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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในอนาคตและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร
สิ่งแวดลอมแบบองครวม

1. การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาประเทศไทย
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
2. ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
2.1 ตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิดการประเมินสมรรถนะสภาพแวดลอม
ตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนอง
3. คุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญในอนาคต
3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2 การแยงชิงทรัพยากร
3.3 สินคาสิ่งแวดลอม
3.4 สังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society)
4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการแยงชิงทรัพยากร
4.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานสินคาสิ่งแวดลอม
4.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานสังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society)
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.14
ตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.16
ตารางที่ 2.17
ตารางที่ 2.18
ตารางที่ 2.19
ตารางที่ 2.20
ตารางที่ 2.21

พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ป พ.ศ. 2553
เปรียบเทียบการเกิดไฟไหมปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553
การใชที่ดินของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 - 2552
จํานวนเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก
(ป พ.ศ. 2444) ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ผลการจัดอันดับประเทศและเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ป พ.ศ. 2553
จํานวนโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน จําแนกตามรายภาค ป พ.ศ. 2553
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นป พ.ศ. 2548 - 2552
ขอมูลประเภทระบบกําจัดขยะที่ไดรับการออกแบบและกอสราง
อยางถูกหลักวิชาการ
จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากการไดรับสารอันตรายทางการเกษตร
และสารอันตรายทางอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2548 - 2552
ปริมาณของเสียอันตรายแบงตามแหลงกําเนิดและภูมิภาค ป พ.ศ. 2551 - 2552
ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการจัดการ ป พ.ศ. 2552
เปาหมายสัดสวนประชากรเมืองและชนบท จําแนกตามรายภาค
ป พ.ศ. 2552 - 2600 สัดสวนเปนรอยละ เมือง : ชนบท
สรุปผลการดําเนินการดานผังเมืองรวม ป พ.ศ. 2553
ปริมาณฝนของประเทศไทยในแตละฤดู พ.ศ. 2552
ปริมาณนํ้าฝนของประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ปริมาณการใชนํ้าบาดาล ตามใบขออนุญาต ป พ.ศ. 2552
จําแนกรายภาคและเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลจริง ในป พ.ศ. 2552 จําแนกรายภาค
และเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอตลอดป
ความเพียงพอของการใชนํ้าเพื่อการเกษตรของหมูบานในชนบท ป พ.ศ. 2552
พื้นที่ปาชายเลน ในป พ.ศ. 2547 และ 2552
สถิติคดีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.22 สถานภาพความสมบูรณของแนวปะการังของประเทศไทย
ผลการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2551 - 2553
ตารางที่ 2.23 สถานภาพความสมบูรณของแหลงหญาทะเลของประเทศไทย
ตารางที่ 2.24 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าจืดที่ทําการตรวจวัด จํานวน 48 สาย
และแหลงนํ้านิ่ง 4 แหง ในป พ.ศ. 2552
ตารางที่ 2.25 พื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตารางที่ 2.26 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552
ตารางที่ 2.27 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552
ตารางที่ 2.28 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ป พ.ศ. 2552
ตารางที่ 2.29 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยแบงตามภาคการผลิต
พ.ศ. 2533 - 2548
ตารางที่ 2.30 คดีการกระทําผิดดานสัตวปาของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
ตารางที่ 2.31 แผนดินไหวที่มีผลกระทบกับประเทศไทย ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2552
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
ตารางที่ 2.32 อัตราการปวยดวยกลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจที่อาจเกี่ยวของกับ
มลภาวะในประชากรทุกกลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตารางที่ 2.33 อัตราการปวยดวยโรคเยื่อจมูกอักเสบ (Allergic Rhinitis)
ในประชากรทุกกลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตารางที่ 2.34 อัตราการปวยดวยโรคหืด (Asthma) ในประชากรทุกกลุมอายุใน
เขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบระดับนํ้า และปริมาณนํ้าเฉลี่ย ณ สถานีวัดนํ้า
ในแมนํ้าโขงสายประธาน
ตารางที่ 3.2 ปญหาคุณภาพดินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547
ตารางที่ 3.3 ผลการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2547
ตารางที่ 3.4 พื้นที่แนวเสนทางโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงชายฝงทะเล
จังหวัดสงขลาและสตูล
ตารางที่ 5.1 ตัวขับเคลื่อน (Driver: D)
ตารางที่ 5.2 แรงกดดัน (Pressure: P)
ตารางที่ 5.3 สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (State: S)
ตารางที่ 5.4 ผลกระทบ (Impact: I)
ตารางที่ 5.5 การตอบสนอง (Rressure: R)
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รูปที่ 2.21
รูปที่ 2.22
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เนื้อที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 - 2552
สัดสวนพื้นที่ไฟไหมปาของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2551
แผนที่แสดงสภาพการใชพื้นที่ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2552
มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร ในป พ.ศ. 2540 - 2551
มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร แยกตามกลุมแร
ป พ.ศ. 2551
คาความยืดหยุนการใชพลังงาน (Energy Elasticity)
ระหวางป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณการผลิต การใช และการนําเขาสุทธิ ของพลังงานเชิงพาณิชย
ระหวางป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภท
เชื้อเพลิง ป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา แยกตามประเภทแหลงเชื้อเพลิง ป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงาน
แยกตามสาขา ป พ.ศ. 2540 - 2552
จํานวนประชากรในเขตเมือง (ตามสํามะโนครัว) ป พ.ศ. 2530 - 2552
การคาดประมาณประชากรไทย จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2543 - 2600
พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2529 - 2550
ตัวอยางการใชที่ดินในเขตเมืองใหญ จําแนกรายภาค
และประเภทการใชที่ดิน ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2552
จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ
จําแนกตามประเภทยานพาหนะ ป พ.ศ. 2547 - 2552
จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามประเภทยานพาหนะ ป พ.ศ. 2547 - 2552
จํานวนชุมชนแออัด จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2541 - 2551
ปริมาณขยะที่จัดเก็บจากคูคลองทั้งหมดของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2548 - 2552
สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2546 - 2553
ปริมาณขยะจําแนกตามรายภาค พ.ศ. 2552
การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
ปริมาณขยะที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลในป พ.ศ. 2552
ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารอันตราย ป พ.ศ. 2540 - 2552
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ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ป พ.ศ. 2552 จําแนกตามรายภาค
ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2552 จําแนกตามภูมิภาค
ขยะชุมชนที่เกิดขึ้นและสัดสวนของขยะที่ถูกนํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540 - 2552
ปริมาณขยะอุตสาหกรรมและสัดสวนขยะอุตสาหกรรม
ที่นํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540 - 2552
จํานวนหมูบานที่ประสบความแหงแลง ป พ.ศ. 2532 - 2553
เปรียบเทียบสภาพความสมบูรณของแนวปะการัง
ในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กับชวงป พ.ศ. 2538 - 2541
ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง
ในแหลงนํ้าจืด ป พ.ศ. 2548 - 2552
ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าจืด พ.ศ. 2541 - 2550
อัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํ้าเค็ม
ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2552
ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าเค็ม พ.ศ. 2541 - 2550
ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ป พ.ศ. 2544 - 2548
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าที่สําคัญทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2552
คุณภาพแหลงนํ้าผิวดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2544 - 2552
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2545 - 2552
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงทะเล ป พ.ศ. 2552
รอยละของจํานวนวันที่ฝุนขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ
ป พ.ศ. 2540 - 2552
จํานวนวันที่กาซโอโซนเกินมาตรฐานในเขตปริมณฑล ป พ.ศ. 2550 - 2552
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ป พ.ศ. 2541 - 2552
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ป พ.ศ. 2541 - 2552
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2541 - 2552
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2541 - 2552
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย
จํานวนวันฝนตกและปริมาณฝนของประเทศไทย
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สารบัญรูป
หนา
รูปที่ 2.48 พายุหมุนเขตรอนในพื้นที่ครอบคลุม (เสนรุงที่ 0 - 25 องศาเหนือ
เสนแวงที่ 90 - 120 องศาตะวันออก)
รูปที่ 2.49 ขอบเขตการปนเปอนของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene: TCE)
(สวนในพันลานสวน) ในนํ้าใตดิน
รูปที่ 3.1 แสดงสภาพภูมิประเทศและแนวการไหลของแมนํ้าโขง
รูปที่ 3.2 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ณ สถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553
รูปที่ 3.3 ระดับนํ้าตํ่าสุดที่วัดไดในแมนํ้าโขง ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553
รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ในชวง 30 ปที่ผานมา
รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ในชวง 30 ปที่ผานมา
รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าจังหวัดหนองคาย
ในชวง 30 ปที่ผานมา
รูปที่ 3.7 ปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ณ สถานีจิงหง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ป พ.ศ. 2551 - 2553
รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ณ สถานีหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553
รูปที่ 3.9 แผนที่แสดงที่ตั้งและปริมาณการกักเก็บนํ้าของเขื่อนในลุมนํ้าโขง
รูปที่ 3.10 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา
รูปที่ 3.11 รูปแบบการฟนฟูและปองกันการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปที่ 3.12 เสนทางโครงการและทางเลือกของโครงการ
รูปที่ 4.1 สัดสวนงบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองบประมาณ
ทั้งหมดของประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552
รูปที่ 4.2 งบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามการอนุรักษ
และการจัดการสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552
รูปที่ 5.1 กรอบการวิเคราะหตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานการณผลกระทบ-การตอบสนอง

176
204
219
220
221
222
223
223
224
225
228
236
240
248
279
280
286

สารบัญกรอบ
หนา
กรอบที่ 2.1
กรอบที่ 2.2
กรอบที่ 2.3
กรอบที่ 2.4
กรอบที่ 2.5
กรอบที่ 2.6
กรอบที่ 2.7
กรอบที่ 2.8
กรอบที่ 2.9
กรอบที่ 2.10
กรอบที่ 2.11
กรอบที่ 2.12
กรอบที่ 2.13
กรอบที่ 2.14
กรอบที่ 2.15
กรอบที่ 2.16
กรอบที่ 2.17
กรอบที่ 2.18
กรอบที่ 2.19
กรอบที่ 2.20
กรอบที่ 2.21
กรอบที่ 2.22
กรอบที่ 2.23
กรอบที่ 3.1
กรอบที่ 3.2
กรอบที่ 3.3
กรอบที่ 5.1

ธนาคารที่ดิน
โฉนดชุมชน
การบุกรุกที่ดิน : กรณีเกาะชาง จังหวัดตราด
การพัฒนาเหมืองแรทองคํากับสิ่งแวดลอม กรณีจังหวัดเลย ภูทับฟา
ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ผลกระทบจากการระเบิดหิน : กรณีเหมืองหินเขาคูหา
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โอกาสการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตไฟฟาในประเทศไทย
เทศบาลเมืองตรัง “สอดคลอง สมดุล สูความนาอยูอยางยั่งยืน”
การขยายถนนสูอุทยานแหงชาติเขาใหญแหลงมรดกโลก
ปญหาที่ตองเรงแกไขในแหลงมรดกโลก
“อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา”
กากของเสียบนชายหาดสมิหลา
ชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน
อุทยานธรณีวิทยา
โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว
การจัดการขยะอยางยั่งยืน เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
ปะการังฟอกขาว
หมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
การจัดการมลพิษเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธนาคารจุลินทรีย
ไฟไหมพรุควนเคร็ง
พันธุขาวไทย
การอนุรักษเสือโครง
การประเมินมูลคาของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดินหรือโคลนถลม
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
ปฏิญญาหัวหิน (MRC Hua Hin Declaration)
ปญหาหลุมยุบ : อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
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บทสรุ ป
สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห าร
ป จ จั ย หลั ก ที่ นํ า มาสู  ก ารเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มอาจกล า วได ว  า
เกิดขึ้นเพราะการขยายตัวของประชากรควบคูไปกับการขยายตัวของการบริโภคและ
การผลิตทีข่ าดการคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ นอกจากนี้ การเพิม่ ขึน้ ของรายได
ของประชากรไดเพิ่มแรงกดดันในการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตสินคาเพื่อการ
บริโภคมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุปสงคอยางตอเนื่องเชนนี้ ไดสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศที่นับวันยิ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทไดสงผล
กระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งรุ น แรง ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ป ญ หาการขยายตั ว
ของภาคเกษตรกรรมและการสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป  า ไม ทรั พ ยากรประมง หรื อ แม แ ต
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพดินอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญคือ การขยายกิจกรรม
ทางการเกษตรเพื่อสรางรายไดและเพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเผชิญกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยาง
ต อ เนื่ อ งที่ สํ า คั ญ คื อ การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป  า ไม ซึ่ ง
เปนสาเหตุหลักของปญหานํ้าทวม นํ้าแลง ดินเค็ม
มลพิษนํ้า หรือปญหาภาวะมลพิษอันเกิดจากของเสีย
จากภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐไดมีความพยายามในการพัฒ นากลไก
การบริหารจัดการในการอนุรกั ษ ปองกัน ฟน ฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่สําคัญ
ไดแก การปรับปรุงแกไขและรางพระราชบัญญัติตาง ๆ
ในช ว งเวลาที่ ผ  า นมา การจั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระด า น
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การปรับโครงสรางหนวยราชการ ในป พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
การกําหนดนโยบายตาง ๆ ซึ่งควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ความเสมอภาคและยั่งยืน เชน นโยบายโฉนดชุมชน หรือธนาคารที่ดิน เปนตน
จากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบ ในป พ.ศ. 2553 สถานการณการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมพอสรุปไดดังตอไปนี้
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สถานการณ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
สถานการณทรัพยากรปาไมของประเทศไทย
มีแนวโนมดีขนึ้ ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2552 พืน้ ทีป่ า
ของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ โดยในป พ.ศ. 2551 มีพนื้ ที่
ปาเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 คิดเปนรอยละ 8.2
และในป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ปาเทากับ 107,615,181
ไร (รอยละ 33.56 ของพื้นที่ประเทศ) เพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 0.3 และจากการสํารวจ
เมื่อป พ.ศ. 2553 มีพื้นที่ปาอนุรักษ 64,826,958 ไร
(รอยละ 20.22 ของพื้นที่ประเทศ) แตอยางไรก็ตาม
การบุกรุกพื้นที่ปา การลักลอบตัดไมที่ผิดกฎหมาย
และการเกิดไฟปา ยังคงเปนปญหาทีส่ าํ คัญของการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศ โดยพบ
วา ป พ.ศ. 2552 มีการบุกรุกแผวถางปาเปนพื้นที่
22,676 ไร ถูกจับกุมดําเนินคดี 4,633 คดี เกิดไฟปา
รวม 6,763 ครั้ง เปนพื้นที่ 81,509 ไร
การใชทดี่ นิ สวนใหญของประเทศไทยเปนการ
ใชที่ดินเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 53.50 ของพื้นที่
ทั้งหมด ทรัพยากรดินจึงเปนทรัพยากรพื้นฐานของ
ประเทศที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและการดํารง
ชีวิตของประชาชนไทย ปจจุบันทรัพยากรดินยังคง
ประสบปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนความ
เสื่อมโทรมของดินและการขาดการกระจายการถือ
ครองที่ดิน โดยพบวามีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในระดับ
รุนแรงและระดับวิกฤติรวม 35,976,997 ไร
คิดเปนรอยละ 11.24 ของพื้นที่ประเทศ
สําหรับการถือครองทีด่ นิ ทางการเกษตร
ของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงมา
โดยตลอด จึงไดมีการนําแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดิน
เพื่อใชเปนกลไกพิเศษที่ทําหนาที่ในการสนับสนุน

ใหเกิดการเขาถึงที่ดินทํากินเพื่อเกษตรกรรมของ
เกษตรกรรายยอย รวมทัง้ ทีด่ นิ เพือ่ การอยูอ าศัยของ
คนจนและชนชัน้ กลางระดับลาง ตลอดจน
การออกโฉนดชุมชน ซึ่งเปนนโยบาย
ของรัฐบาลในปจจุบนั เพือ่ เรงรัดการ
ออกเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นรู ป ของโฉนด
ชุ ม ชนให แ ก เ กษตรกรยากจนและ
ชุมชนทีท่ าํ กินอยูในทีด่ นิ ของรัฐทีไ่ มมสี ภาพปาแลว
ทรัพยากรแรเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในชวงป พ.ศ. 2550 2551 มีมูลคาการผลิต การใช และการสงออกแร
มีแนวโนมลดลง สวนการนําเขาแรกลับมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในกลุมแรเชือ้ เพลิงและพลังงาน
แต อ ย า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาทรั พ ยากรแร อ าจ
ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบต อ
สุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชน
ในป พ.ศ. 2552 มีการใชพลังงานเชิงพาณิชย
ขั้นสุดทายเทากับ 1,662,466 บารเรลตอวัน (เทียบ
เทานํ้ามันดิบ) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 รอยละ 2.8
โดยมีการใชกาซธรรมชาติ 681,717 บารเรลตอวัน
(เที ย บเท า นํ้ า มั น ดิ บ ) นํ้ า มั น สํ า เร็ จ รู ป 642,701
บารเรลตอวัน (เทียบเทานํ้ามันดิบ) ถานหินนําเขา
204,976 บารเรลตอวัน (เทียบเทานํ้ามันดิบ) ในป
พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานทดแทนทั้งหมดเทากับ
23,969,900 ตัน เทียบเทานํา้ มันดิบ แตอยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการใช
พลังงานสูงขึน้ จากปทผี่ า นมา การพัฒนาทรัพยากร
พลังงานสงผลใหเกิดมลพิษอากาศจากการปลอย
กาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
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ในชวง 10 ปที่ผานมา มีแนวโนมปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น โดยในป พ.ศ.
2552 มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จากการใชพลังงานทั้งหมด 208,475,670 ตันตอป
จากการขยายตัวของเมืองและการอพยพของ
แรงงานเขาสูเ มืองทําใหเกิดชุมชนแออัดกระจายอยู
ตามเมืองใหญทวั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ โดยพบวา
ในป พ.ศ. 2551 มีชุมชนแออัดทั้งหมด 6,334 ชุมชน
จํานวน 728,639 ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยูใน 840
เมืองทั่วประเทศ สวนพื้นที่สีเขียวพบวา ป พ.ศ.
2553 ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครมี พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่สวนสาธารณะ จํานวน 4,278
แหง คิดเปนพื้นที่สีเขียว 23.38 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 4.10 ตารางเมตรตอคน แตก็ยัง
นับวานอยเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลที่กําหนด
สัดสวนของสวนสาธารณะตอประชากรเทากับ 15
ตารางเมตรตอคน สําหรับพืน้ ทีส่ เี ขียวระดับภูมภิ าค
ในเมื อ งโดยภาพรวมแล ว ยั ง คงขาดแคลนสวน
สาธารณะ เนื่องจากไมมีพื้นที่เหมาะสม หรือบาง
พื้นที่ขาดงบประมาณไมสามารถดําเนินงานได
ประเทศไทยมี แ หล ง ธรรมชาติ แ ละแหล ง
ศิลปกรรมกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ เปน
จํานวนเกือบ 7,000 แหง ปจจุบนั ประเทศไทยมีแหลง
มรดกโลกรวมทั้งสิ้น 5 แหลง ไดแก 1) เมือง
ประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย และเมื อ งบริ ว าร 2) นคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และ 3) แหลง
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โบราณคดีบานเชียง 4) เขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุง ใหญ-หวยขาแขง และ 5) พืน้ ทีก่ ลุม ปาดงพญาเย็นเขาใหญ และเตรียมขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
เพิ่มเติมอีกหลายแหง เชน เสนทางวัฒนธรรม
ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาท
หินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย และปราสาทเมืองตํ่า
จังหวัดบุรรี มั ย เชือ่ มตอกับโบราณสถานทีเ่ กีย่ วของ
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่อนุรักษชายฝงทะเลอันดามัน ประกอบดวย
อุ ท ยานแห ง ชาติ ท างทะเลหมู  เ กาะสิ มิ ลั น และ
อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร จังหวัด
พังงา อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ปากลุมเทือกเขาเพชรบูรณ ประกอบดวย
อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู หิ น ร อ งกล า -ทุ  ง แสลงหลวงภูกระดึง-นํ้าหนาว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงภูเขียว และพื้นที่ตอเนื่อง เปนตน ซึ่งในอดีตที่ผาน
มาไดมีการพัฒนาการใชประโยชน และการฟนฟู
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมทีไ่ มสอดคลอง
และไมเหมาะสมกับคุณลักษณะของพืน้ ที่ สงผลให
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมเสื่อมโทรม
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณขยะทัว่
ประเทศ ประมาณ 15.1 ลานตันตอป หรือ 41,369
ตันตอวัน ขยะทัว่ ประเทศไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล ประมาณ 5.97 ลานตัน (16,358
ตั น ต อ วั น ) หรื อ ร อ ยละ 40 ของปริ ม าณขยะ
ทัว่ ประเทศ โดยกรุงเทพมหานครสามารถกําจัดขยะ
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ที่เก็บรวบรวมไดในแตละวันในเขตรับผิดชอบได
ทัง้ หมด เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกําจัดขยะ
ไดเพียงรอยละ 37 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาล
และเมืองพัทยา สําหรับในพื้นที่นอกเขตเทศบาล
สามารถกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลไดเพียง
ร อ ยละ 9 ของปริ ม าณขยะนอกเขตเทศบาล
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนํ า ขยะชุ ม ชนกลั บ มาใช
ประโยชนเทากับ 3.45 ลานตัน หรือประมาณรอยละ
23 ของปริมาณของเสียจากชุมชน ในขณะทีข่ องเสีย
ในภาคอุตสาหกรรมมีการนํากลับมาใชประโยชน
ทั้งการแปรรูปใชใหมใชซํ้า และใชเปนเชื้อเพลิง
ประมาณ 8.08 ลานตัน คิดเปนรอยละ 68 ของ
ปริมาณของเสียในภาคอุตสาหกรรม
ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นมีประมาณ 3.07 ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ.
2551 ประมาณ 66,600 ตัน โดยแบงเปนของเสีย
อันตรายจากชุมชน 0.70 ลานตัน และของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม 2.37 ลานตัน ซึ่งของเสีย
อั น ตรายมากกว า ร อ ยละ 70 เกิ ด ขึ้ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก
สํ า หรั บ สารอั น ตรายมี ก ารนํ า เข า สารเคมี จ าก
ตางประเทศและผลิตสารเคมีในประเทศ 39.64
ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 พบวา
การนําเขาสารเคมีเพิม่ ขึน้ ประมาณเกือบ 3 เทา และ
การผลิตในประเทศเทากับป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้
มี อุ บั ติ ภัย จากสารเคมี (รวมการลัก ลอบทิ้ ง กาก
ของเสีย) เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ 48 ครัง้ ทําใหมผี ไู ดรบั บาดเจ็บ
891 ราย ผูเสียชีวิต 2 ราย และมีผูที่ไดรับพิษ
จากสารอั น ตราย โดยมี ผู  ป  ว ยที่ ไ ด รั บ พิ ษ จาก
สารอันตราย 1,926 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551
คิดเปนรอยละ 4
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวม
ทั่วทั้งประเทศเฉลี่ย 1,707.0 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกวา
คาปกติประมาณรอยละ 5 สวนปริมาณนํา้ ทีเ่ ก็บกัก
ในอางเก็บนํ้าของเขื่อนตาง ๆ ทั่วประเทศ ณ วันที่

1 มกราคม พ.ศ. 2553 สามารถเก็บกักนํา้ ได 51,818
ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 74 ของ
ความจุที่ระดับนํ้าเก็บกัก สําหรับการใชนํ้าบาดาล
ในป พ.ศ. 2552 มีการขอใบอนุญาตใชนํ้าบาดาล
เปนปริมาณ 2,896,131 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมี
ปริมาณการใชนาํ้ จริงเทากับ 1,134,405 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน คิดเปนรอยละ 39 ของปริมาณนํ้าตาม
ใบอนุญ าต โดยในพื้น ที่เ ขตวิก ฤตินํ้า บาดาล 7
จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลลด
ลงเปนปริมาณ 246,073 ลูกบาศกเมตรตอวัน
สถานการณอุทกภัย ในชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 เกิดอุทกภัยทั่วประเทศตาม
ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงาน มี
จํานวน 19 ครั้ง มูลคาความเสียหายกวา 1,100
ล า นบาท และตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เกิดอุทกภัย 8 ครั้ง โดย
มีเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายมาก 3 ครั้ง
รวมมูลคาความเสียหายกวา 12,570 ลานบาท
สถานการณความแหงแลงเกิดขึ้นระหวาง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2553 โดยพบวา ณ วันที่ 29 มีนาคม ป พ.ศ. 2553
มีจํานวนหมูบานประสบความแหงแลง 25,798
หมูบาน นอกจากนี้ มีพื้นที่เกษตรกรรมไดรับความ
เสียหายทั่วประเทศ 243,440 ไร ใชงบประมาณใน
การใหความชวยเหลือ จํานวน 383,360,145 บาท
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และเมือ่ พิจารณาสถิตจิ าํ นวนหมูบ า นประสบความ
แหงแลงในชวงป พ.ศ. 2532 - 2553 พบวา จํานวน
หมูบานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ภาพรวมปาชายเลนของประเทศมีพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เนื่องมา
จากการรณรงคของหนวยงานภาครัฐและเอกชนถึง
คุณคาของปาชายเลนและการอนุรักษปาชายเลน
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนรวม
1,525,061 ไร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ที่มีพื้นที่
ปาชายเลน 66,886 ไร หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13,377 ไร
ตอป และเพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ ยกเวนภาคใต
ฝงตะวันออก ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พื้นที่ปาชายเลนทั่วประเทศถูกบุกรุกและไดมีการ
จับกุมดําเนินคดีจํานวนทั้งหมด 110 คดี คิดเปน
พื้นที่เกือบ 590 ไร และปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มี ก ารจั บ กุ ม ดํา เนิน คดีจํา นวนทั้ง หมด 122 คดี
คิดเปนพื้นที่กวา 486 ไร สวนหญาทะเลจากการ
สํารวจเมือ่ ป พ.ศ. 2552 แหลงหญาทะเลดานชายฝง
ทะเลอันดามันโดยภาพรวมอยูในสภาพสมบูรณดี
ถึงสมบูรณปานกลาง ยกเวนบริเวณเกาะกํา จังหวัด
พังงา อยูในสภาพเสียหาย และสภาพแหลงหญา
ทะเลในดานอาวไทย โดยทัว่ ไปอยูใ นสภาพสมบูรณ
ปานกลาง สวนสภาพแนวปะการังโดยรวมอยูใน
สภาพดี ป านกลาง แนวปะการั ง ทางด า นทะเล
อันดามันมีความสมบูรณมากกวาแนวปะการังดาน
ฝงอาวไทย เมื่อเปรียบเทียบสภาพความสมบูรณ
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ของแนวปะการังในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กับชวง
ป พ.ศ. 2538 - 2541 พบวา แนวปะการังดานทะเล
อั น ดามั น มี ส ภาพความสมบู ร ณ เ พิ่ ม ขึ้ น สภาพ
เสียหายลดลง สวนแนวปะการังดานฝงอาวไทย
กลับมีสภาพความสมบูรณลดลง ปญหาหลักที่
ทําใหแนวปะการังมีสถานภาพเสื่อมโทรมลง ไดแก
การทองเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ
ของแหลงปะการัง นํ้าเสีย และปริมาณตะกอนที่
ไหลลงมาจากฝง นอกจากนี้ ยังพบวาในชวงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดปรากฏการณปะการัง
ฟอกขาวทั้งแนวปะการังในฝงทะเลอันดามันและ
อาวไทย โดยเฉพาะปะการังในบริเวณเกาะสุรินทร
สิมิลัน หมูเกาะพีพี และเกาะราชา
นอกจากนี้ ยั ง พบว า สั ต ว ท ะเลหายากใน
นานนํา้ ไทยไดลดจํานวนลงอยางรวดเร็วทัง้ ฝง ทะเล
อันดามันและอาวไทย โดยสวนใหญมีสาเหตุมา
จากสภาพความแปรปรวนของปรากฏการณทาง
ธรรมชาติห รือ อาการเจ็บ ป ว ยของสัต ว ท ะเลเอง
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการลักลอบเก็บไขเตา
การฆาเตาทะเลเพื่อกระดอง เนื้อและไข การทํา
การประมง การพัฒนาชายฝงและธุรกิจทองเที่ยว
ทํา ให พื้น ที่ที่ว างไข เ ต า ทะเลลดน อ ยลง รวมทั้ง
ขยะในทะเลที่ เ ป น สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ ต า ทะเลตาย
เปนจํานวนมาก เนือ่ งจากวัสดุเหลานัน้ เขาไปอุดตัน
ตามลําไส หรือถูกเศษอวนรัดจนบาดเจ็บทําให
พิการ เชน ขาขาด หรือตาย เปนตน
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ในดานทรัพยากรประมง ทรัพยากรประมงนํ้าจืดของไทยมีแนวโนมที่จะมีความ
สมบูรณมากขึ้น โดยพบวาในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมงในแหลงนํ้าจืด เฉลี่ยเทากับ 1,111 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน
เพิ่มขึ้นจาก 611 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ในป
พ.ศ. 2548 สําหรับทรัพยากรประมงทะเลในป พ.ศ. 2552 มีความ
สมบูรณลดลงจากป พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการ
จับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงในทะเลฝงอาวไทย เทากับ
22.75 กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงจาก 25.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ในป พ.ศ. 2551 ในทํานองเดียวกันอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวย
การลงแรงประมงในทะเลอันดามัน ในป พ.ศ. 2552 เทากับ 44.17
กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ที่มีอัตราการจับสัตวนํ้า
ตอหนวยอัตราการลงแรงประมงเทากับ 45.71 กิโลกรัมตอชั่วโมง
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าจืดในชวง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552
โดยรวมมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง พิจารณาจากสัดสวนคุณภาพนํ้า
ที่ อ ยู  ใ นเกณฑ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 19 ในป พ.ศ. 2550 เป น
รอยละ 32 ในป พ.ศ. 2552 ในขณะที่บริเวณที่มีปญหาคุณภาพนํ้า
เสือ่ มโทรมไมมกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก โดยในป พ.ศ. 2551 และ 2552
ไม มี แ หล ง นํ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพนํ้ า อยู  ใ นเกณฑ เ สื่ อ มโทรมมาก สาเหตุ
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก นํ้าทิ้งจากชุมชน กิจกรรมดาน
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึง่ ไมไดผา นกระบวนการบําบัดนํา้ ใหไดมาตรฐานกอนระบายลงสูแ หลงนํา้
สําหรับคุณภาพนํ้าบาดาลโดยทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐานที่ใชบริโภคตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล
พ.ศ. 2520 ในขณะที่คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงโดยรวมเสื่อมโทรมลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้า 2
ปยอ นหลัง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนใน เนือ่ งจากเปนแหลงรองรับของเสียทีม่ าจากแมนาํ้ เจาพระยา
ทาจีน แมกลอง และบางปะกง
คุณภาพอากาศในป พ.ศ. 2552 พบวา ยังคงมีปริมาณมลสารเกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก
ฝุนขนาดเล็ก (PM10) หรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยพื้นที่ที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กมากที่สุด
ยังคงเปนบริเวณตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี รองลงมาเปนจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย ลําปาง
บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี ตาม
ลําดับ แหลงกําเนิดฝุนขนาดเล็กซึ่งทําใหเกิดมลพิษอากาศสวนใหญเกิดจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม
สิง่ กอสราง และการเผาในทีโ่ ลง ปญหารองลงมาคือ กาซโอโซน (O3) ซึง่ มีคา เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร เปนตน สวน
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) มีปริมาณเกินมาตรฐานเล็กนอยเปนครั้งคราวเฉพาะบริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร สารมลพิษ อื่น ๆ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน
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สถานการณคุณภาพเสียงของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2552 พบว า บริ เ วณริ ม ถนนซึ่ ง มี
แหลงกําเนิดมลพิษเสียงที่สําคัญมาจากการจราจร
มีระดับเสียงสูงกวาบริเวณพื้นที่ทั่วไป ซึ่งเปนที่อยู
อาศั ย สถาบั น การศึ ก ษา และสถานที่ ร าชการ
โดยพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีคาระดับเสียงเกินมาตรฐาน และมีระดับเสียงสูง
กวาพื้นที่ตางจังหวัด สําหรับพื้นที่ทั่วไประดับเสียง
ยังคงอยูในเกณฑมาตรฐาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญของโลก ซึ่งสงผลใหเกิดความ
แปรปรวนของภู มิอ ากาศ การเปลี่ย นแปลงการ
กระจายของฝนและฤดูกาล ภัยพิบัติที่สืบเนื่องจาก
ภูมิอากาศรุนแรงขึ้น เชน ภัยแลง นํ้าทวม พายุ
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น การไหลและหมุนเวียน
ของกระแสนํ้าในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลง เหลานี้
สงผลกระทบตอระบบนิเวศ ซึง่ สงผลกระทบตอเนือ่ ง
นานัปการตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห ข  อ มู ล อุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยของประเทศในชวง 59 ป (พ.ศ. 2494 - 2552)
พบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส
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อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย สู ง ขึ้ น ประมาณ 0.3 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.5
องศาเซลเซียส โดยทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย
และตํ่ า สุ ด เฉลี่ ย ระยะยาวมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เช น
เดียวกัน สําหรับอุณหภูมิในป พ.ศ. 2552 สูงกวา
ค า ปกติ ทั้ ง อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย
และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย ในระยะ 2 - 3 ปที่ผานมา
ประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติติดตอกัน
ในชวงฤดูรอน สวนชวงฤดูหนาวและฤดูฝนมีการ
ผันแปรในแตละป สําหรับปริมาณฝนเฉลีย่ ตลอดทัง้
ปสูงกวาคาปกติติดตอกันในชวง 5 ปที่ผานมา
เมื่อพิจารณาปริมาณฝนในระยะ 10 ป ลาสุดมี
แนวโนมสูงขึน้ แตแนวโนมระยะยาวของปริมาณฝน
จํ า นวนวั น ฝนตกในประเทศไทยยั ง ไม ชั ด เจน
โดยเฉลี่ยจาก พ.ศ. 2494 ถึงปจจุบัน มีพายุหมุน
เขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยเฉลี่ยปละ 3 ลูก มี
การเปลีย่ นแปลงของจํานวนเฉลีย่ ในแตละทศวรรษ
กลาวคือ พ.ศ. 2494 - 2503 มีคาเฉลี่ย 2.2 ลูก
พ.ศ. 2404 - 2513 มีคาเฉลี่ย 6.1 ลูก พ.ศ. 2414 2523 มีคา เฉลีย่ 3.5 ลูก พ.ศ. 2424 - 2533 มีคา เฉลีย่
2.5 ลูก พ.ศ. 2534 - 2543 มีคาเฉลี่ย 2.6 ลูก และ
ป พ.ศ. 2544 - 2552 มีคาเฉลี่ย 1.7 ลูก ในป พ.ศ.
2552 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
เพียง 1 ลูก คือ พายุดีเปรสชั่นที่ออนกําลังลงจาก
พายุไตฝุน “กิสนา” แตความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น
ผลกระทบทางกายภาพจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ ไ ด รั บ การกล า วถึ ง มากที่ สุ ด
ก็คือ การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล โดยพบวาพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงเปนพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร
และพื้ น ที่ ร าบลุ  ม ปากแม นํ้ า แต อ ย า งไรก็ ต าม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในระยะเวลา 5 - 10 ป ยัง
ไมใชผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น แตเปน
ปญหาการกัดเซาะชายฝงซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น
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อันเนื่องมาจากลมมรสุม นอกจากนี้ ความผันผวน
ของภูมิอากาศยังสงผลใหผลผลิตพืชในแตละปมี
ความแปรปรวนและผันแปรไปตามสภาพดินฟา
อากาศ และอาจมีสวนทําใหภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยมีความเสีย่ งตอความมัน่ คงดานอาหาร
สูงยิ่งขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติและการระบาดของ
ศัต รู พืช ดานสุขภาพอนามัย สงผลให เ กิด การ
แพรกระจายของโรคติดตอตาง ๆ ที่มีแมลงเปน
พาหะเกิดการแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว รวมไป
ถึงการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม เชน ไขหวัดนก
โรคซารส (SARS) และโรคอุบัติซํ้า เชน มาลาเรีย
วัณโรค ไขเลือดออก อหิวาตกโรค และมีสายพันธุ
ใหม ๆ ที่ดื้อยาเกิดขึ้น โรคหอบหืด ภูมิแพ และ
โรคทางเดินหายใจจากสารพิษทางอากาศเพิม่ มาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอการสูญเสีย
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีความ
เปนไปไดสูงที่สัตวและพืชหลาย ๆ สายพันธุใน
ประเทศไทยจะลดลงและสูญพันธุไป
ประเทศไทยมีขอมูลจากการศึกษาวิจัยดาน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอยูบาง แตความ
สามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก บั
ความรู เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองดําเนินการตอไป
อยางตอเนื่อง และพัฒนาใหเขมแข็งทั้งดานขอมูล
พืน้ ฐาน และแบบจําลอง เพือ่ ใหไดผลลัพธทชี่ ดั เจน
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการ การเจรจา
และการเตรี ย มการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศไดอยางเหมาะสม
สั ง คมไทยใช ป ระโยชน จ ากฐานทรั พ ยากร
ทางชีวภาพทั้งเปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค และ
ใชประโยชนในดานอื่น ๆ อีกมากมาย ความหลาก
หลายทางชีวภาพของไทยมีศักยภาพที่จะนําไป
พัฒนาและนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสมอีก
มากมาย แตพบวาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทยถูกคุกคามอยางตอเนือ่ งจากสาเหตุ
สําคัญคือ การทําลายถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
และการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมของระบบนิเวศ
เชน การตัดไมทําลายปาและการเผาปา การขุด
หรื อ ถมแหล ง นํ้ า ธรรมชาติ ต  า ง ๆ การเน า เสี ย
ของแมนํ้าลําคลอง การปรับเปลี่ยนปาชายเลนให
เป น พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ  ง ป า พรุ เ ป น พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ไร
พืชสวน การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ไมเหมาะสม ไรขดี จํากัด และผิดกฎหมาย ตัวอยาง
ที่ ชั ด เจนคื อ การลั ก ลอบค า สั ต ว ป  า และพื ช ป า
การลักลอบตัดไมสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ไม
กฤษณา ไมสัก ไมเต็งรัง ไมแดง ไมพะยูง ไมมะคา
โมง ไมประดู เปนตน การดักจับและสงขายเสือโครง
หมี ลิ่น เตา มานํ้า ฯลฯ รวมทั้งการลาสัตวปา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ รวมถึ ง การ
แพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น ลวนสงผลใหเกิด
การสูญเสียความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในอัตรา
ที่สูงมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน และสราง
ความเสียหายใหแกระบบนิเวศที่คํ้าจุนชีวิตมนุษย
และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ โดยในป พ.ศ. 2552 พบวา
มีการจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปามากถึง 415
คดี ผูตองหา 480 คน สวนในป พ.ศ. 2553 มีการ
จับกุม 416 คดี จํานวนผูตองหา 353 คน ซึ่งสถิติ
การจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปา ในชวงป พ.ศ.
2547 - 2553 มีการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นมา
โดยตลอด เปนผลใหประชากรสัตวปา ลดจํานวนลง
สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การไมเล็งเห็น
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในชวงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
เกิ ด เหตุ ก ารณ แ ผ น ดิ น ไหวที่ ส  ง ผลกระทบต อ
ประเทศไทยจํานวน 5 ครั้ง โดยมี 2 ครั้ง ที่มีขนาด
เกิน 6 ริกเตอร เปนการเกิดแผนดินไหวบริเวณเกาะ
สุมาตรา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ
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วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เกิดความเสียหาย
เพียงเล็กนอย และรับรูถึงความสั่นสะเทือน และ
เกิดเหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทยทั้งหมด
กวา 100 ครั้ง มีขนาดระหวาง 0.6 - 3.7 ริกเตอร
นอกจากนี้ ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 มีรายงานเหตุการณดินถลม
6 ครั้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา
นราธิวาส สระแกว ภูเก็ต ตราด และเชียงราย
และมีเหตุการณหลุมยุบเกิดขึ้น 18 ครั้ง ในพื้นที่
12 จังหวัด ไดแก จังหวัดสตูล ระยอง ตาก อุดรธานี
นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี
เชียงใหม ตรัง ระนอง และจังหวัดนาน
การกัดเซาะชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัด
ชายฝงทะเล และมีพื้นที่ที่สูญเสียจากการกัดเซาะ
ชายฝงไปแลวประมาณ 11,300 ไร โดยในพื้นที่
อาวไทยตอนบนมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงระดับ
วิกฤติ โดยบางแหงมีอัตราการกัดเซาะมากกวา
10 - 20 เมตรต อ ป มีพื้น ที่วิก ฤติที่มีอั ต ราการ
กัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป มีทั้งสิ้น 13 จังหวัด
คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ส มุ ท ร ส า ค ร เ พ ช ร บุ รี
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ป ต ตานี และนราธิว าส ระยะทางรวม
207 กิโลเมตร (รอยละ 12) สําหรับชายฝงทะเล
ดานอันดามันมีพื้นที่วิกฤติที่มีอัตราการกัดเซาะ
มากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23
กิโลเมตร (รอยละ 2)
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สถานการณมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ ในพื้นที่มาบตาพุด ในป พ.ศ. 2549 2552 พบวา คาเฉลี่ยของสารมลพิษทางอากาศ
พื้นฐานอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนสารอินทรีย
ระเหยงายที่ตรวจวัดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
พบวา มีปริมาณสาร VOCs อยูในเกณฑมาตรฐาน
6 ชนิด และเกินคามาตรฐานในบางสถานี 3 ชนิด
ไดแก สารเบนซิน 1 - 3 บิวทาไดอีน และ 1, 2
ไดคลอโรอีเทน ซึ่งในป พ.ศ. 2552 มีแนวโนมลดลง
ส ว นก า ซโอโซนและฝุ  น ละอองขนาดไม เ กิ น 10
ไมครอน ในป พ.ศ. 2552 พบว า มี ค  า เกิ น ค า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
เปนครัง้ คราว คุณภาพนํา้ โดยรวมในคลองสาธารณะ
9 สาย ที่ทําการตรวจวัดในพื้นที่ตําบลมาบตาพุดมี
แนวโนมดีขึ้น คุณภาพนํ้าจากบอนํ้าใตดิน พบวา
รอยละ 49 มีการปนเปอนโลหะหนัก 5 ชนิด ไดแก
สารหนู เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และตะกั่วเกิน
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งสวนใหญมาจาก
สินแรและนํ้าใตดินพื้นที่อยูแลว และรอยละ 17.7
มีการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงายเกินกวา
มาตรฐานคุ ณ ภาพใต ดิ น หลายชนิ ด คุ ณ ภาพ
นํ้าทะเลชายฝงสวนใหญมีแนวโนมที่ดีขึ้น โรงงาน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดใชหลัก 3Rs
ซึง่ สามารถลดปริมาณขยะและกากอุตสาหกรรมลง
ได 414,586.40 ตัน ผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนจากปญหามลภาวะทางอากาศ พบวา
อัตราปวยดวยกลุม อาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคเยื่อจมูกอักเสบ ที่อาจเกี่ยวของกับมลภาวะ
ในประชากรทุกกลุม อายุสว นใหญมแี นวโนมเพิม่ ขึน้
ส ว นโรคหืด ในอํา เภอห ว ยโป ง ที่มีอัต ราการป ว ย
ดวยโรคหอบหืดมากที่สุดมีแนวโนมจํานวนผูปวย
ลดลง

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
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ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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ไมตํ่ากวา 224 ลานบาทตอป ทําใหประเทศไทย
ลุมแมนํ้าโขงซึ่งหลอเลี้ยงชีวิตประชาชนใน
ลุ  ม นํ้ า มาเป น เวลานาน แต ป  จ จุ บั น พบว า การ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาวะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรงจากการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยพบวาในชวง
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธของป พ.ศ. 2553
ระดั บ นํ้ า ตํ่ า สุ ด ในแม นํ้ า โขงที่ อํ า เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย อยูท ี่ 0.37 เมตร ซึง่ นับวาเปนระดับ
นํ้าตํ่าที่สุดในรอบ 10 ป และในชวงเดือนมีนาคม
ของปเดียวกัน ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงบริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว มีคาตํ่าสุดเทากับ 0.32 เมตร
ซึ่งเปนคาตํ่าสุดในชวง 30 ปที่ผานมา ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากปจจัยหลายประการ ทั้งปริมาณนํ้าฝนที่
ลดลง การสรางเขื่อนบนลํานํ้าโขงสายหลัก การใช
นํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น และการลดลง
ของพื้นที่ปาไม การลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
เปนประเด็นปญหาที่ตองมีการหารืออันจะนําไป
สูการแกไขปญหา ตั้งแตลุมนํ้าโขงตอนตนไปจน
ถึงลุมนํ้าโขงตอนปลาย เพื่อใหเกิดการแกปญหา
อยางยัง่ ยืน เนือ่ งจากปญหาดังกลาวทําใหการดํารง
ชีวิตของประชาชนในลุมนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของระดับ
นํ้ า ในแม นํ้ า โขง ทั้ ง ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ
ผลกระทบดานวิถีชีวิต และผลกระทบดานความ
มั่ น คงทางอาหาร ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ การสูญเสีย
พื้นที่ชุมนํ้าจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง

พยายามหาวิธีการแกไข โดยจัดทําแผนพัฒนา
ลุม นํา้ โขงแบบบูรณาการ ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2558
ซึ่งเปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากการทําปฏิญญา
หัวหิน เพื่อจะหาแนวทาง
แกวิกฤติของลุมแมนํ้าโขง
และรั ก ษาผลประโยชน
รวมกันของประเทศในกลุม
แมนํ้าโขง ตลอดจนสราง
ความอยูดีกินดีใหกับทุก
ประเทศในแถบลุมนํ้าโขง
ทั้ ง นี้ การแก ไ ขป ญ หา
แมนํ้าโขงไมใชเฉพาะเวที
ของคณะกรรมาธิ ก าร
แมนํ้าโขงเทานั้น แตยังมี
กรอบความรวมมือหลายดาน ทัง้ กรอบยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจาพระยา แมโขง
กรอบโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง รวมทั้งประชาคมอาเซียน
อีกดวย ดังนั้น ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน เพื่อ
ทําใหแมนาํ้ โขงกลับมาเปน “แมนาํ้ แหงชีวติ ” อีกครัง้

»˜ Þ ËÒ´Ô ¹ à¤ç Á ã¹ÀÒ¤µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡à©Õ Â §àË¹× Í
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ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม
ถึง 17.8 ลานไร หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ดินเค็ม
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ดินเค็มเปนปญหาที่สะสมมานาน
และเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ
โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดถึง

11

บทสรุ ป สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห าร

2.5 ลานไร โดยมีระดับความรุนแรงดินเค็มจัดถึง
0.4 ลานไร การทีม่ เี กลือในดินมากเกินไปจะมีผลตอ
พืชในดานการเจริญเติบโต และมีอิทธิพลโดยตรง
ตอคุณภาพและผลผลิตของพืช กรมพัฒนาที่ดินได
ประเมินมูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณจาก
ปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ดิน
เค็มจัดและเค็มปานกลาง) โดยในชวงเวลา 30 ป
รายไดเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ และนครราชสีมา
ลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา ณ ป พ.ศ.
2547) และมูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณจาก
ปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลีย่ เทากับ
2,518 ลานบาทตอป
การแกปญหาดินเค็มเพื่อทําการเกษตร จะ
ตองลดความเค็มของดินลงดวยวิธีการธรรมชาติ
โดยใชนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานชะลางเกลือ เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุย
คอก แกลบ ปุยหมัก พืชปุยสด การเลือกพืชชนิด
และพั น ธุ  ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละระดั บ
ความเค็ม การคลุมดินดวยเศษพืชหรือปลูกพืช
คลุมดิน เพื่อลดการสะสมเกลือที่ผิวดิน ตลอดจน
การบูรณาการขอมูลและการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อีกทัง้ การใหการศึกษา
การเผยแพรขอ มูล และการมีสว นรวมของเกษตรกร
ในพื้นที่
การดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มไดมีการ
ศึกษาคนควาวิจัย และจัดทําโครงการปองกันการ
แพรกระจายดินเค็มและฟนฟูดินเค็ม จนกระทั่ง
สามารถนําไปเปนรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
เพื่อใชในการเพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับจากเกษตรกร รวมถึงการจัดทํา
แปลงสาธิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วในพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม
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รณรงคปลูกไมโตเร็วใชนาํ้ มากในบริเวณพืน้ ทีร่ บั นํา้
เพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม ตลอดจนการ
แนะนําปลูกพืชทนเค็มรวมกับสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกพืชปุย สดฟน ฟูพนื้ ทีด่ นิ เค็ม และศึกษาวิจยั ดาน
การจัดการพืช และการจัดการนํ้าในพื้นที่ดินเค็ม
แนวทางการจัดการดินเค็ม สามารถกระทําได
โดยปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายดินเค็ม การ
ขจั ด เกลื อ ออกจากดิ น บริ เ วณรากพื ช และการ
จัดการพื้นที่ดินเค็มใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ เพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่
ไดสูงสุด
การแกไขปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํ า เป น ต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบ
เพือ่ ใหเกิดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่
ยั่งยืน ดังนี้ 1) สงเสริมใหมีการปลูกปาตนนํ้า
เนือ่ งจากตนไมชวยลดการแพรกระจายของดินเค็ม
ไดโดยการดูดนํ้าใตดิน ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่ปา
หรือการสรางแหลงตนนํ้าเพิ่มมากขึ้น จะสามารถ
ชวยลดการแพรกระจายของดินเค็มไดอยางยั่งยืน
2) กําหนดเขตการใชทดี่ นิ ในการผลิตเกลือ และเขต
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อควบคุมการขยาย
พื้ น ที่ ผ ลิ ต เกลื อ และคุ  ม ครองพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ตลอดจนพื้นที่ทับซอนอื่น ๆ ที่มีคุณคาทางดาน
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ ทีช่ มุ นํา้ เพือ่
ใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยางเปนธรรม ลด
ความขัดแยง 3) เรงฟนฟูพื้นที่ดินเค็ม โดยกําหนด
มาตรการการฟนฟูพื้นที่ดินเค็มที่เหมาะสม ตลอด
จนความรวมมือทางวิชาการ ความรู และเทคโนโลยี
ในการปองกันการแพรกระจายดินเค็ม 4) การมี
สวนรวมของทุกภาคสวน โดยสงเสริมใหองคกร
ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขาย หรือ
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กลุมตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น รวมมี
บทบาทในการกําหนดมาตรการและแนวทางการ
แกไข ปรับปรุง และฟนฟูพื้นที่ดินเค็ม 5) เรงผลิต
หมอดินอาสา และสรางเครือขายหมอดินอาสาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการทํา
หนาทีป่ ระสานงานดานการพัฒนาทีด่ นิ โดยถายทอด
ความรู ความเขาใจ และเทคโนโลยีการเกษตร
ใหม ๆ ไปสูเ กษตรกร ซึง่ จะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใหกับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น
และ 6) เรงสรางองคความรูจ ากภูมปิ ญ
 ญาเกษตรกร
ทองถิน่ โดยการรวบรวมภูมปิ ญ
 ญาเกษตรกรทองถิน่
และจัดตั้งศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน
ทองถิ่น ใหเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร เยาวชน
และผูท สี่ นใจ ไดศกึ ษาและนําความรูท ไี่ ดรบั ถายทอด
ตอไป
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การพั ฒ นาประเทศที่ ผ  า นมามุ  ง การเจริ ญ
เติบโตและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการขนาดใหญของภาครัฐที่สงผล
ทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางมาก และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม
วัฒนธรรมทองถิ่น และสุขภาพของประชาชนที่อยู
ใกลเคียง สําหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคใตที่มีหลายโครงการเปนสวนประกอบ ซึ่งรวม
ถึงโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายฝง
ทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล และโครงการทาเรือ
นํ้าลึกฝงอาวไทยและอันดามัน ที่ประกอบดวยการ
ขยายถนน ทางรถไฟ สะพานรถยนต รวมถึ ง
โครงขายทอนํ้ามันและคลังนํ้ามัน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณกอสรางทาเรือนํ้าลึก
การพั ฒ นาโครงการเหล า นี้ มี ผ ลกระทบต อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคมและวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการ
พัฒนาโครงการในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตยังขาด
การใหขอ มูลอยางครบถวนทัง้ ในระดับโครงการและ
ภาพรวมของการพัฒนาทัง้ หมด และขาดการมีสว น
รวมอยางเหมาะสม ทําใหการพัฒนาโครงการของ
ภาครัฐดานคมนาคมและสาธารณูปโภคตาง ๆ ไม
ไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
ดังนัน้ การพัฒนาโครงการภาครัฐในภาพรวม
ควรมี ก ารประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ
นโยบาย หรือระดับกลยุทธ เพื่อใหไดภาพรวมของ
แนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสม การศึกษาศักยภาพ
และความเปราะบางของพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ
และคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนอยางรอบดาน
รวมถึ ง การวางแผนการใช พื้ น ที่ อ ย า งเหมาะสม
โดยการกําหนดเขตพื้นที่เปนเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
เขตพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ อยูอ าศัย เขตพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
เพื่อลดการใชประโยชนในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา
โครงการควรมีการสื่อสารกับชุมชน และประชาชน
ในพื้ น ที่ บ นพื้ น ฐานของความถู ก ต อ ง ครบถ ว น
และอางอิงได เพื่อใหชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ไดรบั ขอมูลและนําไปปรึกษารวมกันอยางสรางสรรค
ในแต ล ะทางเลื อ ก เพื่ อ ให มี โ อกาสการกํ า หนด
ทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคใตรว มกันทัง้ จากชุมชน
หรือประชาชนในพืน้ ที่ ภาคเอกชน และภาครัฐ อีกทัง้
การพัฒนาโครงการควรคํานึงถึงผลกระทบทางบวก
และทางลบที่ เ กิ ด ต อ ประชาชนในพื้ น ที่ และมี
แนวทางที่สอดคลองกับฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนใน
พืน้ ที่ เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีม่ คี วามสมดุล
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คํานึงถึง
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ
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บทสรุ ป สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห าร

ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
จากสถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของ
ประเทศไทย และแนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอม
ในอนาคต รัฐบาลจําเปนตองกําหนดแนวนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และกําหนด
มาตรการตาง ๆ ในการตอบรับกับปรากฏการณที่
คาดว า จะเกิ ด ขึ้ น โดยประเด็ น สํ า คั ญ ด า นการ
บริหารจัดการที่สําคัญในอนาคต ไดแก 1) การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ะสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยในสวนของรูปแบบการดําเนินงานไมวา
จะเป น ด า นการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด หรือการดําเนินโครงการตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือโครงการการลดการ
ปลดปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากการทํ า ลายป า
และความเสือ่ มโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา
2) การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติที่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติ 3) การเตรียมความพรอมในการปรับเปลีย่ น
กระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งเพื่อการสงออกและการใชภายในประเทศ และ
4) การปรั บ ตั ว ของสั ง คมไทยเพื่ อ นํ า ไปสู  สั ง คม
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คารบอนตํ่า ซึ่งจะตองมีการสรางจิตสํานึกและการ
สร า งวั ฒ นธรรมของสั ง คมใหม ใ นด า นความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เปนตน ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายทัง้ 4 ประการนีค้ วรมีแนวทางมาตรการ
การดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวดังตอไปนี้
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การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศสื บ
เนือ่ งจากปญหาโลกรอนเปนปญหาทีน่ านาประเทศ
ให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก และได นํ า มาสู 
ขอตกลงในพันธกรณีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศหลายฉบั บ แต พั น ธกรณี ต  า ง ๆ ที่
ประเทศไทยไดเขารวมลงนามลวนสงผลกระทบ
ต อ การดํ า เนิ น งานภายในประเทศทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ใน
ประเด็นนี้สังคมไทยไดตระหนักถึงความจําเปน
ทีภ่ าคการเมืองไทยควรมีสว นในการกําหนดทาทีใน
การเจรจาตอรองและการใหความเห็นชอบกอนการ
ลงนามในพันธกรณีตาง ๆ ในสวนของพันธกรณีที่
ประเทศไทยไดลงนามแลว ยังตองมีกระบวนการ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลง
ดวย นอกจากนั้น ยังเปนสิ่งจําเปนที่ประเทศไทย
ตองมีการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ที่มีตอภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย
ไมวาจะเปนดานการผลิตทางการเกษตร การเกิด
โรค สถานการณนาํ้ ทวมและนํา้ แลง หรือระบบนิเวศ
โดยรวม ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง
และมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวดังตอไปนี้
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แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) ศึ ก ษาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอประเทศไทย หนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
สถาบั น การศึ ก ษา กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
2) ทบทวนกระบวนการของรัฐในการเขารวม
ในพันธกรณีดา นสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ หนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศ
แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) กําหนดทาทีของประเทศไทยในการเจรจา
ขอตกลงตามพันธกรณีสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงการตางประเทศ
2) สรางกลไกการตรวจสอบความคืบหนา
และความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกรณี
สิง่ แวดลอมระหวางประเทศ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กระทรวงการตางประเทศ

เข า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด รวมทั้ ง ภาครั ฐ มี
ความจํ า เป น ในการพั ฒ นากลไกในการจั ด สรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมดวย
เชน ทรัพยากรนํ้า เปนตน ในการจัดสรรทรัพยากร
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ธรรมนั้ น เป น การ
ดํ า เนิ น งานที่ ต  อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวทาง
การพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อใหการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ นั้นสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่
แตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่ ดวยเหตุนปี้ ระเทศไทย
จึ ง ควรมี แ นวทางและมาตรการในระยะสั้ น และ
ระยะยาวดังตอไปนี้
แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) กําหนดกลไกการเยียวยาหรือชวยเหลือ
ผูด อ ยโอกาสทีไ่ มสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ได หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ไดแก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2) กํ า หนดแนวทางและมาตรการ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร
ธรรมชาติ เ พื่ อ ให ส ามารถสร า งมู ล ค า ได ม ากขึ้ น
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
จากการทีป่ ญ
 หาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะการ
เพิ่มขึ้นของประชากรก็ดี หรือการขยายตัวของการ
บริโภคก็ดีไดนํามาสูปญหาตาง ๆ เชน การบุกรุก
ที่ดินของรัฐเพื่อหาที่ดินทํากิน การใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงเกินขีดความสามารถในการ
รองรับ ทําใหประเทศไทยตองเรงหากลไกในการ
เยียวยาปญหาหรือชวยเหลือประชาชนทีไ่ มสามารถ
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แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) ปรับปรุงกฎหมายในการเขาถึงทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2) นําหลักการบริหารเชิงบูรณาการมาใชใน
ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่อ ยกระดับ ฐานะความเป น อยู  ข อง
ประชาชน หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊÔ¹¤ŒÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

จากการทีน่ านาประเทศไดใหความสําคัญกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโลก
รอน ทําใหประชาชนตระหนักถึงการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน ในการนี้พบวาประเทศตาง ๆ โดย
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดกฎระเบียบ
ดานสิง่ แวดลอมสําหรับการนําเขาสินคาเพือ่ ปองกัน
ใหผูบริโภคภายในประเทศสามารถใชสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมไดจริง อีกทั้งสินคานําเขาเหลา
นีจ้ ะไดมกี ระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เชนเดียวกับกระบวนการผลิตสินคาในประเทศที่
พัฒนาแลว ซึ่งจะไดไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบ
กั น ด า นต น ทุน การผลิต อีก ด ว ย ดัง นั้น สํ า หรั บ
ประเทศไทยทีม่ รี ายไดสาํ คัญจากการสงออกสินคา
ไปยังประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย จีน เปนตน
ประเทศไทยคงต อ งให ค วามสํา คัญ กับ การผลิ ต
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากการสง
ออกแลว สําหรับประเทศไทยเองก็มีแนวโนมที่ผู
บริ โ ภคจะหั น มาบริ โ ภคสิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดลอมมากขึน้ ดวย ดวยเหตุนปี้ ระเทศไทยจึงควร
มีแนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว
ดังตอไปนี้
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แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) บู ร ณาการระบบฉลากเขี ย วของส ว น
ราชการตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ และมีการสุมตรวจสอบวาสินคา
ทีไ่ ดรบั ฉลากเขียวไดมาตรฐานดานสิง่ แวดลอมจริง
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงพาณิ ช ย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) มีหองปฏิบัติการและระบบการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ ไ ด ม าตรฐานสากลและเป น ที่
ยอมรับของประเทศนําเขา หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) ขยายความครอบคลุมสินคาฉลากเขียวให
ครอบคลุมประเภทของสินคามากขึ้น ทั้งสินคาที่
ใชในประเทศและที่สงออกไปยังตางประเทศดวย
ซึ่งอาจรวมถึงการดําเนินงานขององคกรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมดวย หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
2) สรางมาตรการทางการคลังเพื่อจูงใจให
ผูประกอบการและผูบริโภคไดประโยชนจากการ
บริโภคสินคาสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ ดําเนินมาตรการ
เชิงลงโทษผูป ระกอบการและผูบ ริโภคทีเ่ กีย่ วของกับ
สิ น ค า ที่ ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม เช น การเก็ บ ภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
พลังงาน
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á¤ÒÃºÍ¹µèíÒ
(Low Carbon Society)

จากปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ทําใหมกี ารตระหนักถึงการเรงดําเนิน
การแกไขปญหาเชิงบูรณาการ โดยไมเพียงแตการ
ให ค วามสํา คัญ กับ การผลิต สิน ค า ที่เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมรายการใดรายการหนึ่ง แตเปนการ
พิจารณาภาพรวมของประเทศวามีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพียงพอแลวหรือยัง โดยนานา
ประเทศไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมที่
ตระหนักถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ
ทีเ่ รียกวาสังคมคารบอนตํา่ ในสวนของประเทศไทย
เองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสังคม
คารบอนตํ่า โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดมีเจตนาใหกระบวนการ
บริโภคและการผลิตสินคาของประเทศไทยโดยรวม
เปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย
การเปนสังคมคารบอนตํ่านั้น เปนแนวความคิดที่มี
ความเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
ทีส่ าํ คัญคือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชน
ใหมีความรับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะที่เปนผูประกอบการ พนักงาน
องคกร หรือประชาชนผูบริโภคเองก็ตาม โดยการ
ดําเนินงานที่สําคัญอาจประกอบดวยการจัดทําตัว
ชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย และการสงเสริมให
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว รวมทั้ง
การศึกษา คนควา วิจัยดานการสรางองคความรู
หรื อ นวั ต กรรมใหม ใ นการลดการปล อ ยก า ซ
เรื อ นกระจกด ว ย ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ควรมี
แนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว
ดังตอไปนี้

แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) ใหมีการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
เปนสังคมคารบอนตํ่า และใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอรัฐสภาและสาธารณะทุกป หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2) มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานขั้ น ตํ่ า ด า นการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับองคกรในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ไดแก
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) รณรงค ใ ห ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
2) สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัยดาน
การสรางองคความรู หรือนวัตกรรมใหมในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห  ง ช า ติ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
พลั ง งาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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 shery
ﬁ
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, ﬂfﬁlooding, 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 ﬁscal 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.
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State of Environment In 2010
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 ﬁfﬁire 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 signiﬁfﬁicant 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
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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, fﬁiﬁve 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 ﬂfﬁlooding incidences with a total
loss of 1,100 million baht. During January to
November 2010 a total of 8 ﬂfﬁlooding incidences
were recorded. From these ﬂfﬁlooding incidences
there were three severe incidences with a total
loss of 12,570 million baht.
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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 ﬂfﬁlood 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 ﬁshing 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 fﬁiﬁshnet per day -- an increase from 661
grams recorded in 2008. On marine ﬁfﬁisheries, the
Gulf of Thailand showed a fﬁiﬁshnet 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 classifﬁiﬁed 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 classifﬁiﬁed 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 traffﬁiﬁc in Bangkok with noise levels
exceeding the national standard in some areas.
Road traffﬁiﬁc was still the major source of noise
pollution while noise level at residential areas,
educational institutions or government offﬁiﬁces 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 signiﬁfﬁicant.
Possible impacts of climate change range from
variable rain patterns and seasons, natural disasters
such as droughts, ﬂfﬁloods, 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
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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 ﬂactuated.
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

State of the Environment 2010

human health. Climate change also increases the
spreading of diseases and newer strands such as
bird ﬂfﬁlu, 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 signiﬁfﬁicantly 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 fﬁﬁ 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, traffﬁiﬁcking
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
trafﬁfﬁicking during 2004 - 2010 has intensifﬁiﬁed 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
fﬁiﬁve earthquakes, two of which exceeded six on
Richter magnitude scale. The ﬁfﬁirst 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 fﬁiﬁve 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 ﬁfﬁive
meters are reported in ﬁfﬁive 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).
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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 fﬁﬁ 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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Environment Hot Issues In 2010
It is necessary for Thailand
Critical Water Scarcity in Mekong
to establish the 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 reﬂected ecological imbalance of the
Mekong subregion as a whole.
Numerous factors contributed to water
scarcity namely, a decline of rainfall, dam
construction 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.

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 classiﬁfﬁied 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
fertilization with
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 fﬁiﬁeld
demonstrate in the soil salinity. Introduction of fast
growing tree, salinity resistant plants, salinity
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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 confﬂlﬂicts, 3) soil salinity rehabilitation via
technical collaboration, 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 Thailand,
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-beneﬁfﬁit
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 benefﬁiﬁt from these initiatives. The
economic, naturaﬂl 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
conﬂfﬂlﬁicts 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
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impacts on climate change on the agriculture
sector, the spread of diseases, fﬁﬂ 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, Ofﬁfﬁice 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 Conﬂfﬂlicts

Increase population makes increase
consumption, then has added pressure on
resources scanty as well as increased confﬂlﬂicts in
resource utilization. This can be seen in the form
of encroachment of public lands or over-ﬁshing
beyond the carrying capacity. Thailand urgently
needs to put in place resource allocation
mechanisms that should be designed to achieve both
equity and effﬁiﬁciency 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 effﬁiﬁciency. 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

Global 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 ﬁfﬁield 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 veriﬁcation 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 ﬁscal 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
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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 Offﬁiﬁce 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, Ofﬁfﬁice 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 แหงพระราชพิธบี รมราชาภิเษกและราชาภิเษก
สมรสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดระยะ
เวลาอันยาวนานมากกวา 6 ทศวรรษ ที่ทั้งสอง
พระองค ท รงมุ  ง มั่ น ประกอบพระราชกรณี ย กิ จ
นอยใหญเพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม
สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ไดพระราชทานไว
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 60 ปลวง
มาแลว
ตลอดระยะเวลาแหงการครองราชยกวา 6
ทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จ
พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ได ท รง
อุทศิ พระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประชาชนชาวไทยอยางตอเนื่องดวยพระวิริย
อุตสาหะและพระวิสยั ทัศนทกี่ วางไกลในการพัฒนา
เพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเอง โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางประหยัดและสามารถ
ดํารงชีวติ อยูไ ดอยางยัง่ ยืน ภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระราชทานไว ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการที่
เกิดขึ้นมากมาย ลวนแตนํามาซึ่งประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทยอยางแทจริง
แนวพระราชดํ า ริ แ ละทฤษฎี ข องพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ในโครงการพัฒนาอันเนือ่ งมา
จากพระราชดํารินั้น ยังคํานึงถึงความสอดคลอง
เกื้ อ กู ล กั น ระหว า งการพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
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มาโดยตลอด ความเขาใจถองแทถึงธรรมชาติและ
สภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจนความสั ม พั น ธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาตินั้น ทําใหเกิดแนวคิด
และทฤษฎีเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหลากหลาย ไมวาจะเปนเรื่องของ
ทรัพยากรปาไม และการอนุรักษสภาพแวดลอมใน
ดานตาง ๆ ตัวอยางเชน “ปา 3 อยาง ประโยชน 4
อยาง” “ปลูกปาโดยไมตอ งปลูก” “ฝายชะลอความ
ชุมชื้น” “ทฤษฎีใหม” รวมถึงแนวพระราชดําริใน
การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝง
ทะเลและอาวไทยซึ่งถูกบุกรุกทําลาย โดยการปลูก
ปาไมชายเลน โดยอาศัยระบบนํ้าขึ้น-นํ้าลงในการ
เติ บ โต อั น เป น แนวป อ งกั น ลมและป อ งกั น การ
กัดเซาะชายฝงที่สําคัญและเปนแหลงอาศัยของ
สั ต ว นํ้ า ซึ่ ง เป น การช ว ยสร า งความสมดุ ล ให แ ก
ธรรมชาติใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณดังเดิม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดพระราชทาน
แนวพระราชดํ า ริ แ ละทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
อนุรักษและปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการเกษตรกรรม
ไวหลายประการ อาทิ “การใชหญาแฝก” เพื่อ
อนุรักษและปองกันการพังทลายของหนาดิน จน
ประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางของการใชเทคนิค
และวิชาการหญาแฝกที่ประสบผลสําเร็จ นอกจาก
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นี้ แนวพระราชดํ า ริ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น
เปรี้ ย วให ส ามารถกลั บ มาใช ป ระโยชน ไ ด หรื อ
“แกลงดิน” มีความกาวหนามากที่สุดในปจจุบันนี้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงเป น ที่
ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปวาทรงเปนปราชญใน
เรื่องนํ้าของแผนดินอยางแทจริง ตลอดระยะเวลา
อันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรําอยาง
ไมเคยทรงหยุดหยอนนัน้ งานพัฒนาทีส่ าํ คัญยิง่ คือ
งานที่เกี่ยวของกับ “นํ้า” ศาสตรทั้งปวงที่เกี่ยวกับ
นํ้ า ไม ว  า จะเป น การพั ฒ นาและจั ด หาแหล ง นํ้ า
การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การบําบัด
นํ้ า เสี ย ให เ ป น นํ้ า ดี ตลอดจนการแก ไ ขป ญ หา
นํ้าทวมนั้น ยอมประจักษชัดและไดพิสูจนใหเห็น
แลววาพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถนั้น
หาผู  เ สมอเหมื อ นได ย ากยิ่ ง แนวพระราชดํ า ริ
และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นํ้ า ในลั ก ษณะต า ง ๆ เช น
“นํ้าดีไลนํ้าเสีย” “ไตธรรมชาติ” “แกมลิง” รวมถึง
โครงการพั ฒ นาแหล ง นํ้ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการ
ขาดแคลนนํ้ า และบรรเทาอุ ท กภั ย ดั ง ตั ว อย า ง
เชน โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
โครงการเขือ่ นขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ลุ  ม นํ้ า ป า ก พ นั ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาลุมนํ้ากํ่า จังหวัด
สกลนคร-นครพนม โครงการเขือ่ นแควนอย จังหวัด
พิษณุโลก เปนตน
พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ ไ ด รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชทานพระราชดําริ ในการแกไขปญหาในเรือ่ ง
นํ้าทวมและการจราจร ก็คือ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยได พ ระราชทานพระราชดํ า ริ ใ ห ดํ า เนิ น การ
โครงการก อ สร า งสะพานข า มแม นํ้ า เจ า พระยา
บริเวณพืน้ ทีอ่ าํ เภอพระประแดง 2 สะพาน ปรับปรุง
ทางรถไฟสายเกา และโครงการกอสรางถนนสาย
นครเขื่อนขันธ-พระราม 2 โดยความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิ ก าร โครงการคลองลั ด โพธิ์ โดย
กรมชลประทาน และกรมทางหลวง รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงถนนปูเจาสมิงพรายทั้งหมดทุก

โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ สรางประโยชนให
แก ป ระชาชนอย า งมหาศาล ทั้ ง ในการบรรเทา
ปญหาจราจรและแกไขปญหานํ้าทวม นอกจากนี้
พระมหากรุณ าธิคุณ ยัง คงมีอ ย า งต อ เนื่อ ง โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อสะพาน
ข า มแม นํ้ า เจ า พระยา ด า นทิ ศ เหนื อ เชื่ อ ม
กรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการว า
“สะพานภูมิพล 1” สวนดานทิศใตเชื่อมอําเภอ
พระประแดงกับตําบลสําโรงใต ไดรับพระราชทาน
ชื่อวา “สะพานภูมิพล 2”
สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กอสรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเปนโครงขายถนนรองรับการ
ขนถายลําเลียงสินคาจากทาเรือกรุงเทพ ตอเนื่อง
ไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อมิใหรถบรรทุก
วิ่งเขาไปในตัวเมืองหรือทางทิศอื่น ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการจราจรติดขัดโดยรอบ ทัง้ นี้ ยังเชือ่ มระหวาง
เขตราษฎรบรู ณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
เปนเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุดเขาดวยกัน
พรอมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานชื่อสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาทั้ง
2 แหง โดยดานทิศเหนือเชื่อมกับกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรปราการวา สะพานภูมิพล 1 สวน
ทางทิศใตเชื่อมกับอําเภอพระประแดงกับตําบล
สําโรงใต พระราชทานชื่อวา สะพานภูมิพล 2 เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552
สําหรับโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ประกอบดวย สวนทีเ่ ปนถนนวงแหวนเชือ่ มโยงพืน้ ที่
ยานอุตสาหกรรม 2 ฝงแมนํ้าเจาพระยากับทาเรือ
คลองเตย ความยาวรวมประมาณ 25 กิโลเมตร
สวนที่กรมทางหลวงชนบทดําเนินการกอสราง คือ
สะพานขามแมนาํ้ เจาพระยา 2 สะพาน ตอเนือ่ งกับ
บริเวณคอคอดของแมนาํ้ เจาพระยา เพือ่ ใหเกิดการ
เชื่ อ มต อ กั น ระหว า งถนนพระราม 3 กั บ ถนน
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ปู  เ จ า สมิ ง พราย ทํ า ให โ ครงข า ยถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมเกิดความตอเนือ่ ง ครบวงรอบโดยมีรปู
แบบเปนสะพานขึง ตัวสะพานมีความกวาง 7 ชอง
จราจร ความยาวรวมประมาณ 4.2 กิโ ลเมตร
นอกจากนี้ บริเวณจุดเชื่อมตอระหวางสะพานทั้ง
2 แหง จะมีทางแยกเปนทางยกระดับความกวาง
4 ชองจราจร ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร
ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ทางทิศตะวันตก โดย
กอสรางแลวเสร็จ และเปดใชสญ
ั จรเมือ่ ป พ.ศ. 2549
จนถึงปจจุบัน
โครงการคลองลัดโพธิ์ ตําบลทรงคนอง อําเภอ
พระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ในอดี ต
เปนคลองลัดแนวเหนือ-ใต ของคุงนํ้าของแมนํ้า
เจาพระยา บริเวณหมูที่ 9 ตําบลทรงคนอง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตมีสภาพ
ตื้ น เขิ น เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2538
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ได พ ระราชทาน
พระราชดําริกับนายรุงเรือง จุลชาต อธิบดีกรม
ชลประทาน พลตํารวจเอก จําลอง เอี่ยมแจงพันธุ
ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ และนายจริย ตุลยานนท
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และกรรมการมูลนิธิชัย
พัฒนา ใหหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของรวมกันเรงศึกษา
พิ จ ารณาวางโครงการและดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
ขุดลอก พรอมกอสรางอาคารประกอบในคลอง
ลัดโพธิ์ตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อได
ปรับปรุงแลวเสร็จ สามารถลดระยะทาง
การไหลของนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา
ช ว งคุ  ง นํ้ า ที่ ไ หลผ า นพื้ น ที่ ตํ า บล
บางกระเจา อําเภอพระประแดง
จากเดิมระยะทางประมาณ 18
กิ โ ลเมตร เหลื อ ประมาณ
600 เมตรเทานั้น
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การระบายนํา้ ทีร่ วดเร็วนีช้ ว ยบรรเทาปญหานํา้ ทวม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพิ่มเติมเกี่ยว
กั บ พลั ง งานนํ้ า อั น มหาศาลที่ ร ะบายผ า นประตู
ระบายนํ้านี้ และความเปนไปไดในการนําไปใช
ประโยชน ตอมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550
กรมชลประทานไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในโครงการศึกษาวิเคราะหศกั ยภาพ
ของคลองลัดโพธิ์ ดานไฟฟาพลังนํ้า โดยทดลอง
ติดตั้งกังหันพลังนํ้าตนแบบที่ผลิตเอง 2 ชนิด กับ
โครงเหล็กทีป่ รับยกขึน้ -ลงทีต่ อมอทายประตูระบาย
นํ้าคลองลัดโพธิ์ฯ และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 ได ท ดลองกั ง หั น พลั ง นํ้ า ต น แบบ
เพื่อเปนตนกําลังไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
แม เ หล็ ก ถาวร โดยได กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด 5.74
กิ โ ลวั ต ต ซึ่ ง สู ง กว า ที่ ไ ด วิ เ คราะห แ ละคํ า นวณ
ออกแบบไว ทําใหมั่นใจไดวา การวิจัยและการ
ออกแบบกังหันในครั้งนี้สามารถนําไปขยายผลได
โดยไดทดลองขยายผลในโครงการชลประทานพืน้ ที่
ภาคกลางหลายแหง และไดดาํ เนินการจดสิทธิบตั ร
เปนสิ่งประดิษฐในพระปรมาภิไธย
ในวั น พุ ธ ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งอังสนา
ของกองทัพเรือ ทรงเปดสะพานภูมิพล และประตู
ระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์ ณ กลางแมนํ้าเจาพระยา
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ นั บ เป น พิ ธี เ ป ด
สิ่งกอสรางที่กระทําในเรือกลางแมนํ้าเจาพระยา
เปนครั้งแรกของประเทศไทย
นับตั้งแตป พ.ศ. 2493 สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ติดตามพระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ในการปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณี ย กิ จ นานั ป การเพื่ อ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข
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พสกนิกร ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนปราชญในเรื่องนํ้าของแผนดินอยางแทจริง
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงสนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งในการอนุรักษ
ทรั พ ยากรป า ไม อั น เป น แหล ง ต น นํ้ า ลํ า ธารและ
เปนถิ่นอาศัยของพืชและสัตวที่สําคัญ เปนที่เขาใจ
กั น ดี ว  า การเปลี่ ย นแปลงของส ว นใดส ว นหนึ่ ง
ลวนสงผลกระทบตอสมดุลแหงธรรมชาติอยางมี
นัยสําคัญ พระราชกรณียกิจดานการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละการคุ  ม ครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนทีป่ ระจักษแกสายตาและดวงใจของ
ปวงชนชาวไทย โดยมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
จากการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ อาทิ ดาน
การคุมครองระบบนิเวศ เชน โครงการปารักษนํ้า
โครงการบ า นเล็ ก ในป า ใหญ โครงการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) ดานการคุมครองสัตวปาและสัตวนํ้า
เชน โครงการคืนชางสูธรรมชาติ โครงการศึกษา
ความหลากหลายและระบบนิเวศของหิ่งหอยใน
ประเทศไทยในพระราชดําริ โครงการเพาะเลีย้ งสัตว
ปาคืนสูธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุสัตวปาหายากของโลกตามพระราช
เสาวนีย โครงการสมเด็จฯ อนุรักษพันธุเตาทะเล
โครงการฟน ฟูทรัพยากรชายฝง ทะเล โครงการฟารม
ทะเลตัวอยาง โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลา
และสั ต ว นํ้ า จื ด ของไทย และด า นการคุ  ม ครอง
พรรณไมและปาไม เชน โครงการคืนชีวิตกลวยไม
ไทยสูไพรพฤกษ โครงการอนุรักษพันธุกลวยไม
รองเทานารีอินทนนท โครงการสวนพฤกษศาสตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการ
ปาไม สวนปาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม โครงการ
อนุรักษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาสะเมิง เปนตน
จากพระราชกรณียกิจดังกลาวมาแลวขางตน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจึงเห็น
ควรเสนอให ข อพระราชทานน อ มเกล า ฯ ถวาย

พระราชสมัญญา “พระมารดาแหงการคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” แดสมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และคณะรัฐมนตรีไดลงมติ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบในการ
ขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวายพระราชสมัญญา
ตามมติค ณะกรรมการอนุรั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห ง ชาติ เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในปสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2553 และเพื่อความเปนสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแกพสกนิกรชาวไทยสืบไป
พระราชกรณียกิจตลอดจนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ที่
กลาวมานีล้ ว นเปนเครือ่ งระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ลนพนหาที่สุดมิได ซึ่งอาจเปนเพียงหนึ่งในลานที่
แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาทั้งสองพระองค
ประทับอยูในหัวใจคนไทยทั้งมวล แมในวันนี้จะ
เจริญพระชนมายุมากแลว และไมสะดวกในการ
เสด็จ พระราชดํา เนิน ไปเยี่ย มเยีย นประชาชนได
เฉกเช น ในอดี ต ที่ ผ  า นมา แต ก็ มิ เ คยที่ จ ะหยุ ด
ทรงงาน เพราะปญหาตาง ๆ ของอาณาประชาราษฎร
และของประเทศยังคงมีอยู จึงสมควรที่ชาวไทย
ทุกหมูเ หลาจะไดชว ยกันนําพาประเทศชาติใหเดินหนา
ตอไป ใหเปนทีเ่ บาพระราชหฤทัยทีท่ รงวางรากฐาน
ของสังคมไทยใหมีความเจริญรุงเรือง ประชาชน
อยูเย็นเปนสุข หากชาวไทยทุกคนตางปฏิบตั หิ นาที่
ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะที่
คํานึงประโยชนของชาติกอ นประโยชนสว นตน ดํารง
ชีวิตดวยความพอเพียงตามที่ไดทรงปฏิบัติใหเห็น
เปนแบบอยางแลวนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พระผูท รง
เปนศูนยรวมจิตใจและความรักของปวงชนชาวไทย
ก็จะทรงพระเกษมสําราญพระราชหฤทัยจากการที่
บานเมืองเปนปกติสขุ ประเทศชาติมคี วามกาวหนา
อยางมั่นคงสืบไป
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บทที่ 1
บทนํ า
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บทนํ า
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553
เปนรายงานที่บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
สิ่งแวดลอมวามีสภาพดีขึ้นหรือเสื่อมโทรมลงอยางไรบาง
โดยรายงานนี้ จ ะพยายามชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งที่เปนปจจัยตัวขับเคลื่อน
แรงกดดัน สถานการณสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และการตอบสนองโดยการดําเนินงาน
เชิงนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในสวนของภาครัฐและ
ในสวนของภาคประชาชน รายงานสถานการณคุณภาพ
สิง่ แวดลอมจึงเปนขอมูลทีส่ าํ คัญทัง้ สําหรับผูก าํ หนดนโยบาย
และหนวยงานตาง ๆ ไดรับรูถึงสถานการณการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นําไป
สู  ก ารปรั บ แนวทางการแก ไ ข
ปญหา พรอมกั น นี้ ร ายงาน
ฉบั บ นี้ ยั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น แหล ง
ขอมูลเพื่อคนหาความรูสําหรับ
ผู  ที่ ส นใจติ ด ตามสถานการณ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล อ ม ของประเทศไทย
ดวย
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บทที่ 11 บทนํ
บทนําา

สถานภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มในช ว ง 5 ป ที่ ผ  า นมา
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ของประเทศไทยในชวง 5 ปทผี่ า นมา ยังคงมีปญ
 หา
ในหลายดาน ไมวาจะเปนความเสื่อมโทรมของดิน
การใชทดี่ นิ ผิดประเภท และการขาดการกระจายการ
ถือครองที่ดิน จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของ
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2533 - 2550 พบวา พืน้ ที่
เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง สวนพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่แหลงนํ้ามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2550 มี
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 168.9 ลานไร คิดเปนรอยละ 52.7
ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชุมชน 14.8 ลานไร คิดเปน
รอยละ 4.6 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่แหลงนํ้า 7.9
ลานไร คิดเปนรอยละ 2.5 ของพื้นที่ประเทศ และ
พื้นที่ปาไม และพื้นที่อื่น ๆ 129.1 ลานไร คิดเปน
รอยละ 40.3 ของพื้นที่ประเทศ
ในชวงป พ.ศ. 2543 - 2549 พื้นที่ปาไมยังคง
ลดลงปละประมาณ 1 ลานไร และในป พ.ศ. 2549
ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาที่มีสภาพปาเพียง 99.2
ลานไร โดยเปนพื้นที่ปาอนุรักษ 56.8 ลานไร การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโนมเพิม่
ขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยยังคงตองใช
ความพยายามอี ก มากและอย า งจริ ง จั ง ในการ
อนุ รั ก ษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยการ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพมากขึ้ น และสร า งความตระหนั ก ให
ประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ที่ผานมาการนําทรัพยากรแรมาใชประโยชน
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงทําใหไดรับผล
ตอบแทนที่คอนขางตํ่า สงผลกระทบตอคุณภาพ
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สิ่งแวดลอม และเกิดความขัดแยงกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอืน่ ในชวงป พ.ศ. 2550 2551 แรบางชนิดยังมีปริมาณการผลิตไมเพียงพอ
ตอความตองการ เชน บิทูมินัส เปนตน ซึ่งตอง
พึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศทําใหปริมาณ
การนําเขาแรเพิ่มสูงขึ้นมาก
ประเทศไทยพึ่งพาการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ จึงมีปจ จัยเสีย่ งจากภายนอกทีเ่ กิดจาก
ภาวะความผันผวนของราคาพลังงานที่มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาคพลังงาน
ยังมีสดั สวนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุด และยังกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ เมื่อ
พิจารณาคาความยืดหยุนการใชพลังงาน ในชวงป
พ.ศ. 2541 - 2551 พบวา มีแนวโนมดีขึ้น โดยคา
ความยืดหยุนลดลงจนมีคาตํ่ากวา 1 ตั้งแตป พ.ศ.
2548 เปนตนมา และมีคาเทากับ 0.29 ในป พ.ศ.
2551 ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
เชน การปลูกปาลมนํ้ามันเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซล เปนตน พบวาพื้นที่ปลูกปาลม
นํ้ามันเพิ่มขึ้นจาก 2.4 ลานไร ในป พ.ศ. 2547 เปน
3.5 ลานไร ในป พ.ศ. 2551
ปญหาการจัดการขยะเปนปญหาสําคัญของ
ทุกทองถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง
ใหญและแหลงชุมชน ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณ
ขยะที่เก็บรวบรวมไดทั่วประเทศ รวมประมาณ
15.03 ลานตัน หรือประมาณวันละ 41,064 ตัน
ขณะที่การกําจัดขยะยังไมสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพและอยางทั่วถึง
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ในป พ.ศ. 2551 มีการนําเขาสารเคมีจาก
ตางประเทศและผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 29.2 ลานตัน โดยเปนสารเคมีนําเขา
จากตางประเทศ ประมาณ 5.1 ลานตัน และสาร
เคมีที่ผลิตภายในประเทศ ประมาณ 24.10 ลานตัน
สําหรับของเสียอันตรายมีปริมาณประมาณ 1.86
ลานตัน โดยเปนของเสียอันตรายจากชุมชน 0.41
ลานตัน และของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.45
ลานตัน ของเสียอันตรายสวนใหญเกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก
ของเสียอันตรายหากไมไดรับการจัดการอยางถูก
หลักวิชาการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
และสุขภาพอนามัย สําหรับการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยสวนใหญแลวยังไมไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักวิชาการ สวนการจัดการ
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม สัดสวนของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมทีไ่ ดรบั การกําจัดในชวงป
พ.ศ. 2540 - 2547 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตในชวงป
พ.ศ. 2548 - 2550 สัดสวนของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม ที่ไดรับการกําจัดมีแนวโนมลดลง
ประเทศไทยมี แ หล ง ธรรมชาติ แ ละแหล ง
ศิ ล ปกรรมกระจายอยู  ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศ
จํานวนเกือบ 7,000 แหง แหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรม มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการขาด
การจั ด การอนุ รั ก ษ แ ละฟ  น ฟู ส ภาพแวดล อ มให
เหมาะสม ขาดการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่
มีอยูไมเอื้ออํานวยตอการนําไปปฏิบัติ ปจจุบัน
ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกรวมทั้งสิ้น 5 แหลง
ไดแก 1) เมืองประวัตศิ าสตรสโุ ขทัยและเมืองบริวาร
2) นครประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
3) แหลงโบราณคดีบานเชียง 4) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง และ 5) พื้นที่กลุม
ปาดงพญาเย็น-เขาใหญ นอกจากนี้ มีแหลงที่รอ
การเสนอเปนแหลงมรดกโลกอยางเปนทางการ
คือ ปราสาทหินพิมาย เสนทางวัฒนธรรม และ

ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่า และอุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท
ปญหาสิง่ แวดลอมชุมชนทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของประชากรไมสอดคลองกับศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติและบริการขั้นพื้นฐาน การ
กระจายตัวของประชากรประเทศไทยสวนใหญ
เปนการกระจายตัวอยูในชนบท แตเมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวการกระจายตัวของประชากร
จึงขยายเขาสูเ มืองเพิม่ ขึน้ ปญหาสิง่ แวดลอมชุมชน
ที่สําคัญ เชน ปญหามลพิษตาง ๆ ปญหาชุมชน
แออัด และปญหามลทัศนของเมืองจากการติดตั้ง
ปายตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปายโฆษณาขนาด
ใหญ ในการแกไขปญหาไดมกี ารจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการจัดระเบียบปาย แผนปฏิบัติการ
ในการจัดระเบียบปาย และการยกรางยุทธศาสตร
การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน
ป ญ หาทรั พ ยากรนํ้ า ของประเทศที่ สํ า คั ญ
ได แ ก การขาดแคลนนํ้า และนํ้า ท ว ม ในด า น
การแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลน
นํ้าที่ผานมาไดเนนการพัฒนาหรือกอสรางแหลง
กักเก็บนํ้าเพื่อรองรับปริมาณความตองการนํ้าที่
เพิ่มขึ้นเปนหลัก โดยในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทย
มีปริมาณการใชนํ้า 57,604 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ในขณะที่มีปริมาณนํ้าในแหลงกักเก็บนํ้า
45,434 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ไมรวมปริมาณนํ้า
ในแหลงนํ้าธรรมชาติ) ดังนั้น จึงมีปริมาณการ
ขาดแคลนนํ้า (ปริมาณนํ้าที่สามารถควบคุมได)
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บทที่ 11 บทนํ
บทนําา

ทั้งประเทศเทากับ 12,170 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การแสวงประโยชนจากสัตวนาํ้ จนเกินศักยภาพ
การผลิตของทะเลไทย ทําใหทรัพยากรทางทะเล
ของไทยเสือ่ มโทรมลงอยางรวดเร็วในชวงสีท่ ศวรรษ
ที่ผานมา จากขอมูลลาสุดพบวา ในป พ.ศ. 2550
พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทยลดลงเหลือ 1.46
ลานไร ในสวนของแนวปะการังและแหลงหญาทะเล
ทั้งฝงทะเลอันดามันและอาวไทยมีแนวโนมที่จะ
เสื่ อ มโทรมลงตามลํ า ดั บ ด ว ยเช น กั น สํ า หรั บ
ทรัพยากรประมง พบวามีการใชเครือ่ งมือทําประมง
ที่เปนอันตรายตอทรัพยากรประมง เชน อวนรุน
อวนลาก เปนตน รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยว
และมลพิษที่ปลอยออกสูทะเลลวนมีสวนในการ
ทําลายแนวปะการังและแหลงหญาทะเลทั้งสิ้น
ปญหาที่สําคัญของแหลงนํ้าทั่วประเทศ คือ
การปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษย คุณภาพนํ้า
ผิวดินในแหลงนํ้าทั่วประเทศในชวง 8 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2544 - 2551) พบวา คุณภาพนํา้ ในชวงป พ.ศ.
2544 - 2549 มีแนวโนมดีขึ้นกอนที่จะมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลงในป พ.ศ. 2550 และมีแนวโนมดีขึ้น
ในป พ.ศ. 2551 โดยคุณภาพนํ้าสวนใหญอยูใน
เกณฑดี สวนคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงโดยรวมมี
แนวโนมดีขนึ้ ในระยะ 5 ปทผี่ า นมา (ป พ.ศ. 2547 2551)
ป ญ หาด า นคุ ณ ภาพอากาศที่ สํ า คั ญ คื อ
ปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กหรือฝุน ขนาดไมเกิน 10
ไมครอน พื้นที่ที่มีปญหา ไดแก จังหวัดสระบุรี
สมุท รปราการ และกรุงเทพมหานคร คุณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ เชน
กรุงเทพมหานคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และ
ระยอง กาซคารบอนมอนอกไซดมคี า เกินมาตรฐาน
เล็กนอยเปนครัง้ คราว โดยเฉพาะบริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร สวนสารมลพิษอื่น ๆ เชน กาซ
ซัล เฟอร ไ ดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด
ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน
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สถานการณ ม ลพิ ษ เสี ย งของประเทศไทย
โดยเฉพาะบริเวณริมถนนเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
เสียงทีส่ าํ คัญซึง่ มาจากการจราจร โดยมีระดับเสียง
สูงกวาบริเวณพืน้ ทีท่ วั่ ไป พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีระดับเสียงสูงกวาพืน้ ทีต่ า งจังหวัด และ
พื้ น ที่ ริ ม ถนนในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
สวนใหญมีคาเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการไดยินของประชาชนหากไดฟงเสียงตอเนื่อง
เป น เวลานาน โดยในป พ.ศ. 2544 - 2551
มีคาระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง อยูร ะหวาง 70 - 73
เดซิเบลเอ ซึง่ เกินกวาคามาตรฐานทีก่ าํ หนดไวที่ 70
เดซิเบลเอ สําหรับระดับเสียงในพืน้ ทีท่ วั่ ไปสวนใหญ
ระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน และมีระดับเสียง
ลดลงเล็กนอย
การเปลีย่ นแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดําเนิน
กิจกรรมของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะ
เปนการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปในสังคม
ตาง ๆ ทั้งที่เปนสังคมที่มีความตระหนักตอความ
สําคัญของระบบนิเวศอยางมาก หรือสังคมที่ให
ความสําคัญตอระบบนิเวศนอย ก็ลวนแตสงผล
กระทบตอสภาวะสิ่งแวดลอมทั้งสิ้นไมมากก็นอย
ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอมจึงเปน
สิ่งที่ตองดําเนินควบคูกันไปพรอม ๆ กันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสิง่ แวดลอมจึงตองพิจารณาในบริบทของการ
จัดรูปแบบของสังคมและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพือ่ การดํารงชีวติ ของประชาชน ดวยเหตุ
นี้การดําเนินมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองเปนไปภายใต
เงือ่ นไขของการใชประโยชนอยางยัง่ ยืนมากกวาการ
อนุรักษเพียงอยางเดียว หรือการพัฒนาที่ละเลย
ผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศ
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ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม
ป จ จั ย หลั ก ที่ นํ า มาสู  ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สิง่ แวดลอม อาจกลาวไดวาเกิดขึน้ เพราะการขยาย
ตัวของประชากรควบคูไปกับการขยายตัวของการ
บริโภคและการผลิตที่ขาดการคํานึงถึงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได
ของประชากรไดเพิ่มแรงกดดันในการใชทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อผลิตสินคาเพื่อการบริโภคมากขึ้น ไม
วาจะเปนความตองการดานพลังงาน ดานการใช
ที่ดินเพื่อผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนพื้นที่
ปาไมเพือ่ เปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ าศัย หรือ
ทรัพยากรประมง ที่ลวนสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของ
ความตองการเพื่อรองรับ
การขยายตัวของการบริโภค

ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ป สงค อ ย า งต อ เนื่ อ งเช น นี้ ได
ส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศที่ นั บ วั น ยิ่ ง มี ค วาม
รุนแรงยิ่งขึ้น ดังดูไดจากตัวอยางของปญหาการ
ใช พ ลั ง งานฟอสซิ ล ที่ นํ า มาสู  ป  ญ หาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาวเม็กซิโก หรือในประเทศไทยเอง
ก็อาจกลาวไดวา การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกไดสง ผลกระทบ
ตอสภาวะแวดลอมที่ผูที่ไดประโยชนจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดังกลาวมิไดมสี ว นรับรูห รือรับผิดชอบ
มากเท า ที่ ค วร ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
แนวทางการดํ า เนิ น งานแล ว จึ ง เป น
สิ่ ง จํ า เป น ที่ สั ง คมต า งต อ งสร า งความ
ตระหนักและความรับผิดชอบทีผ่ กู าํ หนด
นโยบาย หนวยงานตาง ๆ ผูป ระกอบการ
และประชาชนพึงมีตอการใชทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิด
ความคุมคาและนํามาสูความยั่งยืน
ของระบบนิเวศในที่สุด
สําหรับประเทศไทยสามารถกลาวไดวาไดมี
การขยายตัวของประชากรซึง่ นํามาสูก ารใชทรัพยากร
ธรรมชาติ อ ย า งกว า งขวาง และกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจบางประเภทไดสงผลใหเกิดผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมอยางรุนแรง ในดานการใชทรัพยากรนัน้
ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ป ญ หาการขยายตั ว ของ
ภาคเกษตรกรรมและการสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป  า ไม
ทรัพยากรประมง หรือแมแตการความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพดินอยางตอเนื่อง ทั้งที่ปญหาเหลานี้
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บทที่ 11 บทนํ
บทนําา

เปนปญหาที่สังคมไทยไดใหความสําคัญมาโดย
ตลอด แตก็ยังไมสามารถหยุดยั้งปญหาได สาเหตุ
สําคัญคือ การขยายกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อ
สรางรายได และเพือ่ สนองการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ เปน
สิ่งที่ยากตอการหลีกเลี่ยง นอกจากนั้น ในสวนของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเทศไทยยังเผชิญกับ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งทีส่ าํ คัญคือ การสูญเสีย
พื้นที่ปาไมซึ่งเปนสาเหตุหลักของปญหานํ้าทวม
ปญหานํา้ แลง ปญหาดินเค็ม ปญหามลพิษนํา้ หรือ
ปญหาของเสียจากอุตสาหกรรม สาเหตุสาํ คัญของ
ปญหาดังกลาวคือ การขาดการวิเคราะหปญหา
เชิงองครวม การดําเนินการแกไขปญหาแบบแยก
สวนโดยแตละหนวยงานตางดําเนินการแบบเปน
เอกเทศ ทําใหผลการดําเนินงานของภาครัฐไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร
ในส วนของการดําเนินงานภาครัฐ เองได มี
ความพยายามในการพัฒนากลไกการดําเนินงาน
ใหนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐในการอนุรักษ
ปองกัน ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งภายใตกฎหมายฉบับนี้
ไดนําไปสูการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการ
เชน การกําหนดใหเจาของโครงการทําการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ
หรือการนําไปสูก ารจัดตัง้ องคกรอิสระดานสิง่ แวดลอม
เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนผูใ หความคิดเห็นตอการพิจารณา
อนุมตั โิ ครงการตาง ๆ นอกจากนัน้ การเปลีย่ นแปลง
ที่สําคัญของภาครัฐคือ การปรับโครงสรางหนวย
ราชการในป พ.ศ. 2545 เพือ่ แยกหนวยงานดานการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติออกจากหนวย
งานที่ทําหนาที่การอนุรักษ เชน ดานปาไมใหมี
กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดานทรัพยากรแรใหมีกรมอุตสาหกรรม
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พื้นฐานและการเหมืองแร และกรมทรัพยากรธรณี
เปนตน การปรับโครงสรางองคกรดังกลาวทําใหการ
ดําเนินงานของภาครัฐทั้งดานการใชประโยชนและ
การอนุรักษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
กระทรวงการคลั ง ยั ง ได ผ ลั ก ดั น กฎหมายร า ง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
ซึ่ ง กํ า ลั ง อยู  ใ นขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของรั ฐ บาล
หรือนโยบายอืน่ ๆ ทีล่ ว นจะมีผลตอการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ เชน นโยบายโฉนดชุมชน
หรือธนาคารที่ดิน เปนตน
นอกจากปญหาขางตนที่รุมเราสังคมไทยมา
โดยตลอดแลว ประเทศไทยยังตองเขาไปมีสว นรวม
ในการดําเนินการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ของโลก เช น ป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่นํามาสูปญหาโลกรอน หรือปญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ซึ่งถึงแม
ผลกระทบของปญหาดังกลาวตอประเทศไทยอาจ
ยังไมมคี วามชัดเจนมากนัก แตในเวทีความสัมพันธ
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ระหวางประเทศ ประเทศไทย
จําเปนตองแสดงทาที่ตอนานา
ประเทศวาประเทศไทยไดใหความ
สําคัญตอประเด็นสิ่งแวดลอมโลก
ไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศอื่น ๆ
และทําใหประเทศไทยตองมีความ
รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น มาตรการ
สําคัญ ๆ หลายเรื่อง ที่ลวนจะมีผล
กระทบต อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจของไทยดวย เชน การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก การปรับเปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทน
มากขึ้น เปนตน
ในสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวาใน
การดําเนินการคาระหวางประเทศของภาคเอกชน
ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก มากมาย เพื่ อ ให สิ น ค า ส ง ออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศคูคามีมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมตามเกณฑที่ประเทศคูคากําหนด โดย
กลุมประเทศคูคาที่สําคัญของไทย ไดแก กลุม
สหภาพยุ โ รป ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศญีป่ นุ การทีก่ ารคาระหวาง
ประเทศไดมีการเขมงวดดานสิ่งแวดลอมมากขึ้นมี
ผลกระทบทั้งทางดานบวกและทางดานลบ โดยผล
ประโยชนทปี่ ระเทศไทยไดรบั คือ การทีผ่ สู ง ออกไทย
สามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายสินคาที่ผาน
เกณฑดา นสิง่ แวดลอมไปยังตลาดตางประเทศ และ
ทํ า ให ก ระบวนการผลิ ต และการใช วั ต ถุ ดิ บ ของ

ประเทศไทยเองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ใน
ทางตรงกันขามพบวา ผูประกอบการบางรายที่ไม
สามารถผลิตสินคาตามเกณฑดานสิง่ แวดลอมไดก็
จะตองขายสินคาในตลาดในประเทศแทน แตใน
อนาคตกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมจากประเทศ
คูคาจะมีความสําคัญมากขึ้น ทําใหกระบวนการ
ผลิตของไทยตองมีความพรอมในการผลิตสินคา
สีเขียวมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จะเห็นไดวาการบริหารจัดการปญหา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเป น สิ่ ง ที่
ตองการความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย ทั้งจากภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในโลก
ยุคโลกาภิวัตน และเพื่อใหกระบวนการพัฒนาของ
ประเทศไทยเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืนในที่สุด
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สถานการณ คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม
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คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มบนบก
1.1 สถานการณและผลกระทบ

1.1.1 ทรัพยากรปาไม
ทรั พ ยากรป า ไม เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี ค วาม
สัมพันธและเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
จะสงผลกระทบตอทรัพยากรอื่น ๆ เชน ถิ่นที่อยู
อาศัย และแหลงอาหารตามธรรมชาติของสัตวปา
การเปลีย่ นแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เปนตน
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอ
สิ่งมีชีวิต กลาวคือ เปนแหลงวัตถุดิบของปจจัยสี่ที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค และ
มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน ชวยในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ เปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร
ตามธรรมชาติของสัตวปา เปนแหลงดูดซับคารบอน
ที่สําคัญ เปนตน หากปาไมถูกทําลายลงอยาง
ตอเนื่องจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ทั้งมนุษย สัตวปา ดิน นํ้า อากาศ
ฯลฯ ผลกระทบที่เห็นชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศ เหตุ ก ารณ อุ ท กภั ย และ
ดินถลม รวมถึงภัยแลงในปจจุบัน
ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมอยางตอเนื่อง
เนือ่ งจากในปจจุบนั มีจาํ นวนประชากรเพิม่ มากขึน้
ทําใหความตองการใชทดี่ นิ ซึง่ เปนปจจัยพืน้ ฐานใน
การผลิตทางการเกษตรและใชสําหรับเปนที่อยู
อาศัยเพิม่ มากขึน้ ไปดวย มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า อยาง
ตอเนื่อง บางพื้นที่นายทุนผูมีอิทธิพลไดกวานซื้อ

ทีด่ นิ และสนับสนุนใหมกี ารบุกรุกพืน้ ทีป่ า มากยิง่ ขึน้
ทําใหในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม
เหลื อ อยู  เ พี ย ง 172,184.29 ตารางกิ โ ลเมตร
(107,615,181.25 ไร) หรือคิดเปนรอยละ 33.56 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ลดลงจากป พ.ศ. 2504
ที่เคยมีพื้นที่ปาไมอุดมสมบูรณ 273,629.00 ตาราง
กิโลเมตร (171,018,125 ไร) หรือรอยละ 53.33 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ (รูปที่ 2.1)
จากสถิติของกรมปาไม พบวา มีการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมในรอบปงบประมาณ 2552
(ตุลาคม พ.ศ. 2551 - กันยายน พ.ศ. 2552) ที่ผาน
มาเปนพื้นที่ 19,605 ไร จําแนกเปนพื้นที่ปาที่ถูก
บุกรุกใหม 17,221 ไร และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกเดิม
2,384 ไร มูลคาความเสียหายรวมทัง้ สิน้ 1,319 ลาน
บาท (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 2553)
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รูปที่ 2.1 เนื้อที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 – 2552

หมายเหตุ : พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เทากับ 625 ไร วิธีการคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 แตกตางจาก
การวัดในป พ.ศ. 2541 กลาวคือ การคํานวณในป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน
1 : 250,000 และนําเขาขอมูลโดยการลากเสนดวยมือ ในขณะทีก่ ารคํานวณพืน้ ทีป่ า ป พ.ศ.
2543 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 50,000 และนําเขาขอมูลแบบดิจิทัล
ที่มา : กรมปาไม 2553ก, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2552.
จากขอมูลสถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยว
กับการปาไมของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ในป พ.ศ. 2552 พบวามีเนื้อที่ปาถูกบุกรุก
แผวถาง จํานวน 22,676.13 ไร และมีการจับกุม
ดําเนินคดี 4,633 คดี ทัง้ นี้ การลดลงและเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรปาไมทาํ ใหเกิดปญหาและผลกระทบ
ทีส่ าํ คัญคือ การขาดแคลนนํา้ การขาดแคลนแหลง
ไมใชสอยในประเทศ ชุมชนทองถิน่ ขาดแหลงอาหาร
ยา และรายได ความขัดแยงในที่ดินทํากิน และ
ทําใหภาวะโลกรอนมีความรุนแรงมากขึ้น
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ทําการสํารวจการครอบครองพืน้ ทีป่ า ไมของราษฎร
ในชวงป พ.ศ. 2541 - 2551 พบวา พื้นที่ปาอนุรักษ
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ตามกฎหมายมีราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินเพื่อ
อยูอาศัยทํากิน ประมาณ 184,710 ราย รวมเนื้อที่
ทั้งสิ้น 2,225,540 ไร ซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ปา
อนุรักษเปนมาตรการหนึ่งในการรักษาพื้นที่ปาไม
ของประเทศใหคงอยูตามสภาพธรรมชาติ ทั้งยัง
เปนการอนุรักษสัตวปา และเปนพื้นที่ธรรมชาติ
สําหรับประชาชนไดศกึ ษาธรรมชาติและระบบนิเวศ
และเป น แหล ง นั น ทนาการ ในป พ.ศ. 2553
ประเทศไทยมีพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย
64,051,572.52 ไร คิดเปนรอยละ 19.98 ของพื้นที่
ประเทศ ประกอบด ว ย พื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ
37,700,070.04 ไร (รอยละ 11.76) พื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปา 23,080,854.48 ไร (รอยละ 7.20) และ
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ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ป พ.ศ. 2553
รายการ

จํานวน (แหง)

เนื้อที่ (ไร)

รอยละของพืน้ ทีป่ ระเทศ

อุทยานแหงชาติ

123

37,700,070.04

11.76

เขตรักษาพันธุสัตวปา

58

23,080,854.48

7.20

เขตหามลาสัตวปา

60

3,270,648.00

1.02

รวม

241

64,051,572.52

19.98

หมายเหตุ : เนื้อที่ประเทศไทย 320,696,887.50 ไร
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553ก
ทีเ่ หลือเปนพืน้ ทีเ่ ขตหามลาสัตวปา 3,270,648.00 ไร
(รอยละ 1.02) (ตารางที่ 2.1)
อยางไรก็ตาม พื้นที่ปาอนุรักษยังคงประสบ
ปญหาตาง ๆ เชน การบุกรุกพื้นที่ การลักลอบลา
สัตวปา ปญหาขยะทัง้ ขยะจากนักทองเทีย่ วทีเ่ ขามา
ทองเที่ยวในพื้นที่ปาอนุรักษ และจากการลักลอบ
ทิ้งขยะอยางจงใจ เปนตน ทั้งนี้ ขยะจัดไดวาเปน
ปจจัยคุกคามสัตวปาที่รุนแรงอีกประการหนึ่ง โดย
สัตวปาอาจกินขยะที่เปนพลาสติกเขาไปทําใหเกิด
อันตรายได นอกจากนี้ การที่มีถนนหรือทางหลวง
ตัดผานพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษยงั สงผลกระทบตอการดํารง
ชีวติ และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสัตวปา ตัวอยาง
เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เปนพื้นที่
แหงหนึ่งที่กําลังประสบปญหาเหลานี้
จากข อ มู ล ของส ว นควบคุ ม ไฟป า สํ า นั ก
ปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พบวา ในชวง 3 ป
ทีผ่ า นมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552) ความถี่
ของการเกิดไฟปาและพื้นที่ที่เกิดไฟปาลดลงมา
อยางตอเนื่อง แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ความถี่ของการเกิดไฟปาและพื้นที่ที่เกิดไฟปาเพิ่ม
ขึน้ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเกิดไฟปารวม
6,784 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 83,175 ไร ภาคเหนือ
เปนภาคที่มีการเกิดไฟปามากที่สุด โดยเกิดไฟปา

4,198 ครั้ง หรือประมาณรอยละ 61.89 ของการเกิด
ไฟปาทั้งหมด เปนพื้นที่ที่เกิดไฟปา 32,359 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 38.90 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด
(ตารางที่ 2.2) และจากการเปรียบเทียบพื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยกับพื้นที่ไฟไหมปา ระหวางป พ.ศ.
2543 - 2551 พบวา พื้นที่ไฟไหมปามีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมี
พื้นที่ไฟไหมปาคิดเปนรอยละ 0.55 ของพื้นที่ปาไม
ทั้งหมดของประเทศ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2551 มี
พื้นที่ไฟไหมปาลดลงคิดเปนรอยละ 0.07 ของพื้นที่
ปาไมทั้งประเทศ (รูปที่ 2.2)
อยางไรก็ตาม การเกิดไฟปาที่ไมรุนแรงอาจ
กอใหเกิดผลกระทบทีด่ ตี อ ปาบางประเภท ไดแก ปา
เบญจพรรณ ปาเต็งรัง เพราะการเกิดไฟปาจะชวย
ในการงอกของเมล็ดพืช เนือ่ งจากไมมหี ญาปกคลุม
บดบังแสงอาทิตย ชวยรักษาสภาพปาเบญจพรรณ
และปาเต็งรังไมใหกลายสภาพเปนปาชนิดอืน่ และ
ไฟปายังทําใหเกิดหญาระบัดซึง่ เปนอาหารของสัตว
ปาหลายประเภท เชน กระทิง กวาง วัวแดง เปนตน
สําหรับปาบางประเภท ไดแก ปาดงดิบ ปาพรุ เปน
พื้นที่ที่ตองทําแนวกันไฟเพื่อไมใหเกิดไฟปาโดย
เด็ดขาด เนื่องจากหากเกิดไฟไหมปาขึ้นในพื้นที่
ดังกลาวจะทําใหสูญเสียระบบนิเวศของปาดงดิบ
และปาพรุ
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบการเกิดไฟไหมปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553
พื้นที่ภาค
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต
รวม

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)
824
1,949
4,845
139
7,757

18,974
39,204
54,777
4,441
117,395

568
1,313
3,628
60
5,569

14,356
25,533
28,999
1,822
70,810

454
1,267
3,472
168
5,361

8,263
20,852
26,915
5,054
61,084

575
1,577
4,198
434
6,784

7,037
20,589
32,359
23,190
83,175

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553
รูปที่ 2.2 สัดสวนพื้นที่ไฟไหมปาของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2551

ที่มา : ขอมูลเนื้อที่ปาของประเทศไทยจากกรมปาไม 2553ก ขอมูลพื้นที่ไฟไหมปาจากกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553
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1.1.2 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานที่มีความ
สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืช สัตว และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของประเทศไทย เนื่องจากการใชที่ดิน
ของประเทศไทยสวนใหญใชเพือ่ การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ถึงแมวาที่ดินจะเปนทรัพยากรที่ใช
แลวไมหมดไป แตหากใชที่ดินโดยขาดการบํารุง
รักษา หรือใชที่ดินไมเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
และขาดการจัดการที่ดีจะสงผลใหดินเสื่อมโทรม
และก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ระบบการผลิ ต ของ
ประเทศตามมา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของดิน
จําแนกเปน 3 สาเหตุ คือ 1) การใชประโยชนที่ดิน
ติดตอกันเปนเวลานานโดยไมถูกตองตามหลักการ
อนุรกั ษด นิ และนํา้ รวมถึงขาดการปรับปรุงบํารุงดิน
กอใหเ กิดการชะลา งพังทลายของดินสงผลใหความ
อุดมสมบูรณลดลง การสูญเสียโครงสรางของดินทํา
ใหเกิดการอัดแนนและนําไปสูปญหาการทิ้งราง
ที่ดิน 2) การเสื่อมโทรมโดยสมบัติของดินทางดาน
กายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ 3) พิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ
ไดแ ก การเกิดภัยแลง อุทกภัย ดินถลม แผนดินไหว
ไฟปา หรือพายุตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกพื้นที่ที่ประสบภัย ซึ่งบางพื้นที่สามารถฟนฟู
ใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง บางพื้นที่ตองใช
เวลานานในการฟนฟู หรือบางพื้นที่อาจเกิดความ
เสียหายที่รุนแรงมากจนยากแกการฟนฟู จากการ
ประเมินพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมของดินของประเทศไทย ใน
ป พ.ศ. 2550 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบวามีพื้นที่
เสื่อมโทรมแบงเปน 4 ระดับ คือ 1) พื้นที่เสื่อมโทรม
ระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อที่ 151,353,757 ไร หรือ
รอยละ 47.29 ของพื้นที่ประเทศ 2) พื้นที่เสื่อมโทรม
ระดับเฝาระวัง มีเนื้อที่ 132,710,526 ไร หรือรอยละ
41.47 ของพื้นที่ประเทศ 3) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับ
รุนแรง มีเนื้อที่ 35,793,455 ไร หรือรอยละ 11.18

ของพื้นที่ประเทศ 4) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติ
มีเนื้อที่ 183,542 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่
ประเทศ
ความต อ งการใช ที่ ดิ น ของประเทศไทย มี
วัตถุประสงคในการใชประโยชนเพื่อสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ เชน ดานการเกษตร ดาน
อุตสาหกรรม ทีอ่ ยูอ าศัย รวมทัง้ การอนุรกั ษและการ
พัฒนา กรมพัฒนาทีด่ นิ (2553) สรุปประเภทการใช
ทีด่ นิ ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551/52 พบวาสวน
ใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมถึง 171,585,556 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 53.50 ของเนือ้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศ
ซึ่งประกอบดวยพื้นที่นา พืชไร ไมยืนตน ไมผล
พืชไรหมุนเวียน สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เปนตน
รองลงมาเปนพืน้ ทีป่ า ไมเทากับ 113,170,136 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 35.29 ของเนือ้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศ
ประกอบดวยปาสมบูรณ และปารอสภาพฟนฟู ที่
เหลื อ เป น พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร า ง พื้ น ที่
เบ็ดเตล็ด (พืน้ ทีท่ งิ้ ราง พืน้ ทีล่ มุ เหมืองแร บอทราย)
พื้นที่แหลงนํ้า คิดเปนรอยละ 4.71 3.75 และ 2.75
ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ตามลําดับ (ตารางที่
2.3) (รูปที่ 2.3)
เมื่อพิจารณาการใชที่ดินแยกเปนรายภาค
พบวา ภาคเหนือใชเปนพื้นที่ปาไมมากที่สุดเทากับ
59,730,144 ไร การใชพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมพบวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม
เปนสวนใหญถึง 71,532,728 ไร แบงเปนพื้นที่นา
และพืชไรมากที่สุดเทากับ 47,315,666 ไร และ
16,237,706 ไร ตามลําดับ เชนเดียวกับภาคกลาง
พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจํานวน 21,816,008 ไร
ใชเปนพื้นที่นาและพืชไรมากที่สุด สวนภาคใตใช
พืน้ ทีเ่ พือ่ เกษตรกรรม จํานวน 25,749,853 ไร ใชเปน
พื้นที่ไมยืนตนมากที่สุดเทากับ 19,778,847 ไร และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ทีท่ งิ้ รางมากทีส่ ดุ ถึง
3,969,321 ไร รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต และ
ภาคกลาง ตามลําดับ (รูปที่ 2.3)
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ตารางที่ 2.3 การใชที่ดินของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 - 2552
ประเภทการใชที่ดิน

ภาคตะวันออก

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

เฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

ตะวันออก

ใต

พื้นที่
(ไร)

รอยละ

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง

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

315,876

105,687

128,349

190,866

นา

47,315,666

17,366,638

8,970,190

พืชไร

16,237,706

11,923,211

ไมยืนตน

5,651,139

ไมผล

นาราง

1,340,914

0.42

2,906,129

2,060,739 78,619,362

24.52

6,718,929

3,786,903

12,622 38,679,371

12.06

1,790,619

1,594,302

3,649,369

19,778,847 32,464,276

10.12

1,380,611

3,587,531

2,595,747

2,254,846

2,708,228 12,526,963

3.91

-

3,607,916

-

-

-

3,607,916

1.13

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

116,747

66,771

1,223,481

738,567

548,806

2,694,372

0.84

อื่น ๆ (พืชสวน, ทุงหญา

514,983

395,531

585,010

116,383

40,475

1,652,382

0.52

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

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

4,934,071

2,484,808

1,791,655

1,070,394

พื้นที่ทิ้งราง

3,969,321

1,958,949

1,211,451

พื้นที่ลุม

741,190

346,263

อื่น ๆ (เหมืองแร, บอลูกรัง,

223,560

พืชไรหมุนเวียน

600,136

เลี้ยงสัตว, พืชนํ้า)

2,334,486

8,812,352

2.75

1,736,115 12,017,043

3.75

821,369

1,218,534

9,179,624

2.86

263,752

134,695

347,883

1,833,783

0.57

179,596

316,452

114,330

169,698

1,003,636

0.31

105,533,963 106,027,680

43,450,440

21,487,812

บอทราย)
รวม

44,196,992 320,696,887 100.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2553
การถือครองที่ดิน ในชวงป พ.ศ. 2535 - 2550
พืน้ ทีถ่ อื ครองทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลงโดยตลอด จาก 25.6 ไรตอครัวเรือน ในป
พ.ศ. 2535 เปน 23.46 ไรตอ ครัวเรือนในป พ.ศ. 2550
และในป พ.ศ. 2545 พบวา มีครัวเรือนในชนบท
จํานวน 451,312 ครัวเรือน ไมมีที่ดินทํากิน การ
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ดําเนินงานที่สําคัญเพื่อแกไขปญหาการถือครอง
ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร ได แ ก การจั ด ที่ ดิ น ให แ ก
เกษตรกร โดยมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งให
สิทธิทํากินแกเกษตรกรที่อาศัยและทําประโยชนใน
ทีด่ นิ ของรัฐ ประกอบดวย พืน้ ทีป่ า สงวนทีเ่ สือ่ มโทรม
ที่ราชพัสดุ ที่ที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.3 แผนที่แสดงสภาพการใชพื้นที่ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2552

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2553

53

บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ซึ่งสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ไดมอบ ส.ป.ก. 4-01 ใหเกษตรกรสามารถเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.
2518 - 2553) จํานวน 33,516,952 ไร (สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2553)
ป ญ หาการกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น ใน
ประเทศไทยเกิดจากทีด่ นิ มีจาํ นวนจํากัด แตจาํ นวน
ประชากรมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ จากการไหลทะลัก
ของแรงงานและทุ น จากประเทศอาเซี ย นตาม
สัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดความ
ตองการทีด่ นิ สําหรับทีอ่ ยูอ าศัยและทีด่ นิ ทํากินมาก
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) จากปญหาการกระจายการถือครอง
ที่ดินจึงไดมีการนําแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดินเพื่อใช
เปนกลไกพิเศษที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนใหเกิด

การเขาถึงทีด่ นิ ทํากินเพือ่ เกษตรกรรมของเกษตรกร
รายยอย รวมทั้งที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของคนจน
และชนชั้นกลางระดับลาง (กรอบที่ 2.1) ตลอดจน
การออกโฉนดชุมชน ซึง่ เปนแนวนโยบายของรัฐบาล
ในปจจุบนั ดานทีด่ นิ เพือ่ เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ
ใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชนทีท่ าํ กินอยูใ นทีด่ นิ
ของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน
(กรอบที่ 2.2)
ผลกระทบจากการบุกรุกที่ดิน
ภาครัฐไดมกี ารปฏิรปู ทีด่ นิ สําหรับการถือครอง
ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรมาตัง้ แต พ.ศ. 2518 แตปจ จุบนั
ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากบุคคลที่ไดรับ
การจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินมิใชเกษตรกรที่
ยากจนขาดแคลนที่ดินทํากิน แตกลับกลายเปน
บุคคลอื่น เชน พอคา นักธุรกิจ รวมทั้งเกษตรกรที่
ไดรับการจัดสรรที่ดินสวนใหญนําที่ดินที่ไดรับไป
จํานองหรือขายทิง้ ใหแกนายทุน ทําใหสญ
ู เสียทีด่ นิ
ไปเปนจํานวนมาก เมือ่ ไมมมี าตรการทีจ่ ะทําใหเกิด
การกระจายการถือครองที่ดิน ความตองการที่จะ
เขาครอบครองที่ดินจึงเกิดขึ้นทั้งโดยวิธีการที่ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย ทําใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงขึ้นในสังคมไทย

ตารางที่ 2.4 จํานวนเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (ป พ.ศ. 2444)
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ประเภท
โฉนด
น.ส.3ก
น.ส.3
ใบจอง
รวม
ที่มา : กรมที่ดิน 2551
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จํานวนเอกสารสิทธิ (แปลง)
26,101,164
3,644,539
1,120,252
156,955
31,022,910

พื้นที่
ไร
96,299,422
19,053,643
10,211,285
1,458,918
127,023,268

งาน
0
1
3
2
6

วา
90
73
43
53
259
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กรอบที่ 2.1 ธนาคารที่ดิน
แนวคิดเกีย่ วกับธนาคารทีด่ นิ มีมาตัง้ แตการเสนอรางกฎหมายการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ในป พ.ศ. 2518 เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเกษตรกรรม ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2535 เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินใหตั้ง “กองทุนที่ดิน” ขึ้น ในธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อเปนฐานรองรับการตั้ง “ธนาคารที่ดิน” ภายในระยะเวลา 5 ป
แตการดําเนินงานมีปญหาจึงยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2546 ลาสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ... โดยใหความหมายของธนาคารทีด่ นิ วา เปนองคกรทีท่ าํ หนาทีจ่ ดั เก็บรวบรวม
ขอมูลที่ดินของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชนที่ไมไดใชประโยชน และจัดซื้อ
ที่ดินจากเอกชนเพื่อนํามาจัดใหเกษตรกร ผูยากจน หรือผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน ไดเชา
เชาซื้อ หรือเขาทําประโยชน และสนับสนุนทางการเงินแกการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให
ชื่อวา “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอ “บจธ.” และใหชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา “The Land Bank Administration Institute” (Public Organization) เรียกโดยยอวา
“LABAI” ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบัน ดังนี้ คือ (1) ดําเนินการเพื่อใหเกิดการกระจายการ
ถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน และมีการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม และจัดตั้งธนาคาร
ที่ดินขึ้นภายในระยะเวลา 5 ป (2) รวบรวมขอมูลที่ดินและเปนตัวกลางระหวางผูที่ตองการใชที่ดิน
กับเจาของที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชนหรือเจาของที่ดินที่ยังไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินอยาง
เต็มที่ (3) ดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนที่ไมไดใชประโยชนหรือใชประโยชนไม
คุมคาเพื่อใหเกษตรกรและผูยากจนไดใชประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแกการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (4) สนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินรวมกัน ทั้งที่ดินทํากิน
และที่ดินสําหรับการอยูอาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน (5) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
แกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน (6) สนับสนุนการรักษาและคุมครองพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับเกษตรกรรมที่สอดคลองกับนิเวศวิทยา ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี 2553
กรอบที่ 2.2 โฉนดชุมชน
“โฉนดชุมชน” เปนแนวนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันดานการกระจายการถือครองที่ดินที่
เกี่ยวของกับปญหาและโอกาสของประเทศรวม 3 เรื่อง คือ แกปญหาความยากจน ความเปนธรรม
ในการถือครองที่ดิน และความยั่งยืนของการพัฒนา โดยรัฐบาลไดประกาศใหระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวา ดวยการจัดใหมโี ฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 73 ง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ในระเบียบดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1) กําหนดนิยามคําวา
“โฉนดชุมชน” หมายถึง สิทธิรวมกันของชุมชนในการบริหารจัดการ การครอบครองที่ดินเพื่อการ
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กรอบที่ 2.2 (ตอ)
อยูอาศัย และการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดินเพื่อสรางความมั่นคงในการถือครองและใช
ประโยชนในที่ดินของชุมชน และเปนการรักษาพื้นที่เกษตรในการผลิตพืชอาหารเพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาหาร โดยการเลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและระบบ
ภูมินิเวศ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล 2) กําหนดใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน” เรียก
โดยยอวา “ปจช.” และกําหนดหนาที่ของ ปจช. 3) กําหนดคุณสมบัติกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 4) กําหนดใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 5) กําหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ภายในหกสิบวันนับแตระเบียบนี้ใชบังคับ และกําหนดใหมีพื้นที่นํารองการดําเนิน
งานโฉนดชุมชนจํานวนไมนอยกวาสามสิบพื้นที่ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตระเบียบ
นี้ใชบังคับ ตอมาไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน ซึง่ ไดดาํ เนินการออกสํารวจและตรวจสอบพืน้ ทีท่ ชี่ มุ ชนตองการใหดาํ เนินการโฉนดชุมชน ซึง่
คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน ไดมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ใหดําเนินงาน
ตามขั้นตอนโฉนดชุมชนตอไป จํานวน 35 ชุมชน
ที่มา : ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ที่ 127 ตอนพิ เ ศษ 73 ง วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2553
คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน 2554
กรณี ตั ว อย า งการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น บนเกาะช า ง
(กรอบที่ 2.3) ดังที่สํานักงานคุมครองสิทธิและชวย
เหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํานักอัยการสูงสุด
ไดมีหนังสือที่ อส (สฝชก.1) 0016/1303 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2549 ถึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ขอความ
อนุ เ คราะห ใ นการตรวจพิ สู จ น อ  า นแปลและ
วิ เ คราะห ภ าพถ า ยทางอากาศบริ เ วณหมู  บ  า น
โรงถานเพือ่ พิสจู นทางสาธารณะในหมูบ า นดังกลาว
เนือ่ งจากมีการปดทางเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน
และไมไดรับความเปนธรรมแกราษฎร และมีกรณี
ของการใชแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
โดยผูม อี ทิ ธิพลทางการเงินหรือมีอาํ นาจรวมกับเจา
หนาทีข่ องรัฐใชอทิ ธิพลเขาครอบครองทีด่ นิ บนพืน้ ที่
เกาะชางปรากฏใหเห็น โดยคณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแหงชาติไดมรี ายงานตรวจสอบที่ 22/2549
ใหกรมที่ดินตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ในพื้นที่เกาะชาง จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณ
บานเจกแบ ตําบลเกาะชางใต กิ่งอําเภอเกาะชาง
จังหวัดตราด พบวาโฉนดที่ดินที่ออกใหกับเจาของ
ที่ดินบางรายโดยใช ส.ค.1 เปนหลักฐาน มีเนื้อที่
มากกวา ส.ค.1 ที่แจงไวเดิม นอกจากนี้ จากการ
สํารวจพื้นที่บริเวณเกาะงาม หมู 3 (ดานใต) ตําบล
เกาะชาง พบวามีการนํา ส.ค.1 จากพื้นที่หมูบาน
อื่นมาออกเอกสารสิทธิ สําหรับที่ดินบริเวณอาว
กะรัง หมู 3 ตําบลเกาะชางใต มีการครอบครอง
พื้นที่ที่มีความลาดชันที่ไมสามารถจะออกเอกสาร
สิทธิใด ๆ ได (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2549)
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กรอบที่ 2.3 การบุกรุกที่ดิน : กรณีเกาะชาง จังหวัดตราด
เกาะชาง ตัง้ อยูใ นจังหวัดตราด เปนเกาะขนาดใหญเปนทีส่ องของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต
ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 47 เกาะ มีเนื้อที่รวม 650 ตารางกิโลเมตร หรือ 406,250 ไร
เกาะชางเปนเกาะที่ใหญที่สุด ในหมูเกาะนี้มีเนื้อที่ 268,125 ไร ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงจากระดับ
นํ้าทะเลไมเกิน 744 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีผาหินสลับซับซอนปกคลุมดวยปาดิบชื้น
ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ นอกจากนั้นเปนปาชายหาด และปาแคระหินปูน เกาะชางมีสภาพ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ มบูรณ มีระบบนิเวศทีล่ ะเอียดและซับซอน ทรัพยากร
ชายฝงมีปะการัง หญาทะเล ปาชายเลน นํ้าตก และชายหาด การปกครองแบงออกเปน 2 ตําบล
คือ ตําบลเกาะชาง และตําบลเกาะชางใต
ถึงแมจะมีการประกาศจัดตัง้ อุทยานแหงชาติทางทะเลในป พ.ศ. 2525 แลวก็ตาม แตเนือ่ งจาก
สภาพพืน้ ทีบ่ นเกาะชางเปนภูเขาสูงชันสลับกับทีร่ าบชายฝง ทะเล บริเวณทีร่ าบดานตะวันตกจึงเปน
ทีต่ งั้ ของชุมชนดัง้ เดิม ชุมชนบางสวนเปนพืน้ ทีท่ กี่ นั ออกจากเขตอุทยานแหงชาติ ทําใหพนื้ ทีอ่ ทุ ยาน
แหงชาติบนเกาะชางมีพื้นที่ไมตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการบุกรุก ประกอบกับนโยบาย
ของภาครัฐทีส่ นับสนุนใหพนื้ ทีเ่ กาะชางเปนแหลงทองเทีย่ ว สงผลใหพนื้ ทีบ่ นเกาะชางเปนทีต่ อ งการ
ของบุคคลกลุม ตาง ๆ โดยเฉพาะกลุม ทุนและผูท มี่ คี วามเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ในปจจุบนั กลุม บุคคล
ตาง ๆ เหลานี้ไดเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินบนเกาะชางในรูปแบบตาง ๆ เชน กอสราง
บาน ทําธุรกิจโรงแรม รีสอรท และสถานที่พักตากอากาศ ในพื้นที่ที่เปราะบาง เชน พื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน เปนตน ซึ่งตามกฎหมายไมสามารถออกเอกสารสิทธิใด ๆ ได คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (2547) ไดระบุไววา มีปญ
 หาหนึง่ ของเกาะชางคือการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยระบุไววาหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงมีปญหาการบุกรุกที่ดินปาสงวนและ
ที่ดินอุทยานแหงชาติ โดยผูแสวงประโยชนจากการขยายตัวของการทองเที่ยวหมูเกาะชาง รวมทั้ง
การบุกรุกที่ดินของผูแสวงประโยชนมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาวะแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2553
1.1.3 ทรัพยากรแร
ทรัพยากรแรเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการ
พัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในชวง
ป พ.ศ. 2540 - 2551 มูลคาการใชแรในประเทศมี
แนวโนมเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 1.62 ตอป แตในชวง
ป พ.ศ. 2550 - 2551 มี มู ล ค า การใช ล ดลง
เชนเดียวกับมูลคาการผลิต โดยในป พ.ศ. 2551 มี

มู ล ค า การใช 36,752 ล า นบาท และมี มู ล ค า
การผลิต 38,785 ลานบาท (ราคา ณ ป พ.ศ. 2550)
(รูปที่ 2.4) โดยมีการผลิตและการใชในกลุมแร
เชื้อเพลิงและพลังงานโดยเฉพาะถานหินลิกไนต
กลุม แรอตุ สาหกรรมซีเมนต และกลุม หินอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะหิ น ปู น ที่ นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ด า น
อุ ต สาหกรรมก อ สร า งและอุ ต สาหกรรมซี เ มนต
(รูปที่ 2.5)
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รูปที่ 2.4 มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร ในป พ.ศ. 2540 - 2551

ที่มา : ขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2552
รูปที่ 2.5 มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร แยกตามกลุมแร ป พ.ศ. 2551

ที่มา : ขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2552
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สําหรับการสงออกแรมแี นวโนมเพิม่ ขึน้ ในกลุม
แร โ ลหะพื้ น ฐานและแร อุ ต สาหกรรม ในกลุ  ม
เฟลดสปารและยิปซัมซึ่งพึ่งพาการสงออกเปนสวน
ใหญ ดานการนําเขามีแนวโนมการนําเขาเพิม่ สูงขึน้
เฉลี่ยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2551 เทากับรอยละ
13.30 ตอป ในกลุมแรเชื้อเพลิงและพลังงานโดย
เฉพาะถานหินคุณภาพดี เชน บิทูมินัส เพื่อนําเขา
มาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ขอมูลศักยภาพแรของประเทศไทย ณ ป พ.ศ.
2548 พบว า กลุ  ม แร อุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ
เกลือ หิน มีปริมาณสํารองแรมากที่สุด เท า กับ
18,000,033,882,838 ตัน แตมปี ริมาณสํารองในพืน้ ที่
ประทานบัตร เทากับ 33,882,838 ตัน รองลงมาคือ
หินอุตสาหกรรมซีเมนตมปี ริมาณสํารองแรมากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะหินปูน ซึ่งมีปริมาณสํารองแรเทากับ
612,841,826,453 ตัน และมีปริมาณสํารองแรใน
พืน้ ทีป่ ระทานบัตร เทากับ 1,041,826,453 ตัน อันดับ
ที่สาม คือ โพแทช ซึ่งอยูในกลุมแรอุตสาหกรรมที่มี
ปริ ม าณสํ า รองในพื้ น ที่ ศั ก ยภาพแร เท า กั บ
400,000,000,000 ตัน (กรมทรัพยากรธรณี 2550)
แนวโนมจํานวนสถานประกอบการเหมืองแร
มีแนวโนมลดลง สาเหตุอาจเนื่องจากแหลงแรที่
สมบูรณและมีศกั ยภาพเริม่ นอยลง บริเวณแหลงแร
ที่ ส มบู ร ณ อ ยู  ใ นพื้ น ที่ ป  า อนุ รั ก ษ จึ ง ไม ส ามารถ
ประกอบการทําเหมืองได และปญหาการตอตาน
จากประชาชนทีป่ ระสบปญหาผลกระทบสิง่ แวดลอม
รวมทั้งปญหาการขออนุญาตประทานบัตรลาชา
ณ ป พ.ศ. 2551 มีจํานวนประทานบัตรการทํา
กิจกรรมเหมืองแรทเี่ ปนจํานวนสะสม เทากับ 1,225
แปลง และเปดดําเนินการเพียง 846 แปลง โดยมี
แรหลักที่มีเหมืองทําการผลิต คือ หินปูน (เพื่อ
อุตสาหกรรมกอสรางและซีเมนต) นอกจากนี้ มีโรง

โมหินที่เปดดําเนินการ 397 แหง และโรงแตงแรที่
เปดดําเนินการรวม 235 แหง ซึ่งมีสถานประกอบ
การเหมื อ งแร แ ละอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานที่ ป ฏิ บั ติ
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบเพียง 35 แหง
(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2552)
ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรแร
การพัฒนาทรัพยากรแรมีความเชื่อมโยงตอ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย
ซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยอมสงผลกระทบตอ
ระบบเหลานัน้ ทัง้ การเปลีย่ นแปลงสภาพพืน้ ที่ การ
ดํารงอยูข องสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ที่ และการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดลอมในพื้นที่ ดังนั้น การดําเนินกิจกรรม
เหมืองแรและโรงแตงแรโดยขาดความระมัดระวัง
อาจก อ ให เ กิด ผลกระทบทางลบต อ สิ่ง แวดล อ ม
ไดแก ผลกระทบตอระบบนิเวศในพืน้ ที่ มลพิษเสียง
อากาศ และนํา้ ซึง่ ทีผ่ า นมาพบปญหาในหลายพืน้ ที่
ของประเทศ เชน ปญหาฝุนละอองจากการทํา
เหมืองหินและโรงโมหนิ ในพืน้ ทีต่ าํ บลหนาพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การปนเปอ น
ของแคดเมี ย มในนาข า วบริ เ วณอํ า เภอแม ส อด
จั ง หวั ด ตาก การปนเป  อ นตะกั่ ว ในลํ า ห ว ยคลิ ตี้
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การปนเปอน
ของสารหนูจากเหมืองแรดีบุกในอําเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช และการปนเปอ นมลพิษใน
อากาศบริเวณเหมืองถานหินและโรงไฟฟาแมเมาะ
จังหวัดลําปาง เปนตน ในปจจุบันผลกระทบจาก
การทําเหมืองแรและโรงแตงแรยงั มีปญหาในหลาย
พื้นที่ เชน การทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดเลย (กรอบที่ 2.4) การทําเหมือง
หินและโรงโมหินในพื้นที่เหมืองหินเขาคูหา จังหวัด
สตูล-สงขลา (กรอบที่ 2.5) เปนตน
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กรอบที่ 2.4 การพั ฒ นาเหมื อ งแร ท องคํ า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม กรณี จั ง หวั ด เลย ภู ทั บ ฟ า
ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
แนวทางการพัฒนาแหลงแรทองคําตามนโยบายของภาครัฐเริม่ ตัง้ แตป พ.ศ. 2530 เนือ่ งจาก
พบพื้นที่ศักยภาพแรทองคํากวา 76 แหง ครอบคุลมพื้นที่ 31 จังหวัด ที่มีปริมาณแรกวา 700 ตัน
คิดเปนมูลคากวา 1,000,000 ลานบาท ซึง่ มีการกําหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนาโดยเอกชนหลายบริเวณ
และใหสัมปทานในการทําเหมือง ซึ่งมีพื้นที่แรทองคําที่สําคัญของประเทศไทย จํานวน 10 แหง ที่
สวนใหญอยูท างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ แหลงทีม่ กี ารสํารวจและพัฒนา
เปนอุตสาหกรรมเหมืองผลิตทองคํามี 2 จุด ไดแก แหลงแรทองคําชาตรี ที่จังหวัดพิจิตร และแหลง
ภูทับฟา ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยบริเวณตําบลเขาหลวง มีบริษัท ทุงคา
จํากัด ไดรับสัมปทานในการทําเหมืองในแหลงแรทองคําภูทับฟา และเปดดําเนินการทําเหมืองแร
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 รวมพื้นที่ประมาณ 1,308 ไร มีการผลิตประมาณวันละ 1,200 - 1,500
ตัน สําหรับวิธีการทําเหมืองมีลักษณะการทําเหมืองแบบเปดในการขุดเปนหลุมลึกลงไปจากผิวดิน
ทัง้ นี้ การทําเหมืองแรและแตงแรทองคํามีการใชสารเคมีในกระบวนการแตงแร และมีการระเบิดเพือ่
เปดหนาเหมืองซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินในชวงป พ.ศ. 2549 - 2552 พบวา มีคาเกิน
มาตรฐานในหลายจุด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในพื้นที่
ใกลเคียงการทําเหมืองแรทองคํา ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยกรมควบคุมมลพิษ
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร พบปริมาณสารพิษในลําหวยตาง ๆ บางจุดมีคาเกินคา
มาตรฐาน ไดแก สารหนูในลํานํ้าหวยเหล็กเขตพื้นที่บานกกสะทอน พบสารหนูในตะกอนดินมีคา
สูงถึง 538 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งในป พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบอีกครั้งและยังพบสารหนูใน
ปริมาณสูง และพบแมงกานีสในลําหวยผุกเขตพืน้ ทีบ่ า นนาหนองบง และแคดเมียมในระบบประปา
บาดาลของบานนาหนองบง นอกจากนี้ มีการรองเรียนเรื่องสุขภาพจากปญหาการเจ็บปวยของ
ประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณใกลเหมืองทองคํา ปจจุบนั ยังไมทราบสาเหตุทชี่ ดั เจนวาเกิดจากการทํา
เหมืองแรในบริเวณดังกลาวหรือไม เพราะจากการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํา้ ผิวดินและนํา้ ใตดนิ
ยังไมพบวามีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ศักยภาพแรโลหะที่พบ
วามีสารหนู แคดเมียม และแมงกานีสสูงอยูแลว
การดําเนินเพื่อแกไขปญหาดังกลาว มีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาตรวจสอบในพื้นที่และให
ความชวยเหลือในเบื้องตนในการแจกนํ้าใหกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลยออกประกาศเตือนไมใหประชาชนนํานํา้ จากแหลงนํา้ มาบริโภคโดยตรง เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 โดยอางอิงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าดังกลาวขางตน การใหความรูในการ
ปองกันตนเอง การเฝาระวังดานสุขภาพ และการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยรอบเหมือง
ทองคําในป พ.ศ. 2551 โดยการตรวจหาสารไซยาไนดในเลือดของประชาชนในพื้นที่ 6 หมูบาน
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กรอบที่ 2.4 (ตอ)
จํานวน 279 คน พบวามีการตรวจพบสารไซยาไนดในเลือดเกินคามาตรฐานจํานวน 20 คน ซึ่งพบ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกวาการรับสัมผัสไซยาไนดจากการปนเปอนในนํ้า
นอกจากนี้ ในดานการศึกษาวิจยั เพือ่ ลดปญหาทีเ่ กิดขึน้ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได
ทําการศึกษาและทดลองหาวิธกี ารกําจัดสารหนูออกจากดินและนํา้ โดยใชพชื ทีม่ คี วามสามารถใน
การสะสมสารหนูไดสงู โดยพบวาดาวเรืองและกลวยนํา้ วาชวยในการดูดซับสารหนูได รวมทัง้ มีการ
จัดการรวมกับภาคประชาชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของจังหวัด การ
ติดตามและตรวจสอบรวมกับนักวิชาการในทองถิ่น มีกลไกการรองเรียนและแกไขปญหาในพื้นที่
การพัฒนาทรัพยากรแรทองคําไมควรพิจารณาเพียงความคุมคาของโครงการ แตตองคํานึงถึงการ
เปดโอกาสใหชมุ ชนในพืน้ ทีเ่ ขามามีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการทําเหมืองในพืน้ ที่ และ
ผลกระทบทีเ่ กิดตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณใกลเคียง รวมถึงการลด
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได
ที่มา : ธัญญาภรณ สุรภักดี 2553
กรอบที่ 2.5 ผลกระทบจากการระเบิ ด หิ น : กรณี เ หมื อ งหิ น เขาคู ห า อํ า เภอรั ต ภู มิ
จังหวัดสงขลา
เขาคูหาเปนภูเขาหินปูนขนาดใหญที่มีสภาพเวาแหวงจากการระเบิดหิน เนื่องจากมีการให
สัมปทานเพื่อการทําเหมืองหิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใหสัมปทานแกบริษัท พีรพลมายนิ่ง จํากัด เพื่อ
ทําเหมืองหินและโรงโมหินที่มีการดําเนินการมาเปนเวลากวา 30 ป รวมพื้นที่ 219 ไร ในบริเวณ
ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา การทํากิจกรรมเหมืองหินและโรงโมหินไดสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษเสียงจากการระเบิดหิน เสียงหัวเจาะอัดระเบิด เสียงจากการกระแทก
หิน เสียงจากการลําเลียงหิน ยอยหิน และโมหนิ และมลพิษอากาศทีเ่ ปนฝุน จากการระเบิดหิน การ
ยอยหิน และการลําเลียงหิน รวมถึงผลกระทบจากการสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินทําใหสิ่งปลูก
สรางและทรัพยสินเสียหาย ผลกระทบตอวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพจากการไมมีนํ้าใชที่ไหล
มาจากเขาหินคูหาและมีเศษหินกระเด็นตกใสที่นา และผลกระทบที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่เกิดตอ
สุขภาพของประชาชนจากการเจ็บปวยที่อาจเปนโรคปอด เนื่องจากการที่ฝุนผงหินเขาไปสะสม
ภายในปอด
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวทางแกไขจากผูเกี่ยวของที่เปนตัวแทนจากจังหวัด ตัวแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ตัวแทนกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร ตัวแทนสิง่ แวดลอมภาค ตัวแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ และตัวแทนชาวบานที่ไดรับผลกระทบ โดยผลการประชุมเสนอใหจัดตั้ง
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กรอบที่ 2.5 (ตอ)
คณะกรรมการเพือ่ บริหารจัดการปญหาดังกลาว สําหรับประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบมีการจัดตัง้ เปน
เครือขายผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา ซึ่งมีการรองเรียนเพื่อคัดคานการตออายุ
ประทานบัต รการทํา เหมือ งหิน เขาคู ห า การให มี ก ารตรวจสอบการจั ด ทํ า รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและใหมีการศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพ และฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัท
ในสวนของบริษทั มีการจัดตัง้ เครือขายเฝาระวังการเกิดผลกระทบดานมลพิษเพือ่ ดูแลและตรวจสอบ
โดยเปนตัวแทนจากผูเกี่ยวของทั้งจากบริษัท ประชาชน และหนวยงานราชการ และจากปญหา
ความเสียหายตอบานเรือนจากการระเบิดหิน บริษัทไดจายคาชดเชยแกบานที่ไดรับผลกระทบ
แตบางรายยังมีการฟองรองเรียกคาเสียหายซึ่งอยูในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
ในปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรแรในบางพื้นที่ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากผลกระทบ
ดานสิง่ แวดลอมและสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ทําใหเกิดปญหาการรองเรียนและตอตานการทําเหมือง ดังนัน้
แนวทางการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นในการตรวจสอบการทําเหมืองแรและโรงโมหินอยาง
เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อไดรับขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ที่มา : นฤมล จันทสุวรรณ และคณะ 2552

นอกจากผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การ
ประกอบกิจกรรมเหมืองแรและโรงแตงแรยังมีผล
กระทบตอสุขภาพของผูไดรับผลกระทบ ซึ่งปญหา
ในพื้นที่ดังกลาวแมวาการฟนฟูพื้นที่จะดําเนินการ
ในพื้ น ที่ แต ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบยังเปนปญหาที่มีการ
เยียวยาปญหามาอยางตอเนื่อง เนื่องจากการปน
เปอนของสารพิษจากแรทําใหประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณพื้นที่มีโอกาสรับสัมผัสสารพิษที่เกิดความ
เสีย่ งตอสุขภาพ ซึง่ อาจปรากฏอาการหรือไมปรากฏ
อาการ ทําใหเกิดการเจ็บปวย มีการรองเรียนและ
ฟองรองเรียกคาเสียหาย ในบางกรณีไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย เพราะความไมชัดเจนของ
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหไดรับผลกระทบและตองใชเวลา
ในการพิสูจน
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1.1.4 ทรัพยากรพลังงาน
พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตภาค
อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น การเติ บ โตของ
เศรษฐกิจสงผลทําใหมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นสงผลทําใหความ
ตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทยใน
ชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 มีแนวโนมการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.8 ตอป
สําหรับในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณการใชพลังงาน
ทัง้ หมด 69,177,000 ตัน เทียบเทานํา้ มันดิบ คิดเปน
มูลคากวา 1.58 ลานลานบาท (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน) ซึ่งสวนใหญมีการใชพลังงาน
จากผลิตภัณฑปโตรเลียม (รอยละ 46.2) ในภาค
อุตสาหกรรมการผลิต การขนสง และบานอยูอ าศัย
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั คาความยืดหยุน
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รูปที่ 2.6 คาความยืดหยุนการใชพลังงาน (energy elasticity) ระหวางป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2552
การใชพลังงาน ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 พบวา
คาความยืดหยุนการใชพลังงานมีแนวโนมดีขึ้น
จากมี ค  า เฉลี่ ย ของค า ความยื ด หยุ  น เพี ย ง 0.54
แสดงใหเห็นวาการใชพลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ในป พ.ศ. 2552 คาความยืดหยุนการใชพลังงาน
ของไทยมีคาติดลบ อาจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีอัตราการขยายตัวลดลง (รูปที่ 2.6)
ทั้ ง นี้ ประเทศไทยพึ่ ง พาการนํ า เข า จาก
ตางประเทศคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 55 ของ
ปริมาณการใชพลังงานทัง้ หมด ในชวงป พ.ศ. 2540 2552 มี อั ต ราการนํ า เข า สุ ท ธิ ข องพลั ง งานเชิ ง
พาณิชยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.84 ตอป ซึ่งในชวงป
พ.ศ. 2550 - 2552 มีแนวโนมปริมาณการนําเขาสุทธิ
ลดลง ในดานการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยพบวามี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมาณกาซธรรมชาติ
ที่ผลิตไดจากภายในประเทศ (รูปที่ 2.7) สําหรับ
การใช พ ลัง งานมีแ นวโน ม เพิ่ม ขึ้น อย า งต อ เนื่ อ ง

คิดเปนอัตราการใชพลังงานเชิงพาณิชยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่
รอยละ 4.08 ตอป โดยสวนใหญเปนการใชนํ้ามัน
สําเร็จรูป เชน ดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่องบิน
นํ้ามันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว เปนตน โดย
ในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณการใช 1,662,466 บารเรล
ตอวัน (เทียบเทานํ้ามันดิบ) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77
จากป พ.ศ. 2551 ไดแก การใชกาซธรรมชาติ
681,717 บาร เ รลต อ วั น (เที ย บเท า นํ้ า มั น ดิ บ )
นํ้ามันสําเร็จรูป 642,701 บารเรลตอวัน (เทียบเทา
นํ้ามันดิบ) ถานหินนําเขา 204,976 บารเรลตอวัน
(เทียบเทานํ้ามันดิบ) ซึ่งเปนการนําเขาถานหิน
คุณภาพดีจากตางประเทศ (รูปที่ 2.8)
แนวโนมความตองการใชพลังงานไฟฟาใน
ชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 พบวามีแนวโนมการใช
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป โดยในป พ.ศ. 2552
มีการใชไฟฟา 148,364 กิกะวัตตชั่วโมง สวนใหญ
ใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

รูปที่ 2.7 ปริมาณการผลิต การใช และการนําเขาสุทธิ ของพลังงานเชิงพาณิชย ระหวางป
พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2552
รูปที่ 2.8 ปริ ม าณการใช พ ลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย ขั้ น สุ ด ท า ย จํ า แนกตามประเภทเชื้ อ เพลิ ง
ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
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รูปที่ 2.9 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา แยกตามประเภทแหลงเชื้อเพลิง ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2553
คิ ด เป น ร อ ยละ 70 ของการใช พ ลั ง งานไฟฟ า
ทั้งหมด (รูปที่ 2.9)
การใชพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลของ
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2551 มีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน
ไดแก กาซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ (แกสโซฮอล
และไบโอดี เ ซล) ชี ว มวล พลั ง งานแสงอาทิ ต ย
พลังงานความรอนใตพภิ พ ยกเวนพลังงานนํา้ ขนาด
เล็ก สําหรับพลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และ
เซลลเชื้อเพลิงยังไมมีการใชอยางแพรหลาย อีกทั้ง
พลังงานนํา้ ขึน้ -นํา้ ลง และพลังคลืน่ ทีย่ งั ไมมกี ารนํา
มาใชในประเทศเปนเพียงการศึกษาวิจัยเทานั้น ใน
ป พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานทดแทนทั้งหมด
เทากับ 23,969,900 ตัน เทียบเทานํ้ามันดิบ โดยมี
สั ด ส ว นการใช ใ นรู ป พลั ง งานไฟฟ า ร อ ยละ 1.1
อุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 69.2 ครัวเรือนรอยละ
24.5 และเพื่อการขนสงรอยละ 5.2 เมื่อพิจารณา

ตามประเภทเชื้อเพลิง พบวามีการใชพลังงานจาก
กาซธรรมชาติรอยละ 13.1 ถานหินรอยละ 32.3
พลังงานชีวมวลของแข็งรอยละ 51.9 เชื้อเพลิง
ชีวภาพของเหลวรอยละ 2.5 พลังงานนํา้ รอยละ 0.1
และพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม กาซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย พลังงานความรอนใตพิภพรอยละ
0.1 ของการใชพลังงานทดแทนทัง้ หมด (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2551)
ผลกระทบของการพัฒนาพลังงาน
การพัฒนาทรัพยากรพลังงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชอาจมีผลกระทบตอสังคมไทยใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
การใชพลังงานในภาคตาง ๆ สงผลใหเกิดมลพิษ
อากาศจากการปลอยกาซเรือนกระจกทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่มีแนวโนม
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิม่ มาก
ขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งสวนใหญมาจากภาค
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รูปที่ 2.10 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงาน แยกตามสาขา ป
พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน 2553
การผลิตไฟฟา ภาคขนสง และภาคอุตสาหกรรม
การผลิต (รูปที่ 2.10) โดยในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณ
การปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด จ ากการใช
พลังงานทั้งหมด 208,475,670 ตันตอป
นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรพลังงานยัง
ทําใหเกิดความขัดแยงในระดับพืน้ ทีท่ มี่ กี ารกอสราง
แหลงพลังงานตาง ๆ เชน การพัฒนาโรงไฟฟาตาง ๆ
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
(กรอบที่ 2.6) และกอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจจากปญหามลพิษที่เกิดขึ้น
1.1.5 สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
ปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเมืองเกิดขึ้น
จากความหนาแนนของประชากรที่ไมสอดคลอง
กับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และการขาด
การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหถูกตองและ
เหมาะสม เมือ่ อัตราการขยายตัวของประชากรเมือง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหไมสามารถจัดหา
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บริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหเพียง
พอตอความตองการได รวมถึงการขาดการวางแผน
หรือควบคุมการใชที่ดินจึงทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐาน
ทีไ่ มเหมาะสมจนกลายเปนแหลงชุมชนแออัด สงผล
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน การขาดการวาง
ผังเมืองและบังคับใชทําใหเมืองและชุมชนขยาย
ตัวอยางไมเปนระบบ ตลอดจนความแออัดของ
การจราจรขนสง ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ
และสงผลตอสภาพอารมณของผูคนบนทองถนน
ปญหามลทัศนจากอาคารสูงและสิง่ กอสรางประเภท
ต า ง ๆ รวมถึ ง ป า ยโฆษณาที่ มี อ ยู  เ ป น จํ า นวน
มากมายตามอาคารสูง ริมถนน และบนทางดวน
ที่อาจโคนลมจากลมพายุและ/หรือการสรางที่ไมได
ตามมาตรฐาน ซึง่ จะสงผลตอความเสียหายทัง้ ชีวติ
และทรัพยสินของประชาชน จากปญหาตาง ๆ ที่
กลาวมายอมสงผลกระทบโดยตรงตอประชากร
เมืองที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
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กรอบที่ 2.6 โอกาสการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตไฟฟาในประเทศไทย
ในปจจุบนั เชือ้ เพลิงเพือ่ ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทยสวนใหญ คือ กาซธรรมชาติ ทําให
มีความไมมนั่ คงทางพลังงานจากการพึง่ พากาซธรรมชาติมากเกินไป จึงตองหาพลังงานทดแทนอืน่ ๆ
เชน พลังงานนิวเคลียร ถานหิน เปนตน จึงไดมกี ารบรรจุโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไวในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟา ป พ.ศ. 2550 และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ป พ.ศ. 2553 จํานวน 4 โรง ซึ่งใน
หลายประเทศมีการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเพือ่ ผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2550 ทั่วโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียรที่เดินเครื่องอยู 439 แหง เชน สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส เปนตน สําหรับประเทศในเอเชีย ประเทศที่กําลังกอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณู ไดแก
อินเดีย เกาหลีใต จีน ปากีสถาน และไตหวัน และบางประเทศกําลังอยูระหวางการศึกษาและหา
พื้นที่ในการสรางโรงไฟฟา ไดแก อินโดนีเซีย และเวียดนาม
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมกี ารตัง้ คณะกรรมการเพือ่
เตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ซึง่ ประกอบดวย 20 หนวยงาน
และจัดทําแผนการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานการใชพลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟา ในปจจุบันแผนนี้
กํา ลังดําเนินการอยูในระยะที่ 1 ซึ่ง เป น ขั้น ตอนของการศึก ษาความเป น ไปได ข องโครงการ
การวิเคราะหขอดีขอเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการดําเนินการสรางความรู
ความเขาใจ และการมีสว นรวมของประชาชน ซึง่ ชวงตนป พ.ศ. 2553 มีการจัดทําโครงการจิตสํานึก
นิเวศวิทยา เพื่อใหความรูเรื่องระบบพลังงานไฟฟาและนิวเคลียรในสถานการณโลกรอนแกแกนนํา
ชุมชนในพื้นที่เปาหมายที่จะกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร คือ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยภาคใต
ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปญหาและขอกังวลที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ขาดการศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนในการทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิงหลักในประเด็นการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่พบวานิวเคลียรอาจไมใชตัว
เลื อ กเพี ย งประการเดี ย วในการที่ จ ะเป น พลั ง งานทางเลื อ กที่ มี ผ ลกระทบต อ ระบบนิ เ วศและ
สิ่งแวดลอมนอย ปญหาความปลอดภัยในการดําเนินการผลิต และการจัดการกากกัมมันตรังสี
ซึง่ เปนสวนทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตไฟฟาทีต่ อ งมีการแยกพืน้ ทีจ่ ดั เก็บโดยเฉพาะและตองใชงบ
ประมาณในการลงทุนสูงมาก สําหรับประเด็นการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวยระหวาง
พลังงานนิวเคลียรและพลังงานทดแทนอื่น ถึงแมวาพลังงานนิวเคลียรมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา
พลังงานทดแทนอืน่ นัน้ แตตอ งพิจารณาวาตนทุนนีไ้ ดรวมตนทุนผลกระทบภายนอกครอบคลุมหรือ
ไม ทั้งในสวนคาใชจายในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียร และตนทุนสิ่งแวดลอมใน
การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี แตตนทุนเหลานี้ไมไดนํามาคิดเปนตนทุนการผลิตไฟฟาจากนิวเคลียร
ทั้งหมด
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือกในอนาคต แตขอกังวลที่เกิดขึ้นของการ
กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรทําใหเกิดกระแสตอตานการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ดังนั้น การดําเนิน
ของภาครัฐในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ บนพื้นฐานของ
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กรอบที่ 2.6 (ตอ)
ขอมูลทีค่ รบถวน รวมถึงการใหความรูค วามเขาใจและขอมูลทีถ่ กู ตองแกสาธารณะอยางชัดเจน ซึง่
เปนสิ่งที่สําคัญในการดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่อยูในแผนของประเทศ
ที่มา : กระทรวงพลังงาน 2549 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2550
กรรติกา ศิริเสนา ไมปรากฏปที่พิมพ
ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน 2551
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2552
การเปลีย่ นแปลงทางดานประชากร เปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการกําหนดทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไป
ถึงการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเหมาะสม โดยที่ผาน
มาประชากรมี ก ารกระจายตั ว และย า ยถิ่ น ฐาน
เขาสูเมืองใหญมากขึ้นเกิดการขยายตัวของเมือง1
ผลที่ตามมาคือ ปญหาชุมชนแออัดจากการยาย
ถิน่ ฐานคนจากชนบทเขาสูเ มือง ปญหาความขัดแยง
ดานการใชที่ดิน ปญหาภูมิทัศนของเมือง ปญหา
การขาดแคลนพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว รวมถึ ง ป ญ หา
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน มลพิษจากขยะ นํ้าเสีย
อากาศเสีย เสียงดัง ฝุนละออง เปนตน
ปจจุบัน ป พ.ศ. 2553 (ขอมูล ณ เดือน
กันยายน 2553) ประเทศไทยมีจํานวนเมืองทั้งสิ้น
2,010 แหง จําแนกเปน 1) เมืองมหานครและเมือง
ขนาดใหญที่มีกฎหมายการปกครองเปนพิเศษโดย
เฉพาะ และเทศบาลนคร รวม 26 แหง 2) เมือง
ขนาดกลาง หรือเทศบาลเมือง 143 แหง และ
3) เมืองขนาดเล็ก หรือเทศบาลตําบล 1,841 แหง
โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ที่มีจํานวนเมือง

เพียง 1,156 แหง จํานวนประชากรในเขตเมืองมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากป พ.ศ. 2540
ทีม่ ปี ระชากรในเขตเมืองเพียงรอยละ 18.40 เพิม่ ขึน้
เปนรอยละ 33.82 ของประชากรทั้งประเทศ ในป
พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2.11)
องคการสหประชาชาติ ประมาณการจํานวน
ประชากรโลกป พ.ศ. 2558 วาจะมีประชากรโลก
รวม 7.2 พันลานคน และเพิ่มเปน 9 พันลานคน
ในป พ.ศ. 2563 โดยรอยละ 95 ของการเพิ่ม
ประชากรเกิดในประเทศกําลังพัฒนาในพื้นที่เมือง
ที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงทําใหความเปน
เมืองมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว การคาด
ประมาณประชากรไทยในชวงป พ.ศ. 2564 - 2600
พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่มี
ประชากรมากที่สุด 22.7 ลานคน ในป พ.ศ. 2565
และอาจเพิ่มจํานวนถึง 23.5 ลานคน ในป พ.ศ.
2600 ขณะที่จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในชวงเวลาดังกลาว มีอตั ราการเพิม่
คอนขางสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรใน
ภูมิภาคอื่น ๆ (รูปที่ 2.12) นอกจากนี้ การยายถิ่น

1 เมือง หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และเขตการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สามารถจําแนกขนาดของเมืองออกเปน 4 ขนาด ไดแก (1) เมืองมหานคร คือ เมืองที่มีขนาดประชากร
ตั้งแต 5,000,000 คนขึ้นไป ไดแก กรุงเทพมหานคร (2) เมืองขนาดใหญ คือ เมืองที่มีประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ไดแก เมืองพัทยา
เทศบาลนคร (3) เมืองขนาดกลาง คือ เมืองที่มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป ไดแก เทศบาลเมือง และ (4) เมืองขนาดเล็ก คือ เมือง
ที่มีขนาดประชากรนอยกวา 10,000 คน ไดแก เทศบาลตําบล
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รูปที่ 2.11 จํานวนประชากรในเขตเมือง (ตามสํามะโนครัว) ป พ.ศ. 2530 - 2552

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2553
รูปที่ 2.12 การคาดประมาณประชากรไทย จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2543 - 2600

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2552
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ของประชากรจากชนบทเข า สู  เ มื อ งศู น ย ก ลาง
ความเจริญจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยในป พ.ศ.
2600 ประชากรเมืองจะมีสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 50
ของประชากรทั้ ง ประเทศ (กรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง 2552)
การวางแผนการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมในเขต
เมืองสงผลใหเกิดปญหาตอการพัฒนาเมือง โดย
เฉพาะการมุงพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองมากเกิน
ความเหมาะสมทําใหเกิดปญหาความหนาแนนและ
มลพิษ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ไมนารื่นรมย การ
พัฒนาพื้นที่ชานเมืองที่ปราศจากการวางแผนไม
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในระยะยาว
ได หากชุมชนตาง ๆ เติบโตรวมเปนพื้นที่เดียวกัน
การใหบริการจะไมเกิดประสิทธิภาพและไมเพียงพอ
ดั ง นั้ น การวางแผนการใช ที่ ดิ น จึ ง ต อ งสั ม พั น ธ
กับการวางแผนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การคลัง เพื่อเปนกลไกในการควบคุมและกําหนด
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกพื้นฐานของชุมชน
สถานการณการใชที่ดินของประเทศไทย โดย
เฉพาะประเภทการใชทดี่ นิ พืน้ ทีช่ มุ ชนมีจาํ นวนเพิม่
ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ชุ ม ชน 1.5 ล า นไร
(รอยละ 0.5 ของพื้นที่ประเทศ) ในป พ.ศ. 2529
เพิม่ เปน 11.4 ลานไร (รอยละ 3.6 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ)
ในป พ.ศ. 2544 และเพิ่มถึง 14.8 ลานไร (รอยละ
4.6 ของพื้นที่ประเทศ) ในป พ.ศ. 2550 (รูปที่ 2.13)
ในชวงป พ.ศ. 2550 - 2552 การใชที่ดิน
ประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางในเขตเมือง
ขนาดใหญ มีแนวโนมขยายตัวมากขึน้ ตามประเภท
การใชประโยชน จากรูปที่ 2.14 แสดงตัวอยางการ
ใชที่ดินตามประเภทการใชประโยชนในเขตเมือง
ใหญ พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ชุมชนและ
สิง่ ปลูกสรางเพิม่ ขึน้ จาก 560,861 ไร ในป พ.ศ. 2550
ขยายพื้นที่เปน 620,652 ไร ในป พ.ศ. 2552 โดยตัว
เมืองและยานการคาขยายตัวมากที่สุด รองลงมา
คือ สิง่ ปลูกสรางหมูบ า น จังหวัดเชียงราย เปนเมือง

รูปที่ 2.13 พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2529 - 2550

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2552
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รูปที่ 2.14 ตัวอยางการใชที่ดินในเขตเมืองใหญ จําแนกรายภาคและประเภทการใชที่ดิน
ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : ภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ ไดแก เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก อุดรธานี ภาคใต ไดแก สงขลา
ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2552
ขนาดใหญทางภาคเหนือ การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทสิง่ ปลูกสรางโดยเฉพาะหมูบ า น มีพนื้ ทีม่ าก
ที่สุดประมาณ 260,000 ไร รองลงมาคือ ตัวเมือง
และยานการคา เชนเดียวกับจังหวัดอุดรธานี เมือง
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
ประชาชนทีม่ มี ากถึง 18 ลานเทีย่ วตอวัน อีกทัง้ การ
เปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จากแปลง
เกษตรกรรมขนาดใหญมาเปนการใชประโยชนทดี่ นิ
แบบเมือง โดยไมมกี ารวางแผนรองรับอยางเหมาะสม
ทําใหพนื้ ทีถ่ นนในกรุงเทพมหานครมีจาํ กัดประมาณ

รอยละ 10 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด ซึง่ เปนสัดสวนทีต่ าํ่ มาก
เมื่อเทียบกับคามาตรฐานของความเปนเมืองที่มี
การเดินทางอยางสะดวก (มหานครโตเกียวมีพื้นที่
ถนนร อ ยละ 23 มหานครนิ ว ยอร ก มี พื้ น ที่ ถ นน
รอยละ 38) ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนยาน
พาหนะอยางตอเนื่องทุกป โดยในป พ.ศ. 2547
มี จํ า นวนยานพาหนะจดทะเบี ย นสะสม 20.62
ลานคัน เพิ่มขึ้นเปน 27.18 ลานคัน ในป พ.ศ. 2552
(รูปที่ 2.15) ทั้งนี้ ประมาณรอยละ 22 ของจํานวน
ยานพาหนะจดทะเบี ย นสะสมทั่ ว ประเทศ เป น
ยานพาหนะที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป จากป พ.ศ. 2547 ที่มีเพียง
4.3 ลานคัน เพิ่มเปน 6.10 ลานคัน ในป พ.ศ. 2552
โดยยานพาหนะประเภทรถยนต 4 ลอ มีการจด
ทะเบียนมากที่สุด (รูปที่ 2.16)
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รูปที่ 2.15 จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ จําแนกตามประเภทยานพาหนะ
ป พ.ศ. 2547 - 2552

ที่มา : กรมการขนสงทางบก 2552
รูปที่ 2.16 จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จําแนกตามประเภท
ยานพาหนะ ป พ.ศ. 2547 - 2552

ที่มา : กรมการขนสงทางบก 2552
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.17 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2541 - 2551

ที่มา : * การเคหะแหงชาติ 2547
** สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2551
รูปที่ 2.18 ปริ ม าณขยะที่ จั ด เก็ บ จากคู ค ลองทั้ ง หมดของพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ป พ.ศ.
2548 - 2552

ที่มา : กรุงเทพมหานคร 2552
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การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรเมือง
จากการยายถิ่นของประชาชนชนบทเพื่อเขามา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในเขต
เมื อ ง นํ า มาซึ่ ง ป ญ หาการถื อ ครองที่ ดิ น โดยผิ ด
กฎหมายทั้งการบุกรุกที่ดินภาครัฐและภาคเอกชน
หรือการเชาทีด่ นิ ซึง่ สวนใหญเปนทีเ่ ชาราชพัสดุ และ
หรือที่ดินเอกชน ทําใหขาดความมั่นคงและสิทธิใน
ที่อยูอาศัย ประกอบกับผูอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาว
เปนผูมีรายไดนอย ความเปนอยูภายในชุมชนเปน
แบบตางคนตางอยู จึงไมกระตือรือรนทีจ่ ะปรับปรุง
สิ่งแวดลอมชุมชน สงผลใหสภาพแวดลอมภายใน
ชุมชนทรุดโทรมจนกลายเปนชุมชนแออัด
ชุมชนแออัดกระจายตัวอยูตามเมืองหลักทั่ว
ทุกภาคของประเทศและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอ
เนือ่ ง กลาวคือ การขยายตัวของชุมชนแออัดในชวง
10 ป (พ.ศ. 2541 - 2551) ที่ผานมา เพิ่มขึ้นกวา 3
เทาตัว จาก 1,806 ชุมชน ในป พ.ศ. 2541 เพิ่มเปน
4,860 ชุมชน ในป พ.ศ. 2543 และในป พ.ศ. 2551
มีชมุ ชนแออัดทัง้ หมด 6,334 ชุมชน จํานวน 728,639
ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยูใน 840 เมืองทั่วประเทศ
(รูปที่ 2.17)
นอกจากนี้ ชุมชนแออัดสวนใหญยังขาดการ
จัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเปนระบบ เชน
ทางเดินเทา ทางระบายนํ้า แหลงรวบรวมและทิ้ง
ขยะ รวมทั้งสิ่งบริการตาง ๆ ที่จําเปน จึงทําใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนแออัดตามมา โดย
เฉพาะปญหาขยะในแมนาํ้ ลําคลองจากแหลงชุมชน
ริมคลองตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนคลอง
ทั้งหมด 1,682 คูคลอง ปริมาณขยะในคลองทั่ว
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น
240,000 ตัน หรือประมาณ 650 ตันตอวัน แตเมื่อ
การจัดการสาธารณูปโภคในแหลงชุมชนแออัดมี
การบริ ห ารจั ด การเป น ระบบมากขึ้ น ส ง ผลให
ปริมาณขยะในแมนาํ้ คลองลดลงอยางตอเนือ่ ง จาก
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดจากคลอง 90,000 ตัน ในป
พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือเพียง 86,400 ตัน ในป พ.ศ.
2552 (รูปที่ 2.18)
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พื้นที่สีเขียวเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการแก
ปญหาสิง่ แวดลอมเมือง ทัง้ ชวยกรองมลพิษ เสริมสราง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีแ่ ข็งแรงใหกบั คนเมือง
เปนทางเลือกในการพักผอนหยอนใจ แตปญหา
สําคัญคือ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองมีไมเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน พื้นที่สีเขียวบางแหงไมเอื้อ
อํานวยตอความตองการของผูใชบริการจึงตองมี
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใหกบั เมือง เพือ่ ชวยใหประชากร
เมืองมีทางเลือกในการพักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น
พืน้ ทีส่ เี ขียวของกรุงเทพมหานครสวนใหญเปน
รูปแบบพื้นที่สวนสาธารณะ โดยในป พ.ศ. 2550 มี
จํานวนสวนสาธารณะ 2,923 แหง คิดเปนพื้นที่
สีเขียว 18.79 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.29
ตารางเมตรตอคน ปจจุบันป พ.ศ. 2553 จํานวน
สวนสาธารณะเพิ่มเปน 4,278 แหง คิดเปนพื้นที่
สีเขียว 23.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.10
ตารางเมตรตอคน (รูปที่ 2.19) แตก็ยังนับวานอย
เมื่อเทียบกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ
ที่กําหนดสัดสวนของสวนสาธารณะตอประชากร
เทากับ 15 ตารางเมตรตอคน สําหรับพื้นที่สีเขียว
ระดับภูมิภาคในเมืองโดยภาพรวมแลว ยังคงเกิด
ปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว เนื่องจากไมมี
พื้ น ที่ เ หมาะสม หรื อ บางแห ง มี พื้ น ที่ แ ต ข าดงบ
ประมาณ จํานวนพื้นที่สีเขียวในแตละภูมิภาค ป
พ.ศ. 2550 ภาคเหนือ มีจํานวนสวนสาธารณะหรือ
สถานทีพ่ กั ผอน 18,213 แหง ภาคกลาง 18,296 แหง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36,450 แหง และภาคใต
10,278 แหง (ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด 2551)
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.19 สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2546 - 2553

หมายเหตุ : * ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2553
ที่มา : สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 2553
นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการตามกรอบ
แนวคิด “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” ในการพัฒนา
เมืองและชุมชน เปนการพัฒนาตามแนวทางของ
แผนปฏิบตั กิ าร 21 ระดับทองถิน่ (Local Agenda 21)
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางและนอมนําแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการ กลไกหลัก
ของการขับเคลือ่ นการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเ มือง
นาอยูอ ยางยัง่ ยืนคือ การมีสว นรวมของทุกภาคสวน
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
รวมทั้งการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรวมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย พัฒนาเกณฑชี้วัดความ
เป น เทศบาลน า อยู  อ ย า งยั่ ง ยื น ภายใต ป ระเด็ น
สําคัญ 5 ดาน ไดแก เมืองอยูด ี คนมีสขุ สิง่ แวดลอม
ยั่งยืน การเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา
และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเกณฑตวั ชีว้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ จะแบงเปน 2 กลุม
สําคัญ คือ เกณฑตัวชี้วัดพื้นฐานความนาอยูโดย

ทั่วไป และเกณฑตัวชี้วัดที่เปนความทาทายในการ
พัฒนาความเปนเมืองและชุมชนใหนาอยู ดําเนิน
การโดยเชิญชวนใหเทศบาลที่มีความสนใจสมัคร
เขารวมการประเมิน โดยมีคณะกรรมการทําการ
ประเมินตามขั้นตอน เทศบาลที่ผานการประเมิน
ทีไ่ ดคะแนนรวมสูงสุดจะไดรบั ถวยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งในป 2552 มีเทศบาลผานเกณฑประเมินจํานวน
45 แหงทั่วประเทศ แบงเปน เทศบาลขนาดใหญ
ชนะเลิศไดแก เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เทศบาล
ขนาดกลางที่ชนะเลิศ ไดแก เทศบาลตําบลอุโมงค
จังหวัดลําพูน และเทศบาลขนาดเล็กที่ชนะเลิศ
ไดแก เทศบาลตําบลดงเจน จังหวัดพะเยา (กรอบที่ 2.7)
ผลการจัดอันดับ “ประเทศนาอยูท สี่ ดุ ในโลก”
ในป พ.ศ. 2553 จากจํานวน 57 ประเทศทั่วโลก
ประเทศไทยตกมาอยูอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 28
ในป พ.ศ. 2552 สําหรับผลการจัดอันดับ “ประเทศ
ที่ดีที่สุดในโลก” ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ.
2553 จากจํานวน 100 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทย
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กรอบที่ 2.7 เทศบาลเมืองตรัง “สอดคลอง สมดุล สูความนาอยูอยางยั่งยืน”
เทศบาลนครตรังไดรับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนระดับประเทศ ประจําป
2550 - 2551 ดวยการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและวิสัยทัศน “สอดคลอง สมดุล” โดยไดให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนทุกกลุม อาชีพในสังคม ซึง่ มีจดุ เริม่ ตนจากการ
รวมมือในการดําเนินงานระหวางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรวมกันพัฒนาเมืองไปสูความนาอยูอยางยั่งยืนอยางสมดุลในทุกภาค ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวม
ถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตั้งแต พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ซึ่งไดดําเนินงานตาม
กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลมีแนวทางสําคัญ
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาเมืองไปสูความนาอยูอยางยั่งยืน คือ หลักการมีสวนรวม และคน
เปนศูนยกลางแหงการพัฒนา โดยมีกจิ กรรมตาง ๆ ทีเ่ ปนรูปธรรม เชน (1) การรณรงคใชถงุ พลาสติก
ยอยสลายไดและกลองไบโอ สรางการมีสวนรวม ลดภาวะโลกรอน เทศบาลไดรณรงคใหประชาชน
ใชถงุ ผาแทนถุงพลาสติกเพือ่ ลดปริมาณขยะ พบวาไมสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของประชาชน
ไดมากนักจึงใชยุทธศาสตรใหมในการรณรงค โดยทําการรณรงคสงเสริมและประชาสัมพันธการใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหรานคาและรานอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช
ถุงพลาสติกและกลองโฟมธรรมดามาใชถุงพลาสติกยอยสลายไดและกลองไบโอแทน ในการ
เริ่มตนมีรานอาหารตนแบบเขารวมโครงการจํานวน 4 ราน จากการรณรงคอยางตอเนื่องมีราน
จําหนายสินคาประเภทอื่น จํานวน 89 ราน เปลี่ยนมาใชถุงพลาสติกชนิดยอยสลายได และยังได
รับความรวมมือจากผูประกอบการจําหนายสินคาในตลาดสดเทศบาลเริ่มเปลี่ยนมาใชถุงพลาสติก
ยอยสลายได จากขอมูลของศูนยจําหนายถุงยอยสลาย พบวาระยะเวลา 9 เดือน ไดจําหนายถุง
ยอยสลายไปจํานวนทั้งสิ้น 243 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม รวมนํ้าหนักถุงพลาสติกยอย
สลายที่ใชไป 4,860 กิโลกรัม หรือ 4.86 ตัน เชนเดียวกันการรณรงคใชกลองไบโอ หรือโฟมบรรจุ
อาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑธรรมชาติแทนกลองโฟมทั่วไปนั้น มีการใชกลองไบโอไปถึง 5,700 ชิ้น
สําหรับการรณรงคประหยัดไฟฟาไดสง เสริมใหเปลีย่ นมาใชหลอดตะเกียบและหลอดฟลูออเรสเซนต
แทนหลอดไสตามแผงคาตาง ๆ พบวา กอนรณรงคมีการใชไฟ 125,970.64 วัตตตอวัน ภายหลัง
รณรงคลดการใชไฟฟาไดถึง 80,183.32 วัตตตอวัน คิดเปน 80.18 หนวยตอวัน (2) โครงการ
เครือขายอนุรักษคลองนํ้าเจ็ด เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่น โดยการรวมกลุมองคกรชุมชนตามธรรมชาติ เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและเฝาระวังมลพิษตาง ๆ ตลอดสองฝงคลอง เพื่อดํารงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพัฒนาคลองใหเปนแหลงเรียนรู กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน การสํารวจคลอง การจัด
ประชุมสัญจร การจัดกิจกรรมพัฒนาคลองในวันสําคัญตาง ๆ การปลอยสัตวนาํ้ การปลูกหญาแฝก
การจัดคายเยาวชน เปนตน (3) โครงการศูนยการเรียนรูทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตรัง ศูนยนี้มีบทบาทในการประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนอื่น ๆ ในการขับ
เคลือ่ นแนวคิดในการจัดกระบวนการศึกษาเรียนรูเพือ่ นําไปสูการพัฒนาอยางยัง่ ยืน มีกจิ กรรม เชน
การจัดสัมมนาดานการศึกษา เปนตน (4) โครงการจัดทําแผนทีภ่ าษี เทศบาลไดนาํ ระบบสารสนเทศ
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กรอบที่ 2.7 (ตอ)
ภูมิศาสตร (GIS) มาใชในงานจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสินป 2549 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี (5) โครงการประหยัดไฟไดโชค 2 ชั้น รณรงคใหประชาชนในเมืองใชไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพและลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเทศบาลไดประชาสัมพันธรบั สมัคร
ผูรวมโครงการโดยมีสถานีใชไฟฟาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลไดกวา 300 ครัวเรือน เก็บขอมูลจาก
ใบเสร็จคาใชไฟฟา โดยมีเกณฑการตัดสินจากความสามารถในการลดหนวยการใชไฟฟา ผูชนะ
จะไดรับรางวัลเปนเงินสดจํานวน 5,000 3,000 และ 2,000 บาท ตามลําดับ
ที่มา : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2553
อยูอันดับที่ 58 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุม อาเซียนดวยกัน ประเทศไทยอยูอ นั ดับที่ 3 รอง
จากสิงคโปร และมาเลเซีย สวนผลการจัดอันดับ
“เมืองนาอยูที่สุดในโลก” ทั้งจากนิตยสารดิอีโคโม
นิสต และบริษทั ทีป่ รึกษาดานทรัพยากรมนุษย หรือ
Mercer Human Resource Consulting พบวา นิตยสาร
ดิ อี โ คโมนิ ส ต ได จั ด อั น ดั บ 140 เมื อ งทั่ ว โลก
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองนาอยูท สี่ ดุ ในโลก อันดับ
ที่ 101 ตกจากอันดับที่ 100 ในป พ.ศ. 2552 สวน
บริษัท Mercer ไดจัดอันดับ 221 เมืองทั่วโลก
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองนาอยูท สี่ ดุ ในโลก อันดับ
ที่ 118 เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 120 ในป พ.ศ. 2552
(ตารางที่ 2.5)
ผลการจัดอันดับ “เมืองนาทองเที่ยวที่สุดใน
โลก” พ.ศ. 2553 จากนิตยสาร Travel & Leisure
Magazine ซึ่งเปนการจัดอันดับโดยนักทองเที่ยวทั่ว
โลก พบวา กรุงเทพมหานครไดรับการจัดอันดับให
เปนเมืองนาทองเที่ยวที่สุดในโลก อันดับที่สองคือ
จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได
รับรางวัลเมืองนาทองเที่ยวที่สุดในเอเชีย ประจําป
พ.ศ. 2553 อีกดวย จึงนับเปนความภาคภูมิใจของ
คนไทยที่ประเทศไทยมีเมืองถึง 2 เมืองติดอันดับ
เมืองที่ดีที่สุดในโลก

การวางและจั ด ทํ า ผั ง ประเทศและผั ง ภาค
เปนการจัดทํากรอบชี้นําการพัฒนาประเทศอยาง
บูรณาการและยั่งยืนจากโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพและ
มีความเหมาะสม มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดอยางบูรณาการและเกิดประโยชนสงู สุด
สรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท โดยการ
กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศในทุ ก ระดั บ ให มี ค วามสมดุ ล กระจายสู 
ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสอดคลองกับความตองการของสังคมโดยรวม
โดยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และการ
บริการทางสังคมทัง้ ดานทีอ่ ยูอ าศัย ดานสาธารณสุข
และการศึกษา รวมถึงเปนการสนับสนุนใหประเทศไทย
พรอมแขงขันในเวทีโลก
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ตารางที่ 2.5 ผลการจัดอันดับประเทศและเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ป พ.ศ. 2553
ประเทศที่นาอยู อันดับ ประเทศที่ดีที่สุด อันดับ เมืองที่นาอยู อันดับ เมืองที่นาอยู อันดับ
ที่สุดในโลก (1)
ในโลก (2)
ที่สุดในโลก (3)
ที่สุดในโลก (4)
สิงคโปร
มาเลเซีย
ญี่ปุน
ไตหวัน
เกาหลี
ฮองกง
ไทย
อินเดีย
จีน
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส

16
17
25
26
30
31
33
39
40
48
52

สิงคโปร
มาเลเซีย
ญี่ปุน
ไตหวัน
เกาหลี
ฮองกง
ไทย
อินเดีย
จีน
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส

20
สิงคโปร
37 กัวลาลัมเปอร
9
โตเกียว
n.a.
ไทเป
15
โซล
n.a.
ฮองกง
58 กรุงเทพมหานคร
78
มุมไบ
59
ปกกิง่
73
จาการตา
63
มะนิลา

28
สิงคโปร
74 กัวลาลัมเปอร
40
โตเกียว
85
ไทเป
81
โซล
71
ฮองกง
118 กรุงเทพมหานคร
144
มุมไบ
114
ปกกิ่ง
141
จาการตา
128
มะนิลา

53
78
n.a.
64
n.a.
31
101
117
76
125
107

หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล
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 โดยเปนกรอบและแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ ระบบชุมชน การใชประโยชนที่ดิน โครงสราง
พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาภาค กลุมจังหวัด
จั ง หวั ด ให ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต สวนผัง
ภาคเปนการถายทอดนโยบายจากผังประเทศสูผัง
นโยบายการใชพื้นที่ของแตละภาค กลุมจังหวัด
และจังหวัด อยางมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
เปนระบบ สามารถสรุปสาระสําคัญดานนโยบาย
การพัฒนาพืน้ ทีข่ องผังประเทศ และผังภาค ในชวง
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2551 - 2555) ไดดังนี้

78

1) ผังประเทศไทย
ผังประเทศไทยมุงพัฒนาประเทศไทยให
เป น ประเทศชั้ น นํ า ของโลกในด า นการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีดา นอาหาร
แหลงผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เปนศูนยกลางการบริการดานสุขภาพและการทองเทีย่ ว
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีกลยุทธ
การพัฒนาคือ อนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ใหมพี นื้ ทีป่ า ไมรอ ยละ 40 ของพืน้ ที่
ประเทศ ปองกันและรักษาสภาพแวดลอมชายฝง
ที่ถูกกัดเซาะ กําหนดเขตอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม
ชั้นหนึ่งบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง จํากัดขอบเขต
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การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ ต อ เนื่อ งกับ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
(บางปะกง-ฉะเชิ ง เทรา-กบิ น ทร บุ รี - นครนายก)
พัฒนาสนามบินเชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต และ
หาดใหญ ใหเปนสนามบินนานาชาติตามมาตรฐาน
สากล
2) ผังภาค
ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พัฒนาใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการบินของ
ภูมภิ าคเอเชีย ลดการขยายตัวและใชพนื้ ทีเ่ มืองเต็ม
ศักยภาพ เสริมสรางศักยภาพและบทบาทเมืองใน
ปริมณฑลใหเขมแข็ง และเชื่อมโยงระบบขนสง
มวลชนใหทั่วถึงและครบวงจร ผังภาคกลางพัฒนา
ใหเปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมชัน้ ดีมงุ สูครัวโลก เปนศูนย
วิทยาการดานการเกษตรปลอดสารพิษ รักษาแหลง
ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติแ ละประวัติศ าสตร ใ ห มี
มาตรฐานระดับโลก พัฒนาเมืองหลัก (อยุธยา
สระบุรี ราชบุรี หัวหิน) ใหเปนเมืองศูนยกลางระดับ
ภาค ผังภาคตะวันออกพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและเมืองทาทันสมัยระดับโลก เปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส2 ของ
ภูมภิ าคเอเชีย พัฒนาแหลงทองเทีย่ วใหมมี าตรฐาน
สากล และพัฒนาเมืองหลัก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
พัทยา ระยอง) ใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจระดับ
ภาค ผั ง ภาคเหนื อ พั ฒ นาให เ ป น ศู น ย ก ลาง
เศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว และคมนาคมขนสงในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เปนประตูเศรษฐกิจ
การคาเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร–คุนหมิง ปกปอง
พืน้ ทีป่ า ไมและตนนํา้ ลําธารใหไดไมนอ ยกวารอยละ
60 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ คงความเป น เอกลั ก ษณ
วั ฒ นธรรมแบบล า นนา และพั ฒ นาเมื อ งหลั ก
2

(เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค) ใหเปน
ศูนยกลางระดับประเทศและระดับภาค ผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาใหเปนประตูเศรษฐกิจ
การค า สู  อิ น โดจี น รั ก ษาพื้ น ที่ เ กษตรกรรมชั้ น ดี
อนุรกั ษแหลงอารยธรรมโบราณและแหลงมรดกโลก
และพั ฒ นาเมื อ งเศรษฐกิ จ การค า (หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี) และผังภาค
ใต พั ฒ นาภาคการผลิ ต อุ ต สาหกรรมยางพารา
ปาลมนํา้ มัน และประมง พัฒนาระบบคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส เชน ระบบทางดวน ทาเรือนํ้าลึก
และทาเรือชายฝง รวมถึงศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคา และพัฒนาเมืองทองเทีย่ วหลัก (ภูเก็ต กระบี่
พังงา) ใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับโลก
ผลกระทบจากมลทัศน
ปญหามลทัศนหรือมลภาวะทางสายตาเปน
ปญหาสิง่ แวดลอมประเภทหนึง่ ทีเ่ ริม่ ทวีความรุนแรง
ขึน้ ในเขตพืน้ ทีเ่ มืองและชุมชนทีท่ าํ ใหภมู ทิ ศั นเมือง
และชุ ม ชนไม มี ค วามสวยงาม ขาดความเป น
ระเบียบเรียบรอย ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทีม่ กี ารปลูกสรางอาคาร
และสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก การพัฒนา
ระบบสาธารณู ป โภคและระบบเครื อ ข า ยด า น
เทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ตามถนนหนทางในเมือง
หลัก เชน สายไฟฟา สายโทรศัพท สายอินเทอรเน็ต
สายเคเบิล รวมทั้งการติดตั้งปายโฆษณาขนาด
ตาง ๆ ตามอาคารตึกสูง ถนน ทางดวน และสะพาน
ลอย เพิ่มมากขึ้น โดยไมจํากัดจํานวน ขนาด และ
สถานที่ที่ติดตั้งอยางเหมาะสม ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
สถานการณปญหาสายสาธารณูปโภคที่พาด
ผานเสาไฟฟาระโยงระยางริมสองฝง ถนนทุกสายใน

โลจิสติกส หมายถึง ตนทุนดานการขนสงของประเทศ กลาวคือ การผลิตสินคาหรือการบริการตาง ๆ ยอมตองมีการติดตอ และ/หรือ
การขนสง เชน ขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงาน ผานกระบวนการผลิตจนเปนสินคา จากนั้นตองมีการขนสงสินคาสูตลาดเพื่อ
กระจายใหถงึ ผูบริโภค ทัง้ นี้ ตนทุนดานการขนสงมิไดหมายถึงเฉพาะคาใชจายของยานพาหนะ แตรวมถึงวิธกี ารบรรจุ หีบหอ การขนถาย
และการปอนเขาโรงงานอีกดวย
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

เขตเมืองตาง ๆ มีสภาพรกรุงรังไรการจัดระเบียบ
อยางเปนระบบ ทําใหภูมิทัศนของเมืองตาง ๆ ไม
สวยงาม ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย และอาจ
สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
ของประชาชน ปจจุบนั ตามเมืองหลักตาง ๆ ไดให
ความสําคัญกับการปรับภูมิทัศนเมือง โดยเฉพาะ
บางเมืองมีนโยบายการนําสายไฟฟาลงดิน ที่ผาน
มากรุงเทพมหานครดําเนินโครงการนําสายไฟฟา
ลงดินบริเวณถนน 17 สาย ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ
6 สาย คือ ถนนราชวิถี ถนนพิชัย ถนนอูทองใน
ถนนราชดํ า เนิ น นอก ถนนสุ โ ขทั ย และถนน
สวรรคโลก อยูระหวางดําเนินการ 10 สาย ไดแก
ถนนนครสวรรค ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ
ถนนพิ ษ ณุ โ ลก ถนนพญาไท ถนนโยธี ถนน
ศรีอยุธยา ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 6 และถนน
เพลินจิต และเตรียมดําเนินการอีก 1 สาย คือ ถนน
ราชดําริ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร รวมกับ
การไฟฟานครหลวง การสื่อสารแหงประเทศไทย
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการ
นําสายสาธารณูปโภคลงดินบริเวณถนนรอบเกาะ
รัตนโกสินทรอีก 8 สาย โดยอยูระหวางดําเนินการ
3 สายแรก ในป พ.ศ. 2553 (ถนนหนาพระลาน ถนน
สนามไชย และถนนขาวสาร) และเตรียมดําเนินการ
อีก 5 สาย ในป พ.ศ. 2554 (ถนนราชดําเนินกลาง
ถนนราชดําเนินใน ถนนทายวัง ถนนเชตุพน และ
ถนนมหาราช) และตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
12 ป (พ.ศ. 2552 - 2563) กําหนดเปาหมายวาจะ
นําสายไฟฟาลงดินในถนนสายหลักใหได 500 สาย
(กรุงเทพมหานครมีถนนประมาณ 5,000 สาย)
(สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2553) สวนการ
ดําเนินการในระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะเมืองทองเทีย่ ว
หลัก พบวา มีการนําสายไฟฟาลงดินตามถนนสาย
3
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หลักสําคัญ ดังนี้ เทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินการ
แลวเสร็จ 2 สาย คือ ถนนทาแพ และถนนชางคลาน
และเตรียมดําเนินการในถนนหวยแกว เปนลําดับ
ตอไป เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดําเนิน
การแลวเสร็จ 2 สาย คือ ถนนนิพัทธอุทิศ และถนน
เสนหานุสรณ เทศบาลนครภูเก็ต ดําเนินการแลวใน
ถนนลาง ซึ่งเปนเขตยานการคาเมืองเกา และอยู
ระหวางเตรียมขยายอีก 4 สาย ในถนนยานการคา
เมืองเกา (ถนนดีบุก ถนนกระบี่ ถนนภูเก็ต และ
ถนนเทพกระษั ต รี บ างส ว น) และเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี อยูระหวางดําเนินการกอสรางระบบ
ไฟฟาแบบเคเบิลใตดิน บริเวณถนนหนาเมือง และ
เตรียมดําเนินการในถนนชนเกษม เปนลําดับตอไป
สถานการณมลทัศนจากปายโฆษณา3 ปจจุบนั
ปายโฆษณามีมากกวาลานปาย และมีจํานวนเพิ่ม
ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยกระจายอยูท วั่ ประเทศ สวนใหญเปน
ปายขนาดใหญทมี่ กี ารติดตัง้ บนอาคารสูง และทีต่ งั้
บนพื้นดิน เชน ริมถนนทางหลวงสายหลัก และ
ทางดวนสายตาง ๆ ที่มีการติดตั้งปายอยางไมเปน
ระเบียบ ไมจํากัดขนาดของปาย ไมมีความมั่นคง
แข็งแรงโดยเฉพาะการตานทานแรงลม ทําใหเกิด
ปญหาตามมาอยางมากมาย เชน การเกิดอุบตั เิ หตุ
จากปายโฆษณาทีโ่ คนลม หรือปายโฆษณาทีบ่ ดบัง
วิสัยทัศนขณะขับขี่ยานพาหนะกอใหเกิดอันตราย
กับทัง้ ผูข บั และผูส ญ
ั จรไปมา และความไมสวยงาม
เปนตน กรุงเทพมหานครมีการติดตั้งปายโฆษณา
มากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2553 จํานวนปายโฆษณา
ทั้งที่อยูบนดินและบนอาคาร รวมทั้งสิ้น 993 ปาย
เปนปายถูกกฎหมาย 847 ปาย ปายผิดกฎหมาย
146 ปาย แตหากนับรวมปายโฆษณาผิดกฎหมาย
ของปที่แลวซึ่งยังไมไดทําการรื้อถอน จะมีจํานวน
ปายโฆษณาที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น 289 ปาย การจัด

ปายโฆษณาที่เปนมลทัศน เชน ปายที่ติดบนอาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป ปายคมนาคมสําคัญ ปายที่ติดในรัศมี 200 เมตรจากทางรวม
ทางแยก ปายที่บดบังภูมิทัศน เปนตน ที่ติดในระยะ 50 เมตรจากเขตทางพิเศษ เขตทางรถไฟ หรือเสนทางคมนาคมสําคัญ ปายที่ติดใน
รัศมี 200 เมตรจากทางรวมทางแยก ปายที่บดบังภูมิทัศน เปนตน
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ระเบียบปายโฆษณาของกรุงเทพมหานครทั้งใน
พื้ น ที่ ส าธารณะและพื้ น ที่ เ อกชน ได ดํ า เนิ น การ
รื้ อ ถอนป า ยที่ ผิ ด กฎหมายไปแล ว 177 ป า ย
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2553) (สํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร) ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเมือง
หลักและเมืองทองเที่ยว มีการดําเนินการเรงจัด
ระเบียบปายโฆษณาเชนกัน ไดแก เทศบาลนคร
ลําปาง จัดกิจกรรมรณรงคระเบียบปายบริเวณถนน
กาดกองตา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนวัน
สิ่ ง แวดล อ มโลก โดยความร ว มมื อ ของชุ ม ชน
ทําความสะอาดบริเวณสองขางถนนกาดกองตา
ปลดปายทีส่ กปรกไมเปนระเบียบออก และติดผาใบ
บั ง แดดใหม โ ดยบริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย จํ า กั ด
(มหาชน) เปนผูสนับสนุน ทัง้ นี้ เทศบาลนครลําปาง
จะขยายพื้ น ที่ จั ด ระเบี ย บป า ยให ค รอบคลุ ม ทั้ ง
เทศบาลตอไป เทศบาลนครเชียงใหมจัดระเบียบ
ปายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถนนเจริญเมือง
ถนนทาแพ และไมอนุญาตใหติดตั้งปายตามไหล
ทางหรือตามเสาไฟฟาโดยเด็ดขาด เทศบาลนคร
หาดใหญจัดกิจกรรมจัดระเบียบปาย โดยทําความ
สะอาดปายที่ติดกับเสาไฟฟา เริ่มดําเนินโครงการ
วันที่ 15 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองเกาะสมุย
ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานจัดระเบียบและแกไข
ปญหาปายในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย เปนตน
1.1.6 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
แหลงธรรมชาติ4 ของประเทศไทยมีอยูเปน
จํานวนมาก และกระจายอยูท วั่ ทุกภาคของประเทศ
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทเกาะ แกง ภูเขา โปงพุรอน ถํ้า นํ้าตก หาด
ทราย แหลงนํ้า ซากดึกดําบรรพ และธรณีสัณฐาน
4

ที่มีจํานวนไมนอยกวา 4,707 แหง เมื่อสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลายลงจะหมดสภาพไปไม
สามารถฟน ฟูหรือคืนสูส ภาพเดิมไดอกี สิง่ แวดลอม
ธรรมชาติหลายพื้นที่ถูกทําลาย มีสภาพเสื่อมโทรม
และลดคุ ณ ค า ความสํ า คั ญ ลง จากสาเหตุ ภั ย
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ประกอบกับ
การพัฒนาประเทศที่ผานมาไมไดใหความสําคัญ
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติมากนัก ทําให
ขาดการจัดการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมให
เหมาะสม ขาดการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่
มีอยูไมเอื้ออํานวยตอการนําไปปฏิบัติ
จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญ ครั้งที่ 34 (วันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2553) ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล ปจจุบนั มีแหลงมรดกโลกทีข่ นึ้ ทะเบียนแลว
รวม 911 แหง เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม 704
แหง แหลงมรดกทางธรรมชาติ 180 แหง และแหลง
ที่มีคุณสมบัติเปนทั้งแหลงวัฒนธรรมและแหลง
ธรรมชาติ 27 แหง ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลก
ทางธรรมชาติจํานวน 2 แหง ไดแก 1) เขตรักษา
พั น ธุ  สั ต ว ป  า ทุ  ง ใหญ - ห ว ยขาแข ง ได รั บ การขึ้ น
ทะเบียนเมื่อป พ.ศ. 2534 และ 2) พื้นที่กลุมปาดง
พญาเย็น-เขาใหญ ไดรบั การขึน้ ทะเบียนเมือ่ ป พ.ศ.
2548 มีอาณาบริเวณติดตอกัน 5 แหง คือ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ–ทับลาน–ปางสีดา-ตาพระยา และ
เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แหงชาติวา ดวยอนุสญ
ั ญาคุม ครองมรดกโลก ใหนาํ

ธรรมชาติตามลักษณะและคุณสมบัติสามารถจัดกลุมไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และฟนคืนสู
สภาพเดิมไดโดยระบบของตัวเอง เปนแหลงธรรมชาติที่มีกฎหมายคุมครองและมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลโดยตรง เชน อุทยานแหงชาติ
ปาไม สัตวปา เปนตน และ (2) ธรรมชาติที่ไมสามารถเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง หรือฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพ
ไป เปนแหลงธรรมชาติที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลโดยตรง เชน ภูเขา ถํ้า นํ้าตก โปงพุรอน เกาะแกง หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ
หนอง บึง ซากดึกดําบรรพ ธรณีสัณฐาน เปนตน
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เสนอเขาสูบัญชีเบื้องตนอีก 3 แหง ไดแก 1) พื้นที่
กลุม ปาแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2) พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ชายฝงทะเลอันดามัน และ 3) พื้นที่ปากลุมเทือก
เขาเพชรบูรณ (ประกอบดวย อุทยานแหงชาติภูหิน
รองกลา-ทุง แสลงหลวง-ภูกระดึง-นํา้ หนาว เขตรักษา
พันธุสัตวปาภูหลวง-ภูเขียว และพื้นที่ตอเนื่อง) ดัง
นัน้ แนวโนมจนถึงป พ.ศ. 2559 แหลงธรรมชาติของ
ไทยที่จะไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจะมีมากขึ้น
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและกอให
เกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้ง
ตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ทัว่ ถึงดวย ซึง่ สามารถกระทําไดหลายวิธี ทัง้ ทางตรง
และทางออม ทางตรง ไดแก การใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและเกิดประโยชนคุมคาที่สุด การนํากลับ
มาใช ซํ้ า การฟ  น ฟู และการเฝ า ระวั ง ดู แ ลและ
ปองกัน สวนทางออม ไดแก การใชมาตรการทาง
สังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุมชุมชน ชมรม
สมาคม เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมี
สวนรวมในการอนุรักษ การศึกษาวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมใหเกิดประโยชนสงู สุด และการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา
สิง่ แวดลอมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ การ
เผยแพรขา วสารดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการดําเนินการของภาครัฐที่ผาน
มามุงเนนพัฒนาประเทศโดยขาดการวิเคราะหผล
กระทบทุกดาน ดังกรณีตัวอยาง การขยายถนนขึ้น
สูอุทยานแหงชาติเขาใหญ อันนํามาซึ่งการสูญเสีย
ทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ ทําใหประชาชนทั้งใน

82

พืน้ ทีใ่ กลเคียงและประชาชนตางพืน้ ทีอ่ อกมาแสดง
ความคิดเห็นในเชิงคัดคานตอโครงการดังกลาว
และเรียกรองใหภาครัฐดําเนินการปลูกตนไมทงั้ สอง
ขางทางทดแทนของเดิมที่ถูกตัดออกไป เพื่อการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไมใหถกู
ทําลายลงไปมากกวาเดิม (กรอบที่ 2.8)
1.1.7 สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
การพั ฒ นาและฟ  น ฟู แ หล ง โบราณสถาน
และศิลปกรรมทีไ่ มสอดคลองและไมเหมาะสม กับ
คุณลักษณะของพืน้ ที่ ยอมสงผลใหสภาพแวดลอม
โดยรอบแหลงศิลปกรรมนั้นสูญเสียคุณคา รูปแบบ
ที่เปนเอกลักษณ รวมทั้งการพัฒนาเมืองไดสงผล
กระทบตอแหลงโบราณสถานและศิลปกรรมที่มี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
ดังนัน้ การวางผังเมืองทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของเมื อ งและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนนั้ น ๆ จึ ง เป น
สิง่ สําคัญ ดังเชนกรณีทชี่ าวเมืองเชียงใหมเรียกรอง
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงผังเมือง
รวมเชียงใหมใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม
ประเพณี เพื่ออนุรักษสภาพความเปนเมืองเกาให
คงอยูตลอดไป
แหลงโบราณสถานทีป่ ระกาศขึน้ ทะเบียนแลว
ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2553) มีจํานวน 2,104 แหง
กระจายอยูทั่วทุกภาค โดยภาคกลางมีจํานวนมาก
ที่สุด 853 แหง (ตารางที่ 2.6) แตที่ยังไมขึ้นทะเบียน
มีอีกเปนจํานวนมาก กรุงเทพมหานครประมาณ
342 แหง และภูมิภาคอีก 6,287 แหง สวนใหญเปน
วัด ทั้งนี้ตามวัดตาง ๆ มีการปรับปรุงและบูรณะวัด
รวมทั้งกอสรางอาคารใหม ๆ เพิ่มเติมจํานวนมาก
จนสงผลใหโบราณสถานหลายแหงถูกทําลายลง
เรื่อย ๆ ดังนั้น การขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
จะเปนการปองกันการทุบทําลายและควบคุมใหมี
การบูรณะซอมแซม หรือกอสรางอาคารใหมใหมี
ความเหมาะสมมากขึ้น ตามแผนการสํารวจแหลง
โบราณสถานเพื่ อ ผลั ก ดั น ให ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
โบราณสถาน ในป พ.ศ. 2554 คาดวาจะเตรียม

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
กรอบที่ 2.8 การขยายถนนสูอุทยานแหงชาติเขาใหญแหลงมรดกโลก
โครงการขยายถนนธนะรัชต ซึง่ เปนเขตรอยตอกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพือ่ ขยายไหลทาง
จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ดวยการตัดตนไมขนาดใหญทั้ง
สองขางทางกวา 100 ตน ซึ่งแตละตนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 - 50 ป และมีไมหวงหามปะปน
อยูดวย เชน สัก พะยูง และมะคาโมง โดยเฉพาะอุโมงคตนไม5 ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งใน
อันซีนไทยแลนดก็ถูกตัดโคนลงดวยระยะทางกวา 1 กิโลเมตร อีกทั้งพื้นที่ขยายถนนดังกลาวเปน
เขตพื้นที่กันชนซึ่งอยูในเงื่อนไขของความเปนมรดกโลก เชน ตองไมเปนถนนขนาดใหญที่อาจ
สงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม และจํานวนรถยนตที่วิ่งผาน เปนตน ดังนั้น การขยายหรือ
สรางถนนขึ้นสูอุทยานแหงชาติเขาใหญ ผืนปามรดกโลกแหงนี้อาจนํามาซึ่งภัยคุกคามและสงผล
กระทบหลากหลายดาน ไดแก (1) ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
เนื่องจากการพัฒนาหรือสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาไปในพื้นที่ธรรมชาติ
ยอมกอใหเกิดผลกระทบทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เร็ว และคอย ๆ กอตัวขึน้ (2) ผลกระทบตอการไหลของนํา้ ทําให
นํ้าฝนไหลซึมลงดินนอยลง แตจะไหลบาไปตามแนวถนน การไหลของนํ้าใตดินถูกขวางกั้นไหลซึม
ไดนอยลง พื้นดินบางสวนอาจแหงแลงและมีความชื้นไมเทากัน ซึ่งอาจมีผลตอพืชพรรณและ
สัตวปาตามไปดวย (3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ เนื่องจากการขยายหรือสรางถนนเขาถึง
พื้นที่ใด ๆ ก็ตาม ยอมนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมตาง ๆ ในเชิงพาณิชยมากขึ้น สงผลใหเกิด
มลพิษเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสองฝงถนน ทั้งมลพิษอากาศและเสียง นอกจากนี้ การขยายถนน
จะสงผลใหนกั ทองเทีย่ วเดินทางเขาสูอ ทุ ยานแหงชาติเขาใหญไดสะดวกและมีจาํ นวนมากขึน้ กอให
เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งสัตวปาก็อาจไดรับอันตรายจากยานพาหนะดวย
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553
ตารางที่ 2.6 จํานวนโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน จําแนกตามรายภาค ป พ.ศ. 2553
ภาค

โบราณสถาน (แหง) 1/

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
รวมทั้งประเทศ

505
490
853
256
2,104

หมายเหตุ : ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ที่มา : สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร 2553
5

อุโมงคตน ไม คือ บริเวณทีต่ น ไมสองขางทางเติบโตขึน้ สูงและมียอดโคงเขาหากัน เปนลักษณะคลายซุม หลังคาซึง่ ใหรม เงากับเสนทางถนนดานลาง
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ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มอีกจํานวน 52 แหง
ประเทศไทยดําเนินความรวมมือกับประเทศ
ต า ง ๆ ในการคุมครองแหลงศิลปกรรม6 ตาม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก ปจจุบัน
ประเทศไทยมี แ หล ง มรดกโลกทางวั ฒ นธรรม
3 แหง คือ 1) เมืองเกาสุโขทัยและเมืองที่เกี่ยวของ
2) นครประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
3) แหลงโบราณคดีบา นเชียง และไดรบั การประกาศ
รายชื่อเบื้องตนของมรดกโลก เมื่อป พ.ศ. 2547
อี ก 2 แห ง คื อ 1) เส น ทางวั ฒ นธรรมพิ ม าย
พนมรุง เมืองตํ่า และศาสนสถานที่เกี่ยวของ และ
2) อุทยานประวัตศิ าสตรภพู ระบาท จังหวัดอุดรธานี
(กรมศิลปากร 2553)
นอกจากนี้ ประเทศไทยไดนาํ เสนอแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมเขาสูบ ญ
ั ชีเบือ้ งตน 11 แหง โดยคณะ
กรรมการแหงชาติวา ดวยอนุสญ
ั ญาคุม ครองมรดกโลก
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว 7 แหง ไดแก 1) ภูมิทัศน
วัฒนธรรมแหงแมนํ้าเจาพระยา เริ่มจากสะพาน
ปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลก)
ถึงทาวาสุกรี 2) พระปฐมเจดีย 3) แหลงโบราณคดี
เมืองเกาเชียงแสน และสุวรรณโคมคํา 4) เสนทาง
วัฒ นธรรมไชยาถึงเคดาห 5) แหลงวัฒ นธรรม
ล า นนา 6) กลุมสถาปตยกรรมสมเด็จพระเจ า
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 7)
วัดมหาธาตุวรวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอีก 4 แหง อยูระหวางเสนอ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครอง
มรดกโลกพิจารณาอีกครัง้ ไดแก 1) วัดเบญจมบพิตร
ดุ สิ ต วนาราม 2) วั ด สุ ทั ศ นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร และเสาชิงชา 3) วัดราชนัดดาราม

วรวิหาร และพื้นที่ตอเนื่อง 4) แหลงโบราณคดีสมัย
กอนประวัตศิ าสตร และแหลงวัฒนธรรมของจังหวัด
นาน นอกจากนี้ ยังมีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่
อนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบแลว
แตใหศึกษาเพิ่มเติมจํานวน 3 แหง ไดแก 1) เมือง
โบราณพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2) อุทยาน
ประวัติศาสตร ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ และ 3)
แหล ง ภาพเขี ย นสี ผ าแต ม โขงเจี ย ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานี (กรมศิลปากร 2553) ดังนั้น แนวโนม
จนถึ ง ป พ.ศ. 2559 แหล ง โบราณสถานและ
ศิลปกรรมไทยที่จะไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจะ
มีจํานวนมากขึ้น
ผลกระทบจากการถูกทําลาย รือ้ ถอน และ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
สิง่ แวดลอมศิลปกรรมหรือสภาพแวดลอมทีอ่ ยู
โดยรอบและที่เกี่ยวของกับแหลงศิลปกรรม ไดแก
อาณาบริ เ วณเมื อ งเก า หรื อ ชุ ม ชนเมื อ งที่ แ หล ง
ศิลปกรรมนั้น ๆ ตั้งอยู เชน กรุงรัตนโกสินทร เมือง
เกาลพบุรี เมืองเกาเชียงใหม เมืองพิมาย เปนตน
ลวนเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมความงามใหกับแหลง
ศิลปกรรมมีความโดดเดนยิ่งขึ้น ประเทศไทยมี
แหลงศิลปกรรมมากมายและกระจายอยูท วั่ ภูมภิ าค
แตความสําคัญของแหลงศิลปกรรมเหลานัน้ ถูกมอง
ขาม นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมและความเสียหาย
ของแหลงศิลปกรรม โดยเฉพาะการทําลายที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษยโดยรูเ ทาไมถงึ การณซงึ่ เปน
ภัยคุกคามสําคัญในพืน้ ทีส่ งิ่ แวดลอมศิลปกรรม เชน
การขุดดินลูกรัง การรือ้ ถอน ลักลอบขุดเจาะ การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเสริมแตง และ
เปลี่ยนแปลงบริเวณแหลงศิลปกรรม การใชที่ดิน

แหลงศิลปกรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษยไดสรางหรือกําหนดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน และไดรับการยกยองวามีคุณคาใน
ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และเทคโนโลยี แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) ศิลปกรรมที่ใชงานอยู
เชน วัด สถานที่ราชการ อาคารพาณิชย บานเรือน ยานวัฒนธรรม และ (2) ศิลปกรรมที่ไมไดใชงาน (ตามหนาที่เดิม)
แลว เชน ซากโบราณสถาน วัดราง กําแพงเมือง คูเมือง แหลงประวัติศาสตร และโบราณคดี
6
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โดยรอบ หรือภายในบริเวณแหลงศิลปกรรมไม
เหมาะสม อีกทั้งการมุงพัฒนาที่มากเกินโดยไม
คํานึงถึงการอนุรักษ ทําใหสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
เสือ่ มโทรมจนนําไปสูก ารทําลายแหลงศิลปกรรมใน
ที่สุด เชน การสรางหรือขยายถนนผากําแพงเมือง
โบราณตาง ๆ การตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมใกลแหลง
ศิลปกรรม การปลูกสรางบานเรือนเบียดชิดจน
บดบังความสงางามของแหลงศิลปกรรม ตลอดจน
โครงการพั ฒ นาต า ง ๆ ที่ รุ ก ลํ้ า เข า ไปในแหล ง

ศิลปกรรม เปนตน ดังนั้น หากการพัฒนาและการ
อนุรักษไมดําเนินไปดวยกันบนพื้นฐานของความ
สมดุลแลว จะนํามาซึง่ ความสูญเสียแหลงศิลปกรรม
อันทรงคุณคาได ดังกรณีตวั อยางอุทยานประวัตศิ าสตร
พระนครศรีอยุธยา แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของไทยทีอ่ าจถูกถอดออกจากการเปนมรดกโลกได
ถ า ยั ง คงปล อ ยให ป  ญ หาดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ต อ ไป
(กรอบที่ 2.9)

กรอบที่ 2.9 ปญหาทีต่ อ งเรงแกไขในแหลงมรดกโลก “อุทยานประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยา”
อุทยาน “ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” ขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกเมื่อวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2534 อาณาเขต 1,810 ไร เปนแหลงรวบรวมศิลปกรรมอันทรงคุณคา การสรางสรรค
งานศิลปะ และการแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ตอเนื่องทางสถาปตยกรรมของไทย การพัฒนาที่
ผานมาในพื้นที่อุทยานฯ ที่มุงเนนการพาณิชยมากเกินไป เชน การสรางถนน ถมคลอง รานคาที่มี
จํานวนมาก และความไมเปนระเบียบเรียบรอยของสิ่งกอสรางตาง ๆ ไดสงผลกระทบทั้งตอสภาพ
ภูมทิ ศั นโดยรอบและตัวแหลงโบราณสถานเอง อีกทัง้ บทบาทหนาทีแ่ ละกฎหมายระหวางหนวยงาน
ที่มีความขัดแยงกัน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทําหนาที่พัฒนาพื้นที่ใหมีความเจริญ
กาวหนา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด ในขณะที่กรมศิลปากรทําหนาที่
อนุรักษ ดูแลรักษาแหลงมรดกโลก และบังคับใชกฎหมายในพื้นที่มรดกโลก การขัดกันระหวาง
การอนุรกั ษกบั การพัฒนาพืน้ ทีจ่ งึ เปนอีกสาเหตุหนึง่ ทีส่ ง ผลกระทบโดยตรงตอแหลงมรดกโลกอยุธยา
ภาครัฐไดดาํ เนินการแกไขปญหาแหลงมรดกโลกอยุธยา โดยการปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในอุทยาน
ประวัติศาสตรฯ ภายใตโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2552 เชน การบริหารจัดการรานคาใน
พืน้ ที่ การปรับสภาพภูมทิ ศั นโดยรอบ การจัดระเบียบระบบการจราจรภายในอุทยานประวัตศิ าสตรฯ
โดยไมอนุญาตใหนํารถเขาไปในเขตพื้นที่โบราณสถาน รวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และวางมาตรการแกไขปญหาโดยการมีสว นรวมจากทุกฝาย (กรมศิลปากร สํานักงานจังหวัด อปท.
และผู  ป ระกอบการในพื้ น ที่ ) ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง แผนแม บ ทการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ที่จัดทําขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2536 ใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่มีอยู
ในปจจุบันใหมากที่สุด ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวจะแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. 2553
ดังนั้น หากคนไทยทุกคนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่รวมปองกัน ดูแลรักษา และเฝาระวัง
อุทยานประวัตศิ าสตรฯ ใหคงอยูสภาพเดิม ไมใหมกี ารกอสรางสิง่ ปลูกสรางขนาดใหญขนึ้ มาบดบัง
ภูมิทัศนภายในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรฯ แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงนี้ก็จะยังคงอยู
คูกับประเทศไทยสืบตอไป
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม 2553
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

นอกจากนี้ ปญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
อยางยิง่ การเกิดอุทกภัยไดสงผลกระทบโดยตรงตอ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม จากสถานการณอุทกภัยที่
เกิดขึน้ ปลายป พ.ศ. 2553 ไดสรางความเสียหายให
กับแหลงโบราณสถานและศาสนสถานทั่วประเทศ
กวา 1,500 แหง ไดแก พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร
พิมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา โบราณสถานวัดพระนอน โบราณ
สถานวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี และ
โบราณสถานในพื้น ที่จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ทั้งหมด เปนตน ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันโบราณ
สถานสําคัญไมใหถูกทําลายจากปญหาอุทกภัยใน
ป พ.ศ. 2553 กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับ
กรมศิลปากรไดดําเนินการจัดทําระบบปองกันนํ้า
ทวมแบบใหม โดยนํามาใชเปนแหงแรกบริเวณหนา
วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้
ระบบปองกันนํ้าทวมดังกลาวสามารถรองรับนํ้าได
สูงถึง 2.5 เมตร โดยการติดตัง้ ระบบปองกันนํา้ ใตดนิ
เพือ่ สูบนํา้ ทวมขังระบายลงสูแมนาํ้ พรอมกับติดตัง้
แผนสเตนเลสบานพับเปนกําแพงกัน้ นํา้ ใหสามารถ
ยกขึน้ -ลงและเปด-ปดได เพือ่ ไมใหบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหบรรลุ
ตามเปาประสงค กลไกที่สําคัญคือ การประสาน
งานและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ หนวยงานภาครัฐกับประชาชน องคกร
เอกชน และเครือขายชุมชน ปจจุบันหนวยงานทั้ง
สวนกลางและระดับทองถิน่ เชน สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรม
ศิลปากร สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน
และเครือขายชุมชน รวมดําเนินการสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนในทองถิ่นมีความตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญ ความรูเรื่องสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ดูแลรักษา ปองกัน และใหความรูแกชุมชน
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ใหเกิดความรูสึกหวงแหนสมบัติของทองถิ่น โดย
มีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนทางวิชาการ
สงเสริม และประสานงานดานนโยบาย มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล
เพื่อนําไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของ
ประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม
1.1.8 ขยะ
ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศเทากับ 15.11 ลานตัน (ไมรวมปริมาณขยะ
กอนนํามาทิ้งถัง) สัดสวนปริมาณขยะในแตละ
ภู มิ ภ าค พบว า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
กรุงเทพมหานครยังคงมีปริมาณขยะสูงทีส่ ดุ 11,385
และ 8,834 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 27 และ 21
ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือ 6,436 ตันตอวัน ภาคกลาง 5,273 ตัน
ตอวัน ภาคใต 5,065 ตันตอวัน ภาคตะวันออก
2,741 ตันตอวัน และภาคตะวันตก 1,676 ตันตอวัน
คิดเปนรอยละ 16 13 12 7 และ 4 ตามลําดับ (รูป
ที่ 2.20)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 5 ปที่
ผานมา พบวาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอวันโดยรวม
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ตอวันขององคการบริหารสวนตําบลลดลง เนื่องมา
จากการยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 537 แหง ขึ้นเปนเทศบาล (ตารางที่ 2.7)
ในป พ.ศ. 2552 ขยะทัว่ ประเทศ 15.11 ลานตัน
ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ประมาณ 5.97 ลานตัน (16,358 ตันตอวัน) หรือรอยละ
40 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร
สามารถเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบไดทั้งหมด
8,834 ตันตอวัน โดยกรุงเทพมหานครไดดาํ เนินการ
จัด เก็ บ ขยะเองทั้ง หมดและว า จ า งบริ ษัท เอกชน
ดําเนินการกําจัด ขยะที่เก็บขนไดรอยละ 63 จะถูก
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รูปที่ 2.20 ปริมาณขยะจําแนกตามรายภาค พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ตารางที่ 2.7 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นป พ.ศ. 2548 - 2552
พื้นที่

ปริมาณขยะ (ตันตอวัน)
ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552

กรุงเทพมหานคร

8,291

8,403

8,532

8,780

8,834

เขตเทศบาลและเมืองพัทยา

12,635

12,912

13,600

14,915

16,368

เขตองคการบริหารสวนตําบล

18,295

18,697

18,200

17,369

16,208

รวมทั้งประเทศ

39,221

40,012

40,332

41,064

41,410

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
สงไปยังสถานีขนถายหนองแขม และสถานีขนถาย
สายไหม และนํ า ไปกํ า จั ด ยั ง สถานี ฝ  ง กลบ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอีกรอยละ 37 จะ
นําไปยังสถานีขนถายออนนุช ซึง่ จะนําขยะไปหมัก
ทําเปนปุยรอยละ 12 และอีกรอยละ 25 จะถูกสง
ไปกํ า จั ด ยั ง สถานี ฝ  ง กลบอํ า เภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปที่ 2.21)

เขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บ
ขยะไดวันละ 16,368 ตัน สามารถกําจัดขยะอยาง
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
ปริมาณขยะที่เก็บขนได
8,834 ตันตอวัน
สถานีขนถายขยะออนนุช
3,308 ตันตอวัน (รอยละ 37)

สถานีขนถายขยะหนองแขม
2,174 ตันตอวัน (รอยละ 25)

หมักทําปุย 1,066 ตัน
ตอวัน (รอยละ 12)

สถานีขนถายขยะสายไหม
3,352 ตันตอวัน (รอยละ 38)

สถานีฝงกลบ อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
5,526 ตันตอวัน (รอยละ 63)

สถานีฝงกลบ อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 2,242 ตันตอวัน (รอยละ 25)

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ทั่วประเทศ จากการกอสรางแลวเสร็จ 118 แหง มี
ระบบกําจัดขยะที่หยุดเดินระบบ เนื่องจากตองมี
การปรับปรุง ซอมแซมระบบ ซึ่งชํารุดเพราะใชมา
นาน เชน ทีเ่ ทศบาลเมืองเกาะสมุยสวนระบบกําจัด
ขยะทีส่ รางแลวไมเคยเดินระบบเนือ่ งจากประชาชน
ตอตานทั้งประชาชนในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง
เชน เทศบาลนครออมนอย เทศบาลเมืองคูคต และ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนตน (ตารางที่ 2.8)
สวนนอกเขตเทศบาลมีขยะเกิดขึ้น 16,208 ตันตอ
วัน ซึง่ สามารถกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เพียง 1,485 ตันตอวันเทานั้น คิดเปนรอยละ 9 ของ
ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล (รูปที่ 2.22) สวนขยะ
ที่เหลือรอยละ 91 จะถูกกําจัดดวยวิธีการเผากลาง
แจง หรือนําไปทิ้งบนพื้นที่วางตาง ๆ
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ผลกระทบจากขยะ
ปริมาณขยะที่ตกคางตามสถานที่ตาง ๆ หรือ
ที่ก องทับ ถมกัน โดยไม มีก ารกํา จัด ตามหลัก การ
สุขาภิบาล สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน กลาวคือ ขยะเปน
แหลงเพาะพันธุของสัตวตาง ๆ เชน แมลงวัน หนู
แมลงสาบ เปนตน ซึง่ เปนพาหะนําโรค เชน โรคฉีห่ นู
โรคระบบทางเดินอาหาร เปนตน เชือ้ จุลนิ ทรียท ปี่ น
เป  อ นมากับ ขยะมีโ อกาสขยายพัน ธุ เ พิ่ม จํา นวน
มากขึ้น เพราะขยะมีทั้งความชื้นและสารอินทรียที่
จุลินทรียใชเปนอาหาร ขยะที่ตกคางจะกอใหเกิด
ป ญ หากลิ่ น เหม็ น รบกวน และเหตุ รํ า คาญต อ
ประชาชน นอกจากนัน้ ฝุน ละอองทีเ่ กิดจากการเก็บ
รวบรวม การขนถาย และการกําจัดขยะ ยังคงเปน
เหตุราํ คาญทีม่ กั จะไดรบั การรองเรียนจากประชาชน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ตารางที่ 2.8 ขอมูลประเภทระบบกําจัดขยะที่ไดรับการออกแบบและกอสรางอยางถูก
หลักวิชาการ
ประเภทระบบ
กําจัดขยะ
การฝงกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล
ระบบผสมผสาน

ระบบการเผา
ในเตาเผา

118

รวม

สถานภาพการเดินระบบของสถานที่กําจัดขยะที่กอสรางแลวเสร็จ
เดินระบบ (แหง)
หยุดเดินระบบ ไมเคยเดินระบบ รวม
(แหง)
(แหง)
(แหง)
95
9
6
110
3
1
(เทศบาลตําบลเวียงฝาง จังหวัด
(องคการบริหารสวน
เชียงใหม, เทศบาลนครระยอง,
จังหวัดชลบุรี)
เทศบาลตําบลแมสาย จังหวัดเชียงราย)
2
1
(เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมือง
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี)
(เทศบาลเมืองลําพูน)
100

-

4

-

3

12

6

หมายเหตุ : ไมนบั รวมสถานทีก่ าํ จัดขยะกรุงเทพมหานครทัง้ 3 แหง สถานทีก่ าํ จัดของเทศบาลนครลําปาง
ซึ่งดําเนินการโดยเอกชน และเตาเผาขยะมูลฝอยของเกาะพีพี ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากระบบเสียหายทั้งหมดโดยเหตุธรณีพิบัติภัย
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.22 ปริมาณขยะที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลในป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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ในชุมชนอยูเ สมอ ขยะเปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหเกิด
มลพิษนํา้ และมลพิษอากาศ เนือ่ งจากขยะสวนทีไ่ ม
ไดเก็บขนหรือไมนําไปกําจัดอยางถูกวิธี เมื่อมีฝน
ตกลงมาจะนําความสกปรก เชื้อโรค และสารพิษ
จากขยะไหลลงสูแ หลงนํา้ ทําใหแหลงนํา้ เนาเสียได
นอกจากนี้ การเผาขยะกลางแจงกอใหเกิดควันมี
สารพิษทําใหคุณภาพอากาศเสีย
จากการรวบรวมรายงานการศึกษาวิจัยของ
กระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของแรงงานคุยขยะบริเวณฝงกลบ ดังนี้
การศึกษาเกีย่ วกับการสงเสริมสุขภาพอนามัย
และสภาวะแวดลอมของแรงงานคุย ขยะและแรงงาน
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สมุทรปราการ พิษณุโลก กําแพงเพชร อุบลราชธานี
ระยอง และภูเก็ต จากการตรวจตัวอยางในนํ้าชะ
ขยะ ดิน และอากาศ พบวานํ้าชะขยะสวนใหญมี
คาบีโอดีและสารแขวนลอยเกินมาตรฐาน ตัวอยาง
ดิ น ไม พ บการปนเป  อ นของสารตะกั่ ว สารหนู
แคดเมียม และแมงกานีส ตัวอยางอากาศไมมี
เบนซีน โทลูอีน สไตรีน รวมทั้งฝุนเกินมาตรฐาน
สรุ ป ได ว  า กลุ  ม ตั ว อย า งได รั บ สารที่ มี ผ ลต อ ตั บ
สารระคายเคื อ ง สารก อ ให เ กิ ด อาการภู มิ แ พ
เสียงดังในบริเวณพื้นที่ฝงกลบขยะ อันตรายจาก
แสงและฝุน การติดเชือ้ จุลนิ ทรียใ นทางเดินปสสาวะ
สารที่มีผลตอไต สารที่มีผลตอปอด เสี่ยงตออาการ
ปวดตามรางกาย ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา
และปวดไหล จากการศึกษาความเสีย่ งของพนักงาน
ทําความสะอาดและเก็บกวาดขยะของเทศบาล
เมืองนครสวรรค พ.ศ. 2534 ทั้งหมด 156 คน
7

8
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พบวา สมรรถภาพของปอดตํ่ากวาเกณฑรอยละ
49.6 โดยพบวาปจจัยเสี่ยงคือ ฝุนรวม ซึ่งขณะ
ปฏิบัติงานมีปริมาณฝุนรวมเฉลี่ยเทากับ 1,806
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และจากการศึกษาของ
สถาบันสิง่ แวดลอมไทย ดวยการสํารวจความคิดเห็น
ของกลุมคนรับซื้อของเกา พบวาโรคหรืออุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นกับกลุมคนรับซื้อของเกาบอยที่สุด ไดแก
ปวดหลัง ปวดเอว รองลงมาคือ เปนไขตัวรอน
ถูกของมีคมบาด โรคภูมิแพ เวียนศีรษะ หนามืด
ตามลําดับ โดยสาเหตุของการเกิดโรคเหลานี้เกิด
จากการปฏิบัติตนขณะทํางานไมถูกตอง เชน ถูก
ของมีคมบาดเพราะไมสวมถุงมือปองกัน เปนตน
และจากการทดสอบสมรรถภาพปอดของผูป ระกอบ
อาชีพเก็บขยะทีบ่ ริเวณกองขยะในกรุงเทพมหานคร
พบวา รอยละ 40 มีสมรรถภาพของปอดตํ่ากวา
เกณฑปกติ
1.1.9 สารอันตราย
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชสารอันตราย 7
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ถึงแมวา รัฐบาลจะมีการรณรงคใหภาค
เกษตรกรรมใชสารกําจัดศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ
ชีวภาพแลวก็ตาม
การนําเขาสารอันตรายจากตางประเทศเพิม่ ขึน้
จากปริมาณการนําเขาสารอันตราย 3.22 ลานตัน
ในป พ.ศ. 2540 เพิ่มเปน 15.54 ลานตัน ในป พ.ศ.
2552 (รูปที่ 2.23) ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องในชวงเวลา
ดังกลาว จึงทําใหความตองการใชสารอันตรายเพิม่
มากขึ้น สารอันตรายนําเขาสวนหนึ่งเปนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช จากสถิติปริมาณการนําเขาสารเคมี8

สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย หรือสารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปนอันตรายตอมนุษย สัตว
พืช ทําใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม สามารถจําแนกได 9 ประเภท ตามหลักสากล ดังนี้ ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ประเภทที่ 2
กาซ ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดสและออรแกนิกเปอรออกไซด ประเภทที่ 6 วัตถุมี
พิษและวัตถุติดเชื้อ ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกรอน ประเภทที่ 9 วัตถุอื่น ๆ ที่เปนอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ)
สารเคมี คือ สารที่ประกอบดวยธาตุชนิดเดียวกัน หรือสารประกอบจากธาตุตาง ๆ รวมกันดวยพันธะเคมี มีทั้งสารอันตรายและสารไม
อันตราย (กรมควบคุมมลพิษ)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.23 ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารอันตราย ป พ.ศ. 2540 - 2552

หมายเหตุ : 1/ขอมูลปริมาณการผลิตสารอันตรายมาจากสถิติการขอขึ้นทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตเคมีภณ
ั ฑ สารเคมี หรือวัตถุเคมี ในลําดับที่ 42 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2/
ขอมูลปริมาณการผลิตสารอันตรายเปนขอมูลป พ.ศ. 2551 สวนขอมูลป พ.ศ. 2552
อยูระหวางการประสานขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวาในป พ.ศ. 2552 มี
การนํ า เข า สารเคมี ป  อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
137,739.40 ตัน คิดเปนมูลคา 16,837 ลานบาท เพิม่
ขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ที่มีการนําเขาสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช 109,969.41 ตัน คิดเปนมูลคา
19,194 ลานบาท (กรมวิชาการเกษตร 2553) สําหรับ
การผลิตสารอันตรายภายในประเทศป พ.ศ. 2552
มีจาํ นวน 24.10 ลานตัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2541
ที่ทําการผลิตเพียง 9.70 ลานตัน เทานั้น
ในป พ.ศ. 2552 มีอุบัติภัยจากสารเคมี (รวม
การลักลอบทิ้งกากของเสีย) เกิดขึ้นทั้งสิ้น 48 ครั้ง
โดยเปนเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนสงสารเคมี 15 ครั้ง
เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสารเคมี 10

ครั้ง การลักลอบทิ้งกากของเสีย 13 ครั้ง และในที่
อืน่ ๆ เชน สถานทีฝ่ ง กลบขยะ พืน้ ทีท่ กี่ าํ ลังกอสราง
สถานประกอบการที่ ไ ม ใ ช โ รงงานอุ ต สาหกรรม
เปนตน รวม 10 ครั้ง และมีผูไดรับผลกระทบหรือ
บาดเจ็บจากอุบัติภัยจากสารเคมี จํานวน 891 ราย
เสียชีวิต 2 ราย
ผลกระทบจากสารอันตราย
เกษตรกรไทยเปนกลุม เสีย่ งในสังคมทีม่ โี อกาส
ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เนื่องจากเกษตรกรไทยมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรู
พืชเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีพฤติกรรมการใชสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง เชน การใชสารเคมี
เกินขนาดกวาที่กําหนดไวในฉลาก ผสมสารเคมี
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หลายชนิดในการฉีดพนแตละครั้ง เปนตน รวมถึง
การทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวไวตามหัวไร
ปลายนาหรือตามโคนตนไม
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช ส ารอั น ตราย
เหลานีค้ อื การเกิดพิษตอรางกายจากการไดรบั สาร
อันตรายโดยตรง และการแพรกระจายของสาร
อันตรายสูสิ่งแวดลอม จํานวนผูปวยจากการไดรับ
สารอั น ตรายจากภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ จาก 1,868 คน ในป พ.ศ. 2551
เปน 1,926 คน ในป พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 2.9) จาก
ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาปญหามลพิษจาก
สารอันตราย คือ มีการใชสารอันตรายในปริมาณ
มากจนสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งพบวาความ
เจ็บปวยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรเกิดขึ้น
มากกวา และมีจํานวนผูปวยสูงกวาความเจ็บปวย
จากการใชสารเคมีทางอุตสาหกรรม ความรุนแรง
ของป ญ หาสารเคมี ท างการเกษตรที่ ชั ด เจนขึ้ น

นําไปสูการจัดทํามาตรการ นโยบาย รวมถึงการ
บังคับใชกฎหมายที่ทําใหเกษตรกรและผูบริโภค
ที่ ต  อ งสั ม ผั ส สารเคมี ท างการเกษตรปลอดภั ย
มากขึ้นในปจจุบัน
1.1.10 ของเสียอันตราย
ของเสียอันตราย9 มีแนวโนมที่จะถูกปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นทุกป นับเปนปญหา
ที่รุนแรงมาก ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น เชน นํ้ามัน
เครื่องเกา ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพกระปอง
สเปรยเปลา ถานไฟฉาย เครื่องรับโทรทัศนเกา
เปนตน รวมถึงกากของเสีย เชน กากกัมมันตรังสี
และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล เปนตน ซึ่งจะ
ถูกทิ้งสะสมในสถานที่ตาง ๆ อยางกระจัดกระจาย
โดยไมมกี ารบําบัดหรือกําจัดอยางถูกวิธี ดังเชน การ
พบกากของเสียคลายยางมะตอยบริเวณชายหาด
สมิหลา (กรอบที่ 2.10) ของเสียอันตรายเหลานี้จะ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
คุณภาพของสิ่งแวดลอม

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

-

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 2553
9
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กรอบที่ 2.10 กากของเสียบนชายหาดสมิหลา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ไดมีการพบกากของเสียคลายยางมะตอยถูกคลื่นซัด
เกลือ่ นชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตลอดความยาวกวา 2 กิโลเมตร
ซึ่งหาดดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสงขลาทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาด
สกปรก เนื่องจากของเสียดังกลาวเมื่อโดนแดดจะละลายและไปเกาะสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ บนชายหาด
จนจับตัวเปนแผน ซึ่งทําลายทัศนียภาพชายหาดอยางมาก นอกจากนี้ ยังพบกากของเสียในเขต
หมูบานชาวประมง ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยกากของเสียที่เกิดขึ้นนั้นเปน
กากของเสียจากกระบวนการขุดเจาะนํ้ามันในอาวไทย ซึ่งบริเวณฐานขุดเจาะนํ้ามันของบริษัท
นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่อยูหางฝงราว 30 ไมลทะเล พบวานํ้าทะเลบริเวณฐานขุดเจาะ
นํ้ามัน รวมทั้งโดยรอบของทะเลอาวไทยมีสิ่งแปลกปลอมปนเปอนทําใหผิวนํ้ามีสีเหลืองขุน และ
ใตผิวนํ้ามีสีดํา กระจายตัวหลายจุดจนถึงชายฝง
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2553
รูปที่ 2.24 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณของเสียอันตรายมี
ประมาณ 3.07 ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2551
ประมาณ 66,600 ตัน โดยของเสียอันตรายสวนใหญ
ประมาณ 2.3698 ลานตัน (รอยละ 77) เปนของเสีย

อั น ตรายจากภาคอุ ต สาหกรรม และอี ก 0.70
ลานตัน (รอยละ 23) เปนของเสียอันตรายจากชุมชน
ซึ่ ง รวมซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อ (รูปที่ 2.24) พื้นที่ที่มี
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ตารางที่ 2.10 ปริมาณของเสียอันตรายแบงตามแหลงกําเนิดและภูมิภาค ป พ.ศ. 2551 - 2552
ภูมิภาค

ปริมาณ ป พ.ศ. 2551 (ลานตัน)
ปริมาณ ป พ.ศ. 2552 (ลานตัน)
อุตสาหกรรม ชุมชน รวม อุตสาหกรรม ชุมชน รวม รอยละ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต

0.4906
0.3397
1.5302
0.0463
0.0350
0.0121

0.2618
0.0870
0.0572
0.1218
0.0639
0.0893

0.7524
0.4267
1.5874
0.1681
0.0989
0.1014

0.4682
0.4546
1.3668
0.0254
0.0421
0.0127

0.2666
0.0901
0.0590
0.1250
0.0648
0.0930

0.7348 24.0
0.5447 18.0
1.4258 46.5
0.1504 5.0
0.1069 3.5
0.1057 3.0

รวม

2.4539

0.6810 3.1349

2.3698

0.6985 3.0683 100.0

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.25 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ป พ.ศ. 2552 จําแนกตามรายภาค

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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ของเสียอันตรายเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีของเสีย
อันตรายเกิดขึ้นมากกวารอยละ 70 ของปริมาณที่
เกิดขึ้นทั้งประเทศ (ตารางที่ 2.10)
ในป พ.ศ. 2552 ของเสียอันตรายจากชุมชน
เกิดขึ้น 0.69 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ที่มี
อยู 0.68 ลานตัน ของเสียเหลานีเ้ ปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ และ
ของเสียอันตรายอืน่ ๆ จากชุมชน โดยกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเปนพื้นที่ที่มีของเสียอันตรายจาก
ชุมชนเกิดขึ้นมากที่สุดคือ 0.27 ลานตัน รองลงมา
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.13 ลานตัน ภาค
กลาง 0.09 ลานตัน ภาคใต 0.09 ลานตัน ภาคเหนือ
0.64 ลานตัน และภาคตะวันออก 0.059 ลานตัน
ตามลําดับ (รูปที่ 2.25)
สํ า หรั บ ขยะติ ด เชื้ อ มี จํ า นวน 39,482 ตั น
คิดเปนรอยละ 1.29 ของปริมาณของเสียอันตราย

ทั้งหมด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถาน
พยาบาลที่เปนแหลงกําเนิดขยะติดเชื้อตองดําเนิน
การจัดการขยะติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการ
กําจัดขยะติดเชือ้ ป พ.ศ. 2545 โดยขยะติดเชือ้ สวน
ใหญจะถูกกําจัดในเตาเผาของโรงพยาบาลที่เดิน
ระบบอยูป ระมาณ 470 แหง เตาเผาขยะติดเชือ้ ของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า นวน 13 แห ง
ทัว่ ประเทศ และเตาเผาของเอกชนอีกจํานวน 2 แหง
ในป พ.ศ. 2552 มีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นประมาณ 2,369,800 ตัน ลดลงจากป พ.ศ.
2551 เพี ย ง 80,000 ตั น พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด 1,366,800 ตัน
และ 468,200 ตัน ตามลําดับ (รูปที่ 2.26) ซึง่ สวนใหญ
กวารอยละ 60 เปนของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม และอีกรอยละ 40 เปนของเสีย
อันตรายที่เกิดขึ้นภายนอกนิคมอุตสาหกรรม

รูปที่ 2.26 ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2552 จําแนกตามภูมิภาค

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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ภาครัฐ ได มีก ารดํา เนิน การจัด การของเสี ย
อั น ตรายจากอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคม
อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เปนหนวยงานกํากับดูแลการ
ดําเนินงานจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จากการ
รวบรวมและสอบถามข อ มู ล ปริ ม าณของเสี ย
อั น ตรายจากอุ ต สาหกรรมของหน ว ยงานกํ า กั บ
ดู แ ล และเอกชนผู  รั บ จั ด การกากของเสี ย จาก
อุตสาหกรรม พบวาในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณของ
เสียอันตรายไดรับการจัดการประมาณ 2.287 ลาน
ตัน หรือคิดเปนรอยละ 97 ของปริมาณของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 2.11)
ผลกระทบจากของเสียอันตราย
ของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึน้ มีสารบางชนิดกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ทําใหเกิดการ
ระคายเคื อ งต อ ผิ ว หนั ง และอวั ย วะต า ง ๆ ของ

รางกาย สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย เชน
การเกิดโรคภัยไขเจ็บที่มีสาเหตุมาจากโลหะหนัก
ตลอดจนการทําปฏิกิริยาของสารตาง ๆ จะสราง
ความเสียหายและเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม โดย
เฉพาะคุณภาพดินซึ่งจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของของเสียอันตราย หากมีซากถาน
ไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต
มาก จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักจําพวกปรอท
แคดเมียม และตะกั่วในดินมาก ซึ่งสงผลเสียตอ
ระบบนิเวศในดิน
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1.2.1 ทรัพยากรปาไม
การดําเนินงานของภาครัฐเพื่อแกไขปญหา
วิกฤติปาไม รวมทั้งการปองกันและปราบปราม
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมไดกําหนดใหมี
แนวทางการบริ ห ารจั ด การหลากหลายรู ป แบบ
โดยในป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2553
กรมปาไมไดดาํ เนินการสงเสริมการจัดการปาชุมชน

ตารางที่ 2.11 ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการจัดการ ป พ.ศ. 2552
วิธีการกําจัดของเสียอันตราย
แปรรูปใชเปนวัตถุดิบ
แปรรูปใชเปนพลังงานทดแทน
ผานกระบวนการเพื่อใชซํ้า
บําบัด
กําจัด
สงออกไปรีไซเคิล/กําจัดในตางประเทศ
รวม
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2553
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ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
ตัน
รอยละ
452,377.83
19.78
504,979.83
22.08
834,376.44
36.48
54,882.80
2.40
355,491.19
15.54
85,123.40
3.72
2,287,231.49
100.0
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ซึง่ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรในชุมชน
ใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและวิธีการ
ดําเนินการบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมภายใต
กฎหมายที่มีอยู และเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนในการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับภูมิประเทศและความตองการของ
ชุมชน ซึ่งมีการจัดตั้งปาชุมชนแลวทั้งสิ้น 7,939
หมูบาน และในปงบประมาณ 2553 กรมปาไมมี
แผนดําเนินการจัดตัง้ ปาชุมชนในหมูบ า นเปาหมาย
ทั้งประเทศ รวม 142 หมูบาน รวมทั้งมีการดําเนิน
การฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จํานวน 40 โครงการ และ
โครงการพิเศษ 3 โครงการ มีพื้นที่ฟนฟูทั้งสิ้นกวา
38,000 ไร จัดทําฝายตนนํ้า 1,200 แหง พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางอาชีพใหราษฎร 1,000 คน
ในสวนของมาตรการดานการปองกัน แกไข
และฟ  น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ซึง่ กรมปาไมไดดาํ เนินการแบงออกเปน 2 มาตรการ
ไดแก มาตรการเรงดวนเพือ่ แกไขปญหาวิกฤติปา ไม
ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการหลัก ไดแก โครงการ
เรงดวนเพือ่ แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป า ไม ข องประเทศ และโครงการยุท ธการแก ไ ข
ปญหาวิกฤติปา ไมของชาติ มีการจัดทํายุทธศาสตร
แกไขปญหาวิกฤติปา ไมของชาติโดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง และสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม และมาตรการ
และนโยบายที่กรมปาไมไดดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดย
การเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมได
มีการจัดตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารยุทธการแกไขวิกฤติปา ไม
ของชาติทั่วประเทศ จํานวน 7 ศูนย (เชียงใหม
พิษณุโลก อุบลราชธานี จันทบุรี ชุมพร กระบี่ และ

สงขลา) เพือ่ เฝาระวัง ควบคุม ติดตาม และประสาน
การปฏิบตั ิ รวมทัง้ การสนับสนุนใหชาวบาน ชุมชน
และพระสงฆเขามามีสว นรวมในการดูแลและรักษา
ปา (กรมปาไม 2553ค)
การฟน ฟูพนื้ ทีป่ า เสือ่ มโทรม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 กรมปาไมไดดําเนินการฟนฟูในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติที่สมควรเรงฟนฟูใหกลับคืนสภาพที่
อุดมสมบูรณ โดยดําเนินโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ
และพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร ตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 (แผนฟน ฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 รอบที่ 1)
มีเนื้อที่ดําเนินการ 50,000 ไร ใน 36 จังหวัด และ
โครงการปลูกปาทดแทนดวยเงินนอกงบประมาณ
มีเนื้อที่ดําเนินการ 44,600 ไร ใน 36 จังหวัด รวม
พื้นที่ปาปลูกทดแทนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ถูก
บุกรุกทําลายและปาปลูกอืน่ ๆ จํานวนทัง้ สิน้ 94,600
ไร (กรมปาไม 2553ง)
ในป พ.ศ. 2552 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพั น ธุ  พื ช ได ดํ า เนิ น โครงการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรในพื้นที่ปาอนุรักษอยางยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกรอน มีกจิ กรรมการปลูกปาทัง้ สิน้ 112,000 ไร
และตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2552 สวนฟนฟู
พื้นที่อนุรักษ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ได ร ายงานผลการปลู ก ป า รวมทั้ ง ประเทศเป น
จํานวนทั้งสิ้น 60,250 ไร และตลอดระยะเวลา 6 ป
ที่ผานมา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไดมีการดําเนิน
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

โครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวมใน
ผืนปาตะวันตกในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อความยั่งยืนของผืนปา ครอบคลุม
พืน้ ที่ 6 จังหวัด ไดแก ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค
อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่
คุมครอง 17 แหง ทั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา และ
อุทยานแหงชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 11.7 ลานไร
ซึ่งการทํางานของโครงการจัดการพื้นที่คุมครอง
อยางมีสว นรวมในผืนปาตะวันตกในระยะที่ 1 มีการ
ทํางานรวมกับชุมชน 129 ชุมชน ในปาตะวันตก
โดยพยายามผลักดันใหเกิดการยอมรับในแนวเขต
สํารวจรวมกันของชาวบาน การยอมรับในวิถีชีวิต
การทําไรหมุนเวียนที่รักษาปาไวแตเดิม และขยาย
ผลสูการทํางานกับหมูบานขอบนอกพื้นที่คุมครอง
ในรูปแบบของการจัดตั้งปาชุมชน 135 ชุมชน และ
กําลังดําเนินการพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกัน
ของชุมชนภายใตชื่อเครือขายภูมินิเวศปาตะวันตก
เกิดเปนเครือขายหลัก ๆ เชน เครือขายเฝาระวัง
ทรัพยากร เครือขายปาชุมชน เครือขายชาติพันธุ
ภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรม เครือขายกสิกรรม
ธรรมชาติ เครือขายบานเรียนรู เครือขายพัฒนา
อาชี พ และระบบสวั ส ดิ ก าร เครื อ ข า ยเยาวชน
เปนตน และกระจายเปนกลุม กิจกรรมในแตละพืน้ ที่
ประมาณ 100 เครือขาย สําหรับแนวทางการทํางาน
ในระยะที่ 2 เปนการนําฐานขอมูลมาใชเพื่อการ
จัดการทรัพยากร เนนกระบวนการมีสวนรวม และ
การทํางานเชิงรุก กลาวไดวา โครงการฯ ไดสราง
แนวทางใหม ๆ ในการอนุรักษปาควบคูไปกับการ
รักษาความเปนชุมชน โดยแกไขปญหาความขัดแยง
ในเรื่ อ งการประกาศเขตอนุ รั ก ษ ทั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชน
ความขัดแยงประเด็นการทําไรหมุนเวียนของชาว
กะเหรี่ยง และความขัดแยงในเรื่องการขยายพื้นที่
เกษตรกรรมของชุมชนบนพืน้ ทีต่ น นํา้ ทีส่ ง ผลกระทบ
ตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง (มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร 2553)

98

1.2.2 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
การป อ งกั น แก ไ ข และฟ  น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรั พ ยากรดิ น และการใช ที่ ดิ น ได มี ก ารออกเป น
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไดเพิ่ม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อ
ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในการ
ปองกันแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของดิน รวมทัง้
รักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อย า งยั่ง ยืน โดยมีส าระสํา คัญ ดัง นี้ 1) ยกเลิก
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 2) เพิ่ม
บทนิ ย ามของคํ า ว า “เกษตรกรรม การชะล า ง
พังทลายของดิน การอนุรักษดินและนํ้า มาตรการ
วิธีกล มาตรการวิธีพืช” 3) เพิ่มองคประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มีดังนี้ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบ ดีก รมควบคุม มลพิษ อธิบ ดีก รม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เลขาธิการ
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม 4) เพิม่ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน ไดแก ประกาศกําหนดเขตสํารวจการ
อนุรกั ษดนิ และนํา้ ใหคาํ แนะนํารัฐมนตรีในการออก
ประกาศกํ า หนดบริ เ วณการใช ที่ ดิ น การออก
ประกาศเขตอนุรักษดินและนํ้า การออกประกาศ
ควบคุมการใชที่ดินที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปน
เปอ นของสารเคมีหรือวัตถุอนื่ ใดทีจ่ ะทําใหทดี่ นิ เกิด
ความเสือ่ มโทรมตอการใชประโยชนทางการเกษตร
รวมทัง้ กรณีมกี ารปนเปอ นเกิดขึน้ ใหผกู ระทําการปน
เปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืนสูสภาพเดิม
หรือชดใชคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูไดรับความ
เสียหาย กําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
ใหประกาศดังกลาวมีสภาพบังคับ เชน การกําหนด
มาตรการอนุรักษดินและนํ้า เพื่อลดการชะลาง
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พั ง ทลายของดิ น และป อ งกั น การเกิ ด ดิ น ถล ม
การหามกระทําการใด ๆ รวมถึงการทําใหเกิดการ
ปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน หรือ
ทําใหสภาพดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
เปนตน รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการใหความ
ชวยเหลือและเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสีย
หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก ผู  ค รอบครองที่ ดิ น จากการ
กําหนดบริเวณการใชที่ดินหรือกําหนดเขตอนุรักษ
ดินและนํ้า (กรมพัฒนาที่ดิน 2551)
กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
โดยเน น ความปลอดภั ย ทั้ ง ต อ เกษตรกรผู  ผ ลิ ต
ผู  บ ริ โ ภค และสิ่ง แวดล อ ม ซึ่ง ดํา เนิ น การใน 2
ลักษณะคือ เกษตรอินทรีย และเกษตรดีทเี่ หมาะสม
(Good Agriculture Practices: GAP) ผลการดําเนิน
งานในปงบประมาณ 2552 มีดังนี้ คือ 1) เกษตร
อินทรีย : เปนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเขา
สูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสู
สากล โดยการถ า ยทอดเทคโนโลยี ต ามระบบ
โรงเรียนเกษตรกร จํานวน 443 ราย และจัดทําแปลง
เรียนรูตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย จํานวน 22
เเปลง 2) เกษตรดีทเี่ หมาะสม : เปนการสงเสริมและ
การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสมในพืช (ขาว) โดยการพัฒนา
เกษตรกรที่สมัครเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรดี ที่ เ หมาะสม ให มี ค วามรู  ทั ก ษะ และ
สามารถผานการประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน
86,775 ราย และพัฒนาเกษตรกรเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสม ป พ.ศ. 2553 จํานวน 233,568 ราย
ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในสวนที่
เกี่ยวของกับการปองกัน แกไข และฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรดิน ในปงบประมาณ 2552 คือ การ
สงเสริมการปลูกหญาแฝกในการอนุรกั ษดนิ และนํา้
ไดดําเนินการผลิตและสงเสริมการปลูกหญาแฝก
จํานวน 980,000 ตน จัดทําหมูบานนํารองการปลูก
หญาแฝก 4 จุด จัดทําแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ
หญาแฝก จํานวน 9 จุด และอบรมถายทอดความรู
การปลูกหญาแฝกใหกับเกษตรกร จํานวน 1,787
ราย เพือ่ ใหเกษตรกรทีท่ าํ การเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู และ
ลาดชันใชประโยชนจากหญาแฝกในการแกปญหา
การชะลางพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหาร
จากดิน
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีมติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินแบงออกเปน 2 มติ คือ หนึ่ง
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติใหความเห็นชอบ
ตอกรอบนโยบาย แนวทาง และมาตรการการจัด
ที่ดิน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ซึ่งประกอบดวย
กรอบแนวทาง 4 ดาน ไดแก 1) การปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ และคําสั่งที่เปนปญหา
อุ ป สรรค เพื่ อ ให ก ารจั ด ที่ ดิ น สอดคล อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความเปนเอกภาพ
ประสิทธิภาพ และความเปนธรรมในสังคม 2) การ
ทบทวนนโยบายทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทีด่ นิ เพือ่ แกไข
ป ญ หาการจั ด ที่ ดิ น ที่ ยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ หรื อ มี ก าร
เปลีย่ นมือหลังการจัดทีด่ นิ รวมทัง้ แกไขปญหาแนว
เขตที่ดินของรัฐ และปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3) การกําหนดแนวทางการจัดที่ดินในอนาคตให
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4) การคุมครองดูแลผูที่
ไดรบั การจัดทีด่ นิ ใหสามารถใชประโยชนในทีด่ นิ ได
อยางยัง่ ยืน และปองกันการสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ โดย
ไมสมัครใจ สอง คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
ให ค วามเห็ น ชอบกรอบยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห าร
จัดการที่ดิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552
กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน เมื่อวันที่
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

13 สิงหาคม 2552 ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน
ไดแก ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
การอนุรักษและการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน
ดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปน
ธรรม ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส
และดานการบริหารจัดการที่ดิน
1.2.3 ทรัพยากรแร
การที่สงเสริมใหมีการพัฒนานําทรัพยากรแร
ขึ้ น มาใช ป ระโยชน เ พื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ แตเนื่องจากแรเปนทรัพยากรที่ใช
แลวหมดไป แนวทางการพัฒนาจึงควรคํานึงถึง
การใชใหเกิดประโยชนสงู สุด ความคุม คา ทีผ่ า นมา
ภาครัฐมีแนวทางการสํารวจเพื่อจําแนกเขตพื้นที่
แหลงทรัพยากรแร เพื่อการสงวน การอนุรักษ และ
การพัฒนาใชประโยชนอยางสมดุล เพื่อลดความ
ขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากรระหวางภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้
การกําหนดแนวทางการลดผลกระทบสิง่ แวดลอมที่
เกิดจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแรและแตงแร
ในแตละพื้นที่ เชน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร (กพร.) มีการกํากับดูแลการทําเหมือง
โดยสงเสริมการมีสว นรวมจากทองถิน่ ในการเขามา
รวมในการกํากับดูแลเหมือง การเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอม การฟนฟูพื้นที่ผานการทําเหมือง เชน
การกํากับดูแลโรงโมบดและยอยหิน เพือ่ กํากับดูแล
และสนับสนุนผูป ระกอบการใหตดิ ตัง้ ระบบกําจัดฝุน
จากกระบวนการโมบดและยอยหิน และปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันผลกระทบสิง่ แวดลอมของโรง
โมบดและยอยหิน เปนผลใหปญหาฝุนจากการ
ระเบิดและยอยหินในพืน้ ทีต่ า ง ๆ มีความรุนแรงของ
ปญหาลดลง
การดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2551 - 2553
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมี
มาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
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ส ง เสริ ม ให ผู  ป ระกอบการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคมมากขึน้ รวมถึงการศึกษาและกําหนดแนวทาง
ที่ เ หมาะสม และความเป น ไปได ใ นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเหมืองแรสโู ครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด และจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการ
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดสําหรับอุตสาหกรรม
เหมืองแร โดยการคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามชนิดแร จํานวน
3 กลุม ไดแก กลุมเหมืองแรทองคํา (3 แหง) กลุม
เหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต (3 แหง)
และกลุ  ม เหมื อ งถ า นหิ น (2 แห ง ) สํ า หรั บ กรม
ทรัพยากรธรณีมกี ารสํารวจ การตรวจสอบ ประเมิน
สถานภาพ และศักยภาพแหลงทรัพยากรแรในระดับ
จังหวัดอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการเก็บขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมาจัดลําดับ
ความสําคัญของแหลงทรัพยากรแร พรอมทั้งเสนอ
แนะแนวทางการบริหารจัดการในแตละพื้นที่ตอไป
นอกจากนี้ จากปญหาการแกไขปญหาผล
กระทบทางลบตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพทีม่ แี นวทาง
และรูปแบบการจัดการที่ไมเปนระบบ ไดแก ขาด
การกําหนดเขตพื้นที่ศักยภาพแร ไมสามารถระบุ
แหลงกําหนดมลพิษที่มีการปนเปอนอยางชัดเจน
การจัดเก็บขอมูลทีไ่ มเปนระบบและไมตอ เนือ่ ง การ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ไมมีการบริหาร
จัดการอยางบูรณาการ การมีกลไกทางการคลัง
ในการเยี ย วยาป ญ หาไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
จัดสรรคาภาคหลวงทีไ่ มสะทอนตนทุนทีส่ งั คมไดรบั
อยางแทจริง การติดตามตรวจสอบ การเฝาระวัง
การปฏิบตั งิ านของเหมืองและโรงแตงแร และความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมี
สวนรวมของประชาชนไมมีประสิทธิภาพทําใหการ
ดําเนินการไมสามารถเยียวยาปญหาไดในระยะยาว
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม จึงไดจดั ทํากรอบนโยบายและแนวทาง
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การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร เพื่อเปน
แนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ นํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรแรอยางยั่งยืน มีกลไกในการเยียวยา
ปญหาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับทุกฝาย
ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การ
พัฒนาองคความรูเพื่อใหสามารถวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และกลไกเพื่ อ ใช ใ นการบริ ห าร
จัดการ และ 3) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการติดตาม
ตรวจสอบ และเฝาระวังอยางตอเนื่อง
1.2.4 ทรัพยากรพลังงาน
ประเทศไทยเปนประเทศที่พึ่งพาการนําเขา
พลังงานจากตางประเทศในแตละป จึงมีปจ จัยเสีย่ ง
จากภายนอกที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ภาวะความผันผวนของราคาพลังงาน โดยเฉพาะ
นํา้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ แี นวโนมเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง
ในปจจุบัน ประกอบกับภาคพลังงานเปนภาคที่มี
สัดสวนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่ สุ ด และเกิ ด ป ญ หามลพิ ษ อากาศจากการใช
พลังงาน ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานใหความ
สําคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และ
การอนุรักษพลังงานในภาคสวนตาง ๆ มาอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยมี น โยบายพลั ง งานของรั ฐ บาล 5
ยุทธศาสตร (แถลง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
คือ ดานความมั่นดานพลังงาน ในการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงพลังงานในประเทศ และการกระจาย
ชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน ดานพลังงาน
ทดแทน ในการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
และกําหนดเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนการใช
พลั ง งานทดแทนต อ การใช พ ลั ง งานทั้ ง หมดของ
ประเทศภายในป พ.ศ. 2554 รวมทั้งการสงเสริม
การวิจัยดานพลังงานทดแทนรูปแบบใหม ดาน
การกํากับ ดูแล ความปลอดภัย ใหอยูในระดับที่
เหมาะสมดานการอนุรกั ษพลังงานและประสิทธิภาพ
ในทุ ก ภาคเศรษฐกิจ โดยการรณรงค แ ละสร า ง

จิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและดานการดูแล
สิ่งแวดลอมในการจัดหาและใชพลังงานเพื่อลด
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและชุมชนโดยมีกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการดําเนินงานในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอนที่กําลังเปน
ปญหาที่สําคัญในปจจุบัน โดยการจัดการดาน
พลังงานทดแทนของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง และมีแนวทางการดําเนิน
การอยางจริงจังในป พ.ศ. 2545 ในการสนับสนุน
และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยการสงเสริม
การจัดหาแหลงพลังงานภายในประเทศ และการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ
โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไดจาก
ภายในประเทศ ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย
พลั ง งานลม พลั ง งานนํ้ า ก า ซชี ว ภาพจากขยะ
อินทรีย เชือ้ เพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล)
และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต
สําหรับการดําเนินการดานอื่น ๆ ไดแก การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพพลังงาน
ทดแทน และการส ง เสริม และเผยแพร พ ลัง งาน
ทดแทน เพื่อใหมีการนําไปใชประโยชนพลังงาน
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ทดแทนอยางเหมาะสม รวมทัง้ มาตรการสนับสนุน
และจูงใจอื่น ๆ ในการติดตั้งระบบ ไดแก มาตรการ
จูงใจโดยการออกระเบียบรับซือ้ ไฟฟา (feed-in tariff)
เพื่อจูงใจและสนับสนุนผูลงทุนใหมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในกลุมผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก และผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก การใหสิทธิประโยชนทางภาษี การให
เงินกูดอกเบี้ยตํ่า การสงเสริมการลงทุนและให
สิทธิประโยชนสงู สุดแกผปู ระกอบการดานพลังงาน
ทดแทน การยกเวนภาษีเงินไดแก ผูติดตั้งระบบ
การสนับสนุนดานเทคนิคการศึกษาออกแบบระบบ
และการสนับสนุนภาคเอกชนใหพัฒนาโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานตองจัดหาแหลง
พลั ง งานที่ ห ลากหลาย จึ ง มี น โยบายจะพั ฒ นา
พลั ง งานทดแทนเป น แหล ง พลั ง งานหลั ก ของ
ประเทศ ดวยการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) แบงเปน 3 ระยะ 1) ระยะ
สั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) มุงเนนสงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว และมี
ศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง 2) ระยะกลาง
(พ.ศ. 2555 - 2559) สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลัง งานทดแทน และสนับสนุนพัฒนาต น แบบ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม ๆ และ 3) ระยะยาว
(พ.ศ. 2560 - 2565) สงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนใหม ๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ในป พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ ป พ.ศ.
2553 - 2573 โดยในรายละเอียดจะมีการผลิตไฟฟา
จากโรงไฟฟานิวเคลียร จํานวน 5 แหง รวมกําลัง
ผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต จะเริ่มตั้งแตป พ.ศ.
2563 - 2571 และโรงไฟฟาถานหิน นอกจากนั้น ยัง
มาจากโครงการรับซือ้ ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
จํานวน 4,617 เมกะวัตต โรงไฟฟาระบบ cogeneration กําลังผลิต 7,137 เมกะวัตต โรงไฟฟาพลังความ
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ร อ นร ว ม 16,670 เมกะวั ต ต โรงไฟฟ า พลั ง นํ้ า
(ปรับปรุงเขื่อนบางลาง และโครงการสูบกลับเขื่อน
ลําตะคอง) กําลังผลิต 512 เมกะวัตต และการรับ
ซือ้ ไฟฟาจากตางประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว/สหภาพพมา) กําลังผลิต 11,669
เมกะวัตต ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง
1.2.5 สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมือง เปนอีก
ประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐใหความสําคัญ เนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สุขอนามัย และคุณภาพชีวติ การดําเนินงาน
บริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มเมื อ งที่ ผ  า นมา กรม
โยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทําผังประเทศและ
ผังภาคในอนาคต 50 ปขางหนา (พ.ศ. 2600) เพื่อ
ใชเปนกรอบแสดงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ของ
ประเทศ สาระสําคัญคือ การกระจายความเจริญ
จากเมืองขนาดใหญไปยังเมืองในภูมภิ าคอืน่ ๆ การ
ตัง้ เปาหมายสัดสวนของประชากรเมืองตอประชากร
ชนบท (ตารางที่ 2.12) โดยมุงลดสัดสวนประชากร
ชนบท และเพิม่ สัดสวนของประชากรเมืองใหมากขึน้
อยางคอยเปนคอยไป ดวยการสงเสริมงานนอก
ภาคเกษตรในชนบทมากขึ้น และสงเสริมใหเขต
ชนบทมีแหลงงานและการตัง้ ถิน่ ฐานทีห่ นาแนนจน
มีการกระจุกตัวเกิดเปนชุมชนเมืองมากขึ้น
กรุงเทพมหานครมีการจัดทํากรอบการพัฒนา
ระดับภาคมหานคร เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาทีส่ มั พันธ
กับทุกกรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระดับประเทศ
ระดับอาเซียน และระดับโลก แบงออกเปน 4 ชวง
คือ 1) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 - 2555) เพือ่ เปนมหานคร
ที่ มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วทางด า นประวั ติ ศ าสตร แ ละ
วัฒนธรรม เปนมหานครสีเขียว มีโครงขายคมนาคม
ขนสงที่สะดวกและเชื่อมโยงระดับภูมิภาค เพื่อ
รองรับการทีป่ ระเทศไทยจะเปนศูนยกลางการทองเทีย่ ว
และการบริการที่เชื่อมโยงในกลุมอาเซียน 2) ระยะ

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ตารางที่ 2.12 เปาหมายสัดสวนประชากรเมืองและชนบท จําแนกตามรายภาค ป พ.ศ. 2552 2600 สัดสวนเปนรอยละ เมือง : ชนบท
ภาค

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

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

77 : 23
25 : 75
30 : 70
20 : 80
15 : 85
24 : 76

75 : 25
26 : 74
31 : 69
21 : 79
16 : 84
26 : 74

87 : 13
30 : 70
36 : 64
25 : 75
19 : 91
30 : 70

99 : 1
34 : 66
41 : 59
29 : 31
22 : 78
34 : 66

100
40 : 60
48 : 52
33 : 67
25 : 75
39 : 61

ทั้งประเทศ

29 : 71

30 : 70

36 : 64

42 : 58

50 : 50

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 2552
15 ป (พ.ศ. 2550 - 2565) เพื่อเปนมหานครที่มี
อุตสาหกรรมสะอาดปราศจากมลพิษ เพื่อรองรับ
การที่ประเทศไทยจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใน
อนาคตและเปนศูนยกลางสุขภาพ 3) ระยะ 30 ป
(พ.ศ. 2550 - 2580) เพือ่ เปนมหานครนาอยูในระดับ
เอเชีย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่ดี และเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนสงทุกระบบเขาดวยกัน และ 4) ระยะ
50 ป (พ.ศ. 2550 - 2600) เพื่อเปนมหานครที่มีการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มีความรุงเรืองทางศิลป
วัฒนธรรม และเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
เพื่อกระจายความเจริญไปสูอนุภูมิภาค
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาการจัดการสิง่ แวดลอมเมืองและ
โครงสรางพื้นฐาน ดังนี้ 1) พัฒนาเมืองโดยเนนการ
วางผังเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม สังคม
ระบบนิเวศเขาดวยกัน และใหความสําคัญกับการ
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว 2) เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในพืน้ ทีเ่ มือง โดยใชเทคโนโลยีการออกแบบอาคาร

ที่อยูอาศัยที่ประหยัดพลังงาน 3) พัฒนาระบบ
ขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะที่มีความ
ครอบคลุม และใหบริการประชาชนทุกกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ 4) มีการจัดการสิง่ แวดลอมเมืองอยาง
บูรณาการดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5) สงเสริม
และเพิม่ ศักยภาพทองถิน่ ใหสามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 6)
ใหมีการกํากับการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง
อยางเครงครัด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2553)
ปญหาการใชทดี่ นิ ในเขตชุมชนเมือง มีสาเหตุ
จากการวางแผนการใชที่ดินที่ไมเหมาะสม การมุง
พัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองมากเกินความเหมาะสม
กอใหเกิดปญหาความแออัด ภาวะมลพิษ สภาพ
แวดลอ มที่ไ ม นา รื่น รมย อีก ทั้งการพัฒ นาพื้นที่
ชานเมือง หรือการสรางสิง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โดยปราศจากการวางแผนในระยะยาว ยอมทําให
เกิดปญหาการใชประโยชนในเวลาตอมา ดังนัน้ จะ
เห็ น ได ว  า การพั ฒ นาพื้ น ที่ จึ ง ต อ งเชื่ อ มโยงกั บ
แผนการใชทดี่ นิ โดยการวางแผนการใชทดี่ นิ จะตอง
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สัมพันธกับการวางแผนทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการคลังของพืน้ ที่ เพือ่ เปนกลไกในการควบคุม
และกําหนดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
กรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนที่ดิน 3
ประเภท ในจํานวนใกลเคียงกัน คือ การใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การใชที่ดินเพื่อการเกษตร
กรรม และเปนการใชประเภทที่วาง นอกนั้นเปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ เชน เพื่อการ
พาณิ ช ยกรรม อุ ต สาหกรรม สถานที่ ร าชการ
เปนตน การดําเนินการวางแผนการใชที่ดินของ
กรุงเทพมหานครอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง
ร า งกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
ฉบับใหมที่จะประกาศใชในป พ.ศ. 2555 - 2559
แทนผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานครฉบั บ ป จ จุ บั น
(พ.ศ. 2549 - 2554) สาระสําคัญของผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบับใหม (พ.ศ. 2555 - 2559) คือ
1) จํากัดขอบเขตการพัฒนาเมืองและสงเสริมความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และใหความสําคัญ
กับการขนสงมวลชนระบบรางหรือรถไฟฟาเปนหลัก
2) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลงวางใหกับเมือง
มากขึ้น และ 3) ขอบเขตการพัฒนาเมืองพิจารณา
ตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง และยึดผังเมือง
รวมฉบับปจจุบนั เปนหลัก ปจจุบนั กรุงเทพมหานคร
มีพนื้ ทีว่ า งรอการพัฒนาถึงรอยละ 80 - 90 รอบแนว
รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดิน และถนนวงแหวน
รอบนอก จึงไมจําเปนตองขยายพื้นที่เชิงพาณิชย
เพิ่มขึ้นในผังเมืองรวมฉบับใหม
เมืองพัทยามีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่
อยูอาศัยประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด
คิดเปนอันดับสอง รองจากการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม และที่วางที่มีอยูรอยละ 73
ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด การใชประโยชนทดี่ นิ ประเภททีอ่ ยู
อาศัยและพาณิชยกรรมมีการกระจุกตัวบริเวณสอง
ฟากถนนพัทยา ปจจุบันผังเมืองรวมเมืองพัทยาอยู
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ระหวางดําเนินการปรับปรุงครั้งที่ 3 ในขั้นตอนการ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย
จากนัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมือง
รวมเมืองพัทยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ผานความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเสนอตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการออก
กฎหมายกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมตอไป
แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2553
(วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553) มีสาระสําคัญดังนี้
1) กอสรางระบบขนสงมวลชนทางรางเพิม่ อีก 7 สาย
(เปดบริการในป พ.ศ. 2562) ไดแก สายสีชมพู
(แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี) สายสีสม (ตลิ่งชัน-ศูนย
วัฒนธรรม-บางกะป-มีนบุรี) สายสีมวง (บางซื่อราษฎรบูรณะ) สายสีเขียว (สะพานใหม-คูคต/
สนามกีฬาแหงชาติ-ยศเส) สายสีแดงเขม (หัวลําโพงบางบอน) สายสีแดงออน (ตลิ่งชัน-ศาลายา) และ
สายแอรพอรตลิงค (ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท)
2) ดําเนินการตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
เขม จากหมอชิต-สะพานใหม ขยายเปนหมอชิตสะพานใหม-คูคต รวมระยะทาง 18.4 กิโลเมตร
3) กอสรางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน และบางซื่อ-หัวลําโพง
ตลอดจนโครงการแอร พ อร ต ลิ ง ค ส  ว นต อ ขยาย
พญาไท-บางซื่อ 4) กําหนดรูปแบบทางวิ่งเปนทาง
ยกระดับและกําหนดรูปแบบทางรถไฟขามแมนํ้า
เจาพระยาเปนสะพานรถไฟ บริเวณทาเรือสีพ่ ระยาคลองสาน และ 5) หนวยงานทองถิ่นสามารถ
ดําเนินโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางขนาด
รองในพื้นที่ความรับผิดชอบได ทั้งนี้ ตองมีแนว
เสนทางนอกเหนือและไมซํ้าซอนกับโครงขายที่
กําหนดไวในแผนแมบทดังกลาว
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ดําเนินโครงการบานมั่นคงซึ่งเปนโครงการพัฒนา
ทีอ่ ยูอ าศัยคนจนในชุมชนแออัด มีวตั ถุประสงคเพือ่
ให ป ระชาชนที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ บุ ก รุ ก หรื อ ในพื้ น ที่
ชุมชนแออัดไดมคี วามมัน่ คงดานทีอ่ ยูอ าศัย รวมถึง
รณรงคสรางการมีสวนรวมของชาวชุมชนใหรูจัก
และเขารวมกระบวนการพัฒนาปรับปรุงทีอ่ ยูอ าศัย
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสั ง คมของแต ล ะชุ ม ชน
โครงการบานมั่นคง เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2546 ภายใต
งบประมาณของภาครั ฐ นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ
การสนับสนุนจากเจาของพื้นที่หลายหนวยงาน
เช น กรมธนารั ก ษ สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย การรถไฟแหงประเทศไทย ตลอด
จนพื้ น ที่ ข องเอกชน ป จ จุ บั น ในป พ.ศ. 2553
โครงการบานมั่นคงกระจายอยูในพื้นที่ 74 จังหวัด
276 เมือง/เขต จํานวน 834 โครงการ มีชุมชนแออัด
เขารวมในโครงการ 1,689 ชุมชน ผูรับประโยชน
มีจาํ นวน 90,983 ครัวเรือน ทัง้ นี้ จํานวนชุมชนแออัด
ที่เหลืออีกกวา 6,000 ชุมชน อยูระหวางเรงดําเนิน
การแกไขใหหมดไปภายในอีก 5 ปขางหนา
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเปนแนวทางการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง เนื่องจากตนไมเปน
ทัง้ แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสราง
สมดุลการใชพื้นที่ในเมืองใหเกิดความเหมาะสม
และชวยลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได
อยางนอย 2 องศาเซลเซียส การดําเนินงานดาน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ผานมา กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายใตแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะ
โลกรอนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2555
โดยการปลูกตนไมยืนตนทั้งในและนอกเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการรับซื้อและเชาที่ดิน
ที่ไ ม ไ ด ใชประโยชนหรือที่รกรางวางเปล า เพื่อ
มุงเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับกรุงเทพมหานคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ไดจดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารเชิงนโยบาย
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมืองอยางยัง่ ยืน (พ.ศ.
2551 - 2554) เพื่อใหเปนกรอบดานนโยบายการ
จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนในระดับประเทศ โดย
ครอบคลุมการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในทีด่ นิ ของหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกําหนด
ทิศทางการจัดการพื้นที่สีเขียวใหคํานึงถึงศักยภาพ
ของธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ใหอยู
บนรากฐานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ ขีดความ
สามารถของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตไดอยางเหมาะสม
และการใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข เป น
หนวยงานแรกที่นําแนวคิดเมืองนาอยูขององคการ
อนามัยโลกมาใชพัฒนาเมืองและชุมชน ตั้งแตป
พ.ศ. 2537 เปนตนมา เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) พัฒนาและแกปญหา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานในทองถิ่นตนเอง
โดยใช ก ลยุ ท ธ เ มื อ งน า อยู  เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน
ทีผ่ า นมาผลสําเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมคือ การรักษาความ
สะอาด การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ นํ้าเสีย โดย
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ทองถิ่นไดเห็นถึงความสําคัญและมีการดําเนินงาน
เมื อ งน า อยู  ด  า นสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น เป า หมายการ
ดําเนินงานเมืองนาอยูดานสุขภาพในป พ.ศ. 2553
คือ ให อปท. มีกระบวนการดําเนินงานเมืองนาอยู
ดานสุขภาพ ระดับเทศบาล ไมนอยกวารอยละ 78
และระดับ อบต. รอยละ 10 โดยมุงเนนการพัฒนา
อนามัยสิง่ แวดลอม 3 ดาน ไดแก 1) ความปลอดภัย
ดานอาหารและนํ้า 2) การจัดการของเสียชุมชน
และ 3) การใชมาตรการดานกฎหมาย ตาม พ.รบ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ดํ า เนิ น
โครงการการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ภายใตแผน
ปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น (local Agenda 21) เพื่อ
ใหทอ งถิน่ มีการบริหารจัดการใหชมุ ชนเปนเมืองนาอยู
ดานตาง ๆ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ไดดําเนินโครงการ
เมืองนาอยู ภายใตโครงการปดทองหลังพระ10 ระยะ
เวลา 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554) วัตถุประสงคเพือ่ จัดการ
ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก กระตุน จิตสํานึก
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน 6 มิติ คือ ดิน
นํ้า เกษตร พลังงานทดแทน ปา และสิ่งแวดลอม
โดยกํ า หนดให จั ง หวั ด น า นเป น พื้ น ที่ ต  น แบบใน
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงานโครงการเมืองนาน
นาอยู พบวา จํานวนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) กวา
600 คน เปนตัวแทนเผยแพรใหความรูและชวยกัน
เฝาระวังสิ่งแวดลอม มีโรงเรียนนํารอง (โรงเรียน
ตาลชุมวิทยา) ที่มีเทคโนโลยีสะอาด มีการคัดแยก
ขยะ การประหยัดนํ้า-ไฟ และมีการบริหารจัดการ
สิง่ แวดลอม สวนปญหาทีพ่ บและอยูร ะหวางดําเนิน
การแกไขคือ ปญหาหมอกควันและไฟปา และจะ
10

ตองดําเนินการแกไขอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2554
นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดดําเนินการจัดทํา
โครงการชุมชนอยูคูกับอุตสาหกรรม เพื่อใหชุมชน
และอุตสาหกรรมอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน (กรอบที่
2.11)
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหนวยงาน
หลักดานการผังเมือง ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม
เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศทั้งระดับจังหวัด เมือง และชุมชน เพื่อให
ทิศทางการพัฒนามีความชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยทีผ่ า นมา
ในป พ.ศ. 2552 ไดจัดทําโครงการจัดทําผังชุมชน
โดยการมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนใหทองถิ่นบริหาร
จัดการพื้นที่อยางเหมาะสมโดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ไดแก ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และ
ภาคเอกชน โดยมีเปาหมายคือ อบต.ทั่วประเทศ
6,746 แหง โดยในป พ.ศ. 2552 อบต.ที่ไดดําเนิน
การแลวมีจํานวน 444 แหง นอกจากนี้ ไดจัดทํา
โครงการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ทําผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนําไปสูกระบวนการ
ตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อใหเทศบาลที่ยังไมมีกฎ
กระทรวงใชบังคับผังเมืองรวม 924 แหง (เทศบาล
ทั้งหมด 1,276 แหง) ไดมีการวางผังเมืองชุมชนใช
เปนแนวทางในการพัฒนา และจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเหมาะสมและเปนระบบ โดย
ดําเนินการแลวเสร็จในเทศบาล 10 แหง
การดําเนินการถายโอนภารกิจการวางและ
จั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมให แ ก ท  อ งถิ่ น เป น ผู  บั ง คั บ ใช
กฎหมาย ผลการดําเนินงานมีผงั เมืองรวมทีป่ ระกาศ
กฎกระทรวงรวม 153 ผัง โดยถายโอนให อปท.
แลว 111 ผัง รอการถายโอนให อปท. 7 ผัง และ
อยูระหวางการปรับปรุง 35 ผัง และผังเมืองรวมที่

โครงการปดทองหลังพระ เปนโครงการเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ในป พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

106

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
กรอบที่ 2.11 ชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตกม็ สี ว นสําคัญในการกอ
ใหเกิดมลพิษ และเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งของความขัดแยงดานการใชประโยชนที่ดินที่เกิดขึ้น
ในชุมชนหลายแหง ทัง้ นี้ ในการปองกันและลดผลกระทบจากการระบายมลพิษทีม่ แี หลงกําเนิดจาก
พื้นที่อุตสาหกรรมออกสูสิ่งแวดลอมและชุมชนนั้นไดมีแนวคิดหรือมาตรการที่หลากหลาย บาง
แนวคิดเนนการลดมลพิษจากจุดกําเนิด แตบางแนวคิดเนนการปองกันผลกระทบทีผ่ รู บั คือ ประชาชน
และคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม แนวคิดเหลานี้มีจุดมุงหมายสูงสุดรวมกันประการหนึ่งคือ
เพื่อใหชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
สําหรับแนวคิดดานการปองกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอประชาชนและคุณภาพสิง่ แวดลอม
นัน้ หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยไดใชวธิ จี ดั ใหมรี ะยะหางระหวางแหลงกําเนิดมลพิษกับชุมชน
และสิง่ แวดลอม โดยการกําหนดพืน้ ทีก่ นั ชน ตัง้ อยูร ะหวางพืน้ ทีศ่ นู ยกลางการพัฒนาแตละแหงเพือ่
ประโยชนในการเจือจางมลพิษ และรักษาสมดุลระหวางพื้นที่ของระบบนิเวศเมืองและระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม พื้นที่กันชนอาจมีขนาด ขอบเขต และลักษณะที่แตกตางกันไป ขึ้นกับ
ปจจัยหลายประการ อาทิ ประเภทและขนาดโครงการอุตสาหกรรม กิจกรรมภายในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
ลักษณะภูมปิ ระเทศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน และกฎหมายทีม่ อี ยูในปจจุบนั นอกจาก
ประโยชนเพือ่ การลดผลกระทบจากการมีปฏิสมั พันธระหวางพืน้ ทีข่ องระบบนิเวศทีแ่ ตกตางกัน การ
จัดใหมีพื้นที่กันชนประเภทพื้นที่สีเขียวยังเปนการสรางภูมิทัศนที่สวยงาม และสอดคลองกับ
มาตรการการลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกรอนอีกดวย อยางไร
ก็ตาม ปจจัยหลักที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดทําพื้นที่กันชนประเภทใด ๆ คือ การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่กันชน และการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง
เปนทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปวา พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองเปนทีต่ งั้ ของแหลงอุตสาหกรรมหลายประเภท
ทีม่ คี วามสําคัญมากของภูมภิ าคและของประเทศไทย และเปนพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพอืน่ อีกหลายประการ
แตความขัดแยงระหวางภาคสวนตาง ๆ ยังมีปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเนื่อง แมวาภาครัฐ เอกชน
องคกรไมแสวงหากําไร ชุมชน และประชาชนทั่วไปไดใหความสนใจรวมกันแกไขปญหา โดยใช
แนวทางที่หลากหลายมาโดยตลอด ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและมีความเห็นวา การใชประโยชนมาตรการกําหนดพืน้ ที่
กันชนทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ยังไมไดรบั ความสําคัญเพียงพอ โดยเฉพาะพืน้ ทีก่ นั ชนอุตสาหกรรมประเภท
พื้นที่สีเขียว ซึ่งเปนการใชธรรมชาติเปนเครื่องมือในการปองกันมลพิษแกชุมชนและสิ่งแวดลอม
รวมทัง้ เปนการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใหแกเมืองโดยตรง มีศกั ยภาพเปนกลไกหรือมาตรการสงเสริมความ
สามารถในการอยูรวมกันระหวางชุมชนเมือง และกิจกรรมอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองนาอยูอ ยางยัง่ ยืนได โดยในระยะเริม่ แรก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พิจารณาวาพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบเขตเทศบาลนครระยองกับชุมชนในตําบล
บานแลง ตําบลเชิงเนิน และตําบลตะพง มีความเหมาะสมเปนพื้นที่เปาหมายเบื้องตน สําหรับ
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กรอบที่ 2.11 (ตอ)
พิจารณาการจัดทําพื้นที่กันชนอุตสาหกรรมประเภทพื้นที่สีเขียว ตั้งอยูระหวางเขตรอยตอระหวาง
พื้นที่ชุมชนเมืองกับกิจกรรมอุตสาหกรรม ดังนั้น ในปงบประมาณ 2554 จึงไดเริ่มดําเนินงาน
“โครงการการจัดการสิง่ แวดลอมชุมชนในพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม” ไปแลว
บางสวน ไดแก การสรางองคความรูท เี่ กีย่ วของ การประชุมสัมมนาและหารือกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
และการสํารวจพื้นที่เปาหมายเบื้องตน ซึ่งในปจจุบันไดมีภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการแลวประมาณ 23 หนวยงาน และในปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม อยูร ะหวางดําเนินกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ทีม่ ศี กั ยภาพสงเสริมการลดปญหาผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดลอมจากมลพิษอุตสาหกรรม พรอมทัง้
ไดกาํ หนดผลผลิตในระยะแรกของการดําเนินงานโครงการ ไดแก รางแนวทางการจัดทําพืน้ ทีก่ นั ชน
อุตสาหกรรม ประกอบดวยรางรายชื่อพรรณไมที่เหมาะสมสําหรับภาคตะวันออก และรางเกณฑ
การคัดเลือกพืน้ ทีโ่ ครงการนํารองการจัดทําพืน้ ทีก่ นั ชนอุตสาหกรรม รวมทัง้ เริม่ ดําเนินงานโครงการ
นํารองจํานวน 1 โครงการ อันมีวตั ถุประสงคในระยะเริม่ ตน คือ เพือ่ การประชาสัมพันธเผยแพรแนว
ความคิดเรื่องพื้นที่กันชนอุตสาหกรรมประเภทพื้นที่สีเขียว และพิจารณาหาแนวทางความรวมมือ
เพือ่ สงเสริมและผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และแนวทางเชือ่ มโยงโครงการเขากับแผนพัฒนาหรือแผน
งานดานสิ่งแวดลอมของชุมชนตอไป ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม หวังวาการดําเนินงานโครงการการจัดการสิง่ แวดลอมชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสไดรบั ผล
กระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม จะมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมโดยสมัครใจจากทุก
ภาคสวน ในการสงเสริมใหจงั หวัดระยองเปนเมืองตัวอยางในการจัดการสิง่ แวดลอมเมืองทีม่ มี ลพิษ
จากกิจกรรมอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหมกี ารพิจารณาเรือ่ งพืน้ ทีก่ นั ชนอุตสาหกรรมประเภทพืน้ ที่
สีเขียวในกฎหมายวาดวยการผังเมืองทีจ่ ะจัดทําขึน้ ใหม พรอมทัง้ มีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดผลเปน
รูปธรรม
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2553
เปดพื้นที่ใหมซึ่งอยูระหวางดําเนินการมีทั้งหมด
157 ผัง เปนผังเมืองรวมทีด่ าํ เนินการรวมกับทองถิน่
143 ผัง (ตารางที่ 2.13)
การจัดการปญหามลทัศน ปายโฆษณาเปน
ปญหามลทัศนที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เมื อ งที่ มี ก ารให ข  อ มู ล ข า วสารที่ ป ราศจากการ
ควบคุมและการจัดระเบียบสื่อโฆษณาสินคา โดย
เฉพาะปายโฆษณาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทั้งในเขต
เมื อ งและชนบท สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดระเบียบปายและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการจั ด ระเบี ย บป า ย โดยมี
โครงการพืน้ ทีน่ าํ รองในการจัดระเบียบปาย ภายใต
แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิแ์ ละนํานโยบายไปสูก ารปฏิบตั อิ ยางเปน
รูปธรรม โดยประสาน สนับสนุน และผลักดัน
ทองถิน่ ทีม่ คี วามสนใจในการเปนพืน้ ทีน่ าํ รองในการ
จัดระเบียบปาย และชวยเสริมสรางองคความรูใน
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ตารางที่ 2.13 สรุปผลการดําเนินการดานผังเมืองรวม ป พ.ศ. 2553
ผลการดําเนินงานวางผังเมืองรวม (ผัง)
รวม อยูระหวางบังคับใช หมดอายุ

การดําเนินงาน
1. ผังเมืองรวมที่ประกาศกฎกระทรวง
1.1 ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 รอการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 อยูร ะหวางการปรับปรุงโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ผังเมืองรวมที่อยูระหวางดําเนินการ
2.1 ผังเมืองรวมทีด่ าํ เนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.2 ผังเมืองรวมที่ดําเนินการรวมกับทองถิ่น

153
111
7
35
157
14
143

40
33
7
-

113
78
35
-

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 2553 (ขอมูลเดือนกันยายน 2553)
การจัดระเบียบปายใหแกทองถิ่นและชุมชนใหมี
สวนรวมดําเนินการในพื้นที่นํารอง 3 พื้นที่ ไดแก
เทศบาลนครลําปาง เทศบาลนครเชียงใหม และ
เทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งแตละเทศบาลไดมีการ
ดําเนินการในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก
เชน เทศบาลนครลําปาง จัดกิจกรรมรณรงคการ
จั ด ระเบี ย บป า ยโดยการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชน
กาดกองตา เทศบาลนครเชียงใหมไดออกประกาศ
เทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ขอแนะนําการติดตั้ง
ปายในที่สาธารณะในที่ดินหรืออาคารของเอกชน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเรื่องการจัดระเบียบปาย เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2553 และเทศบาลนครหาดใหญไดออก
ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ เรื่อง หามปดปาย
โฆษณาบริเวณเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2553 และจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสั ม พั น ธ ห  า มป ด ป า ยโฆษณาบริ เ วณเสา
ไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 15 เมษายน

2553 และสํานักงานฯ ไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
เผยแพรองคความรูใ นการจัดระเบียบปายของพืน้ ที่
นํารองใหแกทองถิ่นอื่น ๆ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2553 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเผยแพรความรู
เกีย่ วกับการจัดระเบียบปาย และใหหนวยงานทองถิน่
นําไปประยุกตใชในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
นอกจากการแกไขปญหามลทัศนที่เกิดจาก
ปายโฆษณาแลว สํานักงานฯ ไดจัดทํายุทธศาสตร
การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนเพื่อใหมีการแกไข
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนในภาพรวมของเมือง รวมทั้ง
เพื่อใหทองถิ่นมีการดูแล รักษา อนุรักษ และฟนฟู
ภูมิทัศนทั้งที่เปนธรรมชาติ เอกลักษณเมือง และ
วิถชี วี ติ ชนบทใหมกี ารจัดการทีด่ แี ละเหมาะสมตาม
แนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืนตอไป (กรอบที่ 2.12)
1.2.6 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
การดํ า เนิ น การป อ งกั น และแก ไ ขสภาพ
ความเสื่อมโทรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ที่ผานมา ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อ
เสริมสรางกลไกทางกฎหมายและใหมกี ารบังคับใช
อยางเครงครัด ดังนี้ การประกาศเขตพื้นที่คุมครอง
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สิง่ แวดลอม ในป พ.ศ. 2553 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ  ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม มี
จํานวนรวม 4 พืน้ ที่ คือ 1) พืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ (บังคับ
ใชวนั ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2555) 2) พืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (บังคับ
ใชวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 3) พื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บังคับ

ใชวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) และ 4) พื้ น ที่ อํ า เภอ
บานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ (บังคับใช
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)

กรอบที่ 2.12 ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน
ภูมทิ ศั นเปนสวนหนึง่ ของทรัพยากรทีส่ าํ คัญของชาติทปี่ ระชาชนทุกคนมีสทิ ธิในการดูแลรักษา
และใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ เพราะประชาชนทุกคนตองการมีชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดี แต
ปจจุบันพบวาประเทศไทยเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมภูมิทัศนในพื้นที่เมืองและชนบทถูกบุกรุก
ทําลาย หรือลดคุณคาอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย เชน การใชที่ดินโดยขาดการวางแผน
การไมปฏิบัติตามผังเมือง การใชเทคโนโลยีไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ
การเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม การขาดความรับผิดชอบตอทรัพยสินสวนบุคคล และ
ทรัพยสนิ สาธารณะ การบังคับใชกฎหมายไมมปี ระสิทธิภาพ รวมถึงความเสือ่ มโทรมตามธรรมชาติ
และภัยธรรมชาติ
คณะอนุ ก รรมการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มด า นมลทั ศ น ซึ่ ง เป น คณะอนุ ก รรมการภายใต
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ มีสาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เปนฝายเลขานุการ ไดจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหเปนแนวทางในการคุมครอง ดูแล รักษาภูมิทัศน และปองกันแกไขปญหามลทัศนที่เกิดขึ้นทั้งใน
พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เมือง และพื้นที่ชนบท สํานักงานฯ ไดนําเสนอรางยุทธศาสตรการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน และมอบหมายให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํารางยุทธศาสตรดังกลาวเสนอ
คณะรัฐมนตรี และจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อแปลงยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนไปสูการปฏิบัติ
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน
1. ความสําคัญของสิ่งแวดลอมภูมิทัศน ประกอบดวย 1) ภูมิทัศนเปนทรัพยากรสําคัญของ
ชาติ และเปนสาธารณสมบัติของประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้
บุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ ไมมีสิทธิมาบดบัง ขวางกั้น ทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพ 2) ประชาชน
ทุกคนตองการมีทอี่ ยูอ าศัย สถานทีท่ าํ งาน สถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ และมีชวี ติ อยูใ นสภาพแวดลอม
ที่ดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย สงบ และปลอดภัย 3) การจัดการ
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กรอบที่ 2.12 (ตอ)
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองปลูกฝงสํานึก หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
ใหแกประชาชนทุกคนในฐานะที่เปนพลเมือง ใหรูคุณคาและประโยชนของความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความสะอาด ความสวยงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย จนเกิดเปนจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมของความรักและความหวงแหนสิง่ แวดลอมภูมทิ ศั น 4) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ควรเรงรัดดําเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจหนาที่อยางเครงครัด เพื่อใหพื้นที่รับผิดชอบมี
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนที่ดี โดยความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนของทุกภาคสวน
2. ยุทธศาสตรการจัดการสิง่ แวดลอมภูมทิ ศั น วิสยั ทัศน : ประเทศไทยมีการดูแล รักษา อนุรกั ษ
คุม ครอง และใชประโยชนสงิ่ แวดลอมภูมทิ ศั นธรรมชาติ ภูมทิ ศั นเมือง และภูมทิ ศั นชนบท ใหมคี วาม
เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยมี 2 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรการจัดระเบียบปาย และยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน และภายใต
ยุทธศาสตรทั้ง 2 ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของทุกภาคสวน กลยุทธ
ที่ 2 พัฒนาองคความรู และผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติ กลยุทธที่ 3 ปลูกฝงจริยธรรมสิ่งแวดลอม
และประชาสัมพันธความรู กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงแกไข และบัญญัตกิ ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบัญญัติ
ขอบังคับ และประกาศในการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน กลยุทธที่ 5 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ราชการสวนภูมิภาค ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน จัดการดูแล
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนในทองถิ่นของตนเอง และกลยุทธที่ 6 นํามาตรการดานภาษี มาตรการดาน
เศรษฐศาสตร มาตรการดานสังคม และมาตรการดานเทคโนโลยี มาเปนเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมิทัศน
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2553
นอกจากนี้ แผนแม บ ทเพื่ อ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน
2552 เปนแผนแมบทฯ ในการกําหนดทิศทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติของประเทศให
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางยั่ง ยืน และ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเปนฐาน
ขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการและแผนปฏิบัติ
การสําหรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นําไปประยุกต
ใชในการอนุรกั ษและพัฒนาพืน้ ทีต่ อ ไป สาระสําคัญ
ของแผนแมบทฯ คือ 1) สงวนและอนุรักษการใช
ประโยชน สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ

โดยประชาชนมีสวนรวม ตั้งแตขั้นตอนการกําหนด
ขอบเขตพื้ น ที่ แ ละร ว มกํ า หนดแผนการอนุ รั ก ษ
และแผนการจัดการทีเ่ หมาะสม 2) กํากับ ดูแล ฟน ฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไดแก การขึ้น
ทะเบี ย นสิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ
ปรับปรุงกฎหมาย กําหนดแผนงาน และใชมาตรการ
จูงใจทางสังคมและเศรษฐศาสตร เปนตน 3) บริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ไดแก บริหารจัดการ
เชิงพื้นที่โดยเนนการมีสวนรวม เสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองคกร
สรางกลไกและติดตามการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ ตลอดจนสรางเครือขายองคกรในพืน้ ทีไ่ วคอย
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ดูแลสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ เปนตน
เปาหมายของแผนแมบทฯ คือ มีแผนปฏิบัติการ
ตามแผนแมบทเพือ่ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) เปนแนวทางนําไปสู
การปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม โดยที่ ผ  า นมา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมไดดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตาม
แผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) รวมทั้งจัดทําแผน
ปฏิบัติการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติอัน
ควรอนุรกั ษของทองถิน่ เพือ่ เปนกรอบในการดําเนิน
งานและเพื่อผลักดัน ตลอดจนใหมีการติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารตามแผนแมบทฯ ใน
การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษของ
ทองถิ่น
สําหรับการดําเนินการอนุรกั ษและฟน ฟูแหลง
อั น ควรอนุ รั ก ษ ท างธรณี วิ ท ยา จากสาเหตุ ก าร
พัฒนาทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตลอดจนการขาดความรูค วาม
เขาใจจึงนําไปสูก ารทําลายแหลงอันควรอนุรกั ษทาง
ธรณีวิท ยาโดยรูเทาไมถึงการณ ปจจุบัน แหล ง
อันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาบางประเภทอยูใน
สภาพเสื่ อ มโทรมและสมควรได รั บ การอนุ รั ก ษ
และฟ  น ฟู อ ย า งเร ง ด ว นเป น จํ า นวนมาก ทั้ ง นี้
กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการจัดระบบ
การบริ ห ารจั ด การแหล ง อั น ควรอนุ รั ก ษ ท าง
ธรณีวิทยาเพื่อนําไปสูการใชประโยชนสูงสุด โดย
ศึกษาคุณคาความสําคัญของแหลงอนุรักษทาง
ธรณีวิทยา ศักยภาพในการสรางรายได การมีสวน
รวมของทองถิ่น และจัดทําหลักเกณฑการกําหนด
แหลงอันควรอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยา เพือ่ ประกาศให
เปนแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาที่อาจพัฒนาเปน
อุทยานธรณีวิทยาในอนาคต (กรอบที่ 2.13)
1.2.7 สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจขอมูลโบราณ
สถานและแหลงโบราณคดีทั่วประเทศ พบวามี
จํานวนทั้งหมด 8,686 แหง โบราณสถานที่ไดรับ
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การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นจํ า นวน 2,104 แห ง
(กรุงเทพมหานคร 191 แหง ภูมิภาค 1,913 แหง)
แตทยี่ งั ไมไดขนึ้ ทะเบียนมีจาํ นวนมากถึง 6,583 แหง
(กรุงเทพมหานคร 346 แหง ภูมิภาค 6,237 แหง)
โดยที่ผานมา ในป พ.ศ. 2552 มีการประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน 7 แหง คือ 1) ศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร 2) วังกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิศิษฐ
(ยูนิเซฟ) กรุงเทพมหานคร 3) วังมะลิวัลย (เอฟ เอ
โอ) กรุงเทพมหานคร 4) บานเพนียด จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 5) วั ด สฎางค จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 6) วัดบานกอก จังหวัดสระบุรี
และ 7) วัดวังแดงใต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
อยูร ะหวางปรับแกรายละเอียดและขอบเขตโบราณ
สถาน จํานวน 4 แหง คือ 1) วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร 2) เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3) กูฤๅษี (ปราสาทหนองบัวราย) และสระเพลง
จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ถํ้าบนภูซําผักหนาม
ภูถาํ้ แกลบ (ถํา้ เพีย) และเขาผาเบียด จังหวัดชัยภูมิ
สําหรับป พ.ศ. 2553 มีการประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเพิ่ ม อี ก 60 แห ง โดยอยู  ใ นเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 20 แหง ซึ่งสวนใหญเปน
วัด วัง และบานเกา เชน วัดสัมพันธวงศ วัด
ชิ โ นรสารามวรวิ ห าร วั ด เครื อ วั ล ย ว รวิ ห าร วั ง
ปารุสกวัน บานเจาจอมมารดาเลื่อน อนุสาวรีย
พิทักษรัฐธรรมนูญ เปนตน และกระจายอยูใน
ภูมิภาคอีก 40 แหง สวนใหญเปนวัด ไดแก ภาค
เหนือ 11 แหง เชน วัดเชียงของ พระธาตุคําปลิว
จังหวัดนาน วัดพระธาตุจอมปง วัดดอยบานตาล
จังหวัดลําปาง เปนตน ภาคกลาง 18 แหง เชน วัด
เพรียง วัดยาง จังหวัดเพชรบุรี ปอมผีเสื้อสมุทร
จังหวัดสมุทรปราการ ศิลปะถํ้าเขาสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และภาคใต 11 แหง เชน
วัดขุนโขลง บานเนินอิฐ หอพระนารายณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนตน (ขอมูลเดือนกันยายน
2553) (กรมศิลปากร 2553)
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
กรอบที่ 2.13 อุทยานธรณีวิทยา
ประเทศไทยมีแหลงอันควรอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยารวม 950 แหลง ปจจุบนั หลายแหงถูกคุกคาม
จากปจจัยตาง ๆ ทั้งการถูกทําลายโดยธรรมชาติ เชน การกัดเซาะจากแรงลมและนํ้า และการถูก
ทําลายโดยมนุษย เชน การใชประโยชนในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม จํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกิน
ศักยภาพการรองรับในพื้นที่ จึงเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมโทรมและเกิดความเสียหาย การบริหาร
จัดการแหลงอันควรอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยา เพือ่ นําไปสูก ารใชประโยชนสงู สุดจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกาศใหเปนแหลงอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยาเพือ่ พัฒนาให
เปน “อุทยานธรณีวิทยา 1/” ที่มีความสําคัญในระดับสากล
หลักเกณฑการกําหนดแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาใหเปน “อุทยานธรณีวิทยา”
ประกอบดวย 6 หลักเกณฑ คือ (1) ขนาดและที่ตั้ง ตองอยูบนพื้นที่กวาง อาณาเขตชัดเจน เปน
พืน้ ทีท่ มี่ มี รดกทางธรณีวทิ ยาสําคัญระดับโลก ความหายาก และความงดงาม (2) การบริหารจัดการ
และการมีสว นรวมของทองถิน่ เนือ่ งจากการใหความรวมมือของชุมชนทองถิน่ เปนสิง่ สําคัญ (3) การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจตองสามารถสรางงานและรายไดใหทองถิ่น รวมถึงการเสริมสรางเอกลักษณ
ของทองถิ่น (4) การศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อเปนศูนยกลางความรูทางธรณีวิทยาโดยผานชอง
ทางตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู เปนตน (5) การปองกันและอนุรักษ เพื่อใหชุมชน
ทองถิ่นเกิดความหวงแหนและภูมิใจในเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น และ (6) การสรางเครือขาย
ระดับโลก โดยมีเวทีความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรวมมือทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติ
ขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางเตรียมความพรอมในการพัฒนาแหลงอันควรอนุรักษทาง
ธรณีวิทยาใหเปนอุทยานธรณีวิทยา โดยในป พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรธรณีดําเนินการจัดลําดับ
ความสําคัญของแหลงอันควรอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยาทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาสูง 2/ ใหเปน “อุทยาน
ธรณีวิทยา” ดังนี้ (1) แหลงแรแบบฉบับ เชน แหลงแรแบบเกลือหินชนิดโพแทส-เกลือหิน จ.ชัยภูมิ
(2) แหลงหินแบบฉบับ เชน แหลงหินแกรนิตเขารูปชาง จ.พิจิตร แหลงหินปูนเขางู จ.ราชบุรี (3)
แหลงธรณีวทิ ยาโครงสราง เชน โครงสรางแบบชัน้ หินคดโคงบริเวณสันเขือ่ นศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี
(4) แหลงธรณีสัณฐาน เชน ถํ้าเล-เขากอบ จ.ตรัง อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จ.อุดรธานี (5)
แหลงพุนาํ้ รอน เชน พุนาํ้ รอนสันกําแพง แมฝาง ปาแป (6) แหลงลําดับชัน้ หิน เชน หมวดหินภูกระดึง
กลุมหินโคราช หมวดหินตะโละดัง กลุมหินตะรุเตา และ (7) แหลงซากดึกดําบรรพ เชน สุสานหอย
แหลมโพธิ์ จ.กระบี่ แหลงไดโนเสารภูกุมขาว จ.กาฬสินธุ ดังนั้น ผลการจัดลําดับดังกลาวขางตน
จะนําไปสูก ารจัดทําขอเสนอในการบริหารจัดการแหลงอันควรอนุรกั ษทางธรณีวทิ ยาเหลานีใ้ หมกี าร
ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
หมายเหตุ : 1/ อุทยานธรณีวิทยา คือ แหลงทัศนียภาพที่เปนมรดกทางธรณีวิทยาและมีความ
สําคัญทางธรณีวิทยา มีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่พบไดยาก ประกอบดวยแหลง
ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมที่รวมเปนพื้นที่ทางธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียว
2/ แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาที่มีความสําคัญทางวิชาการและมีการบริหาร
จัดการที่ดี
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 2553
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ไดดําเนินการพัฒนาเมืองเกาตาม
แนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน เพื่อใหเมือง
เก า สามารถดํ า รงคุ ณ ค า ความเป น มรดกทาง
วั ฒ นธรรม พร อ มไปกั บ การใช ป ระโยชน อ ย า ง
เหมาะสมและยั่งยืน โดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่
และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
ปจจุบนั คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน
2553 เห็นชอบขอบเขตพื้นที่และกรอบแนวทาง
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 7 เมือง ไดแก
เมื อ งเก า เชี ย งใหม เมื อ งเก า ลํ า ปาง เมื อ งเก า
กําแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย เมือง
เกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา และให
จังหวัดโดยคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเการะดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกาเพือ่ เปนแนวทางใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
มีมติเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เห็นชอบแผนแมบท
และผั ง แม บ ทการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาบริ เ วณ
เมื อ งเก า ลํ า พู น และให สํา นัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
1.2.8 ขยะ
การนําขยะกลับมาใชใหมเปนวิธีการหนึ่งใน
การลดปญหาขยะ ซึง่ มีหลายหนวยงานตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จึงไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะ
โดยการรณรงคใหนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม
เชน โครงการคนไทย หัวใจสีเขียว (กรอบที่ 2.14)
การจัดการขยะอยางยัง่ ยืนของเทศบาลตําบลพังโคน
เปนตน (กรอบที่ 2.15) โดยสัดสวนของขยะชุมชนที่
มีศกั ยภาพในการนํากลับมาใชใหมมสี ดั สวนสูง แต
ในทางปฏิบัติมีการนําขยะกลับมาใชใหมประมาณ
3.45 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 23 เทานั้น จาก
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การคัดแยกขยะประเภทเศษแกว กระดาษ พลาสติก
เหล็ก และอะลูมิเนียม ผานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ
ศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การ
เรียกคืนบรรจุภัณฑโดยผูประกอบการ และการ
ซือ้ ขายขยะทีน่ าํ กลับมาแปรรูปใชใหมไดโดยรานรับ
ซื้อของเกา อยางไรก็ตาม แนวโนมของสัดสวนขยะ
ทีม่ กี ารนํากลับมาใชใหมในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552
พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ
11 ในป พ.ศ. 2540 เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 26 ในป พ.ศ.
2552 (รูปที่ 2.27)
ในป พ.ศ. 2552 มีขยะที่เปนวัสดุซึ่งสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดในภาคอุตสาหกรรมประกอบ
ดวยขยะประเภทแกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก
อะลูมิเนียม และยาง ประมาณ 11.91 ลานตัน ขยะ
เหลานี้ถูกนํากลับมาใชประโยชน ทั้งการแปรรูปใช
ใหมและใชซํ้า โดยนํามาใชเปนเชื้อเพลิงประมาณ
8.08 ลานตัน หรือรอยละ 68 เมื่อพิจารณาแนวโนม
สัดสวนการนําขยะอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม มี
แนวโนมเพิม่ ขึน้ ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 โดยเพิม่
ขึ้นจากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 68
ในป พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2.28)
เพือ่ ใหการดําเนินงานในการนําขยะกลับมาใช
ประโยชนใหมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดพัฒนา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของคือ รางพระราชบัญญัตวิ า ดวย
การสงเสริมการลดและการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชน พ.ศ. ...เพื่อใชเปนกฎหมายหลักในการ
สงเสริมใหมกี ารจัดการของเสียทีเ่ ปนระบบและครบ
วงจร ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การกําหนด
หนาที่ของผูเกี่ยวของ การสรางกลไกใหเกิดการ
คัดแยกของเสียเพื่อนํากลับไปใชซํ้า ซึ่งเปนการลด
ภาระหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการจัดการ
ของเสีย ที่ไ ม ถู ก ต อ งตามหลัก วิช าการ โดยกรม
ควบคุมมลพิษไดนํารางกฎหมายฉบับนี้เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว
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กรอบที่ 2.14 โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีนโยบาย
เนนการสงเสริมใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการชวยกันลดปริมาณขยะเพื่อลด
ปญหาภาวะโลกรอน ภายใตโครงการ “คนไทยหัวใจสีเขียว” โดยสงเสริมใหเกิดการนําหลัก 3 R
คือ Reduce Reuse และ Recycle ไปสูการปฏิบัติใหมากขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน ผานเครือขาย
การทํางานตาง ๆ เชน อาสาสมัครพิทกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมหมูบ า น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เยาวชน โรงเรียน และชุมชนตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาเราสามารถชวยกันลดปริมาณ
ขยะไดดวยตัวเราเอง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2552 - 2553 (ตั้งแตเริ่มดําเนิน
การของโรงเรียนชนะเลิศระดับภาค จํานวน 33 โรงเรียน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ปริมาณขยะ
ที่นํากลับมาใชใหมที่รวบรวมไดในกลุมของโรงเรียนที่เขารอบระดับประเทศรวมทั้งสิ้น 258,058.16
กิโลกรัม หรือปริมาณ 258.06 ตัน ทั้งนี้ ปริมาณขยะที่นํากลับมาใชใหมที่รวบรวมไดสวนใหญเปน
กระดาษประมาณ 74.59 ตัน แกวประมาณ 60.38 ตัน พลาสติกประมาณ 57.71 ตัน โลหะและอโลหะ
ประมาณ 45.42 ตัน และอืน่ ๆ ประมาณ 19.95 ตัน ขยะอินทรียน าํ ไปทําปุย หมักและนํา้ หมักชีวภาพ
ประมาณ 23,865 กิโลกรัม และเมื่อคิดปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมไดเฉลี่ยตอปประมาณ 108.29
ตันตอป หรือ 3.28 ตันตอปตอแหง มีจํานวนเงินหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะนํา
กลับมาใชใหมตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบันมีประมาณ 859,705.84 บาท เมื่อคิดจํานวนเงิน
หมุนเวียนเฉลี่ยตอป รวมทั้งหมดเทากับ 367,995.01 บาท หรือ 11,151.36 บาทตอปตอแหง
โครงการชุมชนปลอดขยะ เปนการสนับสนุนการจัดการขยะแบบครบวงจร เริม่ จากการจัดการ
ขยะจากตนทางแหลงกําเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชใหม การจัดการกลางทาง
โดยผานระบบการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดการปลายทางคือ
การกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยชุมชนที่ชนะเลิศจากการประกวดไดรับพระราชทานถวย
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจาํ นวนชุมชนทีส่ มัครเขารวมโครงการฯ
จํานวน 144 ชุมชน จาก 109 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 20 มกราคม - 30
เมษายน พ.ศ. 2553 ชุมชนสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนและเรียกคืนเพื่อนําไปกําจัดอยาง
ถูกวิธี รวมทั้งหมด 32,234.70 กิโลกรัม ขยะอินทรีย 14,853 กิโลกรัม ขยะที่นํากลับมาใชใหม
15,104.70 กิโลกรัม ขยะอันตรายกําจัดอยางถูกวิธี 278.60 กิโลกรัม และขยะถุงพลาสติก กระดาษสี
ทั่วไป รวม 1,001.40 กิโลกรัม
โครงการ 45 วันรวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกรอน ดําเนินการรณรงคและประชาสัมพันธ
รวมกับผูประกอบการหางสรรพสินคาและประชาชนลดการใชถุงพลาสติก เนื่องในวันคุมครองโลก
22 เมษายน - 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 สามารถลดปริมาณการใชถงุ พลาสติกไดจาํ นวน 14,002,741 ใบ
โครงการลดแยกของเหลือใชเพือ่ นํากลับมาใชประโยชนในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ทะเลสาบสงขลา จํานวน
20 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช : เทศบาลตําบลชะอวด จังหวัดสงขลา :
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส เทศบาลตําบลสํานักขาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะ
ยอ จังหวัดพัทลุง : เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตําบลตะโหมด เทศบาลตําบลปากพะยูน เทศบาล
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กรอบที่ 2.14 (ตอ)
ตําบลหารเทา เทศบาลตําบลลานขอย ผลการดําเนินงานพบวาสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชน
จํานวน 28,933.60 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 31.67
ที่มา : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2553
กรอบที่ 2.15 การจัดการขยะอยางยั่งยืน เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร เปนตนแบบความสําเร็จของการจัดการขยะอยาง
ยั่งยืนแบบมีสวนรวมของประชาชน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากถึงวันละ 8 - 10 ตันตอวัน ไดเขารวม
โครงการลดแยกของเหลือใชเพื่อนํากลับมาใชประโยชนในจังหวัดสกลนคร และโครงการสงเสริม
พหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น ของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทําใหสามารถดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ โดยมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
การจัดการขยะอินทรีย เศษอาหาร ผานโครงการปุย หมักในครัวเรือน โครงการถุงกาซชีวภาพ
การนําขยะเศษอาหาร ผักผลไมจากตลาดสด มีปริมาณขยะ 1.4 ตันตอวัน นําไปทําโครงการ
โรงหมักปุย ตมยํารวมมิตรทําใหเทศบาลสามารถยืดอายุการใชงานของบอฝงกลบออกไปได และนํา
ปุย หมักทีผ่ ลิตไดไปใชในงานสวนสาธารณะทัง้ 2 แหง รวมทัง้ ใสตน ไมตามถนนสวนกลางของชุมชน
ตาง ๆ ในพื้นที่เทศบาลไดอีกดวย
การจัดการขยะทีส่ ามารถนํากลับมาใชใหม โครงการเก็บขยะ สะสมเงินทอง คุม ครองอนาคต
เปนกิจกรรมคัดแยกขยะทีส่ ามารถนํากลับมาใชใหมเพือ่ สรางรายไดและสวัสดิการสังคมนํามาขาย
ใหกบั เทศบาล ซึง่ นอกจากจะไดทงั้ รายไดจากการจําหนายแลว ยังไดสวัสดิการจากการเปนสมาชิก
โครงการอีกดวย กลาวคือ เมื่อสมาชิกในบานเดียวกันเสียชีวิตลงก็จะไดเงินฌาปนกิจสงเคราะห
รายละ 5,000 บาท
การจัดการขยะอันตราย โครงการขยะพิษแลกแตม เทศบาลจะจัดใหมีการแลกของรางวัล
ทุก ๆ 6 เดือน กิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล
การจัดการขยะทั่วไป โครงการสงเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล การสงเสริมอาชีพ
ใหกับแมบานในชุมชนดวยการรวมกลุมทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล ใชชื่อวา “กลุมแมบานคิด
เพิ่มเติมคาขยะ”
นอกจากนี้ ยังมีโครงการถนนปลอดถังขยะ กิจกรรมเพื่อสรางเมืองใหนาอยู สะอาด และเปน
แนวทางไปสูช มุ ชนปลอดขยะ ซึง่ ชวง 2 ปทชี่ าวบานทุกครัวเรือนตางพรอมใจกันลดขยะในครัวเรือน
ทําใหพบวามีขยะที่ถูกนํากลับมาใชประโยชนถึงรอยละ 44 หรือประมาณ 2,370 กิโลกรัมตอวัน
การสรางแรงจูงใจใหกบั ประชาชน แจกธงสีเขียวติดหนาบานใหกบั ครัวเรือนทีม่ สี ว นรวมในกิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการของเทศบาล อันไดแก โครงการเก็บขยะ สะสมเงินทอง คุมครองอนาคต โครงการ
ขยะพิษแลกแตม โครงการปุยหมักในครัวเรือน และโครงการถนนปลอดถังขยะ
ที่มา : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2553
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รูปที่ 2.27 ขยะชุมชนที่เกิดขึ้นและสัดสวนของขยะที่ถูกนํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.28 ปริมาณขยะอุตสาหกรรมและสัดสวนขยะอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใชใหมป พ.ศ.
2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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1.2.9 สารอันตราย
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศอย า ง
ตอเนื่องในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหความตองการ
ใชสารอันตรายเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม
ที่มีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวน
มาก ดังนั้น เพื่อใหการใชสารเคมีเปนไปอยางถูก
ตองเหมาะสม คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
พัฒนายุทธศาสตรการจัดการสารเคมี จึงไดจดั ทํา
ยุทธศาสตร การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้น โดยพัฒนาจากการบูรณา
การแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานสารเคมี
แหงชาติ และยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวาง
ประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี ใหมีนโยบาย
เดียวในการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศ เพือ่
ปองกันอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช
สารเคมี ต  อ สุข ภาพอนามัย และสิ่ง แวดล อ มของ
ประชาชน โดยมีเปาหมายในการลดการผลิตและ
ใช ส ารเคมี ใ นทางที่จ ะนํา ไปสู  ก ารลดผลกระทบ
อันไมพงึ ประสงคตอ สุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมภายในป พ.ศ. 2563 ปจจุบันไดมีการ
จัดทํา (ราง) กรอบและแนวทางแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564)
ซึง่ มีเปาหมายเพือ่ ใหสงั คมและสิง่ แวดลอมปลอดภัย
จากอันตรายดานสารเคมี สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) สรางการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการสารเคมี 2)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีทั้งวงจร และ
3) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยเนน
มาตรการดานการจัดการ มาตรการดานกฎหมาย
มาตรการดานเทคโนโลยี มาตรการดานการศึกษา
และการจัดการองคความรู และมาตรการดาน
เศรษฐศาสตรและการเงินการคลัง แผนฉบับ นี้
มุงหวังใหเกิดสังคมและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
ตลอดจนการพัฒนาอยางยั่งยืนจากการรณรงคให
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เกษตรกรใชสารชีวภาพในการจัดการศัตรูพืชเพื่อ
ลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร
กรมส ง เสริ ม การเกษตรจึ ง ได ส  ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให เ กษตรกรใช ชี ว อิ น ทรี ย  แ ละสาร
ธรรมชาติ โดยทําการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติภายใต
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวน 346 ศูนย ผลิต
ขยายเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria) และเชื้อราไตร
โครเดอรมา (Trichoderma) จํานวน 205,000 กิโลกรัม
เพื่อใชควบคุมศัตรูพืชในชุมชน ลดการใชสารเคมี
ในพื้นที่ 105,000 ไร สนับสนุนพอพันธุแมพันธุ
แตนเบียน แมลงดําหนาม จํานวน 37,000 มัมมี่
สามารถขยายผลได 760,000 มัมมี่ ควบคุมพื้นที่
การระบาด 152,000 ไร นอกจากนี้ ศูนยบริหารศัตรู
พืชของกรมสงเสริมการเกษตรทัง้ 9 ศูนย ไดทาํ การ
ผลิตขยายตัวหํ้า ตัวเบียน จํานวน 50,936,600 ตัว
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย จํานวน 102,800 ขวด เพื่อ
สนั บ สนุ น ศู น ย จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน 346 ศู น ย
นอกจากนี้ ยังสงเสริมการใชแมลงวันผลไมเปนหมัน
ไปคุ ม กํ า เนิ ด ประชากรแมลงวั น ผลไม ศั ต รู พื ช
ธรรมชาติ ซึ่งเปนการควบศัตรูพืชโดยชีววิธี เพื่อลด
การใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพชื โดย
ดํ า เนิ น การผลิ ต ขยายแมลงวั น ผลไม เ ป น หมั น
จํานวน 300 ลานตัว นําไปปลอยในพื้นที่เปาหมาย
23,000 ไร โดยใชรวมกับวิธีการสํารวจอยางเปน
ระบบ ทําใหลดประชากรและความเสียหายของ
ผลผลิตจากการทําลายของแมลงศัตรูพืช
1.2.10 ของเสียอันตราย
ของเสียอันตรายที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นกอให
เกิดปญหาการลักลอบทิ้งและการบําบัดกําจัดกาก
อุ ต สาหกรรมที่ เ ป น อั น ตรายอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายที่
มีอยูปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึง
ไดอนุมตั ใิ หจดั ทํามาตรการปองกันและแกไขปญหา
การลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เปนอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอมเสนอ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.
2552 เพื่อแกไขปญหาของเสียอันตรายที่นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
มาตรการที่เกี่ยวของกับโรงงานผูกอกําเนิด
กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย ประกอบดวย การ
ประสานและเรงรัดใหโรงงานอุตสาหกรรมเขาสู
ระบบการจั ด การกากของเสี ย อั น ตรายจาก
อุตสาหกรรม การขยายการเชื่อมโยงขอมูลการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางหนวยงาน
สวนกลางและทองถิน่ การมอบอํานาจใหสาํ นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ในการอนุญาตและควบคุมการเคลือ่ น
ยายกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน และการจัด
ทําระบบการสอบสวน (Auditing System) การจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเอกลักษณของเสียทีร่ วบรวมขอมูล
เอกลักษณของกากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
สําหรับใชประกอบการพิสูจนแหลงที่มาของกาก
อุตสาหกรรมในการดําเนินการตามกฎหมายตอ
ผู  ก ระทํ า ผิ ด ตลอดจนการกํ า หนดให โ รงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช ส ารเคมี หรื อ มี ก าก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายเกิดขึ้นตองวางหลัก
ประกันทางการเงิน เพื่อใหสามารถนําเงินดังกลาว
มาใชบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรม หรือฟนฟูพนื้ ที่
ปนเปอนของโรงงานที่เลิกประกอบกิจการ โดย

เจาของโรงงานสามารถขอคืนเงินดังกลาวไดหาก
ตรวจสอบแลววาไมเกิดปญหาดังกลาว
มาตรการที่เกี่ยวของกับผูประกอบการขนสง
ประกอบดวย การกําหนดขอบังคับทางกฎหมายให
ติดตั้ง/ใชงานระบบติดตามตําแหนงรถขนสงกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตราย และการกําหนดขอ
บังคับทางกฎหมายใหรถขนสงของเสียอันตรายติด
ป า ย/สั ญ ลั ก ษณ บ  ง ชี้ ว  า เป น รถขนส ง ของเสี ย
อันตรายที่แตกตางจากรถขนสงวัตถุอันตราย เพื่อ
ความสะดวกในการเฝ า ระวั ง การขนส ง กาก
อุตสาหกรรม
มาตรการทีเ่ กีย่ วของกับโรงงานผูป ระกอบการ
บําบัดกําจัดหรือการนํากลับมาใชใหม ประกอบดวย
การแกไขกฎระเบียบระบบกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย และการกําหนดมาตรการจัดการกาก
อุต สาหกรรมที่เ ป น อัน ตรายจากโรงงานรีไ ซเคิล
(โรงงานลําดับที่ 106) ที่เขมงวดเชนเดียวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายโดยวิธีอื่น
มาตรการสนับสนุน ประกอบดวย การประชาสัมพันธ
ใหประชาชนหรือเจาของที่ดินทราบถึงความรับผิด
ตามกฎหมาย การสํารวจและจัดทําบัญชีรายการ
ที่นา หรือบอดินเกา หรือบริเวณที่มีการขุดหนาดิน
ไปใชประโยชน เพื่อปกปราบปองกันไมใหเกิดการ
กระทํ า ผิ ด การเร ง ดํ า เนิ น การตรวจพิ สู จ น แ ละ
รวบรวมหลักฐานเพือ่ รองทุกขกลาวโทษตอผูก ระทํา
ผิดโดยดวน การจัดตั้งกองทุนสําหรับการแกไข
ปญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมทีเ่ ปนอันตราย การกําหนดกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการจัดการของเสียอันตรายจาก
สถานประกอบการพาณิชยกรรมในชุมชนที่ไมเขา
ขายเปนโรงงานอุตสาหกรรม และกากนํา้ มันทีเ่ หลือ
จากการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันใชแลวในชุมชน
อยางถูกตอง
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

1.2.11 การดําเนินงานภายใตขอตกลง
ระหวางประเทศ
1. อนุสญ
ั ญาวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเป น ทะเลทราย (United Nation
Convention to the Combat Desertifﬁication:
UNCCD)
ประเทศไทยไดจดั ตัง้ สํานักงานผูป ระสานงาน
อนุสัญญา วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายแหงราชอาณาจักรไทย (Focal Point
Offﬁiﬁce of Thailand to UNCCD) ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสั ง กั ด กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ เป น หน ว ยงาน
ของประเทศไทยในการทํ า งานร ว มกั บ องค ก าร
สหประชาชาติวา ดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายในประเทศที่ประสบภัยแลงอยางรุนแรง
และการแปรสภาพเป น ทะเลทรายหรื อ ความ
เสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น โดยเฉพาะในทวี ป แอฟริ ก า
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากภั ย แล ง และแก ไ ข
ปญหาความยากจน
ในป พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาที่ดินใหความ
สําคัญกับการรณรงคตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย สํานักงาน UNCCD จึงไดจดั งานรณรงค
นิทรรศการวิชาการ และการสัมมนาทางวิชาการใน
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายขึ้น เมื่อ
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เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ณ ศูนยศกึ ษาการพัฒนา
เขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงคของ
การจัดงานครัง้ นี้ เพือ่ เปนการระดมสมองนักวิชาการ
เจ า หน า ที่ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ป อ งกั น และหา
แนวทางแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน นํา้
และลม การฟนฟูดินเสื่อมโทรมและปรับปรุงบํารุง
ดินดวยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การปองกันการ
ตัดไมทําลายปา การใชประโยชนที่ดินและปาไม
อยางยั่งยืน การฟนฟูปาไมและทุงหญาเลี้ยงสัตวที่
เสื่อมโทรม การแกไขปญหาดินเค็ม ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณตํ่า การวางแผนการใชที่ดิน การเตือน
ภัยและบรรเทาภัยแลง รวมทั้งการประชุมเพื่อการ
แลกเปลีย่ นความรูป ระสบการณ การสงเสริมอาชีพ
ทางเลือกแกเกษตรกร เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากร
ดิน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมายของการกอตัง้
สํานักงาน UNCCD ทีม่ งุ ดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ
ความเขมแข็งและกาวหนาในการแกไขปญหาและ
ตอตานความเสื่อมโทรมของที่ดิน การแกไขปญหา
ภัยแลงและความยากจนอยางเปนรูปธรรม โดยได
รับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยาง
จริ ง จั ง แม ว  า ขณะนี้ ป ระเทศไทยยั ง ไม เ ข า ข า ย
ประเทศที่มีการแปรสภาพเปนทะเลทราย แตดวย
สภาวะโลกรอนที่อาจกระตุนใหเกิดความเสี่ยงมาก
ขึ้น ทุกภาคสวนจึงควรจะหันมาใสใจเรื่องการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหสามารถใชประโยชน
ได อ ย า งยั่ง ยืน เนื่อ งจากประเทศไทยเป น เมือ ง
เกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาทรัพยากรดินเปนปจจัย
หลัก ถาดินมีความแหงแลงและเสือ่ มโทรมทําใหไม
สามารถเพาะปลูกพืชผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

2. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดก
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง โ ล ก
(Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage
or the World Heritage Convention)
ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกโลกทั้งหมด 5
แหง ประกอบดวย มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหง
คื อ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย ศรี สั ช นาลั ย
กําแพงเพชร และแหลงโบราณคดีบานเชียง และ
มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แหง คือ เขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวร หวยขาแขง และผืนปาดง
พญาเย็น-เขาใหญ ซึง่ ไดประกาศเปนมรดกโลกเมือ่
ป พ.ศ. 2548
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพรวมในการจัดประชุม

ผูเชี่ยวชาญดานมรดกโลก (Expert Working Group
Meeting) ระหวางวันที่ 26 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553
ณ จังหวัดภูเก็ต การประชุมผูเ ชีย่ วชาญดานมรดกโลก
ครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งการประชุมสมัชชา
ทั่วไปของรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
มรดกโลก ครั้งที่ 17 วันที่ 23 - 28 ตุลาคม พ.ศ.
2552 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดมีการ
หารือรวมกันระหวางผูแทนเครือรัฐออสเตรเลีย
ผูแทนประเทศญี่ปุน และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย ใน
การจัดประชุมผูเชี่ยวชาญมรดกโลกเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการจัดทําบัญชีรายชือ่ แหลงมรดกโลกเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 34 ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งจะมีขึ้น
ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ซึ่งการเปนเจาภาพรวมจัดประชุมผูเชี่ยวชาญดาน
มรดกโลก (Expert Working Group Meeting) เปน
โอกาสใหผูแทนหนวยงานและผูเชี่ยวชาญของไทย

121

บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ไดศึกษาเอกสารการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ตั้งแตเริ่มจัดทําเอกสาร ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้ง
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ให
สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไว
ในเอกสารการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก การ
ประชุมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ทบทวนกระบวนการ
กํ า หนดกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานตาม
อนุสญ
ั ญาคุม ครองมรดกโลก ซึง่ ทีป่ ระชุมไดรว มกัน
ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการปรับปรุง
กระบวนการใน 6 ประเด็น คือ 1) เนนยํา้ จุดมุง หมาย
การขึน้ ทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก 2) บทบาทของ
บัญชีรายชื่อเบื้องตน 3) การวิเคราะหเปรียบเทียบ
และการศึกษาความเชื่อมโยง 4) ความชัดเจนและ
ความซับซอน 5) การเสริมสรางขีดความสามารถ
และ 6) การจัดการในอนาคต
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศบราซิลนั้น ประเทศไทย
เตรียมเสนอแหลงธรรมชาติบริเวณทะเลอันดามัน
เปน “บัญชีเบื้องตน (Tentative list)” จํานวน 2 แหง
คือ อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสิมิลัน และ
อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร จังหวัด
พั ง งา ซึ่ ง เป น พื้น ที่ที่อ ยู  ใ นความรับ ผิด ชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม
การเคลือ่ นยายและการกําจัดของเสียอันตราย
ข า มแดน (Basel Convention on the
Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal)
ป จ จุบันประเทศไทยไดใหความสํา คัญ กับ
ปญหาการลักลอบทิ้งของเสียที่เปนอันตราย จึงได
จัดทํามาตรการปองกันและแกไขปญหาการลักลอบ
ทิ้ ง และบริ ห ารจั ด การกากอุ ต สาหกรรมที่ เ ป น
อันตราย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3
มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยการกําหนดมาตรการ

122

จัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายจากโรงงาน
รีไซเคิลที่เขมงวด รวมทั้งใหมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารกํ า จั ด กากอุ ต สาหกรรมที่ เ ป น
อันตรายที่กําจัดทําลายยากดวยเทคโนโลยีที่ไม
ยุงยาก และประหยัดคาใชจาย ตลอดจนการจัดหา
งบประมาณในการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปน
อันตรายซึ่งถูกลักลอบทิ้งและบําบัดฟนฟูพื้นที่ปน
เปอน โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุน
สํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาการลั ก ลอบทิ้ ง กาก
อุตสาหกรรม โดยระดมทุนจากโรงงานผูกอกําเนิด
และผูรับบําบัดกําจัด/รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ซึ่ง
มาตรการดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ทีเ่ นนการควบคุมและลดปริมาณของเสียทีก่ ลายมา
เปนมลพิษ โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม สงเสริมปองกันมลพิษตัง้ แตจดุ
กําเนิด การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับ
ผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย และเรงแกไขปญหา
มลพิษในพื้นที่วิกฤติซํ้าซาก
4. อนุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม ว า ด ว ย
กระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลว งหนาสําหรับ
สารเคมีอนั ตรายและสารเคมีปอ งกันและกําจัด
ศั ต รู พื ช และสั ต ว บ างชนิ ด ในการค า ระหว า ง
ประเทศ (Rotterdam Convention on the
Prior Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade)
ในป พ.ศ. 2552 กรมควบคุมมลพิษและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดมีการจัดทํารางแผนจัดการระดับชาติ
เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม ฯ
การเตรียมความพรอมในการกําหนดมาตรการเพือ่
รองรับการบรรจุสาร Tributyltin compounds ในภาค
ผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ รวมทั้งการ
พิจารณาทบทวนขอมูลสารเคมีทถี่ กู หามหรือจํากัด
การใชในตางประเทศ เพือ่ พิจารณาควบคุมเปนวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
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2535 รวมทั้งการกําหนดรหัสสถิติศุลกากรสําหรับ
สารเคมี ภ ายใต อ นุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม ฯ ที่ ไ ม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 เพื่อประโยชนสําหรับการติดตามตรวจสอบ
สถิติการนําเขาและสงออกสารเคมีดังกลาว
5. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยมลพิษ
ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants)
ประเทศไทยตระหนักถึงผลกระทบดานการใช
สารเคมีตั้งแตอดีต เนื่องจากการใชสารเคมีนั้นสง
ผลตอสุขภาพของประชาชน เพราะสารเคมีแตละ
ชนิดเปนสารอันตรายที่ตกคางยาวนาน ยอยสลาย
ยาก และแพรกระจายไดในระยะไกล ประเทศไทย
จึงไดเขารวมในอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิ ษ ที่ต กค า งยาวนาน และสืบ เนื่ อ งจากการ
ประชุมรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 4 จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส การประชุมครัง้ นีเ้ นนประเด็นความ
ทาทายในการปลอดสารมลพิษทีต่ กคางยาวนานคือ
การเลิกใชสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน การรองขอ
ใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยู
ในระยะเปลี่ ย นผ า นมี ส  ว นร ว มในกระบวนการ
พิจารณากําหนดรายชือ่ สารเคมีเพิม่ เติม การเขาถึง
แหลงเงินทุนสนับสนุน และการบรรลุเปาหมายของ
อนุสัญญาฯ ในการปกปองสุขภาพอนามัยของ
มนุ ษ ย แ ละสิ่ง แวดล อ มจากสารมลพิ ษ ที่ ต กค า ง
ยาวนาน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยไดเรียกรองให
องคกรระหวางประเทศและกลุม ประเทศพัฒนาแลว

เพิ่มการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการและการเงิน
แกประเทศกําลังพัฒนา และประเทศทีเ่ ศรษฐกิจอยู
ในระยะเปลี่ยนผาน เพื่อใหสามารถจัดการกับสาร
เคมี ที่ เ พิ่ ม เติ ม ใหม ไ ด ด  ว ย การประชุ ม ครั้ ง นี้
ผู  เ ชี่ ย วชาญจากประเทศไทยโดย ดร.จารุ พ งศ
บุญหลง ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนหนึง่ ในคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน ใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ตออีกหนึง่ สมัย ในการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี สมัยที่
2 (ICCM-2) ประเทศไทยไดรบั เลือกใหเปนผูแ ทนของ
กลุ  ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ในคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการของ Quick Start Programme Trust
Fund (QSP Executive Board) ตออีกหนึ่งสมัย รวม
ทั้งการไดรับการสนับสนุนจากกองทุน Quick Start
Programme ในการจัดทําโครงการความรวมมือดาน
ตาง ๆ หลายโครงการ จากการที่ประเทศไทยไดให
ความสําคัญกับการจัดการสารเคมี และใหความ
รวมมือในการดําเนินงานมาตัง้ แตเริม่ เตรียมการจัด
ทํายุทธศาสตรฯ จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง ทําให
ประเทศไทยเป น หนึ่ ง ในหลายประเทศที่ ไ ด รั บ
ประกาศเกียรติคุณ Bronze Award จากโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme : UNEP) อีกดวย กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อ ม จึ ง ให ก าร
สนับสนุนและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
รวมทัง้ หนวยงานระหวางประเทศในการดําเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และ
ยุทธศาสตรการดําเนินการระหวางประเทศวาดวย
การจัดการสารเคมีตอไป
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คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มทางนํ้ า
และชายฝ  ง
2.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡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
สูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 9 สําหรับปริมาณ
ฝนของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552 ที่สูงกวาปกติ
มากจะอยู  ใ นช ว งฤดู ร  อ น โดยสู ง กว า ค า ปกติ
ประมาณรอยละ 52 สําหรับในชวงฤดูฝนสูงกวาคา
ปกติเล็กนอยประมาณรอยละ 1 แตในชวงฤดูหนาว
ปริมาณฝนตํา่ กวาคาปกติ เมือ่ พิจารณาเปนรายภาค
พบวาปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปสูงกวาคาปกติเกือบทุก

ภาคของประเทศ ยกเวนภาคเหนือและภาคใต
ฝงตะวันออกมีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย
โดยในช ว งฤดู ร  อ นทุ ก ภาคมี ป ริ ม าณฝนสู ง กว า
คาปกติ ตรงขามกับฤดูหนาวทีท่ กุ ภาคของประเทศ
มีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติ (ตารางที่ 2.14)
สําหรับ ในป พ.ศ. 2553 ในชวงเดือนมกราคม
ถึงเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมของเกือบทุกภาค
ของประเทศไทยสูงกวาคาปกติ ยกเวนภาคตะวัน
ออกและภาคใตทงั้ สองฝง ทีม่ ปี ริมาณฝนรวมตํา่ กวา
ค า ปกติ ในช ว งเดื อ นเมษายนถึ ง พฤษภาคมมี
ปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติในทุกภาคของประเทศ
ซึ่งโดยปกติแลวในชวงสัปดาหที่ 2 - 3 ของเดือน
พฤษภาคมจะเปนเวลาเริม่ ตนของฤดูฝน นอกจากนี้

ตารางที่ 2.14 ปริมาณฝนของประเทศไทยในแตละฤดู พ.ศ. 2552
ภาค

ฤดูหนาว (ตนป)
ฤดูรอน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว (ปลายป)
มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ รวมทั้งป
มม. รอยละ
มม. รอยละ
มม. รอยละ
มม. รอยละ

เหนือ
0.7 -7.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.7 -13.3
กลาง
0.5 -11.3
ตะวันออก
4.1 -27.7
ใตฝงตะวันออก
155.5 71.5
ใตฝงตะวันตก
16.5 -21.7
ประเทศไทย
26.6 -1.1

-92
-95
-96
-87
85
-57
-4

194.2
279.7
342.2
471.5
350.4
632.1
333.1

26.7
63.2
163.3
188.9
135.0
276.0
113.6

16
29
91
67
63
7
52

969.5
1,174.6
1,003.2
1,891.6
619.2
1,914.3
1,172.0

หมายเหตุ : 1. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 45 สถานี
2. คาปกติ 30 ป พ.ศ. 2514 - 2543
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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-25.4 -3 56.5 -37.4
8.0 1 21.7 -33.2
133.6 15 135.9 12.8
128.5 7 126.2 -36.9
-77.6 -11 582.2 -205.8
-59.3 -3 336.1 -68.9
12.6 1 175.3 -58.7

-40
-60
10
-23
-26
-17
-25

1,220.9
1,476.7
1,481.8
2,493.4
1,707.3
2,899.0
1,707.0
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ยังพบวาในเดือนมิถุนายนปริมาณฝนยังตํ่ากวา
คาปกติสงผลใหในชวงป พ.ศ. 2553 มีฤดูแลงที่
ยาวนานกวาปกติ (ตารางที่ 2.15)
ในป พ.ศ. 2552 มี ป ริ ม าณนํ้ า ท า รวมทั้ ง
ประเทศประมาณ 211,590 ลานลูกบาศกเมตรตอป
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย (213,500 ลานลูกบาศก
เมตรตอป) ในขณะที่อางเก็บนํ้าขนาดใหญและ
ขนาดกลางของประเทศมีความสามารถเก็บกักนํ้า
ไดสูงสุดเทากับ 69,595 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด 28,717,894 ไร ในป พ.ศ. 2553
(ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553) สามารถ
เก็บกักนํ้าได 51,818 ลานลูกบาศกเมตร หรือ
ประมาณรอยละ 74 ของความจุที่ระดับนํ้าเก็บกัก

เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2552 พบวามีปริมาณ
นํ้าที่เก็บกักไดในอางเก็บนํ้าลดลงเกือบทุกภาค
ยกเวนภาคใตที่มีปริมาณนํ้าเก็บกักเพิ่มขึ้น (ตาราง
ที่ ผ2.1)
สถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและ
ขนาดกลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มี
ปริมาณนํา้ รวมกันทัง้ สิน้ 33,555 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 46 ของความจุอางเก็บนํ้าทั้งหมด
โดยปริ ม าณนํ้ า ในเขื่ อ นต า ง ๆ ในภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง อยูในเกณฑนอย (ตารางที่ ผ2.1)
นํ้ า บาดาลที่ กั ก เก็ บ ในแหล ง นํ้ า บาดาลทั้ ง
ประเทศมีปริมาณ 1,144,288.84 ลานลูกบาศกเมตร

ตารางที่ 2.15 ปริมาณนํา้ ฝนของประเทศไทย ตัง้ แตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ภาค
เหนือ

ปริมาณ
ตางจาก
คาปกติ
ตะวันออก ปริมาณ
เฉียงเหนือ ตางจาก
คาปกติ
กลาง
ปริมาณ
ตางจาก
คาปกติ
ตะวันออก ปริมาณ
ตางจาก
คาปกติ
ใตฝง ตะวันออก ปริมาณ
ตางจาก
คาปกติ
ใตฝงตะวันตก ปริมาณ
ตางจาก
คาปกติ

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
มม.
รอยละ
มม.
รอยละ
มม.
รอยละ
มม.
รอยละ
มม.
รอยละ
มม.
รอยละ

25.7
19.8
336
38.4
34.3
837
42.5
36.3
585
43.1
28.4
193
75.8
15.8
26
71.9
49
214

2.7
-8.7
-76
18.7
1
6
3.1
-9.3
-75
30.9
1.9
7
8.6
-27.4
-76
18
-10.7
-37

11.3
-13.3
-54
10.6
-27.1
-72
8.7
-21.9
-72
50.4
-4.2
-8
49.2
-1.2
-2
72.5
2
3

43.7
-24.6
-36
74.6
-11.5
-13
32.4
-42.2
-57
73
-23.3
-24
29.6
-43.4
-59
116.8
-44.2
-27

92.1
-81.3
-47
117.1
-65.2
-36
125.3
-34.6
-22
163.7
-47.7
-23
85.7
-51.8
-38
181.4
-133.6
-42

137.7
-13.8
-9
155.8
-54.1
-26
170.7
32.1
23
255.3
-16.9
-6
114.2
5.1
5
466.5
146.3
46

204.7
24.9
14
219.6
11.7
6
182.1
29.6
19
272.4
6.5
2
125.7
12.3
11
317.6
-34.8
-10

337.8 226.3 1082.0
112.5 14.0 29.5
50
7
3
403.5 211.3 1249.5
144.7 -30.6 3.1
56
-13
0
250.5 305.5 1120.8
66.6 44.5 101.1
36
17
10
394.8 207.7 1491.3
83.3 -125.5 -97.5
27
-38
-6
134.3 140.6 763.7
6.1
-3.0 -87.5
5
-2
-10
296.2 246.8 1787.9
-107.9 -193.4 -327.1
-27
-44 -15

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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ในแตละปจะมีการเติมนํา้ ลงสูแ หลงนํา้ บาดาลตาม
ธรรมชาติในอัตราที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่
แหลงนํา้ บาดาลทัง้ ประเทศมีปริมาณการเติมนํา้ รวม
103,625.67 ลานลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนอัตรา
การเติมนํา้ เฉลีย่ รอยละ 9.1 ของปริมาณนํา้ ทีก่ กั เก็บ
ในป พ.ศ. 2552 มีการขอใบอนุญาตใชนํ้า
บาดาลเปนปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,896,131 ลูกบาศก
เมตรต อ วั น แต มี ป ริ ม าณการใช นํ้ า จริ ง เท า กั บ
1,134,405 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 39
ของปริ ม าณนํ้ า ตามใบอนุ ญ าต สํ า หรั บ ในเขต

วิกฤตการณนํ้าบาดาลมีการขอใบอนุญาตใชนํ้า
บาดาลเปนปริมาณ 1,084,586 ลูกบาศกเมตรตอวัน
มีปริมาณนํา้ ทีใ่ ชจริงเทากับ 246,073 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน คิดเปนรอยละ 23 ของปริมาณนํ้าตามใบ
อนุญาต โดยมีปริมาณลดลงจากป พ.ศ. 2551 ซึ่ง
มีปริมาณการใชนํ้าบาดาล 851,375 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน (ตารางที่ 2.16 และ 2.17)
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีความตองการ
นํ้าเปนปริมาณ 76,563.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป
โดยแบ ง เป น ความต อ งการนํ้ า เพื่ อ เกษตรกรรม

ตารางที่ 2.16 ปริมาณการใชนํ้าบาดาลตามใบขออนุญาต ป พ.ศ. 2552 จําแนกรายภาคและ
เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
(หนวย : ลูกบาศกเมตร)
พื้นที่
เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
รวม

อุปโภคบริโภค
140,280
9,535
22,765
2,508
27,096
4,639
27,582
46,155
163,451
76,500
104,491
55,453
540,175

ประเภทการใชนํ้า
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม การคา
872,212
28,834
49,235
657
123,132
1,880
19,164
1,201
77,959
11,927
221,435
3,350
238,544
710
142,743
9,109
88,422
13,304
113,038
10,025
413,999
3,771
114,089
22,358
1,601,760
78,292

บริการ
36,274
3,368
5,366
208
7,092
4,589
8,947
6,704
49,677
24,040
39,233
80,740
229,964

เกษตรกรรม
6,986
572
909
135
1,115
75
85
4,095
72,884
213,689
136,190
16,191
445,940

หมายเหตุ : ขอมูลปริมาณการใชนํ้าบาดาลตามใบอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 2552
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รวม
1,084,586
63,367
154,052
23,216
125,189
234,088
275,868
208,806
387,738
437,292
697,684
288,831
2,896,131
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ตารางที่ 2.17 ปริมาณการใชนาํ้ บาดาลจริง ในป พ.ศ. 2552 จําแนกรายภาคและเขตวิกฤตการณ
(หนวย : ลูกบาศกเมตร)
นํ้าบาดาล
พื้นที่

อุปโภคบริโภค
เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล 39,356.63
กรุงเทพมหานคร
6,050.60
นครปฐม
2,570.53
นนทบุรี
581.87
ปทุมธานี
2,164.00
สมุทรปราการ
1,251.00
สมุทรสาคร
8,616.63
พระนครศรีอยุธยา
18,122.00
ภาคเหนือ
112,112.62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41,767.27
ภาคกลาง
53,110.60
ภาคใต
33,213.28
รวม
279,560.40

ประเภทการใชนํ้า
รวม
ธุรกิจ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การคา
บริการ
187,639.85
6,445.24 10,115.19 2,515.86 246,072.77
5,380.53
448.43
871.43
99.93
12,850.92
32,337.42
713.03
1,033.34
124.35
36,778.67
3,703.61
458.71
48.80
4.09
4,797.08
21,498.00
1,656.00 1,746.00
278.00
27,342.00
25,110.00
515.00
1,304.00
56.00
28,236.00
53,774.29
136.07
1,701.62
7.49
64,236.10
45,836.00
2,518.00 3,410.00 1,946.00 71,832.00
31,741.79
5,177.41 15,194.78 39,583.37 203,809.97
41,560.45
2,218.99 8,862.76 23,025.25 117,434.72
294,426.45
1,697.88 14,347.14 70,587.49 434,169.56
50,373.34
9,984.33 32,903.27 6,444.03 132,918.25
605,741.88 25,523.85 81,423.14 142,156.00 1,134,405.27

หมายเหตุ : ขอมูลปริมาณการใชนํ้าบาดาลตามใบอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 2552
56,479.1 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 73.8 ของ
ความตองการนํา้ ทัง้ หมด) เพือ่ รักษาลํานํา้ และระบบ
นิเวศ 9,240.4 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 12.1 ของ
ความต อ งการนํ้ า ทั้ ง หมด) เพื่ อ อุ ป โภค-บริ โ ภค
6,231.3 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 8.1 ของความ
ตองการนํ้าทั้งหมด) และเพื่ออุตสาหกรรม 4,613.0
ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 6.0 ของความตองการ
นํ้าทั้งหมด) ในขณะที่มีปริมาณนํ้าที่สามารถนํามา
ใชไดในปจจุบัน 73,562.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป
(ไมรวมปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ) ประกอบ
ด ว ยปริ ม าณนํ้ า เก็ บ กั ก ในอ า งเก็ บ นํ้ า ของเขื่ อ น

ขนาดใหญ แ ละขนาดกลาง ปริ ม าณ 55,562.8
ลานลูกบาศกเมตรตอป นํ้าใตเขื่อนและนํ้าบาดาล
ปริมาณ 18,000 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น จึงมี
ปริมาณการขาดแคลนนํา้ ทัง้ ประเทศเทากับ 3,001.0
ลานลูกบาศกเมตรตอป
สําหรับอีก 5 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2557)
ประเทศไทยจะมี ค วามต อ งการนํ้ า เป น ปริ ม าณ
79,685.2 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่คาดวาจะมี
ปริมาณนํ้าที่สามารถนํามาใชได 75,562.8 ลาน
ลูกบาศกเมตร ประกอบดวยปริมาณนํ้าเก็บกักใน
อางเก็บนํ้าของเขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง
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ปริมาณ 55,562.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป นํ้าใต
เขือ่ นและนํา้ บาดาล ปริมาณ 18,000 ลานลูกบาศก
เมตร และมาจากการสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
และขนาดกลางเพิ่มขึ้น ปริมาณ 2,000.0 ลาน
ลู ก บาศก เ มตร ฉะนั้ น จึ ง ยั ง คงขาดแคลนนํ้ า
ประมาณ 4,122.4 ลานลูกบาศกเมตร
ครัวเรือนในหมูบานชนบททั้งประเทศที่มีนํ้า
สะอาดสํ า หรั บ ดื่ ม เพี ย งพอตลอดป11 มี จํ า นวน
8,360,283 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.44 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มเพียงพอตลอดป
มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 97.97 รองลงมา คื อ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิดเปนรอยละ
97.36, 97.31 และ 96.27 ตามลําดับ (ตารางที่ 2.18)
และครัวเรือนในหมูบานชนบทที่มีนํ้าใชเพียงพอ
ตลอดป12 มีจํานวน 8,339,707 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 97.20 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอ
ตลอดปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.54 รองลงมา

คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รอยละ 97.44
97.15 และ 95.96 ตามลําดับ (ตารางที่ 2.19)
สําหรับนํ้าเพื่อการเกษตร มีหมูบานในชนบท
ที่มีนํ้าใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป มีจํานวน
22,257 หมูบาน คิดเปนรอยละ 31.29 ของจํานวน
หมูบาน ทั้งหมด เพียงพอเฉพาะฤดูฝน 65,542
หมูบ า นคิดเปนรอยละ 92.14 มีนาํ้ ใชเพือ่ การเกษตร
ไมเพียงพอ 6,516 หมูบาน คิดเปนรอยละ 9.16 โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมูบานที่มีนํ้าใชเพื่อ
การเกษตรเพียงพอตลอดปมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ
52.01 ของจํานวนหมูบ า นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
❱ ผลกระทบจากความแห ง แล ง และ
นํ้าทวม
ความแหงแลง
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยประสบภาวะ
ความแห ง แล ง ค อ นข า งยาวนาน ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2553 โดยพบวา ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 มี
จํานวนหมูบานประสบภัยแลงสูงสุดเทากับ 25,798

ตารางที่ 2.18 ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอตลอดป
ภาค

จํานวนครัวเรือน

กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต
รวม

1,900,501
3,493,125
1,948,875
1,237,335
8,579,836

ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่ม ครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอตลอดป
ครัวเรือน

รอยละ

ครัวเรือน

รอยละ

1,849,419
3,422,337
1,897,338
1,191,189
8,360,283

97.31
97.97
97.36
96.27
97.44

1,846,327
3,407,027
1,899,039
1,187,314
8,339,707

97.15
97.54
97.44
95.96
97.20

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน 2552
11
12
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ปริมาณนํ้า 5 ลิตรตอคนตอวัน โดยใชดื่ม 2 ลิตร และอื่น ๆ 3 ลิตร ไดแก ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปาก และแปรงฟน เปนตน
นํ้าใช หมายถึง นํ้าที่ใชในครัวเรือนสําหรับซักลาง และอาบ โดยปริมาณนํ้าที่ใช 45 ลิตรตอคนตอวัน
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ตารางที่ 2.19 ความเพียงพอของการใชนํ้าเพื่อการเกษตรของหมูบานในชนบท ป พ.ศ. 2552
ระดับความเพียงพอ
ไมเพียงพอ
เพียงพอเฉพาะฤดูฝน
เพียงพอตลอดป
ไมไดใช
รวม

จํานวน (แหง)
รอยละ
จํานวน (แหง)
รอยละ
จํานวน (แหง)
รอยละ
จํานวน (แหง)
รอยละ
จํานวน (แหง)

กลาง

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

ใต

รวม

1,028
6.85
8,218
54.75
3,210
21.38
2,555
17.02
15,011

2,839
8.80
5,954
18.46
16,779
52.01
6,690
20.74
32,262

2,020
13.03
10,900
70.33
1,129
7.28
1,450
9.36
15,499

629
7.53
5,470
65.45
1,139
13.63
1,120
13.40
8,358

6,516
9.16
65,542
92.14
22,257
31.29
13,815
19.42
71,130

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน 2552
หมูบาน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ป พ.ศ. 2552 พบวามีจํานวนหมูบานที่ประสบภัย
แลงเพิ่มขึ้นลดลง 6,326 หมูบาน นับจากวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา พบวาจํานวนหมูบ า น
ที่ประสบความแหงแลงทั่วประเทศเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง ยกเวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลางที่ยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 จํานวนหมูบานที่
ประสบความแหงแลงลดลงทั่วทุกภาค แตอยางไร
ก็ตาม สภาวะความแหงแลงของประเทศไทยในป
พ.ศ. 2553 ยังคงอยู ถึงแมวาประเทศไทยเริม่ ตนฤดู
ฝนในสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และไดเริ่ม
มีฝนตกกระจายในทุกภาคของประเทศ แตมีบาง
จังหวัดที่มีฝนตกเล็กนอยถึงไมมีเลยตอเนื่องเปน
เวลาหลายวั น เป น เหตุ ใ ห ร าษฎรยั ง คงประสบ
ป ญ หาขาดแคลนนํ้า เพื่อ อุป โภค-บริโ ภคและนํ้ า
เพื่อการเกษตร มีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายรวม
2,170,996 ไร (พืน้ ทีน่ า 182,384 ไร พืน้ ทีไ่ ร 1,547,895

ไร พื้นที่สวนและอื่น ๆ 440,717 ไร) จนถึง ณ วันที่
21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีพื้นที่เกษตรกรรมไดรับ
ความเสียหายแลวจํานวน 243,440 ไร และสิ้น
งบประมาณในการใหความชวยเหลือ 383,360,145
บาท
เมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติ จํ า นวนหมู  บ  า นประสบ
ความแหงแลงในชวงป พ.ศ. 2532 - 2553 พบวา
จํานวนหมูบานที่ประสบความแหงแลงมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2.29)
นํ้าทวม
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552
ประเทศไทยประสบอุทกภัยทั่วประเทศตามที่กรม
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได ร ายงานไว
จํานวน 19 ครั้ง แตมีเหตุการณที่กอใหเกิดความ
เสียหายมาก 2 ครั้ง โดยในชวงวันที่ 29 กันยายน
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน
40 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากพายุไตฝุน
“กิ ส นา” คิ ด เป น มู ล ค า ความเสี ย หายเบื้ อ งต น
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รูปที่ 2.29 จํานวนหมูบานที่ประสบความแหงแลง ป พ.ศ. 2532 - 2553

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2553
711,034,613 บาท และในชวงวันที่ 3 - 16 พฤศจิกายน
มีสาเหตุจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กําลังแรง มีพื้นที่ประสบภัย 10 จังหวัดของภาคใต
มีมูลคาความเสียหาย 380,424,275 บาท (ตารางที่
ผ2.2)
สําหรับสถานการณนํ้าทวมในป พ.ศ. 2553
(ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน)
ประเทศไทยประสบอุทกภัยทั่วประเทศตามที่กรม
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได ร ายงานไว
จํานวน 8 ครัง้ โดยมีเหตุการณทกี่ อ ใหเกิดความเสีย
หายมาก 3 ครั้ง ไดแก ชวงวันที่ 24 สิงหาคมถึง
วันที่ 17 กันยายน มีพนื้ ทีป่ ระสบอุทกภัยใน 39 จังหวัด
เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และมรสุม
ตะวั น ตกเฉี ย งใต พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น
ประเทศไทยและอาวไทย และรองมรสุมกําลังคอน
ขางแรงพาดผานประเทศไทย คิดเปนความเสียหาย
เบื้องตน 555,927,843 บาท ในชวงวันที่ 10 ตุลาคม
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ถึงวันที่ 24 ธันวาคม มีพื้นที่ประสบภัยรวม 41
จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีผูเสียชีวิต 153 คน ไดรับความ
เดือดรอน 2,050,368 ครัวเรือน 7,171,594 คน พื้นที่
เกษตรไดรับความเสียหาย 7,837,040 ไร มูลคา
ความเสียหาย 8,656,675,776 บาท และในชวงวันที่
1 พฤศจิกายนถึงวันที่ 24 ธันวาคม มีพนื้ ทีป่ ระสบภัย
12 จังหวัดในภาคใต มีผูเสียชีวิต 94 คน ไดรับ
ความเดือดรอน 643,609 ครัวเรือน 2,069,588 คน
มูลคาความเสียหาย 3,355,663,467 บาท (ตารางที่
ผ2.2)
2.1.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ภาพรวมป า ชายเลนของประเทศมี พื้ น ที่
เพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง ตัง้ แต ป พ.ศ. 2543 เนือ่ ง
มาจากการรณรงคของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ถึงคุณคาของปาชายเลนและการอนุรกั ษปา ชายเลน
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
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ตารางที่ 2.20 พื้นที่ปาชายเลน ในป พ.ศ. 2547 และ 2552

(หนวย : ไร)

จังหวัด

ป พ.ศ. 2547

ป พ.ศ. 2552

ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใตฝงตะวันออก
ภาคใตฝงตะวันตก
รวม

152,247.34
49,979.16
170,922.19
1,085,025.85
1,458,174.53

161,550.42
73,974.15
160,755.84
1,105,077.36
1,525,060.58

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2553
รวม 1,525,061 ไร ประกอบดวย พื้นที่ปาชายเลน
ในภาคตะวันออก 161,550 ไร ภาคกลาง 73,974 ไร
ภาคใตฝงตะวันออก 160,756 ไร และภาคใตฝง
ตะวันตก 1,105,077 ไร เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.
2547 พบวา ปาชายเลนของประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ พิม่
ขึน้ 66,886 ไร หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 13,377 ไรตอ ป และ
เพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกภาค ยกเวนภาคใตฝง ตะวันออก
ที่มีพื้นที่ปาชายเลนลดลง (ตารางที่ 2.20)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พื้นที่ปาชายเลน
ทั่วประเทศถูกบุกรุกและไดมีการจับกุมดําเนินคดี
จํานวนทั้งหมด 96 คดี คิดเปนพื้นที่ 590 ไร 3 งาน
81.9 ตารางวา โดยคดีสวนใหญเกิดดานฝงทะเล
อันดามัน และมีคดีดานปาไม 14 คดี เปนปริมาณ
ไม 31.12 ลูกบาศกเมตร สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า ชายเลนและไดมกี าร
จับกุมดําเนินคดีไปแลว 93 คดี เปนพื้นที่ 486 ไร 2
งาน 18.22 ตารางวา และเปนคดีปาไม 29 คดี เปน
ปริมาณไม 75.26 ลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 2.21)
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป  า ชายหาดประมาณ
13,433 ไร ประกอบดวย ปาชายหาดในภาคตะวัน
ออก 550 ไร อาวไทยตอนกลาง 442 ไร และอาว
ไทยตอนลาง 12,441 ไร ปาชายหาดเปนระบบนิเวศ
หนึ่ ง ที่ ถู ก ละเลย แต เ มื่ อ มี ก ารประกาศอุ ท ยาน

แหงชาติทางทะเลทําใหพนื้ ทีช่ ายหาดบางสวนไดรบั
การอนุรักษไว ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ชายหาด
อี ก หลายแห ง ถู ก ทํ า ลาย และเปลี่ ย นสภาพไป
จนสูญสิ้นเหมือนระบบนิเวศอื่น ๆ เชน ปาพรุ
ปาชายเลน เปนตน
สถานภาพโดยรวมของแนวปะการั ง อยู  ใ น
สภาพดีปานกลาง จากการสํารวจกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พบวา แนวปะการังทางดาน
ทะเลอันดามันมีความสมบูรณมากกวาแนวปะการัง
ดานฝงอาวไทย กลาวคือ แนวปะการังดานทะเล
อันดามัน รอยละ 27.2 มีความสมบูรณดีมาก
รอยละ 19.0 มีความสมบูรณดี รอยละ 28.0 มีความ
สมบูรณปานกลาง และรอยละ 25.9 อยูในสภาพ
เสียหายถึงเสียหายมาก 181 แหง จาก 483 แหง
อยูในสภาพดีปานกลาง สวนแนวปะการังดานฝง
อาวไทย รอยละ 7.1 มีความสมบูรณดีมาก รอยละ
14.4 มีความสมบูรณดี รอยละ 29.8 มีความสมบูรณ
ปานกลาง และรอยละ 48.7 อยูในสภาพเสียหาย
ถึงเสียหายมาก (ตารางที่ 2.22)
เมือ่ เปรียบเทียบสภาพความสมบูรณของแนว
ปะการังในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กับชวงป พ.ศ.
2538 - 2541 พบวา แนวปะการังดานทะเลอันดามัน
มีสภาพความสมบูรณเพิ่มขึ้น สภาพเสียหายลดลง
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ตารางที่ 2.21 สถิติคดีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553
ปงบประมาณ 2552
จํานวน
พื้นที่
คดีปาไม ปริมาตรไม จํานวน
จังหวัด
คดีบุกรุก บุกรุก
(ลูกบาศก คดีบุกรุก
(ไร-งานเมตร)
ตารางวา)
1. ตราด
3
2-1-79.6
2
1.06
5
2. จันทบุรี
1
4-0-15
1
4
16-1-13
3. เพชรบุรี
1
26-3-83
4. ประจวบคีรีขันธ
1
0-0-12.5
5. ชุมพร
5
46-1-75
6. นครศรีธรรมราช
4
14-2-02
1
1.98
3
7. พัทลุง
1
0-2-40
8. ระนอง
6
24-1-50.5
2
4.04
9. พังงา
12
186-3-87.55
2
6.15
11
10. ภูเก็ต
18
27-1-37.55
17
11. กระบี่
14
92-3-0
2
10.89
20
12. ตรัง
19
102-0-67
3
5.89
14
13. สตูล
11
62-1-32.5
1
1.11
5
14. ระนอง
2
15. ชุมพร
12
รวม
96 590-3-81.9
14
31.12
93

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2553
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ปงบประมาณ 2553
พื้นที่
คดีปาไม ปริมาตรไม
คดีบุกรุก
(ลูกบาศก
(ไร-งานเมตร)
ตารางวา)
6-6-12.4
3
2.53

8-0-67

82-1-79.57
60-3-16.5
96-1-91.5
103-3-20.25
5-2-21
1-2-0
104-2-97
486-2-18.22

3
4
18
1

3.44
4.00
64.07
1.22

29

75.26
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ตารางที่ 2.22 สถานภาพความสมบูรณของแนวปะการังของประเทศไทย ผลการสํารวจ
ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2553
จังหวัด
ทะเลอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝงทะเลอันดามัน
อาวไทย
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
รวมฝงอาวไทย
รวมทั่วประเทศ

ขนาดพื้นที่
แนวปะการัง (ไร)

สถานภาพความสมบูรณ (รอยละ)
ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก

ดีมาก

ดี

1,606
16,000
10,394
8,456
2,806
9,869
49,131

25.6
21.0
12.6
24.1
14.8
47.8
24.9

16.0
14.4
15.5
24.5
23.3
20.4
18.1

19.2
28.0
33.4
29.8
42.6
20.9
28.6

15.2
15.6
17.2
11.6
14.8
4.9
13.0

24.0
21.0
21.3
10.0
4.5
6.0
15.3

9,931
450
2,188
4,744
1,275
4,063
24,169
412
26
53
25
47,336
96,467

19.4
1.6
2.1
6.2
4.6
15.0
5.1
47.0
18.1
31.3
0
9.3
17.3

22.8
12.3
19.9
5.9
18.8
19.6
12.9
19.0
42.8
37.3
50
15.4
16.8

25.4
55.4
47.7
29.8
28.9
26.3
26.2
9.0
31.9
31.4
0
27.6
28.1

9.6
21.5
17.8
28.1
20.2
18.9
33.3
6.0
0
0
50
25.1
19.0

22.8
9.2
12.5
30.0
27.5
20.2
22.5
19.0
7.2
0
0
22.6
18.9

หมายเหตุ : การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตาม
สถานภาพสมบูรณดีมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
สถานภาพสมบูรณดี เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
สถานภาพเสียหาย เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
สถานภาพเสียหายมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาม = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2553
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สวนแนวปะการังดานฝงอาวไทยกับมีสภาพความ
สมบู ร ณ ล ดลง (รู ป ที่ 2.30) แนวปะการั ง ที่ มี
สถานภาพเสื่อมโทรมลง สวนใหญเกิดจากปญหา
การทองเที่ยว และปญหาหลักอีกประการหนึ่งที่
ทําใหแนวปะการังมีสถานภาพเสื่อมโทรมลง ไดแก
นํ้าเสียและปริมาณตะกอนที่ไหลลงมาจากฝงมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังพบวาในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.
2553 เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวทั้งแนว
ปะการั ง ในฝ  ง ทะเลอั น ดามั น และอ า วไทย โดย

เฉพาะในพืน้ ทีห่ มูเกาะสิมลิ นั จังหวัดพังงา และหมู
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งสงผลตอสภาพความ
สมบูรณของแนวปะการัง (กรอบที่ 2.16)
แหลงหญาทะเลในประเทศไทยมีพื้นที่รวม
104,686 ไร อยูใ นฝง อาวไทย 38,736 ไร และฝง ทะเล
อันดามัน 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 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2552
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กรอบที่ 2.16 ปะการังฟอกขาว
ในชวงที่ผานมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พบวาแนวปะการังในฝงทะเลอันดามันและ
อาวไทยเกิดการฟอกขาว (coral bleaching) ซึ่งการฟอกขาวเกิดจากการที่ปะการังขับเอาสาหราย
Zooxanthellae ซึ่งเปนสาหรายที่อยูรวมกับปะการังแบบพึ่งพาอาศัย (สาหรายชนิดนี้มีสวนชวยใน
การผลิตอาหาร กาซออกซิเจน กําจัดกาซคารบอนไดออกไซดและสะสมหินปูนที่เปนโครงรางของ
ปะการัง) ออกจากเซลล เนื่องจากในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและแสงแดดจัดสาหรายจะผลิตอนุมูล
อิสระของออกซิเจน (free radical oxygen) ซึ่งเปนพิษตอเนื้อเยื่อของปะการังขึ้น ปะการังจึงตองขับ
สาหรายนี้ออกไป จึงเห็นปะการังกลายเปนสีขาวเนื่องจากสามารถมองผานตัวใส ๆ ของปะการัง
ผานลงไปถึงโครงรางหินปูนที่รองรับตัวปะการังอยูดานลาง
การฟอกขาวที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 พบวา เกิดจากอุณหภูมินํ้าทะเลสูงผิดปกติ (อุณหภูมิ
ปกติประมาณ 28 - 29 องศาเซลเซียส) โดยพบวา อุณหภูมินํ้าทะเลตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 สูงขึน้ จากปกติเปน 30 - 34 องศาเซลเซียส (อุณหภูมทิ อี่ าจถือวาเปนจุดกระตุน
ใหเกิดการฟอกขาวคือที่ 30.1 องศาเซลเซียส หากปะการังอยูในสภาพทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กวา 30.1 องศา
เซลเซียส เปนเวลานานตอเนื่องเกิน 3 สัปดาห จะทําใหปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้น) การฟอกขาว
ของปะการังในครัง้ นีเ้ ริม่ เกิดในชวงประมาณสัปดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน นอกจากในประเทศไทยแลว
ยังมีรายงานเกิดการฟอกขาวของปะการังทั่วภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย กลาวคือ แถบตอนใตของ
อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟส ซีเชลส พมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสถาบัน
อุดมศึกษาตาง ๆ ไดรวมกันสํารวจสภาพการฟอกขาวของปะการัง รวมทั้งรวบรวมขอมูลจาก
นักดํานํ้า พบวา แนวปะการังในทุกจังหวัดทางฝงทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวมากกวารอยละ
70 ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู สําหรับทางฝงอาวไทยพบวามีความรุนแรงของการฟอกขาวนอยกวา
โดยเฉพาะบริเวณกลุมเกาะตอนบนของจังหวัดชลบุรีพบการฟอกขาวชาและมีปะการังที่ตาย
จากการฟอกขาวนอยกวาจุดอื่น ๆ
ผลจากการสํารวจหลังการฟอกขาวในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนชวงที่อุณหภูมิ
นํา้ ทะเลในฝง ทะเลอันดามันเริม่ กลับสูส ภาพปกติ พบวา แนวปะการังทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากการ
ฟอกขาวอยูในระดับทีแ่ ตกตางกันขึน้ อยูกบั สถานที่ สภาพสิง่ แวดลอม และการรบกวนของกิจกรรม
ของมนุษย ในแนวปะการังทีม่ ปี ะการังเขากวาง หรือปะการังประเภทกิง่ กาน และปะการังแผน เปน
ชนิดเดนมีการตายของปะการังเปนจํานวนมาก เชน ในบางบริเวณของเกาะหาใหญ หมูเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ และหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและมรดกทางทะเลที่สําคัญ
ของประเทศไทย พบวา ปะการังเขากวางประมาณรอยละ 70 - 90 ไดตายลงและมีสาหรายขึ้น
ปกคลุม สวนบริเวณอาวไทย โดยเฉพาะแนวปะการังในจังหวัดระยอง และกลุมเกาะชาง จังหวัด
ตราด ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมีปะการังซึ่งสวนใหญเปนกลุมปะการังเขากวางที่ตายจาก
การฟอกขาวรอยละ 35 - 60 สวนในแนวปะการังที่มีปะการังโขดเปนชนิดเดนของทั้งฝงอันดามัน
และอาวไทยสวนใหญอยูใ นสภาพกําลังฟน ตัว อยางไรก็ตาม การทีป่ ะการังในนานนํา้ ไทยมีการตาย
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กรอบที่ 2.16 (ตอ)
เปนบริเวณกวางในเวลาพรอมกันเชนนี้ นับเปนความเสียหายอยางรุนแรง โดยสรุปในภาพรวมของ
แนวปะการังทางฝงทะเลอันดามันมีปะการังที่ตายจากการฟอกขาวประมาณรอยละ 50 - 60 และ
อาวไทยประมาณรอยละ 30 - 40 ของปะการังที่มีชีวิตทั้งหมดที่มีอยูเดิม
ที่มา : คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบของการฟอกขาวตอสถานภาพปะการัง 2553
ตารางที่ 2.23 สถานภาพความสมบูรณของแหลงหญาทะเลของประเทศไทย
จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝงทะเลอันดามัน
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
รวมฝงอาวไทย
รวมทั่วประเทศ

พื้นที่ (ไร)
945
14,794
4,095
22,924
21,046
2,146
65,950
5,378
1,521
8,406
3,014
8,534
10,925
75
59
707
117
38,736
104,686

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2553
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สถานภาพความสมบูรณ (รอยละ)
สมบูรณดี
สมบูรณปานกลาง สมบูรณนอย
77.4
43.4
43.0
83.8
89.8
14.0
71.7
56.7
100.0
0.0
0.0
77.9
19.0
100.0
0.0
0.0
36.8
34.6
58.0

1.3
56.1
37.9
10.0
4.7
1.6
20.0
18.0
0.0
40.5
79.6
21.1
56.5
0.0
0.0
100
63.2
40.1
27.4

21.4
0.5
19.1
6.2
5.6
84.4
8.3
25.3
0.0
59.5
20.4
1.0
24.5
0.0
100.0
0.0
0.0
25.3
14.6
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อาวไทยสวนใหญอยูในสถานภาพสมบูรณปาน
กลาง (รอยละ 40.1) และแหลงหญาทะเลบริเวณฝง
ทะเลอันดามันสวนใหญอยูในสถานภาพสมบูรณดี
(รอยละ 71.7) แหลงหญาทะเลทีส่ มบูรณและมีพนื้ ที่
ใหญที่สุดของประเทศอยูบริเวณอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม เกาะตะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง
(ตารางที่ 2.23)
สัตวทะเลหายากในนานนํ้าไทยไดลดจํานวน
ลงอยางรวดเร็วทั้งฝงทะเลอันดามันและอาวไทย
โดยสวนใหญมสี าเหตุมาจากสภาพความแปรปรวน
ของปรากฏการณทางธรรมชาติหรืออาการเจ็บปวย
ของสัตวทะเลเอง นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมของมนุษยในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
ลักลอบเก็บไขเตา การฆาเตาทะเลเพือ่ เอากระดอง
เนื้อ และไข การทําการประมงอันกอใหเกิดอาการ
บาดเจ็บหรือตายจากการติดเครื่องมือประมง เชน
เครื่องมือ เบ็ด อวน หรือโปะ เปนตน การพัฒนา
ชายฝงและธุรกิจทองเที่ยวทําใหพื้นที่ที่วางไขเตา
ทะเลลดนอยลง รวมทั้งขยะในทะเล เชน โฟม
ถุงพลาสติก เศษอวน เปนตน เปนอีกสาเหตุหนึ่ง
ซึ่งทําใหเตาตายเปนจํานวนมากเชนกัน เนื่องจาก
วัสดุเหลานั้นเขาไปอุดตันตามลําไส หรือถูกเศษ
อวนรัดจนบาดเจ็บทําใหพิการ เชน ขาขาดหรือ
ตาย เปนตน
จากขอมูลป พ.ศ. 2552 บริเวณฝงทะเล
อั น ดามั น พบสั ต ว ท ะเลเกยตื้ น ทั้ ง หมด 85 ครั้ ง
ประกอบดวย เตาทะเล โลมา และวาฬ และพะยูน
รวม 92 ตัว ซึ่งมีทั้งที่ปลอยคืนสูธรรมชาติแลวและ
อยูระหวางการรักษาในบออนุบาลของสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต ดานอาวไทยฝง ตะวันออก
พบสัตวทะเลหายากเกยตื้นบริเวณชายฝงตั้งแต
จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราด จํานวน 34 ครั้ง รวม
31 ตัว ประกอบดวย พะยูน 1 ตัว เก็บซากโลมา
จํานวน 17 ตัว และเตาทะเล จํานวน 13 ตัว บริเวณ

อาวไทยตอนกลางพบสัตวทะเลเกยตื้น จํานวน 32
ครั้ง พบสัตวทะเลเกยตื้น ไดแก พะยูน โลมา และ
วาฬ 15 ตัว แยกเปนพะยูนแม-ลูก 1 ตัว โลมาหลัง
โหนก 3 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 7 ตัว โลมา
อิรวดี 2 ตัว และวาฬบรูดา 2 ตัว จังหวัดสุราษฎรธานี
พบการเกยตื้นมากที่สุด 9 ตัว ประจวบคีรีขันธ
5 ตัว และชุมพร 1 ตัว โดยเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ พบเกยตื้นมากที่สุด
จากการสํารวจจํานวนและการแพรกระจาย
พะยูนจากรอยกินหญา ในป พ.ศ. 2552 บริเวณ
เกาะจง และแหลมไมตาย อําเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา พบวาพะยูนมีพฤติกรรมเลือกกินหญาทะเล
บางชนิด คือ หญาอําพัน (Halophila ovalis) และมี
พะยูนเขามากินหญาทะเลในพืน้ ทีศ่ กึ ษาตลอดทัง้ ป
บริเวณหาดทาหลา ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พบวา ในพืน้ ทีห่ ญาทะเลชนิดเดียวกัน
คือ หญาอําพัน พะยูนจะเลือกกินหญาทะเลในบาง
พื้ น ที่ ต ลอดทั้ ง ป จากลั ก ษณะรอยกิ น ที่ ต  า งกั น
สัน นิษ ฐานว า พะยู น บริเ วณเกาะจงและแหลม
ไม ต ายกั บ พะยู น ที่ ห าดท า หลาเป น คนละกลุ  ม
ประชากรกัน และบริเวณอาวตังเข็น อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวามีพะยูนเพียง 1 ตัวที่เขา
มากิ น หญ า ทะเล และจะเข า มาเฉพาะเดื อ น
พฤศจิกายนถึงมกราคม
การสํารวจสถานภาพโลมาและวาฬในพื้นที่
อาวไทยตอนบน พบโลมาและวาฬ ไดแก วาฬบรูดา
(Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) แพรกระจาย
บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และชลบุรี จํานวน 5 ตัว
โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris)
แพรกระจายตลอดแนวชายฝง ทะเลอาวไทยตอนบน
จํานวนประมาณ 90 - 1,010 ตัว
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise:
Neophocaena phocaenoides) แพรกระจายบริเวณ
แนวชายฝง ทะเล จังหวัดเพชรบุรแี ละชลบุรี จํานวน
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ประมาณ 25 - 30 ตัว สําหรับบริเวณชายฝง อาวไทย
ตอนกลางพบโลมาบริ เ วณชายฝ  ง เขากะโหลก
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณ
อาวไทยฝงตะวันออก พบโลมาอิรวดี (Orcaella
brevirostris) อาศัยอยูเ ปนฝูง จํานวนวันทีส่ าํ รวจพบ
สูงสุด 40 ตัว รวม 8 ฝูง แตละฝูงมีโลมา 4 - 12 ตัว
พบลูกโลมาอาศัยอยูใ นฝูงเสมอ แสดงวาโลมามีการ
ออกลูกและเลี้ยงตัวในบริเวณชายฝงจังหวัดตราด
นอกจากนี้ ยังพบโลมาหลังโหนกหรือโลมาเผือก
(Sousa chinensis) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ
(Neophocaena phocaenoides)

เตาทะเลในประเทศไทยมีอยูด ว ยกัน 5 ชนิด คือ เตา
กระ เตาตนุ เตาหญา เตาหัวคอนหรือเตาตาแดง
และเตามะเฟอง ในจํานวนนีเ้ ตาหัวคอนไมพบแหลง
วางไขในประเทศไทยแตนาจะเขามาหากินเทานั้น
นอกจากนี้ เตาหญาจะพบเฉพาะตัวและแหลง
วางไขในฝงทะเลอันดามันแตไมพบในอาวไทย
ประชากรเตาทะเลทุกชนิดในธรรมชาติมีจํานวน
เหลืออยูนอยมาก โดยพบกระจายอยูทั้งสองฝง
ทะเลของประเทศไทย ในฝงอาวไทยประชากรเตา
ทะเลที่ พ บส ว นใหญ จ ะเป น เต า ตนุ ป ระมาณ
รอยละ 95 และมีแหลงวางไขอยูที่หมูเกาะคราม
จังหวัดชลบุรี และเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวนประชากรเตาทะเลที่พบอีกชนิดหนึ่ง ไดแก
เต า กระ ซึ่ ง มี แ หล ง วางไข ใ นบริ เ วณเกาะคราม
เชนเดียวกัน ทางฝงทะเลอันดามันพบประชากร
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เตาทะเลนอยกวาทางฝง อาวไทยโดยสวนใหญจะมี
แหล ง บริ เ วณเกาะหู ย ง ในเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ
หมูเกาะสิมิลัน (เตาตนุ) เกาะสตอรคและเกาะ
ปาจุมบา ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
(เตากระและเตาตนุ) เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
(เตาตนุและเตาหญา) และหาดประพาส จังหวัด
ระนอง (เตามะเฟอง) เปนตน
❱ ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประกอบดวย
ระบบนิเวศทีห่ ลากหลาย ทัง้ ระบบนิเวศปาชายเลน
ระบบนิเวศปาชายหาด ระบบนิเวศในแนวปะการัง
และระบบนิเวศแหลงหญาทะเล เปนตน ซึ่งระบบ
นิเวศที่หลากหลายนี้ทําใหทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลใหแกสงิ่ แวดลอม
เชน การปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล การเปน
แหลงอาหาร แหลงหลบภัย แหลงวางไขของสัตวนาํ้
และอนุบาลตัวออนสัตวนํ้า เปนตน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป า ชายเลนทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศ
ปาชายเลนหลายประการ เชน อุณหภูมินํ้าสูงขึ้น
ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพิม่ ขึน้ นํา้ ขุน ขน
มีปริมาณสารพิษในนํ้า เกิดการพังทลายของดิน
มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณ และลักษณะ
โครงสร า งของพืช และสัต ว นํ้า ที่สํา คัญ คือ มีผล
กระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศในปาชายเลน
และระบบนิเวศอื่นในบริเวณชายฝงและใกลเคียง
ปาชายเลน เชน ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบ
นิเวศแหงหญาทะเล เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบไป
ถึงเศรษฐกิจ ประชาชน และประเทศโดยรวม และ
ยากทีจ่ ะฟน ฟูใหกลับเปนปาชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ
เหมือนเดิมไดแมจะตองใชเงินลงทุนมหาศาล
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2.1.3 ทรัพยากรประมง
ทรัพยากรประมงนํ้าจืดของไทยมีแนวโนม
ที่จ ะมีค วามสมบูรณมากขึ้น โดยพิจ ารณาจาก
ข อ มู ล อั ต ราการจั บ สั ต ว นํ้ า ต อ หน ว ยการลงแรง
ประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ในแหลงนํา้ จืด
พบว า ในป พ.ศ. 2552 มี อั ต ราการจั บ สั ต ว นํ้ า
ตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํ้าจืด เฉลี่ย
เทากับ 1,111 กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตร
ตอคืน เพิม่ ขึน้ จาก 611 กรัมตอพืน้ ทีข่ า ย 100 ตาราง
เมตรตอคืน ในป พ.ศ. 2548 (รูปที่ 2.31) ผลผลิต
จากการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นเล็กนอย โดยเฉพาะในชวง ป พ.ศ. 2548 - 2550

(รูปที่ 2.32) ในขณะทีผ่ ลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตว
นํ้าเริ่มมีแนวโนมคงที่ในชวงเวลาเดียวกัน โดยพบ
วา ปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติในป
พ.ศ. 2550 เทากับ 225,600 ตัน โดยสัตวนํ้าที่จับได
สวนใหญเปนปลา สวนที่เหลือเปนกุง และสัตวนํ้า
อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2549 คิดเปน รอยละ 5.4
พบวา (รูปที่ 2.32) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าจืดในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณทั้งหมด 525,100
ตัน ในจํานวนนี้แบงเปนผลผลิตจากการเลี้ยงปลา
คิดเปนรอยละ 93.9 กุงกามกราม รอยละ 5.3 และ
ที่เหลือเปนสัตวนํ้าอื่น ๆ ลดลงจากป พ.ศ. 2549
คิดเปนรอยละ 0.44 (รูปที่ 2.32)

รูปที่ 2.31 ปริมาณการจับสัตวนาํ้ ตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํา้ จืด ป พ.ศ. 2548 - 2552

ที่มา : กรมประมง 2553
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รูปที่ 2.32 ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าจืด พ.ศ. 2541 - 2550

ที่มา : กรมประมง 2553
รูปที่ 2.33 อัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํ้าเค็มระหวางป พ.ศ.
2547 - 2552

ที่มา : กรมประมง 2553
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รูปที่ 2.34 ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าเค็ม พ.ศ. 2541 - 2550

ที่มา : กรมประมง 2553
ทรัพยากรประมงทะเลในป พ.ศ. 2552 มีความ
สมบูรณลดลงจากป พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาจาก
ข อ มู ล อั ต ราการจั บ สั ต ว นํ้ า ต อ หน ว ยการลงแรง
ประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) โดยเครือ่ งมือ
อวนลากปลามาตรฐานชนิดอวนลากคานถาง โดย
พบวาในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอ
หนวยการลงแรงประมงในทะเลฝงอาวไทย เทากับ
22.75 กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงขึ้นจาก 25.33
กิ โ ลกรั ม ต อ ชั่ ว โมงในป พ.ศ. 2551 ในทํ า นอง
เดียวกันอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมงในทะเลอันดามัน ในป พ.ศ. 2552 เทากับ
44.17 กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ที่
มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง
เทากับ 45.71 กิโลกรัมตอชั่วโมง (รูปที่ 2.33)
เมื่อพิจารณาจากผลผลิตสัตวนํ้าเค็มทั้งหมด
จะเห็นไดวาผลผลิตสัตวนํ้าเค็มในป พ.ศ. 2550 มี

ปริมาณลดลงจากป พ.ศ. 2549 รอยละ 11.7 โดย
มีปริมาณรวม 2,924,700 ตัน โดยรอยละ 71.1 ของ
ผลผลิตเปนสัตวนํ้าที่ไดจากการจับจากธรรมชาติ
และรอยละ 28.9 เปนผลผลิตทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ ง
โดยพบวา ปริมาณการจับสัตวนาํ้ เค็มจากธรรมชาติ
ในป พ.ศ. 2550 เทากับ 2,079,400 ตัน ลดลง
รอยละ 16.3 จากป พ.ศ. 2549 ที่มีปริมาณการจับ
2,484,800 ตัน (รูปที่ 2.34) ผลผลิตการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝงในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณทั้งหมด
845,300 ตัน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 จากผลผลิตใน
ป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.34) ในจํานวนนี้แบงเปน
ผลผลิตจากการเลีย้ งกุง ทะเล รอยละ 61.9 การเลีย้ ง
หอยทะเล รอยละ 36.3 และการเลี้ยงปลานํ้ากรอย
รอยละ 1.8 ผลผลิตกุงทะเลในป พ.ศ. 2550 มี
ปริมาณ 523,226 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 จาก
ผลผลิตในปที่ผานมา ขณะเดียวกันผลผลิตหอย
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รูปที่ 2.35 ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ป พ.ศ. 2544 - 2548

ที่มา : กรมประมง 2553
ทะเลและปลานํ้ากรอยมีแนวโนมที่ลดลงจากปที่
ผานมา หอยทะเลลดลงรอยละ 2.4 และปลา
นํ้ากรอยลดลง รอยละ 16.4 (รูปที่ 2.35)
❱ ผลกระทบจากการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรประมง
ปญหาหลักของการพัฒนาการประมงทะเล
อยางหนึ่ง คือ ทรัพยากรสัตวนํ้าเสื่อมโทรมลงและ
เปนปญหาเรื้อรังที่ยังไมไดรับการแกไขอยางเปน
ระบบจนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม กลาว
คือ คาใชจา ยในการออกทําประมงแตละเทีย่ วสูงขึน้
เนือ่ งจากชาวประมงตองเพิม่ ชัว่ โมงหรือเวลาทําการ
ประมงมากขึ้นเพื่อใหไดสัตวนํ้าปริมาณเทาเดิม
ทําใหเกิดการสิน้ เปลืองนํา้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ เปนตนทุน
หลักของการทําการประมงทะเล รายไดจากการขาย
สัตวนาํ้ ลดลง เนือ่ งจากเมือ่ ทรัพยากรสัตวนาํ้ ถูกนํา
มาใชประโยชนมากทําใหเกิดการทดแทนไมทัน
สัตวนาํ้ ทีจ่ บั ไดจงึ มีขนาดเล็กลงทําใหราคาทีไ่ ดรบั ตํา่
คาใชจายในการบริหารจัดการของรัฐสูงขึ้น เพื่อ
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กํ า กั บ ดู แ ลควบคุ ม ให ช าวประมงปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการตาง ๆ ที่รัฐนํามาใชเพื่อชวยใหทรัพยากร
สั ต ว นํ้ า ได มี โ อกาสฟ  น ฟู ก ลั บ มาอุ ด มสมบู ร ณ
นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาว
ประมงที่ทําการประมงดวยเครื่องมือประมงที่แตก
ตางกัน เชน เครื่องมืออวนลอมประกอบแสงไฟลอ
กับเครื่องมืออวนดํา หรือเครื่องมืออวนชอนครอบ
และยกปลากะตักปน ไฟกับเครือ่ งมือประมงพืน้ บาน
หรือกรณีขอขัดแยงระหวางอวนลาก อวนรุนกับ
อวนลอย และอวนลอมจับกับอวนลอย เปนตน
ความขัดแยงจากการแยงพื้นที่ทําการประมง สวน
ใหญเกิดขึ้นระหวางชาวประมงพาณิชยกับชาว
ประมงพื้ น บ า น กลุ  ม ชาวประมงทั้ ง ชาวประมง
พาณิชยและชาวประมงพื้นบานตางพยายามเรียก
รองใหรัฐออกมาตรการตาง ๆ มาใชบังคับฝายตรง
ขามเพื่อปกปองพื้นที่หรือผลประโยชนของฝายตน
เชน กรณีผลักดันใหประกาศเขตหามทําประมงหอย
ลายบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
2.1.4 คุณภาพนํ้า
ป ญ หามลพิ ษ นํ้ า เป น ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม
ทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ซึง่ นับวันจะมีความรุนแรงมาก
ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนประชากรและจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ป ญ หามลพิ ษ นํ้ า ส ว นหนึ่ ง มา
จากนํ้ า เสี ย ของภาคอุ ต สาหกรรม นํ้ า เสี ย จาก
ภาคเกษตรกรรม และนํ้าเสียจากชุมชน ปจจุบัน
ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าเสียชุมชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นประมาณ 14 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวัน

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน
โดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2552 บริเวณ
แมนํ้าสายสําคัญ 48 สาย และแหลงนํ้านิ่ง 4 แหลง
ไดแก กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และ
ทะเลสาบสงขลา พบวา คุณภาพนํ้าผิวดินในแหลง
นํ้าทั่วประเทศอยูในเกณฑดี พอใช และเสื่อมโทรม
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน
(ตารางที่ 2.24) เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าในชวง
3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552 คุณภาพนํ้าโดยรวม
มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง พิจารณาจากสัดสวน
คุณภาพนํ้าที่อยูในเกณฑดี มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก

ตารางที่ 2.24 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าจืดที่ทําการตรวจวัด จํานวน 48 สาย และ
แหลงนํ้านิ่ง 4 แหง ในป พ.ศ. 2552
เกณฑ
คุณภาพนํ้า

ภาคเหนือ
ปง วัง

แหลงนํ้าจืดในภาคตาง ๆ ของประเทศ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ตาปตอนบน
มูล เสียว ลําชี ชี ตราด เวฬุ
ลําตะคองตอนบน พังราดตอนลาง ตาปตอนลาง
จันทบุรี ประแสร พุมดวง ตรัง
หลังสวน
บางปะกง ปตตานีตอนบน
พอใช แมจาง กก ยม เจาพระยาตอนบน พอง ลําปาว
นาน ลี้ อิง เจาพระยาตอนกลาง หนองหาน ระยองตอนบน ปตตานีตอนลาง
ปากพนัง สายบุรี
เพชรบุรีตอนบน
ชุมพร ทะเลสาบ
นอย แมกลอง
สงขลา
แควใหญ
เสื่อมโทรม
ทะเลนอย
กวง
ปาสัก ลพบุรี อูน สงคราม เลย ปราจีนบุรี
ทะเลหลวง
บึงบอระเพ็ด เจาพระยาตอนลาง ลําตะคองตอนลาง นครนายก
กวานพะเยา
ทาจีนตอนบน
ระยองตอนลาง
ทาจีนตอนกลาง
พังราดตอนบน
ทาจีนตอนลาง
เพชรบุรีตอนลาง
สะแกกรัง
ดี

เสื่อมโทรม
มาก

แควนอย กุยบุรี
ปราณบุรี

-

-

-

-

-

รอยละ
ของแหลง
นํ้า
31

36
33

-

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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รูปที่ 2.36 คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าที่สําคัญทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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รูปที่ 2.37 คุณภาพแหลงนํ้าผิวดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2544 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รอยละ 19 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 31 ในป
พ.ศ. 2552 ในขณะที่บริเวณที่มีปญหาคุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรมไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยใน
ป พ.ศ. 2551 และ 2552 ไมมแี หลงนํา้ ใดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นํา้ อยูใ นเกณฑเสือ่ มโทรมมาก (รูปที่ 2.36 และ 2.37)
โดยสาเหตุความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า
เกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก นํ้าเสียจาก
แหลงชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งบาง
กิจกรรมยังไมมีการบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ
หรื อ บํ า บั ด นํ้ า เสี ย ไม เ ป น ไปตามมาตรฐานก อ น
ระบายลงสูแหลงนํ้า
คุณภาพนํ้าโดยรวมในแหลงนํ้าในพื้นที่ภาค
เหนือ พบวา แหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าดี ไดแก แม
นํ้าปง และวัง แหลงนํ้าที่มีคุณภาพพอใช ไดแก
แมนํ้าแมจาง ยม นาน กก ลี้ และอิง แหลงนํ้าที่มี
คุณภาพเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้ากวง บึงบอระเพ็ด
และกวานพะเยา เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551

พบวา แหลงนํ้าที่มีเกณฑคุณภาพนํ้าลดลงจากดี
เปนพอใช ไดแก แมนาํ้ อิงและแมนาํ้ แมจาง และลด
ลงจากพอใชเปนเสื่อมโทรม ไดแก บึงบอระเพ็ด
เนือ่ งจากมีคา บีโอดีสงู ขึน้ ในขณะทีค่ ณ
ุ ภาพนํา้ โดย
รวมในแหลงนํ้าในพื้นที่ภาคกลาง พบวา แหลงนํ้า
ที่มีคุณภาพดี ไดแก แมนํ้าแควนอย กุยบุรี และ
ปราณบุรี แหลงนํ้าที่มีคุณภาพพอใช ไดแก แมนํ้า
เจาพระยาตอนบน เจาพระยาตอนกลาง แควใหญ
เพชรบุรีตอนบน นอย และแมกลอง และแหลงนํ้า
ที่มีคุณภาพเสื่อมโทรม ไดแก เจาพระยาตอนลาง
ทาจีนตอนบน ทาจีนตอนกลาง ทาจีนตอนลาง
ปาสัก ลพบุรี สะแกกรัง และเพชรบุรตี อนลาง แหลง
นํ้าที่มีเกณฑคุณภาพนํ้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป พ.ศ. 2551 ไดแก แมนํ้าแควใหญ มีคุณภาพนํ้า
ลดลงจากดีเปนพอใช แมนํ้าทาจีนตอนบน และ
แมนํ้าปาสัก มีคุณภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากมีคาบีโอดีสูงขึ้น
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงนํ้าที่มี
คุณภาพดี ไดแก แมนาํ้ มูล แมนาํ้ ชี ลําตะคองตอนบน
เสียว และลําชี แหลงนํ้าที่มีคุณภาพพอใช ไดแก
แมนํ้าพอง ลําปาว และหนองหาน แหลงนํ้าที่มี
คุณภาพเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้าอูน สงคราม เลย
และลําตะคองตอนลาง แหลงนํา้ ทีม่ เี กณฑคณ
ุ ภาพ
นํา้ ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 ไดแก แม
นํ้าอูน และเลย มีคุณภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากการปนเปอนแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทัง้ หมด และแบคทีเรียกลุม ฟคอลโคลิฟอรม
มีคา สูง ในขณะทีแ่ มนาํ้ สงครามมีคณ
ุ ภาพนํา้ ลดลง
จากพอใชเปนเสื่อมโทรม เนื่องจากการปนเปอน
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคาสูง
คุ ณ ภาพนํ้ า โดยรวมในแหล ง นํ้ า พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออก พบวาแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี ไดแก
แมนาํ้ เวฬุ ตราด พังราดตอนลาง จันทบุรี และแมนาํ้
ประแสร แหลงนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพนํา้ พอใช ไดแก แมนาํ้
บางปะกง และระยองตอนบน สวนแหลงนํ้าที่มี
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้าปราจีนบุรี
ระยองตอนลาง นครนายก และพังราดตอนบน
แหล ง นํ้ า ที่ มีเ กณฑ คุณ ภาพนํ้า ลดลงเมื่อ เปรี ย บ
เทียบกับป พ.ศ. 2551 ไดแก แมนํ้าปราจีนบุรี และ
แมนํ้านครนายก มีคุณภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากมีคาบีโอดีสูงขึ้น ในขณะที่
คุณภาพนํ้าโดยรวมในแหลงนํ้าพื้นที่ภาคใต พบวา
แหลงนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ไดแก ตาปตอนบน ตาปตอน
ลาง พุมดวง ตรัง และหลังสวน แหลงนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
พอใช ไดแก แมนํ้าปตตานีตอนบน ปตตานีตอน
ลาง สายบุรี ชุมพร ปากพนัง และทะเลสาบสงขลา
แหลงนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพนํา้ เสือ่ มโทรม ไดแก ทะเลนอย
และทะเลหลวง เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551
คุณภาพแหลงนํ้าโดยรวมดีขึ้น
13
14
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คุณภาพนํ้าบาดาลโดยทั่วไปจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่ ใ ช บ ริ โ ภคตามพระราชบั ญ ญั ติ นํ้ า
บาดาล พ.ศ. 2520 เนื่องจากนํ้าบาดาลมีแหลงกัก
เก็บอยูใ นชัน้ หินอุม นํา้ บาดาล จึงทําใหมแี รธาตุบาง
ตัวละลายอยูในนํ้าบาดาลในปริมาณคอนขางสูง
เชน เหล็ก แมงกานีส ความกระดาง เปนตน สวน
ในพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเฉพาะ ตัวอยาง
เชน พืน้ ทีน่ าํ้ พุรอ นอาจมีแรธาตุพเิ ศษ เชน ฟลูออไรด
เปนตน ซึ่งพบมากในภาคเหนือ
กรมทรั พ ยากรนํ้ า บาดาลจึ ง ได ดํ า เนิ น การ
ศึกษาและสํารวจแหลงนํ้าบาดาล13 ที่มีความเสี่ยง
ตอการปนเปอ นจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ
ทําเหมืองแร และการทิ้งขยะ พบวา คุณภาพ
นํ้าบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม นครปฐม ราชบุ รี
สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สิงหบุรี อางทอง และชัยนาท สวนใหญมีความ
ขุนสูง มีปริมาณความเขมขนของเหล็ก แมงกานีส
คลอไรด ซัลเฟต ความกระดางทัง้ หมด และปริมาณ
สารทั้งหมดที่ละลายไดคอนขางสูง มีการปนเปอน
แบคทีเรียทัง้ หมด โคลิฟอรมแบคทีเรียทัง้ หมด และ
อีโคไล14 พบสารหนู ไซยาไนด และสารตะกั่ว จาก
ตัวอยางนํ้าในแหลงมลพิษทุกประเภท นอกจากนี้
ยังพบสารปรอท เซเลเนียม ในบริเวณที่ทิ้งขยะ
อุ ต สาหกรรม และพื้ น ที่ เ กษตรกรรม สํ า หรั บ
โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พบในบริเวณที่ทิ้งขยะ
เทานั้น ตัวอยางนํ้ามีคาบีโอดีและซีโอดีคอนขางสูง
โดยเฉพาะพื้นที่ทิ้งขยะ สําหรับคุณภาพนํ้าบาดาล
ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี พบวา
คุณภาพนํา้ สวนใหญมปี ริมาณเหล็กและแมงกานีส
เกินคามาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชในการบริโภค ใน

โครงการสํารวจพืน้ ทีแ่ หลงนํา้ บาดาลทีม่ คี วามเสีย่ งตอการปนเปอ นจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทิง้ ขยะ กรมทรัพยากรนํา้ บาดาล 2552
อีโคไล (E. coli) เป น แบคที เ รี ย ในกลุ  ม โคลิ ฟ อร ม เป น ตั ว ชี้ ก ารปนเป  อ นของอุ จ จาระในนํ้ า มี อ ยู  ต ามธรรมชาติ ใ นลํ า ไส ใ หญ
ของมนุษยและสัตวเลือดอุน แบคทีเรียชนิดนีอ้ าจทําใหเกิดอาการทองเสีย ทําใหอจุ จาระมีลกั ษณะเหลวหรือเปนนํา้ แตอาการมักไมรนุ แรง

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
สวนของคุณลักษณะที่เปนพิษ พบวามีปริมาณ
สารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชใน
การบริโภค นอกจากนี้ ยังพบวาตัวอยางนํา้ ทีท่ าํ การ
วิเคราะหโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินเกณฑ
มาตรฐานทุกตัวอยางในพื้นที่เกษตรกรรม
นอกจากนี้ ยังพบปญหาคุณภาพนํ้าบาดาล
เค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก
มีแหลงเกลือหินและบริเวณชายฝงทะเล สําหรับ
ป ญ หาความกระด า งของนํ้ า บาดาลมั ก พบใน
นํา้ บาดาลทีส่ ะสมอยูใ นชัน้ ทีม่ หี นิ ปูนปะปนอยู เชน
บริเวณจังหวัดสระบุรีและจังหวัดราชบุรี เปนตน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพนํ้ า ทะเลชายฝ  ง ทั่ ว
ประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2552 พบ
วาคุณภาพนํา้ อยูใ นเกณฑดมี าก ดี พอใช เสือ่ มโทรม
และเสื่อมโทรมมาก ประเมินจากดัช นีคุณ ภาพ
นํ้ า ทะเล เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ คุณ ภาพนํ้ า 2 ป
ยอนหลัง พบวา คุณภาพนํ้าโดยรวมเสื่อมโทรมลง

มากโดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนใน เนื่องจาก
เปนแหลงรองรับของเสียที่มาจากแมนํ้าเจาพระยา
ท า จี น แม ก ลอง และบางปะกง ป ญ หาความ
เสือ่ มโทรมของคุณภาพนํา้ โดยรวมวัดจากแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด กลุมฟคอลโคลิฟอรมและ
สารอาหาร (ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส)
รวมทั้งปริมาณเหล็ก แมงกานีส ออกซิเจนละลาย
นํ้ามันและไขมันบนผิวนํ้า ซึ่งสวนใหญพบคาสูง
บริเวณปากแมนาํ้ แหลงทองเทีย่ ว และแหลงชุมชน
นอกจากนี้ ยังพบเศษขยะบริเวณชายฝงอีกดวย
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง ตั้งแตป
พ.ศ. 2545 - 2552 พบวา คุณภาพนํ้าโดยรวมมีการ
เปลีย่ นแปลงเล็กนอย โดยคุณภาพนํา้ ทีอ่ ยูใ นเกณฑ
ดีและดีมากมีแนวโนมมากขึ้น สวนคุณภาพนํ้าที่
อยู  ใ นเกณฑ พ อใช แ ละเสื่ อ มโทรมมี แ นวโน ม ไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก (รูปที่ 2.38 และ 2.39)

รูปที่ 2.38 คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2545 - 2552

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

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2552
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คุณภาพนํา้ ทะเลบริเวณอาวไทยตอนใน พบวา
นํ้าทะเลมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะใน
บริเวณปากแมนํ้าบางปะกง ปากแมนํ้าทาจีน ปาก
แมนํ้าแมกลอง ปากคลอง 12 ธันวา หนาโรงงาน
ฟอกยอม กม. 35 ปากแมนํ้าเจาพระยา และทะเล
บางขุนเทียน พบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรมและการปนเปอนแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมดมีคาสูงสุด และออกซิเจนละลาย
มีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่คุณภาพ
นํ้ า ทะเลบริ เ วณอ า วไทยฝ  ง ตะวั น ออก พบว า
นํ้าทะเลสวนใหญอยูในเกณฑดีถึงพอใช ยกเวน
บริเวณตลาดนาเกลือและทาเรือแหลมฉบัง (ตอน
ทาย) จังหวัดชลบุรี ที่มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก
อาวไทยฝงตะวันตก พบวาคุณภาพนํ้าทะเล
สวนใหญอยูใ นเกณฑดถี งึ พอใช มีเพียงบริเวณปาก
คลองบานแหลม จังหวัดเพชรบุรเี ทานัน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ในขณะที่คุณภาพ
นํ้าทะเลบริเวณฝงทะเลอันดามัน พบวาคุณภาพ
นํ้าทะเลสวนใหญอยูในเกณฑดีถึงพอใช มีเพียง
หาดชาญดํา ริ จัง หวัด ระนอง และหาดป า ตอง
จังหวัดภูเก็ตเทานั้นที่มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม
❱ ผลกระทบ
นํ้าเสียที่ไมผานการบําบัดลงสูแหลงนํ้าทําให
แหลงนํ้าเสื่อมโทรมและมีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของพืชและสัตว อีกทัง้ ทําใหสตั ว
นํ้ามีคุณภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค เกษตรกร
ตองมีคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสียเพื่อใหนํ้ามี
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมสําหรับทําการเกษตรสงผลให
ตนทุนเพิม่ ขึน้ ภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ชนาํ้ เปนวัตถุดบิ
หลักในการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรมสุรา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ ตองมี
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมกอนจะนํานํ้า
ไปใช รวมทัง้ การซอมแซมอุปกรณ เครือ่ งจักร ทีเ่ สีย

หายจากการใชนํ้าไมไดคุณภาพ ซึ่งลวนแลวแต
ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น และนํ้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค นํ้าเสียจะกระทบตอการผลิตนํ้าใช
ทําใหคาใชจายในขบวนการผลิตนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยู
ในเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มเพิ่มขึ้น
นํา้ เสียทีม่ สี ารเจือปนอาจกอใหเกิดโรครายแรง
ส ง ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพของประชาชนทั้ ง ทางตรง
และทางออม องคการอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ไดจัดกลุมโรคติดตอที่เกิดจาก
นํ้า ดังนี้ 1) โรคหรือความเจ็บปวยที่มีนํ้าเปนสื่อใน
การแพรกระจาย เกิดจากการบริโภคนํ้าที่ปนเปอน
อุจจาระของคนหรือสัตวที่มีเชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส
เชน เชื้ออหิวาตกโรค บิด ไขรากสาดนอย โรค
อุจจาระรวง เปนตน 2) โรคหรือความเจ็บปวยที่
เนือ่ งมาจากความขาดแคลนนํา้ สะอาดในการชําระลาง
ทําความสะอาดรางกายและเสื้อผา เครื่องนุงหม
มักจะเปนโรคติดเชื้อตามภายนอกรางกาย ผิวหนา
เยื่อบุตา เชน ริดสีดวงตา ตาแดง แผลตามผิวหนัง
หิด เปนตน ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากอนามัยสวนบุคคล
ไมดี 3) โรคหรือความเจ็บปวยเนื่องจากเชื้อโรค
หรือสัตวนาํ โรคทีม่ วี งจรชีวติ อาศัยอยูใ นนํา้ เกิดจาก
ปรสิตพวกที่มีวงจรชีวิตบางชวงอยูในนํ้า เชน โรค
พยาธิตาง ๆ ที่พบบอย เชน โรคพยาธิใบไมชนิด
ตาง ๆ 4) โรคหรือความเจ็บปวยเนื่องมาจากแมลง
เปนพาหะนําเชื้อโรคตองอาศัยนํ้าในการแพรพันธุ
เกิดจากแมลงพาหะนําโรคทีแ่ พรพนั ธุใ นนํา้ เชน ยุง
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) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
แผนการบริหารจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องนํ้า
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมเปนประธาน อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีการประชุม
ทุกวันจันทร เพื่อติดตามสถานการณนํ้า รวบรวม
วิเคราะหขอ มูลสถานการณนาํ้ เตรียมรับสถานการณ
ภั ย แล ง และสรุ ป รายงานให ป ระธานกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติและคณะรัฐมนตรีทราบ
การเตรียมความพรอมรับภัยแลงของป พ.ศ.
2553 ไดมีการตั้งคณะกรรมการอํานวยการกํากับ
ติดตามการแกไขปญหาภัยแลง (คปล.) ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เพือ่ เรงรัดการ
ดําเนินการแกไขปญหาภัยแลงของหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหการเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลงและใหการชวยเหลือผูประสบ
ภัยแลง ป พ.ศ. 2553 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทันตอเหตุการณ คณะกรรมการฯ ไดมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทยประสานใหจงั หวัดดําเนินการ
กํากับดูแลการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง
ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่
สามารถขอรับการแจกจายนํ้าอุปโภคและบริโภค
โดยไม คิ ด ค า ใช จ  า ยจากสํ า นั ก งานประปาส ว น
ภูมิภาคทุกสาขา 2) กําชับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรวจสอบดูแล
คุ ณ ภาพนํ้ า ประปาหมู  บ  า นให ไ ด ม าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และ 3) ใหประสานและ
ติดตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในชวงฤดูแลง
ป พ.ศ. 2553 อยางใกลชิดและรองขอการจัดทํา
ฝนหลวงในพืน้ ทีท่ นั ที เมือ่ สภาวะอากาศเอือ้ อํานวย
กรมชลประทานได จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร
กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556 โดยมีพันธกิจ
4 ประการ ประกอบดวย 1) พัฒนาแหลงนํ้าตาม
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ศักยภาพของลุมนํ้าใหสมดุล 2) บริหารจัดการนํ้า
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
3) เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
และการบริหารจัดการนํ้าทุกระดับอยางบูรณาการ
และ 4) ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้า
ในดานการอนุรกั ษ ฟน ฟู และพัฒนาแหลงนํา้
เพื่อรักษาสภาพหรือคงไวซึ่งความสมดุลของระบบ
นิ เ วศและสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า กระจายนํ้า ระบายนํ้า
พรอมทัง้ เปนแหลงนํา้ ตนทุนเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
การผลิ ต และการประกอบอาชี พ อย า งเพี ย งพอ
สามารถแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอน
ดานนํ้าใหแกประชาชน รวมถึงปองกันและบรรเทา
ปญหาอุทกภัย ความแหงแลง ไฟปา และเปนแนว
ปองกันการบุกรุกพื้นที่แหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในป
2552 กรมทรัพยากรนํ้าไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนาแหลงนํ้ารวมทั้งสิ้น 723 แหง
2.2.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปขึ้นเพื่อใชเปนแผนในการ
ปฏิบตั ริ าชการในระยะเวลา 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555
ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554
ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม ซึ่งมีวิสัยทัศนเพื่อใหทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงไดรับการจัดการเพื่อความสมบูรณและ
ยัง่ ยืน โดยการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มีประเด็นยุทธศาสตรที่
สําคัญคือ การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ตอบสนองตอการ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธในการดําเนินงาน
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คือ อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ตอบสนองตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล การบริหารจัดการและอํานวยการเพื่อ
สนั บ สนุน การจัด การและอนุรัก ษ ท รัพ ยากรทาง
ทะเลและชายฝง การพัฒนาลุม นํา้ ทะเลสาบสงขลา
การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต การสํารวจ ประเมินความหลาก
หลายทางชีวภาพ การแกปญหาการกัดเซาะและ
ฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเล โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน การเตรียมการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดลอม การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการป อ งกั น รั ก ษาป า ตามแนว
พระราชดําริ การกระตุนเศรษฐกิจโดยการจางงาน
บั ณ ฑิ ต เพื่ อ สํ า รวจข อ มู ล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงยังไดจัด
ทํารางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2552 - 2554 เพื่อใหการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ  ง เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประกอบดวยยุทธศาสตร
4 ดาน ไดแก 1) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ  ง อย า งสมดุ ล พอเพี ย ง และยั่ ง ยื น
2) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาค
ประชาชน (เรงรัดการบูรณาการในทุกระดับ) 3) การ
จัดการความรู และ 4) การเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการใชทรัพยากร
2.2.3 ทรัพยากรประมง
ประเทศไทยนั บ ได ว  า เป น ผู  นํ า ในภาคการ
ประมง นอกจากจะสรางรายไดในทางเศรษฐกิจ
ระดั บ ประเทศแล ว ยั ง ก อ ให เ กิ ด อุ ต สาหกรรม
ตอเนื่องมากมาย เชน อุตสาหกรรมตอเรือ โรงงาน
แปรรูปตาง ๆ โรงงานผลิตอาหารสัตว เปนตน

แตอยางไรก็ตาม ผลผลิตจากประมงทะเลของไทย
เริม่ ลดนอยลงเรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะผลผลิตจากภายใน
นานนํ้าไทย ผลผลิตจากการทําการประมงของเรือ
ประมงไทยเปนผลผลิตจากในนานนํา้ ไทยประมาณ
รอยละ 56 สวนรอยละ 44 เปนผลผลิตจากการทํา
ประมงนอกนานนํ้า
ในการแกไขปญหาสถานการณการประมงไทย
กรมประมงได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนแม บ ทการ
จัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึง่ คณะ
กรรมการนโยบายบริหารจัดการประมงทะเลได
พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับแผนแมบทฯ เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยแผนแมบทฯ มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การให เ กิ ด การใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงทะเลอยางรับผิดชอบ
และเหมาะสมคุมคา ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและ
ระบบนิเวศใหมีความสมบูรณและคงความสมดุล
พัฒนาศักยภาพองคกรประมงและสงเสริมการมี
ส ว นร ว มและสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ จาก
ทุ ก ภาคส ว นในการบริ ห ารจั ด การประมงทะเล
เสริมสรางขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
ประมงในทุกระดับใหสอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงและขอกําหนดที่เปนที่ยอมรับ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวประมง และสรางความมั่นคง
และปลอดภัยของอาหารที่ไดจากการประมงทะเล
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 1) ปรับปรุงระบบ
การจัดการประมงทะเลใหมปี ระสิทธิภาพและมีสว น
รวม 2) ปรับปรุงโครงสรางและศักยภาพองคกรภาค
ประมง 3) พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากร
ประมงทะเลอยางรับผิดชอบและยั่งยืน 4) ฟนฟู
ระบบนิ เ วศและพั ฒ นาแหล ง ประมงทะเลเพื่ อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
สิง่ แวดลอมทางทะเล และ 5) สงเสริมและพัฒนาการ
ประมงนอกนานนํ้าไทย
นอกจากนี้ กรมประมงโดยสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลไดดําเนินการจัดสรางแหลง
อาศั ย สั ต ว ท ะเล ด ว ยการนํ า แท ง คอนกรี ต แบบ
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ตารางที่ 2.25 พื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ลําดับที่

หมูที่

บาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
8
6
7
7
3
5
3

บางปดลาง
พรงสน
สีลําเทียน
ซังเขาขวาง
ชายทะเล
ทุงมะขาม
บางฉาง
ปาตาบูดี
ชุมชนชายทะเล
ปูลากาปะ
ตันหยงโป
ตะเสะ
แหลมไทร
บอมวง

7
1
4
3
4

ตําบล

อําเภอ

บางปด
แหลมงอบ
บางปด
แหลมงอบ
บางชัน
ขลุง
นาหูกวาง
ทับสะแก
หวยยาง
ทับสะแก
หาดทรายรี
เมืองชุมพร
สิชล
สิชล
แหลมโพธิ์
ยะหริ่ง
เทศบาลตําบลบางนาค
เมืองนราธิวาส
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
ตันหยงโป
เมืองสตูล
ตะเสะ
กิ่งอําเภอหาดสําราญ
เขาไมแกว
สิเกา
ทรายขาว
คลองทอม

จังหวัด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
ปตตานี
นราธิวาส
นราธิวาส
สตูล
ตรัง
ตรัง
กระบี่

ที่มา : กรมประมง 2552
โครงสรางสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร
เพื่อเอื้อประโยชนใหเปนแหลงทําการประมงแหลง
ใหมสาํ หรับชาวประมงพืน้ บาน ทัง้ ยังชวยเปนแหลง
เพาะพันธุแ ละอนุบาลสัตวนาํ้ วัยออนไดอกี ทางหนึง่
ดวย โดยกรมประมงไดดําเนินการจัดสรางตอเนื่อง
มาทุก ๆ ป ตั้งแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) ทั้งนี้ ไดดําเนินการจัด
สรางแหลงอาศัยของสัตวทะเลแลวทั้งสิ้น 357 แหง
โดยเปนแหลงอาศัยขนาดเล็กจํานวน 324 แหง และ
แหลงอาศัยขนาดใหญจํานวน 33 แหง ครอบคลุม
พื้นที่ในทะเลทั้งอาวไทยและฝงทะเลอันดามันเปน
พืน้ ที่ 1,887 ตารางกิโลเมตร ในเขตพืน้ ที่ 19 จังหวัด
ชายทะเล สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได
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ดําเนินการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลทั้งสิ้น 15
แหง ในพืน้ ที่ 11 จังหวัด ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปตตานี
นราธิวาส สงขลา สตูล และกระบี่ เปนแหลงอาศัย
สัตวทะเลขนาดใหญ 1 แหง ในพื้นที่อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตาราง
กิโลเมตร แบงพื้นที่จัดสรางเปน 2 แปลง ไดแก
หนาหาดแมราํ พึง ตําบลตะพง-ตําบลเพ และบริเวณ
ทิศใตของเกาะกุฎี ตําบลแกลง และแหลงอาศัยสัตว
ทะเลขนาดเล็ก 14 แหง ครอบคลุมพื้นที่รวม 14
ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 2.25)
สํ า หรั บ การฟ  น ฟู พั น ธุ  ป ลาและสั ต ว นํ้ า จื ด
กรมประมงไดดําเนินโครงการพัฒนาการผลิตเพื่อ
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ปลอยพันธุสัตวนํ้าลงในแหลงนํ้าตาง ๆ ทั้งประเทศ
มาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการ
ประมงและความสมบูรณทางทรัพยากรในแหลงนํา้
และโครงการฟน ฟูทรัพยากรพันธุป ลาและสัตวนาํ้ จืด
ของไทย ซึ่งเปนโครงการที่สนองพระราชประสงค
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่
ทรงแนะนําใหฟน ฟูพนั ธุป ลาและสัตวนาํ้ จืดของไทย
โดยกรมประมงไดดําเนินการเพาะเลี้ยงพันธุปลา
ชนิดตาง ๆ ทั้งที่ใกลสูญพันธุแลวและพันธุปลา
เศรษฐกิจของไทยปลอยลงในแหลงนํ้าอยางตอ
เนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยในปงบประมาณ
2553 กรมประมงผลิตพันธุปลาและสัตวนํ้าจืดและ
ปลอยสูแหลงนํ้าจํานวน 16,082,003 ตัว และผลิต
และปลอยพันธุป ลาและสัตวนาํ้ จืดของไทย จํานวน
502,000 ตัว
2.2.4 คุณภาพนํ้า
ในชวง 20 ปที่ผานมา รัฐบาลไดมีการลงทุน
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนเปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 83,000 ลานบาท
รวมทั้งหมด 101 แหง กอสรางแลวเสร็จจํานวน
90 แหง กําลังกอสราง 10 แหง และชะลอการ
กอสราง 1 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งระบบ
บํ า บั ด นํ้ า เสี ย ดั ง กล า วสามารถรองรั บ นํ้ า เสี ย ได
3.2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เปนระบบการบําบัด
นํ้าเสียขนาดใหญ (ความสามารถมากกวา 50,000

ลูกบาศกเมตรตอวัน) จํานวน 12 แหง ขนาดกลาง
(ความสามารถ 10,000 - 50,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน) จํานวน 47 แหง และขนาดเล็ก (ความ
สามารถไม เ กิ น 10,000 ลู ก บาศก เ มตรต อ วั น )
จํานวน 42 แหง แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ (1) ระบบ
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน
46 แหง คิดเปนรอยละ 45 (2) ระบบสระเติมอากาศ
(Aerated Lagoon : AL) จํานวน 16 แหง คิดเปนรอย
ละ 16 (3) ระบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS)
จํานวน 36 แหง คิดเปนรอยละ 36 (4) ระบบ
บึงประดิษฐ (Constructed Wetland: CW) จํานวน
2 แหง คิดเปนรอยละ 2 (5) ระบบแผนหมุนชีวภาพ
(Rotating Biological Contactor: RBC) จํานวน 1 แหง
คิดเปนรอยละ 1
ในการดําเนินงานระบบบําบัดนํา้ เสียรวมของ
ชุมชนจําเปนตองใชงบประมาณสําหรับการเดิน
ระบบและบํารุงรักษา รวมถึงคาใชจา ยของบุคลากร
ป จ จุ บั น มี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ อ อก
เทศบัญญัติกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
และจัดเก็บคาบริการบําบัดนํา้ เสียแลว 7 แหง ไดแก
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมืองพัทยา
เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัด
ชลบุ รี เทศบาลตํ า บลบ า นแพ จั ง หวั ด ระยอง
เทศบาลตําบลกะรน และเทศบาลเมืองปาตอง
จังหวัดภูเก็ต
ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2552 คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดอั ต ราค า บริ ก าร
บําบัดนํ้าเสีย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ที่ ใ ช เ งิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม (ตาม
มาตรา 88 ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) เพิม่
อีกจํานวน 6 พื้นที่ ไดแก เทศบาลตําบลทาแร
จังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองแมสอด จังหวัดตาก
เทศบาลตํ า บลหั ว ขวาง จั ง หวั ด มหาสารคาม
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาล
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเทศบาล
เมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต สวนกรุงเทพมหานครยัง
ไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย แตไดออก
เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2547 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งไดประสานกับการ
ประปานครหลวง เพื่อจัดทําขอตกลงในการใหการ
ประปานครหลวงจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียให
กับกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงานในการกํากับดูแล
จึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงวาดวยการ
ควบคุมการรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียและการ
ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ... เพื่อใหมีหนวย
งานหลักในการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย
จากการจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัตมิ าตรการ
การคลังเพื่อสิ่งแวดลอมของกระทรวงการคลัง จัด
ทําขึน้ เพือ่ เปนกฎหมายแมบทซึง่ ใหหนวยงานตาง ๆ
ที่มีพันธกิจดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาตรการ
การคลังทีเ่ หมาะสมมาใชในการจัดการสิง่ แวดลอม
ไดโดยจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา ภายใตราง
พระราชบัญญัตนิ ี้ จึงไดจดั ทํา (ราง) พระราชกฤษฎีกา
จัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษนํ้าจากคาบีโอดี และ
ปริมาณสารแขวนลอยขึ้น ขณะนี้อยูระหวางการ
ปรับปรุงรางกฎหมายใหมคี วามสมบูรณ เพือ่ ความ
มีประสิทธิภาพในการดําเนินการตอไป ตาม (ราง)
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ แหลงกําเนิดมลพิษนํ้าทุก
ประเภทมี ห น า ที่ ต  อ งเสี ย ภาษี ก ารปล อ ยมลพิ ษ
ไดแก โรงงานจําพวกที่ 315 ตามประเภท ชนิด และ
ขนาดที่ ป ระกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมกํ า หนด
15
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โรงงานจําพวกที่ 1 และ โรงงานจําพวกที่ 2 และ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข ตามประเภท ชนิด และขนาด
ที่ ป ระกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมกําหนด ผูประกอบกิจการโรงงานและ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่ง
มีหนาทีต่ อ งเสียภาษีการปลอยมลพิษนํา้ ตาม (ราง)
พระราชกฤษฎีกานี้ตองติดตั้งเครื่องวัดอัตราการ
ไหลของนํ้าทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมและ
แหลงกําเนิดมลพิษของตน
2.2.5 การดํ า เนิ น งานภายใต ข  อ ตกลง
ระหวางประเทศ
1. อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว  า ด ว ย
กฎหมายทะเล (United Nation Convention
on the Law of the Sea)
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กระทรวง
การตางประเทศไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 และร า งกฎหมายอนุ วั ติ ก าร
อนุสญ
ั ญาฯ” การประชุมครัง้ นีเ้ ปนการวางกรอบและ
กลไกทางกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ของไทยที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทาง
ทะเล รวมทั้งเปนเครื่องมือในการพิทักษรักษาผล
ประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทกับตางประเทศ จากการที่ประเทศไทยมี
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยูแลวหลายฉบับ การเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาฯ จึงทําใหไทยตองออกกฎหมาย
ใหม ห รื อ แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เป น การ
ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายไทยใหดียิ่งขึ้น การ
ประชุมครัง้ นีย้ งั ไดมกี ารประเมินมูลคาผลประโยชน

โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของ
ผูประกอบกิจการโรงงาน โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงให
ผูอนุญาตทราบกอน โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนิน
การได (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)
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แหงชาติทางทะเลของไทยไวที่ 7.5 ลานลานบาท
จึงจําเปนอยางยิง่ ทีไ่ ทยจะตองรวมเปนผูเลนในเวที
ระหวางประเทศในการวางกฎระเบียบทางทะเลเพือ่
ใหสามารถพิทักษรักษาผลประโยชนของไทยได
อยางเต็มที่ สําหรับรูปแบบกฎหมายเพือ่ อนุวตั ติ าม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ คือ รางพระราชบัญญัติ
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
รองรับกากของเสียปนนํา้ มันจากเรือ ทีท่ า เรือแหลม
ฉบัง จัดทําขึ้นตามอนุสัญญาวาดวยการปองกัน
มลพิษจากเรือ (MARPOL) เพื่อจัดการกับมลพิษ
ตาง ๆ ทีม่ าจากเรือ ไดแก นํา้ มันดิบ นํา้ มันเชือ้ เพลิง
กากนํ้ามัน ขยะนํ้ามัน ผลิตภัณฑจากการกลั่น
ของเหลวทีเ่ ปนพิษ สารอันตรายบรรจุหบี หอ นํา้ เสีย
ขยะ และพลาสติก ภาวะมลพิษอากาศ โครงการนี้
เปนโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากความรวมมือระดับประเทศ
ในการชวยกันปองกันมลพิษทางทะเล และอีกหนึ่ง
โครงการซึง่ อยูร ะหวางการดําเนินการขออนุญาตคือ
การจัดตั้งศูนยกําจัดกากในจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่
625 ไร เงินลงทุนประมาณ 300 ลานบาท ประกอบ

ดวยการนํากลับมาใชใหม การบําบัดนํา้ เสีย ขณะนี้
ผานการขออนุญาตจากองคการบริหารสวนทองถิน่
เรียบรอยแลว โดยอยูใ นขัน้ ตอนการขออนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 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
ใดที่เปนภัยตอสิ่งแวดลอมในทะเล อนุสัญญาฯ นี้
มีประเด็นที่สําคัญ คือ การกําหนดหามการทิ้งวัสดุ
ทีเ่ ปนภัยตอสิง่ แวดลอมในทะเลจากเรือ อากาศยาน
ฐานลอยนํ้า หรือสิ่งกอสรางลอยนํ้าใด ๆ รวมทั้ง
หามทิง้ ยานพาหนะและสิง่ กอสรางดังกลาวนัน้ ดวย
ทัง้ นี้ ไมรวมถึงเศษวัสดุจากการแสวงประโยชนจาก
สินแรที่ผิวพื้นใตทะเลหรือในกรณีจําเปน เพื่อชวย
เหลือชีวติ มนุษยหรือกูภ ยั หรือเมือ่ มีเหตุสดุ วิสยั โดย
อนุสญ
ั ญาฯ กําหนดใหประเทศภาคีจดั ตัง้ องคกรขึน้
เพื่อรับผิดชอบควบคุม ตลอดจนพิจารณาอนุญาต
ให มี ก ารทิ้ ง วั ส ดุ บ างชนิ ด เป น กรณี พิ เ ศษ หรื อ
อนุญาตใหทิ้งของเหลือใชอื่น ๆ ลงในทะเล รวมทั้ง
เก็ บ ประวั ติ แ ละติ ด ตามสภาวะของทะเลใน
อาณาเขตของตนมาตราอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนความ
รวมมือของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและการวิจัยทางวิทยาศาสตร
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คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มอากาศ
และเสี ย ง
มลพิษอากาศเปนปญหาสําคัญปญหาหนึง่ ที่
เกิดขึน้ ในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและ
เขตชุมชนเมืองขนาดใหญ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจและปอด สําหรับมลพิษเสียงเกิดขึน้
ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งการใช
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม การใชยาน
พาหนะในการคมนาคม การกอสรางอาคารดวย
เครื่องจักรและเครื่องมือขนาดใหญ เหลานี้ลวนแต
กอใหเกิดมลพิษเสียงทั้งสิ้น โดยยานพาหนะและ
การจราจรยังคงเปนแหลงกําเนิดเสียงหลักในทุก
พื้นที่

3.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º

3.1.1 คุณภาพอากาศ
สถานการณคุณภาพอากาศในป พ.ศ. 2552
พบวา ยังคงมีมลสารที่เปนมลพิษอากาศอยูใน
ระดับเกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก ฝุนขนาดเล็ก
(PM10) หรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
โดยพื้นที่ที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กมากที่สุดยังคง
เปนบริเวณ ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
รองลงมาเปนจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย ลําปาง
บริ เ วณริ ม ถนนในกรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ บริเวณพื้นที่
ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี ตาม
ลําดับ แหลงกําเนิดฝุน ขนาดเล็กซึง่ ทําใหเกิดมลพิษ
อากาศสวนใหญเกิดจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม
สิ่งกอสราง และการเผาในที่โลง
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คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร พบวา ฝุน
ขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐาน ซึ่งยังคงเปนปญหา
หลักเชนเดียวกับทุกปทผี่ า นมา สําหรับบริเวณพืน้ ที่
ริ ม ถนนมี แ นวโน ม ปริ ม าณมลพิ ษ เพิ่ ม ขึ้ น มี ค  า
ปริมาณฝุนขนาดเล็กสูงสุด 183 ไมโครกรัมตอ
ลู ก บาศก เ มตร ก า ซโอโซนนั้ น พบเกิ น เกณฑ
มาตรฐานในทุกพื้นที่ ตรวจวัดได 117 สวนในพัน
ลานสวน (ppb.) สําหรับฝุนรวมนั้นมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานเป น บางครั้ ง คราว ส ว นก า ซซั ล เฟอร
ไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด และสาร
ตะกั่ ว พบว า มี ป ริ ม าณอยู  ใ นเกณฑ ม าตรฐาน
(ตารางที่ 2.26)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ตารางที่ 2.26 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2552
สารมลพิษในอากาศ
TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มก./ลบ.ม.)
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.)
Pb เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มก./ลบ.ม.)

ชวงคาที่วัดได

เปอรเซ็นไทล คามาตรฐาน จํานวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/ คาเฉลี่ย
ที่ 95
จํานวนครั้งที่ตรวจวัด (รอยละ) 1 ป

0.02 - 0.66

0.28

0.33

24/689 (3.48)

0.15

15.5 - 183.0

121.2

120

109/2,043 (5.3)

60.1

<0.005 - 0.14

0.06

-

0/302 (0.0)

0.03

<0.005 - 0.08

0.05

1.5

0/105 (0.0)

0.03

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

O3 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0.0 - 117

37

100

17/32,039 (0.1)

11

O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)

0.00 - 87

32

70

13/33,288 (0.04)

11

SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0.0 - 33

10

300

0/31,432 (0.0)

4

SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0.0 - 13
0.0 - 155

8
72

120
170

0/1,336 (0.0)
0/32,358 (0.0)

4
34

Pb เฉลี่ย 1 เดือน
(มคก./ลบ.ม.)

หมายเหตุ : TSP คือ ฝุนรวม Pb คือ สารตะกั่ว CO คือ กาซคารบอนมอนอกไซด O3 คือ กาซโอโซน
SO2 คือ กาซซัลเฟอรไดออกไซด NO2 คือ กาซไนโตรเจนไดออกไซด
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
สําหรับในพืน้ ทีท่ วั่ ไปปริมาณฝุน ขนาดเล็กไมมี
การเปลีย่ นแปลงมากนัก มีคา ปริมาณฝุน ขนาดเล็ก
สูงสุด 193.4 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สําหรับ
กาซโอโซนนั้นพบเกินเกณฑมาตรฐานในบางพื้นที่
สวนสารมลพิษอากาศชนิดอื่นยังคงอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (ตารางที่ 2.27)
คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล พบวา มี
ปญหาฝุนขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานโดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดไดในชวง 10.6 -

173.9 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปทผี่ า นมาพบวา จังหวัดสมุทรปราการมีจาํ นวน
วันที่ฝุนขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลงจากป พ.ศ.
2551 ทีม่ จี าํ นวนวันทีฝ่ นุ ขนาดเล็กเกินมาตรฐานคิด
เปนรอยละ 4.9 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2552 (รูป
ที่ 2.40)
สําหรับกาซโอโซนนั้นตรวจพบเกินมาตรฐาน
ในทุกพืน้ ที่ แตเมือ่ เปรียบเทียบกับปทผี่ า นมาพบวา
รอยละของจํานวนวันที่เกินมาตรฐานมีแนวโนม
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ตารางที่ 2.27 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552
สารมลพิษในอากาศ
TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มก./ลบ.ม.)
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.)
Pb เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มก./ลบ.ม.)
Pb เฉลี่ย 1 เดือน
(มคก./ลบ.ม.)

ชวงคาที่วัดได
0.02 - 0.32

เปอรเซ็นไทล คามาตรฐาน จํานวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/ คาเฉลี่ย
ที่ 95
จํานวนครั้งที่ตรวจวัด (รอยละ) 1 ป
0.16
0.33
0/533 (0.0)
0.08

5.9 - 193.4

81.7

120

31/3,171 (1.0)

42.5

<0.005 - 0.35

0.07

-

0/202 (0.0)

0.03

<0.005 - 0.20

0.07

1.5

0/119 (0.0)

0.03

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

O3 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0.0 - 184

56

100

214/78,020 (0.1)

18

O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)

0.0 - 112

47

70

552/80,055 (0.7)

18

SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0 - 54

9

300

0/79,190 (0.0)

4

SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)

0 - 21

8

120

0/3,197 (0.0)

4

NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)

0 - 157

54

170

0/76,430 (0.0)

23

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ลดลง โดยพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณกาซโอโซนเกินมาตรฐาน
มากทีส่ ดุ ไดแก จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร
คิ ด เป น ร อ ยละ 0.5 จํ า นวนวั น ที่ เ กิ น มาตรฐาน
เทากับ 37 วัน และ 29 วัน ตามลําดับ (รูปที่ 2.41)
❱ ผลกระทบ
ปญหามลพิษอากาศจะสงผลตอสุขภาพมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณมลพิษที่ไดรับเขาไปใน
รางกาย รวมทั้งชนิดและขนาดของอนุภาคมลพิษ
อาทิ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะมี
โอกาสสะสมในปอดได หากไดรับเปนประจําอาจ
เปนอันตรายตอปอด โดยเฉพาะปอดของเด็กที่อยู
ในชวงกําลังพัฒนา การไดรบั โอโซนในปริมาณมาก
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อาจเกิดอันตรายเฉียบพลันตอสุขภาพ เชน ความ
ระคายเคืองตอสายตา จมูก คอ ทรวงอก หรือมี
อาการไอ ปวดหัว ภูมคิ มุ กันในระบบทางเดินหายใจ
ลดลง เกิ ด ความเสี ย หายต อ ระบบสื บ พั น ธุ แ ละ
พันธุกรรม นอกจากนี้ ยังอาจทําใหผลผลิตทางการ
เกษตรตํา่ ลงดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด หากไดรบั
ในปริมาณมากอาจทําใหเปนโรคหอบหืดหรือมี
ปญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ ซึง่ การรวมตัว
กั น ระหว า งก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด และก า ซ
ไนโตรเจนไดออกไซด เปนสาเหตุสาํ คัญทีก่ อ ใหเกิด
ฝนกรด ทําใหเกิดดินเปรีย้ วและทําใหนาํ้ ในแหลงนํา้
ธรรมชาติตา ง ๆ มีสภาพเปนกรด สารตะกัว่ เปนสาร

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
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รูปที่ 2.40 รอยละของจํานวนวันที่ฝุนขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ
ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.41 จํานวนวันที่กาซโอโซนเกินมาตรฐานในเขตปริมณฑล ป พ.ศ. 2550 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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อันตรายที่สงผลทําลายสมอง ไต โลหิต ระบบ
ประสาทสวนกลาง และระบบสืบพันธุ โดยเด็กที่ได
รับสารตะกัว่ ในระดับสูงอาจมีพฒ
ั นาการรับรูช า กวา
ปกติ และการเจริญเติบโตลดลง กาซคารบอน
มอนอกไซดจะเขาไปขัดขวางปริมาณกาซออกซิเจน
ทีร่ า งกายจําเปนตองใช ดังนัน้ ผูท มี่ อี าการโรคระบบ

หั ว ใจและหลอดเลื อ ดจึ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง จนอาจ
ถึงแกชีวิตไดถาไดรับกาซคารบอนมอนอกไซดใน
ระดับสูง และปญหาที่สําคัญของมลพิษอากาศ
ซึ่ ง ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การ คื อ ป ญ หาหมอกควั น
(กรอบที่ 2.17)

กรอบที่ 2.17 หมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ปญหาหมอกควันเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอสุขภาพ เศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ จาก
สถานการณหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยไดเปนขาวไปทัว่ โลกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550
มีหมอกควันปกคลุมในหลายพืน้ ทีใ่ นระดับทีไ่ มเคยปรากฏมากอน จากการรายงานของกรมควบคุม
มลพิษในวันที่มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด พบปริมาณฝุนขนาดเล็กเสน
ผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ทีส่ ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วัดได 383 ไมโครกรัมตอปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร ซึง่ สูงกวาระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ของประเทศไทยที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ย ในชวง 24 ชั่วโมง ที่ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ถึง 3
เทาตัว นับเปนสถิตสิ งู สุดของประเทศไทย สาเหตุของการเกิดหมอกควันในประเทศไทยมาจากหลาย
สาเหตุ เชน ไฟปา การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร การเผาขยะจากชุมชน การเผาในพื้นที่
เอกชนที่ไมไดใชประโยชนหรือพื้นที่ร กร า งว า งเปล า การเผาวัช พืช ริม ถนน และมลพิษ จาก
อุตสาหกรรม หมอกควันเปนตนกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศ สารชนิดนี้เมื่อเขาไปในปอดแลว
ไมสามารถขับออกมาได สารมลพิษกลุมที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดเปนสารประกอบอินทรียชื่อ
พอลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons : PAH) ซึ่งมีสารสมาชิก
ไมนอยกวาสิบชนิดที่เปนสารกอมะเร็ง และแทบทุกชนิดเปนสารที่คงอยูในสิ่งแวดลอมไดนานไม
สลายตัวไดงาย
จากการประเมินสถานการณหมอกควันพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปริมาณของฝุนละอองจาก
ควันไฟที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน สามารถผานจมูกลงไปสูปอด หากสะสมมากอาจกอมะเร็ง
ปอดได ปญหาการเจ็บปวยที่เกิดจากหมอกควัน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ. 2553 มีการรายงานใน 19 โรงพยาบาล ประกอบดวยโรงพยาบาลจังหวัดและโรง
พยาบาลชุมชนในพืน้ ที่ 8 จังหวัด พบวา โรคทีม่ อี ตั ราปวยสูงทีส่ ดุ คือ ผูปวยโรคหัวใจทุกชนิด อัตรา
ปวยแสนละ 560 คน รองลงมาคือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด อัตราปวยแสนละ 501 คน กระทรวง
สาธารณสุขไดออกมาตรการใหความชวยเหลือประชาชนจากกรณีหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ประกอบดวย เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน และแมฮองสอน ในเบื้องตนคือ
การจัดสงหนากากอนามัยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด พรอมทั้งแนะนําวิธีการ
ปองกันการสูดฝุนเขาจมูก ปอด โดยการใชหนากากอนามัยชนิดผาหรือผาเช็ดหนาพรมนํ้าปดปาก
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กรอบที่ 2.17 (ตอ)
จมูก ขณะออกนอกบานซึ่งจะชวยกรองฝุนไมใหเขาจมูกได โดยเฉพาะผูที่ตองขับรถจักรยานยนต
หากสวมหมวกกันน็อกชนิดที่มีกะบังกันลมและคาดหนากากอนามัยจะสามารถปองกันฝุนไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะสามารถปองกันการสูดควันเขาปอด เนือ่ งจากขณะใชความเร็วจะทําให
ผูขับขี่ปะทะกับฝุนละอองและหมอกควันมากขึ้น
ที่มา : มงคล รายะนาคร 2553
ตารางที่ 2.28 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ป พ.ศ. 2552
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ)
ตํ่าสุด-สูงสุด เฉลี่ย จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน
(รอยละ)

พื้นที่

บริเวณที่เกินมาตรฐาน

กรุงเทพฯ นนทบุรี ริมถนน
และสมุทรสาคร
ทั่วไป

62.0 - 84.8

69.6

66

ถนนลาดพราว ถนนตรีเพชร และ
ถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร

48.9 - 83.9

59.3

4

รร.นนทรีวทิ ยา และ รร.บดินทรเดชา

ตางจังหวัด

ริมถนน

54.0 - 76.6

62.9

9

สระบุรี ภูเก็ต

ทั่วไป

43.9 - 73.8

57.0

0.1

ชลบุรี สระบุรี

มาตรฐาน

70

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
3.1.2 ระดับเสียง
สถานการณระดับเสียงของประเทศไทยในป
พ.ศ. 2552 พบวา บริเวณริมถนน ซึ่งมีแหลงกําเนิด
มลพิษเสียงทีส่ าํ คัญมาจากการจราจร มีระดับเสียง
สูงกวาบริเวณพืน้ ทีท่ วั่ ไป ซึง่ เปนทีอ่ ยูอ าศัย สถาบัน
การศึกษา และสถานทีร่ าชการ โดยพืน้ ทีร่ มิ ถนนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคา ระดับเสียงเกิน
มาตรฐาน ซึ่งมีระดับเสียงสูงกวาพื้นที่ตางจังหวัด
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ทั่ ว ไประดั บ เสี ย งยั ง คงอยู  ใ นเกณฑ
มาตรฐาน (ตารางที่ 2.28)

ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในป พ.ศ. 2552 พบวา บริเวณริมถนนมีระดับเสียง
ลดลงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับป พ.ศ. 2551 (รูปที่ 2.42)
โดยระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ตรวจวัดไดอยู
ในชวง 62.0 - 84.8 เดซิเบลเอ มีคาเกินมาตรฐาน
รอยละ 66 ของจํานวนขอมูลทัง้ หมด บริเวณทีต่ รวจ
วัดระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนตรีเพชร สวนจุดตรวจวัดระดับเสียง
ชั่วคราวบริเวณริมถนน พบวาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)
24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 69.3 - 83.1 เดซิเบลเอ
ซึ่งเกินมาตรฐานทุกจุด
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รูปที่ 2.42 ระดับเสียงบริเวณพืน้ ทีร่ มิ ถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.43 ระดับเสียงบริเวณพืน้ ทีท่ วั่ ไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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สําหรับพื้นที่ทั่วไปพบวาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)
24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 48.9 - 83.9 เดซิเบลเอ
(รูปที่ 2.43) มีคา เกินมาตรฐานรอยละ 4 ของจํานวน
ข อ มู ล ทั้ ง หมด โดยบริ เ วณที่ มี ร ะดั บ เสี ย งเกิ น
มาตรฐานมากที่สุดคือ โรงเรียนนนทรีวิทยา

ปจจุบนั ประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณรอบสนาม
บินสุวรรณภูมิประสบกับปญหาเสียงรบกวนจาก
การบินของสายการบินตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียกรอง
ค า เสี ย หายเพื่ อ เป น การบรรเทาผลกระทบที่
ประชาชนไดรับ (กรอบที่ 2.18)

กรอบที่ 2.18 การจัดการมลพิษเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
การแกไขและปองกันปญหาผลกระทบทางเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานในการกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1. การจัดการปญหามลพิษเสียง โดย 1) ใหความสําคัญและเครงครัดในการเลือกเสนทางการ
บิน วิธีการบินและการใชทางวิ่งเพื่อควบคุมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบใหอยูในบริเวณจํากัด 2) เรงรัด
การโยกยายและจายคาชดเชยผูไดรับผลกระทบทางเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ NEF (Noise Exposure
Forecast) มากกวา 40 3) เรงรัดและดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับเสียงเพื่อติดตามประเมิน
สถานการณและกําหนดพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบทางเสียงจากการบินเพือ่ จัดทําบทลงโทษแกสายการ
บินที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนด รวมทั้ง การนําขอมูลจากการตรวจวัดเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง และ 4) ดําเนินงานตามมาตรการตาง ๆ ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอม และตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด พรอมทัง้ รายงานความกาวหนาใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและประชาชนรับทราบอยางตอเนื่อง
2. การปองกันปญหามลพิษเสียงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และระยะตอ ๆ ไป โดยเปดเผย
ขอมูลผลการศึกษาสูสาธารณชน พรอมทัง้ สรางความรูและความเขาใจอยางตอเนือ่ ง การใชกรอบ
พื้นที่สําหรับการดําเนินการชดเชยในปจจุบันตามสัดสวนการใชทางวิ่งดานทิศเหนือ ในอัตราสวน
ฝงตะวันตกรอยละ 80 และฝงตะวันออกรอยละ 20 ทางวิ่งดานทิศใตฝงตะวันตกรอยละ 20 และ
ฝงตะวันออกรอยละ 80 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และมติคณะ
กรรมการบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และใชกรอบ
การชดเชยตามเสนเสียงที่บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําทุก 2 ป หลังเปดดําเนิน
โครงการตามที่กําหนดในรายงาน EIA หากมีพื้นที่ผลกระทบเพิ่มเติมในอนาคต
ปจจุบันไดใชกรอบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงเฉพาะกรณีมี 2 ทางวิ่ง ตามมติคณะ
รัฐมนตรีวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปนกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งดานทิศเหนือและบินขึ้น
ปลายทางวิ่งดานทิศใตที่เรียกวา เสนเสียงฤดูรอน ซึ่งเสนเสียงดังกลาวไมครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด เนื่องจากลักษณะการบินของทาอากาศยานสุวรรณภูมิมี 2 ลักษณะคือ ชวงฤดู
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กรอบที่ 2.18 (ตอ)
รอน เปนกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งดานทิศเหนือและบินขึ้นที่ปลายทางวิ่งดานทิศใต ชวงฤดู
หนาว เปนกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งดานทิศใตและบินขึ้นที่ปลายทางวิ่งดานทิศเหนือ และเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมมี ติใหบริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนิน
การแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามเสนเสียง
ฤดูหนาวดวย เพื่อใหการชดเชยครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงทั้งหมด
3. ใหมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใชเปนกลไกใน
การกําหนดมาตรการ วิธีการที่จะชวยเหลือ และดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจ
ไดรบั จากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกองทุนจะมีรายไดจากการนําสงเงินเขา
กองทุนจากผูใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชน บริษัทสายการบิน ผูประกอบการตาง ๆ ตลอดจน
ผูโดยสารสายการบิน สวนรายจายของกองทุนจะเปนการจายเพื่อแกไขและปองกันปญหาผล
กระทบ เชน การจายคาชดเชยเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง การปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสราง
หรือการติดตั้งวัสดุลดเสียง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน
ทีอ่ าศัยโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ ปจจุบนั ยังมีการจัดตัง้ คณะกรรมการสามฝาย (ไตรภาคี)
โดยอยูระหวางการแตงตั้งผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมไดดําเนินโครงการศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการ
ขยายทางวิ่งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปงบประมาณ 2553 โดยมีลักษณะการศึกษาและจัดทํา
กรอบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการขยายทางวิ่งเสนที่ 3 และ 4 เพื่อรองรับผูโดยสาร
ประมาณ 129 ลานคน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนกรอบพื้นที่สําหรับดําเนินการปรับปรุงผังเมืองและ
การใชประโยชนทดี่ นิ ในอนาคต รวมทัง้ จัดทํารางแนวทางปฏิบตั ใิ นการแกไขปญหามลพิษเสียงจาก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อันจะเปนการแกไขปญหามลพิษเสียงที่เกิดจากโครงการพัฒนาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะยาว
ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 สิงหาคม 2552 วันที่ 17 มีนาคม 2552 วันที่ 31 สิงหาคม 2553
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2553

ระดับเสียงในพืน้ ทีต่ า งจังหวัด ในป พ.ศ. 2552
พบวา บริเวณริมถนน ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24
ชั่วโมง ตรวจวัดไดอยูในชวง 54.0 - 76.6 เดซิเบลเอ
มีคาเกินมาตรฐานรอยละ 9 ของขอมูลทั้งหมด (รูป
ที่ 2.44) โดยบริเวณที่มีปญหาคือ สถานีตํารวจภูธร
หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
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พบเกินมาตรฐานรอยละ 87 ของขอมูลทัง้ หมด สวน
พื้นที่ทั่วไปพบวาระดับเสียงเฉลี่ย 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 : กรมควบคุมมลพิษ 2553
รูปที่ 2.45 ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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ผลกระทบ
เสียงที่ดังเกินขนาด ความถี่ และระยะเวลาที่
ไดยนิ กอใหเกิดอันตรายตอระบบการไดยนิ จากการ
ศึ ก ษาขององค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง
สหรัฐอเมริกาพบวา ผูที่อาศัยอยูทีที่มีระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินกวา 70 เดซิเบลเอ เปนเวลา
นาน ๆ จะมีผลทําใหประสาทหูเสื่อมได นอกจากนี้
การไดสัมผัสเสียงดังเกินไปของคนในเมืองกลาย
เปนปญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญของเมืองในยุค
ที่ยานพาหนะมีจํานวนเพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอ
สุขภาพ สูญเสียการไดยินซึ่งกอใหเกิดความเครียด
เปนสาเหตุของการเจ็บปวยทางกายอื่น ๆ ตามมา
เชน ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ
นอกจากนี้ ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดคลอเรสเตอรอล
ในเลือดเพิ่มขึ้นอีกดวย

3.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

3.2.1 คุณภาพอากาศ
ป จ จุ บั น ป ญ หาคุ ณ ภาพอากาศยั ง คงเป น
ปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน
โดยเฉพาะอยางยิง่ พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ซึง่ ประสบปญหา
หมอกควันจากการเผาในทีโ่ ลงทําใหประชาชนไดรบั
ผลกระทบจากป ญ หาดั ง กล า วจนส ง ผลเสี ย ต อ
สุขภาพ รัฐบาลจึงไดทําพิธีลงนามขอตกลงความ
รวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการเผาในที่
โลงและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจัด
ทําขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2552 เพื่อใหการดําเนินมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควัน
เปนไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานสูงสุด โดยเนนพื้นที่ 8 จังหวัดภาค
เหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา
แพร นาน แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ป พ.ศ. 2551 2554 เพื่อดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โลง
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ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและเกษตรกรรม และเพือ่ การควบคุม
ปองกัน และแกไขปญหามลพิษหมอกควัน อีกทั้ง
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ปองกัน
และลดไฟป า โดยการนํ า ยุ ท ธศาสตร ต ามแผน
แมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง
ในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการเศษวัสดุเหลือใชภาค
การเกษตร ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการไฟปา และ
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมประชาสัมพันธ มา
ปรับปรุงประยุกตใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและควบคุม
ปญหาหมอกควันและไฟปาในป พ.ศ. 2551 - 2554
ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใหบังเกิดผลใน
ทางปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 ควบคุม
การเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม ยุทธศาสตร
ที่ 2 ควบคุมไฟปา และยุทธศาสตรที่ 3 รณรงค
ประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรู การมีสวนรวม
และการเฝาระวังปองกัน ผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชน โดยมีพนื้ ทีเ่ ปาหมายซึง่ เปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอ
การเผาในที่โลงในเขตชุมชนและเกษตรกรรม ดังนี้
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ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงหบรุ ี ลพบุรี ชัยนาท
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง เชียงใหม เชียงราย
ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน ตาก สุโขทัย
กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจติ ร นครสวรรค ขอนแกน
นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรว มกับ
กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมปาไม กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
การเผาในทีโ่ ลง และมลพิษหมอกควัน ภายใตแผน
แมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ
โดยยุทธศาสตร แบงเปน 2 ดาน คือ 1) ดานไฟปา
การเผาในทีโ่ ลง และ 2) ดานมลพิษหมอกควัน แบง
มาตรการดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ มาตรการ
ระยะเรงดวน (ป พ.ศ. 2552) มาตรการระยะปาน
กลาง (ป พ.ศ. 2553 - 2554) และมาตรการระยะยาว
(ป พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีหนวยงานบูรณาการ
จํานวน 43 หนวยงาน และไดกําหนดหนวยงานรับ
ผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนในมาตรการทัง้
3 ระยะ ในแตละยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน ซึง่ คณะ
รัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบยุทธศาสตรฯ ดังกลาว เมือ่
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และไดบูรณาการจัด
ทําแผนปฏิบตั กิ ารรองรับ เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตาม
มาตรการในแตละระยะตอไป
ตลอดจนการออกประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 ในการ
กํ า หนดมาตรฐานฝุ  น ละอองขนาดไม เ กิ น 2.5
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่ว ไป โดยกํ า หนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไปคาเฉลีย่ ในเวลา 24 ชัว่ โมง จะ
ตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคา
มัชฌิมเลขคณิต ในเวลา 1 ป ตองไมเกิน 0.025
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร โดยใช วิ ธี ต รวจวั ด

มาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตาม
ที่ อ งค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา (US EPA) กําหนดหรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคา
เฝาระวังสําหรับสารอินทรียร ะเหยงายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง กําหนดคาเฝาระวัง
สําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดย
ทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งสารอินทรียระเหยงาย
(Volatile Organic Compounds) ในบรรยากาศโดย
ทัว่ ไปทีเ่ ปนสารกอมะเร็ง ซึง่ มีความเขมขนสูงในชวง
เวลา 24 ชัว่ โมง จนสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ
และอาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนที่สัมผัสโดยการหายใจเขาสูรางกาย
นอกจากนี้ ยังไดดาํ เนินโครงการ Clean Air for
Smaller Cities in the ASEAN Region ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางรัฐบาลเยอรมันกับรัฐบาลไทยและ
ประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหความชวยเหลือดานการ
พัฒนา และจัดทําแผนสําหรับการจัดการมลพิษ
อากาศและการขนสง พรอมทั้งจัดใหมีการแลก
เปลี่ ย นประสบการณ ร ะหว า งประเทศที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ ตลอดจนการผลักดันใหมกี ารใชเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐศาสตรเพือ่ การจัดการมลพิษอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมมือทางวิชาการกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ในการจัดทํา (ราง) พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการ
จัดเก็บภาษีการปลดปลอยมลพิษอากาศจากคา
ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และ
ฝุนละอองโดยรวม เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับรองรับรางพระราชบัญญัตมิ าตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดลอมตอไป
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นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ปญหาหมอกควันและไฟปาไดจัดทําแผนในการ
เตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณหมอกควันป
พ.ศ. 2554 ดังนี้
1) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2554
ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในการดําเนิน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาป 2551 - 2554
2) กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดลอม และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดกาํ หนดจัด
กิจกรรมรณรงค “ลดเผา บรรเทาโลกรอน” ในเดือน
มกราคม 2554 ณ จังหวัดในภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รณรงค เผยแพรขอ มูลขาวสารและขอความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการงดเผาขยะชุมชน เศษกิ่ง
ไมใบไมในครัวเรือน งดเผาปา และงดเผาเศษวัสดุ
เหลือใชในพื้นที่เกษตร รวมถึงรวมกันติดตามเฝา
ระวัง และมีสวนรวมในการควบคุม ปองกัน และ
ดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3) กรมควบคุมมลพิษ ไดกําหนดแนวทางใน
การติดตามและเฝาระวังสถานการณไฟและหมอก
ควั น เพื่ อ ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า ง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิ่น
มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับใชในการ
ประเมินสถานการณ และจัดทําเปนแนวทางปฏิบตั ิ
ในการแจงเตือนสถานการณหมอกควันในพื้นที่
ภาคเหนื อ และใช เ ป น แนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินงานเพือ่ ควบคุม
และลดผลกระทบจากกรณีมลพิษหมอกควัน โดย
มี ม าตรการหลั ก แยกตามระดั บ การแจ ง เตื อ น
ไดแก (1) การติดตามและรายงานขอมูล (2) แจง
หนวยงานในพื้นที่ใหเตรียมพรอมเฝาระวัง ติดตาม
และควบคุมการเผาในที่โลงอยางเครงครัด และ
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(3) แจงเตือนภัยหมอกควันไปยังสวนราชการทอง
ถิน่ เพือ่ ดําเนินมาตรการควบคุมไฟทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
ไดแก จัดใหมีศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาระดับจังหวัด จัดชุดปฏิบตั กิ ารดับไฟ
ระดั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ น มาตรการล า งถนน ฉี ด นํ้ า
เพิ่ ม ความชื้ น ในอากาศ เพื่ อ ลดฝุ  น ในเขตเมื อ ง
ประชาสั ม พั น ธ ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณทเี่ กิดขึน้ และวิธกี ารปองกันตนเองทีถ่ กู
ตอง ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคล เชน หนากากปองกันฝุน เปนตน
4) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
และกรมปาไม ไดจดั ทํายุทธศาสตรการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควันป พ.ศ. 2554 เพื่อเปนกรอบ
การดําเนินงานในการแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน โดยมีมาตรการหลัก ไดแก การปองกันไฟปา
การจัดการเชือ้ เพลิง การสนับสนุนภารกิจการควบคุม
ไฟปาโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ การฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา การจัดตั้งเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปาภาคประชาชน การเตรียมความ
พรอมดับไฟปา ศูนยขอ มูลและแจงเตือนภัยจากไฟ
ปา การติดตามสถานการณไฟปาดวยดาวเทียม
และมาตรการตามแผนระดมพลดั บ ไฟป า ใน
สถานการณปกติ รุนแรง และวิกฤติ นอกจากนี้
ยังไดดําเนินการขยายผลตามแนวพระราชดําริปา
เปยก ซึง่ เปนแนวทางการอนุรกั ษปา ไมโดยใชความ
ชุม ชืน้ เพือ่ ใหปา เขียวตลอดเวลา ซึง่ สามารถปองกัน
ไฟปาได
3.2.2 ระดับเสียง
การจัดการปญหามลพิษเสียงในป พ.ศ. 2552
(กรมควบคุมมลพิษ 2552) ยังคงใหความสําคัญ
กั บ เรื่ อ งเสี ย งจากการจราจรและบู ร ณาการการ
จัดการปญหารวมกันของหลายหนวยงาน เชน
กรุ ง เทพมหานคร กรมการขนส ง ทางบก กอง
บัญชาการตํารวจนครบาล และกรมควบคุมมลพิษ
โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
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1) การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เกี่ ย วกั บ มลพิ ษ เสี ย งเพื่ อ ให ท ราบถึ ง สาเหตุ ข อง
ปญหาที่ประชาชนในเขตเมืองไดรับความเห็นตอ
การจัดการปญหา รวมทั้งแนวทางการดําเนินการ
แกไขปญหา โดยกลุม ตัวอยางเปนผูพ กั อาศัยในเขต
กรุ ง เทพมหานคร 17 เขต รวมจํ า นวน 1,235
ตัวอยาง ซึ่งพบวาการจราจรเปนแหลงกําเนิดเสียง
ทีป่ ระชาชนจํานวนมากไดรบั การรบกวนและกระทบ
ตอความเปนอยู
2) การเขมงวดตรวจจับยานพาหนะทีม่ รี ะบบ
เสียงเกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ไดแก ขอกําหนดกรมตํารวจไดกําหนดระดับเสียง
ของรถยนตไมเกิน 100 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
ของรถจักรยานยนตไมเกิน 95 เดซิเบลเอ
3) การเสนอแนะการปรับปรุงมาตรฐานระดับ
เสียงจากรถสามลอ ซึง่ กําหนดระดับเสียงไมเกิน 95
เดซิเบลเอ โดยจะมีผลบังคับใชกลางป พ.ศ. 2553
ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของ
รถยนตสามลอเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดไว
4) จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนเกิดความตระหนักและนํายานพาหนะไป
บํารุงรักษา โดยเนนใหมกี ารปรับปรุงแกไขใหระดับ
เสียงอยูในเกณฑมาตรฐานกอนนํามาใชงาน และ
การประชาสัมพันธแกผูประกอบการผูขับขี่รถยนต
สามลอใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎหมายที่
จะประกาศใชตอไป
3.2.3 การดํ า เนิ น งานตามข อ ตกลง
ระหวางประเทศ
1. อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครอง
บรรยากาศชั้นโอโซน (Vienna Convention)
ประเทศไทยได ใ ห สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญา
เวียนนาและพิธีสารมอนทรีออลวาดวยการปกปอง

ชัน้ บรรยากาศโอโซน เพือ่ ลดและเลิกการใชสารเคมี
ที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน แตยังคงมีอีกหลาย
ประเทศที่ยังมีการลักลอบใชสารเคมีเหลานั้น โดย
เฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ในป พ.ศ. 2553
ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในภาคีตามอนุสัญญาฯ
และพิธีสารฯ มีภาระผูกพันตองจัดทําแผนและ
บังคับใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ทยอยลดและเลิก
นําเขาสารเคมีหลายชนิดที่เปนตนเหตุทําลายลาง
โอโซนในชัน้ บรรยากาศ แตอปุ สรรคทีส่ าํ คัญคือ ทาง
เลือกของการใชสารเคมีชนิดอืน่ ซึง่ จะนํามาทดแทน
การใชสารที่ทําลายโอโซน สวนใหญเปนสารที่มี
ราคาแพง การดัดแปลงหรือแกไข อุปกรณเครือ่ งใช
ตาง ๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เปนตน โดย
ใหเปลี่ยนไปใชสารทางเลือกอื่นแทนสารที่ทําลาย
โอโซน ลวนแตมีตนทุนสูง นอกจากนี้ การจํากัด
ปริมาณและใบอนุญาตนําเขาสารที่ทําลายโอโซน
หรือการตั้งกําแพงเพื่อจัดเก็บภาษีการใชสารที่เปน
อันตรายตอโอโซนในอัตราสูงถึงรอยละ 30 ยิ่งเปน
ตัวเรงใหเกิดการลักลอบนําเขาสารเคมีที่ทําลาย
โอโซนในบรรยากาศมากขึ้น ดังนั้น หนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีตองดูแลและ
จั บ กุ ม การลั ก ลอบนํ า เข า สารเคมี ต  อ งห า มตาม
พิธีสารมอนทรีออลอยางเครงครัด
สํ า หรั บ ประเทศไทย สหประชาชาติ เ คย
สนับสนุนทางการเงินเพื่อใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินการลดและเลิกใชสารทีไ่ มเปนมิตรกับโอโซน
ซึง่ ประเทศไทยไดดาํ เนินโครงการลดและเลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน โครงการดังกลาวมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประสานความร ว มมื อ ในการ
ควบคุมดูแลการนําเขา-สงออก หรือมีไวในครอบ
ครองสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามขอกําหนดตาม
อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล โดยจัด
ทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีบทบาทในการควบคุมการนําเขา-
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ส ง ออก หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองสารทํ า ลายชั้ น
บรรยากาศโอโซนใหมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดหา
เครื่องมืออุปกรณในการตรวจสอบตรวจวัดสาร
ทํ า ลายชั้ น บรรยากาศโอโซนเพื่อ ควบคุม ให ก าร
นําเขา-สงออก หรือมีไวในครอบครองสารทําลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซนเปนไปอยางถูกตอง
2. ข อ ตกลงอาเซี ย นเรื่ อ ง มลพิ ษ จาก
หมอกควันขามแดน (Asean Agreement on
Transboundary Haze Pollution)
ขอตกลงอาเซียนเรื่อง มลพิษจากหมอกควัน
ขามแดน มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและติดตาม
ตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันขามแดน อันเปน
ผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟปา ซึ่งควร
จะตองดําเนินการใหลดลง โดยอาศัยความพยายาม
ร ว มกั น ในประเทศ และความร ว มมื อ ในระดั บ
ภูมภิ าคและระดับนานาชาติ ประเทศไทยพรอมดวย
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อีก 9 ประเทศไดรวม
ลงนามในขอตกลงอาเซียนฯ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
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และไดดําเนินการใหสัตยาบันเมื่อปลายป พ.ศ.
2546 สงผลใหขอตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช
ตัง้ แตวนั ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ประเทศภาคี
ทีใ่ หสตั ยาบันแลว 6 ประเทศ ไดแก บรูไน มาเลเซีย
พมา สิงคโปร เวียดนาม และไทย และในป พ.ศ.
2548 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไดใหสัตยาบันเรียบรอยแลว สําหรับประเทศ
ฟลิปปนส กัมพูชา และอินโดนีเซีย อยูระหวาง
ดําเนินการเรื่องการใหสัตยาบัน
กรมควบคุม มลพิษ ได ดํา เนิน งานตามข อ
ตกลงอาเซียนฯ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการยกรางแผนแมบทแหงชาติวา ดวยการควบคุม
การเผาในทีโ่ ลงเพือ่ เปนกรอบในการดําเนินงานการ
ควบคุ ม การเผาในที่ โ ล ง ของประเทศไทย คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทแหงชาติวาดวย
การควบคุมการเผาในทีโ่ ลง เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ไดจดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารตามแผน
แมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง
(พ.ศ. 2547 - 2551)
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การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ

4.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º

4.1.1 สถานการณ ก ารปลดปล อ ยก า ซ
เรือนกระจก
จากขอมูลของสถาบันทรัพยากรโลก ในชวง
ป พ.ศ. 2493 - 2543 ประเทศไทยปลอยกาซ
เรือนกระจก 3.8 พันลานตันคารบอนไดออกไซด คิด
เปนรอยละ 0.35 ของการปลอยกาซเรือนกระจกของ
โลกในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ จัดเปนประเทศทีป่ ลอย
กาซเรือนกระจกอันดับที่ 42 ของโลก ในป พ.ศ.
2548 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกรวมทัง้ สิน้
351 ลานตันคารบอนไดออกไซด คิดเปนรอยละ
0.95 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทัว่ โลก และเปน
อันดับที่ 24 ของโลก เมื่อพิจารณาปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากรแลว พบวา
ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 5.6 ตัน
ตอคน ตํา่ กวาคาเฉลีย่ ของโลกซึง่ เทากับ 5.8 ตันตอ
คน และจัดเปนอันดับที่ 71 ของโลก
ถึงแมวา ประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจก
เปนจํานวนนอยแตก็เปนประเทศหนึ่งที่มีอัตราการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
ประเทศไทยมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเทากับรอยละ 9.64
ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของ
อาเซียน (รอยละ 6.89 ตอป) ทวีปเอเชีย (รอยละ
4.40 ตอป) และโลก (รอยละ 2.52 ตอป)
ในป พ.ศ. 2548 ภาคเศรษฐกิจที่ปลอย
กาซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ ไดแก ภาคพลังงาน
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปลอยกาซเรือน

กระจกรวมกันคิดเปนรอยละ 72.47 โดยปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ รองลงมาคือ
ภาคเกษตร ซึง่ ปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 25.28 ของการปลอย
กาซเรือนกระจกทั้งหมด และกิจกรรมการกําจัด
ของเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ซึ่ ง ปล อ ยก า ซมี เ ทนและ
คารบอนไดออกไซด คิดเปนรอยละ 2.3 ของการ
ปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด (ตารางที่ 2.29)
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะภาคพลั ง งานและ
อุตสาหกรรม พบวาภาคการผลิตไฟฟาและความ
รอน มีสัดสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด
และมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จาก 28.7 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2533 เปน 91.6 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2548 หรือเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 3 เทา รองลงมาไดแก ภาคคมนาคม
ขนส ง ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก 27.1 ล า นตั น
คารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2533 เปน 55.9 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2548 หรือเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 2 เทา
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ตารางที่ 2.29 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยแบงตามภาคการผลิต พ.ศ. 2533 - 2548
ภาคการผลิต
พลังงานเชื้อเพลิง
ไฟฟาและความรอน
คมนาคมขนสง
อุตสาหกรรมและกอสราง
การเผาไหมเชื้อเพลิงอื่น ๆ
กาซรั่วไหล *
การเกษตร
ปาไมและการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน **
อุตสาหกรรม (กระบวน
การผลิต)
ของเสียและสิ่งปฏิกูล
รวม

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
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CH4, N2O
CO2

91.6
28.7
27.1
14.8
17.9
3.1
78.5
39.9

40.6
12.7
12.0
6.6
8.0
1.4
34.8
17.7

155.6
54.3
46.4
32.2
18.7
4.1
81.1
47.2

50.4
17.6
15.0
10.4
6.1
1.3
26.3
15.3

175.7
65.6
43.8
35.6
23.5
7.2
85.7
47.6

53.2
19.9
13.3
10.8
7.1
2.2
26.0
14.4

233.5
91.6
55.9
51.9
25.9
8.1
88.8
n/a

66.5
26.1
15.9
14.8
7.4
2.3
25.3
n/a

CO2, HFCs,
PFCs, SF6
CH4, CO2

9.1

4.0

17.6

5.7

13.5

4.1

21.1

6.0

6.5
225.6

2.9

7.0
308.5

2.3

7.4
330.0

2.3

7.9
351.3

2.2

หมายเหตุ : * กาซรั่วไหล (Fugitive emission) ไดแก กาซที่รั่วไหลออกจากระบบ จึงไมไหลผานระบบ
ตรวจวัด
** เนื่องจากไมมีขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซจากภาคปาไมและการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดิน ดังนั้น จึงไมสามารถนําปริมาณรวมและสัดสวน (รอยละ) การปลอยกาซของแตละ
ภาคการผลิตไปเปรียบเทียบกับปกอนหนาไดโดยตรง
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2552
4.1.2 การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ข อง
ประเทศไทย
จากการวิเคราะหขอมูล 59 ป (พ.ศ. 2494 2552) พบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา อุณหภูมิ
เฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.3
องศาเซลเซียส อุณหภูมติ าํ่ สุดเฉลีย่ สูงขึน้ ประมาณ
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0.5 องศาเซลเซียส โดยทัง้ อุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุดเฉลีย่
และตํ่ า สุ ด เฉลี่ ย ระยะยาวมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เช น
เดียวกัน สําหรับอุณหภูมขิ องประเทศไทยในปลา สุด
(พ.ศ. 2552) พบวา สูงกวาคาปกติทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย และอุ ณ หภู มิ ตํ่ า สุ ด เฉลี่ ย
(รูปที่ 2 - 46)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.46 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. คาปกติ พ.ศ. 2514 - 2543 (อุณหภูมิเฉลี่ยคาปกติ พ.ศ. 2524 - 2543)
2. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 45 สถานี
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
การศึกษาศูนยเครือขายงานวิเคราะหวจิ ยั และ
ฝ ก อบรมการเปลี่ ย นแปลงของโลกแห ง ภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพือ่ คาดการณสถานการณ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตโดยใช
สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน

การพัฒนาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งและยังคงดํารงชีวติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรุปไดวา
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อุณหภูมเิ ฉลีย่ รายปของประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้
อยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยใน
ทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ใน
ชวงป พ.ศ. 2553 - 2582 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศา
เซลเซียส ในชวงป พ.ศ. 2593 - 2602 และจะเพิ่ม
ขึน้ ถึง 4 องศาเซลเซียส โดยประมาณในชวงป พ.ศ.
2623 - 2632
จํานวนวันที่มีอากาศรอน (วันที่มีอุณหภูมิ
สูงสุดมากกวา 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโนมเพิ่ม
ขึน้ อยางตอเนือ่ งในทุกภูมภิ าค เชน จากเดิมในชวง
ป พ.ศ. 2513 - 2532 ประเทศไทยเคยมีวันที่อากาศ
รอนประมาณ รอยละ 38 โดยเฉลี่ยตอป ก็จะเพิ่ม
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
สุดมากกวา 15 องศาเซลเซียส) มีแนวโนมที่จะลด
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
การเปลีย่ นแปลงปริมาณนํา้ ฝน พบวาในระยะ
2 - 3 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกวา
คาปกติติดตอกันในชวงฤดูรอน สวนชวงฤดูหนาว
และฤดูฝนมีการผันแปรในแตละป สําหรับปริมาณ
ฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปสูงกวาคาปกติติดตอกันในชวง
5 ปทผี่ านมา โดยเมือ่ พิจารณาปริมาณฝนในระยะ
10 ปลาสุดมีแนวโนมสูงขึ้น แตแนวโนมระยะยาว
ของปริมาณฝนในประเทศไทยยังไมชัดเจน เชน
เดียวกับจํานวนวันฝนตก (รูปที่ 2.47)
การศึ ก ษาเพื่ อ คาดการณ ส ถานการณ ก าร
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศในอนาคตโดยใช
สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน
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การพัฒนาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งและยังคงดํารงชีวติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรุปไดวา
จํานวนวันทีฝ่ นตกเฉลีย่ รายปลดนอยลงในทุก
ภาคแตปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (มิลลิเมตรตอป)
จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหแนวโนมความหนาแนนของฝน
เฉลีย่ รายป (มิลลิเมตรตอวัน) เพิม่ ขึน้ ซึง่ หมายความ
วาฝนจะตกหนักขึ้นแตจํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง
4.1.4 จํานวนการเกิดพายุหมุนเขตรอน
สํ า หรั บ สถิ ติ พ ายุ ห มุ น เขตร อ นของกรม
อุตนุ ยิ มวิทยาจะรวบรวมเฉพาะทีเ่ กิดหรือเคลือ่ นตัว
เขามาในพืน้ ทีค่ รอบคลุม (ละติจดู 0 - 25 องศาเหนือ
ลองจิจูด 90 - 120 องศาตะวันออก) ซึ่งเปนบริเวณ
ที่ พ ายุ อ าจส ง ผลกระทบกั บ สภาพอากาศของ
ประเทศไทย จากสถิติตั้งแตป พ.ศ. 2494 - 2552
พบวา มีพายุเคลือ่ นเขาประเทศไทยโดยตรงทัง้ หมด
184 ลูก สวนใหญเคลื่อนเขาสูประเทศไทยขณะมี
กําลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่น โดยมีกําลังแรงถึงขั้น
พายุโซนรอน 13 ลูก และไตฝุน 1 ลูก (รูปที่ 2.48)
โดยเฉลี่ยจาก พ.ศ. 2494 ถึงปจจุบัน มีพายุ
หมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยปละ 3 ลูก
และมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเฉลี่ยในแตละ
ทศวรรษ กลาวคือ พ.ศ. 2494 - 2503 มีคาเฉลี่ย 2.2
ลูก พ.ศ. 2404 - 2513 มีคาเฉลี่ย 6.1 ลูก พ.ศ.
2414 - 2523 มีคาเฉลี่ย 3.5 ลูก พ.ศ. 2424 - 2533
มีคาเฉลี่ย 2.5 ลูก พ.ศ. 2534 - 2543 มีคาเฉลี่ย 2.6
ลูก และ พ.ศ. 2544 - 2552 มีคาเฉลี่ย 1.7 ลูก โดย
ทศวรรษลาสุดมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด โดยในป พ.ศ.
2552 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
เพียง 1 ลูก คือ พายุดีเปรสชันที่ออนกําลังลงจาก
พายุไตฝุน “กิสนา” ซึ่งไดเคลื่อนเขาสูภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี
การศึ ก ษาเพื่ อ คาดการณ ส ถานการณ ก าร
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในอนาคตโดยใช

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
รูปที่ 2.47 จํานวนวันฝนตกและปริมาณฝนของประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. คาปกติ พ.ศ. 2514 - 2543
2. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 45 สถานี
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน
การพัฒนาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งและยังคงดํารงชีวติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรุปไดวา
อุณหภูมิบนพื้นผิวนํ้าทะเลที่อุนขึ้นอาจเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหลมมรสุมมีกําลังรุนแรงเพิ่มขึ้น
(ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น) อันมี
สวนทําใหเกิดพายุรนุ แรงและบอยครัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ
ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ พั ด ผ า นเข า สู 
ประเทศไทยในชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ จึงอาจ
จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดพายุรุนแรงฝงอาวไทยได

4.1.5 ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ ย งและผลกระทบทางกายภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไดรับการ
กลาวถึงมากที่สุดก็คือ การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้า
ทะเล พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งเป น พิ เ ศษ ได แ ก
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ราบลุมปากแมนํ้า การ
ศึกษาขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพั ฒ นา (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) เมื่อ
พ.ศ. 2550 ระบุวา เมื่อถึงทศวรรษ 2070 เกือบ
รอยละ 90 ของเมืองใหญที่จะไดรับความเสียหาย
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รูปที่ 2.48 พายุหมุนเขตรอนในพืน้ ทีค่ รอบคลุม (เสนรุง ที่ 0 - 25 องศาเหนือ เสนแวงที่ 90 - 120
องศาตะวันออก)

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ นลําดับที่ 6 ในแงระดับความ
รุนแรงของผลกระทบลําดับที่ 7 สําหรับจํานวน
ประชากรที่จะไดรับผลกระทบ และลําดับที่ 10
สําหรับทรัพยสินที่จะไดรับความเสียหาย (OECD
2007) การศึกษาของธนาคารโลกไดสรุปความเสียหาย
เบื้ อ งต น สํ า หรั บ กรุ ง เทพมหานครไว ที่ 148,386
ลานบาท โดยประมาณครึ่งหนึ่งเปนผลเสียหายใน
ภาคธุรกิจและอีกประมาณรอยละ 35 - 40 ใน
ภาคครัวเรือน
การทรุดตัวของแผนดินเปนปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ให
ผลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ ของระดับนํา้ ทะเลรุนแรง
มากขึ้น ในปจจุบันการทรุดตัวของแผนดินของ
กรุงเทพมหานครอยูในระดับ 5 - 10 มิลลิเมตรตอป
หากการทรุดตัวยังดําเนินอยูต อ ไปในอัตราดังกลาว
ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของระดับนํา้ ทะเล พืน้ ทีข่ อง
กรุงเทพมหานครจะถูกนํ้าทวมสูงถึง 50 - 100
เซนติเมตร ภายในป พ.ศ. 2568 หากนํ้าทะเลสูงขึ้น
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50 เซนติเมตร รอยละ 55 ของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
จะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม และหากนํ้าทะเล
เพิม่ สูงขึน้ อีกเปน 1 เมตร พืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบจะ
เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 72 (Bangkok Assessment Report
2009) อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ะเกิดขึน้ กับประเทศไทยในระยะ
เวลา 5 - 10 ป ยังไมใชผลกระทบจากระดับนํา้ ทะเล
ทีส่ งู ขึน้ แตเปนปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึง่ มีความ
รุนแรงมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากภัยพิบตั จิ ากลมมรสุม
จากการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากปญหานํ้าทวมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปญหา
นํ้าทวมในเขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2593 จะ
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 โดยพื้นที่สวนใหญของ
ฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะเกิดนํ้าทวม
เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ ของระดับ
นํา้ ทะเลมากกวาบริเวณอืน่ ในขณะทีพ่ นื้ ทีฝ่ ง ตะวัน
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ออกของกรุงเทพมหานครจะมีเพียงบางสวนไดรับ
ผลกระทบจากนํ้าทวม ประชากรราว 700,000 คน
อาจได รั บ ผลกระทบจากนํ้ า ท ว มเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ อาคาร
และที่ พั ก อาศั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลจํ า นวน 1.16 ล า นหลั ง จะได รั บ ผล
กระทบจากนํ้าทวมสูงตั้งแต 10 เซนติเมตรขึ้นไป
ในชวงเวลาตาง ๆ กัน ทัง้ นีผ้ ลกระทบดังกลาวขางตน
สามารถประเมินมูลคาความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออมจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป
พ.ศ. 2593 คิดเปนมูลคาเกือบ 1.5 แสนลานบาท
ระบบการเกษตรของประเทศไทยเปนระบบ
การผลิตที่ตองพึ่งพิงลมฟาอากาศเปนหลัก ความ
ผันผวนของภูมิอากาศจึงสงผลใหผลผลิตพืชใน
แตละปมีความแปรปรวนและผันแปรไปตามสภาพ
ดินฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจมีสวนทําใหภาคการเกษตรของประเทศไทยมี
ความเสีย่ งสูงยิง่ ขึน้ ไปกวาเดิม ตัวอยางเชน ในกรณี
ของขาว อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบโดยตรงตอ
ผลผลิตขาวตั้งแตในระยะตั้งตัวของตนกลา ระยะ
สรางชอดอก การผสมเกสร และการสะสมนํ้าหนัก
เมล็ดจึงอาจทําใหผลผลิตขาวลดลงและคุณภาพ
เมล็ดตํ่าลง ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงทางอาหาร
และความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใน
ระยะยาว
ผลกระทบทางออมจากความแหงแลงและการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ คือ การรุกระบาดของโรค
และแมลง ในประเทศไทยมีหลักฐานวา แมลงบั่ว
(Oseolia oryzae, Wood-mason) ซึ่งเปนแมลงศัตรู
สําคัญของขาวในนาบริเวณตีนเขา (400 - 500 เมตร)
ในภาคเหนือ ไดเริ่มระบาดขึ้นไปในที่นาที่สูงถึง
1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล กลายเปนปญหา
นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหมีความ
จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาการเกษตรที่ ป ระณี ต ขึ้ น และ
แมนยําขึน้ เชน การใหนาํ้ และปุย ในจังหวะเวลาและ

ปริม าณที่พ อดีกับ ธาตุอ าหารที่มีอ ยู  ใ นดิน และ
ตองบูรณาการการเฝาระวังและการวิจยั เขาดวยกัน
เพื่อติดตามตรวจสอบปญหา
ระบบนิเวศปาไมเปนแหลงกักเก็บกาซเรือน
กระจก ในทางกลับกันการสูญเสียพื้นที่ปาและการ
ทําใหพนื้ ทีป่ า เสือ่ มโทรมจะทําใหเกิดการปลอยกาซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
จากการประเมินของ IPCC (2007) พบวาในแตละ
ปปาไมดูดซับคารบอนประมาณ 2.6 พันลานตัน
และการทําลายปาปลดปลอยคารบอนประมาณ 1.6
พันลานตัน ซึ่งการปลดปลอยคารบอนจากการ
สู ญ เสี ย ป า คิ ด เป น ร อ ยละ 20 ของการปล อ ย
คารบอนของโลก
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละการกระจายตัว
ของฝนสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศ โดย
สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุอาจจะไดรับผลดีจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในขณะที่บางสายพันธุจะ
สูญเสียสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงอยู และ
กอใหเกิดผลกระทบทางออมตาง ๆ เชน ความเสีย่ ง
ในการเกิดไฟปาสูงขึ้น การยายถิ่นที่อยูของสัตวปา
และการระบาดของแมลง ซึง่ ลวนแตมผี ลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชปา เพือ่ การ
ท อ งเที่ ย วในระยะยาว (แผนแม บ ทด า นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช 2552)
สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืชได
ศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคารบอน15 ของปาไม
ในประเทศไทย โดยที่ ป  า ดิ บ แล ง จะมี ป ริ ม าณ
คารบอนสะสมสูงสุด (70.64 ตันตอไร) รองลงมาคือ
ปาเบญจพรรณ (56.69 ตันตอไร) และปาเต็งรัง
21.71 ตันตอไร (สําเริงและคณะ 2552) เมือ่ ปาเหลานี้
ถูกทําลาย ก็จะปลดปลอยกาซคารบอนทีก่ กั เก็บไว
ในมวลชี ว ภาพและใต ดิ น ออกมา ในป จ จุ บั น
ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาประมาณ
รอยละ 1.2 ตอป นอกจากนี้ ฝุนและละอองผงถาน
จากไฟป า อาจมี ผ ลกระทบต อ การเปลี่ ย นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิสูงขึ้น กระบวนการ
เกิดเมฆและฝนถูกจํากัดลง (แผนแมบทดานการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช, 2552)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรง
และทางออม ผลกระทบทางตรงเกิดจากการสัมผัส
หรือไดรบั ความเสียหายจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิที่สูงขึ้นกอใหเกิดการ
สูญเสียนํา้ ในรางกาย ภาวะเครียด และโรคลมแดด
(heat stroke) หรือการไดรับบาดเจ็บจากพายุที่เกิด
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เปนตน
สวนผลกระทบทางออมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศซึ่งทําใหเอื้อตอ
การกระจายหรือการระบาดของโรคมากขึ้น เชน
การเปลี่ ย นแปลงทางชี ว วิ ท ยาของยุ ง นํ า โรค
มาลาเรียและความชุกชุม และชีวนิสยั ของยุงพาหะ
นํ า โรคอื่ น ๆ รวมทั้ ง โรคไข เ ลื อ ดออก เป น ต น
นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศยังกอ
ใหเกิดความเสี่ยงตอโรคตาง ๆ มากขึ้น เชน โรค
ระบาดที่ ม ากั บ นํ้ า ท ว ม อหิ ว าตกโรค และโรค
อุจจาระรวง ความแหงแลงและความรุนแรงของภัย
พิ บั ติ ธ รรมชาติ ก  อ ให เ กิ ด การขาดแคลนนํ้ า และ
อาหาร รวมทั้งภาวะทุพโภชนาการ กลุมประชากร
ที่มีความเปราะบางตอผลกระทบทางสุขภาพมาก
ที่สุด ไดแก คนชรา เด็ก ผูปวยที่มีสุขภาพรางกาย
อ อ นแอ และประชากรที่ มี ถิ่ น ฐานอยู  ใ นพื้ น ที่
ภูมิศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศมากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาทีม่ คี วามสามารถ
ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศนอยกวาประเทศพัฒนาแลว

15

อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมี
ปรากฏการณของโรคติดตอทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตบาง
ชนิดกลับมาระบาดใหมหรือระบาดซํ้ามากขึ้นใน
บางพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออกในเขตเมือง ไข
มาลาเรียตามพื้นที่ชายแดน รวมทั้งโรคชิคุนกุนยา
ในพืน้ ทีห่ ลายจังหวัดภาคใตของไทย นอกจากนี้ ยัง
พบวาความเสีย่ งจากพาหะนําโรคมีเพิม่ มากขึน้ เชน
คางคาวในไทยมีความเสีย่ งในการเปนพาหะนําโรค
เชือ้ ไวรัสอีโบลาไมนอ ยกวาในแอฟริกา เปนตน รวม
ถึงการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม เชน โรคซารส โรค
ไขหวัดนก และไขหวัดใหญ 2009 เปนตน ทําใหนัก
วิชาการดานโรคติดเชื้อของไทยเชื่อวา การเกิดขึ้น
ใหมของโรคติดตอบางชนิด หรือการพบโรคทีร่ ะบาด
ในพืน้ ทีแ่ ถบอืน่ ของโลกในประเทศไทยมากขึน้ นาจะ
มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศโลก ในขณะเดียวกัน สถิตกิ ารเกิดโรคติดเชือ้
อุบัติใหมก็ทําใหคาดการณไดวา โรคติดเชื้ออุบัติ
ใหมจะเปนปญหาสําคัญของประเทศไดในอนาคต
จึงมีความจําเปนตองเฝาระวังอยางใกลชิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสงผลกระทบ
ตอการทองเที่ยวของประเทศไทยทั้งทางตรงและ
ทางออม แหลงทองเทีย่ วมีความหลากหลายทัง้ โดย
สภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ และขีดความสามารถ
ในการปรับตัวทําใหระดับความรุนแรงหรือผลกระทบ
ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
แตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ เช น สถานที่ท  อ งเที่ย วเพื่อ ดํา นํ้า ชม
ปะการั ง การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การชมสั ต ว
นํ้าพุรอน เปนตน จะมีระดับความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะสงผลตอ
แหลงทองเที่ยวชายฝง ตัวอยางเชน ภัยจากมรสุม

คารบอน หมายถึง คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินบวกมวลชีวภาพใตพื้นดินบวกมวลชีวภาพในดิน
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ชายฝงจะมีผลกระทบตอความสมบูรณของระบบ
นิเวศชายฝงและมีผลตอความปลอดภัยของแหลง
ทองเทีย่ วชายฝง ระดับนํา้ ทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะทําให
พื้นที่ชายหาดลดลง หรืออาจทําใหสูญเสียแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญบางแหง อาทิ แหลมพรหมเทพ
ซึ่งมีแนวโนมที่จะจมอยูใตระดับนํ้าทะเล ปริมาณ
นํ้าจืดที่จะลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจทําใหแหลงทองเที่ยวประเภท
เกาะตองประสบปญหาจากภาวะขาดแคลนนํ้า
หากไมมีการวางแผนจัดการนํ้าที่ดี
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศในเขตอุทยานแหงชาติ
หรือเขตปาสงวนทีเ่ ปนปาเบญจพรรณหรือปาผลัดใบ
มีความเสีย่ งตอไฟปา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในฤดูแลง
ซึ่งจะแหงแลงและรอนมากขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซียส
สําหรับจังหวัดที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในชวง
ฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมี
ผลกระทบตอการทองเที่ยวในระยะยาว เนื่องจาก
จํานวนวันที่มีอากาศหนาวเย็นจะลดลงประมาณ
5 - 10 วันตอป ภายในอีก 20 ปขางหนา และ
ลดลงมากกวา 20 วันตอป ภายใน 50 ป ขางหนา
แมแตในเขตภูเขาของจังหวัดแมฮอ งสอน เชียงใหม
และเชียงราย ก็จะมีจํานวนวันที่อากาศหนาวเย็น
ไมเกิน 60 วันตอป และปริมาณฝนโดยรวมจะเพิ่ม
ขึ้นมากถึง 200 มิลลิเมตรตอป ในบางจังหวัดของ
ภาคเหนือ จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอนํ้าทวมใน
พื้นที่ลุม
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4.2.1 การดําเนินงานภายในประเทศ
ประเทศไทยไดนําปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศมาบรรจุ อ ยู  ใ นแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และ 11
และจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2550 - 2554
รวมถึงแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ (พ.ศ. 2553 - 2562) เพื่อใชเปน

กรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทุก
ภาคสวนใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่ง
ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการนําเขาทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานและโครงการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หนวยงานตาง ๆ
ได จั ด ทํ า ขึ้ น อี ก หลายแผนงาน/โครงการ เช น
แผนบรรเทาสภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ.ศ.
2551 - 5554 แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 - 2554 แผนอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2551 - 2554 แผนสงเสริมการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐ (พ.ศ. 2551 - 2554) โครงการสาธารณสุข
รวมใจ รณรงคลดโลกรอน (ป พ.ศ. 2553 - 2555)
โครงการลดโลกรอนในเขตเมือง ไดแก แผนปฏิบัติ
การว า ด ว ยการแก ไ ขป ญ หาโลกร อ นของ
กรุงเทพมหานคร (ป พ.ศ. 2550 - 2555) แผนปฏิบัติ
การวาดวยการลดโลกรอนจังหวัดขอนแกน พ.ศ.
2553 - 2562
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ไดออกระเบียบคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาใหคาํ รับรองวาเปนโครงการตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วันที่
9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553) และประกาศคณะกรรมการ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลัก
เกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการพิจารณาให
คํารับรองวาโครงการตามกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด
พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2553) เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองโครงการเกิด
ประโยชนตอ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนและเปนไปดวย
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเปนการ
วางแนวทางหรื อ เกณฑ ก ารพิ จ ารณาการให คํ า
รั บ รองว า เป น โครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่
สะอาด
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

การเลือกซื้อสินคาหรือบริการที่มีการปลอย
กาซเรือนกระจกนอย เปนทางเลือกหนึ่งที่ผูบริโภค
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
และยังเปนกลไกทางการตลาดในการกระตุนให
ผูผลิตพัฒนาสินคาทีล่ ดการปลอยกาซเรือนกระจก
ตามความตองการของผูบริโภคดวย อยางไรก็ตาม
ผูบ ริโภคจําเปนตองมีขอ มูลในการตัดสินใจเลือกซือ้
องคการจัดการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสง
เสริมใหมีการจัดฉลากและมาตรฐานสินคาที่แสดง
ถึงปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในรูป
แบบตาง ๆ ไดแก ฉลากการลดคารบอน (Carbon
Reduction Label) คือ ฉลากทีแ่ สดงระดับการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวย
ผลิตภัณฑ จะแสดงใหผูบริโภคไดรับทราบวาใน
กระบวนการผลิตสินคาสามารถลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเปนปริมาณเทาใดหลังจากทีผ่ ปู ระกอบ
การได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต แล ว
ปจจุบันมีบริษัทและผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติ
การขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน 15 บริษัท 69
ผลิตภัณฑ (ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2553)
เครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นท แสดงขอมูลใหผู
บริโภคไดทราบวา ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ
เหลานั้นมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกมา
ปริมาณเทาไหร ตั้งแตกระบวนการหาวัตถุดิบ การ
ผลิต การขนสง การใชงาน และการกําจัดเมือ่ กลาย
เปนของเสีย ปจจุบนั มี 22 บริษทั ไดรบั การอนุมตั ใิ ห
ขึ้นทะเบียนคารบอนฟุตพริ้นท (ขอมูล ณ วันที่ 11
มิถุนายน 2553)
มาตรฐานมงกุฎไทยสําหรับโครงการกลไกการ
พั ฒ นาที่ ส ะอาด (CDM Project) เพื่ อ ให เ ป น
มาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดของประเทศไทยใหเทียบเทามาตรฐาน
ระดับสากลควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และกอให
เกิดประโยชนตอ ทุกฝายทัง้ ผูพ ฒ
ั นาโครงการ สังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนเป น การผลั ก ดั น ให
คารบอนเครดิตจากโครงการกลไกการพัฒนาที่
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สะอาดของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในตลาดโลก
และมีมูลคาสูงขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา
อบก. ไดติดตอประสานงานกับมูลนิธิมาตรฐาน
ทองคํา (Gold Standard Foundation) ใหศึกษากลไก
การรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ
ประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิมาตรฐานทองคําไดใหการ
ยอมรับ “มาตรฐานมงกุฎไทย” โครงการกลไกการ
พัฒนาทีส่ ะอาดทีไ่ ดรบั มาตรฐานมงกุฎไทยจะขอรับ
มาตรฐานทองคําไดงายขึ้น ใชระยะเวลาพิจารณา
รับรองที่สั้นกวา และอาจมีคาธรรมเนียมในการ
รั บ รองมาตรฐานทองคํ า ตํ่ า ลงด ว ย ป จ จุ บั น มี
โครงการที่ไดรับมาตรฐานมงกุฎไทย 8 โครงการ
(ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
4.2.2 การดํ า เนิ น งานภายใต ข  อ ตกลง
ระหวางประเทศ
อุณหภูมขิ องโลกทีส่ งู ขึน้ ถือเปนปญหา
สิ่งแวดลอมระดับโลกตองไดรับการแกไขอยางเรง
ดวน ซึ่งการแกปญหาโลกรอนนั้นตองอาศัยความ
รวมมือระดับประชาคมโลก จึงเปนที่มาของการจัด
ทํ า กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว  า ด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต ซึ่งไดมีการประชุมอยาง
ตอเนื่องเพื่อรวมกันหาแนวทางบรรเทาปญหาโลก
ร อ น โดยมี ก ารประชุ ม ครั้ ง ล า สุ ด เมื่ อ ต น เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร ก นั บ เป น การประชุ ม ภาคี ส มาชิ ก ของ
UNFCCC ครั้งที่ 15 (COP15) ประเด็นสําคัญของ
Copenhagen Accord ไดแก
1) ก า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท า ง
วิทยาศาสตรของเปาหมายการรักษาการเพิ่มของ
อุณหภูมิของโลกที่ไมเกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส
2) ใหประเทศกําลังพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อ ลดก า ซเรือ นกระจกและบัญ ชีก  า ซเรือ น
กระจกบรรจุ ใ นรายงานแห ง ชาติ โดยจั ด ส ง ทุ ก
สองป
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3) มาตรการในการลดกาซเรือนกระจกใน
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาที่ ไ ด (และไม ไ ด ) รั บ การ
สนับสนุนทางการเงินตองผานการตรวจวัด รายงาน
และตรวจสอบในระดับสากล (และภายในประเทศ)
ตามลําดับ
4) จัดตั้ง “กองทุนภูมิอากาศสีเขียว” โดย
ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับเงินชวยเหลือในการ
ปรั บ ตั ว และลดก า ซฯ จากประเทศพั ฒ นาแล ว
30,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงป ค.ศ. 2010 2012 และเพิม่ ขึน้ เปน 100,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ตอป ภายในป ค.ศ. 2020
5) การยอมรับความสําคัญของกลไกการลด
การปลดปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากการตั ด ไม
ทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศ
กําลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation
and Degradation in Developing Countries: REDD)
เพือ่ ใหการดําเนินงานบรรลุผลตามอนุสญ
ั ญาฯ
ประเทศไทยจะตองมีการศึกษาถึงผลดีและผลเสีย
ของการดําเนินการตามกลไกการลดการปลดปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกจากการตั ด ไม ทํ า ลายป า และ
ความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ การลดก า ซเรื อ นกระจกใน
กระบวนการผลิตของประเทศพัฒนาแลว รวมทั้ง
ติดตามประเด็นการเจรจาเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการกําหนดทาที เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ถึงแมวาประเทศไทย
จะเปนประเทศทีใ่ หความสําคัญกับการลดกาซเรือน
กระจก แตตองคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาฯ
เปนสําคัญ คือ การลดกาซเรือนกระจกจากภาค
เกษตรกรรม ตองไมคุกคามการผลิตอาหาร และ
ตองคํานึงถึงรูปแบบการบริโภคเปนสําคัญ
การดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
ในประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.

2553) มี โ ครงการที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ ให คํ า รั บ รอง
โครงการ (Letter of Approval: LoA) จากประเทศไทย
แลว จํานวน 118 โครงการ คิดเปนปริมาณกาซเรือน
กระจกที่ลดได 7,379,979 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป โดยสามารถแยกเปนโครงการตาม
กลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดประเภทก า ซชี ว ภาพ
รอยละ 69.50 ประเภทชีวมวลรอยละ 18.95 และ
ประเภทอื่น ๆ รอยละ 11.55
โครงการที่ไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการ
แลว มีจํานวน 38 โครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
กับ CDM Executive Board (CDM EB) แลว คิดเปน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 2,161,793 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
โครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB
แลว มีจํานวน 2 โครงการที่ไดรับการออกหนังสือ
รับรองปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ ดได (Issuance of
Certifﬁiﬁed Emission Reductions: Issuance of CERs)
ดังนี้
1. โครงการ A.T. Biopower Rice Husk
Power Project ปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ ดไดทไี่ ด
รับการรับรองแลวเทากับ 100,678 ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา (21 Dec 2005 - 30 Jun 2007)
2. โครงการ Korat Waste to Energy ปริมาณ
ก า ซเรื อ นกระจกที่ ล ดได ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองแล ว
เทากับ 714,546 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(1 May 2003 - 16 Jun 2007)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ยื่นหนังสือแสดง
เจตจํ า นงในการพั ฒ นาโครงการตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดแลว จํานวน 240 โครงการ โดย
สามารถแยกเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดประเภทกาซชีวภาพ รอยละ 30.00 ประเภท
ชีวมวล รอยละ 32.50 และประเภทอื่น ๆ รอยละ
37.50 (ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
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ความหลากหลายทางชี ว ภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การ
มี สิ่ ง มี ชี วิ ต นานาชนิ ด นานาพั น ธุ  ใ นระบบนิ เ วศ
อันเปนแหลงที่อยูอาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกตาง
กันทัว่ โลกหรืองาย ๆ คือ การทีม่ สี ายพันธุ ชนิดพันธุ
และระบบนิ เ วศ ที่ แ ตกต า งหลากหลายบนโลก
ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบดวย ความ
หลากหลายระหวางสายพันธุ ระหวางชนิดพันธุ และ
ระหวางระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพระหวางสายพันธุ
ที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ ความแตกตางระหวาง
พันธุพืชและสัตวตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร ความ
แตกตางหลากหลายระหวางสายพันธุท าํ ใหสามารถ
เลือกบริโภคขาวเจาหรือขาวเหนียวตามที่ตองการ
ได ความแตกตางที่มีอยูในสายพันธุตาง ๆ ยังชวย
ใหเกษตรกรสามารถเลือกสายพันธุปศุสัตว เพื่อให
เหมาะสมตามความตองการของตลาดได เชน ไก
พันธุเนื้อ ไกพันธุไขดก วัวพันธุนม วัวพันธุเนื้อ
เปนตน
ความหลากหลายระหวางชนิดพันธุ สามารถ
พบเห็นไดโดยทั่วไปถึงความแตกตางระหวางพืช
และสัตวแตละชนิด ไมวาจะเปนสัตวที่อยูใกลตัว
เชน สุนัข แมว จิ้งจก ตุกแก กา นกพิราบ นก
กระจอก เปนตน หรือสิ่งมีชีวิตที่อยูในปา เชน เสือ
ชาง กวาง กระจง เกง ลิง ชะนี หมี วัวแดง เปนตน
พื้นที่ธรรมชาติเปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่
แตกตางหลากหลาย แตวา มนุษยไดนาํ เอาสิง่ มีชวี ติ
มาใชประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
นอยกวารอยละ 5 ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ในความ
เปนจริงพบวามนุษยไดใชพชื เปนอาหารเพียง 3,000
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ชนิด จากพืชมีทอลําเลียงที่มีอยูทั้งหมดในโลกถึง
320,000 ชนิด ทั้ง ๆ ที่ประมาณรอยละ 25 ของพืช
ที่มีทอลําเลียงนี้สามารถนํามาบริโภคได สําหรับ
ชนิดพันธุสัตวนั้น มนุษยไดนําเอาสัตวเลี้ยงมาเพื่อ
ใชประโยชนเพียง 30 ชนิด จากสัตวมกี ระดูกสันหลัง
ทั้งหมดที่มีในโลกประมาณ 50,000 ชนิด
ความหลากหลายระหว า งระบบนิ เ วศเป น
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซับซอน สามารถ
เห็ น ได จ ากความแตกต า งระหว า งระบบนิ เ วศ
ประเภทตาง ๆ เชน ปาดงดิบ ทุงหญา ปาชายเลน
ทะเลสาบ บึง หนอง ชายหาด แนวปะการัง ตลอด
จนระบบนิเวศทีม่ นุษยสรางขึน้ เชน ทุง นา อางเก็บนํา้
หรือแมกระทัง่ ชุมชนเมืองของเราเอง ในระบบนิเวศ
เหลานีส้ งิ่ มีชวี ติ ก็ตา งชนิดกันและมีสภาพการอยูอ าศัย
แตกตางกัน
ความแตกตางหลากหลายระหวางระบบนิเวศ
ทําใหโลกมีถนิ่ ทีอ่ ยูอ าศัยเหมาะสมสําหรับสิง่ มีชวี ติ
ชนิดตาง ๆ ระบบนิเวศแตละประเภทใหประโยชน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
มาเลเซีย ประมาณวามีพืชที่มีทอลําเลียงประมาณ
12,000 ชนิด แบงไดเปนเฟรน 658 ชนิด พืชเมล็ด
เปลือย 25 ชนิด และพืชมีดอกประมาณ 10,000
ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้เปนกลวยไมมากกวา 1,140
ชนิด สวนพืชไรทอลําเลียง ไดแก สาหรายและ
ไบรโอไฟท เชน มอส ฮอรนเวิรต ลิเวอรเวิรต พบวา
มีประมาณ 2,154 ชนิด หรือมากกวา
ประเทศไทยมี สั ต ว มี ก ระดู ก สั น หลั ง อยู 
ประมาณ 4,591 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 302 ชนิด ซึ่งประมาณรอยละ 42 เปนพันธุ
สัตวของคาบสมุทรมลายูรอยละ 34 ถือกําเนิดมา
จากดินแดนอินโดจีนหรืออนุภูมิภาคอินโดจีนและ
อินเดียน ทีเ่ หลือรอยละ 24 เปนชนิดพันธุท กี่ ระจาย
ตัวอยูท วั่ ทวีปเอเชีย นกพบอยางนอย 982 ชนิด สัตว
เลือ้ ยคลาน 350 ชนิด สัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก 137
ชนิด ปลาพบไมนอ ยกวา 2,820 ชนิด เปนปลานํา้ จืด
720 ชนิด ปลาทะเล 2,100 ชนิด ซึ่งคิดเปนรอยละ
10 ของจํานวนชนิดพันธุปลาของโลก สวนสัตวไมมี
กระดูกสันหลังคาดวามีประมาณ 83,000 ชนิด
แตขณะนี้สามารถจําแนกวินิจฉัยไดเพียง 14,000
ชนิด ซึ่งสวนใหญเปนแมลง
เนือ่ งจากสภาพภูมศิ าสตรทหี่ ลากหลายทําให
5.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
5.1.1 สถานภาพพันธุพืชและพันธุสัตว ประเทศไทยเปนแหลงรวมของจุลนิ ทรีย ทัง้ ประเภท
ประเทศไทยเปนแหลงรวมของกลุม พฤกษชาติ สาหราย แบคทีเรีย เห็ดรา และยีสต กวา 200,000
ภูมิภาคอินเดีย-พมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาค ชนิด จุลนิ ทรียเ หลานีช้ ว ยในการศึกษาทางดานการ
แพทย และการพัฒนาสินคาทางดานการเกษตร
อุตสาหกรรม รวมถึงชวยการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ซึ่งปจจุบันธนาคารจุลินทรียมีจุลินทรียรวบรวมไว
มากกวา 40,000 ตัวอยาง (กรอบที่ 2.19)
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการรวบรวมและจัด
ทําทะเบียนรายชือ่ พืชถิน่ เดียว พืชหายาก พืชมีแนว
โน ม ใกล สู ญ พั น ธุ  และพื ช ใกล สู ญ พั น ธุ  ข อง
ประเทศไทย จํานวน 1,407 ชนิด ใน 135 วงศ ใน
จํานวนดังกลาวเปนพืชถิน่ เดียว (endemic) 764 ชนิด
แกการดํารงชีวิตของมนุษยแตกตางกัน หรืออีกนัย
หนึ่งให “บริการทางสิ่งแวดลอม” ตางกันดวย อาทิ
ปาไมทําหนาที่ดูดซับนํ้าไมใหเกิดนํ้าทวมและการ
พัง ทลายของดิน สวนปาชายเลนทํา หน า ที่เ ก็บ
ตะกอนไมใหไปทับถมจนบริเวณปากอาวตื้นเขิน
ตลอดจนปองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝงจาก
กระแสลมและคลื่นดวย เปนตน
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน การตัดไม
ทําลายปา การขุดหรือถมหวย หนอง คลอง บึง
แมนาํ้ ลําธาร การคาสัตวปา และพืชปา การลักลอบ
ตัดไมสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ไมกฤษณา ไมสัก
ไมเต็ง ไมรงั ไมแดง ไมพะยูง ไมมะคาโมง ไมประดู
เปนตน การดักจับและสงขายเสือโครง หมี ลิ่น เตา
มานํา้ ฯลฯ รวมทัง้ การลาสัตวปา อยางตอเนือ่ งและ
รุ น แรง การเปลี่ ย นแปลงแหล ง ที่ อ ยู  อ าศั ย ตาม
ธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึง
การแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่น ลวนสงผลให
เกิดการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
อัตราที่สูงมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน และ
สรางความเสียหายใหแกระบบนิเวศที่คํ้าจุนชีวิต
มนุษยและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด

183

บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

กรอบที่ 2.19 ธนาคารจุลินทรีย
ในประเทศไทยมีองคกรหลายแหงทีศ่ กึ ษาและรวบรวมจุลนิ ทรียไ วสว นมากจะเก็บไวใชในงาน
สอนและงานวิจยั ในองคกรของตนเองมีเพียงไมกแี่ หงทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนธนาคารจุลนิ ทรีย
ใหบริการตอสาธารณะ แตสวนใหญก็เพื่อการศึกษา หนวยงานเหลานี้ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติไดใหความสําคัญใน
เรือ่ งนีโ้ ดยใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดตัง้ เครือขายศูนยเก็บรักษาจุลนิ ทรียข องประเทศ
(ธนาคารจุลินทรีย) ระหวางหนวยงานที่กลาวถึงขางตนเพื่อทําหนาที่ในการเก็บรักษาและดูแล
จุลินทรียของประเทศที่ตางชนิดกันโดยที่ศูนยเก็บรักษาจุลินทรียของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ธนาคารจุลินทรีย) ทําหนาที่เปนสํานักเลขานุการของเครือขาย
ทั้งนี้ ธนาคารจุลินทรีย คือ หนวยงานที่ทําหนาที่ในการรับฝากเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย
ทุกชนิด ทั้งรา แบคทีเรีย ยีสต และสาหราย ใหสามารถมีชีวิตอยูรอดไดเพื่อนํามาศึกษาวิจัยตอไป
การเก็บรักษาจุลินทรียแตละชนิดมีวิธีแตกตางกัน ไดแก
1. การเลี้ยงจุลินทรียไวบนอาหารและเปลี่ยนอาหารใหมไปเรื่อย ๆ
2. การทําใหจุลินทรียแหงและเก็บในระบบสุญญากาศ
3. ทําใหเซลลของจุลินทรียแหงและแข็งตัวในสุญญากาศ
4. การแชแข็งจุลินทรียใหกลายเปนนํ้าแข็งและเก็บในตูแชที่มีอุณหภูมิ - 70 องศาเซลเซียส
หรือเก็บในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียส
ปจจุบนั ธนาคารจุลนิ ทรียข องศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติไดเก็บรวบรวม
ตัวอยางจุลินทรียไวเปนจํานวนมากประกอบดวย แบคทีเรีย 10,246 ตัวอยาง รา 29,755 ตัวอยาง
และยีสต 3,432 ตัวอยาง และกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดเก็บรวบรวมจุลินทรียประกอบดวย
แบคทีเรีย 34,801 สายพันธุ แตอยางไรก็ตาม การเก็บรักษาจุลินทรียไวที่ธนาคารจุลินทรียเปนเพื่อ
การเก็บรักษาพันธุชั่วคราว การรักษาพันธุที่ดีควรเปนการรักษาจุลินทรียในธรรมชาติ
ที่มา : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 2553
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 2553
พืชกึ่งถิ่นเดียว (semi-endemic) 15 ชนิด โดยชนิด
พืชในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ
เปนจํานวน 174 ชนิด การจําแนกสถานภาพพรรณ
พื ช ที่ ถู ก คุ ก คาม ป พ.ศ. 2549 มี พื ช ที่ ค าดว า
สูญพันธุไปจากถิ่นที่อยูในธรรมชาติแลว จํานวน
2 ชนิด คือ ฟามุยนอย (Vanda coerulescens Griff.)
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วงศ Orchidaceae และโศกระยา (Amherstia nobilis
Wall.) วงศ Leguminosae-Caesalpinioideae
สถานภาพแนวโนมใกลสูญพันธุ 440 ชนิด ใกลสูญ
พันธุ 134 ชนิด ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 20 ชนิด ใกล
ถูกคุกคาม 26 ชนิด มีความกังวลนอยทีจ่ ะสูญพันธุ
6 ชนิด และหายาก 801 ชนิด
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จากทะเบี ย นรายการชนิ ด พั น ธุ  ข องสั ต ว มี
กระดูกสันหลังทีถ่ กู คุกคามของประเทศไทย พบวา มี
สัตวมีกระดูกสันหลังที่อยูในสถานภาพสูญพันธุมี
6 ชนิด ไดแก สมัน (Cervus schomburgki) นกชอน
หอยใหญ (Pseudibis gigantea) นกพงหญา (Graminicola bengalensis) ปลาหางไหม (ปลาหางเหยี่ยว)
(Balantiocheitos cf. melanopterus) ปลาเสือตอ
(Datnioides pulcher) และปลาสายยู หรือปลาหวีเกศ
หรือปลาเกด (Platytropicus siamensis) สถานภาพ
สูญพันธุในธรรมชาติ 7 ชนิด ไดแก ละอง (ละมั่ง)
(Cervus eldii) กูปรี (Bos sauveli) แรด (Rhinoceros
sondaicus) กระซู (Dicerorhinus sumatrensis) ตะโขง
(Tomistoma schlegelii) นกกระเรียนไทย (Grus
antigone) และนกชอนหอยดํา (Pseudibis davisoni)
สถานภาพใกลสญ
ู พันธุอ ยางยิง่ 84 ชนิด ใกลสญ
ู พันธุ
148 ชนิด (149 ฟอรม) มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 316
ชนิด ใกลคุกคาม 205 ชนิด (207 ฟอรม) กลุมที่เปน
กังวลนอยที่สุด 257 ชนิด (265 ฟอรม) และขอมูล
ไมเพียงพอ 176 ชนิด (179 ฟอรม)
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่
ซอนเรนอีกมากมายทีร่ อคอยการคนพบ การคนพบ
ชนิดพันธุใหม ๆ หมายถึง โอกาสและการชวงชิง
การเปนผูนําการศึกษาดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในป พ.ศ.
2552 ค น พบสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม ข องโลกใน
ประเทศไทย 27 ชนิด ไดแก เชื้อรา 1 ชนิด เห็ด 2
ชนิด บุก 1 ชนิด เปราะ 1 ชนิด ไผภูพาน 1 ชนิด
พืชสกุลปาหนัน 3 ชนิด ริ้นดํา 2 ชนิด โคพีพอด 1
ชนิด กิ้งกือกระบอก 12 ชนิด และเสี้ยนนม 3 ชนิด

5.1.2 ชนิดพันธุตางถิ่น
ปจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถิ่น16 อยู
มากกวา 3,500 ชนิด และยังมีผูนําเขาชนิดพันธุ
ตางถิน่ ใหม ๆ อยูต ลอดเวลา สวนใหญถกู นําเขามา
เพือ่ ใชในทางการเกษตร การเพาะเลีย้ งเปนสัตวเลีย้ ง
และไมดอกไมประดับ รวมทัง้ การเก็บรวบรวมไวใน
สวนสัตวและสวนพฤกษศาสตร บางชนิดมีการแพร
ระบาดขามพรมแดนผานทางประเทศเพื่อนบาน
และติดมากับยานพาหนะ การเดินทาง การขนสง
สินคา และการทองเที่ยว รวมทั้งการเขามาทางนํ้า
อับเฉาของเรือ ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาบางชนิด
สามารถดํารงชีวติ ไดดใี นสภาพธรรมชาติและกลาย
เปนพืชและสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะทีบ่ างชนิดเขามาแลวสามารถตัง้ ถิน่ ฐานและมี
การแพรกระจายไดดใี นธรรมชาติ จนกลายเปนชนิด
พันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ ราน17 สงผลคุกคามตอความหลาก
หลายทางชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอยางมาก หากไมมีระบบการจัดการ
ปองกันและควบคุมอยางทันทวงที ดังนั้น เมื่อวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็น
ชอบมาตรการปองกันควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ตางถิน่ และทะเบียนชนิดพันธุต า งถิน่ ทีค่ วรปองกัน
ควบคุม กําจัดของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ ภายใตระเบียบดังกลาว มี
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน มีแนวโนมรุกราน และมี
ประวัติวารุกรานแลวในประเทศอื่นแตยังไมรุกราน
ในประเทศไทยถึง 183 ชนิด ประกอบดวย
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ชนิดพันธุตางถิ่น (alien species) หมายถึง ชนิดพันธุสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตรหนึ่งมากอน แตไดถูกนําเขามาหรือมาโดย
วิธใี ด ๆ จากถิน่ อืน่ ซึง่ อาจดํารงชีวติ อยูและสามารถสืบพันธุไดหรือไมนนั้ ขึน้ อยูกบั ความเหมาะสมของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของ
ชนิดพันธุนั้น
17
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาแลวสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพรกระจายไดใน
ธรรมชาติ เปนชนิดพันธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม และเปนชนิดพันธุที่อาจทําใหชนิดพันธุทองถิ่นหรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ รวมไปถึง
สงผลคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

รายการ 1 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว
หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาในประเทศไทย
แลว และสามารถตัง้ ถิน่ ฐานและมีการแพรกระจาย
ไดในธรรมชาติ เปนชนิดพันธุเ ดนในสิง่ แวดลอมใหม
(dominant species) และเปนชนิดพันธุที่อาจทําให
ชนิดพันธุทองถิ่น หรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ
รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทางสิง่ แวดลอม
เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของมนุษย จํานวน 82
ชนิด
รายการ 2 ชนิดพันธุต า งถิน่ ทีม่ แี นวโนมรุกราน
หมายถึง (1) ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีหลักฐานวามีการ
รุกรานในถิ่นอื่น ที่เขามาในประเทศไทยแลวและ
สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพรกระจายไดใน
ธรรมชาติ จากการสํารวจและเฝาสังเกตพบวา อาจ
แพรระบาดหากมีปจ จัยเกือ้ หนุนหรือสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุตางถิ่นที่เคยรุกราน
ในอดีต ซึ่งสามารถควบคุมดูแลไดแลว จํานวน 52
ชนิด
รายการ 3 ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีประวัติวา
รุ ก รานแล ว ในประเทศอื่ น แต ยั ง ไม รุ ก รานใน
ประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาใน
ประเทศไทยแล ว มี ห ลั ก ฐานว า มี ก ารรุ ก รานใน
ประเทศอื่น จํานวน 49 ชนิด
สําหรับรายการ 4 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่
ยังไมเขามาในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุตาง
ถิ่นที่มีขอมูลหรือหลักฐานวาเปนชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกรานในประเทศอื่น ไดแก ชนิดพันธุตางถิ่น
ตามทะเบียน 100 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานรุนแรง
ของโลก ชนิดพันธุต า งถิน่ ทีห่ า มนําเขาตามกฎหมาย
และชนิดพันธุท มี่ ขี อ มูลจากผลการศึกษาวิจยั วาเปน
ชนิดพันธุตางถิ่นรุกรานในพื้นที่ อื่น ๆ จํ า นวน
91 ชนิด ซึ่งหนวยงานภาครัฐและประชาชนตอง
รวมมือไมใหเขามาในประเทศไทย
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จากทะเบียนดังกลาวจะเห็นวามีชนิดพันธุต า ง
ถิน่ ทีร่ กุ รานแลวในประเทศไทยถึง 82 ชนิด แบงเปน
จุลินทรีย 7 ชนิด พืช 23 ชนิด และสัตว 51 ชนิด
ประกอบดวย แมลง 35 ชนิด ปลา 7 ชนิด หอย 4
ชนิด สัตวเลือ้ ยคลาน 2 ชนิด นก 2 ชนิด และหนอน
ตัวกลม 1 ชนิด (ตารางที่ ผ2.3) ชนิดพันธุเหลานี้
คุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ
พื้นเมือง ระบบนิเวศ รวมไปถึงสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจปละหลายพันลานบาท
5.1.3 การลักลอบคาสัตวปาและพืชปา
ถึงแมประเทศไทยจะมีกฎหมายหามคาขาย
สัตวปาและพันธุพืชสงวนอยูมากมายก็ตาม แต
มู ล ค า ของสั ต ว ป  า และพื ช ป า ที่ สู ง ขึ้ น ตามความ
ตองการของผูท นี่ ยิ มสัตวปา และพืชปาเปนแรงจูงใจ
ใหผคู นกลุม หนึง่ ฉวยโอกาสจากความตองการเหลานี้
ลักลอบคาขายสัตวปาและพืชปากันมาก ทําใหมี
ขบวนการลักลอบคาสัตวปาและพืชปากระจายอยู
ไปทั่วตลอดเสนทางตั้งแตภาคใตไปยังภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสรางปญหาให
กับประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวกทําใหขบวนการลักลอบ
คาพันธุสัตวปาและพืชปาทําไดงายขึ้น ซึ่งถือเปน
ปญหาในระดับชาติที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองหันมาใหความสนใจและเรงปราบปราม
การคาสัตวปาและพืชปาขามชาติอยางจริงจังและ
ตอเนือ่ ง และเนือ่ งจากการประสานงานของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของทําใหไดขอ มูลหรือเบาะแสของการกระทําผิด
และรวมมือปราบปรามอยางจริงจัง จึงพบการ
กระทําผิดไดมากขึ้นทุกป เนื่องจากการกระทําผิด
ดานสัตวปามักเกิดขึ้นภายในปาบนเสนทางหลวง
แผนดินและเสนทางตามแนวชายแดน การลักลอบ
ขนสงสัตวปาสามารถเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกแตการไดรับ
ขอมูลหรือเบาะแสของการกระทําผิดประกอบกับ
การเรงรัดปราบปรามอยางจริงจัง จึงพบวามีสถิติ
สูงขึ้นทุกป
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ในช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2553 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เจาหนาที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ
เจาหนาที่กรมประมง รวมกันสืบสวนขบวนการ
ลักลอบคาพันธุสัตวปา จากการสืบทราบวา มีการ
ลักลอบคาพันธุสัตวปา และมีจุดพักสัตว เพื่อรอ
สงไปขายยังตางประเทศ โดยผานทางชายแดนดาน
อํ า เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก ว จั ง หวั ด
นครพนม และจังหวัดหนองคาย จนสามารถจับกุม
ผูกระทําผิดลักลอบคาพันธุสัตวปารายใหญยาน
ปทุมธานีพรอมของกลางเปนจํานวนมาก เชน เตา
นํ้าจํานวน 200 ตัว ตะพาบนํ้า 80 ตัว งูเหลือม 3
ตัว ซากตะพาบนํ้า 3 ตัว และนกปรอดหัวจุก 3 ตัว
ทั้ง ยัง ขยายผลจนสามารถจับกุมผูตอ งหาได อีก
พรอมของกลาง ไดแก นกปรอดหัวจุก 3 ตัว จระเข
นํ้าจืด 2 ตัว อีเห็น 2 ตัว
จากสถิตกิ ารจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปา
ในป พ.ศ. 2552 พบวามีมากถึง 415 คดี ผูตองหา
480 คน สัตวปามีชีวิต 7,678 ตัว ซากสัตวปา 1,506
ชิ้น จํานวน 654.7 กิโลกรัม สวนในปงบประมาณ

2553 มีการจับกุม 416 คดี จํานวนผูตองหา 353
คน สัตวปามีชีวิต จํานวน 12,823 ตัว ซากสัตวปา
จํานวน 2,095 ชิ้น จํานวน 659.7 กิโลกรัม ซึ่งสถิติ
การจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปา ในชวงป พ.ศ.
2547 - 2553 จะเห็นมีการกระทําความผิดเพิ่มมาก
ขึ้นมาโดยตลอด (ตารางที่ 2.30) นอกจากนี้ สถิติ
คดีการกระทําผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปา
และพืชปาเขา-ออกตามแนวชายแดน พบวาในป
พ.ศ. 2552 มีจํานวนคดีเทากับ 55 คดี ผูตองหา
49 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมากวา 2 เทาตัว ทั้งนี้
เพราะยังมีความเชือ่ ผิด ๆ ในเรือ่ งการบริโภคสัตวปา
จึ ง ต อ งสร า งจิ ต สํ า นึ ก และให เ ห็ น ความสํ า คั ญ
ของการอนุรักษสัตวปามากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอตาน
การกระทําที่โหดรายตอสัตวปาเพื่อที่จะใหสัตวปา
เหลานี้คงอยูไดนานที่สุด สําหรับการลักลอบคาพืช
ปาพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมวิชาการ
เกษตรดําเนินการยึดกลวยไม จํานวน 13 ครั้ง
นํ้าหนักรวม 2,151 กิโลกรัม ซึ่งเปนการลักลอบ
นํ า เข า จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวมากที่สุด สหภาพพมารองลงมา

ตารางที่ 2.30 คดีการกระทําผิดดานสัตวปา ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
ปงบประมาณ จํานวนคดี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

60
86
200
295
326
415
416

จํานวนผู
ตองหา (คน)

สัตวมีชีวิต
(ตัว)

72
89
250
307
341
480
353

7,418
4,109
8,308
9,246
9,516
7,678
12,823

ซากสัตว
ตัว
กิโลกรัม
2,146
117
1,196
1,938
870
1,506
2,095

334.10
236.20
565.80
418.60
553.60
654.70
659.70

อื่นๆ
-

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553
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5.1.4 พื้นที่ชุมนํ้า
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ หมายถึง ลักษณะทางภูมปิ ระเทศ
ที่มีรู ป แบบเปนพื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้น ที่ลุ ม
ชืน้ แฉะ พืน้ ทีฉ่ าํ่ นํา้ มีนาํ้ ทวม มีนาํ้ ขัง พืน้ ทีพ่ รุ พืน้ ที่
แหลงนํา้ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติและทีม่ นุษย
สรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้ง
ชัว่ คราว ทัง้ ทีเ่ ปนแหลงนํา้ นิง่ และนํา้ ทัง้ ทีเ่ ปนนํา้ จืด
นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุด
มีความลึกของระดับนํ้าไมเกิน 6 เมตร พื้นที่ชุมนํ้า
ของประเทศไทยประกอบดวยพื้นที่ชุมนํ้า แหล ง
นํ้าจืดทั้งแหลงนํ้าไหลและนํ้านิ่ง ไดแก คลอง หวย
ลําธาร แมนํ้า นํ้าตก หนอง อางเก็บนํ้า เขื่อน
ทะเลสาบ บึง พรุหญา พรุนํ้าจืดที่มีไมพุม ที่ลุม
ชื้นแฉะ พื้นที่เกษตรที่มีนํ้าทวมขัง และพื้นที่ชุมนํ้า
ชายฝงทะเล ไดแก ปากแมนํ้า ชายหาด หาดเลน
ปาชายเลน ปะการัง ครอบคลุมพื้นที่อยางนอย
36,616.16 ตารางกิโลเมตร (22,885,100 ไร) คิดเปน
รอยละ 7.5 ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ชุมนํ้ามี
ความสําคัญ โดยเฉพาะคุณคาในการใหบริการของ
ระบบนิเวศ เชน เปนแหลงนํ้า ปองกันนํ้าทวม

ปองกันการรุกของนํ้าเค็ม ปองกันชายฝงพังทลาย
และเปนแหลงอาศัยของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว แต
อยางไรก็ตาม พื้นที่ชุมนํ้ากําลังถูกคุกคามและถูก
ทําลายอยางตอเนื่อง
ปาพรุพื้นที่ชุมนํ้าที่สําคัญประเภทหนึ่งปาพรุ
มั ก เกิ ด ในพื้ น ที่ ลุ  ม นํ้ า ขั ง ที่ ร องรั บ ด ว ยดิ น อินทรีย
อันเกิดจากซากพืชซากสัตวทหี่ นาตัง้ แต 1 - 10 เมตร
หรือ มากกว า สภาพความเป น กรด-เบสของนํ้า
ระหวาง 4.5 - 6.1 เพราะดินชั้นลางมีสารประกอบ
ซัล เฟอร ใ นปริม าณที่สู ง สัง คมพืช ในป า พรุเ ปน
ปาไมไมผลัดใบที่มีลักษณะโครงสรางและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณแตกตาง
จากสั ง คมพื ช ป า ไม ป ระเภทอื่ น ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ไดดําเนินการสํารวจสถานภาพความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพรุ 24 แหง ดังสรุปไดดังตารางที่
ผ2.4 ในปจจุบนั พืน้ ทีป่ า พรุกาํ ลังประสบปญหาการ
ถูกคุกคามและถูกทําลายทั้งจากภัยธรรมชาติและ
นํ้ามือมนุษย ตัวอยางเชน พรุควนเคร็งซึ่งกําลังถูก
คุกคามทั้งจากการบุกรุกทําลายและภัยธรรมชาติ
(กรอบที่ 2.20)

กรอบที่ 2.20 ไฟไหมพรุควนเคร็ง
พรุควนเคร็ง ตั้งอยูในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพื้นที่ชุมนํ้าขนาดใหญที่สุด
ในลุม นํา้ ทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีหนาที่
ดานระบบนิเวศที่สําคัญ เปนแหลงรับนํ้า บําบัดนํ้าเสียกอนไหลสูทะเลนอยและทะเลสาบสงขลา
และเปนพรุที่มีความอุดมสมบูรณอันดับสองของภาคใต รองจากปาพรุโตะแดง
ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนชวงเวลาที่พรุแหงเปนตนมาไดเกิดไฟลุกไหมอยางตอ
เนื่องกระจายไปเปนหยอม ๆ เกือบทั่วทั้งพื้นที่ ในป พ.ศ. 2553 เริ่มมีไฟไหมตั้งแตเดือนเมษายน
จนถึงเดือนมิถุนายนมีพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเสียหายไปแลวกวา 17,000 ไร ทําใหเกิดการสูญเสียของ
ระบบนิเวศของพืช สัตว แหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้า สงผลกระทบกับนกประจําถิ่น จํานวน
285 ชนิด ขาดแหลงอาหาร สงผลตอคุณภาพและปริมาณนํา้ ทีไ่ หลสูท ะเลนอยและทะเลสาบสงขลา
และตนกระจูดซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบของอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนถูกทําลาย อันเปนอุปสรรค
ตอการขึน้ ทะเบียนทะเลสาบสงขลาเปนมรดกโลกทางนิเวศวัฒนธรรม สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม
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กรอบที่ 2.20 (ตอ)
พรุควนเคร็งมีสาเหตุหลายประการ เชน ปริมาณนํ้ามีปาพรุลดลงเนื่องมาจากภัยแลง ประกอบกับ
ดินปาพรุที่มีปริมาณซากพืชทับถมอยูที่ผิวดินเปนจํานวนมาก จึงทําใหเปนเชื้อเพลิงอยางดีของการ
เกิดไฟไหมพรุในชวงพรุแหง นอกจากนี้ ยังมีการบุกรุกแผวถางและเผาปาเสม็ด เพือ่ ปรับสภาพพืน้ ที่
และขุดรองเพือ่ ปลูกปาลมนํา้ มัน ทําใหนาํ้ ไหลลงสูร อ งคูทมี่ รี ะดับตํา่ กวา สงผลใหพรุไมสามารถเก็บ
นํ้าไดมากในหนาฝน และมีการใชนํ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันและ
นาขาวบริเวณตนนํ้าของปาพรุควนเคร็ง การขุดคลองชลประทานสายชะอวด-แพรกเมือง การขุด
ลอกคลองไสไกและคลองตาง ๆ ที่เปนการเรงการระบายนํ้าในพรุใหเร็วขึ้น และการขาดเอกภาพใน
การบริหารจัดการนํ้าในปาพรุควนเคร็งของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบสถานการณไฟปาและการ
บุกรุกพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สนธิกําลังประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดชุดลาดตระเวนปองกันและปราบปรามใหครอบคลุม
พื้นที่ มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแกไข
ปญหาไฟปาและการบุกรุกพืน้ ทีป่ า พรุควนเคร็ง ใหมกี ารดําเนินคดีทเี่ กีย่ วกับการกระทําผิดกฎหมาย
วาดวยการปาไมในพื้นที่ปาควนเคร็งใหดําเนินการโดยเฉียบขาด และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช ประสานกับกรมชลประทานฟนฟูโครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุมนํ้า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเนื่องจากเปนแนวทางในการผันนํ้าและปรับระดับนํ้าของปา
พรุใหเปนไปตามธรรมชาติเพื่อการแกไขปญหาไฟปาอยางยั่งยืน
ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุนายน 2553
5.1.5 การใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
วิถีชีวิตของชาวชนบทมีความสัมพันธอยาง
มากกับความหลากหลายทางชีวภาพ มีพชื และสัตว
ไมนอยกวา 500 ชนิด ที่ไดเอื้ออํานวยตอชีวิตของ
ผูคนตั้งแตเกิดจนตาย เปนแหลงที่มาของปจจัยสี่
รวมถึงเปนแหลงรายไดที่สําคัญของชุมชนทองถิ่น
มาเปนเวลาชานาน
อาหารไทยมีชื่อเสียงเปนที่นิยมทั่วโลกและมี
เอกลักษณโดดเดนเพราะความแตกตางหลากหลาย
ในรสชาติ กลิ่นสีสัน และรูปลักษณะ โดยเฉพาะ

ขาวไทยที่มีหลายสายพันธุ มีรสชาติ ความออนนุม
ความเหนียวที่แตกตางกันไป ทั้งขาวเหนียวและ
ขาวเจา ขาวที่มีคุณสมบัติเหนียวมาก ไดแก ขาว
เหนียวสันปาตอง ขาวเหนียวอุบล ขาวทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหนียวนุม ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ ขาวเจาหอม
คลองหลวง ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี ขาวออนรวน
แตไมแข็ง ไดแก ขาวขาวตาแหง ขาวขาวปากหมอ
148 หรือขาวรวนและแข็ง ไดแก ขาวเสาไห ขาว
เหลืองประทิว ขาวเฉีย้ งพัทลุง ทัง้ นี้ กรมการขาว ได
ดําเนินการอนุรักษและพัฒนาพันธุขาวไทยมานาน
กวา 30 ป (กรอบที่ 2.21)
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กรอบที่ 2.21 พันธุขาวไทย
ประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุขาวในแหลงปลูกขาวตาง ๆ ทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ทัง้ ขาวปลูกพันธุพ นื้ เมืองและขาวปา แตปจ จุบนั เชือ้ พันธุข า วดัง้ เดิมหรือพันธุข า วพืน้ เมืองไดสญ
ู หาย
ไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากการพัฒนาประเทศและการใชขาวพันธุดีปลูกแทนพันธุขาวพื้นเมือง
จึงมีความจําเปนยิ่งที่จะตองรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวไทยไมใหสูญพันธุ ในป พ.ศ. 2524
กองการขาว กรมวิชาการเกษตร ไดจัดสรางอาคารศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาติขนึ้ ทีศ่ นู ยวจิ ยั ขาวปทุมธานี ดวยความชวยเหลือจากรัฐบาลญีป่ นุ เพือ่ ใหเปนแหลงรวบรวม
และอนุรกั ษทรัพยากรเชือ้ พันธุข า วไทยไวไมใหสญ
ู พันธุ โดยศูนยฯ ดังกลาวไดเริม่ ดําเนินการสํารวจ
รวบรวมเชื้อพันธุขาวจากแหลงตาง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 จนถึงป พ.ศ. 2544 โดยมีเชื้อ
พันธุขาวที่รวบรวมและอนุรักษไวไมนอยกวา 20,000 ตัวอยางเชื้อพันธุ ตอมาในป พ.ศ. 2545 กรม
วิชาการเกษตร จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรียขึ้นที่อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร
สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพภายในบริเวณศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เพื่อใหเปนศูนยกลางการ
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชที่ไดมาตรฐานสากล และไดยายเชื้อพันธุขาวทั้งหมดจากศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติไปอนุรักษไวในธนาคารเชื้อพันธุพืชฯ ซึ่งธนาคารเชื้อพันธุพืชได
รวบรวมและอนุรกั ษเชือ้ พันธุกรรมขาวไวไมนอ ยกวา 24,000 ตัวอยางเชือ้ พันธุ มีการดําเนินงานดาน
สํารวจ รวบรวม อนุรักษ ฟนฟู จัดทําฐานขอมูล จําแนกและประเมินลักษณะประจําพันธุประเมิน
คุณคาเชื้อพันธุ ตลอดจนใหบริการขอมูลและเมล็ดเชื้อพันธุหนวยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน
และกลุมเกษตรกรที่มีความสนใจและตองการเมล็ดเชื้อพันธุขาวเพื่อนําไปศึกษาวิจัยหรือฟนฟูเพื่อ
การอนุรักษในทองถิ่น
กระแสความนิยมในการบริโภคขาวในปจจุบนั เนนทีค่ ณ
ุ คาทางโภชนาการเพือ่ สุขภาพมากขึน้
ศูนยวิจัยขาวพัทลุงจึงไดพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวเฉพาะถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ โดยทําการคัดเลือก
จากพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมใหเปนพันธุบริสุทธิ์ ตรงตามความตองการของผูบริโภค มีคุณภาพและ
ผลผลิตดีขนึ้ เพือ่ เปนประโยชนตอ ชาวนาในการผลิตขาวคุณภาพดีใหแพรหลายมากยิง่ ขึน้ และในป
พ.ศ. 2547 จังหวัดพัทลุงไดกําหนดใหขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาว 1 ใน 3 พันธุ ที่มีเปาหมาย
สงเสริมการผลิตในโครงการพัฒนาการผลิตขาวครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป
พ.ศ. 2547 - 2550) ที่จะใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุสังขหยดดวยเมล็ดพันธุดี โดยขาวพันธุสังขหยด
มีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาวกลองที่มีสีแดง รูปรางเมล็ดเรียวความยาวเมล็ดขาวกลอง
6.70 มิลลิเมตร ขาวซอมมือมีสีแดงปนสีขาว ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส
แตสวนใหญมีลักษณะขาวขุน คุณสมบัติการหุงตมดี ลักษณะขาวหุงสุกนุม มีความคงตัวของแปง
สุกออน (94 มิลลิเมตร) ปริมาณอมิโลสตํา่ (รอยละ 15.28 + - 2.08) ลักษณะทรงตนสูง 140 เซนติเมตร
ทรงกอตั้ง เปนขาวไวตอชวงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม เมื่อปลูกตามฤดูนาปภาคใต
(ปกดํากลางเดือนกันยายน)
ที่มา : กรมการขาว 2553
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พืชผักพืน้ เมืองจากทุกภาคของประเทศไทยมี
มากกวา 300 ชนิด เครื่องเทศจากพืชไมนอยกวา
50 ชนิด มีนาํ้ มันหอมระเหยซึง่ ใหกลิน่ และรสชาติที่
บงบอกความเปนอาหารไทย เชน พริกไทย (Piper
nigrum L.) ขิง (Zingiber offﬁiﬁcinale Roscoe) เรว
(Amomum xanthioides Wall.) กระวาน (Amomum
testaceum Ridl.) กานพลู (Syzygium caryophyllus
Bullock & Harrison) ขมิน้ (Curcuma longa L.) เปนตน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความหลากหลายของ
ผลไมที่มีประมาณ 400 ชนิด เปนไมปลูกประมาณ
120 ชนิด ไมปาประมาณ 280 ชนิด และมีความ
แตกตางหลากหลายตามฤดูกาล ไมผลเศรษฐกิจ
เชน ลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) กลวย (Musa
spp.) ทุเรียนซึ่งมีไมนอยกวา 10 พันธุ มะมวง
(Mangifer indica L.) ลําไย (Dimocarpus longan Lour.)
มังคุด (Garcinia mangostana L.) เปนตน
ประเทศไทยมีพชื สมุนไพรทีใ่ ชผลิตเปนยาแผน
โบราณกวา 1,000 ชนิด การแพทยพื้นบานและการ
ใชพชื สมุนไพรไดสบื ทอดและสัง่ สมอยูใ นสังคมไทย
นานนับพันป คนไทยทั่วไปมักมีความรูพื้นบานใน
การรักษาโรคและอาการตาง ๆ สมุนไพรที่ใชมาก
ในตํารับยาสมุนไพรไทย เชน เหงาขิง (Zingiber
offﬁicﬁ inale Roscoe) เปราะหอม (Kaempferia galaga L.)
รากระยอม (Rauvolﬁfﬁia serpentina Benth. ex Kurz)
เมล็ดพุงทะลาย (Scaphium macropodum Beaumee)
เกสรบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เปนตน
ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทัง้ พืช
สัตว และจุลินทรีย เปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหเกิดประโยชนทงั้ ในวงการแพทยและสาธารณสุข
การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม หนวยงานที่
เกีย่ วของ อาทิ ไบโอเทค มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
วิจัยตาง ๆ วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเพื่อ
สรางนวัตกรรมมูลคาเพิ่มตาง ๆ เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ภายใตสมดุลในการพัฒนาเทคโนโลยี

ชีวภาพเพือ่ ความยัง่ ยืน ตัวอยางเชน เชือ้ ราทําลาย
แมลง สายพันธุ Beauveria bassiana รหัส BCC 2660
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการทําลายเพลีย้ ออน (Myzus
persica) มีโอกาสพัฒนาเปนสารชีวภัณฑควบคุม
กําจัดเพลีย้ ออน จุลนิ ทรียท ผี่ ลิตเอนไซมตา ง ๆ เพือ่
การประยุกตใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก เอนไซม
ไฟเตสสําหรับอาหารสัตว เอนไซมเพนโตซาเนสจาก
เชื้อราสายพันธุ Aspergillus sp. BCC 7178 สําหรับ
อาหารสัตวทําใหสุกรโตเร็วขึ้น นํ้าหนักมากขึ้น มี
อัตราแลกเนื้อตํ่าลงการยอยและดูดซึมอาหารไดดี
ขึ้น เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซลาเนส สําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมัลติเอนไซมสาํ หรับ
การยอยสลายแปงใหเปนนํ้าตาล
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5.2.1 การบริ ห ารจั ด การความหลาก
หลายทางชีวภาพ
สืบเนื่องจากการที่องคการสหประชาชาติได
กําหนดใหป ค.ศ. 2010 หรือ ป พ.ศ. 2553 เปนป
สากลแห ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ
เปนการเสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยู
ของทุกชีวิตบนพื้นโลก และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ใหป พ.ศ. 2553 เปน
ป ส ากลแห ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ประเทศไทย เพื่อรวมฉลองในโอกาสที่องคการ
สหประชาชาติประกาศใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยจึง
ไดกําหนดใหมีการดําเนินการอนุรักษและฟนฟู 20
พันธุสัตว 10 พันธุพืชของไทยที่อยูในภาวะเสี่ยงตอ
การถูกคุกคามใหไดภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ.
2553 - 2555)
คณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพไดคัดเลือกพันธุสัตวปา 20
ชนิด พันธุพ ชื ปา 10 ชนิด ทีอ่ ยูใ นภาวะเสีย่ งตอการ
ถู ก คุ ก คามและต อ งเร ง ดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู
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ประกอบดวย สัตว 20 ชนิด ไดแก นกกระเรียน
(Grus antigone) นกแตวแรวทองดํา (Pitta gurneyi)
นกในกลุม นกเงือก18 นกกระสาคอดํา (Ephippiorhynchus
asiaticus) ไกฟาพญาลอ (Lophura diardi) ไกพันธุ
เหลืองหางขาว (Gallus domesticus) เสือโครง
(Panthera tigris) (กรอบที่ 2.22) ชางเอเชีย (Elephas
maximus) พะยูน (Dugong dugon) ละมั่ง (Cervus
eldii) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) เตาทะเล19
ตะพาบมานลาย (Chitra chitra) หอยมือเสือ20 ปูเจา
พอหลวง (Potamon bhumibol) ปูราชินี (Thaiphusa
sirikit) กระทาง (Tylototriton verrucosus) ปลากะโห
(Catlocarpio siamensis) สมเสร็จ (Tapirus indicus)
และผีเสื้อถุงทอง (Troides spp.) สวนพืช 10 ชนิด
ไดแก ฟามุยนอย (Vanda coerulea Griff. Ex lindl.)
คอเชียงดาว (Trachycarpus oreophilus Gibbons &
Spanner) พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J.Schulze)
กันภัยมหิดล (Afgekia mahidolae B.L.Burtt & Chermsir)
เหลือ งจัน ทบูร (Dendrobium friedericksianum
(Rchb.f.) Rchb.f.) รองเทานารี (Paphiopedilum spp.)
จันทรผา (Dracaena loureiri Gagnep.) จันทนกะพอ
(Vatica diospyroides Symington) รักใหญ (Gluta
usitata (Wall.) Ding Hou) และขาวสังขหยด (Oryza
sativa var. Sangyod) นอกจากนี้ ยังกําหนดให
สวนสัตวเปดเขาเขียวเปนศูนยการเรียนรูปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรกของไทย
ดวย

18

นอกจากนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดจัดทํามาตรการเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปราม แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ปาไม พรอมทั้งแจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดานการปองกันรักษาปาและสัตวปา ในป พ.ศ. 2553
ของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช ใหหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช ทราบและปฏิบัติโดยเครงครัด
ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวของกับการลักลอบคาสัตวปาและ
พืชปา คือ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจตราลาด
ตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งภาคพื้นดินและทาง
อากาศอยางตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอ โดย
เฉพาะพื้นที่เปาหมาย หรือพื้นที่ลอแหลมตอการ
บุกรุกทําลายเปนกรณีพิเศษ ตรวจสอบแหลงคา
สัตวปา ซากสัตวปา และแหลงคาพืชปา อยาใหมี
อยูในพื้นที่รับผิดชอบ การปราบปรามการลักลอบ
ตัดไมทําลายปา การคาสัตวปาที่มีลักษณะเปน
ขบวนการมีนายทุนผูม อี ทิ ธิพล หรือมีเจาหนาทีข่ อง
รัฐเกี่ยวของ ใหสนธิกําลังเจาหนาที่ทุกฝายเพื่อเขา
ดําเนินการโดยใชมาตรการอยางเขมขนและขยาย
ผลอยางตอเนื่องจัดเจาหนาที่ปฏิบัติการดานการ
ขาวและสายขาว รับแจงเหตุการณตลอด 24 ชัว่ โมง
ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการเพือ่ ใหทราบขอมูลเกีย่ วกับ
การลักลอบตัดไมทําลายปา หรือการกระทําผิด
เกี่ยวกับสัตวปา ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย ใหสามารถตรวจสอบหลักฐานและสถานการณ
ไดรวดเร็ว แมนยํา เพื่อสามารถนําผลการตรวจ
พิสูจนมาใชเปนหลักฐานการดําเนินคดีได

นกในกลุมนกเงือก ไดแก ชนิดที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 2 ชนิด ไดแก นกเงือกปากยน (Aceros corrugates) นกเงือกดํา (Anthracoceros
malayanus) ชนิดที่ใกลสูญพันธุ 5 ชนิด ไดแก นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus) นกเงือกคอแดง (A. nipelensis) นกเงือกกรามชางปาก
เรียบ (A. subrufﬁiﬁcollis) นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros) นกขนหิน (B. vigil) และชนิดที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 1 ชนิด คือ นกเงือก
สีนํ้าตาล (Anorrhinus tickelli)
19
เตาทะเล ไดแก ชนิดที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่งที่พบในประเทศไทย 4 ชนิด ประกอบดวย เตามะเฟอง (Dermochelys coriacea) เตาตนุ
(Chelonia mudas) เตาหญา (Lepidochelys olivacea) และเตากระ (Erethmochelys imbricata) และชนิดที่พบในประเทศไทยแตไมพบขึ้นมา
วางไข 1 ชนิด คือ เตาหัวโต (Caretta caratta)
20
หอยมือเสือ ไดแก Tridacna crocea ซึ่งมีแนวโนมใกลสูญพันธุ T. maxima และ T. squamasa ซึ่งอยูในชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ และ
T. gigas ซึ่งเปนชนิดที่สูญพันธุ
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กรอบที่ 2.22 การอนุรักษเสือโครง
เสือโครง คือ หนึ่งในสัตวปา 20 พันธุ ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยใหเปนสัญลักษณของการดําเนินงานดาน
การอนุรักษ ฟนฟู และคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
ปจจุบันเสือโครงกําลังอยูในภาวะวิกฤติถึงขั้นใกลสูญพันธุ สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติไดประเมินจํานวนเสือโครงในชวงปลายศตวรรษที่ 19 วามี
ประชากรประมาณ 100,000 ตัว แตปจจุบันลดลงเหลือเพียงแค 3,200 ตัว สําหรับประเทศไทยมี
การประเมินวามีจํานวนเสือโครงประมาณ 190 - 250 ตัว การลดจํานวนลงของเสือโครงอยางมาก
มีสาเหตุเนื่องจากการทําลายหรือเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัย (พื้นที่ปา) การลาเพื่อการคาและ
การลาสัตวที่เปนเหยื่อของเสือโครง
จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พบวา แหลงอาศัยที่มีความสําคัญ
ตอการอนุรักษเสือโครงในประเทศไทยอยูในพื้นที่ 3 กลุมปา ไดแก กลุมปาตะวันตก กลุมปาแกง
กระจาน และกลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ โดยพื้นที่อนุรักษที่มีความหนาแนนของเสือโครงมาก
ทีส่ ดุ อยูในเขตรักษาพันธุสตั วปาหวยขาแขง สถานีวจิ ยั สัตวปาเขานางรํา ไดดาํ เนินการศึกษาความ
หนาแนนของประชากรเสือโครงในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี โดยตั้งกลอง
ดักถายภาพสัตวปา อยางเปนระบบและตอเนือ่ งตัง้ แตป พ.ศ. 2549 - 2553 พบวา ประชากรเสือโครง
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงคอนขางคงที่ โดยดักถายภาพเสือโครงไดประมาณปละ 30 ตัว
ไดประเมินความหนาแนนของเสือโครงในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงประมาณ 2 - 3 ตัวตอ
100 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการวิจัยเสือโครงที่หวยขาแขงยังทําการศึกษาในดานนิเวศวิทยา
โดยการดักจับเสือโครงมาติดปลอกคอซึ่งติดเครื่องสงสัญญาณวิทยุเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรม
และปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในแหลงอาศัยของเสือโครงดวย
พื้นที่ปาอนุรักษอื่นที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษเสือโครง ไดแก อุทยานแหงชาติกุยบุรี
ซึง่ เกิดขึน้ ภายใตความรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติกยุ บุรี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช และกองทุนสัตวปาโลก (World Wildlife Fund: WWF) ประเทศไทย เพือ่ สํารวจประชากรเสือโครง
และสัตวที่เปนเหยื่อ และนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการเพื่อฟนฟูประชากรเสือโครงใน
พื้นที่แหงนี้ตอไป
โครงการนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2549 จากการสํารวจพบวา อุทยานแหงชาติกุยบุรีมี
เสือโครง 10 ตัว ซึ่งมีการกระจายอยูในตอนกลางของอุทยานฯ เนื่องจากมีสัตวที่เปนเหยื่อ (กระทิง
กวาง หมูปา และเกง) ชุกชุมที่สุด ปญหาสําคัญในการอนุรักษเสือโครงในอุทยานฯ กุยบุรี คือ การ
ลดลงของสัตวที่เปนเหยื่อของเสือโครง ซึ่งเปนผลมาจากในอดีตที่มีการลาสัตวปามาก และการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า โครงการฯ ไดใหความรูแ ละขอมูลขาวสารกับเจาหนาทีอ่ ทุ ยานฯ และชาวบาน
ที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงเพื่อใหเกิดความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษเสือ
โครงและพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน และใหทกุ คนมีสว นรวมในการแกไขปญหาเหลานี้ ไมวา จะเปนการลาดตระเวน
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานของเจาหนาที่ และชาวบานชวยเปนหูเปนตา สอดสองการลักลอบคาสัตว เปดโอกาส
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

กรอบที่ 2.22 (ตอ)
ใหเยาวชนเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่อุทยาน เชน การทําโปงเทียม เปนตน
ในป พ.ศ. 2553 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ไดจดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ อนุรกั ษ
เสือโครง พ.ศ. 2554 - 2564 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษและฟนฟูประชากร
เสือโครงขึ้น โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษเสือโครงประกอบดวยเปาหมายระยะกลาง
5 ป และระยะยาว 12 ป ดังนี้
เปาหมายระยะกลาง 5 ป
- มีระบบการจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรี และ
ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ
- ลดปญหาภัยคุกคามหลักของเสือโครงตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในผืนปาเปาหมายที่
สําคัญ
- เพิ่มพูนองคความรูที่สําคัญทางดานนิเวศวิทยาของเสือโครง (เชน การเปลี่ยนแปลงขนาด
พืน้ ทีอ่ าศัย ฯลฯ) ในผืนปาเปาหมาย และนําขอมูลความรูท ไี่ ดมาใชในการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการ
- ประชากรเสือโครงในผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรีและผืนปาดงพญาเย็นเขาใหญตองคงที่หรือเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการสํารวจโอกาสการเพิ่มจํานวนประชากรเสือโครงในพื้นที่
ปาอนุรักษอื่น ๆ
เปาหมายระยะยาว (12 ป)
- เพิม่ จํานวนประชากรเสือโครงในประเทศไทยใหไดรอยละ 50 ของจํานวนปจจุบนั โดยเนน
การฟนฟูประชากรในพื้นที่ผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรีและผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ
ตลอดจนฟนฟูประชากรเสือโครงในผืนปาที่มีศักยภาพอื่น ๆ เชน กลุมปาภูเขียว-นํ้าหนาว และ
กลุมปาคลองแสง-เขาสก
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2553
หลังจากคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการ
ปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการ ดังนี้
1. เผยแพร ม าตรการฯ และให ค วามรู  แ ก
หน ว ยงานและเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งรวมถึ ง
ประชาชนทั่วไป โดยจัดประชุมเผยแพรเรื่องชนิด
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พันธุตางถิ่นใหกับหนวยงานในสวนกลาง สวนใน
ระดับพื้นที่ สํานักงานฯ ไดประสานกับสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมจังหวัด เพือ่ เผยแพรมาตรการฯ โดย
ในขณะนี้มีหลายพื้นที่ดําเนินการรณรงคเรื่องชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกราน เชน เมืองพัทยา จังหวัดแพร
และจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน
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2. เก็บขอมูลเพื่อจัดทําคูมือทะเบีย นชนิด
พันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของ
ประเทศไทย ซึ่งใชสําหรับดานตรวจพืชและดาน
กักสัตว รวมถึงหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่สํารวจ
ภาคสนาม นอกจากนี้ ยังไดจัดทําคูมือชนิดพันธุ
ตางถิ่นสําหรับประชาชน โดยแบงตามระบบนิเวศ
ทั้ง 7 ระบบ ไดแก ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศ
พื้นที่แหงแลงและกึ่งชื้น ระบบนิเวศปาไม ระบบ
นิเวศภูเขา ระบบนิเวศทะเลและชายฝง ระบบนิเวศ
เกาะ และระบบนิเวศนํ้าในแผนดิน คูมือสําหรับ
ประชาชนนี้ ไดรับการอนุเคราะหจากกรมประมง
และกรมวิชาการเกษตร การจัดทําคู  มือ ทั้ง สอง
ประเภทไดชวยใหเจาหนาที่และประชาชนรวมกัน
ปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3. ประสานงานกับหนวยงานในระดับพื้นที่
สงเสริมและผลักดันใหจงั หวัดนํารองจัดทําแนวทาง
การปองกัน ควบคุม กําจัด และเฝาระวังชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําแนวทางการปองกัน ควบคุม กําจัด และเฝา
ระวั ง ชนิ ด พั น ธุ  ต  า งถิ่ น ที่ รุ ก รานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครปฐมและจังหวัดอุดรธานี
ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานฯ ไดสนับสนุนการ
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบและจัดทําแนวทางการ
จัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีความสําคัญ
เรงดวน โดยศึกษาปจจัยในการแพรระบาด การ
นํ า ไปใช ป ระโยชน แ ละลดผลกระทบต อ ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพของชนิ ด พั น ธุ  ต  า งถิ่ น
ที่รุกรานในรายการ 1 ซึ่งคณะทํางานชนิดพันธุ
ตางถิน่ ไดคดั เลือกชนิดพันธุตา งถิน่ ทีร่ กุ รานสําหรับ
ทําการศึกษาในโครงการดังกลาวไว 2 ชนิด จาก
12 ชนิด ไดแก นกพิราบและกระถินยักษ ทั้งนี้
เพือ่ ใหประชาชนไดรบั รูถ งึ ผลดีและผลเสียของชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกรานอยางชัดเจนรอบดาน และ
คาดวาผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะสามารถสรางความ
ตระหนั ก ให ป ระชาชนได เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง

ป อ งกั น ไม ใ ห ช นิ ด พั น ธุ  ต  า งถิ่ น ที่ รุ ก รานออก
สูส งิ่ แวดลอม นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังจะสงเสริม
และผลักดันใหเกิดจังหวัดนํารองอีก 2 จังหวัด
เพื่ อ จั ด ทํ า แนวทางการจั ด การชนิ ด พั น ธุ  ต  า งถิ่ น
ที่รุกรานในระดับพื้นที่
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมไดจดั ทําแผนการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
พ.ศ. 2551 - 2555 กําหนดไวภายใตนโยบาย
มาตรการ และแผนการอนุรกั ษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ.
2551 - 2555 ซึ่งใหความสําคัญกับผลกระทบจาก
การพัฒนาที่ไมคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะกอใหเกิดการ
สูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพ
5.2.2 การดํ า เนิ น งานภายใต ข  อ ตกลง
ระหวางประเทศ
1. อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)
ประเทศไทยได มี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมา
โดยตลอด ในป พ.ศ. 2553 สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ได
กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 ณ
เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน โดยใหดําเนินการตาม
เปาหมายการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ณ นครโยฮั น เนสเบอร ก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อป ค.ศ. 2002 ซึ่งได
กําหนดใหมีการลดอัตราการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ภายในป
ค.ศ. 2010 ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีจึงได
ประกาศใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
โอกาสทีอ่ งคการสหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ.
2010 หรือ พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุนใหประชากรทุกกลุม
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

ทุกสาขาอาชีพตระหนักในคุณคาความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และใหความรวมมือ
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพอย า งยั่ง ยืน พร อ มทั้ง ได จัด ทํ า แผน
ปฏิ บั ติ ก ารป ส ากลแห ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีวตั ถุประสงคทคี่ รอบคลุมการเผยแพร
ประชาสัมพันธ การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการดังกลาว
ประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ
หนวยงานรับผิดชอบ เพือ่ ใหหนวยงานตาง ๆ สามารถ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวได
นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ ห็ น ชอบให
ประเทศไทยใหสัตยาบันในขอตกลงวาดวยการจัด
ตั้ ง ศู น ย อ าเซี ย นว า ด ว ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2553 โดยศู น ย ดั ง กล า วจั ด ตั้ ง เพื่ อ อํ า นวยการ
ประสานความรวมมือและประสานการดําเนินงาน
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน กับรัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ ขององคการระดับภูมิภาค และ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การแบ ง ป น ผล
ประโยชน ทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทีย มและ
ยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน
2. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการค า ระหว า ง
ประเทศซึง่ ชนิดสัตวปา และพืชปาใกลสญ
ู พันธุ
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora: CITES)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื ได
ดําเนินโครงการรณรงคหยุดการลักลอบคางาชาง
และผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง จากปญหาการ
ลักลอบนําเขางาชางเปนจํานวนมาก และมีการ
รายงานปญหาลักลอบคางาชางผิดกฎหมายผาน
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เวทีการประชุมอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะ
สูญพันธุ ครั้งที่ 14 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด
จนทําใหไทยตองเรงหามาตรการควบคุมการคา
งาชางอยางเขมขน เพื่อปองกันไมใหถูกระงับการ
คาสัตวปาและพืชปาในบัญชีไซเตส รวมทั้งการ
ควบคุ ม การค า งาช า งภายในประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ดวย
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึง
รวมกับองคการเครือขายควบคุมการคาสัตวปา
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
(บก.ปทส.) กรมศุลกากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจั บ กุ ม ขบวนการลั ก ลอบค า งาช า ง และ
ผลิตภัณฑงาชางจากแอฟริกา รวมทัง้ สัตวปาอยาง
ตอเนื่อง โดยการขอความรวมมือกับสายการบิน
ทุกสายจากทัว่ โลกทีจ่ ะบินเขาและออก ใหประกาศ
กฎกติกาภายใตโครงการรณรงคหยุดการลักลอบ
คางาชางและผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง เพื่อให
นั ก ท อ งเที่ ย วทราบถึ ง ความผิ ด ในการนํ า งาช า ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ง าช า งเข า และออกจากประเทศไทย
จากการดําเนินงานแกปญ
 หาดังกลาวอยางตอเนือ่ ง
ประเทศไทยจึงรายงานกับที่ประชุมไซเตส เพื่อลบ
ขอกลาวหาบัญชีดาํ คางาชางในการประชุม Cop-15
ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร ในวันที่ 13 - 25 มีนาคม พ.ศ.
2553
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ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให
ประเทศไทยดําเนินโครงการจัดการประชุมสมัย
สามั ญ ภาคี อ นุ สั ญ ญาว า ด ว ยการค า ระหว า ง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ
(Conference of the Parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 16 (Cop-16) ในป พ.ศ. 2556 โดยอนุมัติ
เงิ น งบประมาณ จํ า นวน 250 ล า นบาท ให
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปน
ผูดําเนินการตั้งงบประมาณสําหรับจัดการประชุม
ดั ง กล า ว ซึ่ ง จะเริ่ ม ตั้ ง แต ป  ง บประมาณ 2555
เปนตนไป เพื่อจัดเตรียมสํานักงานคณะกรรมการ
จัดการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่
16 (Cop-16)
3. อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ
สํ า คั ญ ระหว า งประเทศ (Convention on
Wetlands or Ramsar Convention)
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ระดับนานาชาติ 61 แหง และพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ
สําคัญระดับชาติ 48 แหง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
ให เ พิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ
นานาชาติ จํานวน 8 แหง ไดแก พื้นที่ชุมนํ้ากุดทิง
จังหวัดหนองคาย พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในเขตรักษาพันธุส ตั ว
ปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ชุมนํ้าในเขต
หามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก
เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดทายเหมือง จังหวัด
พังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี และ
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติ จํานวน 2 แหง
ไดแก พรุแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ
บึงสํานักใหญ (หนองจํารุง) จังหวัดระยอง

ปจจุบันพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทยไดรับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระหว า ง
ประเทศ หรือแรมซารไซต (Ramsar Site) 12 แหง
ได แ ก 1) พรุ ค วนขี้ เ สี้ ย นในเขตห า มล า สั ต ว ป  า
ทะเลนอย จังหวัดสงขลา 2) เขตหามลาสัตวปา
บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 3) ดอนหอยหลอด
จังหวัดสมุทรสงคราม 4) ปากแมนํ้ากระบี่ จังหวัด
กระบี่ 5) พืน้ ทีช่ มุ นํา้ เขตหามลาสัตวปา หนองบงคาย
(แองเชียงแสน) จังหวัดเชียงราย 6) เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (พรุโตะแดง) จังหวัดนราธิวาส
7) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง-ปากแมนํ้าตรัง จังหวัดตรัง 8) อุทยาน
แหงชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร-ปากแมนํ้า
กระบุรี จังหวัดระนอง 9) อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
อางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี 10) อุทยานแหงชาติ
อาวพังงา จังหวัดพังงา 11) พื้นที่ชุมนํ้ากุดทิง
จังหวัดบึงกาฬ และ 12) พืน้ ทีช่ มุ นํา้ อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศหรือแรมซารไซต ลําดับที่ 1733 และ 1734
ตามลําดับ นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมกําลังเตรียมขึน้
ทะเบียนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระหวางประเทศ
เพิ่มเติม 2 แหง ไดแก 1) เกาะระ เกาะพระทอง
จังหวัดพังงา และ 2) เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความจําเปน
เรงดวนตองไดรับการคุมครอง คือ หนองหลม
(ผนวกเพิ่ ม กั บ หนองบงคาย) พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ลุ  ม นํ้ า
สงคราม พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ทุ  ง มหาราช พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า
วัดหวยจันทร อาวไทยตอนใน (โดยเฉพาะดาน
ตะวันตกแหลมผักเบี้ย บานปากทะเล และเขา
ตะเครา จังหวัดเพชรบุรี) ปากแมนํ้าเวฬุ เกาะสมุย
และเกาะพงัน สวนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความจําเปน
เรงดวนตองไดรับการฟนฟู ไดเพิ่มเติมหนองหลวง
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จั ง หวั ด เชี ย งราย เขตห า มล า สั ต ว ป  า ดู น ลํ า พั น
ลําปลายมาศ เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอม พื้นที่
ชุมนํ้าวัดอโศกการาม เขตหามลาสัตวปาวัดตาล
เอนและพื้นที่ชุมนํ้าทุงมหาราช ทุงโพธิ์ทอง/ทุง
คําหยาด เขตหามลาสัตวปา บึงบอระเพ็ด ปากแมนาํ้
เวฬุ อาวปากพนัง และพื้นที่ชุมนํ้าพรุบานไมขาว
พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับ
การศึกษาสํารวจ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวย
ขาแขง (สัตวปา/ปลา) พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณลุมแมนํ้า
มู ล พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า บริ เ วณลุ  ม แม นํ้ า โขงตอนกลาง
(ประชากร/ชนิดนก) ปากแมนาํ้ เวฬุและอาวคุง กระเบน
เขตหามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขตรักษา
พันธุส ตั วปา ทุง ใหญนเรศวร (สัตวนาํ้ /ปลา) เกาะตาง
อุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ปาชายเลน
ปะเหลียน-ละงู และพื้นที่ชุมนํ้าพรุคันธุลี (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ/ประชากร/ชนิดนก)
สําหรับมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า ใหมีการ
สํ า รวจและตรวจสอบขอบเขตพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ตาม
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
ทองถิน่ ที่ เพือ่ เปนแหลงรับนํา้ ตามธรรมชาติ ใหเปน
พื้นที่กักเก็บ และชะลอการไหลของนํ้าเพื่อปองกัน
นํ้าทวมและภัยแลง รวมทั้งการประกาศกําหนดให
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีเ่ ปนทีส่ าธารณะทุกแหงทัว่ ประเทศโดย
เฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าแหลงนํ้าจืดเปนพื้นที่สีเขียว และ
ไมใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไว
เปนแหลงรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้าตอไป (ตารางที่
ผ2.5)
4. สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ย
ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช เพื่ อ อาหารและ
การเกษตร (International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture)
ประเทศไทยได ร  ว มลงนามในสนธิ สั ญ ญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพือ่
อาหารและการเกษตร ในป พ.ศ. 2545 สนธิสญ
ั ญา
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ฉบับนี้นับวามีความสําคัญตอประเทศไทยอยาง
มาก ในฐานะที่ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจ
ทีส่ าํ คัญของไทย ทัง้ ในแงของความมัน่ คงของแหลง
อาหารภายในประเทศและการสรางรายไดจากการ
สงออก ประเทศไทยมีความจําเปนในการที่จะตอง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุอยางตอเนื่องเพื่อ
ดํารงความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ
สนธิสัญญาฯ ดังกลาวซึ่งเปนกฎกติการะหวาง
ประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเข า ถึ ง ทรั พ ยากร
พันธุกรรมทั้งที่เปนของประเทศไทย และของตาง
ประเทศ ประเทศไทยอาจมีความจําเปนตองใชใน
การปรับปรุงพันธุในอนาคต รวมทั้งการแบงปน
ผลประโยชนของการใชทรัพยากรดังกลาว ยอมจะ
ตองสงผลตอการประกันความมั่นคงทางอาหาร
การวิจัยและปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืช และการคาระหวาง
ประเทศของไทยอยางแนนอน
เนื่องจากในป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ จึ ง ได จั ด ให มี
โครงการ/แผนงานวิจยั การอนุรกั ษพนั ธุกรรมขาว มี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและลดการสูญหายทาง
พันธุกรรม ทราบขอมูลลักษณะและคุณคาของ
เชือ้ พันธุ (ความตานทานโรค แมลง ทนแลง ทนเค็ม)
อนุรักษและใชประโยชนเชื้อพันธุขาวปา คนหายีน/
แหลงพันธุกรรมของความตานทานโรคแมลง และ
จัดทําฐานขอมูล โดยมีตัวชี้วัดคือ จํานวนเชื้อพันธุ
ที่อนุรักษไว และที่เก็บรวบรวมเพิ่ม ประกอบดวย 4
โครงการวิจัย คือ 1) การสํารวจ รวบรวม อนุรักษ
และฟนฟูเชือ้ พันธุกรรมขาว 2) การจําแนกลักษณะ
และประเมิ น คุ ณ ค า เชื้ อ พั น ธุ ก รรมข า ว 3) การ
อนุ รั ก ษ ใ นถิ่ น เดิ ม และศึ ก ษาการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรขาวปา และ 4) การตรวจสอบความหลาก
หลายทางพันธุกรรมขาว

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

พิ บั ติ ภั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
6.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º

6.1.1 ธรณีพิบัติภัย
แผนดินไหวเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด
จากการสัน่ สะเทือนของพืน้ ดิน อันเนือ่ งมาจากการ
ปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว
ภายในโลกออกมาเพือ่ ปรับสมดุลของเปลือกโลกให
คงที่ ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถทํานาย
เวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผนดินไหวทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได ดังนัน้ จึงควรศึกษา เรียนรู เพือ่
ให เ ข า ใจถึ ง กระบวนการเกิ ด ของแผ น ดิ น ไหวที่
แทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 2.31 แผนดินไหวที่มีกระทบกับประเทศไทย ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
วันที่
เกิดเหตุการณ

สถานที่

ขนาด
(ริกเตอร)

ผลกระทบ

30 ก.ย. 2552

ตอนกลางเกาะสุมาตรา

7.9

รูสึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ ประเทศอินโดนีเซีย
มีผูเสียชีวิตประมาณ 1,000 คน

20 มี.ค. 2553

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

5.0

รูสึกสั่นไหวที่จังหวัดเชียงราย

5 เม.ย. 2553

อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

3.5

รูสึกสั่นไหวบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

9 พ.ค. 2553

ชายฝงตอนเหนือของเกาะ
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

7.3

รูส กึ สัน่ ไหวไดบนอาคารสูงบางแหงในจังหวัดภูเก็ต, จังหวัด
พังงา, จังหวัดสุราษฎรธานี, จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร

6 ก.ค. 2553

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
หางจากอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ทางทิศ
ตะวันตก ประมาณ 6 กม.

4.5

รูสึกสั่นไหวไดทั่วไปบริเวณอําเภอแมสาย อําเภอแมจัน
อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเชียงแสน และอําเภอเมือง
เชียงราย

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณแผนดินไหวที่
สงผลกระทบตอประเทศไทยจํานวน 5 ครั้ง โดยมี
2 ครัง้ ทีม่ ขี นาดเกิน 6 ริกเตอร เปนการเกิดแผนดินไหว
บริเวณเกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2552 และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แตอยางไร
ก็ ต าม ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ก  อ ความเสี ย หาย
เพี ย งเล็ ก น อ ย และรั บ รู  ถึ ง ความสั่ น สะเทื อ น
(ตารางที่ 2.31) ในป พ.ศ. 2553 (ขอมูลถึงเดือน
ตุลาคม) เกิดเหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทย
ประมาณ 100 ครั้ง (ตารางที่ ผ2.6)
ดินถลมหรือโคลนถลม คือ การเคลื่อนที่ของ
มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของ
แรงโนมถวงโลก และจะมีนาํ้ เขามาเกีย่ วของในการ

ทําใหมวลดินและหินเคลื่อนตัวดวยเสมอ ดินถลม
มักเกิดตามมาหลังจากนํ้าปาไหลหลาก ในขณะที่
เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงตอเนือ่ ง หรือหลังการเกิด
แผนดินไหว เหตุการณดินถลมเปนภัยพิบัติที่กอให
เกิ ด ความเสี ย หายแก ท รั พ ย สิ น และชี วิ ต ของ
ประชาชนเปนอยางมาก
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 มีรายงานเหตุการณดินถลม
6 ครั้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา
นราธิวาส สระแกว ภูเก็ต ตราด และเชียงราย
(ตารางที่ ผ2.7) ทั้งนี้ เหตุการณดินหรือโคลนถลม
กอใหเกิดความเสียหายทัง้ ชีวติ ของราษฎรประมาณ
2.66 - 2.75 ลานบาทตอคน (กรอบที่ 2.23)

กรอบที่ 2.23 การประเมินมูลคาของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปา
ไหลหลากและดินหรือโคลนถลม
เหตุการณนาํ้ ปาไหลหลากหรือดินหรือโคลนถลมภายในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรง
และสรางความเสียหายตอทรัพยสนิ และชีวติ ของประชาชนมากขึน้ การดําเนินนโยบายหรือมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อติดตามเฝาระวังและแจงเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย ไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการลดความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย และที่ผานมาการประเมินความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากนํ้าปาไหลหลากและดินหรือโคลนถลมยังขาดการประเมินมูลคาความเสียหายจากการ
สูญเสียชีวติ ของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ภายใตแนวคิด “Value of Statistical Life: VSL”
ที่กําหนดมูลคาหรือจํานวนเงินที่บุคคลยินดีที่จะแลกกับการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการมีชีวิตรอด
แนวคิดนีเ้ ปนวิธกี ารใหมทไี่ ดเสนอใหบคุ คลผูซ งึ่ เปนเจาของชีวติ มีสว นรวมในการประเมินมูลคาความ
เสียหาย เพื่อใหผูวางนโยบายเขาใจถึงขนาดของความเสียหายและขนาดของการลงทุนหรือขนาด
ของมาตรการทางการคลังที่จะลดความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาที่ไดจะเปนการเปด
พรมแดนความรูใหมในประเทศไทย
การศึกษานี้ไดสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดินถลม
ดวยแบบสอบถาม ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยระดับปานกลางและสูง ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนาน
เชียงใหม และเชียงราย ในพื้นที่ 18 อําเภอ 33 ตําบล 50 หมูบาน ผลจากการศึกษาพบวา
คุณลักษณะสวนบุคคล ประสบการณ การรับรู และสภาพแวดลอม เปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกวิธกี ารเฝาระวังและแจงเตือนภัยมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ วิธกี ารเฝาระวังและแจง
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กรอบที่ 2.23 (ตอ)
เตือนภัยทีน่ าํ เสนอตอกลุม ตัวอยางยินดีทจี่ ะจาย และกลุม ตัวอยางมักเลือกวิธกี ารเฝาระวังและแจง
เตือนภัยทีม่ รี าคาหรือตนทุนสูงในการตัดสินใจครัง้ แรก แตจะเลือกวิธกี ารเฝาระวังและแจงเตือนภัย
ที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจในครั้งตอไป
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมีมูลคาความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมา
จากการอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดินถลมเฉลี่ยประมาณ 2.66 - 2.75 ลานบาท
ตอคน โดยกลุมตัวอยางยินดีที่จะจายเฉลี่ย 118.24 - 122.77 บาทตอคนตอป เพื่อลดโอกาสในการ
สูญเสียชีวิตประมาณรอยละ 44.41 - 44.64 ของกรณีปกติ
สําหรับเงินที่นํามาใชในการสนับสนุนการเฝาระวังและแจงเตือนภัยจะนํามาจากเงินสะสม
หรือเงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน และเงินที่ไดจากการลดคาใชจายสินคาฟุมเฟอย เชน สุรา โดยประชาชน
เห็นวาควรมีการจัดตั้งกองทุนเฝาระวังและแจงเตือนภัยนํ้าปาไหลหลากและดินถลมเพื่อบริหาร
จัดการเงินดังกลาว นอกจากนี้ หากมีการตัง้ เครือขายเฝาระวังและแจงเตือนภัยประชาชนสวนใหญ
ยินดีจะเขาเปนสมาชิกและสนับสนุนคาใชจายเฉลี่ยปละ 114.67 บาทตอคนตอป เพราะเห็นวาการ
เฝาระวังและแจงเตือนภัยสามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากนํ้าปาไหลหลากและดินถลมได
ที่มา : อัครพงศ และคณะ 2552

หลุมยุบเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เพดาน
โพรงใตดนิ ยุบตัวลงเปนหลุมลึก มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 - 200 เมตร ลึกตั้งแต 1 ถึงมากกวา 20
เมตร สวนใหญหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่ราบใกล
กับภูเขาหินปูน เนือ่ งจากหินปูนมีคณ
ุ สมบัตลิ ะลาย
นํา้ ประกอบกับภูเขาหินปูนมีรอยเลือ่ นและรอยแตก
มากมายจึงทําใหเกิดโพรงใตดินไดงาย ปจจัยที่
ทําใหเกิดหลุมยุบ เชน การสัญจรของยวดยาน
พาหนะ การสู บ นํ้ า ใต ดิ น การสั่ น สะเทื อ นจาก
แผนดินไหว เปนตน
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 มีเหตุการณหลุมยุบเกิดขึน้ 18
ครั้ง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดสตูล ระยอง
ตาก อุดรธานี นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี เชียงใหม ตรัง ระนอง และจังหวัดนาน
(ตารางที่ ผ2.8)

6.1.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล
จากการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เมื่อป พ.ศ. 2550 พบวา การกัดเซาะ
ชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝงทะเล และ
มีพื้นที่ที่สูญเสียจากการกัดเซาะชายฝง ประมาณ
11,300 ไร โดยในพื้นที่อาวไทยตอนบนมีอัตราการ
กัดเซาะรุนแรงระดับวิกฤติ โดยบางแหงมีอตั ราการ
กัดเซาะมากกวา 10 - 20 เมตรตอป
แนวชายฝ  ง ทะเลอ า วไทยมี พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ มี
อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป มีทั้งสิ้น 13
จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 207
กิโลเมตร (รอยละ 12) (ตารางที่ ผ2.9) สําหรับชายฝง
ทะเลด า นอั น ดามั น มี พื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ มี อั ต ราการ
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

กัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จังหวัด คือ
ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม
23 กิโลเมตร (รอยละ 2)
6.1.3 มลพิษมาบตาพุด
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มโดยภาพรวมในพื้ น ที่
มาบตาพุด พบวาปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่ตอง
เรงรัดแกไข คือ ปญหาการปนเปอนสารอินทรีย
ระเหยงายในอากาศและนํ้าใตดิน การปนเปอน
ตะกอนดินในคลองชากหมาก และการปนเปอ นของ
นํ้าเสียจากแหลงชุมชน ซึ่งการดําเนินการไดมีการ
จัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบ
การเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการการแกไขปญหา การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมการติดตาม
ตรวจสอบและรวมแกไขปญหาในพืน้ ที่ ซึง่ ในป พ.ศ.
2552 สถานการณมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ มีดังนี้
1. คุณภาพอากาศและสารอินทรียร ะเหยงาย
ในบรรยากาศ
ผลการตรวจวัดพบวา ในป พ.ศ. 2549 - 2552
คาเฉลี่ยของสารมลพิษอากาศพื้นฐานอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยเฉพาะปริ ม าณของซั ล เฟอร
ไดออกไซด (SO2) และไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
ลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยป พ.ศ. 2552 ลดลง
รอยละ 27 และ 18 ตามลําดับ สวนสารอินทรีย
ระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
ในป 2553 พบป ญ หาสารเบนซี น ที่ มี แ นวโน ม
เพิ่มขึ้นจากป 2550 และ 2551 ในทุกพื้นที่ ซึ่งตอง
เรงดําเนินการแกไขปญหาสาร 1, 3 บิวทาไดอีน
ในภาพรวมของพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น
ในขณะทีพ่ นื้ ทีใ่ กลเคียงนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพซี พี บปญหา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นสําหรับสาร 1, 2 ไดคลอโรอีนเทน
ในภาพรวมของพื้นที่มาบตาพุดมีแนวโนมลดลง
สํ า หรั บ พื้ น ที่ อื่ น โดยเฉพาะพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งนิ ค ม
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อุตสาหกรรมอารไอแอลพบปญหามีแนวโนมเพิม่ ขึน้
ส ว นก า ซโอโซนและฝุ  น ละอองขนาดไม เ กิ น 10
ไมครอน มีคาเกินมาตรฐานทุกป โดยในป พ.ศ.
2552 พบวามีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปเปนครั้งคราว ในฤดูแลงมี
ลักษณะเชนเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
2. นํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และนํ้าทะเลชายฝง
คุ ณ ภาพนํ้ า ในคลองสาธารณะ 9 สาย
ทีท่ าํ การตรวจวัดในพืน้ ทีต่ าํ บลมาบตาพุดเทียบเทา
กั บ คุ ณ ภาพนํ้ า ตามมาตรฐานแหล ง นํ้ า ผิ ว ดิ น
ประเภทที่ 4 (สามารถใชประโยชนในการอุตสาหกรรม
และการอุปโภค-บริโภคไดโดยผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติ) และคุณภาพนํ้าโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น
อย า งไรก็ ต าม ยั ง มี แ นวโน ม ของการปนเป  อ น
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมา
จากการระบายนํ้าเสียจากแหลงชุมชน
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากบอนํ้าใตดิน
พบวารอยละ 49 (84 บอ จาก 170 บอ) มีการ
ปนเปอนโลหะหนัก 5 ชนิด ไดแก สารหนู ซีลีเนียม
สารแมงกานีส สังกะสี และสารตะกัว่ เกินมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งสวนใหญมาจากสินแรและ
นํา้ ใตดนิ พืน้ ทีอ่ ยูแ ลว และรอยละ 17.7 (43 บอ จาก
242 บอ) มีการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงาย
ในระดับเกินกวามาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดินหลาย
ชนิด เชน 1, 2 ไดคลอโรอีเทน ไดคลอโรมีเทน
เบนซีน และเวนิลคลอไรด ทั้งนี้ พบในวงจํากัด
เฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
คุณภาพนํา้ ทะเลชายฝง สวนใหญมแี นวโนมที่
ดีขึ้น มีเพียงคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเทานั้นที่มีคา
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ยังพบโลหะหนักคอนขางสูง
4 ชนิด ไดแก ทองแดง บริเวณปากคลองตากวน
สารปรอท บริเวณปากคลองบางกระพรุน ปากคลอง
บางเบิด จุดระบายโรงไฟฟาโกลว จุดนํานํ้าเขา
โรงไฟฟาบีแอลซีพี แมงกานีส บริเวณปากคลอง
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ชากหมาก ปากคลองตากวน และตะกั่ว บริเวณ
จุดระบายโรงไฟฟาโกลว และปากคลองตากวน
บริเวณพื้นที่มาบตาพุดพบวาในตะกอนดินมี
สารปรอทและสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทัง้ หมด
มี ค  า สู ง บริ เ วณคลองชากหมาก ส ว นบริ เ วณ
ปากคลองตากวนมี ป รอทและสารป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนทั้งหมดคอนขางคงที่ ในขณะที่การ
แพรกระจายของตะกั่วในตะกอนดินไมพบความ
แตกต า งระหว า งดิ น ตะกอนจากปากคลอง
ชากหมาก และปากคลองตากวน
3. ขยะและกากของเสีย
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได
ใชหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) ซึ่ง
สามารถลดปริมาณขยะและกากอุตสาหกรรมลงได
414,586.40 ตั น และโรงงานจํ า พวกที่ 3 ที่ มี
เครื่องจักรขนาดตั้งแต 50 แรงมา ในจังหวัดระยอง
จํานวน 1,835 แหง ไดเขาสูร ะบบบริหารจัดการและ
ระบบกํากับกากอุตสาหกรรมทั้งหมด แมวาจะมี
บริษัทรับกําจัดกากอุตสาหกรรมเพียงแหงเดียวใน
พื้นที่
ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีของเสีย
อันตรายจากชุมชนเกิดขึ้น 733 ตัน คิดเปนรอยละ
24 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด (3,092 ตัน) ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีระบบการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน สําหรับมูลฝอยติดเชือ้ นัน้ มีประมาณ 298
ตัน ซึ่งเปนมูลฝอยติดเชื้อในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง 172 ตัน ที่มีการจัดการโดยวาจาง
บริษัทเอกชนดําเนินการเก็บขนและนําไปกําจัดใน
เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด ระยอง มี ข องเสี ย
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 2,293,847 ตัน 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 บริเวณ
ตําบลมาบขา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดได
รวมมือในการแกไขปญหา และฟนฟูสภาพพื้นที่
โดยการมีสว นรวมของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการสืบสวน
สอบสวนและดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทํา
ผิดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการกระทําผิดใน
อนาคต ซึ่งกรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานใน
พื้นที่ไดดําเนินการตรวจสอบและใหคําแนะนําใน
การเคลื่อนยายและกําจัดกากของเสียอันตรายที่
ลักลอบทิ้งดังกลาว
6.1.4 ผลกระทบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และ
โรงพยาบาลภาครัฐ รวมกันศึกษาถึงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนจากปญหามลพิษอากาศ
พบวา อัตราปวยดวยกลุม อาการทางระบบทางเดิน
หายใจที่อาจเกี่ยวของกับมลภาวะ ในประชากรทุก
กลุมอายุสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประชากรในพื้นที่ตําบลมาบตาพุด เพิ่มขึ้นจาก 80
ตอพันประชากร ในป พ.ศ. 2549 - 2550 เปน
มากกวา 130 ตอพันประชากร ในป พ.ศ. 2551 2552 (ตารางที่ 2.32)
อัตราการปวยดวยโรคเยือ่ จมูกอักเสบ (Allergic
Rhinitis) ในประชากรทุกกลุม อายุอตั ราการปวยดวย
โรคเยื่อจมูกอักเสบในตําบลตาง ๆ ในเขตอําเภอ
เมืองคอนขางใกลเคียงกัน แตในตําบลบานฉางและ
ตําบลมาบขามีอัตราผูปวยคอนขางนอยเมื่อเทียบ
กับตําบลอื่น ๆ ซึ่งในตําบลมาบขามีแนวโนมผูปวย
โรคเยื่อจมูกอักเสบเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2.33)
ตําบลหวยโปง ตําบลมาบตาพุด และตําบล
บานฉาง พบอัตราการปวยดวยโรคหืดมากทีส่ ดุ ตาม
ลําดับ โดยในอําเภอหวยโปงมีแนวโนมจํานวน
ผูปวยลดลง ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงยังไมชัดเจน (ตารางที่ 2.34)
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รูปที่ 2.49 ขอบเขตการปนเปอนของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene: TCE)
(สวนในพันลานสวน) ในนํ้าใตดิน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2553
ตารางที่ 2.32 อัตราการปวยดวยกลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจที่อาจเกี่ยวของกับ
มลภาวะในประชากรทุกกลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตําบล
เนินพระ
ทับมา
หวยโปง
มาบตาพุด
บานฉาง
มาบขา

ป พ.ศ. 2549
39.18
29.43
139.49
85.63
13.31
4.41

อัตราปวยตอพันประชากร
ป พ.ศ. 2550
ป พ.ศ. 2551
41.07
52.13
31.44
40.69
146.17
213.57
87.74
133.94
11.51
13.81
4.58
4.47

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 2553
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ป พ.ศ. 2552
64.09
55.73
171.79
139.71
16.47
2.76

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ตารางที่ 2.33 อัตราการปวยดวยโรคเยื่อจมูกอักเสบ (Allergic Rhinitis) ในประชากรทุก
กลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตําบล
เนินพระ
ทับมา
หวยโปง
มาบตาพุด
บานฉาง
มาบขา

ป พ.ศ. 2549
7.82
4.71
6.00
6.60
2.93
0.49

อัตราปวยตอพันประชากร
ป พ.ศ. 2550
ป พ.ศ. 2551
8.21
7.71
5.79
6.97
7.12
8.28
7.88
8.44
2.76
2.70
0.94
0.92

ป พ.ศ. 2552
6.86
6.43
7.39
7.68
3.81
1.32

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 2553
ตารางที่ 2.34 อัตราการปวยดวยโรคหืด (Asthma) ในประชากรทุกกลุมอายุในเขต
ควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552
ตําบล
เนินพระ
ทับมา
หวยโปง
มาบตาพุด
บานฉาง
มาบขา

ป พ.ศ. 2549
12.43
11.25
65.71
42.68
19.78
9.20

อัตราปวยตอพันประชากร
ป พ.ศ. 2550
ป พ.ศ. 2551
13.34
11.52
12.79
9.35
75.78
48.60
38.67
37.99
19.40
20.92
8.46
9.28

ป พ.ศ. 2552
12.96
10.34
44.28
39.64
18.05
3.75

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 2553
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6.2.1 ธรณีพิบัติภัย
พื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยเกิดธรณี
พิบัติภัยฉับพลันบอยครั้งและนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ซึง่ แตละครัง้ ไดกอ ใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่เปน

จํานวนมาก รวมทัง้ สงผลกระทบตอการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในป พ.ศ. 2553
กรมทรัพยากรธรณี จึงจัดใหมโี ครงการ “การจัดตัง้
เครือขาย เฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย 4 จังหวัด
เพือ่ ฝกอบรมราษฎรในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยตอการเกิดธรณี
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พิบตั ภิ ยั ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ชลบุรี
และระยอง ใหมีความรูความเขาใจถึงระบบการ
แจงเหตุธรณีพิบัติภัย รวมทั้งการสรางการจัดตั้ง
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย และได
กําหนดแผนงานในการซักซอมเตรียมความพรอม
รับมือกับพิบัติภัยดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก ใน
พื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี พังงา
สตูล ขอนแกน ลําพูน พะเยา อุตรดิตถ และเลย
ซึ่งเปนการซักซอมโดยจําลองสถานการณพิบัติภัย
นํ้าปาไหลหลากและดินถลมขึ้น มีการประสานกัน
ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค รวม
ทั้งอาสาสมัครเครือขายภาคประชาชน ตรวจสอบ
แผนการเฝ า ระวั ง การแจ ง เตื อ น เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
และการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยรวมกัน
ระหวางหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึง่ จะสามารถลดผลกระทบ
จากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิต
และทรั พ ย สิ น ของประชาชน นอกจากนี้ กรม
ทรัพยากรธรณียังไดดําเนินโครงการจัดทําแนวทาง
การปองกันและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยดินถลมอยาง
ต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2549 สํ า หรั บ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการในพื้นที่ 2
จังหวัด ประกอบดวยพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตจังหวัด
นานและอุตรดิตถ นอกจากนี้ กรมทรัพยากรนํ้ายัง
ไดดาํ เนินการติดตัง้ ระบบเตือนภัยประจําหมูบ า นมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2548 โดยในปงบประมาณ
2552 ดําเนินการติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 129 สถานี
ในชวงป พ.ศ. 2552 - 2553 กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดจดั ทําแผนตาง ๆ เพือ่ ปองกัน
และบรรเทาภั ย จากธรณี พิ บั ติ ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จํานวน 5 แผน ไดแก
1. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ (กปภ.ช.) ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางใหหนวยงานทุกภาค
สวนสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางบูรณาการ
มีทศิ ทางเดียวกันและเสริมกําลังกัน (คณะรัฐมนตรี
ไดมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการของแผนฉบับดังกลาว เมือ่
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)
2. แผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม
(ระยะ 5 ป) (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
25 กั น ยายน 2550) และแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
งบประมาณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 2555) ภายใต
แผนแม บ ทการป อ งกั น และให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม
(ระยะ 5 ป) เพื่อรองรับยุทธศาสตรการปองกันและ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย
และโคลนถลม (คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ เมือ่ วัน
ที่ 5 สิงหาคม 2552)
3. แผนแม บ ทป อ งกั น และบรรเทาภั ย จาก
คลื่นสึนามิ พ.ศ. 2552 - 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการเตรียมการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น และหนวยงาน
ตาง ๆ สามารถที่จะรับมือภัยคุกคามไดในลักษณะ
รวมกันทําอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน (คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552)
และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2554 - 2556) ภายใตแผนแมบทปองกัน
และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2552 - 2556
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2553)
4. แผนปฏิบตั กิ ารลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
แหงชาติในเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2553 - 2562
ตามกรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ โดยความรวมมือ
ของศูนยเตรียมความพรอมปองกันพิบตั ภิ ยั แหงเอเชีย
(Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) และ
ได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณดํ า เนิ น การจาก
องคการยุทธศาสตรนานาชาติ เพื่อการลดภัยพิบัติ
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แหงสหประชาชาติ (UNISDR) เพือ่ เปนกรอบทิศทาง
การบริหารจัดการ และประสานการปฏิบัติในการ
แก ไ ขป ญหาและลดผลกระทบจากภัย พิบัติข อง
ประเทศที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552)
5. แผนหลักการปองกันอุบตั ภิ ยั แหงชาติ พ.ศ.
2553 - 2557 ภายใตการกํากับของคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย การปลูกฝงจิตสํานึก
และความตระหนักดานความปลอดภัย มาตรฐาน
ความปลอดภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอม การ
กํ า กั บ ตรวจสอบ การเฝ า ระวั ง และแจ ง เตื อ น
อุบตั ภิ ยั การสรางการมีสว นรวมของภาคีตา ง ๆ การ
บั ง คั บ ใช แ ละปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และ
กฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการปองกันและลดผลกระทบ รวมทั้งการเตรียม
ความพรอมรับพิบตั ภิ ยั ดานสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะ
มลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตรายดวย (คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2553)
6.2.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล
ผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใน
หลักการของแนวทางการบูรณาการจัดการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ  ง ทะเลของ
ประเทศ และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝง จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝง ทะเล และการเปลีย่ นแปลงของระดับนํา้ ทะเล
ขึน้ เปนการเฉพาะในระดับสํานัก โดยมีบคุ ลากรทีม่ ี
ความรูความสามารถในเรื่องดังกลาวปฏิบัติงาน
ประจําและตอเนื่อง และเปนหนวยงานกลางทาง
วิชาการการศึกษาวิจยั และประสานการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
และการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล ตลอดจน
เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ

ระบบนิเวศชายฝง ทะเลจากปรากฏการณภาวะโลก
ร อ นและการปรั บ ตั ว ต อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงไดพิจารณา
จัดตั้งสํานักการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลและพื้ น ที่ ช ายฝ  ง ทะเลขึ้ น ตามคํ า สั่ ง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 32/2553 ลงวันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2553
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการ
บูรณาการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลของประเทศตามที่กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ วันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2552 โดยใหกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงดําเนินการ ดังนี้ (1) เรงรัดจัดทําแผนปฏิบัติ
การป อ งกั น การกั ด เซาะเชิ ง บู ร ณาการ 5 ป ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป (2) จัดทําแผนหลัก
และแผนปฏิบัติบริเวณชายฝงอาวไทย (ปากแมนํ้า
ปราณบุรจี นถึงปากพนัง) และชายฝง ทะเลอันดามัน
(3) ศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีปองกัน รักษา และ
ฟ  น ฟู ป  า ชายเลน และป า ชายหาดที่เ สื่อ มโทรม
จากการกัดเซาะชายฝงทะเล (4) ประสานสํานัก
งบประมาณรวบรวมสถิติก ารใช ง บประมาณใน
การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
(5) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และ
(6) จัดทําแผนขอรับทุนการศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิศวกรรมชายฝง
วิทยาศาสตรทางทะเล สมุทรศาสตร ฯลฯ) และเมือ่
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บทที่ 2 สถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็ น ชอบกรอบแผนบู ร ณาการงบประมาณการ
จัดการและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเล 23
จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําแผนหลักและ
แผนปฏิบตั กิ ารแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเล
แลวเสร็จใน 3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่อาวไทยตอนบน
(รูปตัว ก) (ป พ.ศ. 2551) พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก
(ป พ.ศ. 2552) และพื้นที่อาวไทยตอนลาง (แหลม
ตะลุมพุกถึงปากนํา้ ทะเลสาบสงขลา) (ป พ.ศ. 2552)
ในปงบประมาณ 2552 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ไดดําเนินโครงการปองกันแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงและฟนฟูพื้นที่ชายฝง
ทะเล ประกอบดวย 1) การปกไมไผชะลอคลื่น
ความยาว 500 เมตร ที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร พร อ มทั้ ง การ
ติดตามประเมินผล 2) การปกเสาปูนชะลอคลื่น
ความยาว 400 เมตร ที่ตําบลทากําชํา อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี พรอมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 3) โครงการศึกษาวิจัย
และสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงสรางปองกัน
การกั ด เซาะชายฝ  ง บริ เ วณตํ า บลแหลมฟ า ผ า
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ และ
4) โครงการความรวมมือระดับชุมชนการแกไข
ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ  ง ทะเลพื้ น ที่ วิ ก ฤติ
มาบตาพุ ด ในป ง บประมาณ 2553 ได ดํ า เนิ น
โครงการปาชายเลนเทียมเพือ่ แกปญ
 หาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล โดยการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่อาวไทยตอนบน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม และ
สมุทรปราการ และโครงการติดตามและประเมินผล
การฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเล โดยการปกไมไผ
ชะลอคลื่ น กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา และ
สําหรับในปงบประมาณ 2554 จะไดดําเนินการ 3
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โครงการ ไดแก 1) โครงการศึกษา ออกแบบ และ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงสรางการ
ปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเลพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 2) โครงการศึกษา
สํารวจและวิเคราะหประสิทธิภาพและผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมของโครงสรางปองกัน
การกั ด เซาะชายฝ  ง ทะเลอ า วไทยตอนบน และ
3) โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบตั กิ ารแกไข
ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ  ง พื้ น ที่ ช ายฝ  ง ทะเล
อันดามัน
6.2.3 มลพิษมาบตาพุด
สืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกที่ผานมา รัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดระยองเปนลําดับแรก ทําใหอุตสาหกรรม
ต า ง ๆ ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เกิ น กว า
เปาหมายทีก่ าํ หนดไว และไมสอดคลองกับการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชน ทําใหประชาชนในพื้นที่สวนใหญเขาใจ
วารัฐบาลละเลยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจึงไดจัดทํากรอบแนวทาง
การพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หาผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
ดังนี้
1) ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความ
เหมาะสมในการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด
ระยอง โดยใชรูปแบบของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร และกําหนดใหมีหลักสูตรเรียนเฉพาะ
ดานอาชีวเวชศาสตร การบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
และหลักสูตรอืน่ ๆ ทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
จังหวัดระยองตอไป
2) ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา
สุขภาพอนามัยของประชาชน/ชุมชนใหเปนรูปธรรม
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการจั ด ตั้ ง ศู น ย แ พทย /
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พยาบาล เพื่อใหบริการดานการตรวจสุขภาพแก
ประชาชนเฉพาะในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมเปนกรณี
พิเศษ โดยกําหนดใหผูประกอบการฯ เขามามีสวน
รับผิดชอบโครงการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนในพื้นที่
3) ใหกระทรวงมหาดไทยศึกษาและพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให
สามารถบริหารจัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ใหสาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาและพิจารณาความ
เหมาะสมในการมอบหมายใหมีหนวยงานกลาง
รั บ ผิ ด ชอบการแก ไ ขป ญ หาประชากรแฝงอย า ง
ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมกอใหเกิด
การอพยพยายถิน่ และจํานวนประชากรแฝงเพิม่ ขึน้
การดําเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนา
และแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมใน
พื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง มีดังตอไปนี้
1) การปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง
สูก ารพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน โดยการพัฒนาพืน้ ที่
มาบตาพุดและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เขต
อุตสาหกรรมพิเศษเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
2) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งปจจุบันไดมีแผน
และการจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหาสารประกอบ
อินทรียระเหยงาย
3) การจัดทําบริการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหมคี ณ
ุ ภาพและทัว่ ถึง ไดแก การบริหาร
จัดการนํ้า การบริการดานสังคม การชะลอการ
ขยายและการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหมใน
พื้นที่มาบตาพุด และแนวทางการปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย

จากการประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเรง
ดวนของมาบตาพุด ครั้งที่ 2/2552 ไดเห็นชอบใน
การดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาเรงดวนของ
มาบตาพุดและพื้นที่ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ในปงบประมาณ 2553 - 2555 ดังนี้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง
2) โครงการตรวจสุขภาพและเฝาระวังโรค
ของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ในป พ.ศ. 2551 - 2553 กรมควบคุมมลพิษ
ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู  ป ระกอบ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ไดกําหนดมาตรการควบคุม
การระบายมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดทํา VOCs Inventory
เกี่ยวกับการผลิต การใช การกักเก็บ และการ
ขนถายสารจากแหลงกําเนิดอุตสาหกรรม เพื่อนํา
ฐานขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการสาร
VOCs ในภาพรวมของพื้นที่ และใหผูประกอบการ
ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม การระบาย VOCs จากถั ง เก็ บ
สารเคมีทอี่ าจมีการเสือ่ มสภาพ และพิจารณาติดตัง้
ระบบควบคุม VOCs ที่ระบายจากสารเคมีลงเรือ
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดจัดทําขั้นตอนการประสานจัดการ
การลักลอบทิ้งกากของเสียระหวางหนวยงาน ซึ่ง
ประกอบดวยการรับแจงเหตุและกําหนดทีมงาน
ตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบและรายงาน
การจัดการกากอุตสาหกรรม และการประเมินความ
เสียหายเพื่อปรับปรุงหรือฟนฟูพื้นที่ นอกจากนี้
ยังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ.
2553 - 2556 ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
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เอกสารอัดสําเนา.
กระทรวงสาธารณสุข. มปป. “ปฏิญญาความรวมมือในการปองกันแกไขปญหาคุณภาพนํ้าในพื้นที่
ลุมนํ้าวิกฤต” จาก http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_water.cfm?task=binder51 (23
กรกฎาคม 2553)
กรุงเทพมหานคร. 2550. แผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550 - 2555. สํานักงานสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร. 2552. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุงเทพฯ
แหงความนาอยูอยางยั่งยืน. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร.
การเคหะแหงชาติ. 2550. ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย. ฝายวิชาการพัฒนาที่อยูอาศัย.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2550. แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2550. ความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร. (เอกสารเผยแพร)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 2549. รายงานผลการตรวจสอบที่ 22/2549 เรื่อง สิทธิชุมชน
ในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบนเกาะชาง กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัด
ตราด โดยมิชอบ.
คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน. 2554. ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุ ก รรมการสํ า รวจและตรวจสอบพื้ น ที่ ใ นการจั ด ให มี โ ฉนดชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/2554.
วันศุกรที่ 7 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน. 2551. พลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย. กลุมพลังไท.
ธัญญาภรณ สุรภักดี. 2553. เปลี่ยนไป “เลย” ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเขามาของ
เหมืองทองคํา. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ สนับสนุนโดยศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. กุมภาพันธ.
นฤมล จันทสวรรณ และคณะ. 2552. หนังสือคัดคานการตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของ บริษัท
พี ร พลมายนิ่ ง จํ า กั ด ที่ เ ขาคู ห า อํ า เภอรั ต นภู มิ จั ง หวั ด สงขลา เลขที่ คทค. 11/2552.
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552.
นลินี ทองแถม และ นิพนธ พงศสุวรรณ. 2553. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกขาวของปะการัง
สภาวการณในปจจุบัน และแนวทางการจัดการ.
ปรีชา วงศทพิ ย. มปป. “ปญหาสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพ” จาก http://www.human.cmu.ac.th/
~hc/ebook/006103/lesson4/03.htm (23 กรกฎาคม 2553).
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พิรพร เพ็ชรทอง. 2553. “พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการเผาในที่โลง
และมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ”. ขาวสารอากาศและเสียง. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (7)
(มกราคม - มีนาคม).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2553. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั กับการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ : การพัฒนา
และอนุรักษดิน. http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res03_02.html. (14 มิถุนายน 2553)
มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ กอบกุล รายะนาคร. 2552. “เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม”. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร. 2553. โครงการจัดการพืน้ ทีค่ มุ ครองอยางมีสว นรวมในผืนปาตะวันตก. http://www.
seub.or.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&Itemid=50.
(11 มกราคม 2554)
ไมปรากฏชื่อผูเขียน. “ขอตกลงพหุภาคีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”. จาก http://teenet.tei.
or.th/Knowledge/marine.html (18 มิถุนายน 2553)
ไมปรากฏชือ่ ผูเ ขียน. 2552. “พด.เรงเครือ่ งฟน ฟูดนิ ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (รายงานพิเศษ)”
แนวหนา วันที่ 6 กรกฎาคม 2552. http://www.naewna.com/news.asp?ID=168995, (16 มิถุนายน
2553).
ราชกิจจานุเบกษา. 2553. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553.
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=68AF9F8223C2EAB64C0
D82C638B9B67D. (11 มกราคม 2554)
วราวิทย ฉิมมณี. 2553. รายงานการเปดโปง ทีวีไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เวลา 21.10 น.
ศิวพร รังสิยานนท. 2553. “โครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region”. ขาวสารอากาศ
และเสียง. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (7) (มกราคม - มีนาคม).
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2553. รายงานการใชอิทธิพลเขาครอบครองมรดกของชาติ.
เมษายน 2553.
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ. 2552. แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2550 - 2554. กระทรวงสาธารณสุข. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. รางรายงานฉบับสมบูรณ
โครงการการศึกษาดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวน
ของสภาพอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคสวนทีส่ าํ คัญ. ศึกษาโดยศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552. (ราง) แผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2562. (สําหรับรับฟงความคิดเห็น 4 ภูมิภาค).
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. พฤษภาคม 2552.

214

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
โครงการจั ด ทํ า แผนแม บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห ง ชาติ . ศึ ก ษาโดย
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552. รายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551. จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. “แผนปฏิบัติการปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ” http://chm-thai.onep.go.th/2010/Partner_Act2010.html,
(14 มิถุนายน 2553).
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. กรอบนโยบายและแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิง่ แวดลอมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร. จัดทําโดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. กุมภาพันธ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. การจัดระเบียบปาย. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2553. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การประเมินคุณภาพเชิงทัศนเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอมภูมทิ ศั น. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2553. “สถิติการใชพลังงานขั้นสุดทาย”. จาก website http://www.
eppo.go.th/info/1summary_stat.htm (ภาษาอังกฤษ)
สํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี. 2553. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง ราง
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องคการมหาชน) พ.ศ. .... (10 มกราคม
2554).
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. สถิตกิ ารเกษตรของประเทศไทย ป 2551. ศูนยสารสนเทศการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง. 2553. “ขอมูลพื้นฐานสุขภาพในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง”.
กระทรวงสาธารณสุข.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง ผลการประชุม
คณะทํางานแกไขปญหาเรงดวนของมาบตาพุด ครั้งที่ 2/2552.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง รางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. .... (การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบ
โฉนดชุมชน)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจติดตามการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง.
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552ก. มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 17 มีนาคม 2552 เรือ่ ง ขออนุมตั ขิ ยายกรอบ
วงเงินลงทุนโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ 1) ของ บริษัททาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน).
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552ข. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 2552 เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552ค. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2552. เรื่อง ผลการประชุม
รัฐภาคีของอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 4 และการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี สมัยที่ 2.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552ง. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มิถุนายน 2552. เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552จ. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ.
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชทดี่ นิ . 2549. รายงานประจําป 2549. กรมพัฒนาทีด่ นิ . กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชทดี่ นิ . 2552. รายงานประจําป 2552. กรมพัฒนาทีด่ นิ . กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.
สํานักสิง่ แวดลอม. มปป. “สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย”. กรุงเทพมหานคร. เอกสาร
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สถานการณ ก ารลดลงของ
ระดั บ นํ้ า ในแม นํ้ า โขง
ดับ ่ ค
ลุมวรเร
นํ้าโขงในราชอาณาจั
รไทยมีพื้นที่
บทที
3ดจากที
ประเด็
อามที
ง ดํ า เนินกการ
แมนํ้าโขงมี
ตนกํ่ าเนิ
่ราบสูน
งทิสิ
เบต่ ง แวดล
ถือ ตามลํ
ไดวาเปนแมนํ้าสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออก ลุมนํ้าประมาณ 57,422 ตารางกิโลเมตร มีอาง
เฉียงใต และยาวเปนอันดับ 10 ของโลก คือมีความ เก็บนํ้าที่สําคัญในลุมนํ้าโขงของราชอาณาจักรไทย
ยาวประมาณ 4,909 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ลุมนํ้า คือ เขื่อนจุฬาภรณ เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลําตะคอง
804,381 ตารางกิโลเมตร นับเปนพื้นที่ลุมนํ้าที่ใหญ เขื่อนนํ้าอูน เขื่อนสิรินธร เขื่อนนํ้าพุง และเขื่อน
เปนอันดับ 12 ของโลก แมนํ้าโขงไหลผานตอนใต หวยหลวง จํานวนประชากรทีอ่ าศัยในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ มี
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ตะวั น ออกของ ประมาณ 80 ลานคน สวนใหญประกอบอาชีพ
สหภาพพม า ราชอาณาจั ก รไทย สาธารณรั ฐ เกษตรกรรมโดยพึง่ พาทรัพยากรนิเวศนํา้ เปนสําคัญ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรอยละ 66 ของประชากรในลุมนํ้าโขงตอนลาง
และไหลลงสูทะเลจีนใตทางทิศใตของสาธารณรัฐ ประกอบอาชีพทําประมง สําหรับการใชประโยชน
สังคมนิยมเวียดนาม (รูปที่ 3.1) แมนาํ้ โขงสวนทีผ่ า น ที่ดินในพื้นที่ซึ่งแมนํ้าโขงไหลผานสวนใหญใชปลูก
ราชอาณาจักรไทยเปนชวงของแมนํ้าโขงตอนลาง พืชไร ทําสวน และเปนพื้นที่ปาไม
ลุมแมนํ้าโขงมีทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ที่มี
ซึ่งไหลผานอําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และ
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย กอนเขาสูป ระเทศ ความอุดมสมบูรณ ตลอดจนปลาและสัตวนํ้าชนิด
ลาว และไหลเปนพรมแดนไทย–ลาว ตั้งแตจังหวัด ตาง ๆ ใหผลผลิตที่สรางประโยชนใหกับประชาชน
เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ ที่อาศัยอยูริมฝงแมนํ้าโขง โดยขาวถือไดวาเปนพืช
และอุบลราชธานี ลุม แมนาํ้ โขงในราชอาณาจักรไทย หลักทีป่ ลูกในบริเวณลุมนํา้ โขง อยางไรก็ตามยังคง
สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ลุมแมนํ้าโขง มีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ อีก เชน ขาวโพด ถั่ว ออย
ในภาคเหนือและลุมแมนํ้าโขงในภาคตะวันออก มันสําปะหลัง เปนตน สําหรับการประมง มีทั้งการ
เฉียงเหนือ ลํานํ้าสาขาสายสําคัญของแมนํ้าโขง จั บ ปลาในแหล ง ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ ย ง
ในราชอาณาจั ก รไทยซึ่ ง ไหลผ า นพื้ น ที่ ดั ง กล า ว สัตวนาํ้ (การเลีย้ งปลาในกระชัง) นอกจากนีแ้ มนาํ้ โขง
ไดแก แมนํ้ากกและแมนํ้าอิง ในภาคเหนือ ไหลลง ยังใชเปนเสนทางคมนาคมการเดินเรือทัง้ เพือ่ การคา
สูแมนํ้าโขงที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ และการทองเที่ยวอีกดวย
จังหวัดเชียงราย ตามลําดับ และลํานํา้ สาขาในภาค 1.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
อีสาน ไดแก แมนาํ้ ชีและแมนาํ้ มูลไหลมาบรรจบกัน
1.1.1 สถานการณการลดลงของระดับนํา้
ที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมเปนแมนํ้ามูลไหลตอไป ในแมนํ้าโขง
ทางทิศตะวันออกลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภอโขงเจียม
สถานการณนาํ้ ในแมนาํ้ โขงลดระดับลงในชวง
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีแมนาํ้ สงคราม เดือนกุมภาพันธตอ เนือ่ งมาจนถึงเดือนมีนาคมของ
และแมนํ้าเลย ไหลลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภออุเทน ป พ.ศ. 2553 เปนปญหาสําคัญ โดยพื้นที่ซึ่งไดรับ
จังหวัดนครพนม และอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลกระทบจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
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รูปที่ 3.1 แสดงสภาพภูมิประเทศและแนวการไหลของแมนํ้าโขง

ที่มา : คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 2553
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คือ เขตอําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และ ของราชอาณาจักรไทย พบวา สาขาลํานํา้ ของแมนาํ้
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งจังหวัด โขงในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หนองคาย
และราชอาณาจั ก รไทยมี ป ริ ม าณนํ้ า ที่ ไ หลลงสู 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (กรอบที่ 3.1) ได แมนาํ้ โขงนอยกวาปกติ ซึง่ ระดับนํา้ ตํา่ สุดในแมนาํ้ โขง
ออกแถลงการณแสดงสาเหตุการลดลงของระดับนํา้ ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2553
ในแม นํ้ า โขงซึ่ ง เป น ผลมาจากสภาพอากาศที่ ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธอยูที่ 0.37
3 ประเด็พ.ศ.น สิ2552่ ง แวดล
การ10 ป
แหงแลงตั้งแตบทที
เดือนกัน่ ยายนของป
ใน เมตรอ มที
ซึ่งนับ่ ค
วาวรเร
เปนระดับงนํดํ
้าตํา่าทีเนิ
่สุดนในรอบ
เขตภาคเหนือของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ (รูปที่ 3.3)
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพบวา ปริมาณ
ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน ป พ.ศ.
นํ้ า ฝนในเขตอํ า เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย 2553 ระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับ
ชวงเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ นํ้าอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีปริมาณนํ้า
ป พ.ศ. 2553 มีป ริมาณตํ่ากวาปริมาณนํ้ า ฝน ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 โดยเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3.2) จาก 2552) โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 สวน
สถิติอุทกวิทยา ของกรมทรัพยากรนํ้า ที่อําเภอ วิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดหนองคาย อุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า วัดระดับนํ้าในแมนํ้า
รูปที่ 3.2 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ณ สถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : ศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 12 เชียงราย 2553

220

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

รูปที่ 3.3 ระดับนํ้าตํ่าสุดที่วัดไดในแมนํ้าโขง ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในชวงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า 2553
กรอบที่ 3.1

คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง

คณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขง (Mekong River Commission: MRC) ประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศ
คือ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม MRC เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2500 ในนาม “คณะกรรมการ
แมนํ้าโขง” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชียและตะวันออกไกล
(ปจจุบันคือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก) โดยมีชื่อองคกรเต็ม ๆ
วา “คณะกรรมการประสานงานสํารวจแมนาํ้ โขงตอนลาง” และรูจ กั ทัว่ ไปวา “คณะกรรมการแมนาํ้ โขง”
หรือ “คณะกรรมการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงตอนลาง” ในป พ.ศ. 2538 สมาชิกทั้ง 4 ประเทศ
ซึ่งใชประโยชนลุมนํ้าโขงตอนลางรวมกัน ไดลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ลุมนํ้าโขงแบบยั่งยืน อันเปนการกอตั้งคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อ
สงเสริมและประสานงานดานการจัดการและการพัฒนาแหลงนํ้า และทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดย
การสงเสริมแผนงานยุทธศาสตรและกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งจัดหาขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรและ
ใหคําแนะนําดานนโยบาย
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแมนํ้าโขงแหงชาติไทย 2546
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รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงแสน
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ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า 2553
โขงไดตํ่าสุดที่ 0.98 เมตร แตก็ยังมีระดับนํ้าสูงกวา
คาตํ่าสุดในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 - 2552) (รูปที่
3.4)
ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงทีส่ ถานีเชียงคาน จังหวัด
เลย ในชวงเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน ป พ.ศ. 2553
มีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ปที่ผานมา แตมีคา
ใกลเคียงกับคาตํ่าสุดในชวง 30 ปที่ผานมา (รูปที่
3.5) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 สวนวิจัยและ
พัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรนํ้า วัดระดับนํ้าไดตํ่าสุด 2.10 เมตร
ซึง่ มีระดับตํา่ กวาคาตํา่ สุด 30 ปทผี่ า นมา และระดับ
นํ้าเริ่มมีปริมาณนํ้าสูงขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2553 แตยังคงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ป
ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงทีส่ ถานีหนองคายในชวง
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป พ.ศ. 2553 มีคา
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 - 2552)
แตมีคาใกลเคียงกับคาตํ่าสุดในชวง 30 ปที่ผานมา
1

ทั้งนี้ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
มีนาคม ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงไดลดตํา่ กวาคาตํา่ สุด
ในชวง 30 ปที่ผานมา โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2553 สวนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรนํ้า
วัดระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงบริเวณสะพานมิตรภาพไทย
ลาว ไดตํ่าสุด 0.32 เมตร ซึ่งตํ่ากวาป พ.ศ. 2538 ที่
วัดไดตํ่าสุด 0.33 เมตร ซึ่งเปนคาตํ่าสุดในชวง 30
ปที่ผานมา (รูปที่ 3.6)
1.1.2 สาเหตุการลดลงของระดับนํ้าใน
แมนํ้าโขง
ในระยะ 2 - 3 ปทผี่ า นมา ระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขง
ลดลงอย า งมากเป น ประเด็ น ป ญ หาที่ ทุ ก ภาค
สวนรวมกันศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุที่แทจริง ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํามาตรการ
ปองกันปญหาไดอยางมีประสิทธิผล สาเหตุการ
ลดลงของระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขง1 คือ 1) ความแหงแลง
ในเขตภาคเหนื อ ของราชอาณาจั ก รไทย เขต

รายงานการศึกษาปญหาวิกฤตการณระดับนํ้าในแมนํ้าโขงลดตํ่าลง โดยคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาวิกฤตการณ
ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงลดตํ่าลง 2553

222

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ในชวง 30 ปที่ผานมา

ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า 2553
รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํา้ จังหวัดหนองคายในชวง
30 ปที่ผานมา

ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า 2553
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บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

เวียงจันทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน คาเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (รูปที่
ลาว และในมณฑลยู น นานของสาธารณรั ฐ 3.7)
ประชาชนจีน 2) การสรางเขื่อนบนลํานํ้าโขงสาย
นอกจากนี้ ยังพบวาเทือกเขาทิเบตสวนที่
หลัก 3) การใชนํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น เปนตนนํา้ ของแมนาํ้ โขงมีหมิ ะปกคลุมหนากวาปกติ
และ 4) การลดลงของพื้นที่ปาไมตนนํ้า ซึ่งแตละ แตหิมะไมละลายลงมาเปนนํ้าทา2 สงผลใหชวง
สาเหตุนั้นอาจสงผลตอการลดลงของระดับนํ้าใน เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ปริมาณ
บทที
่ ค วรเร
ดํ า เนินโดยที
การ่อําเภอ
แมนํ้าโขงที่แตกต
างกัน่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล
นํ้ า ทอามที
ที่ ไ หลลงสู
 แ ม นํ้ าง
โขงลดลง
ความแหงแลง
เชียงแสน จังหวัดเชียงรายปริมาณนํ้าทาลดลงคิด
ตัง้ แตปลายป พ.ศ. 2552 เขตภูมภิ าคลุม แมนาํ้ โขง เปนรอยละ 18 ของคาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทาในชวง
ตอนบนไดประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรง ซึ่ง เวลาเดียวกัน และที่จังหวัดนครพนมปริมาณนํ้าทา
เขตพืน้ ทีต่ ะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชน ลดลงคิดเปนรอยละ 9 ของคาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทา
จีนไดรับผลกระทบอยางมาก เชน มณฑลยูนนาน ในชวงเวลาเดียวกัน
เสฉวน กุยโจว เขตปกครองตนเองกวางซี และนคร
ในลุม นํา้ สาขาของแมนาํ้ โขงทัง้ ในสาธารณรัฐ
ฉงชิ่ง เปนตน โดยมีปริมาณนํ้าฝนเพียงรอยละ 10 ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย
ของปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งป นํ้าในแหลงนํ้าตาง ๆ มีปริมาณนํ้าฝนนอยกวาปกติ ตั้งแตเดือนตุลาคม
มีปริมาณลดลงรอยละ 30 - 80 ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เมือง
พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ สถานี หลวงพระบางมีปริมาณฝนนอยกวาคาเฉลี่ยใน
จิงหง ปริมาณนํ้าฝนมีนอยกวาปกติ เมื่อเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3.8) ทําใหปริมาณนํ้าทาที่
รูปที่ 3.7 ปริมาณนํา้ ฝนรายเดือน ณ สถานีจงิ หง สาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ. 2551 - 2553

ที่มา : ศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 12 เชียงราย 2553
2

อางแลวในหนา 3 - 7
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ไหลลงสูแมนํ้าโขงลดลง ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย มีปริมาณฝนนอยกวาปกติ เมื่อเปรียบ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ทําใหปริมาณนํ้าทา
ที่ไหลลงสูแมนํ้าโขงลดลง (รูปที่ 3.2)
การสรางเขื่อนบนลํานํ้าโขงสายหลัก
การสรางเขือ่ นบนลํานํา้ สายหลักของแมนาํ้ โขง
(ตารางที่ 3.1) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวงจร
การไหลของนํา้ กระแสนํา้ และปดกัน้ การพัดพาของ
ตะกอนในแม นํ้ า เป น การเปลี่ ย นสภาพทาง
นิ เ วศวิ ท ยาของแม นํ้ า อย า งมาก ซึ่ ง ผลกระทบ
โดยตรงกับการใชนาํ้ ของประชาชนในประเทศลุม นํา้ โขง
ตอนบนและตอนล า ง คื อ การทํ า เกษตรกรรม
และการทําประมง หากมีการสรางเขือ่ นจํานวนมาก
ในประเทศลุมนํ้าโขงตอนบน การเก็บกักนํ้าในชวง
ฤดูฝนของเขือ่ นตาง ๆ จะทําใหระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขง
ลดนอยลง สงผลกระทบกับการเดินเรือและการ
วางไขของปลา ในขณะเดียวกันการปลอยนํ้าออก

จากเขื่ อ นในฤดู แ ล ง จะเพิ่ ม ระดั บ นํ้ า ในแม นํ้ า
มากกวาธรรมชาติ สงผลกระทบอยางมากตอการ
ทําการเกษตรริมฝงโขงและเขตพื้นที่นํ้าทวมถึงของ
ประเทศทางลุม นํา้ โขงตอนลาง ซึง่ มีความหลากหลาย
และพึ่งพาระบบนํ้าทวมตามธรรมชาติ
เมื่อเปรียบเทียบสถิติระดับนํ้าเฉลี่ยของกรม
ทรัพยากรนํา้ กอนและหลังการมีเขือ่ นในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ตารางที่ 3.1) พบวา ในชวงฤดูแลง
ระดับนํ้าทาเฉลี่ยกอนและหลังการมีเขื่อนไมแตก
ตางกัน แตระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงเริม่ ลดลงเมือ่ ปลาย
ป พ.ศ. 2552 ตอเนื่องมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2553 ในขณะที่ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงในชวงฤดูฝน
ภายหลังมีเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับ
สูงขึ้น แสดงใหเห็นวาการสรางเขื่อนอาจเปนปจจัย
หนึ่งที่สงผลตอระบบการไหลของนํ้า ซึ่งเปนสาเหตุ
ทีท่ าํ ใหระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงลดลงดังทีก่ ลาวมาแลว
ขางตน

รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบปริมาณนํา้ ฝนรายเดือน ณ สถานีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : ศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 12 เชียงราย 2553
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ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้า 2553

2.3

2.2
4.1
2.3
1.2
1.6
2.2

5.4
9.7
7.9
6.8
7.2
8.5

2.4
4.3
2.3
1.7
1.9
2.5

4.4
8.5
6.3
6.2
6.2
7.5

2.1

1.5

0.9

2.1

3.8

1.0

พ.ศ.
กอนมีเขื่อนในจีน หลังมีเขื่อนในจีน พ.ศ. 2552
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ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูแลง

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ป 2504 - 2552 5.4

สถานีวัดนํ้า

ระยะเวลา
ขอมูล

ระดับนํ้าเฉลี่ย (ม.)

ปริมาณนํ้าเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที)

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

2.0
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1.6
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1,549 7,211 1,638 5,513
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1,658

1,772
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พ.ศ.
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15 มี.ค.
ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบระดับนํ้า และปริมาณนํ้าเฉลี่ย ณ สถานีวัดนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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จากประชุมระดับภูมิภาควาดวยการประเมิน
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของโครงการเขื่อนบน
แมนํ้าโขงวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง เพื่อนําเสนอรายงาน
MRC SEA for Hydropower on the Mekong Mainstream,
Impact Assessment, Discussion Draft, 14 May
2010 ไดขอสรุปวา ผลกระทบและความเดือดรอน
จากการสรางเขื่อนจะเกิดขึ้นกับกลุมคนยากจนที่
มี วิ ถี ชี วิ ต พึ่ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ในขณะที่
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและรายไดสวนใหญจะ
ตกอยูกับผูลงทุนภาคเอกชน หากมีการสรางเขื่อน
ทั้งสิ้น 12 แหง (ตารางที่ 3.2) จะสรางผลกระทบ
โดยตรงตอประชาชนอยางนอย 2 ลานคน ในพื้นที่
13 จังหวัด 47 อําเภอ โดยเฉพาะโครงการเขื่อนบน
พรมแดนไทย-ลาว ไดแก โครงการเขื่อนปากชมที่
อําเภอปากชม จังหวัดเลย และโครงการเขื่อน
บานกุม ที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จะ
มีผูไดรับผลกระทบ 588,189 คน และ 413,140 คน
ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบการใหนํ้าและปริมาณการ
กักเก็บนํ้าของเขื่อนที่สรางเสร็จและเขื่อนที่อยูใน
แผนการดําเนินการ พบวาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีสดั สวนปริมาณนํา้ ไหลลงสูแ มนาํ้ โขง
มากที่ สุ ด โดยสั ด ส ว นปริ ม าณนํ้ า ของประเทศ
ตาง ๆ ซึ่งไหลลงสูแมนํ้าโขง มีดังนี้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนรอยละ 16 สหภาพพมารอยละ 2
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรอยละ 35
ราชอาณาจักรไทยรอยละ 18 ราชอาณาจักรกัมพูชา
รอยละ 18 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รอยละ 11 การกักเก็บนํ้าของเขื่อนที่สรางเสร็จแลว
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเปนปริมาณรอยละ
4.06 ของสัดสวนของการใหนํ้าของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และหากเขื่อนสรางเสร็จตามแผนจะ
สามารถกักเก็บนํา้ ไดรอ ยละ 22.78 ของสัดสวนของ
3

การใหนํ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน (รูปที่ 3.9)
การใชนาํ้ ในแมนาํ้ สาขามีปริมาณเพิม่ ขึน้
การใชนํ้าในแมนํ้าสาขา (แมนํ้ารวก แมนํ้าอิง
แมนํ้าจัน ฯลฯ) ของแมนํ้าโขงในราชอาณาจักรไทย
มีปริมาณเพิ่มขึ้น3 เนื่องจากพื้นที่เกษตรสูงกวา
แผนการเพาะปลูกที่กรมชลประทานกําหนด โดย
เฉพาะการปลูกขาวนาปรัง ป พ.ศ. 2552 - 2553
ทํ า ให ค วามต อ งการใช นํ้ า เพื่ อ การเกษตรใน
เขตชลประทานมากกว า แผนการเพาะปลู ก ที่
กรมชลประทานวางไวรอยละ 53 และนอกเขต
ชลประทานเพิม่ ขึน้ รอยละ 96 คิดเปนความตองการ
ใชนํ้าเพิ่มขึ้น 1,590 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเทากับ
ร อ ยละ 25 ของปริ ม าณนํ้ า ท า เฉลี่ ย ช ว งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ สงผลใหปริมาณนํ้าทา
ลดลง นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวของกับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ตอป ทําใหความ
ตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น 5 ลานลูกบาศกเมตร สงผล
ใหในชวงตุลาคมถึงกุมภาพันธปริมาณนํ้าทาลดลง
การลดลงของพื้นที่ปา
ปจจุบันพื้นที่ปาในลุมนํ้าโขงคงเหลือไมถึง
รอยละ 20 ของพืน้ ทีป่ า ไมทงั้ หมดของพืน้ ทีล่ มุ นํา้ โขง
ซึ่งพื้นที่ปาที่เหลืออยูนั้นอยูในสภาพเสื่อมโทรม
ถึงแมจะมีการปลูกปาทดแทนก็ตาม การลดลงของ
พืน้ ทีป่ าในลุมนํา้ โขงเปนปจจัยหนึง่ ซึง่ สงผลตอการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ตลอดจนสภาพ
แวดลอมโดยรวมของแมนํ้าโขง
ป จ จุ บั น ป า ไม บ ริ เ วณลุ  ม นํ้ า โขงมี ส ภาพ
เสื่ อ มโทรมมากขึ้ น จากการลั ก ลอบตั ด ไม โ ดย
ผิดกฎหมาย การทําไรเลื่อนลอย ไฟปา และการใช
ไม เ ป น เชื้ อ เพลิ ง รายได จ ากการตั ด ไม ทั้ ง ที่ ถู ก
กฎหมายและผิ ด กฎหมายเป น รายได ม หาศาล
จากรายงานขององคการ Environmental Investigation
Agency (EIA) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 มีการ
ลักลอบตัดในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

อางแลวในหนา 3 - 7
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รูปที่ 3.9 แผนที่แสดงที่ตั้งและปริมาณการกักเก็บนํ้าของเขื่อนในลุมนํ้าโขง
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ที่มา : คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 2553
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ประชาชนลาว แลวขนสงไปขายใหพอคาไมและ
เจาของโรงงานแปรรูปไมในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม คิดเปนปริมาตรเฉลี่ยมากกวา 450,000
ลูกบาศกเมตรตอป ทําใหสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามสรางรายรับจากการสงออกเฟอรนิเจอร
ไดมากกวาปละ 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เพิม่ ขึน้ ถึง 10 เทาเมือ่ เทียบกับชวงป พ.ศ. 2543 - 2547
การลักลอบตัดไมเพื่อการคาเถื่อนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไมไดมอี ยูเ ฉพาะในเขต
พื้นที่ที่ติดกับชายแดนกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเทานั้น หากยังเกิดขึ้นอยางกวางขวางใน
พืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ตอกับชายแดนของสาธารณรัฐประชาชน
จีนและราชอาณาจักรไทยอีกดวย
นอกจากนี้ การลักลอบตัดไมเพือ่ การคาเถือ่ น
ได เ พิ่ ม ระดั บ ความรุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตชายแดนของสหภาพพมา
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา นับเปนพื้นที่ที่มีการลักลอบ
ตั ด ไม เ พื่อ ส ง ไปขายในประเทศเพื่อ นบ า นอย า ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ จาก
การสํารวจสภาพปาไมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบวา ในป พ.ศ. 2552 พื้นที่ปาไม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเหลืออยู
เพียงรอยละ 35 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด ลดลงจากป พ.ศ.
2535 ทีม่ พี นื้ ทีป่ า คิดเปนรอยละ 48 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด
สาเหตุอื่นที่ทําใหพื้นที่ปาไมลดลง เชน การตัดไม
ทํ า ลายป า เพื่ อ การทํ า ไร เ ลื่ อ นลอยในพื้ น ที่ ก ว า
20,000 เฮกตาร ตลอดจนการตัดไมในเขตสัมปทาน
ปาไมคิดเปนปริมาตรรวมกันมากกวาปละ 1 ลาน
ลูกบาศกเมตร เปนตน
1.1.3 ผลกระทบจากวิกฤตการณการลด
ลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
การลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงนั้นสงผล
กระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงโขง
จํ า นวนมาก กล า วคื อ ประชาชนส ว นใหญ ใ ช

ประโยชนจากผืนนํา้ แหงนี้ ทัง้ ดานเกษตรกรรม การ
ประมง และการเดินเรือ เมือ่ เกิดภาวะความแหงแลง
อาจทําใหผลผลิตดานการเกษตรลดลง รวมทั้งการ
เดินเรือขนสงสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู
สามเหลีย่ มทองคํา ระหวางสหภาพพมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย
ไมสามารถดําเนินการได จากการประเมินความ
เสี่ยงจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง สรุป
ไดดังนี้
1) ดานเศรษฐกิจ
การลดลงของระดั บ นํ้ า ในแม นํ้ า โขงส ง ผล
ใหการสัญจรทางนํ้าระหวางประเทศ การเดินเรือ
เพื่อการทองเที่ยว และการเดินเรือเพื่อการคาตอง
หยุดลงชั่วคราว เนื่องจากเรือไมสามารถแลนผาน
แมนํ้าโขงได เพราะทองนํ้าตื้นเขิน เนื่องจากมี
สันทรายและดอนทรายขวางกัน้ เรืออาจติดคอนดิน
กอใหเกิดอุบตั เิ หตุได ทําใหตอ งเสียเวลาในการเดิน
ทางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนตนทุนคาเชื้อเพลิงในการ
เดินทางที่เพิ่มขึ้น ทําใหธุรกิจการขนสงทางเรือตอง
หยุดลงชั่วคราว ราคาสินคาในเขตการคาชายแดน
เพิ่มสูงขึ้น นักทองเที่ยวลดลง สงผลใหผูประกอบ
การริมฝงโขงสูญเสียรายได
2) ดานวิถีชีวิต
เมื่ อ ระดั บ นํ้ า ในแม นํ้ า โขงลดลงส ง ผลให
ประชาชนริมฝงโขง ซึ่งประกอบอาชีพประมงตอง
หยุดจับปลาในชวงฤดูแลง เนื่องจากไมสามารถ
ออกเรือได ประกอบกับจํานวนปลาลดลง ทําให
ประชาชนสู ญ เสี ย รายได ขาดโอกาสในการหา
เลี้ ย งชี พ จึ ง เปลี่ ย นมาปลู ก พื ช สวนครั ว เพื่ อ หา
รายได เ สริม ในช ว งเวลาที่ไ ม ส ามารถจับ ปลาได
ตลอดจนเกิ ด การอพยพแรงงานออกไปทํ า งาน
ตางถิ่นและเปลี่ยนอาชีพชั่วคราว
3) ดานความมัน่ คงทางอาหาร ทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลาย
การลดลงของระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขงมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่
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ชุมนํ้า ระบบนิเวศ ตลอดจนทรัพยากรสัตวนํ้า
นอกจากการประชุมในกลุม นักวิชาการแลวยัง
ทั้งในดานแหลงที่อยูอาศัย และอาหารของสัตวนํ้า มีเวทีคูขนานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ตาง ๆ อยางรุนแรง เนื่องจากระดับนํ้าในแมนํ้าโขง การลดลงของระดั บ ของนํ้ า ในแม นํ้ า โขงอย า ง
ที่ ล ดลงอย า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต อ พื ช พรรณ ผิดปกติ ซึ่งไดสรุปขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอตอ
ธรรมชาติ และแหลงที่อยูอาศัย รวมทั้งสัตวนํ้าถูก ที่ ป ระชุ ม เอ็ ม อาร ซี ดั ง นี้ 1) ให เ อ็ ม อาร ซี ป รั บ
จับไดงายมากยิ่งขึ้นเพราะนํ้าตื้นเขิน จึงสงผลให โครงสรางใหม โดยใหประชาชนจากลุมนํ้าโขง
บทที
่ 3ว ทัประเด็
่ ค วรเรวงยดํ2)าใหเนิมนีการจั
การ
สัตวนํ้าลดลงอย
างรวดเร็
้งนี้ การสูน
ญสิ
เสีย่ งพืแวดล
้นที่ เขาอ
เปนมที
คณะกรรมการด
ดประชุม
ชุมนํ้าจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่มี ของทุก ประเทศในลุ  ม นํ้า โขง เพื่อ รับ ข อ มู ล จาก
สาเหตุมาจากการสรางเขือ่ นคิดเปนมูลคาไมตาํ่ กวา ประชาชน 3) ให ค  น หาศั ก ยภาพที่ แ ท จ ริ ง ของ
224 ลานบาทตอป4
ทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าโขง เพื่อการฟนฟูทรัพยากร
อยางเหมาะสม 4) ใหมกี ารศึกษาวิจยั ดานทรัพยากร
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การลดระดับลงของนํา้ ในแมนาํ้ โขงเปนปญหา นํ้าในแมนํ้าโขงอยางเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
สําคัญที่หนวยงานตาง ๆ มีความกังวลและรวมกัน ทางสังคม 5) ใหมกี ารเชือ่ มโยงเครือขาย และจัดตัง้
หาวิธแี กไขเพราะสงผลกระทบตอการเดินเรือขนสง เครือขายแมนํ้าโขงในภูมิภาครวมกัน และ 6) ให
สินคา การทองเที่ยว และการอุปโภคบริโภค การ รัฐบาลในประเทศลุมนํ้าโขงเปนภาคีของกฎหมาย
ประชุมสุดยอดผูน าํ แมนาํ้ โขงตอนลางซึง่ ถือเปนเวที การใชนํ้าระหวางประเทศ
การประชุมสุดยอดผูนําแมนํ้าโขงตอนลาง
ระดับนานาชาติ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการระดม
ความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาการลดลงของระดับ สวนที่ 2 เปนการประชุมสุดยอดผูนําลุมนํ้าโขง
ตอนลาง ระหวางวันที่ 4 - 5 เมษายน 2553
นํ้าในแมนํ้าโขง
การประชุมสุดยอดผูนําแมนํ้าโขงตอนลาง สาระสําคัญคือ การเนนใหตระหนักถึงปญหาที่
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการประชุม ประเทศในลุมแมนํ้าโขงประสบ ไดแก ปญหาจาก
วิชาการนานาชาติ (International Conference) เรื่อง การใชนาํ้ ทีไ่ มใชวถิ ที างแหงความยัง่ ยืน ปญหาการ
การบริหารจัดการนํ้าขามพรมแดนทามกลางการ เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบ
เปลี่ยนแปลงของโลก ระหวางวันที่ 2 - 3 เมษายน ที่รุนแรง เชน วิกฤติภัยแลง อุทกภัย เปนตน ซึ่ง
พ.ศ. 2553 โดยมี ส าระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ราชอาณาจักรไทยไดใหความสําคัญกับความรวม
วิชาการ ประกอบดวย ความมัน่ คงดานอาหาร การ มือในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยน
ผลิตพลังงานในลุมนํ้าขามพรมแดน และความ ขอมูลขาวสารและองคความรูในการบริหารจัดการ
ทาทายขององคกรลุมนํ้าขามพรมแดนทามกลาง ทรัพยากรนํ้าของประเทศในลุมนํ้าโขง
การประชุมดังกลาวทําใหเกิดปฏิญญาหัวหิน
การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไดขอสรุปดังนี้ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ (MRC Hua Hin Declaration) (กรอบที่ 3.2) ของ
แต ล ะประเทศขึ้ น อยู  กั บ ความคุ  ม ครองและการ คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ซึ่งมุงเนนการแสดง
แบงปนทรัพยากรนํ้ารวมกัน โดยผานกลไกของ ความมุง มัน่ ของประเทศภาคีสมาชิกทีจ่ ะรวมมือกัน
เพื่อจัดการการใชนํ้าและทรัพยากรที่เกี่ยวของให
ความรวมมือระหวางประเทศ
4

การประชุมระดับภูมิภาควาดวยการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของโครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขง วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2553 ณ
กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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กรอบที่ 3.2 ปฏิญญาหัวหิน (MRC Hua Hin Declaration)

สาระสําคัญของปฏิญญาหัวหินสรุปไดดังนี้
1. การรับรองและการอนุวตั ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาลุมนํา้ โดยใชพนื้ ฐานการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ
2. การเพิ่มความพยายามเพื่อคุมครองประชาชนจากความเสี่ยงนํ้าทวม
3. การอํานวยความสะดวกแกกรอบงานดานกฎหมายระหวางประเทศที่สนับสนุนการเดิน
เรือระหวางประเทศและการคา
4. การวิจัยและการกลาวถึงอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลตอ
สภาพความเปนอยู
5. การใชมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าในพื้นที่เปาหมายของลุมนํ้า และการติด
ตามผล
6. การคงไวซึ่งการใชนํ้าและทรัพยากรที่เกี่ยวของ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตวนํ้า พื้นที่ชุมนํ้า และปาไมในลุมนํ้าโขง ทั้งในปจจุบันและอนาคต
7. การระบุและการแนะนําเรือ่ งโอกาสและความทาทายการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํา้ และ
โครงสรางพืน้ ฐานในลุม นํา้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความเสีย่ งตอความพยายามทีจ่ ะคุม ครองความมัน่ คง
ทางอาหารและความเปนอยู
8. ดําเนินการตอไปที่จะปรับปรุงการอนุวัตตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการ
ใชรวมกันซึ่งขอมูลและสารสนเทศ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามผลตรวจสอบการใชนํ้า ระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องการแจง การปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณ
การไหลในแมนํ้าโขงสายประธาน และการจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพนํ้าใหแลวเสร็จ
9. การสํารวจและการระบุโอกาสสําหรับการขยายความรวมมือระหวางคูเจรจาและหุนสวน
การพัฒนาปจจุบันขององคกร รวมทั้งหุนสวนการพัฒนารายใหมและผูมีสวนไดเสียอื่น
ปฏิญญาหัวหินของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 2553 (MRC Hua Hin Declaration, 2010) เปน
เอกสารแสดงเจตนารมณเชิงนโยบายและการเมือง ซึ่งไมไดมีการลงนาม และไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ขณะนีร้ า งปฏิญญาฯ ไดผา นความเห็นชอบจากหนวยงานและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของแลว
ที่มา : การประชุมสุดยอดผูนําลุมนํ้าโขง ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ระหวางวันที่ 4 - 5
เมษายน 2553
เกิด ประโยชนสูงสุด และเปนประโยชน ร  ว มกัน เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยเฉพาะ
สําหรับทุกประเทศริมฝงแมนํ้าโขง
อยางยิ่งภาวะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรงจากการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยพบวาในชวง
1.3 º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ลุมแมนํ้าโขงซึ่งหลอเลี้ยงชีวิตประชาชนใน เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธของป พ.ศ. 2553
ลุ  ม นํ้ า มาเป น เวลานาน แต ป  จ จุ บั น พบว า การ ระดั บ นํ้ า ตํ่ า สุ ด ในแม นํ้ า โขงที่ อํ า เภอเชี ย งของ
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บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

จังหวัดเชียงราย อยูท ี่ 0.37 เมตร ซึง่ นับวาเปนระดับ สวนตองรวมมือกัน เพือ่ ทําใหแมนาํ้ โขงกลับมาเปน
นํ้าตํ่าที่สุดในรอบ 10 ป และในชวงเดือนมีนาคม “แมนํ้าแหงชีวิต” อีกครั้ง โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ของปเดียวกันระดับนํ้าในแมนํ้าโขงบริเวณสะพาน
1) กําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
มิตรภาพไทย-ลาว มีคาตํ่าสุดเทากับ 0.32 เมตร นํ้าแบบบูรณาการจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า ในลุม
ซึ่งเปนคาตํ่าสุดในชวง 30 ปที่ผานมา ซึ่งมีสาเหตุ นํา้ สาขาของแมนาํ้ โขงในราชอาณาจักรไทย โดยเริม่
มาจากปจจัยหลายประการ ทั้งปริมาณนํ้าฝนที่ ตั้งแตการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้า
่ 3านํประเด็
น สิก การใช
่ ง แวดล
องมที
ค วรเร
า เนิ้านโดยชุ
การ
ลดลง การสรบทที
างเขื่อนบนลํ
้าโขงสายหลั
การส
เสริม่การจั
ดการทรังพดํ
ยากรนํ
มชนและ
นํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น และการลดลง การมีสว นรวม การบริหารจัดการอาคารควบคุมบน
ของพืน้ ทีป่ าไม การลดลงของระดับนํา้ ในแมนาํ้ โขง ลํานํา้ สาขาของแมนาํ้ โขง การเพิม่ ปริมาณนํา้ ตนทุน
เปนประเด็นปญหาที่ตองมีการหารืออันจะนําไป และความจุเก็บกักโดยการสรางอางหรือสระเก็บนํา้
สูการแกไขปญหา ตัง้ แตลมุ นํา้ โขงตอนตนไปจนถึง ขนาดเล็กในชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถใน
ลุม นํา้ โขงตอนปลาย เพือ่ ใหเกิดการแกปญ
 หาอยาง การกระจายนํ้า การปรับการเพาะปลูกตามสภาพ
ยัง่ ยืน เนือ่ งจากปญหาดังกลาวทําใหการดํารงชีวติ พื้นที่และปริมาณนํ้าตนทุน และการควบคุมการใช
ของประชาชนในลุมนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
ประโยชนทดี่ นิ อยางเครงครัด พรอมทัง้ จัดใหมรี ะบบ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการลดลงของระดับนํา้ ฐานขอมูลทรัพยากรที่ประชาชนและชุมชนทองถิ่น
ในแมนํ้าโขง ทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระ สามารถเขาถึงและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทบดานวิถชี วี ติ และผลกระทบดานความมัน่ คงทาง
2) กําหนดยุทธศาสตรการประสานความ
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย รวมมือระหวางประเทศในลุมนํ้าโขง โดยเนน
ทางชีวภาพ ทั้งนี้ การสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้าจากการ การสรางความเขมแข็งใหกบั คณะกรรมการแมนาํ้ โขง
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่มีสาเหตุมาจาก จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อการแกไขปญหา
การสรางเขือ่ นคิดเปนมูลคาไมตาํ่ กวา 224 ลานบาท ระดั บ นํ้ า ในแม นํ้ า โขง ให มี ก ารเจรจาเพื่ อ ผล
ตอป ทําใหประเทศไทยพยายามหาวิธีการแกไข ประโยชนรว มกันดานการคมนาคมทางนํา้ พลังงาน
โดยจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาลุ  ม นํ้ า โขงแบบบู ร ณาการ และการเกษตร เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการและมี
ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2558 ซึ่งเปนแนวความคิด การแบงปนขอมูลสารสนเทศดานนํา้ รวมกัน รวมถึง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทํ า ปฏิ ญ ญาหั ว หิ น เพื่ อ จะหา การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและงาน
แนวทางแกวิกฤติของลุมแมนํ้าโขงและรักษาผล วิจยั เกีย่ วกับลุม นํา้ โขงทัง้ ตอนบนและตอนลาง และ
ประโยชน รวมกันของประเทศในกลุมแม นํ้า โขง งานวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตลอดจนสรางความอยูดีกินดีใหกับทุกประเทศใน
3) ผลักดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน
แถบลุม นํา้ โขง ทัง้ นี้ การแกไขปญหาแมนาํ้ โขงไมใช และสหภาพพมาเขามาเปนสมาชิกของคณะ
เฉพาะเวทีของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเทานั้น กรรมาธิการแมนํ้าโขง โดยจัดใหมีเวทีเสวนา
แตยังมีกรอบความรวมมือหลายดาน ทั้งกรอบ พรอมทัง้ การจัดทําแผน หรือปฏิญญาความรวมมือ
ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี - ที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได เพราะปญหาการ
เจาพระยา-แมโขง กรอบโครงการพัฒนาความ ลดระดับของแมนํ้าโขงเปนปญหาในระดับภูมิภาค
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ตองรวมกันแกไข
รวมทั้งประชาคมอาเซียนอีกดวย ดังนั้น ทุกภาค
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ป ญ หาดิ น เค็ ม ในภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เค็มมากที่สุด โดยมีระดับความรุนแรงของปญหา
ตางกันตั้งแตระดับความเค็มนอย เค็มปานกลาง
และเค็มมาก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การแพรกระจายดินเค็มอีกจํานวนหนึ่งดวย ดังนั้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปนภาคที่ประสบกับ
ปญหาดินเค็มมากที่สุด

2.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º

ปญหาดินเค็ม เปนสาเหตุหลักทําใหการผลิต
อาหารของโลกลดลง และเกิดเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีต่ า ง ๆ
ทัว่ โลก โดยกวารอยละ 10 ของพืน้ ทีท่ ที่ าํ การเกษตร
มีปญหาดินเค็ม โดยเฉพาะบริเวณที่มีภูมิอากาศ
แบบแหงแลงและกึ่งแหงแลง แตพบในเขตภู มิ
อากาศแบบรอนชืน้ และกึง่ รอนชืน้ ซึง่ เปนผลมาจาก
ความไมสมดุลของสภาพแวดลอมและอุทกวิทยา
ทําใหมีการสะสมเกลือในบริเวณผิวดินในปริมาณ
มากกวาเกลือที่ถูกชะลางออกไป (สมศรี 2539)
ดินเค็มในประเทศไทย มีการแพรกระจาย
ทั่วไปในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบการแพรกระจายของดิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ
ที่สุด 105.5 ลานไร (168.8 ตารางกิโลเมตร) หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ และเปนภาค
ที่มีประชากรมากที่สุดคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของ
ประเทศเชนเดียวกัน ลักษณะภูมปิ ระเทศเปนทีร่ าบ
และลาดเอียง สวนลักษณะทางกายภาพใตพื้นดิน
เปนชั้นเกลือหินหนาหรือเปนแองเกลือหินที่มีอยู
จํานวน 1 ใน 3 ของพื้นที่ภาค ประกอบดวยแอง
สําคัญ 2 แอง คือ 1) แองสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม
มุ ก ดาหาร และบางส ว นของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมพื้นที่ 10.63 ลาน
ไร (17,000 ตารางกิโลเมตร) และ 2) แองโคราช
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน
มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย กาฬสินธุ สุรินทร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รวมพืน้ ที่
20.63 ลานไร (33,000 ตารางกิโลเมตร) ทั้งสองแอง
นีเ้ ปนแหลงเกลือหินขนาดใหญทสี่ ดุ ในโลกประมาณ
18 ลานลานตัน (พิทักษ 2542) สามารถนํามาผลิต
เปนเกลือสินเธาวเพือ่ การบริโภค และเปนสารตัง้ ตน
ในภาคอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภท
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ตารางที่ 3.2 ปญหาคุณภาพดินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547
ปญหาคุณภาพดิน

กลางและ
ตะวันออก

พื้นที่ที่มีปญหาคุณภาพดิน (ลานไร)
เหนือ ตะวันออก
ใต
รวม
เฉียงเหนือ

รอยละ
ของพื้น
ที่ประเทศ

บทที่ 3 ประเด็
อ มที่ ค วรเร
า เนินการ
1.6 น สิ่ ง
0.0แวดล17.8
2.3 ง ดํ21.7
6.8

ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว
ดินทราย
ดินตื้น
ดินอินทรีย (พรุ)
รวม

5.2
1.7
9.2
0.1*
17.7

0.0
0.6
19.9
0.0
20.5

0.0
4.1
17.9
0.0
39.8

0.1
0.8
4.4
0.5
8.0

5.3
7.1
51.3
0.5
86.0

1.7
2.2
16.0
0.2
26.8

หมายเหตุ : *ภาคกลางและภาคตะวันออก มีพื้นที่ดินอินทรีย (พรุ) ประมาณ 33,522 ไร
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2547
ป ญ หาคุ ณ ภาพดิ น ของประเทศไทย มี
หลากหลายแบบและกระจายอยูทั่วภูมิภาค รวม
พื้นที่ 86 ลานไร จําแนกเปน ดินเค็ม 21.7 ลานไร
ดินเปรี้ยว 5.3 ลานไร ดินทราย 7.1 ลานไร ดินตื้น
51.3 ลานไร และดินพรุ 0.5 ลานไร ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เปนภาคทีม่ ปี ญ
 หาคุณภาพดินมากทีส่ ดุ
ถึง 39.8 ลานไร โดยมีพนื้ ทีด่ นิ เค็มมากทีส่ ดุ ถึง 17.8
ลานไร หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ดินเค็มทั้งประเทศ
(ตารางที่ 3.2)
ดังนั้น จะเห็นไดวาดินเค็มเปนปญหาหลัก
ทางการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย
พืน้ ทีด่ นิ เค็มจํานวนมากถึง 17.8 ลานไร โดยมีระดับ
ความรุนแรงของความเค็ม 3 ระดับ ไดแก (1) พื้นที่
ดินเค็มจัด 1.5 ลานไร สวนใหญเปนพื้นที่รางวาง
เปลาทําการเกษตรไมได (2) พืน้ ทีด่ นิ เค็มปานกลาง
3.7 ลานไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรได แตตอง
ปรับปรุงบํารุงดินกอน และ (3) พื้นที่ดินเค็มนอย
12.6 ลานไร สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว นอกจากนี้
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ยังมีพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการแพรกระจายดินเค็มอีก
19.4 ลานไร มักพบตามบริเวณเนินดินที่มีการปลูก
พืชไร (กรมพัฒนาที่ดิน 2547) รวมพื้นที่ดินเค็มและ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพรกระจายดินเค็มทั้งสิ้น
ประมาณ 37.2 ลานไร ในจํานวนนีป้ ระมาณรอยละ
76 เปนพืน้ ทีน่ าขาว จึงสงผลใหคณ
ุ ภาพและผลผลิต
ขาวลดลง จากขอมูลป พ.ศ. 2552 พบวา จํานวน
หมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปญหาดิน
เค็มจัด มีมากถึง 7,027 หมูบาน (รอยละ 21.80
ของหมูบานทั้งประเทศ) ในจํานวนนี้เปนหมูบานที่
ประสบป ญ หาด า นผลผลิ ต ข า วมากถึ ง 2,150
หมูบาน (กรมการพัฒนาชุมชน 2552)
หากพิ จ ารณาป ญ หาการกระจายดิ น เค็ ม
รายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
นครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุด
ถึง 2.5 ลานไร โดยมีระดับความรุนแรงดินเค็มจัด
ถึง 0.4 ลานไร รองลงมาคือบุรีรัมย 1.9 ลานไร
และรอยเอ็ด 1.8 ลานไร (ตารางที่ 3.3)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

ตารางที่ 3.3 ผลการจัดอันดับ 10 จังหวัดทีม่ พ
ี นื้ ทีด่ นิ เค็มมากทีส่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป พ.ศ. 2547
หนวย : ไร
อันดับ

จังหวัด

ดินเค็มจัด

ดินเค็มปานกลาง

ดินเค็มนอย

รวมพื้นที่ดินเค็ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นครราชสีมา
บุรีรัมย
รอยเอ็ด
อุดรธานี
ยโสธร
มหาสารคาม
นครพนม
สกลนคร
กาฬสินธุ
ขอนแกน

475,204
53,545
80,920
53,589
4,941
168,010
160,103
127,276
868
91,170

648,122
450,938
661,881
495,937
78,812
228,535
376,243
97,859
27,353
119,746

1,403,836
1,454,096
1,127,688
1009,413
1,460,484
1,129,775
684,987
851,911
716,383
510,281

2,572,162
1,958,579
1,870,489
1,558,939
1,544,237
1,526,320
1,221,333
1,077,046
744,604
721,197

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2547
2.1.1 การใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินทั้งจากการปลูกพืชไร
นาขาว และทํานาเกลือ เปนประเด็นสําคัญทีน่ าํ ไป
สูความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
จังหวัดนครราชสีมา มีพนื้ ทีด่ นิ เค็มมากทีส่ ดุ มีระดับ
ความรุนแรงของดินเค็มจัด ทําการเพาะปลูกไมได
ถึง 0.4 ลานไร นอกนั้นเปนพื้นที่ทําการเกษตร 8.9
ลานไร โดยเปนพื้นที่นาขาว 4.3 ลานไร พื้นที่ปลูก
พืชไร 3.8 ลานไร เชน มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ที่เหลืออีก 0.8 ลานไร เปนพื้นที่ปลูก
พืชผัก ไมดอก และยางพารา (รูปที่ 3.10) มีครัวเรือน
เกษตรกร 319,623 ครัวเรือน จํานวน 1.27 ลานคน
(รอยละ 47.4 ของประชากรจังหวัด) เกษตรกรมี
รายไดเฉลีย่ ตอปประมาณ 60,292 บาทตอครัวเรือน
(กรมพัฒนาที่ดิน 2551)
ขณะที่การผลิตเกลือสินเธาว เปนอีกอาชีพ
หนึ่งที่สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก

จากผลพวงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมไดสงผลใหความตองการเกลือ
สินเธาวมีปริมาณมากขึ้น ในทางตรงกันขาม การ
ผลิตเกลือสินเธาวไดสง ผลกระทบโดยตรงตอสภาพ
แวดลอม และเปนสาเหตุหลักทําใหเกิดการแพร
กระจายดินเค็มมากขึน้ ในปจจุบนั ทัง้ นีต้ ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง กําหนดทองทีท่ อี่ นุญาต
ใหตงั้ โรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํา
นํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.
2534 กําหนดใหพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถทํานาเกลือได 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา มหาสารคาม และ
หนองคาย โดยในแตละจังหวัดใหมีการกําหนด
ขอบเขตพืน้ ทีไ่ วอยางชัดเจน สวนใหญเปนพืน้ ทีท่ มี่ ี
ปริ ม าณเกลื อ สู ง มี ป  ญ หาดิ น เค็ ม นํ้ า เค็ ม ไม
สามารถเพาะปลูกพืชได เพื่อปองกันไมใหสงผล
กระทบตอนาขาวหรือพืน้ ทีก่ ารเกษตรของประชาชน
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รูปที่ 3.10 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2551
ตั ว อย า งเช น จั ง หวั ด นครราชสี ม า กํ า หนดให
สามารถขอใบอนุญาตและประกอบกิจการนาเกลือ
ได 4 แหงใน 4 อําเภอ ประกอบดวย 1) หมู 2 บาน
พลสงคราม ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง 2)
บานสําโรง ตําบลสําโรง กับบานวัง ตําบลบานวัง
อําเภอโนนไทย 3) บานโพนไพล ตําบลพังเทียม กิ่ง
อําเภอพระทองคํา และ 4) บานหนองสรวง ตําบล
หนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ ปจจุบนั ใน 4 อําเภอ
ดังกลาว มีโรงงานผลิตเกลือสินเธาวทั้งสิ้น 30 แหง
จากขอมูลป พ.ศ. 2553 โรงงานผลิตเกลือสินเธาว
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับอนุญาต
มีประมาณ 329 แหง จําแนกเปน จังหวัดอุดรธานี
217 แห ง (รอยละ 66.00) สกลนคร 56 แห ง
(รอยละ 17.02) นครราชสีมา 30 แหง (รอยละ 9.12)
มหาสารคาม 21 แหง และหนองคาย 5 แหง (กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2553)
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ดังนั้น จะเห็นไดวาการผลิตเกลือสินเธาวสง
ผลกระทบหลายดาน ไดแก 1) ผลกระทบตอพื้นที่
เกษตรกรรมทําใหไดรับความเสียหายหนักจนไม
สามารถทําการผลิตได หรือสามารถทําการเกษตร
ได แตผลผลิตที่ไดลดลง 2) ผลกระทบตอพื้นที่
นาขาวทําใหนํ้าในนาขาวมีระดับความเค็มเพิ่มขึ้น
สภาพดินและนํ้าเสื่อมโทรมและมีคุณภาพตํ่า 3)
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชุมชน
ทําใหสภาพแวดลอมทัง้ ดิน นํา้ ปาไม และสิง่ มีชวี ติ
ลดปริมาณและคุณภาพลง สิ่งมีชีวิตในนํ้าจําพวก
กุง หอย ปู ปลา ตายหรือลดจํานวนลง และ 4) ผล
กระทบดานอื่น ๆ ไดแก การผุกรอน การทรุดตัว
ของอาคารบ า นเรื อ น การเกิ ด แผ น ดิ น ทรุ ด หรื อ
หลุมยุบที่เกิดจากการสูบนํ้าเกลือใตดินจนเกิดเปน
โพรงเกลือ (กรอบที่ 3.3) กอใหเกิดความเดือดรอน
ตอเกษตรกรเปนอยางมาก เกษตรกรบางรายไม
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กรอบที่ 3.3 ปญหาหลุมยุบ : อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หลุมยุบ เปนปรากฏการณทแี่ ผนดินมีการทรุดตัวลงในแนวดิง่ อยางฉบับพลัน จากเหตุการณ
หลุมยุบขนาดใหญกวางประมาณ 15 เมตร ลึก 10 เมตร ที่เกิดขึ้นกลางไรมันสําปะหลัง บริเวณ
หมูบานหนองราง หมูที่ 4 ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 2 มกราคม
2553) หลังจากนั้นอีก 1 เดือน เกิดหลุมยุบแหงที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เมตร อยูใกลกับ
หลุมแรก และเกิดรอยแตกราวบนพื้นดิน และพื้นปูนหลายบริเวณ ซึ่งสรางความหวาดกลัวใหแก
ประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก ผลจากการสํารวจสาเหตุการเกิดหลุมยุบ โดยกรมทรัพยากรธรณี
พบวา บานหนองรางกับบานคางพลูใต มีโพรงเกลือใตดิน โดยเฉพาะบานหนองรางมีโพรงเกลือ
ใตดนิ ครอบคลุมทัง้ หมูบ า น จึงบงชีไ้ ดวา หลุมยุบและรอยแตกราวทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีความสัมพันธกบั การ
สูบนํา้ เกลือใตดนิ กรมทรัพยากรธรณีจงึ เตรียมประกาศพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย 1,380 ไร ใน 3 พืน้ ทีข่ องอําเภอ
โนนไทย คือ 1) บานหนองราง ครอบคลุมพื้นที่ 950 ไร 2) บอสูบรอบบานโคกมงคล ครอบคลุม
พื้นที่ 250 ไร และ 3) บานคางพลูใตบางสวน ครอบคลุมพื้นที่ 180 ไร นอกจากนี้ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการสั่งปดโรงงานผลิตเกลือไปแลว จํานวน 3 แหง
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2534 ไดกาํ หนดชวงเวลาการทําเกลือสินเธาว โดยกิจการทําเกลือ
สินเธาวจะสามารถสูบนํ้าเกลือไดเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเทานั้น แตพบวาโรงงานสวน
ใหญยงั คงมีการลักลอบสูบนํา้ เกลือตลอดทัง้ ป สรางความเดือดรอนใหแกชาวบานบริเวณใกลเคียง
พื้นที่นาขาวไดรับความเสียหายจากการลักลอบปลอยนํ้าเกลือในนาขาว สงผลใหนาขาวกลายเปน
ดินเค็มปลูกขาวไมไดและเปนพื้นที่รกรางในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องนํ้า ทั้งนํ้ากินและ
นํ้าใชเพราะมีสภาพเปนนํ้าเค็มจนใชไมได ดังนั้น หนวยงานทุกภาคสวนควรรวมปองกันและแกไข
ปญหาอยางเรงดวน โดยเฉพาะการหามทําเกลือสินเธาวอยางเด็ดขาด ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30
กันยายน ของทุกป มิเชนนั้น โอกาสเกิดหลุมยุบจะมีสูง เนื่องจากธรณีสัณฐานใตพื้นดินเปนโดม
เกลือ หากนํ้าเกลือใตดินอยูในสภาพสมดุลจะไมมีอะไรเกิดขึ้น แตหากนํ้าเกลือถูกสูบขึ้นมาและ
สูบทุกวันไมมีวันหยุด นํ้าใหมจะเขาไปแทนที่จึงเปนเหตุทําใหดินเกิดการทรุดตัวลง อยางไรก็ตาม
การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการตรวจสอบ และ
เฝาระวังการลักลอบสูบเจาะนํ้าเกลืออีกทางหนึ่งดวย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 2553
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สามารถ ทํานาในพืน้ นาตนเองได ตองเชาทีน่ าแปลง เกษตรกรลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา
อื่น หรือเปลี่ยนอาชีพ เชน ขายเกลือ เรขายสินคา ณ ป พ.ศ. 2547)5 และมูลคาการสูญเสียความ
ทั่วไป อพยพแรงงานเขาเมือง เปนตน นอกจากนี้ อุ ด มสมบู ร ณ จ ากป ญ หาดิ น เค็ ม ภาคตะวั น ออก
การผลิตเกลือสินเธาวยังทําลายแหลงหาอาหารที่ เฉี ย งเหนื อ เฉลี่ ย เท า กั บ 2,518 ล า นบาทต อ ป
ชุมชนเคยใชสอยประโยชน เชน การเก็บหาของปา (กรมพัฒนาที่ดิน 2551)
จําพวก เห็ด แมลง และสัตวนาํ้ ทีเ่ คยมีในพืน้ ทีช่ มุ ชน 2.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
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เปนตน
การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ของ
2.1.2 ผลกระทบจากดินเค็ม
ประเทศ โดยเฉพาะดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง
การที่มีเกลือในดินมากเกินไปจะมีผลตอพืช เหนือ กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการกําหนดนโยบาย
ในด า นการเจริ ญ เติ บ โตและมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรง แกปญหาดินเค็มแบบบูรณาการ เพื่อแกปญหา
ตอคุณภาพและผลผลิตของพืช นอกจากนี้ ในดาน อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยพืน้ ที่
ความเสียหายตอสมบัติทางกายภาพและเคมีของ ดินเค็มจัดไมสามารถทําการเกษตรไดใหเรงฟนฟู
ดินจะทําใหไมเหมาะสมทีจ่ ะใชในการเพาะปลูกพืช ดวยการปลูกไมยืนตนทนเค็มและหญาชอบเกลือ
ปรากฏการณการเกิดและการแพรกระจายของ ทําคูคลองระบายนํ้าเพื่อชะลอเกลือออกจากผิวดิน
ดินเค็ม มีการขยายตัวอยางกวางขวางและรวดเร็ว และควบคุมระดับนํา้ ใตดนิ ไมใหอยูใ กลผวิ ดินควบคู
ปญหาดินเค็มที่เกิดขึ้นกอใหเกิดความเสียหายโดย กับปลูกไมทนเค็ม สวนพื้นที่ดินเค็มนอยและปาน
เฉพาะอยางยิ่งหากเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณและ กลาง โดยสวนใหญเปนนาขาวใหใชวิธีลางดินเค็ม
เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ เนื่องจากความเค็ม ดวยนํา้ ฝน อยางไรก็ตาม กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดดาํ เนิน
ของดินทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลทางธาตุอาหารจน การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตและไมสามารถให มาอยางตอเนื่อง สามารถปรับปรุงดินและฟนคืน
ผลผลิตไดตามปกติ หรือไมสามารถมีชีวิตรอดอยู ความอุดมสมบูรณใหกับพื้นที่ดินเค็มและพืชเจริญ
ได นอกจากนี้ ในระยะยาวอาจก อ ให เ กิ ด การ เติบ โตได ดี ทํา ให เ กษตรกรได ผ ลผลิต ข า วนาป
เสื่อมโทรมและเสียหายตอทรัพยากรดินและนํ้า เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 288.2 กิโลกรัมตอไร เปน 318.4
ตลอดจนสิ่ ง แวดล อ มอย า งรุ น แรง และจะมี ผ ล กิโลกรัมตอไร (กรมพัฒนาทีด่ นิ 2552) สามารถสรุป
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณที่ ผลการดําเนินงานไดดังนี้
เกิ ด ดิ น เค็ ม และประเทศโดยรวม ตลอดจนเป น
การจัดการฟนฟูและแกไขปญหาดินเค็ม
ปญหาความมั่นคงทางดานอาหารไดในอนาคต
การดําเนินการฟนฟูและแกไขปญหาดินเค็ม
กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดทาํ การประเมินการสูญเสีย ทีผ่ า นมา มีดงั นี้ 1) โครงการพัฒนาทีด่ นิ ตามพระราช
ความอุดมสมบูรณจากปญหาดินเค็มภาคตะวัน เสาวนียในพื้นที่ตําบลสระจระเข อําเภอดานขุนทด
ออกเฉียงเหนือ (พืน้ ทีด่ นิ เค็มจัดและเค็มปานกลาง) จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2542) โดยการปรับปรุง
โดยประเมินตนทุนความเสียหายจากดินเค็มตอ บํารุงดิน และการอนุรักษดินและนํ้า สงเสริมการ
รายได ท างการเกษตรในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ  แ ละ ปลูกพืชทนเค็ม ปลูกไมเศรษฐกิจบนคันนา สรางคัน
นครราชสีมา ในชวงเวลา 30 ป พบวา รายได คูระบายนํ้า ปจจุบันพื้นที่ดินเค็มจัดไดรับการฟนฟู
5
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กวา 19,158 ไร 2) โครงการสํารวจศึกษาจัดทํา
แผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 10 ลุมนํ้า
สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2549)
ปจจุบนั มีขอ มูลแลวเสร็จรวม 30 ลุม นํา้ 3) โครงการ
ศึกษาความแหงแลงซํ้าซากสูภาวการณเปนทะเล
ทรายของประเทศไทย (พ.ศ. 2551) โดยการสํารวจ
และวิเคราะหปริมาณฝนและความเสื่อมโทรมของ
ดิน เพื่อใหไดแผนที่ความเสี่ยงตอภาวการณเปน
ทะเลทรายรายภาค 4) โครงการสํารวจติดตามการ
แพรกระจายของคราบเกลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อั น เนื่ อ งจากป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (พ.ศ. 2552) โดยการสํารวจและจัดทํา
แผนที่การแพรกระจายของคราบเกลือในลุมนํ้า
ตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบัน
ดําเนินการแลวเสร็จใน 2 ลุมนํ้าคือ ลุมนํ้าชีสวนที่
3 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และ
มหาสารคาม และลุมนํา้ ลําเชิงไกร ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมา 5) โครงการปลูกไมยืนตน
ทนเค็ม เพือ่ ปองกันการแพรกระจายดินเค็มในพืน้ ที่
ลุมนํ้าโขง ชี มูล ในพื้นที่เปาหมาย 87,436 ไร
ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 13,680 ไร คาดวาในป
พ.ศ. 2554 จะดําเนินการเพิ่มอีก 7,275 ไร สําหรับ
เป า หมายการปรั บ ปรุ ง ดิ น เค็ ม ในพื้ น ที่ ป ลู ก ข า ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2554 ตั้งเปา
หมายไว 52,250 ไร และ 6) โครงการพัฒนาพื้นที่
ดินเค็มจังหวัดขอนแกนและจังหวัดนครราชสีมา
โดยจัดทําคูมือการจัดการดินเค็มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (พ.ศ. 2552) เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
แกไขปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มระดับตาง ๆ ในไรนา
ของตนเองใหกลับมาใชประโยชนได ต ามความ
เหมาะสม
การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็ม
การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็มใหบรรลุ
ผลตองชวยปองกันควบคุมการเกิดและแพรกระจาย
ดินเค็ม การเพิม่ ผลผลิตพืชในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม การแกไข

และลดระดับความเค็มดินใหสามารถปลูกพืชได
ดังนั้น การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็ม ควร
ประกอบด ว ย 1) การป อ งกั น การแพร ก ระจาย
ดินเค็ม ไมปลอยใหนาํ้ เกลือแพรไปยังแหลงนํ้าและ
นาขาวใกลเคียง สงเสริมใหมีการปลูกตนไมโตเร็ว
บนพื้นที่รับนํ้า การสรางแหลงนํ้าบนพื้นที่ดินเค็ม
หรื อ บริ เ วณที่ มี นํ้ า ใต ดิ น เค็ ม ควรคํ า นึ ง ถึ ง การ
แพรกระจายของเกลือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช
ปริมาณ นํ้าและวิธีการชลประทานที่เหมาะสมกับ
ชนิดพืชที่ปลูก และมีระบบระบายนํ้าที่ดีเพื่อไมให
เกลือสะสมในดิน 2) การเพิม่ ผลผลิตพืชในพืน้ ทีด่ นิ
เค็ม โดยการใชปุยชีวภาพ ปุยคอก การใชพันธุพืช
ทนเค็ม การกําหนดเขตเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ 3) การแกไขและลดระดับความเค็มดินให
สามารถปลูกพืชได โดยการออกแบบวิธกี ารชะลาง
เกลือจากรากพืช ปริมาณนํ้าที่ใช และการควบคุม
นํ้าที่ระบายออก เพื่อปองกันไมใหเกิดเกลือขึ้นมา
อีก และ 4) การฟนฟูสภาพแวดลอมในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม
จัด วิธที เี่ กษตรกรสามารถฟน ฟูสภาพดินเค็มไดเอง
คื อ การปลู ก หญ า ชอบเกลื อ และไม ท นเค็ ม จั ด
เมื่อพื้นที่ดินเค็มจัดมีพืชปกคลุมจะทําใหอัตราการ
ระเหยนํา้ พาเกลือขึน้ มาสะสมทีผ่ วิ ดินลดลง รวมทัง้
เศษพื ช เหล า นี้ ยั ง เป น อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห กั บ ดิ น ได
อีกดวย (รูปที่ 3.11)
การจัดการปญหาดินเค็มตามแนวทางการ
จั ด การข า งต น จะสั ม ฤทธิ ผ ลได ก็ ต  อ เมื่ อ สร า ง
ความรู ความเขาใจในปญหาและแนวทางแกไขให
กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากทุ ก ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทั้ง
ประชาชนในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนสําคัญ ทั้งนี้ ตองไมกระทําการในลักษณะที่
เปนการซํ้าเติมปญหาใหรุนแรงมากขึ้น โดยการลด
การตัดไมทําลายปา การแผวถางปา ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญทีเ่ รงการแพรกระจายของดินเค็ม นอกจากนี้
ควรบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดควบคูไปกับ
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รูปที่ 3.11 รูปแบบการฟนฟูและปองกันการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2551
วิธีอื่น ๆ เชน การจับกุมและลงโทษลักลอบตัดไม
ทําลายปา การจับกุมและลงโทษผูที่ลักลอบผลิต
เกลือสินเธาว การประกาศเขตพื้นที่หามการทํา
เกลือสินเธาว การลงโทษผูประกอบการที่ปลอยนํ้า
เสียที่มีเกลือสูงลงสูนาขาว แมนํ้า ลําคลอง โดยไม
ผานการบําบัด เปนตน (อรุณี 2547)

2.3 º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็มถึง
17.8 ลานไร หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ดินเค็มทั้ง
ประเทศ ทัง้ นี้ ดินเค็มเปนปญหาทีส่ ะสมมานานและ
เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ โดย
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดถึง 2.5
ลานไร โดยมีระดับความรุนแรงดินเค็มจัดถึง 0.4
ลานไร การทีม่ เี กลือในดินมากเกินไปจะมีผลตอพืช
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ในดานการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลโดยตรงตอ
คุณภาพและผลผลิตของพืช กรมพัฒนาที่ดินได
ประเมินมูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณจาก
ป ญ หาดิน เค็ม ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ (พื้น ที่
ดิ น เค็ ม จั ด และเค็ ม ปานกลาง) โดยในช ว งเวลา
30 ป รายไดเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุและ
นครราชสีมา ลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา
ณ ป พ.ศ. 2547) และมูลคาการสูญเสียความอุดม
สมบู ร ณ จ ากป ญ หาดิน เค็ม ภาคตะวัน ออกเฉีย ง
เหนือเฉลี่ยเทากับ 2,518 ลานบาทตอป
การแกปญหาดินเค็มเพื่อทําการเกษตร จะ
ตองลดความเค็มของดินลงดวยวิธีการธรรมชาติ
โดยใชนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานชะลางเกลือ เพิ่ม
ความอุ ด มสมบู ร ณ ใ ห ดิ น ด ว ยอิ น ทรี ย วั ต ถุ เช น
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ปุย คอก แกลบ ปุย หมัก พืชปุย สด การเลือกพืชชนิด
และพั น ธุ  ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละระดั บ
ความเค็ม การคลุมดินดวยเศษพืชหรือปลูกพืช
คลุมดิน เพื่อลดการสะสมเกลือที่ผิวดิน ตลอดจน
การบูรณาการขอมูล และการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อีกทัง้ การใหการศึกษา
การเผยแพรขอ มูล และการมีสว นรวมของเกษตรกร
ในพื้นที่
การดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม ไดมีการ
ศึกษาคนควา วิจัยและจัดทําโครงการปองกันการ
แพร ก ระจายดิน เค็ม และฟ  น ฟู ดิน เค็ม จนกระทั่ ง
สามารถนําไปเปนรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
เพือ่ ใชในการเพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับจากเกษตรกร รวมถึงการจัดทํา
แปลงสาธิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วในพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม
รณรงคปลูกไมโตเร็วใชนาํ้ มากในบริเวณพืน้ ทีร่ บั นํา้
เพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม ตลอดจนการ
แนะนําปลูกพืชทนเค็มรวมกับสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกพืชปุย สดฟน ฟูพนื้ ทีด่ นิ เค็ม และศึกษาวิจยั ดาน
การจัดการพืชและการจัดการนํ้าในพื้นที่ดินเค็ม
แนวทางการจัดการดินเค็ม สามารถกระทําได
โดยปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายดินเค็ม การขจัด
เกลือออกจากดินบริเวณรากพืชและการจัดการพืน้ ที่
ดินเค็มใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
เพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่ไดสูงสุด
การแกไขปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
เพือ่ ใหเกิดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่
ยั่งยืน โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) สงเสริมใหมีการปลูกปาตนนํ้า เพื่อ
สรางแหลงตนนํ้าเพิ่มมากขึ้น จากปญหาดินเค็มที่
นับวันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่ผืนปา
ลดลงจํานวนมาก เนื่องจากตนไมสามารถชวยลด
การแพรกระจายของดินเค็มไดโดยการดูดนํ้าใตดิน
ที่จะละลายชั้นหินเกลือและซึมขึ้นสูผิวดิน จากการ

แผกิ่งกานของตนไมทําใหสามารถรักษาความชื้น
ของผิวดินและลดการซึมของเกลือขึ้นสูผิวดิน ใบ
ของตนพืชทีร่ ว งและยอยสลายจะแตกเปนประจุของ
เกลือทําใหเกลือไมแสดงความเค็มออกมา ดังนั้น
การแกไขปญหาจากตนเหตุดวยการรณรงคและ
สงเสริมใหชวยกันปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาจึง
เปนการแกไขปญหาที่ถูกตองและยั่งยืน อีกทั้ง
ยังเปนการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนไดตระหนักถึงความ
สําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและหันมาหวงแหน
อนุรักษทรัพยากรปาไมสืบตอไป
2) กําหนดเขตการใชที่ดิน (zoning) ใน
การผลิตเกลือ เขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
อยางเรงดวน เพื่อปองกันมิใหเกิดการขยายพื้นที่
การผลิตเกลือที่ใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง
ปกปองคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเปนแหลง
ความมัน่ คงทางอาหาร ตลอดจนพืน้ ทีท่ บั ซอนอืน่ ๆ
ที่มีคุณคาทางดานนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พืน้ ทีช่ มุ นํา้ เพือ่ ใหเกิดการใชประโยชนทดี่ นิ
อยางเปนธรรม ลดความขัดแยง ภายใตความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพพื้นที่ และขีดจํากัด
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองกําหนดเขต
การใชประโยชนเพื่อการผลิตเกลือ เขตคุมครอง
พื้ น ที่ เ กษตรกรรม และมาตรการในการฟ  น ฟู
แหลงเสื่อมโทรมจากการผลิตเกลือ การชดเชย
ความเสียหาย การชดเชยรายได และการชวยเหลือ
ดานอาชีพทดแทนการทําเกลือ เปนตน โดยยึดหลัก
องคความรูที่ถูกตองรอบดาน ความเปนไปไดใน
แนวปฏิบัติ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
และประชาชนในการบริหารจัดการและการกําหนด
นโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วของ โดยมองถึงอนาคตที่
ยั่งยืนเปนสําคัญ
3) เรงฟนฟูพื้นที่ดินเค็มอยางเรงดวน ทั้ง
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การทําการเกษตรแบบไม
เหมาะสม การพัฒนาแหลงชลประทานในเขตพืน้ ที่

241

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ดิ น เค็ ม แหล ง นํ้ า ธรรมชาติ ที่ ป นเป  อ นนํ้ า เค็ ม เสื่อมโทรมอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยการสราง
รวมทัง้ พืน้ ทีด่ นิ เค็มทีเ่ กิดการทํานาเกลือ โดยกําหนด ความรู ความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกในการ
มาตรการที่ เ หมาะสม ระดมทุ น งบประมาณ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
ความรวมมือทางวิชาการ ความรู และเทคโนโลยี ประชาชน หมอดินอาสาและเครือขายหมอดินอาสา
เพื่อปองกันมิใหดินเค็มแพรกระจาย โดยเฉพาะ ซึง่ เปนเกษตรกรอาสาสมัครของกรมพัฒนาทีด่ นิ จึง
การปรับปรุงดินเค็มดวยวิธีชีวภาพ เพื่อใหไดพื้นที่ เปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ประสานงานดาน
บทที่ 3 กประเด็
สิ่ ง แวดล
อฒมที
ง ดํอีากทัเนิ้งยันงเปการ
ที่มีศักยภาพในการเพาะปลู
กลับคืนมานตลอดจน
การพั
นาที่ ค
่ดินวรเร
ทุกรูปแบบ
นผูติดตาม
สรางเปนพื้นที่กันชน หรือพื้นที่ปาธรรมชาติเพิ่มขึ้น ขอมูลขาวสารในชุมชน โดยเฉพาะความเดือดรอน
ในแหลงดินเค็ม เปนตน
ของเกษตรกรที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ ซึ่ง
4) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพใหกบั เกษตรกรใหมคี วาม
แกไขปญหาดินเค็ม นอกจากการดําเนินการของ เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น นอกจากนี้
หนวยงานภาครัฐทัง้ สวนกลาง และสวนภูมภิ าคแลว หมอดินอาสายังเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี
จํ า เป น ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากภาคเอกชน การเกษตรใหม ๆ ไปสูเกษตรกรและชุมชนไดอยาง
และภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ รวดเร็วและตอเนื่อง
ในการแก ไ ขป ญ หาดิ น เค็ ม รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ
6) เร ง สร า งองค ค วามรู  จ ากภู มิ ป  ญ ญา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย โดยการ เกษตรกรทองถิ่น โดยการรวบรวมภูมิปญญา
สงเสริมองคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน เกษตรกรทองถิ่นและจัดตั้งศูนยเรียนรูการพัฒนา
เครือขายหรือกลุมตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและ พื้นที่ดินเค็มในทองถิ่น เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ
ทองถิ่น ใหมีบทบาทในการกําหนดมาตรการและ เกษตรกร เยาวชน และผูสนใจ ไดศึกษาเพื่อนํา
แนวทางการแกไข ปรับปรุง และฟนฟูพื้นที่ดินเค็ม ความรูที่ไดรับไปถายทอดตอไป ซึ่งจะเปนการชวย
5) เรงผลิตหมอดินอาสาและสรางเครือ กั น แก ไ ขและฟ  น ฟู ท รั พ ยากรดิ น ที่ มี ป  ญ หาให
ขายหมอดินอาสาใหครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ที่ การ สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
อนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า และการแก ไ ขป ญ หาดิ น และยั่งยืนตอไป

242

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ช ายฝ  ง ทะเลภาคใต
กั บ ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม :
กรณี โครงการทางรถไฟเชื่ อ มโยง
การขนส ง สิ นค า ระหว า งท า เรื อ
ฝ  ง อ า วไทย และฝ  ง อั นดามั น
3.1 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¾×é ¹ ·Õè ª ÒÂ½˜ › § ·ÐàÅ ชายฝ  ง ทะเลอ า วไทยตอนล า ง และการเตรีย ม
ÀÒ¤ãµŒ
ความพร อ มของพื้ น ที่ สํ า หรั บ รองรั บ การลงทุ น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติมีแ นวคิด ในการพั ฒ นาพื้ น ที่
ชายฝงทะเลภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2518 เพื่อรองรับ
การขยายตัว ด า นเศรษฐกิจ ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ และในป พ.ศ. 2551 ไดจดั ทํากรอบ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคใต และแผนการพั ฒ นา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต
ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต กําหนด
ใหมีบทบาทใน 5 ดาน ไดแก 1) เปนฐานการผลิต
ยางพารา ปาลมนํ้ามันแบบครบวงจร 2) เปนฐาน
การผลิตและแปรรูปอาหารทะเล 3) เปนฐานการ
ทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก 4) เปนประตูการคา
และการขนสงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานทางภาค
ใตและนานาชาติ และ 5) เปนฐานอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมพลังงานจากกาซธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
เป น การพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ด า น
เศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น การ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของท า เรื อ นํ้ า ลึ ก บริ เ วณ

อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ ดังนัน้ รูปแบบการพัฒนา
จึงกระจายตามศักยภาพของพื้นที่ และการมีโครง
ขายคมนาคมเชื่อมโยงภาคใตตอนลางระหวาง
ชายฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลภาคใต ตาม
ที่คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ มีมติเห็นชอบในวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2552 และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เพื่อ
กํากับดูแลภาพรวมของการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเล
ภาคใต
นอกจากนี้ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝ  ง ทะเล
ภาคใต ยั ง เป น การรองรั บ การขยายตั ว ของภาค
อุตสาหกรรมและบริการ แนวทางสําคัญของการ
ดําเนินการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลภาคใต คือ การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางชายฝงทะเลอันดามัน
และฝงอาวไทย ซึ่งประกอบดวย ระบบขนสงหลาย
รูปแบบ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับนํา้ มัน อุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วของกับกาซ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการขนสง
ทางทะเล อุตสาหกรรมแปรรูป และการพัฒนาเมือง
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โดยครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน ไดแก โครงการ บริ เ วณจั ง หวั ด สงขลา-สตู ล เป น เส น ทางเชื่ อ ม
กอสรางถนนสายหลักเปนสีช่ อ งทางจราจร โครงการ ภาคใตกับโครงขายการเดินเรือของโลก และเชื่อม
กอสรางทางรถไฟรางคู โครงการพัฒนาทาเรือ โยงกับแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตอนเหนือ และ
นํ้าลึก โครงการพัฒนาทาอากาศยาน โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเลตะวันออกของ
พัฒนาดานพลังงาน และโครงการดานแหลงนํ้า
มาเลเซีย และพื้นที่ฝงอันดามัน ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ต
สําหรับกรอบแนวทางการพั
ฒนาพืน้นสิ
ที่ช่ งายฝ
ง เปนอ
แกนพั
านการทงอดํ
งเทีา่ยเนิ
ว นการ
บทที่ 3 ประเด็
แวดล
มทีฒ่ คนาดวรเร
ทะเลภาคใต มีหลักการสําคัญดังตอไปนี้
ทั้ ง นี้ ได มี ก ารจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาพื้ น ที่
1) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตสูความ เศรษฐกิ จ ภาคใต อ ย า งยั่ ง ยื น โดยกํ า หนดแผน
สมดุลและยัง่ ยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา พัฒนาเชิงพืน้ ทีข่ องแผนพัฒนาภาคใตไว 4 ประการ
เศรษฐกิจใหหลากหลายสาขา ดวยการพัฒนา หลัก ดังนี้
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพภายใตการมีสวนรวมของ
1) การเชือ่ มโยงโครงขายคมนาคมระหวางฝง
ประชาชน การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ทะเลอันดามันและฝงอาวไทยที่ทันสมัย 3 เสนทาง
และรั ก ษาสมดุ ล ทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ไดแก เสนทางระนอง-ชุมพร ในพืน้ ทีภ่ าคใตตอนบน
รวมถึงการสรางสมดุลของการพัฒนาระหวางพื้นที่ เสนทางกระบี่-ขนอม และเสนทางสงขลา-สตูล ใน
ชายฝง ทะเลกับพืน้ ทีต่ อนใน และภาคใตตอนบนกับ พื้นที่ภาคใตตอนลางเพื่อกระตุนการพัฒนาทาง
ภาคใตตอนลาง
เศรษฐกิจ
2) การจัดกลุม พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาตามศักยภาพและ
2) การพั ฒ นาแบบผสมผสานในพื้ น ที่ ฝ   ง
สอดคลองกับสังคม โดยภาคใตฝงตะวันออก เนน อาวไทย ไดแก การเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาแบบผสมผสานระหวางอุตสาหกรรม กั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว า งฝ  ง อ า วไทยและ
เกษตรกรรม และการทองเที่ยว ภาคใตตอนลาง ฝงอันดามัน สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงคุณภาพตาม
เน น การพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม แนวชายฝงอาวไทย และเตรียมความพรอมของ
ระหวางภาคใตฝง ทะเลตะวันออกกับทะเลอันดามัน พื้ น ที่ สํ า หรั บ รองรั บ การลงทุ น อุ ต สาหกรรมที่ มี
รวมถึงการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจทาง ศักยภาพของประเทศในอนาคต
ภาคเหนือ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเล
3) การพัฒนาแนวพืน้ ทีฝ่ ง ทะเลอันดามันเปน
ตะวันออกของมาเลเซีย สําหรับภาคใตฝง อันดามัน พื้นที่เศรษฐกิจดานการทองเที่ยว และการพักผอน
พัฒนาเปนพื้นที่ทองเที่ยวระดับโลก
ที่มีมาตรฐานระดับโลก
3) การกํ า หนดพื้ น ที่ พั ฒ นาแบบเบ็ ด เสร็ จ
4) การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
เปนการกําหนดพื้นที่พัฒนาหลักที่จะสงผลใหเกิด ของพื้นที่ภาคใตตอนลาง
การพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่ฝงตะวันออก
นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาภาคใตยังถูก
แนวจังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ให กําหนดดวยปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการ
เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่ชายทะเลภาคใต ไดแก โครงการวาง
ในอนาคต พื้นที่ตอนลาง การเชื่อมโยงโครงขาย ทอขนสงนํา้ มันทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
คมนาคมระหวางฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย เพื่อขนสงนํ้ามันจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
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มากลั่ น และส ง ไปยั ง ประเทศญี่ ปุ  น จี น และ
เกาหลีใต เปนแนวทางที่สอดคลองกับเสนทาง
พลังงานของโลก และเปนแรงผลักดันใหมโี ครงการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยโดยการพัฒนา
ทอขนสงนํ้ามันจากชายฝงทะเลอันดามันและฝง
อาวไทยเพื่อลดตนทุนการขนสง การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝายของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีผล
ตอการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนของ 3 ประเทศ
ความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนของ
ประเทศไทย-มาเลเซีย6 และความรวมมือทวิภาคี
(ไทย-มาเลเซีย) ดานพลังงานในการพัฒนาพลังงาน
ในพื้นที่พัฒนารวม
อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาตาง ๆ ตาม
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตเพื่อ
รองรับการพัฒนาใหเปนเสนทางขนสงนํ้ามัน การ
พัฒนาทาเรือ นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
มีฐานดานพลังงานที่เปนเชื้อเพลิงในการผลิตของ
อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาสวนใหญอยูระหวาง
การศึกษา และบางสวนอยูระหวางดําเนินการ โดย
มีปญหาสําคัญของโครงการพัฒนาคือการยอมรับ
โครงการพัฒนา เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมได
รับขอมูลโครงการพัฒนาที่ชัดเจนและถูกตอง รวม
ถึงการคํานึงผลกระทบทีเ่ กิดตอทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม สุขภาพและการดํารงชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ จึงนําไปสูการคัดคานโครงการ และเปน
ปญหาที่ภาครัฐตองดําเนินการแกไข
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3.2.1 สถานการณ
การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลภาคใตครอบคลุม
โครงการตาง ๆ มากมายทั้งที่เปนโครงการกอสราง
ถนน โครงการกอสรางทางรถไฟ โครงการดาน
พลังงาน โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และโครงการ
พัฒนาทาเรือนํ้าลึก ซึ่งนําไปสูการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญหลายโครงการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาและ
สตูลทีส่ าํ คัญ ไดแก โครงการทอสงกาซและโรงแยก
กาซธรรมชาติไทย-มาเลซีย โรงไฟฟาจะนะ โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลา
แหงที่ 2 โครงการกอสรางทาเทียบเรือนํา้ ลึกและถม
ทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา จังหวัด
สตู ล และโครงการศึ ก ษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบื้ อ งต น ทางรถไฟเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ
ชายฝงทะเลจังหวัดสงขลา-สตูล นอกจากนี้ มีการ
พัฒนาเชื่อมโยงระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ตาง ๆ
ที่เชื่อมระหวางทาเรือ เชน โครงขายคมนาคม
เชื่อมโยงบริเวณภาคใตตอนลาง การพัฒนาพื้นที่
ภาคใตตอนลาง และโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงที่
สนับสนุนทาเรือนํ้าลึกปากบาราและทาเรือสงขลา

กลุมจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ไดแก สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปตตานี และรัฐชายแดนของประเทศมาเลเซีย ไดแก
รัฐปะลิส รัฐเกดะห รัฐกลันตัน และอําเภอเปงกาลัน ฮูลู รัฐเประ
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แห ง ที่ 2 โดยในส ว นนี้ จ ะกล า วถึ ง การพั ฒ นา และใชเวลาในการเดินทางนานทําใหมีตนทุนการ
โครงการพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตเพียง 3 สวน ขนสงสูง อีกทั้งเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
ไดแก โครงการทางรถไฟเชือ่ มโยงเศรษฐกิจฝง ทะเล ไปสูการเปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาค โดย
จังหวัดสงขลา-สตูล โครงการพัฒนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด สินคาที่นํามาใชในเสนทางเปนสินคานําเขาและ
สงขลา และโครงการทาเรือนํา้ ลึกปากบารา จังหวัด สงออก และสินคาถายลําทีบ่ รรจุดว ยตูค อนเทนเนอร
ท ธศาสตร
ก ารพังฒดํนาโครงการสะพาน
สตูล
บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อยุมที
่ ค วรเร
า เนินการ
โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคา เศรษฐกิจเชื่อมโยงชายฝงทะเลจังหวัดสงขลาและ
ระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามันบริเวณ สตูล ประกอบดวย หนึ่ง การขนสงทางถนน โดย
จังหวัดสงขลาและสตูล การศึกษาความเหมาะสม การขยายและปรับปรุงเสนทาง สอง การขนสง
และออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสง ทางรถไฟ โดยใชระบบรางคูเ พือ่ ความรวดเร็วในการ
สินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน ขนสงสินคา สาม การขนสงทางทอ ที่ดําเนินการ
หรือทีเ่ รียกกันวาโครงการสะพานเศรษฐกิจเชือ่ มโยง ควบคูกบั เสนทางรถไฟเพือ่ ขนสงของเหลวและกาซ
ชายฝง ทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล มีความสอดคลอง และสี่ การสรางสถานีกระจายสินคา รวมทั้งการ
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส7 กอสรางระบบบริการพื้นฐานของโครงการ ไดแก
ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554 เพือ่ สงเสริมและ สถานีผูโดยสาร ศูนยซอมบํารุงสําหรับรถจักร และ
สนั บ สนุ น การขนส ง สิ น ค า ทางรถไฟจากจั ง หวั ด รถสินคา โครงการสะพานรถไฟในทะเล โครงสราง
สงขลาไปจังหวัดสตูล และอํานวยความสะดวก สะพานรถไฟทั่ ว ไปสํ า หรั บ ยกระดั บ ข า มพื้ น ที่
สงเสริมการกระจายสินคาดวยการขนสงทางรถไฟ ออนไหว เชน ถนน แหลงนํ้า พื้นที่ปาชายเลน
กับระบบการขนสงรูปแบบอื่น เพื่อพัฒนาโครงขาย เปนตน สะพานรถยนตขา มทางรถไฟ และทางลอด
ทางรถไฟภายในประเทศระหวางจังหวัดสงขลาและ ใต ท างรถไฟเพื่ อ ความสะดวกในการสั ญ จรของ
สตูล และสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาระบบการ ชุมชนและชวยในการระบายนํ้าในพื้นที่
ในระยะแรกของการดําเนินโครงการทางรถไฟ
ขนสงหลายรูปแบบเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงการ
ขนส ง สิ น ค า นํ า เข า -ส ง ออก และสิ น ค า ถ า ยลํ า เชื่ อ มโยงชายฝ  ง ทะเลจั ง หวั ด สงขลาและสตู ล
สนับสนุนทาเรือนํ้าลึกปากบาราและทาเรือนํ้าลึก เปนการพัฒนาทาเรือปากบารา และระบบรถไฟเพือ่
สงขลาแหงที่ 2 และลดการพึ่งพาทาเรือของตาง ขนสงสินคาสงออกและนําเขาที่เชื่อมตอกับโครง
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในการ ขายรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งตองมี
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สรางทางเลือกใหมใน การเวนคืนที่ดินในแนวเสนทางรถไฟ และในระยะ
การขนสงสินคาโดยมีเสนทางขนสงที่จะลดการ ทีส่ อง ทําการเชือ่ มทางรถไฟกับทาเรือนํา้ ลึกสงขลา
พึ่งพาชองแคบมะละกาที่มีปริมาณเรือจํานวนมาก แหงที่ 2 รวมทัง้ การพัฒนาระบบรถไฟทางเดีย่ วเปน

7

ระบบโลจิสติกส เปนระบบการจัดการการสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอยางอื่นจากจุดตนทางไปยังจุดบริโภคตามความตองการของ
ลูกคา โลจิสติกสเกี่ยวของกับการผสมผสานของ ขอมูล การขนสง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ โลจิสติกส
เปนชองทางหนึ่งของหวงโซอุปทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่
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รถไฟทางคู และการเดินรถรวมกับรถไฟรับ-สง
ผู  โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางระหว า งจั ง หวั ด สงขลาและ
จังหวัดสตูลในระยะที่สาม
โครงการทางรถไฟฯ ไดคดั เลือกแนวทางเลือก
ที่เหมาะสมในการพัฒนาแนวเสนทางรถไฟเชื่อม
ระหวางทาเรือนํ้าลึกปากบารา และทาเรือนํ้าลึก
สงขลา 2 ซึ่งกําหนดแนวทางเลือกไวรวม 5 ทาง
เลือก (รูปที่ 3.12) และจากการพิจารณาเลือก
เสนทาง8 สรุปไดวา แนวทางเลือกที่ 2A (ปากบาราควนกาหลง-หาดใหญ-สงขลาแหงที่ 2) เปนแนวเสน
ทางที่มีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงิน
ของโครงการ รวมทั้ ง รู ป แบบของแนวเส น ทาง
การกอสราง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการ
ขนสง การเดินรถและเวลา คุณภาพการใหบริการ

8

คากอสราง คาเวนคืนที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่
ยานชุมชน ซึง่ มีระยะทางรวม 142 กิโลเมตร เปนแนว
เสนทางในทะเลฝงจังหวัดสตูล 5 กิโลเมตร พื้นที่
บนแผนดินจังหวัดสตูล 52 กิโลเมตร และพื้นที่บน
แผนดินจังหวัดสงขลา 85 กิโลเมตร โดยในชวงตน
ของทางรถไฟจากทาเรือนํ้าลึกปากบาราจะเปน
แนวเสนทางใหม และตัดผานรถไฟสายหาดใหญสุไหงโกลก ไปสูทาเรือสงขลาแหงที่ 2 (สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก) ซึ่ง
แนวเสนทางรถไฟของทางเลือกดังกลาวผานจังหวัด
สงขลา และจังหวัดสตูล รวม 22 ตําบล ใน 8 อําเภอ
(ตารางที่ 3.4) ซึง่ แนวเสนทางรถไฟนีห้ ลีกเลีย่ งพืน้ ที่
อนุ รั ก ษ เ พื่ อ ลดผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มจาก
โครงการ

หลักเกณฑเปรียบเทียบแนวทางเลือก 3 ดาน คือ 1) ดานวิศวกรรม ไดแก ความยาวของแนวเสนทาง ลักษณะทางราบของแนว
เสนทาง ลักษณะทางดิ่งของแนวเสนทาง ความยากงายในการ กอสราง ประสิทธิภาพในการขนสง และความปลอดภัยในการเดินรถ 2)
ดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก มูลคาการทดแทนอสังหาริมทรัพย มูลคาการกอสราง การพัฒนาพื้นที่ยานชุมชน และ 3) ดานสิ่งแวดลอม
ไดแก ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน นํ้าผิวดินและระบบนิเวศทางนํ้า พืชและสัตวในระบบนิเวศบนบก การ
ควบคุมนํ้าทวมและการระบายนํ้า การโยกยายและการเวนคืน และการคมนาคมขนสง
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บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

รูปที่ 3.12 เสนทางโครงการและทางเลือกของโครงการ

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก
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ตารางที่ 3.4 พืน้ ทีแ่ นวเสนทางโครงการทางรถไฟเชือ่ มโยงชายฝง ทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล
จังหวัด
สตูล

สงขลา

รวม

อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

ละงู

10,231

ทาแพ

5,115

ควนกาหลง

5,705

ควนโดน
รัตภูมิ

3,555
11,382

หาดใหญ

12,668

นาหมอม
จะนะ

4,277
16,312

8 อําเภอ

69,245

ตําบล
ปากนํ้า
ละงู
ทาเรือ
ทาแพ
แประ
ควนกาหลง
ทุงนุย
ควนโดน
เขาพระ
ทาชะมวง
กําแพงเพชร
ฉลุง
ทุงตําเก
ควนลัง
คอหงส
บานพรุ
ทุงใหญ
พิจิตร
จะโหนง
คลองเฟยะ
ตลิ่งชัน
นาทับ
22 ตําบล

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
สําหรับโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการทาง
รถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางสองฝงทะเล ทะเลภาคใตทสี่ าํ คัญในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล ซึง่ เชือ่ มโยง
ในจังหวัดสงขลา คือโครงการศึกษาความเหมาะสม กับโครงการทางรถไฟเชือ่ มโยงเศรษฐกิจฝง อาวไทย
ทาเทียบเรือนํา้ ลึกสงขลาแหงที่ 2 โดยพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม และฝงอันดามันบริเวณจังหวัดสงขลาและสตูล ใน
เหมาะสมที่จะดําเนินการคือ บริเวณตําบลนาทับ การกระจายการขนสงไปอีกดานหนึง่ ไดแก โครงการ
ทาเทีอยมที
บเรือนํ่ ค้าลึวรเร
กและถมทะเล
่ 19 ตั้งอยูใน
อําเภอจะนะ บทที
จังหวัดสงขลา
ซึ่งเปนพื้นนทีสิ
่สาธารณ
่ 3 ประเด็
่ ง แวดล
ง ดํ าระยะที
เนินการ
ประโยชนที่อยูใกลกับคลองนาทับ สามารถรองรับ บริเวณปากคลองปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
เรือขนสงสินคาขนาด 300,000 ตัน โดยมีองค การกอสรางทาเรือในพื้นที่นี้มีศักยภาพเนื่องจาก
ประกอบของตั ว ท า เรื อ และลานบนบกเพื่ อ วาง เป น เมื อ งท า ชายฝ  ง ทะเลที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงสู 
ตูคอนเทนเนอร รวมถึงการสรางสะพานเชื่อมไปยัง ชองแคบมะละกา ซึง่ เปนประตูการคากับนานาชาติ
ทาเรือที่อยูหางจากฝงทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร ไดโดยตรง มีแนวทางพัฒนาทาเรือใหเปนทาเรือ
และการสร า งเขื่ อ นกั น คลื่ น เพื่ อ แก ป  ญ หาการ อเนกประสงคในการขนสงสินคาไดหลากหลาย
กัดเซาะชายฝง ทัง้ นี้ โครงการทาเรือสงขลาแหงที่ 2 นี้ ประเภท เชน สินคาแบบบรรจุในตูคอนเทนเนอร
มีจุดประสงคเพื่อรองรับการคาระหวางประเทศที่มี สินคาแบบเทกอง ไดแก ผลผลิตทางดานการเกษตร
แนวโนมขยายตัวเพิม่ ขึน้ และเพิม่ ขีดความสามารถ แปรรูป สินคาแบบเหลวทีต่ อ งขนสงทางทอ เปนตน
ของท า เรื อ นํ้ า ลึ ก บริ เ วณชายฝ  ง ทะเลอ า วไทย สํ า หรั บ องค ป ระกอบหลั ก ของโครงการก อ สร า ง
ตอนลาง ทดแทนการขยายทาเรือสงขลาที่มีขอ ท า เรื อ นํ้ า ลึ ก ปากบารา ได แ ก การก อ สร า งท า
จํากัดดานการพัฒนาในระยะยาวทัง้ เชิงพาณิชยและ เทียบเรือที่เปนเกาะซึ่งเกิดจากการถมทะเลเปน
เชิงนิเวศ นอกจากนี้ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอจะนะยังมีโครงการ พื้นที่ประมาณ 292 ไร พื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติ
พัฒนาอื่น ๆ ไดแก โรงไฟฟาจะนะ และโครงการ งาน การสรางสะพานเชื่อมโยงทาเทียบเรือยาว 4.2
ขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาจะนะยังโครงการ กิโลเมตร ที่ยกสูงจากระดับนํ้าขึ้น 5 เมตร เขื่อนกัน
ทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย ซึง่ เปนการ คลื่น รองนํ้าเดินเรือและที่จอดเรือเพื่อรองรับเรือ
รวมทุนระหวางการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และ ขนาดใหญ และทางรถไฟเขาทาเรือเพือ่ ขนสงสินคา
เปโตรนาส การฟน ฟูเสนทางรถไฟหาดใหญ-สงขลา รวมถึ ง การสร า งท า เรื อ ท อ งเที่ ย วเพื่ อ ให บ ริ ก าร
ในรูปแบบรถไฟชานเมือง รวมถึงการเชื่อมโยงเสน ทองเทีย่ วทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และทาเรือ
ทางถนนระหวางจังหวัดเพือ่ เตรียมพรอมการขยายตัว ประมง เพื่อใหบริการจอดเรือประมง
ทางเศรษฐกิจและลดตนทุนการขนสง

9
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โครงการทาเรือนํ้าลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ไดผานการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชํานาญการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แตเนื่องจากมีพื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล
หมูเกาะเภตรา กรมเจาทาไดทําหนังสือขอเพิกถอนพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราเพื่อกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารากวา
4,800 ไร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 ใหเปนพื้นที่ปาสงวน จึงจะสามารถเขาไปพัฒนาโครงการได ในขณะนี้กําลังรอการอนุญาตจาก
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติเพื่อขอใชพื้นที่ดังกลาว
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3.2.2 ผลกระทบ
โครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชือ่ มโยงฝง
ทะเลอาวไทยและฝง อันดามันบริเวณจังหวัดสงขลา
และสตูล มีการกอสรางทางรถไฟเพื่อขนสงสินคา
โดยการเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ที่ จ ากพื้ น ที่
เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย ปาชายเลน หรือพื้นที่
วางเปลา เพื่อเปนทางรถไฟของโครงการ รวมทั้ง
การกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล
ที่ยื่นไปในทะเล และทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงที่ 2
ทีส่ รางบริเวณชายฝง ทะเล ทัง้ นี้ แนวทางการพัฒนา
ดั ง กล า วอาจมี ผ ลกระทบทางลบต อ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การสูญเสียพื้นที่
ทํากิน มลพิษจากเรือสินคาและโรงงานอุตสาหกรรม
การกัดเซาะชายฝง เปนตน รวมถึงผลกระทบ
ทางสั ง คม และผลกระทบด า นการท อ งเที่ ย ว
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหวางชายฝงทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล ตองมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจากสภาพ
พื้นที่เกษตรกรรม ปาบก ปาชายเลน และพื้นที่
รกรางวางเปลา เพือ่ เปนทางรถไฟของโครงการ โดย
การปรับพื้นที่ การตัดดิน/หิน และการถมดินเพื่อ
สรางคันทาง การปรับระดับความลาดชัน การ
กอสรางสะพานขามลํานํา้ การกอสรางทางยกระดับ
บริเวณพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมี
ความแตกตางกันขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ ทั้งนี้
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

คาดวาจะมีผลกระทบในระดับตํา่ เนือ่ งจากแนวเสน
ทางรถไฟตัดผานมีสภาพเปนพืน้ ทีร่ าบ และมีความ
ลาดชันไมมาก ดังนั้นผลกระทบจึงอยูในขอบเขต
จํากัดในบริเวณที่มีการกอสราง จึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศนอย (สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก)
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กอสรางและดําเนินโครงการที่ตองมีการเปดพื้นที่
เพื่อกอสรางคันทาง มีผลกระทบตอพื้นที่ทําการ
เกษตรซึ่งสวนใหญทําสวนยางพาราและนาขาว
ประมาณ 3,509 ไร สํ า หรั บ พื้ น ที่ ป  า อนุ รั ก ษ ที่
โครงการตัดผานชายปา ไดแก เขตรักษาพันธุส ตั วปา
โตนงาชาง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด
ซึ่งเปนปาดิบชื้นประกอบดวยพันธุไมที่สําคัญ 10
มีความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่
และพันธุสัตวปาที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ11
การมีโครงการทําใหเกิดการสูญเสียตนไมขนาด
ตาง ๆ การรบกวนพืน้ ทีป่ า และระบบนิเวศของพืน้ ที่
ปา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ่งเปนแหลง
ทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงอาหารของสัตวปา ซึง่ จากการ
ศึกษาพบวามีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในระดับตํา่
เนื่องจากเปนการตัดผานชายปาซึ่งกระทบพื้นที่ปา
บางส ว นที่ สั ต ว ส ามารถปรั บ ตั ว ได สํ า หรั บ การ
สู ญ เสี ย พื้ น ที่ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามแนวเขต
ทางรถไฟและบริเวณพืน้ ทีก่ อ สรางสถานีรถไฟ พืน้ ที่
ปาบก ประมาณ 18 ไร และพืน้ ทีป่ า ชายเลน 149 ไร
อีกทั้งการดําเนินโครงการอาจทําใหเกิดผลกระทบ
ทางอ อ มต อ สภาพการใช ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ข  า งเคี ย ง

10

พันธุไมที่สําคัญ เชน ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ไขเขียว กระบาก มะมวงปา จําปาปา เสียดชอ และหลันตัน และพันธุไม
ที่เปนอาหารของสัตวปา ไดแก มะขามปอม เงาะปา มะปริง มะมวงปา หวา คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระทอน สะตอ กอ พวง ทอง
บึ้ง ขนุนปาน และมะหาด
11
ชนิดพันธุสัตวปาที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ จํานวน 7 ชนิด ไดแก สมเสร็จ เหยี่ยวคางคาว เหยี่ยวหงอนสีนํ้าตาลทองขาว
นกแตวแลวใหญหัวสีนํ้าเงิน นกเดินดงหัวนํ้าตาลแดง เตาหกเหลือง และเตาทับทิม (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
2553ก)
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บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ในอนาคตในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ การตรวจวัดมาอยางตอเนื่อง โดยพบวาสวนใหญ
ใชพนื้ ทีบ่ ริเวณรอบสถานีจากพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเปน มีคา ไมเกินมาตรฐาน อยางไรก็ตาม ผลกระทบจาก
พื้ น ที่ ชุ ม ชนหรื อ พาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง ส ง ผลให มลพิษตอสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีจ่ าก
ราคาทีด่ นิ บริเวณโดยรอบสถานีผโู ดยสารมีแนวโนม การรับสัมผัสมลพิษสําหรับแตละคนมีระดับการรับ
สูงขึ้น
สัมผัสและนําไปสูก ารเจ็บปวยทีแ่ ตกตางกัน บางคน
นอกจากนี
้ ผลกระทบที
่เกิดขึ้นเปนนสิ
เพี่ ง
ยงผล
รับไดอในระดั
นคามาตรฐาน
บไดตาํ่ กวา
บทที
่ 3 ประเด็
แวดล
มทีบ่ คเกิวรเร
ง ดํ าบางคนรั
เนินการ
กระทบชั่วคราวในชวงกอสราง ไดแก ผลกระทบ คามาตรฐาน แตในกรณีไดรบั สารพิษในระดับตํา่ ไม
ตอการควบคุมนํา้ ทวมและการระบายนํา้ เนือ่ งจาก เกินมาตรฐานแตเปนเวลานาน 10 - 20 ป อาจมี
กิจกรรมการกอสรางที่มีการชะลางวัสดุกอสรางลง ผลกระทบตอสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน
ไปสะสมอยูใ นทางระบายนํา้ ทําใหตนื้ เขินหรืออุดตัน โรคในอนาคต
ทําใหกดี ขวางการไหลของนํา้ ในสภาพธรรมชาติเดิม
นอกจากโครงการพัฒนาขางตนแลว อําเภอ
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมตํ่า และกิจกรรมการ จะนะยังเปนพืน้ ทีท่ คี่ าดวาจะตัง้ โครงการทาเรือนํา้ ลึก
กอสรางของโครงการอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ สงขลาแหงที่ 2 ซึ่งพื้นที่โดยรอบบริเวณเปนพื้นที่
อากาศ เสียง คุณภาพนํ้า และความสั่นสะเทือน สาธารณประโยชนที่มีสภาพเปนชายหาด และ
ขณะการดําเนินการดานงานกอสรางในนํ้าสงผล ปาชายเลนทีม่ คี วามหนาแนนของตนไมหลากหลาย
ทําใหเกิดการเพิม่ ของปริมาณตะกอนและความขุน ชนิดซึง่ สวนใหญคอื เสม็ดขาว ทัง้ นี้ การกอสรางอาจ
ในแหลงนํา้ และการปนเปอ นของนํา้ มัน ไขมัน และ สงผลกระทบ ไดแก ปญหามลพิษเสียง ความ
สารพิษอื่น ๆ จากเครื่องมือและเครื่องจักรตาง ๆ สัน่ สะเทือน ฝุน ละออง และมลพิษเสียงจากเรือทีม่ า
(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร เทียบทาขณะมีการดําเนินโครงการ รวมถึงนํ้าทิ้ง
2553ก)
จากทาเรือที่อาจไหลลงสูคลองนาทับที่กระทบตอ
สําหรับพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่ง ประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้น นอกจากนี้ การ
เปนพื้นที่ตอเนื่องของโครงการสะพานเศรษฐกิจ กอสรางทาเรือนํ้าลึกอาจมีผลกระทบตอทรัพยากร
เชื่อมโยงฝงทะเลจังหวัดสงขลากับสตูล มีโครงการ ทางทะเลและชายฝงทะเล ระบบนิเวศทางทะเลใน
พั ฒ นาหลายประเภท ได แ ก การพั ฒ นาด า น ระยะยาว เชน การทําลายปาชายเลน หญาทะเล
อุตสาหกรรม ดานพลังงานที่มีโรงไฟฟาจะนะ และ ปะการั ง ความขุ  น ของนํ้ า จากการฟุ  ง กระจาย
โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย- ตะกอนจากการเดินเรือ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
มาเลเซีย ทั้งนี้ จากการพัฒนาโครงการตาง ๆ ใน เกาะ และสันทราย มลพิษจากเรือ สงผลทําใหระบบ
พืน้ ทีท่ าํ ใหสง ผลกระทบตอดานสิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญ นิเวศเปลี่ยนแปลงและกระทบตอปริมาณสัตวและ
ในอําเภอจะนะ คือ การเพิม่ ขึน้ ของโรงงานอุตสาหกรรม พืชทางทะเลมีปริมาณลดลง และผลกระทบตอ
ซึง่ มีโรงงานอุตสาหกรรมกวา 140 แหง ทีม่ กี ารปลอย ทรัพยากรประมง รวมถึงการกอสรางเขือ่ นกันทราย
มลพิษ ไดแก ปญหาฝุนละออง กลิ่นเหม็นจาก และคลื่นเพื่อปองกันรองนํ้าตื้นเขิน ทําใหเกิดผล
โรงงานทําเฟอรนเิ จอรยางพารา และกลิน่ เหม็นจาก กระทบดานสัณฐานวิทยาชายฝงและสมุทรศาสตร
กองขยะ จากปญหามลพิษที่เกิดขึ้นมีการดําเนิน โดยเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝง
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การทับถมของตะกอน และการเปลีย่ นแปลงชายฝง
ซึ่งเปนปญหาสําคัญของพื้นที่จังหวัดสงขลา
สํ า หรั บ โครงการท า เรื อ นํ้ า ลึ ก ปากบารา
จังหวัดสตูล มีการใชพนื้ ทีท่ เี่ ปนพืน้ ทีป่ า บกทีม่ พี นั ธุ
ไมหลายชนิด และพืน้ ทีป่ า ชายเลนบริเวณปากบารา
ที่มีพื้นที่ปาชายเลนเหลืออยูคอนขางมาก ในบาง
พืน้ ทีม่ กี ารใชประโยชนดา นอืน่ ๆ เชน ทาเรือประมง
ที่อยูอาศัย นากุง เปนตน ดานระบบนิเวศชายฝง
ทะเลบริเวณโครงการกอสรางทาเทียบเรือนํ้าลึก
ปากบารา พบแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตว
พื้นทองนํ้า ปะการัง สัตวทะเลหายาก และหญา
ทะเล บริเวณเกาะตาง ๆ ในพื้นที่โครงการ ไดแก
เกาะเขาใหญ เกาะลินเตะ เกาะบุโหลน เกาะ
บุโหลนไมไผ เกาะรังนก และเกาะลิดีใหญ-ลิดีนอย
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวาการกอสรางทาเรือนํ้าลึก
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในทะเลจึงไมมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรปาไม แตอาจมีเสียงดังรบกวนสัตวที่
หากินในบริเวณใกลเคียง อีกทัง้ การถม การขุดลอก
รองนํ้า การกอสรางสะพาน และการทิ้งตะกอนใน
ระยะกอสรางทําใหนาํ้ ทะเลขุนและปริมาณตะกอน
แขวนลอยเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจทําใหปริมาณแพลงกตอน
ลดลง สูญเสียแหลงทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงอาหารของ
สัตวนํ้า และในระยะดําเนินการมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรนิเวศวิทยาทางนํ้าในระดับตํ่า เนื่องจาก
ทรัพยากรเหลานี้สามารถฟนคืนสูสภาพธรรมชาติ
ไดเร็ว (กรมเจาทา 2552)
นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรมการกอสราง
ทาเรือมีผลกระทบทําใหเกิดปญหามลพิษ ไดแก
ฝุน ละออง เสียงดังจากการกอสราง ปริมาณตะกอน
ในนํา้ เพิม่ ขึน้ รวมถึงคุณภาพนํา้ จากการรัว่ ไหลของ
นํา้ มันและปริมาณนํา้ เสียจากคนงานกอสรางทีม่ ผี ล
ตอสภาพนิเวศของปาชายเลนโดยเฉพาะในระยะ
กอสรางและดําเนินการ เนื่องจากการตอกเสาเข็ม

และการขุดลอกดินใตคันรอบพื้นที่ถมทะเล และ
บริเวณรองเดินเรือ กอใหเกิดการฟุงกระจายของ
ตะกอน ที่อาจกระทบตอการลงเกาะของปะการัง
ในระดับตํ่า (กรมเจาทา 2552)
2) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและชุมชน
การพัฒนาโครงการเสนทางรถไฟเชื่อมโยง
เศรษฐกิจตลอดแนวจากทาเรือนํ้าลึกปากบาราไป
จนถึงทาเรือนํา้ ลึกสงขลาแหงที่ 2 ทีผ่ า นหลายชุมชน
ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ชุ ม ชนนอกเขตเทศบาลและ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบและถูกเวนคืนที่ดินประมาณ 4,500 ไร
โดยอางอิงราคาประเมินที่ดินตามแนวเขตเสนทาง
ของโครงการทีแ่ ตกตางกัน รวม 421 ราย ทําใหตอ ง
มีการอพยพโยกยายถิ่นฐาน และการเสียโอกาสใน
การประกอบอาชีพ ผลกระทบดานจิตใจ รวมถึง
ความเดือดรอนรําคาญจากฝุนละออง เสียง และ
ความสัน่ สะเทือนจากกิจกรรมของโครงการ อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากโครงการยังไมไดมีการกอสราง ซึ่ง
อาจทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ เก็ ง กํ า ไร
เนื่องจากทราบการพัฒนาโครงการตาง ๆ ในพื้นที่
ทําใหมีนายหนามาซื้อที่ดินเพื่อเตรียมไวลวงหนา
กอนที่จะมีโครงการ
ผลกระทบทางสังคมและการดํารงชีวิตจาก
โครงการ ไดแก การสูญเสียที่อยูอาศัยและที่ดิน
ทํากิน การสรางทางรถไฟผานชุมชนทําใหชมุ ชนถูก
แบงแยก มีอุปสรรคในการเดินทางติดตอระหวาง
ชุมชน และการเขาถึงที่ดินทํากิน เพราะตองใชทาง
ลอดหรือทางขามเพื่อเขาถึงอีกฝงของทางรถไฟ
และความสัมพันธของคนในพืน้ ทีแ่ ละประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาอาจถูกกลืนหายไป เปนตน
รวมถึงการดําเนินโครงการมีผลตอการเปลีย่ นแปลง
อาชีพจากภาคเกษตรไปสูภาคบริการมากขึ้น มีคน
จากตางถิ่นเขามาอยูอาศัยในพื้นที่ ทําใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ นอกจากนั้น จากการศึกษาพบวาโครงการ
ทางรถไฟและทาเรือนํ้าลึกปากบาราจะไมสงผล
กระทบต อ การท อ งเที่ ย ว แต อ าจมี ก ารสู ญ เสี ย
ทัศนียภาพและทิวทัศนทสี่ วยงาม เชน การมีคนั ทาง
ทีส่ งู ทาเรือนํา้ ลึกทีต่ งั้ อยูใ นทะเล รวมถึงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีจ่ ากการรับ
สัมผัสมลพิษ
สําหรับการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่โดยการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งเปนตนทุนทางสังคมที่สราง
เศรษฐกิจของทองถิ่น ไดแก การทําประมงพื้นบาน
ในทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในกระชัง โดย
ผลกระทบจากการกอสรางทาเรือนํ้าลึกอาจมีผล
กระทบตอการประกอบอาชีพและธุรกิจในทองถิ่น
ไดแก กลุมชาวประมงพืน้ บานทีไ่ ดรบั ผลกระทบตอ
การจับปลาในพืน้ ทีบ่ ริเวณกอสรางทาเรือเปนแหลง
หาปลาของชาวประมงในพืน้ ที่ ทําใหพนื้ ทีท่ าํ ประมง
พื้นบานนอยลงและตองหาแหลงทําประมงที่อื่นที่
อยูหางไกลออกไป กลุมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่อาจ
ไดรับผลกระทบตอปลาในกระชังมีผลผลิตลดลง
และกลุม อาชีพเลีย้ งนกเขาชวาในพืน้ ทีอ่ าํ เภอจะนะ
ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของชาวจะนะและ
สร า งรายได ใ ห เ จ า ของนกป ล ะหลายล า นบาท
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ซึ่งประชาชนในอําเภอจะนะกวารอยละ 35 ของ
ประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพเลี้ยงนกเขาชวา
และอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเลี้ ย งนกเขาชวา
อยางไรก็ตาม ในเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอจะนะมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกวารอยแหงทีต่ งั้ ในพืน้ ที่
และปลอยมลพิษออกมาสูภ ายนอก เชน นํา้ เนาเสีย
กลิน่ เหม็น ซึง่ มลพิษเหลานีม้ ผี ลกระทบตอเสียงขัน
ของนกเขาชวา และทายที่สุดจะสงผลกระทบตอ
รายไดของคนเลี้ยงนกเขาชวา
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โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลาและสตู ล มี ก ระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ แสดงความคิดเห็น
ต อ โครงการในด า นต า ง ๆ และการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได
รับทราบ เพือ่ เปนแนวทางในการลดปญหาความขัดแยง
ระหวางโครงการพัฒนากับชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต
การสํา รวจความคิด เห็น เพื่อ กํา หนดทิศ ทางการ
พัฒนา การมีสวนรวมในขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสม และการมี ส  ว นร ว มเมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
โครงการในพืน้ ที่ เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน
และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
พื้นที่
การดําเนินการของโครงการมีการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในภาคใตโดยสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการ เพื่อใชในการจัดทํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศ
โดยรวม โดยทํ า การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณด ว ย
แบบสอบถาม และการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการ
จัดกลุมสนทนา ผลการสํารวจพบวา โครงการ
พัฒนามีสวนชวยสงเสริมเศรษฐกิจในพืน้ ที่ แตบาง
โครงการมีผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เชน โครงการทาเรือ
นํ้ า ลึ ก โครงการโรงไฟฟ า โครงการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเหล็กและปโตรเคมี เปนตน สําหรับ
การรับรูตอการพัฒนาพื้นที่ภาคใต พบวา ในภาพ
รวมประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใตเปนฐานทางดานการเกษตร
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเดิม คือ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราและปาลมนํ้ามัน
รวมถึงประชาชนมีความตองการรับรูและรับทราบ
ขอมูลโครงการพัฒนาของภาครัฐ และรวมแสดง
ความคิดเห็นมากกวาที่เปนอยูโดยผานการสื่อสาร
ในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ ผลสรุปจากการจัด
กลุมสนทนา พบวา พืน้ ทีภ่ าคใตมจี ดุ แข็งของการมี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ แ ละความ
สวยงามตามธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพด า นการ
ท อ งเที่ ย ว และมี อุ ต สาหกรรมที่ ค วรพั ฒ นาคื อ
อุ ต สาหกรรมการเกษตร โดยการพั ฒ นาต อ ง
สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ แนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและปโตรเคมีตองมี

การเปดเผยขอมูลทีแ่ ทจริงและมีแผนการรองรับทีด่ ี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 2553ข)
สําหรับโครงการกอสรางทางรถไฟเชื่อมโยง
เศรษฐกิจฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามันมี
โครงการมีการจัดการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ การประชาสัมพันธโครงการตั้งแตเริ่มตน
โครงการไมนอยกวา 6 ครั้ง ไดแก การประชุม
ครั้งแรกเพื่อเผยแพรขอมูลโครงการ การประชุม
กลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชน
และประชาชนในพืน้ ที่ การประชุมสัมมนา และการ
สัมมนาทางวิชาการ โดยประชาชนในพื้นที่มีขอ
คิด เห็น ต อ การศึก ษาความคุ ม ค า การลงทุน ของ
โครงการ ความชั ด เจนของการประชาสั ม พั น ธ
รายละเอี ย ดโครงการ และความเป น ห ว งจาก
ผลกระทบจากโครงการ ไดแก การเวนคืนที่ดิน
ความขั ด แย ง ในชุ ม ชน การระบายนํ้ า สุ ข ภาพ
และความปลอดภัยของประชาชน ผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ มีการสํารวจขอมูลและสัมภาษณ
ผูน าํ ชุมชนของในพืน้ ที่ (เดือนเมษายน - พฤษภาคม
พ.ศ. 2553) เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานด า น
เศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชน/หมูบาน ลักษณะ
ทางกายภาพ สภาพแวดลอมของชุมชน การรับรู
ข อ มู ล ข า วสาร ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนต อ การ
พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะครัวเรือนทีอ่ ยูใ นแนวเขต
หรือใกลกับแนวเขตทางของโครงการจํานวน 421
ตัวอยาง เปนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
130 ราย และครัวเรือนที่อยูใกลเคียง 291 ราย
พบวาสวนใหญเห็นวาจะไดรับผลกระทบในระยะ
เวลาการกอสราง เชน มลพิษเสียง ความสัน่ สะเทือน
ฝุ  น ละออง และความไม ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินในระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้ จํานวน
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ตั ว อย า งเห็ น ด ว ยและไม เ ห็ น ด ว ยกั บ โครงการมี เกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยาง
สัดสวนไมแตกตางกัน คือ รอยละ 40 สวนที่เหลือ มาก นําไปสูค วามเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
อีกรอยละ 20 เปนกลุม ไมแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม
ถามีการดําเนินการตองการใหรัฐเขามาใหความ ทองถิ่น และสุขภาพของประชาชนที่อยูใกลเคียง
ช ว ยเหลื อ ด า นที่ อ ยู  อ าศั ย ถ า ต อ งมี ก ารโยกย า ย สําหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญของภาครัฐ
ถิ่นฐาน และมี
ความกั่ ง3วลดประเด็
านอาชีพ นการศึ
ษา เชนอโครงการพั
ฒนาพื้นง
ที่ชดํายฝ
งทะเลภาคใต
บทที
สิ่ งกแวดล
มที่ ค วรเร
า เนิ
นการ ที่มี
และการประกอบกิจกรรมทางสังคม (สํานักงาน โครงการหลายโครงการเปนสวนประกอบ ซึง่ รวมถึง
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก)
โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายฝงทะเล
จากป ญ หาความขั ด แย ง ระหว า งภาครั ฐ จังหวัดสงขลาและสตูล และโครงการทาเรือนํ้าลึก
เอกชน และชุมชนจากการดําเนินโครงการพัฒนา ฝงอาวไทยและอันดามัน ที่ประกอบดวยการขยาย
ตาง ๆ ปญหามลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของ ถนน ทางรถไฟ สะพาน รถยนต รวมถึงโครงขาย
ประชาชน และการคัดคานโครงการพัฒนาในพื้นที่ ทอนํา้ มันและคลังนํา้ มัน และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น ในเดือน ในพื้นที่บริเวณกอสรางทาเรือนํ้าลึก การพัฒนา
สิงหาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการรวมภาครัฐและ โครงการเหล า นี้ อ าจส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ไดเสนอหลัก ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม และวิถีชีวิตของ
การของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ และการ ประชาชนในพืน้ ที่ ดังนัน้ การพัฒนาโครงการภาครัฐ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศ ในภาพรวมควรมีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ใน
เพื่อปรับปรุงรวมเขากับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ระดับนโยบาย หรือระดับกลยุทธ เพือ่ ใหไดภาพรวม
ชายฝงทะเลภาคใต โดยครอบคลุมดานการพัฒนา ของแนวทางการพั ฒ นาที่ เ หมาะสม การศึ ก ษา
อุตสาหกรรม สิง่ แวดลอม และสังคม/ชุมชน ภายใต ศักยภาพและความเปราะบางของพืน้ ทีท่ จี่ ะดําเนิน
หลักการ ไดแก หนึ่ง การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โครงการ และคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนอยาง
นิเวศเชิงบูรณาการระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ รอบดาน รวมถึงการวางแผนการใชพื้นที่อยาง
สังคม สิง่ แวดลอม และสุขภาพของประชาชน สอง เหมาะสม โดยการกําหนดเขตพื้นที่เปนเขตพื้นที่
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและชุมชน และ อุตสาหกรรม เขตพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ อยูอ าศัย เขตพืน้ ที่
สาม การใชหลักการผูปลอยมลพิษเปนผูจาย เพื่อ ทํ า การเกษตร เพื่ อ ลดการใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาเขตพื้นที่หรือเมืองให ที่ไมเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
เปนสังคมคารบอนตํ่า การสรางความรวมมือของ
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการพัฒนาโครงการ
ทุกภาคสวน และภาคการผลิตสามารถอยูรวมกับ ในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตยังขาดการใหขอมูล
ประชาชนและชุมชนไดอยางยัง่ ยืน ซึง่ ปจจุบนั อยูใ น อยางครบถวนทัง้ ในระดับโครงการและภาพรวมของ
ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม การพัฒนาทั้งหมด และขาดการมีสวนรวมอยาง
เหมาะสม ทําใหการพัฒนาโครงการของภาครัฐ
3.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
การพัฒนาประเทศที่ผานมาที่มุงการเจริญ ดานคมนาคมและสาธารณูปโภคตาง ๆ ไมไดรับ
เติบโตและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสงผลทําให การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น แนวทาง
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การดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไป ตองตระหนักถึงบทบาทของชุมชนใกลเคียง
กับที่ตั้งโครงการพัฒนา ดังประเด็นตอไปนี้
1) การมีสวนรวมของทองถิ่น
การพัฒนาโครงการเปนการใหขอ มูลโครงการ
พัฒนาของภาครัฐแกประชาชนในพื้นที่แบบแยก
สวน ไมชดั เจน และไมครบถวน การสอบถามความ
คิดเห็นจึงดําเนินการตามรายโครงการทัง้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนามีความเชือ่ มโยงกันและมีผลกระทบตอเนือ่ ง
กัน ขอคิดเห็นตอโครงการพัฒนาบางสวนไมได
อางอิงจากเสียงสวนใหญของคนในพื้นที่ ทําให
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอโครงการพัฒนา
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาโครงการควรมีการ
สือ่ สารกับชุมชน และประชาชนในพืน้ ทีอ่ ยางชัดเจน
และครบถวน เพือ่ ใหชมุ ชนและประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด
รับขอมูลและนําไปปรึกษารวมกันอยางสรางสรรค
รวมถึงการใหการตัดสินใจโดยคนในพืน้ ทีท่ มี่ สี ว นได
สวนเสียกับโครงการที่ตองใหขอมูลการพัฒนาบน
พื้นฐานของความถูกตอง ครบถวน และอางอิงได
โดยใหทางเลือกและการมีสวนรวมในแตละทาง
เลือกของคนในพืน้ ทีอ่ ยางเหมาะสมทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อใหมีโอกาสการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใตรวมกันทั้งจากชุมชน/ประชาชน
ในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาครัฐ
2) การคํานึงถึงประโยชนจากการพัฒนา
โครงการที่เกิดกับชุมชนอยางแทจริง
การพัฒนาโครงการทีผ่ า นมาไดสรางประโยชน
กับกลุม หนึง่ เชน กลุม นักลงทุนทีม่ โี อกาสรวมลงทุน
โครงการขนาดใหญ เช น ธุ ร กิ จ นํ้ า มั น ท า เรื อ

การขนสง และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับ
ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่บางกลุมไดรับผลกระทบ
เชน การพัฒนาพื้นที่บริเวณอําเภอจะนะ ที่มีการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การพั ฒ นาพื้ น ที่ การมี
สาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรม แตการ
พัฒนาเหลานี้สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหา
การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมทําใหมีการแยงชิงทรัพยากรนํ้า
เพราะขาดแคลนทรั พ ยากรนํ้ า ที่ ร องรั บ การใช
ประโยชนจาํ นวนมาก ปญหามลพิษ ปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ และปญหาสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ การ
ประกอบธุรกิจของทองถิ่น การอพยพเขามาของ
แรงงานตางถิน่ เพือ่ เปนแรงงานจํานวนมาก ปญหา
อุปสรรคในการเดินทางติดตอระหวางชุมชน ความ
สัมพันธของคนภายในชุมชน
ดังนั้น การพัฒนาโครงการควรคํานึงถึงผล
กระทบทางบวกและทางลบที่เกิดตอประชาชนใน
พื้นที่อยางชัดเจน และควรมีแนวทางที่สอดคลอง
กั บ ฐานทรั พ ยากร เศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เปนสําคัญ
รวมถึงการพัฒนาบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
และพึ่งตนเองได เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
ความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่คํานึงถึงความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปน
สําคัญ
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สรุปการประชุมอภิปรายเพือ่ การมีสว นรวม เรือ่ ง “ผลกระทบและทางออกของโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง
ทะเลภาคใต : กรณีโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล” วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม
2553 ณ หองราชมังคลา 1 โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช รีสอรท จังหวัดสงขลา
สรุปการสัมภาษณนายสะแม จู และตัวแทนกลุมผูเลี้ยงนกเขาชวา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วันที่ 4
สิงหาคม 2553 ณ บานนายสะแม จู อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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บทที่ 4
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

บทที่ 4

การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

การติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอมยอนหลัง
5 ป (ป พ.ศ. 2548 - 2552) ไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่สําคัญที่
สอดคลองกับขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม เพือ่ เปนขอมูลสําหรับผูบ ริหาร
ผูกําหนดนโยบาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชประกอบการปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการให
บททีอ่ งกั
3 บสถานการณ
ประเด็ นปสิจ่จุงบแวดล
อ มที
่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
เหมาะสม และสอดคล
ันอยางสมเหตุ
สมผล

ขอเสนอแนะในรายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ชวงป พ.ศ. 2548 - 2552
ขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณ
ุ ภาพ
สิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 สามารถ
สรุปเปนประเด็นใหญ ๆ ไดดังนี้
1) การใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรทั้งการ
เงินและการคลังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ
ตาง ๆ ใหมีความเปนปจจุบัน และสอดคลองกับ
สถานการณปญ
 หาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนใหมี
การบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด
3) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การจัดทําระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
4) การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและการ
สํารวจเกี่ยวกับแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา
และพลังงานทดแทน เพื่อใหเกิดความมั่นคงดาน
พลังงานและมีการใชพลังงานอยางยั่งยืน
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5) การส ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่
ยัง่ ยืนโดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยมุงเนนกระบวนการผลิตที่
สะอาด เพื่อคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
6) การสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เชน การจัดตั้งเครือขายการอนุรักษ
รวมทั้งการใหการศึกษา ฝกอบรม จัดนิทรรศการ
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
จั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เช น ระบบตรวจวั ด มลพิ ษ
อากาศของโรงงานอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ที่ ล ด
ปริมาณของเสีย การนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน
และการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตเปน
พลังงานชีวมวล
8) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
เพือ่ ดูแล สงวน และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

ผลการติ ด ตามการดํ า เนินงานของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
จากการติดตามผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยการ
รวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 พบวา
ขอเสนอแนะ 8 ประเด็นนั้นมีการนําไปปรับใชใน
ระดับประเทศ และระดับหนวยงาน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

2.1 ¡ÒÃãªŒ à ¤Ã×è Í §Á× Í ´Œ Ò ¹àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ
(Economic Instruments) ·Ñé§¡ÒÃà§Ô¹
áÅÐ¡ÒÃ¤ÅÑ § à¾×è Í ¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ความเสือ่ มโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหภาคสวน
ต า ง ๆ ให ค วามสนใจในการนํ า เครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Instruments) มาเปน
มาตรการในการกํากับและควบคุมในการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเปนกลไกสําคัญซึง่ สะทอนตนทุนดาน
สิ่งแวดลอม โดยนําเงินรายไดเขากองทุนภาครัฐ
เพื่ อ นํ า มาบริ ห ารจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มต อ ไป
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใช เชน ภาษี
สิ่งแวดลอม คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ ภาษี
และคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ระบบรับซือ้ คืน การวาง
ประกันความเสีย่ งหรือความเสียหายตอสิง่ แวดลอม
การซือ้ ขายสิทธิการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิ
การปลอยมลพิษ การใหเงินอุดหนุน มาตรการ

สนับสนุนและสิทธิพิเศษอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการอุดหนุนดานอากรขาเขาตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 สําหรับการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ
เครือ่ งมือ และวัสดุทจี่ าํ เปนสําหรับการจัดใหมรี ะบบ
บําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย และระบบ
กําจัดของเสียอยางอื่น เปนตน โดยมีนโยบาย
แผน และมาตรการในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 ดังนี้
1. รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. ...
รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. ... มีสาระสําคัญ คือ ใหมกี ฎหมาย
วาดวยมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อให
หนวยงานตาง ๆ ทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมสามารถนํามาตรการการคลัง
เชน มาตรการทางภาษี คาธรรมเนียมฯ มาใชใน
การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งนํารายไดที่จัดเก็บไดจากการใชมาตรการ
การคลังดังกลาวกลับคืนมาจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมอี นุมตั หิ ลักการ เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี กลาวคือ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
หนวยงานตาง ๆ ทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบดานการ
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บทที่ 4

การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

จัดการสิง่ แวดลอม ซึง่ สามารถนํามาตรการการคลัง สาธารณะที่ดี รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มาใชในการจัดการสิง่ แวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการจัดทําราง
แตมาตรการดังกลาวยังมีความไมชดั เจนในหลาย ๆ พระราชกฤษฎีกาฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ เปนการเตรียมความ
ประเด็น เชน มาตรการภาษี การจัดตัง้ กองทุนภาษี พรอมสําหรับรองรับรางพระราชบัญญัติเครื่องมือ
และการบริหารจัดการกองทุน ตลอดจนการเตรียม ทางเศรษฐศาสตร เ พื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
โดยอุ
สาหกรรมที
่คาดวงาจะเก็
บภาษี
กอน ไดแก
ความพรอมของพนั
าหนาที่ จึน
งสมควรให
บททีก่ งานเจ
3 ประเด็
สิ่ ง แวดล
อตมที
่ ค วรเร
ดํ า เนิ
นการ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กระทรวงการคลั ง โรงไฟฟา โรงงานปูนซีเมนต โรงงานเหล็กและ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เหล็กกลา โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน และ
กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงสาธารณสุ ข และ โรงสีขาว เปนตน
4. ร า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด เก็ บ ค า
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกันพิจารณาในประเด็น
ดังกลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนแลวสงผลการ ธรรมเนียมผลิตภัณฑ
กรมควบคุมมลพิษไดดาํ เนินการศึกษาการจัด
พิจารณาใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป เพื่อ เก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑที่กอให
ประกอบการพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการ เกิดของเสียอันตรายเมื่อผูบริโภคใชหรือทิ้งเมื่อใช
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนํา แลวเพื่อแกไขปญหาขยะอันตรายจากชุมชน และ
ในอนาคตจะมี ก ารดํ า เนิ น การปรั บ ร า งพระราช
เสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการ บัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ปลอยมลพิษนํ้าจากคาบีโอดีและปริมาณสาร ผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑที่คาดวาจะมีการเก็บคา
ธรรมเนียม คือ ผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและเครือ่ ง
แขวนลอย
รางพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปลอย อิเล็กทรอนิกส เพราะมีสวนประกอบที่เปนสาร
มลพิษนํ้าจากคาบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย อั น ตราย โดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากการเก็บภาษีการปลอย ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการนํ า ซากผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปจั ด การ
มลพิษนํา้ เปนภาษีสงิ่ แวดลอมทีม่ คี วามเปนไปไดใน อยางถูกตองตามหลักวิชาการตอไป
5. ร า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด เก็ บ ภาษี
ทางปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ โดยจะจัดเก็บภาษีสงิ่ แวดลอม
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและนอกภาคอุตสาหกรรม คารบอนไดออกไซดจากยานยนต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยเพื่ อ การพั ฒ นา
3. รางพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บภาษี
การปล อ ยมลพิ ษ อากาศจากค า ซั ล เฟอร นโยบายสาธารณะที่ดี รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
ไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุน การคลัง ไดศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการเก็บ
ภาษีคารบอนจากยานยนต โดยการนํามาตรการจัด
ละอองรวม
จากป ญ หาการปล อ ยมลพิ ษ อากาศของ เก็บภาษีคารบอนมาใชจะสามารถชวยลดมลพิษ
โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ มี ม ากขึ้ น ก อ ให เ กิ ด ผล อากาศจากภาคคมนาคมขนสง ซึ่งสงผลดีตอการ
กระทบตอสุขภาพของประชาชนจํานวนไมนอย รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยเพื่ อ การพั ฒ นานโยบาย
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6. แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เชิงบูรณาการ
แผนยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ ได
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบ
และแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศในภาพรวม
ต อ ไป โดยอาศัยความรวมมือของทุก ภาคส ว น
ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 5 ยุทธศาสตร
โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังคือ
ยุทธศาสตรที่ 4 การใชมาตรการทางการเงินการ
คลัง และสงเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใหมกี ารสนับสนุน
ทางการเงินในการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ในการตรวจวั ด ทดสอบที่ ไ ด
มาตรฐานสากล
7. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส ง ทางบก
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมอี ตั ราภาษี
ประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงาน
ทดแทน พลังงานที่อนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน
อยางประหยัด หรือรถทีใ่ ชกา ซธรรมชาติ (natural gas
vehicle: NGV) เปนเชื้อเพลิง
8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตริ ถยนต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550
มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีอัตราภาษีประจําป

สําหรับรถทีใ่ ชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานอืน่ ใด ให
จัดเก็บภาษีประจําปลดลงจากเดิมรอยละ 50 และ
กําหนดใหรถที่ใชกาซธรรมชาติรวมหรือสลับกับ
นํ้ามันเชื้อเพลิง ใหจัดเก็บภาษีประจําปลดลงจาก
เดิมรอยละ 25
9. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
แพ ง เพื่ อ ความเสี ย หายจากมลพิ ษ นํ้ า มั น
พ.ศ. ...
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราช
บัญญัตคิ วามรับผิดทางแพงเพือ่ ความเสียหายจาก
มลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่ ก ระทรวง
คมนาคมเสนอ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหมี
กฎหมายว า ด ว ยความรับ ผิด ทางแพ ง เพื่อ ความ
เสียหายจากมลพิษนํ้ามัน เพื่อใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทาง
แพงสําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน
ค.ศ. 1992 (International Convention on Civil Liability
for Oil Pollution Damage, 1992) โดยใหเจาของเรือ
ตองรับผิดชอบอยางเครงครัด และตองเอาประกันภัย
หรื อ จั ด หาหลั ก ประกั น ทางการเงิ น อื่ น ใดเพื่ อ
ชดใชความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน และเมื่อวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎร ใหแกไขคําวา “กรมการขนสงทางนํา้
และพาณิชยนาวี” เปน “กรมเจาทา” ทุกมาตรา
ทีป่ รากฏในรางพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางแพง
เพื่ อ ความเสี ย หายจากมลพิ ษ นํ้ า มั น พ.ศ. ...
ตามความเห็ น คณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎร กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรเพื่อ
บรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวนตอไป
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มาตรา 43 บุ ค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เพื่อประโยชนในการรักษาทรัพยากร
กฎหมายสิ
่งแวดล
่งมี ธรรมชาติ
่งแวดลอมและอื
่บัญญัติ
บทที
่ 3อมของประเทศไทยซึ
ประเด็ น สิ่ ง แวดล
อ มทีหรื่ คอสิวรเร
ง ดํ า่นเนิๆนตามที
การ
มาตรการกํากับและควบคุมภาคสวนตาง ๆ มีขอ ไว
จํากัดในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
มาตรา 57 บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ข อ มู ล
ความไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย กลาวคือ คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงาน
บทลงโทษ และคาปรับตามกฎหมายไมมากพอทีจ่ ะ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอน
ทํ า ให ผู  ก ระทํ า ผิ ด เกรงกลั ว ตลอดจนการขาด การอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
บุคลากรและงบประมาณในการเขาไปติดตามตรวจ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
สอบแหลงกําเนิดมลพิษ ทําใหขาดประสิทธิภาพใน อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด
การจัดการสิ่งแวดลอม สงผลใหกลุมผูดอยโอกาส ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดง
ในสังคมและกลุมคนยากจนไดรับผลกระทบจาก ความคิดเห็นของตนตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ นํา
ความไม เ ป น ธรรม ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารดํ า เนิ น การ ไปประกอบการพิจารณาในเรือ่ งดังกลาว อีกทัง้ การ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายเดิ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ เวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนด
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจ
ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันทั้งดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ให
สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตป รั ฐ จั ด ให มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
พ.ศ. 2548 หนวยงานตาง ๆ ไดมีการปรับปรุงแกไข ประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ
กฎหมายที่มีอยูเดิม และตรากฎหมายสิ่งแวดลอม
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน
ฉบับใหม มีรายละเอียดดังนี้
ทองถิน่ หรือชุมชนทองถิน่ ดัง้ เดิม ยอมมีสทิ ธิอนุรกั ษ
1) รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลป
พุทธศักราช 2550
วัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ และของชาติ และมีสว น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
2550 เปนกฎหมายสูงสุด วาดวยการจัดระเบียบ ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวม
การปกครองราชอาณาจักรไทย ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ
ฉบับที่ 18 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการ ยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมตาง ๆ มากมาย
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับ
ตัวอยางเชน
รัฐและชุมชนในการอนุรกั ษ บํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
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หลายทางชีวภาพ และในการคุม ครอง สงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูได
อยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอให
เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตาม
ความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมิ น ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและ
สุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชน และจั ด ให มี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว
นอกจากนี้ รัฐ ต อ งส ง เสริม ให ป ระชาชนมี
สวนรวมเกีย่ วกับสัญญาหรือขอตกลงตาง ๆ ทีม่ ผี ล
กระทบตอความอยูดีมีสุขและสรางปญหาใหกับ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยตองทําประชาพิจารณ หรือ
ประชามติ และตองผานกระบวนการรัฐสภาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เชน กรณีจัดทําความตกลงเขต
การคาเสรี เปนตน
ตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค
สอง ทีใ่ หมกี ารจัดตัง้ องคการอิสระดานสิง่ แวดลอม
และสุ ข ภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะคณะ
กรรมการเพือ่ แกไขปญหาการปฏิบตั ติ ามมาตรา 67
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 ไดยกรางพระราชบัญญัตอิ งคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. ... และ
เสนอใหกับรัฐบาลแลว แตกระบวนการพิจารณา
ของรัฐบาลและรัฐสภาอาจใชระยะเวลายาวนาน
ในขณะที่โครงการพัฒนาตาง ๆ ทั่วประเทศ ที่อาจ
สงผลกระทบรุนแรงตอชุมชนกําลังดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งที่ยังไมไดดําเนินการใหครบถวนตาม
มาตรา 67 วรรคสอง รวมทั้งโครงการตาง ๆ ที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งตองหยุดโครงการไว
กอนตามคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาลปกครอง
จึงมีการจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ (เฉพาะกาล) โดยผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
และผูแทนองคการเอกชนทั่วประเทศ ที่ผานการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ไดมาประชุมรวมกันเมื่อวันที่
22 เมษายน พ.ศ. 2553 และคัดเลือกกันเองเปน
คณะกรรมการองคการอิสระจํานวน 13 คน ซึ่งเปน
กระบวนการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการ
อิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผล
กระทบต อ ชุม ชนอย า งรุน แรง พ.ศ. 2553 เมื่อ
รางพระราชบัญญัติดังกลาว ผานการพิจารณา
และมีผลบังคับใช จะมีการจัดตัง้ องคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพตามพระราชบัญญัติตอไป
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บัญญัติใหราชการสวนทองถิ่น
มีอาํ นาจหนาทีก่ าํ จัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย อนุญาต
ใหบุคคลดําเนินกิจการรับเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกลู หรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการ ออกขอกําหนด
ทองถิน่ เพือ่ จัดระเบียบและหลักเกณฑปฏิบตั ใิ นการ
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้ง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการไมเกิน
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การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

อั ต ราตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากพระราช
ราชการสวนทองถิ่นยังมีอํานาจหนาที่ ควบคุมและ บัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการตาง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการไม เ หมาะสมกั บ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ไดแก กิจการที่เปน สภาวการณ ใ นป จ จุ บั น สมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
อันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานที่จําหนายอาหาร บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเพื่ อ ให ส ามารถกํ า กั บ และ
และสถานที่สบทที
ะสมอาหาร
าหนายสิ
่ สงเสริ
การใช
ลังงาน งการอนุ
รักษนพการ
ลังงานใหมี
่ 3 การจํ
ประเด็
น สินค่ งาในที
แวดล
อมมที
่ คพวรเร
ดํ า เนิ
หรือทางสาธารณะ ในเรื่องการจัดการมลพิษที่กอ ประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลีย่ นแนวทางการ
ใหเกิดความรําคาญโดยตรง ไมวาจะเปนมลพิษ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานให ทั น ต อ เทคโนโลยี กํ า หนด
อากาศ นํ้ า และเสี ย ง กฎหมายให อํ า นาจแก มาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครือ่ งจักร
เจาพนักงานทองถิ่นในการระงับ “เหตุรําคาญ” และอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
โดยใหบุคคลที่เปนตนเหตุออกคาใชจาย
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตลอดจน
3) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน า น การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบ
นํ้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
และรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ และคุ ณ ภาพวั ส ดุ ห รื อ
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 อุ ป กรณ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานแทนพนั ก งาน
กันยายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติการ เจ า หน า ที่ เ พื่ อ ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 มีบทบัญญัติบาง เศรษฐกิจและสังคม
ประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
5) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
อีกทั้งมีผูประกอบการและประชาชนบุกรุกแมนํ้า พลังงาน พ.ศ. 2550
ลําคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขต
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันเปนเหตุใหเกิดอันตรายทางนํ้า พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
หรือทําใหทางนํา้ ไดรบั ความเสียหายจนไมสามารถ 2550 เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสําคัญตอ
สัญจรไปมาไดตามปกติ หรือเปลี่ยนแปลงไปจนสง โครงสรางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอมของ
ผลกระทบต อ การเดิ น เรื อ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให มี ก าร ประเทศ จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางการ
กําหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และใหอาํ นาจเจาทา บริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งาน
ในการกําหนดเขตหามจอดเรือหรือแพ รวมทั้งให กํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออก
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีมีอํานาจ จากกัน เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และ
ปกหลักเขตควบคุมทางนํา้ ทีช่ ดั เจนและเปนไปอยาง ประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อ
มีประสิทธิภาพ
ให ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งานเป น ไปอย า งมี
4) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การ ประสิทธิภาพ มีความมัน่ คง มีปริมาณเพียงพอและ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ทั่ ว ถึ ง ในราคาที่ เ ป น ธรรมและมี คุ ณ ภาพที่ ไ ด
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ มาตรฐาน ตอบสนองต อ ความต อ งการภายใน
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อ ประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนใน
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ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม ซึง่ สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปน
ตองจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานขึ้น
เพือ่ กํากับดูแลกิจการพลังงาน โดยกําหนดใหมหี นาที่
ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการ
คุม ครองผูใ ชพลังงานและผูไ ดรบั ผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการพลังงาน และเพือ่ ใหคณะกรรมการฯ
สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สมควรใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะเปน
นิติบุคคลทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ และตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมี
แนวนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน เชน
จั ด หาพลั ง งานให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการ มี
คุ ณ ภาพ มี ค วามมั่ น คง และมี ร ะดั บ ราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรม โดยเนนการใชประโยชน
และพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่
มีอยูภายในประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศอยางยัง่ ยืน ทัง้ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดลอม รวมทัง้ ลดการพึง่ พาพลังงานนําเขาจาก
ตางประเทศ สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุม คา รวมถึงสงเสริม
การใช เ ทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและระบบ
กระจายศูนยในการผลิตไฟฟา เพือ่ ลดการลงทุนใน
การใช พลังงาน ลดตนทุนทางดานเชื้อ เพลิง ใน
กิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบดานสุขภาพ
และผลกระทบขางเคียงอื่น ๆ จากการผลิตและใช
พลังงาน รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
6) พระราชบัญญัตพ
ิ ฒ
ั นาทีด่ นิ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาทีด่ นิ พ.ศ. 2551 ประกาศใช
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาทีด่ นิ พ.ศ. 2526 ไดใชบงั คับ

มาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการไม
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันมี
ป ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ น เพราะไม มี ก าร
อนุรักษดินและนํ้า ทําใหเกิดการชะลางพังทลาย
ของดิน กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
สามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการ
ชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง และเพือ่ ใหการ
ใช ที่ ดิ น เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน สู ง สุ ด สมควรกํ า หนดมาตรการทาง
กฎหมายทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับการสํารวจความอุดม
สมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก
การใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษ
ดินและนํา้ การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน หรือ
การปรับปรุงดินหรือทีด่ นิ ตลอดจนกําหนดมาตรการ
หามกระทําการใด ๆ รวมถึงการทําใหที่ดินเกิดการ
ปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใดดวย
7) พระราชบัญญัตคิ ม ุ ครองซากดึกดําบรรพ
พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.
2551 ประกาศใชเมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใชเนื่องจากมีการ
คนพบซากดึกดําบรรพที่สําคัญในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึน้ สมควรอนุรกั ษไวเพือ่ การศึกษา วิจยั ในการ
สืบคนความเปนมาของประวัตขิ องโลก อีกทัง้ ยังเปน
มรดกทางธรรมชาติของแผนดิน และมีศักยภาพใน
การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูแ ละเปนแหลงทองเทีย่ ว
ที่สรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งในปจจุบันยังไมมี
กฎหมายเพื่อคุมครอง อนุรักษ และการบริหาร
จัดการซากดึกดําบรรพไวเปนการเฉพาะ เปนเหตุ
ใหมีการลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพ หรือขุดคน
โดยไมถูกหลักวิชาการ ทําใหซากดึกดําบรรพเหลา
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นั้นถูกทําลาย หรือนําไปเพื่อประโยชนทางการคา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับ
ทําใหสูญเสียมรดกของแผนดินที่มีคุณคายิ่งเปน องคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
จํานวนมาก สมควรกําหนดใหมกี ฎหมายเพือ่ ใหการ วัตถุอันตราย วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
คุม ครอง อนุรกั ษ และบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ ผูทรงคุณวุฒิ อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พระราช การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี าร เพือ่ คุม ครองความ
บัญญัติฉบับนีบทที
้ไดกําหนดพื
ที่บริเวณใดเป
ง ปลอดภั
ยของประชาชน
ผูเชี่ยวชาญ
่ 3 ้นประเด็
น สิน่ งแหลแวดล
อ มที
่ ค วรเร งการกํ
ดํ าาหนดให
เนินการ
ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การศึ ก ษา หรื อ บุ ค ลากรเฉพาะต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ
ประวัตขิ องโลก บรรพชีวนิ วิทยา บรรพชีววิทยา หรือ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด การกําหนด
การลําดับชั้นหินตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ให อายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุ
ประกาศบริเวณนั้นเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น อันตรายชนิดที่ 2 และใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุ
ทะเบี ย น พร อ มด ว ยแผนที่ แ สดงเขตแหล ง อันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 การอนุญาตใหมี
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นแนบทายประกาศ การผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
ดวย เมือ่ ไดมปี ระกาศแลว ใหเจาของ ผูค รอบครอง อันตรายชนิดที่ 4 รวมทั้งการยกเลิกอํานาจจับกุม
หรือผูม สี ทิ ธิในทีด่ นิ โดยชอบดวยกฎหมายมีสทิ ธิได ของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปรับปรุงอัตรา
รับคาทดแทน เนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใช คาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประโยชนในที่ดินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การ
8) พระราชบัญญัตกิ ารมาตรฐานแหงชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2551
ที่สําคัญ ไดแก 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ดวยการประสานงานเพือ่ บังคับใชกฎหมายเกีย่ วกับ
2551 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีคณะกรรมการ สิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2550 ให มี ร ะเบี ย บกํ า หนด
การมาตรฐานแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย มาตรการและวิธกี ารประสานงานระหวางหนวยงาน
และกํากับดูแล ประสานงานดานการมาตรฐานของ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการ
ประเทศใหเกิดความเปนเอกภาพและสอดคลองกับ บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหการ
สถานการณการคาระหวางประเทศ เพื่อเสริมสราง ปองกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายและ
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น คุ  ม ครองการ การแกไขเยียวยาความเสียหายเกิดประสิทธิภาพ
ประกอบกิจการภายในประเทศ คุมครองประโยชน ยิ่ ง ขึ้ น โดยกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการว า ด ว ย
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และ การประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
รักษาสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม (กป.วล.) และใหมีใหมีศูนยขอมูลเปน
9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ หนวยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ ทําหนาที่เปน
3) พ.ศ. 2551
สํานักงานเลขานุการของ กป.วล. และ 2) ระเบียบ
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารทรัพยากรนํา้
2551 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของ แหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหการ
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¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
บริหารทรัพยากรนํา้ ของประเทศในดานกระบวนการ
บริหารจัดการ การจัดหา การใชประโยชน การบํารุง
รักษา การพัฒนา การปองกัน การแกไขปญหา การ
อนุรักษ การฟนฟู และการดําเนินการดานอื่นที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าเปนไปอยางมีเอกภาพ
และบูรณาการสอดคลองสัมพันธกนั ทัง้ ระดับลุม นํา้
และระดับประเทศ โดยการมีสว นรวมของประชาชน
ทุ ก ภาคส ว น โดยกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการ
ทรัพ ยากรนํ้าแหงชาติและคณะกรรมการลุ ม นํ้า
พรอมทั้งไดกําหนดอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ ยังให
มีการจัดทําทะเบียนแหลงนํ้าขนาดเล็ก
11) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห ง ชาติ และประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2553 ไดมีการออก
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ
ประกาศกระทรวง เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนการกําหนด
แหลงกําเนิดมลพิษ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยัง
มีการประกาศของกระทรวงตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ไดแก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ
กระทรวงพลังงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
และประกาศกระทรวงคมนาคม รวมแลวไมตํ่ากวา
30 ฉบับ (ตารางที่ ผ4.1)

2.3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹
·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ á ÅÐÊÔè § áÇ´ÅŒ Í Á
µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò ÃÐººµÔ ´ µÒÁµÃÇ¨
ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅÑÍÁãËŒ
à»š¹ÁÒµÃ°Ò¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

การมีระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหเกิดการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ
การบูรณาการดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การมีระบบบฐาน
ขอมูลทีด่ ี และความสมบูรณของขอมูล ดังนัน้ ระบบ
ฐานขอมูลทีด่ ตี อ งมีมาตรฐาน สะดวก ทันสมัย และ
งายตอการใชประโยชน จึงจําเปนตองมีการพัฒนา
ฐานขอมูลทีม่ เี อกภาพ มีความตอเนือ่ ง ไดมาตรฐาน
และทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมแบบบูรณาการ
เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ ในชวงป พ.ศ. 2548 2552 หนวยงานตาง ๆ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
ตัวอยางเชน แผนปฏิบตั กิ ารเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุม
มลพิษ ป 2552 - 2554 เรือ่ งการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการเตรียม
ระบบการแลกเปลีย่ นขอมูล การเชือ่ มโยงเครือขาย
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานสิง่ แวดลอมภาค และสํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อใหภาคสวน
ตาง ๆ ไดรับทราบขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอม
และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางทัว่ ถึง
กันและทันทวงที รวมทัง้ การเผยแพรขอ มูลสถานการณ
สิ่งแวดลอม โดยใหภาคสวนตาง ๆ ไดแก กรม
ควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค และ

273

บทที่ 4

การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ และอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
เพิม่ ชองทางในการรายงานสถานการณสงิ่ แวดลอม
ใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากขึ้น

ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) มุงเนนสงเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว
(proven technologies) และมีศกั ยภาพแหลงพลังงาน
ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟา
และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ และ NGV
(พ.ศ.ง2555
- 2559)
สงเสริม
ประเด็
่ ง แวดล อระยะกลาง
มที่ ค วรเร
ดํ า เนิ
นการ
2.4 ¡ÒÃÊ¹Ñบทที
ºÊ¹Ø¹ãËŒ่ Á3Õ¡ÒÃÈÖ
¡ÉÒÇÔ¨น
ÑÂ สิáÅÐ¡ÒÃ
ÊíÒÃÇ¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºáËÅ‹§ÍÑ¹¤ÇÃÍ¹ØÃÑ¡É·Ò§ อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทน และ
¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ à¾×èÍãËŒ สนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
à¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÁÕ¡ÒÃãªŒ ใหม ๆ เชน การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจาก
สาหราย การผลิตนํ้ามันจากชีวมวล และเชื้อเพลิง
¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
การศึกษาวิจัยและการสํารวจเปนแนวทาง ไฮโดรเจน ใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพิ่ม
เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาองคความรูใ หม ๆ สามารถนํา สูงขึ้น รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใน
ไปประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดอยาง การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ และพั ฒ นาต น แบบ
เมืองสีเขียว และนําไปสูการสรางความเขมแข็ง
มีประสิทธิภาพ
3) แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน 15 ป ใหกับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน
ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) ส ง เสริม
พ.ศ. 2551 - 2565
จากปญหาวิกฤติราคาพลังงานปรับตัวขึ้นลง เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม ๆ ที่มีความคุมคา
ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเปนมูล ค า มาก ทางเศรษฐศาสตร เชน พลังงานไฮโดรเจน เปนตน
ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดรบั ผลกระทบ รวมถึงการขยายผลเมืองสีเขียวและพลังงานชุมชน
ตลอดจนประชาชนไดรับผลกระทบโดยตรงจาก และสนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยเป น ศู น ย ส  ง ออก
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น กระทรวงพลังงานจึง เชือ้ เพลิงชีวภาพ และการสงออกเทคโนโลยีพลังงาน
เล็งเห็นความจําเปนในการจัดหาแหลงพลังงานที่ ทดแทนในภูมิภาคอาเซียน
หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศ จึงมีนโยบายจะพัฒนาพลังงานทดแทน
เปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 - 2565
ขึ้น โดยมีกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศในระหวางป 2551 - 2565 แบงเปน 3 ระยะ
คือ ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) ระยะกลาง (พ.ศ.
2555 - 2559) และระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565)
จะทดแทนการใช นํ้า มัน ได ร วม 19,799 พั น ตั น
เทียบเทานํ้ามันดิบ ในป 2565 คิดเปนรอยละ 20
ของการใชพลังงานของประเทศ
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ปจจุบนั ทุกภาคสวนไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ภายใตสภาวะการมี
อยูอยางจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ตองสงวน
รักษาไวใชประโยชน และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ทีเ่ กิดขึน้ จากกลไกการบริโภคทีเ่ ปนอยู จึงมีแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอม
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อยางยัง่ ยืน อาทิ การใชเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด
ลดการใชพลังงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคโดยการลดการใช การนํากลับมาใชใหม
การแปรมาใชใหม ตลอดจนการใชสนิ คาทีเ่ ปนมิตร
กับสิง่ แวดลอม จากแนวปฏิบตั ดิ งั กลาวจึงมีการจัด
ทําแผน ซึ่งเกี่ยวของกับการสงเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืนดังรายละเอียดตอไปนี้
1) แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่
สะอาด พ.ศ. 2551 - 2559
แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด
พ.ศ. 2551 - 2559 เปนแนวทางหนึ่งของการจัดการ
ในลักษณะของการปองกันมลพิษ ที่มีการประยุกต
และผสมผสานกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหการดําเนิน
กิ จ กรรมของภาคการผลิ ต และการบริ ก ารมี ก าร
ปองกันหรือลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ซึง่ หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ เพือ่ ใหการใชวตั ถุดบิ พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย รวมไปถึง
การเปลีย่ นวัตถุดบิ การใชซาํ้ และการนํากลับมาใช
ใหม จึ ง เป น การลดมลพิษ ที่แ หล ง กํา เนิ ด ช ว ย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับมนุษย และลดตนทุนการผลิต ตลอดจน
คาใชจายในการบําบัดหรือกําจัดของเสีย จึงเกิด
ประโยชน ต  อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ความ
สามารถในการแขงขันดานการคาและบริการ ดังนัน้
การผลิตทีส่ ะอาดจึงไดรบั การยอมรับวาเปนเครือ่ งมือ
การจั ด การในเชิ ง รุ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
จั ด การสิ่ ง แวดล อ ม นอกจากจะป อ งกั น ป ญ หา
สิ่ ง แวดล อ มแล ว ยั ง ช ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศควบคูไปดวย

แผนแมบทฯ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกลไกในการ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดใน
ภาคตาง ๆ ทีจ่ ะมีสว นสําคัญในการสงเสริม ผลักดัน
การดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดในประเทศ
ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม ทั้งในภาคราชการสวน
กลางและสวนทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม ภาคการทองเทีย่ วและบริการ ภาคการ
เงินการธนาคาร ภาคการศึกษา และภาคการวิจัย
และพัฒนา
2) ยุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ
กําหนดโดยการนําคํานิยาม “การบริโภคที่ยั่งยืน”
ในบริบทไทย ซึ่งประยุกตมาจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากําหนดกรอบแนวคิดการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
ที่สอดคลองกับบริบทไทยอยางแทจริง ซึ่งคํานึงถึง
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของทั้งจากภาคการผลิตและ
การบริโภค อันไดแก ความจําเปนในการบริโภคตาม
ความตองการพื้นฐาน ความตองการที่นอกเหนือ
จากความจําเปน และความตระหนักกับจิตสํานึก
ของประชาชน ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค
โดยมีคานิยม ความเชื่อ ความสนใจ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เปนตัวกระตุนความตองการ ซึง่ สามารถ
สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
ผานทางการใหการศึกษา การเรียนรู ประสบการณ
การปรับตัว และการปรับทัศนคติ เพื่อลดความ
ตองการบริโภคใหอยูใ นระดับพอเหมาะ สําหรับภาค
การผลิต การผลิตที่ไมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สงผลใหมกี ารใชทรัพยากรและเกิดมลภาวะเพิม่ ขึน้
หากไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได
ของระบบนิเวศ และการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อ
กลับเขาสูวัฏจักรการผลิตยอมสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยในอนาคต การจะใหเกิดการผลิตที่
ยั่งยืนจําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการผลิต
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การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

และการหมุ น เวี ย นทรั พ ยากร เพื่ อ ให เ กิ ด ความ การใชทรัพยากรและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
พอเพียงและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวติ ทีด่ ไี ด จากวิถีการบริโภคของภาคการผลิต และภาคการ
โดยอาศัย ความรูเพื่อสรางสรรคเทคโนโลยีแ ละ บริการ ประกอบดวยสองยุทธศาสตรสาํ คัญ คือ การ
นวัตกรรม ตลอดจนกฎหมาย อันไดแก กฎระเบียบ สงเสริมการใชฐานทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบังคับตาง ๆ เปนตัวขับเคลื่อนรูปแบบการผลิต โดยคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ
เพื่อตอบสนองการบริ
างยั่งยืน น
โดยที
าร และการเสริ
า งระบบรี
พ ยากรเพื่ อ
บทที่ โภคอย
3 ประเด็
สิ่ ง่มีกแวดล
อ มที่ คมสรวรเร
ง ดํไซเคิ
า เนิลทรันการ
สงเสริมใหผปู ระกอบการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ รองรับของเสียที่เกิดขึ้น เงื่อนไขความสําเร็จอยูที่
ความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจการ สํานึกรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจเอง รวมทัง้
ผลิตดวย
ความรูหรือทักษะในการจัดการการผลิตไดอยางมี
กรอบแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมีหลักการ 3 ประสิทธิภาพ และสภาพการทางธุรกิจทีเ่ อือ้ อํานวย
ประการ คือ 1) การปรับพฤติกรรมการบริโภคให ใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
เปนการบริโภคอยางพอดีพอประมาณ 2) การ
3. ยุทธศาสตรการปกปองฐานทรัพยากรของ
สงเสริมใหเกิดการตลาดทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม และ ประเทศไทย เปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพือ่
3) การสงเสริมการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเกิด ใหเกิดการบริโภคอยางยัง่ ยืนของประเทศ ประกอบ
การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม
ดวย 2 ยุทธศาสตรสาํ คัญ อันไดแก ยุทธศาสตรการ
ยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน มี ดูแลและปกปองฐานทรัพยากรในประเทศ และ
กําหนดเพื่อปฏิบัติการในระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งกลไกขั บ เคลื่ อ นและการ
ป พ.ศ. 2550 ถึง 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ติดตามประเมินผลการบริโภคที่ยั่งยืน
1. ยุทธศาสตรเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ
บริโภคของทุกภาคสวน สาระสําคัญของยุทธศาสตรนี้ หลากหลายทางชี ว ภาพและการสร า งความ
อยูที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของภาค มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ผูบริโภค โดยการปรับทัศนคติของการบริโภคให
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลาก
สอดคล อ งกั บ การบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง สร า ง หลายทางชีวภาพ และการสรางความมัน่ คงของฐาน
แรงจูงใจในการตัดสินใจโดยการเสริมสรางตลาด ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม วัตถุประสงคเพือ่ อนุรกั ษ
สินคาและบริการเพื่อสิ่งแวดลอมใหมีราคาและ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลาก
คุณภาพทีส่ ามารถแขงขันได ภายใตสภาพทางการ หลายทางชีวภาพ และยกระดับการสรางคุณคาและ
ตลาดทีม่ กี ารใหขอ มูล-ขาวสารอยางสมดุลและเปน คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เสริ ม สร า งทุ น ทาง
ธรรมระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคผูบริโภค เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ อ ตอบสนองความสุ ข ที่ แ ท จ ริ ง นอกเหนื อ จาก และสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่
กระแสวัตถุนิยมที่เปนอยูในปจจุบัน
มัน่ คง สมดุล และยัง่ ยืน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจไป
2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช สูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรของภาคการผลิตและการบริการ เปน ในระยะยาว และใหเกิดการกระจายอํานาจและมี
ยุทธศาสตรหลักสูเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทัง้ ในระดับ
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ทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน
ของประเทศจากข อ ตกลงในพั น ธกรณี ร ะหว า ง
ประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญคือ
การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศ และการสรางสภาพแวดลอมทีด่ เี พือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ½ƒ¡ÍºÃÁ ¨Ñ´
¹Ô · ÃÃÈ¡ÒÃ ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Í Â‹ Ò §
µ‹ Í à¹×è Í § à¾×è Í ¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã
¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ การอนุรักษ การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การกําหนดกติกา
ในการรวมคิด รวมทํา และรวมแสดงความคิดเห็น
การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนการใหความรวมมือในการติดตามตรวจ
สอบเฝ า ระวั ง ป ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวม
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
1) แผนปฏิบตั กิ ารเปดโอกาสใหประชาชน
มีสว นรวมในการปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุม
มลพิษ ป 2552 - 2554 เรื่องการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
และการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนด
กลไกในการเป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี
สวนรวมในการบริหารงานของรัฐมากขึ้น ประกอบ
กับเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ได
ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมในการวางแผนพัฒนาประเทศ และการปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การใชทรัพยากร เกิด
ความโปรงใส สุจริต ยุตธิ รรม และเกิดประสิทธิภาพ
ดังนัน้ กรมควบคุมมลพิษจึงเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสว นรวมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เฝาระวัง และการจัดการสิ่งแวดลอมใหสามารถ
อํานวยประโยชนสุขใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืน
โดยการรณรงคสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการ
ตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให
ประชาชนมี ส  ว นร ว มกั บ การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาง ๆ มากขึ้น
2) แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
แหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554
แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554) พัฒนาขึ้นจากการ
บูรณาการแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดาน
สารเคมีแหงชาติ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (Strategic
Approach to the International Chemicals Management:
SAICM) ใหมีนโยบายเดียวในการบริหารจัดการ
สารเคมี ข องประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีตอสุขภาพ
อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ มของประชาชน แผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3 มีกระบวนการทํางานแบบ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ลดความซํ้าซอนและ
เสริมเติมเต็มการทํางานใหครอบคลุมทุกประเด็น
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การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

ปญหาทีส่ าํ คัญของประเทศ รวมทัง้ ศักยภาพชุมชน 2.7 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
และเครื อ ข า ยภาคประชาชนให เ กิ ด การจั ด การ
ปญหามลพิษเปนปญหาเรงดวนสมควรไดรบั
สารเคมีของประเทศแบบครบวงจรพัฒนาขึ้นตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนตุลาคม การแกไข จึงไดมีการสรางสรรคเทคโนโลยีและ
พ.ศ. 2549 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ นวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมา เพื่อจัดการปญหามลพิษ
ได มอี ก ารจั
แผนยุ ท ง
ธศาสตร
ด การซาก
วันที่ 9 มกราคม
พ.ศ.่ 2550
บทที
3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล
มทีด่ คทําวรเร
ดํ า เนิการจั
นการ
ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน ดําเนินการโดย ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิง
ผ า นมาตรการด า นการจั ด การกฎหมาย ด า น บูรณาการ ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เศรษฐศาสตรและการเงินการคลัง ดานการพัฒนา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จัดทําขึ้นเพื่อใช
การใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ด า นการศึ ก ษา เปนกรอบและแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑ
การจัดการความรู และกระบวนการเรียนรู ดานการ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศใน
เสริมสรางการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพ ภาพรวมตอไป โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาค
สวน ประกอบดวยยุทธศาสตรสาํ คัญ 5 ยุทธศาสตร
ของภาคประชาชน
3) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน โดยมียทุ ธศาสตรทเี่ กีย่ วของกับการพัฒนาเทคโนโลยี
คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยี และวิธี
พื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 – 2556
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ลดและขจั ด การทีเ่ หมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑเครือ่ งใช
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการผลิตผลิตภัณฑ
2553 - 2556 ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของ เครื่อ งใช ไ ฟฟ าและอิเ ล็ก ทรอนิก สที่เ ป นมิต รต อ
ทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สิง่ แวดลอม โดยสงเสริมผูป ระกอบการขนาดกลางและ
ภาคประชาชน โดยสามารถแบงโครงการทัง้ หมด 7 ขนาดยอม ใหมคี วามรูใ นการพัฒนาเทคโนโลยีและ
แผนงานยอย ไดแก แผนงานบําบัดและฟนฟู แผน วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการผลิตชิน้ สวน/สวนประกอบ
งานเฝาระวังและปองกัน แผนงานสรางสรรคจติ สํานึก ของผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือ
และความตระหนัก แผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑฯ ใหสอดคลองตามกําหนดทางการคา
แผนงานบังคับใชกฎหมาย แผนงานรองรับเหตุ และสิ่งแวดลอมของประเทศคูคา
ฉุ ก เฉิ น และเตื อ นภั ย สารพิ ษ แผนงานติ ด ตาม
ประเมินผล รวมจํานวนโครงการทัง้ สิน้ 70 โครงการ
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,164.88 ลานบาท
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การทบทวนงบประมาณรายจายภาครัฐดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตปงบประมาณ 2543 - 2548 ใชขอมูลจากเอกสาร
งบประมาณรายจาย ฉบับที่ 5 งบประมาณรายจายจําแนกตามโครงสรางและแผนงาน และจัดกลุมงบประมาณดานการอนุรักษ และงบ
ประมาณดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของแผนงาน/งาน/โครงการ และตั้งแตปงบประมาณ 2549 - 2552
ซึ่งเปนระบบงบประมาณใหมที่ไดมีการจําแนกงบประมาณทั้ง 2 ดานไวแลวอยางชัดเจน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

2.8 ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ใชพลังงาน การสรางความมัน่ คงดานพลังงาน และ
à¾×èÍ´ÙáÅ Ê§Ç¹ áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã การใชพลังงานทดแทน) รวมงบประมาณเฉพาะการ
¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ปรับประสิทธิภาพการใชพลังงานเทากับ 2,232.30
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 หรือคิดเปนรอยละ 4.10 ของงบประมาณ
ประเทศ ในป พ.ศ. 2552 (รูปที่ 4.1) โดยภาครัฐได
ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในป พ.ศ. 2550 งบ
ประมาณดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
เพิ่ ม ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช
พลังงาน (ประกอบดวย การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ลานบาท นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2552 งบประมาณ
ดานการอนุรักษยังไดเพิ่มยุทธศาสตรการฟนฟู
ความเชื่ อ มั่ น ของประเทศ ซึ่ ง มี ด  า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติเกี่ยวของดวย คือ แผนงานวางระบบการ
ถือครองและกําหนดแนวเขตการใชทดี่ นิ (งบประมาณ
3,165.50 ลานบาท) แผนงานพัฒนาแหลงนํ้าและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน (งบประมาณ
39,068.40 ลานบาท) รวมงบประมาณเฉพาะดาน
ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติเทากับ 42,233.90
ลานบาท จึงทําใหงบประมาณดานการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2552 (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.1 สัดสวนงบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองบประมาณทั้งหมด
ของประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552

ทีม่ า : สํานักงบประมาณ 2544 - 2548 และงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552
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การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนินงานตามข อ เสนอแนะย อ นหลั ง 5 ป

รูปที่ 4.2 งบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามการอนุรักษและ
การจัดการสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ทีม่ า : สํานักงบประมาณ 2544 - 2548 และงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552
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บทที่ 5
การคาดการณ ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ในอนาคตและข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การ
บริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ เสนอแนะ
บทที่ 5 การคาดการณ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
1.1 á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

แนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเกิดขึน้ ในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 18 เมื่อนานาประเทศตางเริ่มตระหนัก
และตืน่ ตัวถึงผลรายจากการพัฒนาในอดีต ทีส่ ง ผล
ใหเกิดปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ และสั่งสมกันจนกลายเปนปญหาสําคัญ
ระดับโลกที่ยากตอการเยียวยาแกไข ในป พ.ศ.
2515 การประชุ ม แห ง สหประชาชาติ ว  า ด ว ย
สิง่ แวดลอมมนุษย ทีก่ รุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน
ซึง่ ไดเรียกรองใหชาวโลกคํานึงถึงผลกระทบจากการ
ใชทรัพยากรอยางฟุม เฟอยจนเกินขีดความสามารถ
ที่โลกจะสรางทดแทนความตองการใชของมนุษย
และไดมีการประกาศ The Stockholm Declaration
(1972) ซึ่งประกอบดวยหลักการ 26 ขอ ที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมมนุษย ตอมาในป พ.ศ. 2535 จาก
การประชุมสุดยอดของโลก ณ กรุงรีโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองเอกสาร 3 ฉบับ
ไดแก ปฏิญญารีโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา แถลงการณเกีย่ วกับหลักการทางดานปาไม
และแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งเปนแผนแมบทเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก และในอีก 10 ป
ตอมา ในป พ.ศ. 2545 จากการประชุมสุดยอดของ
โลกวาดวยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ณ นครโจฮันเนสเบิรก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ที่ประชุมไดรับรองเอกสาร
สําคัญ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาโจฮันเนสเบิรก วาดวย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และแผนการดํ า เนิ น การ
โจฮันเนสเบิรก เอกสารทั้งสองไดเนนยํ้าใหนานา
ประเทศนําแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติให
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาอยางยั่งยืนมีหลักการที่สําคัญคือ
การพัฒนาที่ดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนอง
ความตองการในปจจุบนั โดยไมสงผลเสียตอความ
ตองการในอนาคต การพัฒนาที่คํานึงถึงความเปน
องครวม คือ การดําเนินการใด ๆ ตองคํานึงถึงผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนา
แนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และคอยเปนคอย
ไป และการพัฒนาที่ยั่งยืนไมไดระบุวาตองปฏิเสธ
ระบบเทคโนโลยี เพียงแตตองคํานึงวาเทคโนโลยี
ที่นํามาใชนั้นเปนไปในทางสรางสรรคหรือทําลาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
นัน้ เปนการพัฒนาทีต่ อ งคํานึงถึงความเปนองครวม
ของทุก ๆ ดาน อยางสมดุลบนพืน้ ทีฐ่ านของทรัพยากร
ธรรมชาติ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวย
การมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความ
เอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถ
ในการพึง่ ตนเองและคุณภาพชีวติ ทีด่ อี ยางเทาเทียม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

1.2 ¡ Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ·Õè ÂÑè § Â× ¹ ¡Ñ º ¡ Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò
»ÃÐà·Èä·Â

การพัฒนาของประเทศไทยในอดีตตั้งแตป
พ.ศ. 2500 - 2535 เปนการพัฒนาที่มุงเนนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี
และสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศ แต
เนื่องจากมีผลพวงแงลบติดตามมาเปนอยางมาก
คือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย การ
ปลอยมลพิษสูส งิ่ แวดลอม รวมถึงปญหาทางสังคม

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบาย
การพัฒนาที่ผานมามีวัตถุประสงคหลักเพื่อขจัด
ความยากจนให ไ ด ม ากที่ สุ ด ด ว ยการนํ า ฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง เป น ต น ทุ น ที่ มี อ ยู  อ ย า ง
มหาศาลในอดีตมาใชอยางไมมปี ระสิทธิภาพ ขณะ
ที่อุตสาหกรรมของประเทศยังไมมีเทคโนโลยีสูง
พอที่จะปองกันปญหามลพิษได และยังไมสามารถ
ซื้อหาเทคโนโลยีดี ๆ มาใชเนื่องจากความยากจน
ผลลัพธคือ ปญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
เปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนาทัว่ โลก
นับจากที่ประเทศไทยไดรับปฏิญญารีโอเมื่อ
ป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดสนองตอพันธกรณีจาก
การประชุมสุดยอดของโลกทั้ง 2 ครั้ง มาอยาง
ตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา และมีการดําเนิน
การที่ชัดเจน รอบดาน และเปนรูปธรรมมากขึ้น
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) นับเปนจุดเริ่มตนของ
แนวคิดทีม่ งุ เนน “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”
โดยใช เ ศรษฐกิ จ เป น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาคนให มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปน
องครวม พรอมทั้งมีกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยง
มิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวย
กันอยางสมดุล ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอัญเชิญ
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
เปนปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งยึดหลัก
ทางสายกลาง เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤติ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนํา ไปสู  ก าร
พัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้
ในชวงเวลาเดียวกันยังมีการจัดทําวาระแหงชาติ

และยุทธศาสตรสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งไดกําหนดใหการแกไขปญหาความยากจน การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนเรือ่ งเรงดวนทีต่ องดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองครวม และยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนาไวดังนี้
1.3.1 ดานสังคม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับคนในฐานะที่เปนทุน
ทางสังคมทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ
คนในทุกมิติทั้งดานใจและกาย ไดแก การมีสุข
ภาวะและอนามัยที่ดี การมีภูมิคุมกันทางจิตใจ
การมีศีลธรรมและมีคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร
และการมีปญญารอบรู โดยใหความสําคัญกับการ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทพี่ งึ่ ตนเอง
เพื่อนําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูในที่สุด
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายการ
พัฒนาในระดับภูมิภาคและทองถิ่น โดยใหความ
สําคัญกับการรวมกลุม ของประชาชน การสรางเสริม
ระบบและวั ฒ นธรรม เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลและ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย และการลดขนาดของ
ภาครัฐใหเล็กและมีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาท
ภารกิ จ จากเดิ ม ที่ ใ ช อํ า นาจควบคุ ม สั่ ง การมา
เปนการกํากับดูแลและสนับสนุนบทบาทของภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนใหมีการดําเนินการ
รวมกันในฐานะหุนสวนการพัฒนา การลดอํานาจ
และบทบาทของราชการสวนกลาง และเพิม่ อํานาจ
และบทบาทของราชการสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่
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ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ เสนอแนะ
บทที่ 5 การคาดการณ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

การปฏิ รู ป ภาคธุ ร กิ จ เอกชนให โ ปร ง ใส มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม และดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง
เปนธรรมมากขึ้น เรงการแขงขันที่เปนธรรมและ
คุมครองผูบริโภค
1.3.2 ดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนฐานการ
ผลิตที่แข็งแกรง เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันอยางสรางสรรคของ “เศรษฐกิจธุรกิจ” ที่
อาศั ย กระแสโลกาภิวัต น เ ป น ฐานในการพั ฒ นา
อย า งชาญฉลาด การอาศั ย และระดมทุ น ที่ มี
ศักยภาพความไดเปรียบเหนือคูแขง การพัฒนา
“เศรษฐกิจประชาชน” ในภูมิภาคและชนบท การ
สงเสริมการผลิตและบริโภคอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ การ
จัดการมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุม
มลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
การพัฒนาความแข็งแกรงของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม โดยยึดหลักพึ่งพากันและกัน
และใชกระบวนการพัฒนาเครือขายเพื่อการรวม
กลุมและเชื่อมโยงกันเปนหวงโซอุปทานบนฐาน
ความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุน ยก
ระดั บ คุ ณ ภาพ และให เ กิด ความรวดเร็ว ในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อนําไปสูการเพิ่มคุณคาใหกับ
สินคาและบริการ
1.3.3 ดานสิ่งแวดลอม
การสรางเสริมความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิง่ แวดลอม
ใหสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรกั ษและการ
ใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี
ใหเปนฐานการดํารงชีวิตของประชาชนไดอยาง
ยั่งยืน การอนุรักษฟนฟูดิน นํ้า ปาไม ชายฝงทะเล
และความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความ
เปนธรรมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงและจัดการ
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ทรัพยากร การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และ
สร า งจิ ต สํ า นึ ก ของประชาชนและชุ ม ชนให มี
จริยธรรมในการใชอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติอยาง
รูคุณคา พรอมทั้งการพัฒนาคุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพที่อยูบนฐานความรู ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิน่ การสรางเสริมความสามารถ
ในการจัดการของชุมชนเพือ่ ความมัน่ คงดานอาหาร
และสุขภาพ เพือ่ เปนการขยายโอกาส สรางเครือขาย
ยกระดับภูมิปญญาและนวัตกรรม สรางมูลคา
เพิ่มของการผลิตสินคาและบริการใหเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจระดับประเทศและตลาดโลกในระยะยาว
ปจจุบนั ประเทศไทยไดเริม่ กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยจัดทําวิสยั ทัศนประเทศไทย
สูป พ.ศ. 2570 สวนหนึ่งของวิสัยทัศนที่ไดกําหนด
ไว เ บื้ อ งต น สะท อ นถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ต อ
สิ่งแวดลอมที่ดีทั้งในดานการผลิตและการบริโภค
ดังนี้ “…อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้อ
อาทรซึ่ ง กั น และกั น ระบบการผลิ ต เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
อยูบ นฐานเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ ตนเองและแขงขันไดในเวที
โลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกได
อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ” โดยมี พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ
รวมมือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชี ว ภาพให เ กิ ด ความอุ ด มสมบู ร ณ
ประชาชนตองดําเนินชีวิตดวยจิตสํานึกในคุณคา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกําหนด
ประเด็นการพัฒนาทีส่ าํ คัญคือ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกรอบนโยบาย
และแผนงานดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีต่ อบสนองตอ
ขอตกลงและพันธกรณีนานาชาติ เชน แผนปฏิบัติ
การ 21 ระดับชาติและระดับทองถิ่น เปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ เปนตน
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ตั ว ชี้ วั ด ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ สํ า คั ญ

ตัวชี้วัดเปนเครื่องมือที่ใชอธิบายปญหาที่เกิด
ขึ้นในสังคม เชน อธิบายปญหาสิ่งแวดลอมแกผูที่
มีอํานาจตัดสินใจและประชาชนทั่วไป ประโยชน
ของตัวชี้วัดมีหลากหลายประการ ไดแก เปนแหลง
ข อ มู ล ดานคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อการติด ตาม
เฝาระวัง เปนแหลงขอมูลสนับสนุนเพือ่ ประโยชนใน
การกําหนดนโยบายและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา เพื่อการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินการตามนโยบายเพื่อการกําหนดปจจัยที่
ทําใหประสบความสําเร็จ เพื่อเปนขอมูลเตือนภัย
เพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนและสนับสนุนการ
ดําเนินการของรัฐบาล เปนตน
ตัวชีว้ ดั ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ตามกรอบการวิเคราะหตามหลักการแรงขับเคลือ่ นแรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนอง
(Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses:
DPSIR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานสิง่ แวดลอม
แห ง สหภาพยุ โ รป (European Environment
Agency: EEA) สามารถแสดงใหเห็นถึงสถานการณ
และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
รอบปไดคอนขางชัดเจน ซึ่งจะมีทั้งตัวชี้วัดทั้งดาน
แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ ผลกระทบ
และการตอบสนอง จึ ง สามารถทํ า ให ติ ด ตาม
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดี ชวยใหทราบ
ถึงการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในอดีตและสามารถคาดการณ
แนวโน ม สถานการณ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต

รวมทั้งแรงกดดันจากภายนอก นอกจากนี้ ยังเปน
การนําเสนอตัวชีว้ ดั อยางเปนระบบ จะทําใหสามารถ
เขาใจถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหา สถานการณ
หรือระดับความรุนแรงของปญหา ผลกระทบ และ
ที่สําคัญจะทําใหสามารถประเมินผลสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการตอบสนองในการแกไขปญหา
โดยกําหนดแนวทางนโยบาย แผน และมาตรการ
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น
การจัดทําตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สํ า หรั บ การจั ด ทํ า รายงานสถานการณ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมในครั้งนี้ ไดทําการศึกษาและเปรียบ
เทียบตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ เชน ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นภายใต
โครงการจัดทําดัชนีและฐานขอมูลสิง่ แวดลอม เพือ่
การติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน และ
มาตรการไปสูการปฏิบัติ ในป พ.ศ. 2547 และ
โครงการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน
และมาตรการไปสูการปฏิบัติ ในป พ.ศ. 2548 ที่จัด
ทํ า โดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดของเปาหมาย
การพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษของโครงการพั ฒ นา
แห ง สหประชาชาติ ซึ่ ง ได มี ก ารเพิ่ ม เติ ม โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (กรอบที่ 5.1) เปนตน รวมถึงตัวชี้วัด
จากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 2554 ก็นํามาพิจารณาดวย
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เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

รูปที่ 5.1 กรอบการวิเคราะหตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบการตอบสนอง
แรงขับเคลื่อน (Drivers)
- แบบแผนการบริโภคและการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร
- การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ความตองการทางเศรษฐกิจ การตลาด และการคา
- โครงสรางทางสถาบัน สังคม และการเมือง

แรงกดดัน (Pressures)
การกระทําของมนุษย
- การปลอยมลพิษ
- การใชที่ดิน
- การนําทรัพยากรมาใช
- การเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนยายสิ่งมีชีวิต
การกระทําของธรรมชาติ
- รังสีจากแสงอาทิตย
- แผนดินไหว

การตอบสนอง (Responses)
- การปรับตัวและการบรรเทาผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุษย

สถานการณ (State)
สถานการณของสิ่งแวดลอมและ
แนวโนม
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การเสื่อมโทรมของดิน
- การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- มลพิษและความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพอากาศ ดิน และน้ํา

สังคมมนุษย

ผลกระทบ (Impact)
ความเปนอยูของมนุษย
- ความตองการทางวัตถุ
- สุขภาพ
- ความปลอดภัย
- สิทธิในการเลือก

สิ่งแวดลอม

กรอบที่ 5.1 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) คือ เปาหมาย
แปดประการ ซึง่ ไดประกาศอยางเปนทางการในการประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (Millennium Summit)
ในป พ.ศ. 2543 ที่รัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 แหง ตกลงยอมรับกันที่จะพยายามบรรลุใหได
ภายในป พ.ศ. 2558 โดยในแตละเปาหมายไดกําหนดเปาหมายยอยและตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน
เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการพัฒนาอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเปาหมาย
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กรอบที่ 5.1 (ตอ)

หลักที่ 7 การรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย เปาหมายยอย 4 เปาหมาย และตัวชี้วัด
ของแตละเปาหมาย ดังนี้
เปาหมายยอย
ตัวชี้วัด
- สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให
- อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สอดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ทั้งหมด อัตราการปลอยตอหัว ตอ GDP
และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
และตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ
สิ่ ง แวดล อ ม เพิ่ ม สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งาน
- อัตราการใชสารทําลายโอโซนประเภท
หมุนเวียนใหเปนรอยละ 8 ของพลัง งาน
ตาง ๆ
เชิ ง พาณิ ช ย ขั้ น ต น ภายในป ค.ศ. 2011
- ปริมาณปลาในทะเล ซึ่งอยูภายในระดับ
เพิ่มสัดสวนการนําของเสียกลับมาใชใหม
ที่ปลอดภัยทางชีวภาพ
เปนรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 2006
- สัดสวนทรัพยากรนํ้าที่ใชไปทั้งหมด
- พื้นที่ปาชายเลน
- สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอพลังงานเชิง
พาณิชยขั้นตน
- สัดสวนของแมนํ้าสายสําคัญที่ไมเปนไป
ตามคามาตรฐานของออกซิเจนละลาย
บีโอดี และโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด
- สัดสวนการนําของเสียกลับมาใชใหม
2. ลดการสู ญ เสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยลดอัตราการสูญเสียลงอยาง
มีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010

- สัดสวนพืน้ ทีอ่ นุรกั ษทงั้ บนบกและในทะเล
- จํานวนสายพันธุตาง ๆ ที่ถูกคุกคามจน
ใกลสูญพันธุ

3. ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึง
นํ้ า ดื่ ม สะอาดและส ว มถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ลงครึ่งหนึ่งภายในป ค.ศ. 2015

- สัดสวนประชากรทีม่ แี หลงนํา้ ดืม่ ทีส่ ะอาด
- สัดสวนประชากรที่ใชสวมถูกสุขลักษณะ

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน
แออัดอยางนอย 100 ลานคน ภายในป
ค.ศ. 2020

- สัดสวนประชากรในเมืองที่อาศัยในชุมชน
แออัด
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สามารถคัดเลือกตัวชีว้ ดั ดานสิง่ แวดลอมทีส่ ามารถ
แสดงถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจํานวน 49 ตัว โดยจัดแบงออกเปน
5 กลุม ตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดันจากการศึกษาและเปรียบเทียบตัวชี้วัดดาน สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนองไดดังนี้
สิ่งแวดลอมจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
ตารางที่ 5.1 ตัวขับเคลื่อน (Driver: D)
ปจจัย
ดานสังคม
ดานเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรตอป
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)

หนวย
รอยละ
รอยละ

ตารางที่ 5.2 แรงกดดัน (Pressure: P)
ปจจัย

ตัวชี้วัด

ดานกิจกรรมการดําเนินชีวิตของคน อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนรถยนตและรถจักรยานยนตที่
จดทะเบียนตอป
สัดสวนปริมาณการนําของเสียมาใชประโยชนตอปริมาณ
ของเสียที่ผลิต
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาตอป
กระบวนการทางธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอป

หนวย
คัน
รอยละ
รอยละ
องศาเซลเซียส

ตารางที่ 5.3 สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (State: S)
สาขาทรัพยากร
ทรัพยากรปาไม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตัวชี้วัด
สัดสวนของพื้นที่ปาไมทั้งหมดตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 40)
สัดสวนของพื้นที่ปาอนุรักษตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 20)
จํานวนชนิดพันธุพืชหรือพันธุสัตวที่ไดรับการคุมครองตาม
เปาหมายของปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
สถานภาพชนิดพันธุพืชและสัตว
จํานวนพื้นที่ชุมนํ้าที่ไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุมนํ้า
ที่มีความสําคัญระดับตาง ๆ

หนวย
รอยละ
รอยละ
ชนิด

แหง
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ตารางที่ 5.3 (ตอ)
สาขาทรัพยากร
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน

ทรัพยากรนํ้า

ทรัพยากรธรณีและแร
ทรัพยากรพลังงาน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

1

ตัวชี้วัด
สัดสวนของเนื้อที่ที่ดินที่มีปญหาที่ไดรับการฟนฟูตอเนื้อที่
ที่ดินที่มีปญหาทั้งหมด
สัดสวนของเนื้อที่ที่ดินที่มีปญหาดินเค็มที่ไดรับการฟนฟู
ตอเนื้อที่ที่ดินที่มีปญหาทั้งหมด
สัดสวนของเนื้อที่ที่ดินที่มีปญหาดินทรายที่ไดรับการฟนฟู
ตอเนื้อที่ที่ดินที่มีปญหาทั้งหมด
สัดสวนของพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายที่ไดรับ
การฟนฟูตอพื้นที่ที่มีปญหาทั้งหมด
สัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการชลประทาน
ตอพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
สัดสวนจํานวนหมูบานที่เขาถึงระบบนํ้าประปา
ตอจํานวนหมูบานทั้งหมด
อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาลเฉลี่ยตอป
จํานวนหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลง
จํานวนหมูบานที่ประสบปญหานํ้าทวม
จํานวนเรื่องรองเรียนดานปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการพัฒนาและการใชทรัพยากรแร1
สัดสวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
การใชพลังงานตออัตราการขยายตัวของ GDP
สัดสวนปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนตอปริมาณ
การใชพลังงานเชิงพาณิชยทั้งหมด
สัดสวนปริมาณการนําเขาพลังงานตอปริมาณ
การใชพลังงานทั้งหมด
อัตราการจับสัตวนํ้าทะเลตอการลงแรงประมง

หนวย
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
เซนติเมตรตอป
หมูบาน
หมูบาน
เรื่อง

รอยละ
รอยละ

กิโลกรัม
ตอชั่วโมง
สัดสวนของพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่ประเทศ
รอยละ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แนวปะการังและหญาทะเล รอยละ

ขอมูลเรื่องรองเรียนจากศูนยรับเรื่องรองเรียนของสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ เสนอแนะ
บทที่ 5 การคาดการณ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

ตารางที่ 5.3 (ตอ)
สาขาทรัพยากร
มลพิษนํ้า

มลพิษอากาศ

มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
มลพิษจากขยะ

มลพิษจากสารอันตราย

มลพิษจากของเสียอันตราย
สิ่งแวดลอมชุมชน

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

2
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ตัวชี้วัด

หนวย

สัดสวนของปริมาณนํ้าเสียที่ผานการบําบัดตอปริมาณนํ้าเสีย รอยละ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบป
สัดสวนของจํานวนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพอยูในเกณฑพอใช รอยละ
ขึ้นไปตอจํานวนแหลงนํ้าที่มีการตรวจวัดทั้งหมด
ดัชนีคุณภาพอากาศ2
จํานวนวันที่มีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10)
วัน
เกินมาตรฐานในรอบป
จํานวนวันที่มีระดับเสียงเกินคามาตรฐาน
สัดสวนของปริมาณขยะที่นํามาใชประโยชนตอ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สัดสวนของปริมาณขยะที่กําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล
ตอปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ปริมาณการผลิตขยะในเขตเมืองตอคนตอวัน
สัดสวนของสารอันตรายที่ไดรับการจัดการ
อยางเปนระบบตอปริมาณสารอันตรายทั้งหมด
จํานวนอุบัติภัยจากสารอันตรายในรอบป
สัดสวนของปริมาณของเสียอันตรายที่ไดรับการกําจัด
อยางถูกตองตอปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สัดสวนของจํานวนเทศบาลที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และชุมชนตามเกณฑเมืองนาอยูตอจํานวนเทศบาลทั้งหมด
สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากรในเขตเมือง
สัดสวนพื้นที่สาธารณะตอพื้นที่ทั้งหมดในเขตเมือง
สัดสวนของพื้นที่อนุรักษแหลงธรรมชาติที่มีการจัดทําแผน
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
สัดสวนของพื้นที่อนุรักษแหลงศิลปกรรมที่มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนอยางยั่งยืน

วัน
รอยละ
รอยละ
กิโลกรัม
ตอคนตอวัน
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
รอยละ
ไรตอคน
รอยละ

คํานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษอากาศ 5 ประเภท ไดแก กาซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1
ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
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ตารางที่ 5.3 (ตอ)
สาขาทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด
สัดสวนอัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (CO2 equivalent)
ตออัตราการเปลี่ยนแปลง GDP
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากร

หนวย

ตัน CO2
ตอคน

ตารางที่ 5.4 ผลกระทบ (Impact: I)
ปจจัย
ผลกระทบตอสังคม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่องรองเรียนการใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตที่ไดรับผลกระทบ
ปญหาสิ่งแวดลอม

หนวย
เรื่อง
คน

ตารางที่ 5.5 การตอบสนอง (Response: R)
ปจจัย

ตัวชี้วัด

หนวย

แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น
กลาง และยาว

สัดสวนงบประมาณดานการปองกัน แกไข และฟนฟูปญหา รอยละ
ภัยแลง นํ้าทวม ดินถลม และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ
ตองบประมาณทั้งหมด

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ
ประชาชน ในการบริหารจัดการ

จํานวนองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม

องคกร
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ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ เสนอแนะ
บทที่ 5 การคาดการณ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ สํ า คั ญ ในอนาคต

จากการติดตามสถานการณคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาทีผ่ า นมา ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงบริบทของแรงขับเคลื่อนและ
แรงกดดันตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งจากภายใน
ประเทศและจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
และการตอบสนองของสังคมไทยตอการเปลีย่ นแปลง
ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ พบวามีประเด็นสําคัญดานการบริหาร
จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคตที่สําคัญ
ดังนี้

3.1 ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทจี่ ะทวีความรุนแรงและบอย
ครั้งยิ่งขึ้น ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแลง รวมถึง
ไฟปา เพราะความแหงแลงในหลายพื้นที่เปนเหตุ
ใหเกิดการสูญเสียพืน้ ทีป่ า ไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศในหลายพื้นที่จะออนแอ
เปราะบาง และสูญเสียพันธุพ ชื และสัตว พืน้ ผิวโลก
มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการ
สูญเสียพื้นที่ชายฝงอันเนื่องมาจากระดับ
นํ้าทะเลที่สูงขึ้น นําไปสูการยายถิ่นของ
ประชากรที่อยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล
รวมทั้งสรางความเสียหายตอโครงสราง
พื้นฐาน เขตทองเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของ
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โรคระบาด อาทิ กลุม โรคมาลาเรีย และอหิวาตกโรค
และมีความเสีย่ งจากโรคอุบตั ใิ หม และอุบตั ซิ าํ้ เพิม่
ขึ้น เชน โรคซารส ไขหวัดนก โรคชิคุนกุนยา และ
โรคไขหวัดใหญ 2009 กอใหเกิดปญหาสุขภาพของ
ประชากร และสงผลตอผลิตภาพของกําลังแรงงาน
และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ระดับคารบอนไดออกไซด
และอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น ส ง ผลกระทบต อ ผลผลิ ต
ทางการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร สงผล
ตอระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการ
เกษตรในหลายพื้นที่ของโลก
นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อาจทําใหมีการกีดกันทางการคาจากมาตรการ
แกไขปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมาก
ขึ้น การยายฐานการผลิตคารบอนสูประเทศกําลัง
พัฒนา ความขัดแยงระหวางพืชอาหารและพืช
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พลังงาน เนื่องจากความตองการพลังงานของโลก
สู ง ขึ้ น ในขณะที่ค วามต อ งการสิน ค า เกษตรและ
อาหารเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร
ตนทุนการผลิตอาหารและคาเสียโอกาสการผลิต
อาหารสูงขึ้น

3.2 ¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ แี นวโนมวาจะเกิดการ
แย ง ชิ ง กั น มากขึ้ น ได แ ก นํ้ า ดิ น และป า ไม
โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า ซึ่งจากการที่รูปแบบของ
ฝนตกเปลีย่ นไป ผลทีต่ ามมาคือเกิดการแยงชิงการ
ใชนํ้าระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร
ส ว นป ญ หาการแย ง ชิ ง ทรั พ ยากรดิ น และป า ไม
เกิดจากหลายสาเหตุ เชน นํา้ ทะเลหนุนสูงขึน้ ทําให
ความเค็มรุกลํ้าเขาไปในพื้นดินมากขึ้น รวมทั้ง
ปญหาจากการถูกนํ้าทวมซํ้าซาก ทําใหตองมีการ
ย า ยการเพาะปลู ก คุ ณ ภาพของดิ น เปลี่ ย นไป
ถูกกัดเซาะมากขึ้น การเปลี่ยนของดินทําใหตองใช
ปุยมากขึ้น รวมถึงความเสื่อมโทรมและลดลงของ
ทรัพยากรประมงอันเนื่องมาจากการใชประโยชน
เกินขีดความสามารถในการรองรับ สงผลใหตนทุน
การผลิตสูงขึน้ ดังนัน้ การใหความสําคัญกับนโยบาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
เอื้อประโยชนตอคนจน เนนความเทาเทียมกันใน
การเขาถึงทรัพยากรจึงเปนประเด็นสําคัญที่ตอง
จัดการเพื่อลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น

ดังจะเห็นไดจากการทีก่ ระบวนการผลิตสินคาตาง ๆ
นิยมใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นดวย
การปรับกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
หรือการเลือกใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ สินคาในลักษณะดังกลาวจะมีการกําหนด
ฉลากเพื่อใหสามารถแยกแยะออกจากสินคาทั่วไป
ได เชน เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน และ
เพือ่ ใหผบู ริโภคสามารถเลือกซือ้ สินคาทีเ่ ปนมิตรตอ
สิ่ ง แวดล อ มได ในอนาคตสิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิง่ แวดลอมเชนนีค้ าดวาจะมีสว นแบงตลาดมากขึน้

3.4 ÊÑ § ¤Á¤ÒÃ º Í¹µíè Ò (Low Carbon
Society)

สืบเนือ่ งจากภาวะโลกรอนทําใหนานาประเทศ
หันมาใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกมากขึ้น ดวยการเนนกระบวนการผลิตหรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก เชน การใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
แทนพลังงานฟอสซิล การใชมาตรการจูงใจใหมกี าร
ลดการใชพลังงาน การดําเนินโครงการตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด หรือการกําหนดมาตรการ
สําหรับอาคารเพื่อนําไปสูการประหยัดพลังงาน
เปนตน ในอนาคตคาดวาสังคมโลกรวมทั้งสังคม
ไทยยังจะเนนการมุงเปนสังคมคารบอนตํ่าอยูดวย
การดําเนินมาตรการสิ่งจูงใจ มาตรการทางสังคม
และมาตรการเชิงบังคับดวย

3.3 ÊÔ¹¤ŒÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

การทวีความรุนแรงดานภาวะโลกรอนและแรง
กดดันตอสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทําใหสังคมตระหนักถึงความจําเปนในการปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของประชาชนให เ ป น มิ ต รต อ
สิง่ แวดลอมมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
ที่เนนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย
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ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย

จากสถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของ
ประเทศไทยและแนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอม
ในอนาคต รัฐบาลจําเปนตองกําหนดแนวนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และกําหนด
มาตรการตาง ๆ ในการตอบรับกับปรากฏการณที่
คาดวาจะเกิดขึน้ โดยประเด็นสําคัญดานการบริหาร
จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคตที่สําคัญ
ไดแก 1) ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทีจ่ ะสงผลกระทบตอประเทศไทยในสวนของรูปแบบ
การดําเนินงานไมวาจะเปนดานการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซคารบอนออกไซด หรือการดําเนิน
โครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด หรื อ
โครงการการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก
การทํ า ลายป า และความเสื่ อ มโทรมของป า ใน
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา 2) ป ญ หาการแย ง ชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรและความเหลือ่ มลํา้
ในการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ 3)
การเตรี ย มความพร อ มในการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งเพื่อการสงออกและการใชภายในประเทศ และ
4) การปรั บ ตั ว ของสั ง คมไทยเพื่ อ นํ า ไปสู  สั ง คม
คารบอนตํ่า ซึ่งจะตองมีการสรางจิตสํานึกและการ
สรางวัฒนธรรมในสังคมใหมในดานความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม โดยแนวนโยบายทั้ง 4 ประการนี้มี
แนวทางการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว
ดังตอไปนี้
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4.1 ¢ Œ Í à Ê ¹ Í á ¹ Ð à ªÔ § ¹ â Â º Ò Â ´ 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
สื บ เนื่ อ งจากป ญ หาโลกร อ นเป น ป ญ หาที่ น านา
ประเทศ ใหความสําคัญเปนอยางมาก และไดนาํ มา
สูขอตกลงในพันธกรณีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศหลายฉบับ แตพนั ธกรณีตา ง ๆ ทีป่ ระเทศไทย
ไดเขารวมลงนามลวนสงผลกระทบตอการดําเนิน
งานภายในประเทศทั้งสิ้น ซึ่งในประเด็นนี้สังคม
ไทยไดตระหนักถึงความจําเปนที่ภาคการเมืองไทย
ควรมีสวนในการกําหนดทาทีในการเจรจาตอรอง
และการให ค วามเห็ น ชอบก อ นการลงนามใน
พันธกรณีตา ง ๆ ในสวนของพันธกรณีทปี่ ระเทศไทย
ไดลงนามแลว ยังตองมีกระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลงดวย นอกจากนัน้
ยังเปนสิ่งจําเปนที่ประเทศไทยตองมีการศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอ
ภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเปนดาน
การผลิตทางการเกษตร การเกิดโรค สถานการณ
นํา้ ทวมและนํา้ แลง หรือระบบนิเวศโดยรวม ดวยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางและมาตรการในระยะ
สั้นและระยะยาวดังตอไปนี้
4.1.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) ศึ ก ษาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอประเทศไทย หนวยงานที่
รับผิดชอบ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวง

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันการ
ศึ ก ษา กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2) ทบทวนกระบวนการของรัฐในการเขารวมใน
พันธกรณีดา นสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศ
4.1.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) กําหนดทาทีของประเทศไทยในการเจรจา
ขอตกลงตามพันธกรณีสงิ่ แวดลอมระหวางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงการตางประเทศ
2) สรางกลไกการตรวจสอบความคืบหนา
และความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกรณี
สิง่ แวดลอมระหวางประเทศ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กระทรวงการตางประเทศ

4.2 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
จากการที่ ป  ญ หาการแย ง ชิ ง ทรั พ ยากร
ธรรมชาติมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพราะการเพิม่ ขึน้ ของประชากรก็ดี หรือการขยายตัว
ของการบริโภคก็ดีไดนํามาสูปญหาตาง ๆ เชน
การบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อหาที่ดินทํากิน การใช
ประโยชน จ ากทรั พ ยากรประมงเกิ น ขี ด ความ
สามารถในการรองรับ ทําใหประเทศไทยตองเรงหา
กลไกในการเยียวยาปญหาหรือชวยเหลือประชาชน
ที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติได รวมทั้ง
ภาครัฐมีความจําเปนในการพัฒนากลไกในการ
จั ด สรรทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น
ธรรมดวย เชน ทรัพยากรนํ้า เปนตน ในการจัดสรร
ทรั พ ยากรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ธรรมนั้ น

เป น การดํ า เนิ น งานที่ ต  อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
แนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อใหการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตินนั้ สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่นที่
แตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่ ดวยเหตุนปี้ ระเทศไทย
จึงควรมีแนวทางและมาตรการในระยะสัน้ และระยะ
ยาวดังตอไปนี้
4.2.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) กําหนดกลไกการเยียวยาหรือชวยเหลือ
ผูด อ ยโอกาสทีไ่ มสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ได หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
2) กํ า หนดแนวทางและมาตรการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร
ธรรมชาติ เพื่อใหสามารถสรางมูลคาไดมากขึ้น
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) ปรับปรุงกฎหมายในการเขาถึงทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2) นําหลักการบริหารเชิงบูรณาการมาใชใน
ระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ยกระดั บ ฐานะความเป น อยู  ข อง
ประชาชน หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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2) มีหองปฏิบัติการและระบบการตรวจสอบ
4.3 ¢Œ Í àÊ¹Íá¹ÐàªÔ § ¹âÂºÒÂ´Œ Ò ¹ÊÔ ¹ ¤Œ Ò
คุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ ไ ด ม าตรฐานสากลและเป น ที่
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
จากการทีน่ านาประเทศไดใหความสําคัญกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโลก
รอน ทําใหประชาชนตระหนักถึงการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน ในการนี้พบวาประเทศตาง ๆ โดย
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดกฎระเบียบ
ดานสิง่ แวดลอมสําหรับการนําเขาสินคาเพือ่ ปองกัน
ใหผูบริโภคภายในประเทศสามารถใชสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมไดจริง อีกทั้งสินคานําเขาเหลา
นีจ้ ะไดมกี ระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เชนเดียวกับกระบวนการผลิตสินคาในประเทศที่
พัฒนาแลว ซึ่งจะไดไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบ
กั น ด า นต น ทุ น การผลิต อีก ด ว ย ดัง นั้ น สํ า หรั บ
ประเทศไทยที่มีรายไดสําคัญจากการสงออกสินคา
ไปยังประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป ญีป่ นุ ออสเตรเลีย จีน เปนตน
ประเทศไทยคงต อ งให ค วามสํา คัญ กับ การผลิ ต
สินคาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม นอกจากการสงออก
แลว สําหรับประเทศไทยเองก็มีแนวโนมที่ผูบริโภค
จะหันมาบริโภคสินคาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมาก
ขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง
และมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวดังตอไปนี้
4.3.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) บู ร ณาการระบบฉลากเขี ย วของส ว น
ราชการตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ และมีการสุมตรวจสอบวาสินคา
ทีไ่ ดรบั ฉลากเขียวไดมาตรฐานดานสิง่ แวดลอมจริง
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงพาณิ ช ย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ยอมรับของประเทศนําเขา หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4.3.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) ขยายความครอบคลุมสินคาฉลากเขียวให
ครอบคลุมประเภทของสินคามากขึ้น ทั้งสินคาที่ใช
ในประเทศและที่สงออกไปยังตางประเทศดวย ซึ่ง
อาจรวมถึงการดําเนินงานขององคกรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดวย หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
2) สรางมาตรการทางการคลังเพื่อจูงใจให
ผูประกอบการและผูบริโภคไดประโยชนจากการ
บริโภคสินคาสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ ดําเนินมาตรการ
เชิงลงโทษผูป ระกอบการและผูบ ริโภคทีเ่ กีย่ วของกับ
สิ น ค า ที่ ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม เช น การเก็ บ ภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
พลังงาน

4.4 ¢Œ Í àÊ¹Íá¹ÐàªÔ § ¹âÂºÒÂ´Œ Ò ¹ÊÑ § ¤Á
¤ÒÃºÍ¹µíèÒ (Low Carbon Society)
จากปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ทําใหมกี ารตระหนักถึงการเรงดําเนิน
การแกไขปญหาเชิงบูรณาการ โดยไมเพียงแตการ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การผลิ ต สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมรายการใดรายการหนึ่ง แตเปนการ
พิจารณาภาพรวมของประเทศวามีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพียงพอแลวหรือยัง โดยนานา
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ประเทศไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมที่
ตระหนักถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ
ทีเ่ รียกวาสังคมคารบอนตํา่ ในสวนของประเทศไทย
เองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสังคม
คารบอนตํ่า โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดมีเจตนา
ให ก ระบวนการบริ โ ภคและการผลิ ต สิ น ค า ของ
ประเทศไทยโดยรวมเป น สั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย การเปนสังคมคารบอนตํ่า
นั้นเปนแนวความคิดที่มีความเกี่ยวของกับฝาย
ตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะที่สําคัญคือ การปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของประชาชนให มี ค วาม
รับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ฐานะที่เปนผูประกอบการ พนักงานองคกร หรือ
ประชาชนผูบริโภคเองก็ตาม โดยการดําเนินงาน
ที่ สํ า คั ญ อาจประกอบด ว ยการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย และการสงเสริมใหมกี าร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในระยะยาว รวมทั้ ง
การศึกษา คนควา วิจัยดานการสรางองคความรู
หรื อ นวั ต กรรมใหม ใ นการลดการปล อ ยก า ซ
เรื อ นกระจกด ว ย ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ควรมี
แนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว
ดังตอไปนี้

4.4.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
1) ใหมีการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
เปนสังคมคารบอนตํ่า และใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอรัฐสภาและสาธารณะทุกป หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2) มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานขั้ น ตํ่ า ด า นการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับองคกรในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ไดแก
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.4.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว
1) รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมมากขึน้
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
2) สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจยั ดานการ
สรางองคความรู หรือนวัตกรรมใหมในการลดการ
ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงพลั ง งาน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ เสนอแนะ
บทที่ 5 การคาดการณ
เชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม
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ภาคผนวก
ตารางที่ ผ2.1 ปริมาตรนํ้าในอางเก็บนํ้าที่สําคัญของประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม และวันที่
29 มิถุนายน ป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
วันที่ 29 มิถุนายน
ณ วันที่ 1 มกราคม ณ
ความจุ
ป พ.ศ. 2552
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2553
ป พ.ศ. 2552
ทั้งหมด
ภาค
ของอ
า
งฯ
ลาน
ลาน
รอยละ
ลาน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ลาน
อางเก็บนํ้า
(ลาน ลูกบาศก ของ ลูกบาศก ของ ลูกบาศก ของ ลูกบาศก ของ
ลบ.ม.)
เมตร ความจุ
เมตร
ความจุ เมตร
ความจุ เมตร ความจุ
ภูมิพล
13,462
9,460
70
8,508
63
5,795
43
4,080
30
สิริกิติ์
9,510
7,793
82
5,390
57
4,208
44
3,251
34
แมงัดสมบูรณชล
265
273
103
230
87
122
46
67
25
แมกวงอุดมธารา
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
แควนอยบํารุงแดน
769
293
38
534
69
196
25
125
16
รวมภาคเหนือ
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
นํ้าพุง
165
105
64
67
41
51
31
63
38
อุบลรัตน
2,432
1,977
81
1,346
55
748
31
600
25
จุฬาภรณ
164
151
92
141
86
90
55
19
12
ลําปาว
1,430
1,072
75
1,122
78
514
36
461
32
สิรินธร
1,966
1,678
85
1,633
83
934
47
863
44
ลําตะคอง
314
291
93
176
56
179
57
89
28
ลําพระเพลิง
110
109
99
57
52
52
47
45
41
มูลบน
141
141
100
87
62
86
61
35
25
ลําแซะ
275
264
96
211
77
196
71
114
41
ลํานางรอง
121
76
63
67
55
62
51
46
43
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,756
6,405
83
5,192
67
3,250
42
2,494
32
ปาสักชลสิทธิ์
960
841
88
759
79
297
31
79
8
กระเสียว
240
241
100
204
85
144
60
72
30
ทับเสลา
160
125
78
66
41
25
16
26
17
รวมภาคกลาง
1,360
1,207
89
1,029
76
466
34
177
13
ศรีนครินทร
17,745
15,994
90
15,767
89
13,938
79
13,300
75
วชิราลงกรณ
8,860
6,781
77
7,177
81
4,662
53
3,294
37
รวมภาคตะวันตก
26,605
22,775
86
22,944
86
18,600
70
16,594
62
ขุนดานปราการชล
224
176
79
168
75
44
20
22
10
คลองสียัด
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
รวมภาคตะวันออก
1,173
970
83
856
73
524
45
404
34
แกงกระจาน
710
443
62
586
83
328
46
224
32
ปราณบุรี
347
253
73
301
87
165
48
108
31
รัชชประภา
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
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ตารางที่ ผ2.2 เหตุการณอุทกภัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ.
2553
ชวงเวลา
14 - 25 พ.ค. 2552

สาเหตุ

พื้นที่ประสบภัย

ผลกระทบ

50 หมูบ า น 16 ตําบล 4 อําเภอ มรสุมตะวันตกเฉียงใตปกคลุม
ใน 4 จังหวัด ไดแก ลําปาง ประเทศไทย
การคาดการณ
ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
อุตรดิตถ เพชรบูรณ และเลย

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2552 14 หมูบ า น 1 เทศบาล 2 ตําบล รองความกดอากาศตํา่ และมรสุม

เสนอแนะเชิ
นโยบายเพื
ห ารสิ
่ งพแวดล
2 อํางเภอ
ใน 2 จังหวัด ่ อไดการบริ
แก ตะวั น ตกเฉี
ย งใต
ั ด ปกคลุอม มแบบองค ร วม
กาญจนบุรี และจันทบุรี

2 - 8 มิ.ย. 2552

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อาวไทย

99 หมูบ า น 22 ตําบล 6 อําเภอ รองความกดอากาศตํา่ และมรสุม ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน
ใน 3 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ตะวั น ตกเฉี ย งใต พั ด ปกคลุ ม 16,741 คน 3,522 ครัวเรือน
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
ระนอง และชุมพร
อาวไทย

ราษฎรไดรับความเดือดรอน
16,879 คน 5,236 ครัวเรือน บาน
เรือนเสียหาย 1 หลัง โรงเรียน 1
แหง วัด 1 แหง พืน้ ทีเ่ กษตร 3,400
ไร บอปลา 60 บอ ถนน 32 สาย
สะพาน 88 แหง ฝาย 8 แหง

15 - 19 มิ.ย. 2552

136 หมูบ า น 20 ตําบล 7 อําเภอ รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน
ใน 3 จังหวัด ไดแก อุตรดิตถ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน และมรสุม
แพร และสุโขทัย
ตะวั น ตกเฉี ย งใต พั ด ปกคลุ ม
ทะเลอั น ดามั น ประเทศไทย
และอาวไทยตอนบน

10 - 12 ก.ค. 2552

197 หมูบ า น 41 ตําบล 14 อําเภอ มรสุมตะวันตกเฉียงใตพดั ปกคลุม ราษฎรไดรับความเดือดรอน
ใน 4 จังหวัด ไดแก พังงา ระนอง ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ 30,044 คน 8,831 ครัวเรือน
บานเรือนเสียหายบางสวน 58
อาวไทย
สตูล และตรัง
หลัง วัด 1 แหง ถนน 45 สาย
สะพาน 2 แหง บอปลา 9 บอ

13 - 20 ก.ค. 2552

339 หมูบ า น 64 ตําบล 21 อําเภอ มรสุมตะวันตกเฉียงใตกาํ ลังแรงพัด
ใน 6 จังหวัด ไดแก พังงา ระนอง ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
สตูล ตรัง นาน และสุราษฎรธานี และอาวไทย และรองความกด
อากาศตํ่าพาดผานตอนบนของ
ประเทศไทย

22 - 23 ก.ค. 2552

8 ตําบล 2 เทศบาล 3 อําเภอ มรสุม ตะวัน ตกเฉีย งใต กํา ลัง ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน
ใน 3 จังหวัด ไดแก ระยอง แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 1,223 คน 402 ครัวเรือน
จันทบุรี และตราด
ประเทศไทย และอาวไทย
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ราษฎรไดรับความเดือดรอน
53,272 คน 13,358 ครัวเรือน เสีย
ชีวติ 1 ราย บานเรือนเสียหาย
บางสวน 109 หลัง วัด 1 แหง
ถนน 128 สาย สะพาน 9 แหง
โรงเรียน 1 แหง ฝาย/ทอระบายนํา้
11 แหง และบอปลา 9 บอ
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6 - 7 ส.ค. 2552

235 หมูบ า น 35 ตําบล 1 เทศบาล มรสุมตะวันตกเฉียงใตกาํ ลังแรง
9 อําเภอ ในจังหวัดเชียงราย พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น
ประเทศไทย และอาวไทย และ
รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ราษฎรได รั บ ความเดื อ ดร อ น
6,470 คน 1,596 ครัวเรือน อพยพ
100 ครัวเรือน บานเรือนเสียหาย
ทัง้ หลัง 1 หลัง เสียหายบางสวน
13 หลัง พืน้ ทีเ่ กษตร 11,337 ไร
บอปลา 62 บอ ถนน 36 สาย
สะพาน 5 แหง ผนัง/ฝาย 10 แหง
ทอระบายนํา้ 50 แหง รานคา
แผงลอย 9 คูหา

14 - 15 ส.ค. 2552

13 หมูบ า น 8 ตําบล 1 เทศบาล มรสุมตะวันตกเฉียงใตกาํ ลังแรง
4 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ไดแก พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น
นาน ลพบุรี และลําปาง
ประเทศไทย และอาวไทย และ
รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2 ตําบล 1 เทศบาล 2 อําเภอ รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน
ใน 2 จังหวัด ไดแก สงขลา ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
และตรัง
เฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตก
เฉียงใตมกี าํ ลังแรงขึน้

พืน้ ทีเ่ กษตรไดรบั ความเสียหาย
1,000 ไร

22 - 24 ส.ค. 2552

28 - 29 ส.ค. 2552

ราษฎรไดรับความเดือดรอน
289 คน 93 ครัวเรือน บาดเจ็บ
1 คน บ า นเรื อ นเสี ย หาย
ทัง้ หลัง 1 หลัง เสียหายบางสวน
62 หลั ง ยุ  ง ข า ว 2 หลั ง
โรงเลี้ยงไก 4 หลัง ยางพารา
70 ตน รถจักรยาน 1 คัน
24 หมูบ า น 5 ตําบล 4 อําเภอ รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน
ในจังหวัดอุทัยธานี
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 2,950 คน 838 ครั ว เรื อ น
เฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตก ถนน 7 สาย พืน้ ทีเ่ กษตรไดรบั
เฉียงใตมกี าํ ลังแรง
ความเสียหาย 5,682 ไร

31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2552 14 หมูบ า น 11 ตําบล 2 เทศบาล รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน
6 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ไดแก ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง
แมฮอ งสอน ลพบุรี และตราด ตอนบน และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตก
เฉียงใตมกี าํ ลังแรง

12,582 คน 4,304 ครัวเรือน
บ า นเรื อ นเสี ย หายทั้ ง หลั ง
9 หลัง เสียหายบางสวน 59
หลัง ถนน 3 สาย พืน้ ทีเ่ กษตร
ไดรับผลกระทบ 2,759 ไร
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11 - 13 ก.ย. 2552

55 หมูบ า น 27 ตําบล 1 เทศบาล อิทธิพลของพายุโซนรอนมูจีแก ราษฎรไดรับความเดือดรอน
8 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ไดแก ทีอ่ อ นกําลังลงเปนพายุดเี ปรสชัน 2,500 คน 500 ครัวเรือน ถนน
การคาดการณ
ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
นาน ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และหยอมความกดอากาศตํ่า 5 สาย ทอระบายนํ้า 2 แหง
บริเวณประเทศลาวตอนบน

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

งบนโยบายเพื
การบริ
ห ารสิ
่ ง แวดล อ มแบบองค
ร วมอดรอน
61 หมู
า น 12 ตําบล 7 อํ่ อ
าเภอ
อิทธิพลของหย
อมความกดอากาศ
ราษฎรไดรับความเดื
16 - 18 ก.ย.เสนอแนะเชิ
2552
ใน 4 จังหวัด ไดแก พังงา ตํ่าปกคลุมประเทศลาวตอนบน 2,038 คน 747 ครัวเรือน
ชัยภูมิ แพร และลําปาง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
มีกาํ ลังปานกลาง

25 - 28 ก.ย. 2552

60 หมูบ า น 19 ตําบล 13 อําเภอ
ใน 8 จั ง หวั ด ได แ ก เลย
เพชรบูรณ แพร ตาก แมฮอ งสอน
พิจติ ร กําแพงเพชร และจันทบุรี

รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตกาํ ลังปานกลาง

ราษฎรไดรับความเดือดรอน
2,607 คน 869 ครัว เรือ น
เสียชีวิต 1 ราย บานเรือน
เสี ย หายทั้ ง หลั ง 1 หลั ง
เสี ย หายบางส ว น 6 หลั ง
ยุงขาว 2 แหง ถนน 43 สาย
สะพาน 4 แหง พื้นที่เกษตร
เสียหายประมาณ 1,400 ไร

29 ก.ย. - 2 พ.ย. 2552 12,122 หมูบ า น 1,541 ตําบล อิทธิพลของพายุกสิ นาทีผ่ า นเขา มีผเู สียชีวติ 2 คน บาดเจ็บ
251 อําเภอ ใน 40 จังหวัด ไดแก สูประเทศไทย และหยอมความ
กําแพงเพชร ลําปาง พิษณุโลก กดอากาศตํ่าปกคลุมอาวไทย
พิจติ ร เชียงใหม ตาก สุโขทัย และภาคกลาง
ลําพูน เพชรบูรณ อุทัยธานี
นครสวรรค แมฮอ งสอน พะเยา
เลย ศรี ส ะเกษ ร อ ยเอ็ ด
อุบลราชธานี ชัยภูมิ กาฬสินธุ
บุรรี มั ย นครราชสีมา ยโสธร
สุรนิ ทร มุกดาหาร ขอนแกน
ชั ย นาท ลพบุ รี สิ ง ห บุ รี
พระนครศรีอยุธยา อางทอง
สมุ ท รปราการ นครปฐม
ก า ญ จ น บุ รี ป ทุ ม ธ า นี
สุพรรณบุรี ราชบุรี จันทบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา และระนอง
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1 คน ราษฎรได รั บ ความ
เดื อ ดร อ น 2,897,554 คน
701,288 ครัวเรือน บานเรือน
เสี ย หายทั้ ง หลั ง 44 หลั ง
เสียหายบางสวน 4,683 หลัง
ถนน 3,795 สาย สะพาน 172
แหง บอปลา/กุง 5,097 บอ
ปศุสตั ว 16,018 ตัว สัตวปก
37,790 ตัว พืน้ ทีเ่ กษตรกรถูก
นํา้ ทวมประมาณ 2,077,392 ไร
มูลคาความเสียหายเบือ้ งตน
711,034,613 บาท
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3 - 16 พ.ย. 2552

3,317 หมูบาน 519 ตําบล อิท ธิพ ลของมรสุม ตะวัน ออก
99 อําเภอ ใน 10 จังหวัด เฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุม
ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี ภาคใตและอาวไทย
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส

18 - 30 พ.ย. 2552

990 หมู  บ  า น 174 ตํ า บล มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
35 อําเภอ ใน 4 จังหวัด ไดแก พัดปกคลุมภาคใตและอาวไทย
สงขลา พัทลุง นราธิวาส และ มีกําลังแรง
ยะลา

2 - 3 ธ.ค. 2552

45 หมูบ า น 11 ตําบล 3 อําเภอ
ใน 3 จังหวัด ไดแก พัทลุง
สงขลา และปตตานี
5 ตําบล 2 อําเภอ ใน 2 จังหวัด
ไดแก จังหวัดเชียงราย และเลย
7 ตําบล 4 อําเภอ ใน 2 จังหวัด
ไดแก นาน และหนองคาย

14 ก.ค. 2553
17 - 18 ก.ค. 2553

ผลกระทบ
มีผเู สียชีวติ 20 ราย บาดเจ็บ
12 คน ราษฎรไดรับความ
เดื อ ดร อ น 721,441 คน
198,366 ครัวเรือน บานเรือน
เสี ย หายทั้ ง หลั ง 17 หลั ง
เสียหายบางสวน 1,941 หลัง
ถนน 1,554 สาย สะพาน 158
แหง ฝาย/เหมือง 19 แหง วัด
23 แหง โรงเรียน 32 แหง บอนํา้
270 แหง ทอระบายนํา้ 176
แหง บอปลา/กุง 4,636 บอ
ปศุสัตว 3,805 ตัว สัตวปก
34,943 ตัว พื้นที่เกษตรถูก
นํา้ ทวมประมาณ 126,653 ไร
มูลคาความเสียหายเบื้องตน
380,424,275 บาท
ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน
264,036 คน 89,780 ครัวเรือน
มีผเู สียชีวติ 1 ราย บานเรือน
เสียหายบางสวน 52 หลัง
พื้นที่การเกษตรไดรับความ
เสียหาย 16,684 ไร ถนน 465
สาย สะพาน 58 แหง วัด/
โรงเรียน 32 แหง มัสยิด 7 แหง
ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน
15,093 คน 4,954 ครัวเรือน

มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต
มีกําลังคอนขางแรง
ฝนตกหนักตอเนื่อง
ราษฎรไดรบั ความเดือดรอน
1,216 คน 381 ครัวเรือน
ฝนตกหนักตอเนื่อง
-
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29 ตํ า บล 14 อํ า เภอ ใน รองมรสุมตะวันตกเฉียงใตพาด ราษฎรไดรับความเดือดรอน
7 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง ผานภาคเหนือ และภาคตะวัน 18,383 คน 5,446 ครัวเรือน
การคาดการณ
ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
ตราด แพร อุตรดิตถ ลําปาง ออกเฉียงเหนือตอนบน
นาน และเชียงราย
การบริ
ห ารสิ่ ง แวดล
หมูนโยบายเพื
บ า น 31 ตําบล 15 อํ่ อาเภอ
หยอมความกดอากาศตํ
า่ ปกคลุอมมแบบองค ร วม
21 - 23 ส.ค.เสนอแนะเชิ
2553 188 ง
ใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร ชายฝงประเทศเวียดนามตอน
ลําปาง เชียงราย และลําพูน เหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพดั ปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอาวไทย
24 ส.ค. - 15 ก.ย. 2553 11,362 หมูบ า น 1,589 ตําบล อิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และ ราษฎรไดรับความเดือดรอน
258 อําเภอ ใน 39 จังหวัด ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตพดั ปกคลุม 868,907 ครัวเรือน 3,137,118 คน
จังหวัดลําพูน พะเยา ลําปาง ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อพยพประชาชน 119 ครัวเรือน
นาน อุตรดิตถ แมฮองสอน อ าวไทย และร อ งมรสุม กําลัง 712 คน เสียชีวติ 5 คน บาน
เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก คอนขางแรงพาดผานประเทศไทย เรือนเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง
เชี ย งใหม เพชรบู ร ณ แพร
เสียหายบางสวน 3,847 หลัง
กําแพงเพชร พิจติ ร นครสวรรค
ถนนเสี ย หาย 5,881 สาย
อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา
สะพาน/คอสะพาน 186 แหง
สระบุ รี ลพบุ รี สุ พ รรณบุ รี
บอปลา/กุง 12,899 บอ ปศุสตั ว
นนทบุ รี ร อ ยเอ็ ด สกลนคร
67,655 ตัว สัตวปก 84,591 ตัว
อุดรธานี นครพนม หนองบัวลําภู
พืน้ ทีเ่ กษตรถูกนํา้ ทวม 943,523
ชัยภูมิ อุบลราชธานี กาฬสินธุ
ไร มูลคาความเสียหายเบือ้ งตน
ขอนแกน มุกดาหาร อํานาจเจริญ
ประมาณ 555,927,843 บาท
หนองคาย เลย ยโสธร ตราด
สระแกว ระยอง และนครนายก

1 - 9 ส.ค. 2553

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

10 ก.ย. - 4 ต.ค. 2553 504 หมูบ า น 130 ตําบล 28 อําเภอ รองมรสุมตะวันตกเฉียงใตกาํ ลัง ราษฎรไดรับความเดือดรอน
ใน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัด คอนขางแรงพาดผานประเทศไทย 19,490 ครัวเรือน 48,575 คน
เชียงราย นาน สุโขทัย ลําพูน
พื้นที่การเกษตรไดรับความ
พิจติ ร นครสวรรค ชัยนาท สิงหบรุ ี
เสียหายประมาณ 28,528 ไร
อ า งทอง พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ
และราชบุรี
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ตารางที่ ผ2.2 (ตอ)
ชวงเวลา

พื้นที่ประสบภัย

สาเหตุ

ผลกระทบ

10 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2553 26,748 หมูบ า น 3,179 ตําบล 441 รองความกดอากาศตํา่ พาดผาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน
อําเภอ ใน 41 จังหวัด ไดแก ภาคใตตอนบน ภาคกลาง และ
จังหวัดพิจติ ร เพชรบูรณ ระยอง ภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตก
จันทบุรี ตราด ตาก ชลบุรี ลําพูน เฉียงใต
ลํ า ปาง เชี ย งใหม สระแก ว
นครนายก กําแพงเพชร พิษณุโลก
อุตรดิตถ หนองบัวลําภู ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ นครปฐม อุทยั ธานี
บุรีรัมย ฉะเชิงเทรา อางทอง
ชัยภูมิ นครสวรรค นครราชสีมา
สุรนิ ทร ลพบุรี สิงหบรุ ี ชัยนาท
สระบุรี ขอนแกน มหาสารคาม
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ
ร อ ยเอ็ ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี

2,050,368 ครัวเรือน 7,171,594
คน พืน้ ทีก่ ารเกษตรทีเ่ สียหาย
7,837,040 ไร มูลคาความเสียหาย
8,656,675,776 บาท

1 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2553 6,426 หมูบ า น 886 ตําบล 134 พายุดีเปรสชันบริเวณอาวไทย ราษฎรไดรับความเดือดรอน
อําเภอ ใน 12 จังหวัด ไดแก ตอนลางเคลื่อนตัวผานภาคใต
จังหวัดสตูล นราธิวาส ยะลา
กระบี่ ชุมพร ระนอง ปตตานี
ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี และพัทลุง

643,609 ครัวเรือน 2,069,588 คน
พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ เ สี ย หาย
858,998 ไร มู ล ค า ความ
เสียหาย 3,355,663,469 บาท

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2553
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ตารางที่ ผ2.3 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว
ประเภท

ชนิด

จุลินทรีย

เชื้อโรคแทงติดตอในโค (Brucella abortus)
เชื้อโรคแทงติดตอในแพะแกะ (Brucella melitensis)
KOI Herpes virus
เชื้อโรค Paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)
การคาดการณ ส ถานการณ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
ไวรัสโรคใบดางจุดวงแหวนมะละกอ (Papaya ring spot virus)
ไวรัสโรคพารโวไวรัสในสุนัข (Canine Parvoviral Enterltis virus)
Psittacine่ อBeak
and Feather
Disease่ งvirus
(PBFDอvirus)
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื
การบริ
ห ารสิ
แวดล
มแบบองค ร วม
พืช
สาบหมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.)
ปนนกไส (Bidens pilosa L.)
หงอนไกฝรั่ง (Celosia argentea L.)
สาบเสือ (Chromolaena odoratum (L.) R.M. King & H. Rob.)
ผักเผ็ดแมว (Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore)
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms)
หญายาง (Euphorbia heterophylla L.)
ทหารกลา (Galinsoga parviﬂora Cav.)
สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)
แวนแกว (Hydrocotyle umbellata L.)
แมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.)
หญาคา (Imperata cylindrical (L.) P. Beauv.)
ผกากรอง (Lantana camara L.)
กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)
ขี้ไกยาน (Mikania micrantha (L.) Knuth)
ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Suavalle)
ไมยราบยักษ (Mimosa pigra L.)
หญาขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum pedicellatum Trin.)
หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum polystachion (L.) Schult)
หญาขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum (Sw.) L.C. Rich.)
จอก (Pistia stratiotes L.)
หญาโขยง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton)
จอกหูหนู (Salvinia molesta D.S. Miteh.)
บัวตอง (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray)
หนอนตัวกลม
ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
แมลง
ผีเสื้อหนอนกระทูสัก (Agrotis segetum Denis & Schiffermuller)
แมลงหวี่ขาวขดเกลียว/ขดลวด (Aleurodicus dispersus Russell)

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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ตารางที่ ผ2.3 (ตอ)
ประเภท

ชนิด
เพลี้ยจักจั่นฝาย (Amrasca biguttula biguttula (Ishida))
เพลี้ยจักจั่นชอมะมวง (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))
ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera (Hubner))
มวนยุง (Helopeltis antonii Signoret)
เพลี้ยไกฟากระถิน (Heteropsylla cubana Crawford)
ผีเสื้อหนอนมวนใบ (Homona coffearia (Nietner))
เพลี้ยหอยเกล็ด (Ischnaspis longirostris (Signoret))
หนอนปมใบยูคาลิปตัส (Leptocybe invasa Fisher & LaSalle)
แมลงวันหนอนชอนใบเบญจมาศ (Liriomyza huidobrensis (Blanchard))w
มวนเขียวขาว (Nezara viridula (F.))
ไรแดงมันสําปะหลัง (Oligonychus coffeae (Nietner))
ไรแมงมุมมะมวง (Oligonychus mangiferus Rahman & Sapra)
มวนฝน (Oxycarenus hyalinipennis (Costa))
แมลงหวี่ขาวสม (Parabemisia myricae (Kuwana))
ผีเสื้อหนอนสีชมพู (Pectinophora gossypiella (Saunders))
ดวงหมัดผักกาด (Phyllotreta striolata (Fabricius))
ผีเสื้อหนอนใยผัก (คะนา) (Plutella xylostella (Curtis))
เพลี้ยแปง (Pseudococcus longispinus Targioni & Tozzetti)
ผีเสื้อหนอนสีครีม (Scirpophaga innotata (Walker))
ผีเสื้อหนอนทองมานยาสูบ (Scrobipalpa heliopa (Lower))
มดคันไฟ (Solenopsis geminate (Fabricius))
ดวงหนวดยาว (Stromatium barbatum Fabricius)
ผีเสื้อหนอนราน (Susica sinensis (Walker))
เพลี้ยกระโดดเผือก (Tarophagus Proserpina Kirkaldy)
เพลี้ยไฟ (Thrips simplex Morison)
เพลี้ยไฟหอมใหญ (Thrips tabaci Lindeman)
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ตารางที่ ผ2.3 (ตอ)
ประเภท

ชนิด

หอยและหมึก

หอยทากยักษแอฟริกา (Achatina fulica Bowdich)
หอยแมลงภูเทียม (Mytilopsis sallei Recluz)
หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata (Lamarch))
หอยเชอรี่ยักษ (Pomacea gigas (Spix))
การคาดการณ
ส
ถานการณ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
ปลา
ปลาชอนอเมซอน (Arapaima gigas (Cuvier))
ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus Burcheii)
ปลากดเกราะ,
ปลาซัคเกอร
(Hypostomus
plecostomus
Linaeus)
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื
่ อ การบริ
ห ารสิ
่ ง แวดล
อ มแบบองค
ร วม
ปลากดเกราะ, ปลาซัคเกอร (Liposarcus pardalis)
ปลากดเกราะ, ปลาซัคเกอร (Pterygoplichthys spp.)
ปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus Peters)
ปลานิล (Oreochromis niloticus (Linnaeus))
สัตวเลื้อยคลาน
ตะพาบไตหวัน (Pelodiscus sinensis sinensis (Wiegmann))
เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegans Wied)
นก
นกพิราบ (Columba livia Gmelin)
นกกระจอกใหญ (Passer domesticus (Linnaeus))

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

ทีม่ า : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม 2551
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ตารางที่ ผ2.4 สรุปสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพรุ 24 แหง
พรรณไม

สัตวปา

ปลา

พรุระดับทองถิ่น
1. พรุหญาทาตอน ตําบล สังคมพืชประเภทหญา 57 สัตวปาพบประเภทนก 22
ท า ตอน และแม น าวาง ชนิด จาก 37 สกุล 6 วงศ ชนิด ไมพบสัตวชนิดหายาก
อํ า เภอแม อ าย จั ง หวั ด
หรือใกลสูญพันธุ
เชียงใหม

10 ครอบครัว 24 ชนิด เปน
แหลงอพยพของทรัพยากร
ปลาในฤดูนาํ้ หลาก เปนแหลง
อาหาร เพาะพันธุ วางไข และ
อนุบาลวัยออน

2. พรุเขาสมิงตําบลประณีต พบพรรณไม ป  า พรุ ทั้ ง สิ้ น
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 88 ชนิด จาก 69 สกุล 46 วงศ
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลีย้ งคู
25 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 16 วงศ
เปนพืชหายาก 3 ชนิด

สัตว 39 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 7 ชนิด นก 23 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 6 ชนิด และ
สัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก 3 ชนิด
ไมพบสัตวชนิดหายากหรือ
ใกลสูญพันธุ

3. พรุวงั โตนด ตําบลวังโตนด พบพรรณไมปาพรุวังโตนด
อําเภอนายายอาม จังหวัด ทั้งสิ้น 211 ชนิด 165 สกุล
85 วงศ แบงเปนเฟรน 8 วงศ
จันทบุรี
พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ ใบ
เลีย้ งคู 54 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว
22 วงศ เปนพืชหายาก 4
ชนิด New generic record 1
ชนิด นําเขาไปปลูก 2 ชนิด
New species 1 ชนิด
4. พรุ ข วางตะวั น ตํ า บล พบพรรณไม ป  า พรุ ทั้ ง สิ้ น
ปากคลอง อํ า เภอปะทิ ว 132 ชนิด 108 สกุล 60 วงศ
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบ
จังหวัดชุมพร
เลีย้ งคู 41 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว
14 วงศ เปนพืชหายาก 2
ชนิด

สัตว 35 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 1 ชนิด นก 25 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 4 ชนิด และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 5
ชนิด ไมพบสัตวชนิดหายาก
หรือใกลสูญพันธุ

พบปลาที่อยูในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
2 ชนิด คือ ปลาดุกอุย (Clarias
macrocephalus) และปลา
ปลองออย (Pangio kuhlii) และ
สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
ที่ อ ยู  อ าศั ย ตามธรรมชาติ
จํานวน 1 ชนิด คือ ปลากัดไทย
(Betta splendens)
ปลาที่ อ ยู  ใ นสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ จํานวน
2 ชนิ ด คื อ ปลาซิ ว หนู
(Boraras urophthalmoides)
และปลาดุกอุย และสถานภาพ
ข อ มู ล ไม เ พี ย งพอ จํ า นวน
1 ชนิด คือ ปลาซิวเจาฟาจุฬาภรณ
(Amblypharyngodon chulabhornae)
ปลาจํานวน 1 ชนิด ซึง่ อยูใ น
สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ คือ
ปลากัดไทย

5. พรุสวยศรี ศูนยเรียนรู
ชุมชนตําบลบานนา ตําบล
บานนา อําเภอบานนาเดิม
จังหวัดสุราษฎรธานี

พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 162
ชนิด จาก 133 สกุล 66 วงศ
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลีย้ ง
คู 53 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 8 วงศ
เปนพืชหายาก 2 ชนิด เปน
พืชนําเขาไปปลูก 1 ชนิด

สัตว 40 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 5 ชนิด นก 19 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 10 ชนิด
สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
6 ชนิด ไมพบสัตวทจี่ ดั อยูใ น
ขอกําหนดสถานภาพภาวการณ
คุกคาม

สัตว 28 ชนิด นก 22 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 2 ชนิด และ
สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
4 ชนิด ไมพบสัตวชนิดหา
ยากหรือใกลสูญพันธุ
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6. พรุ บ  า นไม ข าว ตํ า บล พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 99 สัตว 89 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก
ไมขาว อําเภอถลาง จังหวัด ชนิด 82 สกุล 45 วงศ แบง ดวยนม 1 ชนิด นก 81 ชนิด
ภูเก็ต
เปนเฟรน 3 วงศ ใบเลีย้ งคู สัตวเลือ้ ยคลาน 3 ชนิด และ
37 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 5 วงศ สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
เปนพืชนํสาถานการณ
เขาไปปลูก 2 ชนิดค4ุ ณ
ชนิภาพสิ
ด
การคาดการณ
่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
พรุระดับชาติ

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

1. พรุแมรําเสนอแนะเชิ
พึง ตําบลแม ง
พบพรรณไม
ป  า พรุ่ อทการบริ
ั้ ง สิ้ น สัตวห65ารสิ
ชนิด่ งสัแวดล
ตวเลี้ยงลูอก มแบบองค
ปลาซึ่งอยูในสถานภาพถู
นโยบายเพื
ร วม ก
รํ า พึ ง อํ า เภอบางสะพาน 194 ชนิด จาก 155 สกุล 73 ดวยนม 5 ชนิด นก 34 ชนิด คุกคามในแหลงที่อยูอาศัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วงศ แบงเปนเฟรน 4 วงศ สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด ตามธรรมชาติ จํ า นวน
พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ ใบ สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก 1 ชนิด คือ ปลากัดไทย
เลีย้ งคู 55 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 9 ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
13 วงศ เปนพืชหายาก 3 มี แ นวโน ม ใกล สู ญ พั น ธุ 
ชนิด นําเขาไปปลูก 2 ชนิด 2 ชนิด
2. พรุก ระชิง ม.2 ตําบล พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 132 สัตว 42 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก ปลาจํานวน 1 ชนิด ซึง่ อยูใ น
ปากคลอง อํ า เภอปะทิ ว ชนิด จาก 108 สกุล 60 วงศ ดวยนม 7 ชนิด นก 24 ชนิด สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
จังหวัดชุมพร
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลีย้ ง สัตวเลือ้ ยคลาน 6 ชนิด สัตว ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ คือ
คู 41 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 14 สะเทินนํา้ สะเทินบก 5 ชนิด ปลากัดไทย
วงศ เปนพืชหายาก 2 ชนิด ไม พ บสั ต ว ที่ จั ด อยู  ใ นข อ
กําหนดสถานภาพภาวการณ
คุกคาม
3. พรุหลังสันทราย ตําบล พบพรรณไม ป  า พรุ ทั้ ง สิ้ น สัตว 38 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก ปลาจํานวน 1 ชนิด ซึง่ อยูใ น
ปากคลอง อํ า เภอปะทิ ว 132 ชนิด จาก 108 สกุล 60 ดวยนม 5 ชนิด นก 22 ชนิด สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
จังหวัดชุมพร
วงศ แบงเปนเฟรน 5 วงศ สัตวเลือ้ ยคลาน 7 ชนิด สัตว ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ คือ
ใบเลี้ยงคู 41 วงศ ใบเลี้ยง สะเทินนํา้ สะเทินบก 4 ชนิด ปลากัดไทย
เดี่ ย ว 14 วงศ เป น พื ช ไม พ บสั ต ว ที่ จั ด อยู  ใ นข อ
หายาก 2 ชนิด
กําหนดสถานภาพภาวการณ
คุกคาม
4. พรุกงคลองนํ้าดํา ตําบล พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 176 สัตว 32 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
บานนา อําเภอบานนาเดิม ชนิด จาก 147 สกุล 76 วงศ ดวยนม 4 ชนิด นก 15 ชนิด
จังหวัดสุราษฎรธานี
แบงเปนเฟรน 8 วงศ ใบ สัตวเลือ้ ยคลาน 9 ชนิด และ
เลีย้ งคู 56 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
12 วงศ เปนพืชหายาก 2 4 ชนิ ด พบสถานภาพ
ชนิด เปนพืชนําเขาไปปลูก แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 1 ชนิด
3 ชนิด
5. พรุเขาหัวควาย ตําบล พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 150 สัตว 38 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก ปลาซึ่ ง อยู  ใ นสถานภาพมี
ทาทอน อําเภอพุนพิน จังหวัด ชนิด จาก 128 สกุล 67 วงศ ดวยนม 2 ชนิด นก 24 ชนิด แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
สุราษฎรธานี
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลีย้ ง สัตวเลือ้ ยคลาน 7 ชนิด และ 1 ชนิด คือ ปลาดุกอุย และ
คู 54 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 8 วงศ สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
เปนพืชหายาก 2 ชนิด เปน 5 ชนิด ไมพบสัตวหายาก ที่ อ ยู  อ าศั ย ตามธรรมชาติ
พืชนําเขาไปปลูก 1 ชนิด
หรือใกลสูญพันธุ
จํานวน 1 ชนิด คือ ปลากัดภาค
ใต (Betta imbellis)
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6. พรุบานในลุม-บานกุมแป
ตําบลบานตูล อําเภอเชียรใหญ
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นครศรีธรรมราช

พรรณไม

สัตวปา

ปลา

พบพรรณไม ป  า พรุ ทั้ ง สิ้ น
260 ชนิด จาก 198 สกุล 95
วงศ แบงเปนเฟรน 10 วงศ
ใบเลี้ยงคู 62 วงศ ใบเลี้ยง
เดี่ยว 23 วงศ พืชหายาก
1 ชนิด

สัตว 131 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 10 ชนิด นก 77 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนิด
และสัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก
12 ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 8 ชนิด
สถานภาพใกลสญ
ู พันธุ 2 ชนิด
สัตว 50 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 7 ชนิด นก 24 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 13 ชนิด และ
สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
6 ชนิ ด พบสถานภาพ
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
3 ชนิด

ปลาซึ่ ง อยู  ใ นสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
2 ชนิด คือ ปลาดุกอุย และ
ปลาซิวหนู และสถานภาพถูก
คุกคามในแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ จํานวน 1 ชนิด
คือ ปลากัดภาคใต

สัตว 332 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 13 ชนิด นก 280 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 14 ชนิด สัตว
สะเทินนํา้ สะเทินบก 25 ชนิด
พบสั ต ว ใ นสถานภาพใกล
สู ญ พั น ธุ  อ ย า งยิ่ ง 1 ชนิ ด
สถานภาพใกล สู ญ พั น ธุ  4
ชนิด สถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ 6 ชนิด และ
สถานภาพใกลถูกคุกคาม 5
ชนิด
พบสัตว 52 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 5 ชนิด นก 30 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 10 ชนิด สัตว
สะเทินนํา้ สะเทินบก 7 ชนิด
พบสัตวมสี ถานภาพมีแนวโนม
ใกลสญ
ู พันธุ 1 ชนิด

ปลาในสถานภาพใกลสญ
ู พันธุ
1 ชนิด คือ ปลาคางคาว (Oreoglanis siamensis) และเปนชนิด
พันธุเ ฉพาะถิน่

สัตว 48 ชนิด สัตวเลีย้ งลูกดวย
นม 3 ชนิด นก 38 ชนิด สัตว
เลื้ อ ยคลาน 4 ชนิ ด สั ต ว
สะเทินนํ้าสะเทินบก 3 ชนิด
ไม พ บสั ต ว ที่ จั ด อยู  ใ นข อ
กําหนดสถานภาพภาวการณ
คุกคาม

พบปลาซึ่งอยูในสถานภาพ
มีแนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
1 ชนิด คือ ปลาดุกอุยสถานภาพ
ถูกคุกคามในแหลงทีอ่ ยูอ าศัย
ตามธรรมชาติ จํานวน 1 ชนิด
คือ ปลากัดไทย และสถานภาพ
ขอมูลไมเพียงพอ จํานวน 1 ชนิด
คือ ปลาซิวเจาฟาจุฬาภรณ

7. พรุเสม็ด ตําบลนาโตะหมิง พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 146
และควนธานี อําเภอเมือง ชนิด จาก 126 สกุล 70 วงศ
และอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลีย้ ง
คู 49 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 16
วงศ เปนพืชนําเขาไปปลูก 2
ชนิด
พรุระดับนานาชาติ
1. พรุอางกาหลวง อุทยาน พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น 90
แหงชาติดอยอินทนนท ตําบล ชนิด จาก 75 สกุล 49 วงศ
ชางเคิง่ อําเภอแมแจม จังหวัด เปนพืชหายาก 6 ชนิด
เชียงใหม

2. พรุซบั จําปา บานซับจําปา พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น 87
ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง ชนิด จาก 76 สกุล 44 วงศ
จังหวัดลพบุรี
แบงเปนเฟรน 2 วงศ ใบ
เลีย้ งคู 35 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว
7 วงศ เปนพืชหายาก 5
ชนิด และ New species 1
ชนิด
3. พรุหนองจํารุง ตําบลชากพง พบพรรณไมปา พรุทงั้ สิน้ 222
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ชนิด จาก 175 สกุล 82 วงศ
แบงเปนเฟรน 7 วงศ พืช
เมล็ดเปลือย 1 ชนิด ใบเลี้ยง
คู 51 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 23
วงศ เปนพืชหายาก 4 ชนิด
เปน New species 1 ชนิด

311

ภาคผนวก

ตารางที่ ผ2.4 (ตอ)
พรรณไม

สัตวปา

ปลา

4. พรุคนั ธุลี ตําบลคันธุลี อําเภอ พบพรรณไมทงั้ สิน้ 108 ชนิด สัตว 116 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก ปลาซึ่ ง อยู  ใ นสถานภาพมี
ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี จาก 91 สกุล 47 วงศ แบง ดวยนม 18 ชนิด นก 60 ชนิด แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
เปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยงคู สัตวเลือ้ ยคลาน 30 ชนิด และ 3 ชนิด คือ ปลาดุกอุย ปลาดุก
33 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 9 วงศ สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 8 ลําพัน (Clarias nieuhoﬁi) และ
การคาดการณ
ถานการณ
ุ ณดภาพสิ
แวดล อ มในอนาคตและข
อ
เปนพืชส
หายาก
5 ชนิด คชนิ
พบสัตวใ่ งนสถานภาพ
ปลาซิวแถบเหลือง (Rasbora
ใกลสญ
ู พันธุอ ยางยิง่ 1 ชนิด pauciperforata)
สถานภาพใกลสูญพันธุ 2
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ
ารสิ่ ง แวดล
ชนิดหสถานภาพมี
แนวโนอม มแบบองค ร วม
ใกลสญ
ู พันธุ 7 ชนิด
5. พรุหนองทุงทอง เขตหาม พบพรรณไมทงั้ สิน้ 179 ชนิด สัตว 148 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก ปลาซึง่ อยูใ นสถานภาพมีแนวโนม
ล า สั ต ว ป  า หนองทุ  ง ทอง จาก 145 สกุล 72 วงศ แบง ดวยนม จํานวน 11 ชนิด นก ใกลสญ
ู พันธุ จํานวน 1 ชนิด คือ
ตําบลเขาตอก อําเภอเคียน เปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยงคู 106 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน ปลาดุกอุย และสถานภาพถูก
60 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 7 วงศ 18 ชนิด และสัตวสะเทินนํา้ คุกคามในแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตาม
ซา จังหวัดสุราษฎรธานี
เปนพืชหายาก 2 ชนิด New สะเทินบก 13 ชนิด พบสัตว ธรรมชาติ จํานวน 1 ชนิด คือ
สถานภาพใกล สู ญ พั น ธุ  ปลาหมอตาล (Helostomi temrecord 1 ชนิด
อยางยิง่ 2 ชนิด มีแนวโนม mincki)
ใกลสญ
ู พันธุ 7 ชนิด สถานภาพ
ใกลถกู คุกคาม 1 ชนิด
6. พรุควนขี้เสียน เขตหาม พรรณไมทั้งสิ้น 260 ชนิด สัตว 131 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ลาสัตวปา ทะเลนอย จังหวัด จาก 198 สกุล 95 วงศ แบง ดวยนม 10 ชนิด นก 77 ชนิด
เปนเฟรน 10 วงศ ใบเลีย้ งคู สัตวเลือ้ ยคลาน 32 ชนิด และ
พัทลุง
62 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 28 วงศ สัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก 12
พืชหายาก 1 ชนิด
ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 8 ชนิด
สถานภาพใกลสญ
ู พันธุ 2 ชนิด

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

7. พรุ ค วนเคร็ ง อํ า เภอ
เชียรใหญ เฉลิมพระเกียรติ
รอนพิบูลย ชะอวด หัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พบพรรณไมทงั้ สิน้ 260 ชนิด
จาก 198 สกุล 95 วงศ แบง
เปนเฟรน 10 วงศ ใบเลีย้ งคู
62 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 23 วงศ
เปนพืชหายาก 1 ชนิด

สัตว 131 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 10 ชนิด นก 77 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 32 ชนิด และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 12
ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 8 ชนิด
สถานภาพใกลสญ
ู พันธุ 2 ชนิด

ปลาซึ่ ง อยู  ใ นสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ จํานวน
2 ชนิด คือ ปลาดุกอุย และ
ปลาซิวหนู และสถานภาพ
ถู ก คุ ก คามในแหล ง ที่ อ ยู 
อาศัยตามธรรมชาติ จํานวน
1 ชนิด คือ ปลากัดภาคใต

8. พรุสวนพฤกษศาสตรพทั ลุง พบพรรณไมทงั้ สิน้ 199 ชนิด
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จาก 154 สกุล 78 วงศ แบง
จังหวัดพัทลุง
เปนเฟรน 8 วงศ ใบเลีย้ งคู
52 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว 18 วงศ
เปนพืชหายาก และเปนพืชที่
พบครัง้ แรกในประเทศไทย 1
ชนิด เปนพืชนําเขาไปปลูก 1
ชนิด

สัตว 66 ชนิด สัตวเลีย้ งลูกดวย
นม 4 ชนิด นก 40 ชนิด สัตว
เลือ้ ยคลาน 14 ชนิด และสัตว
สะเทินนํ้าสะเทินบก 8 ชนิด
พบสั ต ว ใ นสถานภาพใกล
สูญพันธุ 1 ชนิด สถานภาพมี
แนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 3 ชนิด

ปลาจํานวน 1 ชนิด ซึง่ อยูใ น
สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ คือ
ปลากัดภาคใต และสถานภาพ
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ คือ
ปลาดุกอุย

312

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
ตารางที่ ผ2.4 (ตอ)
พรรณไม
9. พรุเชิงแส ตําบลกระแสสินธุ พบพรรณไมทงั้ สิน้ 177 ชนิด
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัด จาก 138 สกุล 69 วงศ แบง
สงขลา
เปนเฟรน 8 วงศ ใบเลี้ยงคู
43 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 18
วงศ เปนพืชนําเขาไปปลูก
2 ชนิด
พบพรรณไมทงั้ สิน้ 128 ชนิด
115 สกุล 63 วงศ แบงเปน
เฟรน 8 วงศ พืชเมล็ดเปลือย
1 วงศ ใบเลีย้ งคู 41 วงศ ใบ
เลีย้ งเดีย่ ว 13 วงศ เปนพืช
หายาก 5 ชนิด เปนพืชทีพ่ บ
ครั้งแรกในประเทศไทย 1
ชนิด
11. พรุทาปอมคลองสองนํ้า พบพรรณไมทงั้ สิน้ 273 ชนิด
ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง 203 สกุล 79 วงศ แบงเปนเฟรน
จังหวัดกระบี่
6 วงศ พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ
ใบเลีย้ งคู 60 วงศ ใบเลีย้ งเดีย่ ว
13 วงศ เปนพืชหายาก 13 ชนิด

10. พรุในสวนพฤกษศาสตรทง ุ
คาย หมูท ี่ 2 และหมูท ี่ 9 ตําบล
ทุงคาย อําเภอยานตาขาว
จังหวัดตรัง

สัตวปา

ปลา

สัตว 48 ชนิด สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม 2 ชนิด นก 30 ชนิด
สัตวเลือ้ ยคลาน 9 ชนิด และ
สั ต ว ส ะเทิ น นํ้ า สะเทิ น บก
7 ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
ใกลสญ
ู พันธุ 1 ชนิด สถานภาพ
มีแนวโนมใกลสญ
ู พันธุ 3 ชนิด
สัตว 103 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 7 ชนิด นก 77 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 12 ชนิด
และสัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก
7 ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
ใกลสญ
ู พันธุ 1 ชนิด

ปลาจํานวน 1 ชนิด ซึง่ อยูใ น
สถานภาพถูกคุกคามในแหลง
ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ คือ
ปลากัดภาคใต

สัตว 44 ชนิด สัตวเลีย้ งลูก
ดวยนม 12 ชนิด นก 18 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 11 ชนิด
และสัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก
4 ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
ใกลสญ
ู พันธุ 4 ชนิด
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ตารางที่ ผ2.5 มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานสนับสนุน

1. ประกาศกําหนดใหพื้นที่ชุมนํ้าที่ กระทรวงมหาดไทย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนที่สาธารณะทุกแหงทั่วประเทศ
กรมประมง
โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ นํา้ แหลงนํา้ จืดเปน
กรมที่ดิน
การคาดการณ
ส
ถานการณ
ค
ุ
ณ
ภาพสิ
่
ง
แวดล
อ มในอนาคตและข อ
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และมิ ใ ห ส  ว นราชการ
กรมชลประทาน
เขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปน
กรมทรัพยากรนํ้า
แหลงรองรับเสนอแนะเชิ
นํ้าและกักเก็บนํ้าง
ตอนโยบายเพื
ไป
กรมทรั
ยากรทางทะเลและชายฝ
่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล
อพมแบบองค
ร วม ง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ให มี ก ารสํ า รวจและตรวจสอบ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สถาบันการศึกษา
กรมการปกครอง
ขอบเขตพืน้ ทีช่ ม ุ นํา้ ตามทะเบียนรายนาม สิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท อ งถิ่ น ที่ ครม. มี ม ติเ ห็น ชอบเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพือ่ เปน
แหลงรับนํ้าตามธรรมชาติ โดยเปน
พืน้ ทีก่ กั เก็บและชะลอการไหลของนํา้
เพือ่ ปองกันนํา้ ทวมและภัยแลง
กรมการขนสงทางนํา้ และพาณิชยนาวี
3. ใหมกี ารติดตาม ตรวจสอบ และดํารง กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
รักษาพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ตามทะเบียนรายนาม
กรมทรัพยากรนํ้า
พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ
ทองถิน่ เพือ่ สงวนไวเปนแหลงรองรับนํา้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ พืน้ ที่
สถาบันการศึกษา
ชุม นํา้ ทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนแหลง
นํ้ า สาธารณประโยชน ตลอดจน
ควบคุมและปองกันการบุกรุกเขาใช
ประโยชนที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่
ชุม นํา้ ทีเ่ ปนพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน
4. ให ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก และปลู ก ฝ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สถาบันการศึกษา
ความรู  ค วามเข า ใจในคุ ณ ค า และ สิ่งแวดลอม
กรมประชาสัมพันธ
ความสําคัญและการใชประโยชนพนื้ ที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ชุม นํา้ อยางยัง่ ยืนแกทกุ ภาคสวน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประชาชนทุกระดับ และใหชุมชนมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนรวมในการวางแผนการจัดการ
กรมทรัพยากรนํ้า
พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ
นานาชาติและระดับชาติดวย

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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ตารางที่ ผ2.5 (ตอ)
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานสนับสนุน

5. ใหนาํ เสนอพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ระดับนานาชาติและระดับชาติเปนพืน้ ที่ สิ่งแวดลอม
ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า
(Ramsar Sites)
6. ประกาศใหพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ
สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
เป น เขตห า มล า สั ต ว ป  า หรื อ พื้ น ที่
คุม ครองสิง่ แวดลอม หรือพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ในลักษณะอื่น
7. เรงรัดใหออกหนังสือสําคัญที่หลวง
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า มี ค วามสํ า คั ญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติเปนที่
สาธารณประโยชน และเรงใหดําเนิน
การจั ด ทํ า แนวเขตที่ ชั ด เจน เพื่ อ
ปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศของพืน้ ทีช่ มุ นํา้
8. ใหมกี ารฟน ฟูระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่เสื่อมโทรมและตองการ
การปรั บ ปรุ ง โดยด ว น เพื่ อ ให พื้ น ที่
ชุมนํ้านั้นสามารถดํารงบทบาทหนาที่
ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตาม
ธรรมชาติ
9. ใหมกี ารจัดทําแผนการจัดการพืน้ ที่
ชุม นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติ
และระดั บ ชาติ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว เพือ่ คุม ครองฟน ฟูพนื้ ทีช่ มุ นํา้
โดยมี ก ารแบ ง เขตการใช ป ระโยชน
พื้นที่เปนเขตอนุรักษและเขตพัฒนา
พรอมทั้งกําหนดแนวเขตกันชนพื้นที่
ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่สามารถ
กระทําไดและหามกระทําในพื้นที่

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช
กรมประมง
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กรมการปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ กรมประมง
สิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กรมการปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ กรมพัฒนาที่ดิน
สิ่งแวดลอม
สถาบันการศึกษา
กองทัพเรือ
กรมทรัพยากรนํ้า

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ กรมประมง
สิ่งแวดลอม
กรมการขนสงทางนํา้ และพาณิชยนาวี
สถาบันการศึกษา
กรมพัฒนาที่ดิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมทรัพยากรนํ้า
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ตารางที่ ผ2.5 (ตอ)
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานสนับสนุน

10. ใหมกี ารจัดทํารายงานวิเคราะหผล หนวยงานเจาของโครงการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
กระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) สํ า หรั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโนมจะ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
กอใหเกิดการเปลี
ย่ นแปลงระบบนิเวศส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล
และพันอธุพมในอนาคตและข
ืช
การคาดการณ
อ
ของพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
กรมประมง
นานาชาติและระดับชาติ
สถาบันการศึกษา

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม

11. ใหมกี ารศึกษาวิจยั ระบบนิเวศพืน้ ที่ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชุม นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติ สิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
และระดับชาติ และเผยแพรขอมูลแก
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาธารณชนอยางตอเนือ่ ง
12. ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สถาบันการศึกษา
ในระบบนิ เ วศพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า ที่ มี ค วาม สิ่งแวดลอม
สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
อยางตอเนือ่ ง โดยมีการกําหนดปจจัย
หรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน
13. ใหมีการศึกษาสํารวจพื้นที่ชุมนํ้า กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สถาบันการศึกษา
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ สิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงและแกไข
เพิ่มเติมทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ
สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ตามเกณฑ
14. ใหมกี ารควบคุมและปองกันมลพิษ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ ไดแก
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
กิจกรรมอืน่ ๆ
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ตารางที่ ผ2.5 (ตอ)
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานสนับสนุน

15. ใหมกี ารควบคุมปองกันไฟปาในพืน้ ที่
ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติทอี่ าจเกิดจากชุมชน หรือ
เกิดจากกิจกรรมอืน่ ๆ โดยมีมาตรการ
ดังนี้
1) มาตรการปองกันไฟปา
(1) ใหดาํ เนินการควบคุมระดับนํา้ ของ
ปาชุม นํา้ ใหคงที่
(2) ทํ า แนวกั น ไฟเป ย ก (wet-line
fﬁirﬁ ebreak) ตามแนวพระราชดําริ
(3) ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก
ทุกรูปแบบ เพือ่ สรางจิตสํานึกและความ
เขาใจใหกบั ชุมชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากไฟ
ปา เปนผลใหชมุ ชนยุตกิ ารจุดไฟเผาปา
2) มาตรการดับไฟปา
(1) จัดตั้งสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่
เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับ ดูแล และดําเนินการ
ควบคุมไฟปาในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีส่ าํ คัญ
(2) ฝกอบรมเจาหนาทีป่ า ไมใหปฏิบตั ิ
งานดับไฟปาในพืน้ ทีช่ มุ นํา้
(3) ใชเครื่องมืออุปกรณดับไฟปาให
ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ทีเ่ ปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการศึกษา
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป  า และ
16. ให มี ก ารศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผน กระทรวงมหาดไทย
พันธุพืช
กายภาพ ออกแบบภูมิทัศนบริเวณโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอบ และในบริเวณใกลเคียงพืน้ ทีช่ มุ นํา้
กรมประมง
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
กรมที่ดิน
ระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กรมชลประทาน
เพื่ออนุรักษและฟนฟูพื้นที่ดังกลาวทั้ง
กรมทรัพยากรนํ้า
ระบบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
17. ให จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผล กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
การปฏิบตั งิ านตามมติคณะรัฐมนตรี ขอ สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 - 16 โดยติดตามตรวจสอบจากหนวยงาน
หลักเสนอตอคณะอนุกรรมการการจัดการ
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ เปนประจํา

317

ภาคผนวก

ตารางที่ ผ2.6 แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ป พ.ศ. 2553 (มกราคม - ตุลาคม)
วันที่

ขนาด
(ริกเตอร)

29 ม.ค. 53

2.9

บริเวณที่เกิด
พรมแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา-ไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ประมาณ 38 กิโลเมตร

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

1 ก.พ. 53
1.1
เภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
การคาดการณ
สอําถานการณ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
1 ก.พ. 53
1.4
จังหวัดแมฮอ งสอน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองแมฮอ งสอน จังหวัดแมฮอ งสอน
ประมาณ 22 กิโลเมตร
7 ก.พ. 53เสนอแนะเชิ
2.5ง นโยบายเพื
อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
่ อ การบริ
ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม
7 ก.พ. 53
1.1
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
8 ก.พ. 53
1.2
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
9 ก.พ. 53
1.2
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
12 ก.พ. 53
1.0
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
14 ก.พ. 53
2.2
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
18 ก.พ. 53
1.5
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
21 ก.พ. 53
2.6
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
22 ก.พ. 53
2.2
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
22 ก.พ. 53
2.1
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
23 ก.พ. 53
2.3
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
24 ก.พ. 53
2.3
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
26 ก.พ. 53
1.0
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3 มี.ค. 53
1.0
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9 มี.ค. 53
2.9
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
9 มี.ค. 53
1.7
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
9 มี.ค. 53
1.7
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
10 มี.ค. 53
3.1
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
12 มี.ค. 53
1.0
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
13 มี.ค. 53
1.9
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
13 มี.ค. 53
1.3
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
15 มี.ค. 53
0.6
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
3 เม.ย. 53
2.2
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
4 เม.ย. 53
1.5
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
5 เม.ย. 53
3.5
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รูสึกสั่นไหวที่บริเวณจังหวัดเชียงราย
8 เม.ย. 53
1.7
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
8 เม.ย. 53
0.8
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9 เม.ย. 53
2.2
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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ตารางที่ ผ2.6 (ตอ)
วันที่

ขนาด
(ริกเตอร)

บริเวณที่เกิด

9 เม.ย. 53
11 เม.ย. 53
12 เม.ย. 53
14 เม.ย. 53
14 เม.ย. 53
15 เม.ย. 53
16 เม.ย. 53
19 เม.ย. 53

2.2
1.4
1.6
1.0
3.2
2.1
1.7
1.7

23 เม.ย. 53
25 เม.ย. 53
27 เม.ย. 53
28 เม.ย. 53
30 เม.ย. 53
2 พ.ค. 53
4 พ.ค. 53
7 พ.ค. 53
23 พ.ค. 53
23 พ.ค. 53
2 มิ.ย. 53
4 มิ.ย. 53
4 มิ.ย. 53
4 มิ.ย. 53
11 มิ.ย. 53
12 มิ.ย. 53
13 มิ.ย. 53
13 มิ.ย. 53

2.6
3.0
0.9
2.6
2.6
1.9
2.0
1.7
2.3
2.8
3.0
3.3
1.8
2.2
3.1
2.1
2.2
3.7

18 มิ.ย. 53
27 มิ.ย. 53
01 ก.ค. 53
05 ก.ค. 53
05 ก.ค. 53

1.2
2.7
1.9
2.8
2.7

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ตําบลหนองควาย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
พรมแดนพมา-ไทย ทางทิศตะวันตกของอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ประมาณ
37 กิโลเมตร
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
พรมแดนไทย-ลาว บริเวณอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
พรมแดนไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา จังหวัดแมฮองสอน
ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ใกลอําเภอแมอาย
ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ใกลอําเภอแมอาย
ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ใกลอําเภอแมอาย
ตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
พรมแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา-ไทย
ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รูสึกสั่นไหวบริเวณหมูบานเขาเหล็ก
บานทาลําใย อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
บานนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลหนองประดู อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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ตารางที่ ผ2.6 (ตอ)
วันที่

ขนาด
(ริกเตอร)

บริเวณที่เกิด

08 ก.ค. 53

1.4

ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

11 ก.ค. 53

2.6

ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

15 ก.ค. 53
16 ก.ค. 53
21 ก.ค. 53
24 ก.ค. 53
26 ก.ค. 53
27 ก.ค. 53
02 ส.ค. 53
02 ส.ค. 53
06 ส.ค. 53
07 ส.ค. 53
08 ส.ค. 53
09 ส.ค. 53
09 ส.ค. 53
16 ส.ค. 53
18 ส.ค. 53
19 ส.ค. 53
25 ส.ค. 53
29 ส.ค. 53
30 ส.ค. 53
02 ก.ย. 53
02 ก.ย. 53
03 ก.ย. 53
01 ต.ค. 53

บทที2.6่ 3 ประเด็
น สิ่ ง แวดล
อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
การคาดการณ
สบาถานการณ
นปาหุง อําเภอพานคจังุ ณ
หวัดภาพสิ
เชียงราย ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
2.4
ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2.0
ตําบลเวียงเหนื่ ออการบริ
อําเภอปาย จัหงหวั
ดแมฮ่ ง
องสอน
เสนอแนะเชิ
ง นโยบายเพื
ารสิ
แวดล อ มแบบองค ร วม
2.0
ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2.0 - 3.0
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
(15 ครั้ง)
2.4
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
2.5
ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
1.7
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
1.7
ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง
2.7
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
1.8
ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
2.7 - 3.1
ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
(2 ครั้ง)
1.5
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3.4
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2.1
ปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2.8
ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2.9
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
3.3
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1.6
ตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2.4
ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
1.7
ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
1.8
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
2.9
ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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ตารางที่ ผ2.7 การเกิดเหตุการณดินถลม ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2553
วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ

สาเหตุ/ความเสียหาย

6 พฤศจิกายน 2552
บานตลาดนิคม หมู 6 ตําบล
ตลิ่ ง ชั น อํ า เภอบั น นั ง สตา
จังหวัดยะลา

- สภาพธรณี วิ ท ยาเป น หิ น อั ค นี ช นิ ด
หินแกรนิต และหินตะกอนชนิดหินดินดาน
ซึ่งผุพังใหชั้นดินหนา ประกอบกับมีฝนตก
หนัก วัดปริมาณนํ้าฝนได 220.8 มม. ทําให
ชัน้ ดินบนภูเขาชุม นํา้ จึงเกิดดินถลมลงมา
- มีผูเสียชีวิต 4 ราย
- สภาพธรณี วิ ท ยาเป น หิ น อั ค นี ช นิ ด หิ น
แกรนิ ต และหิ น ตะกอนชนิ ด หิ น ดิ น ดาน
ซึ่ ง ผุ พั ง ให ชั้ น ดิ น หนา ประกอบกั บ มี ฝ น
ตกหนัก วัดปริมาณนํา้ ฝนได 463 มม. ทําให
ชั้นดินบนภูเขาชุมนํ้าจึงเกิดดินถลมลงมา
- มี ผู  เ สี ย ชี วิ ต 8 ราย บ า นเรื อ นได รั บ
ความเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง
- สภาพธรณีวิทยาเปนหินอัคนีชนิดหิน
แกรนิ ต และหิ น ตะกอนชนิ ด หิ น ดิ น ดาน
ซึ่ ง ผุ พั ง ให ชั้ น ดิ น หนา ประกอบกั บ มี ฝ น
ตกหนัก วัดปริมาณนํา้ ฝนได 463 มม. ทําให
ชั้นดินบนภูเขาชุมนํ้าจึงเกิดดินถลมลงมา
- มีผูเสียชีวิต 2 ราย

6 พฤศจิกายน 2552
หมู 5 บานไอรเจีย๊ ะ ตําบลซากอ
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

6 พฤศจิกายน 2553
หมู 3 บานหวยขี้ใต ตําบลโคก
ทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
หมูที่ 3 บานหัวหมอน ตําบล
นาโหนด อํ า เภอเมื อ งพั ท ลุ ง
จังหวัดพัทลุง

18 เมษายน 2553
เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องกันหลายวัน
บานหนองผักแวน หมู 9 ตําบล
ทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแกว

6 มิถุนายน 2553
ซอยนาใน 1 ตํ า บลป า ตอง
อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต
2 สิงหาคม 2553
ถนนสายมาบคางคาว-บานบางเบา
ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง
จังหวัดตราด
10 กันยายน 2553
ถนนสายแม ส รวย-วาวี บ า น
ทุง พราว หมู 8 ตําบลวาวี อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย

เกิดจากการตัดหนาดินทําใหขาดเสถียรภาพ
ประกอบกับมีฝนตกหนักติดตอกันมา 2 วัน
จึงทําใหดนิ ไหลลงมาทับคนงานเสียชีวติ 2 ราย
เกิดดินไหลปดทับเสนทางถนนรอบเกาะชาง
ทําใหรถสามารถสัญจรไดเพียงชองทางเดียว
เนือ่ งจากรองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ทําใหมฝี นตกหนาแนนและตกตอเนือ่ ง
เกิดดินไหลถนนสายแมสรวย-วาวี ทรุดตัว
ยาวกวา 100 เมตร ทําใหรถไมสามารถสัญจรได

การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกัน

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกัน

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกัน

ทธ.ตรวจสอบพืน้ ที่ ใหหมูบ า นเสีย่ งภัย
ดิ น ถล ม ควรดํ า เนิ น การวั ด ปริ ม าณ
นํ้าฝนอยางตอเนื่อง เพื่อแจงเตือน
ประชาชนทีต่ งั้ บานเรือนอยูบ ริเวณใกล
ชิดติดนํา้ หรือรองนํา้ โดยมอบกระบอก
วัดปริมาณนํ้าฝนจํานวน 2 กระบอก
เพื่ อ ทํ า การวั ด ปริ ม าณนํ้ า ฝนและ
แจงเตือนประชาชน เมือ่ นํา้ ฝนถึงจุดวิกฤติ
ตรวจสอบเหตุการณและจัดทํารายงาน
แจงถึงสาเหตุการเกิดดินไหลใหหนวย
งานในพื้นที่รับทราบ
ออกประกาศ ฉบับที่ 4/2553 ใหอาสา
สมัครเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณี
พิ บั ติ ภั ย เฝ า ระวั ง ภั ย ดิ น ถล ม และ
นํ้าปาไหลหลาก
ออกประกาศ ฉบับที่ 17/2553 ใหอาสา
สมัครเครือขายฯ เฝาระวังภัยดินถลม
และนํ้าปาไหลหลากอยางตอเนื่อง

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 2553
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ตารางที่ ผ2.8 เหตุการณหลุมยุบในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ

สาเหตุ/ความเสียหาย

การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี

5 ตุลาคม 2552
ก. ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ทําใหนํ้าฝนไหลลง แนะนําแนวทางการปองกันและแกไข
บานหนองยูง หมู 8 ตําบลนํา้ ผุด สู  โ พรงใต ดิ น และชะล า งเอาดิ น ออกไป ดวยทําการกลบหลุมโดยใชหิน กรวด
อําบลละงู จังหวัดสตูล
ทําใหโพรงใตดนิ ขยายตัวใหญขนึ้ และยุบตัว ทราย และปดทับดวยดิน หากยังมี
การคาดการณ
ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
ข. หลุมกวาง 6 เมตร ลึก 5 เมตร
การยุ บ ตั ว อยู  จะทํ า การตรวจสอบ
อยางละเอียดตอไป

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื
่ อ การบริ
แวดล
มแบบองค
ร วมวิธีการ
20 ตุลาคม 2552
เนือ่ งจากชัน้ ตะกอนทรายด
านลหาารสิ
งทีม่ นี าํ้่ งปน
สงเจอ
าหน
าที่เขาสํารวจโดยใช
บานหัวทุง หมู 4 ตําบลแกลง อยู  ไ หลออกไปยั ง บริ เ วณข า งเคี ย งทํ า ให สํารวจทางธรณีฟสิกส ดวยวิธีวัดคา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เกิดชองวางใตดนิ จึงทําใหตะกอนทรายแหง ความตานทานไฟฟา
จึงเกิดการทรุดตัวขึ้น
12 พฤศจิกายน 2552
พื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบริเวณที่เปนหินแกรนิต
หมู  ที่ 1 ตําบลนํ้าริม อําเภอ ที่มรี อยแตกมาก มีตะกอนทรายชั้นหนาปด
ทับอยูด า นบน อยูใ กลเหมืองหินแกรนิต เมือ่
เมืองตาก จังหวัดตาก
พื้ น ดิ น ได รั บ แรงสะเทื อ น และ/หรื อ มี ฝ น
ตกหนัก หนาดินซึง่ เปนตะกอนทรายชัน้ หนา
เหลานั้นจะขาดเสถียรภาพเกิดรอยแยกบน
พื้ น ดิ น เป น แนวยาว ต อ จากนั้ น จะมี ก าร
ทรุดตัวของพื้นดิน

ทธ.เขาตรวจสอบพื้นที่ กําหนดใหเปน
พื้นที่เฝาระวังที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
จั ง หวั ด ตาก ให ข  อ แนะนํ า แนวทาง
การปฏิบัติตาง ๆ ใหกับจังหวัดตาก

หลังจากฝนตกหนักชัน้ ทรายถูกพัดพาไปกับ ประสานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
นํ้าใตดินและกระแสนํ้าในลําคลอง จึงเกิด เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ และส ง
เปนโพรงใตดินและเกิดหลุมยุบขึ้น
เจ า หน า ที่ เ ข า สํ า รวจโดยใช วิ ธี ก าร
สํารวจทางธรณีฟส กิ ส
ก. เปนพืน้ ทีท่ มี่ ชี นั้ เกลือหินรองรับอยูด า นใต แนวทางแก ไ ขให ทํ า การกลบหลุ ม
เกลื อ หิ น มี คุ ณ สมบั ติ ล ะลายนํ้ า ได ง  า ย โดยใชหนิ กรวด ทราย และปดทับดวย
บางจุดจึงเกิดเปนโพรงใตดิน เมื่อเพดาน ดิน หากยังมีการทรุดตัวอยู จะทําการ
โพรงพังทลายอันเนือ่ งมาจากระดับความดัน ตรวจสอบขั้นรายละเอียดตอไป
ภายในโพรงเปลีย่ นแปลงจึงเกิดเปนหลุมยุบ
ข. ไมมีความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
4 มกราคม 2553
การเกิดโพรงใตดินมีลักษณะเปนทรงกลม ดํ า เนิ น การตรวจสอบหาโพรงเกลื อ
และ 2 กุมภาพันธ 2553
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 เมตร ใตดินดวยเครื่องมือสํารวจวัดความ
บานหนองราง หมู 4 ตําบลคางพลู ลึกประมาณ 10 เมตร อาจเกิดขึ้นไดตาม ตานทานไฟฟา และชี้แจงสาเหตุและ
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ธรรมชาติ หรือในบริเวณใกลเคียงมีการ สภาพธรณี วิ ท ยาหลุ ม ยุ บ โดยการ
สูบนํ้าเกลือจากใตดินขึ้นมาผลิตเปนเกลือ บรรยายและตอบคําถามบนเวที
สินเธาว
29 พฤศจิกายน 2552
บานหวยนํา้ ดํา ในหมู 10 ตําบล
ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
15 ธันวาคม 2552
บานโนนสมบัติ ตําบลออมกอ
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
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ตารางที่ ผ2.8 (ตอ)
วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ

สาเหตุ/ความเสียหาย

9 มกราคม 2553
เกิดการทรุดตัวของดินเปนแนวยาว กวาง
ศูนยผลิตพันธุย าง หมู 1 ตําบล 5 - 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 5 - 6 เมตร
ดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากบริเวณนี้รองรับดวยหินปูนและ
บางจุดเปนโพรงหินปูน เมื่อเพดานโพรงพัง
ทลายอันเนือ่ งมาจากระดับความดันภายใน
โพรงเปลี่ยนแปลงจึงเกิดเปนหลุมยุบขึ้น

การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี
การปองกันและแกไขเบื้องตนใหเจา
หนาที่ทองถิ่นเตือนประชาชนอยาทิ้ง
ขยะของเสีย หรือสารพิษลงในหลุม
เพราะจะทํ า ให เ กิ ด การปนเป  อ นใน
แหล ง นํ้ า ธรรมชาติ หลั ง จากนั้ น ให
ทํ า การกลบหลุ ม โดยใช หิ น กรวด
ทราย (ทีห่ าไดในพืน้ ที)่ และปดทับดวย
ดิน หากยังมีการยุบตัวอยูจะทําการ
ตรวจสอบขั้นรายละเอียดตอไป

ใหเจาหนาทีท่ อ งถิน่ เตือนประชาชนอยา
ทิง้ ขยะของเสีย หรือสารพิษลงในหลุม
จากนั้นใหทําการกลบหลุมโดยใชหิน
กรวด ทราย (ทีห่ าไดในพืน้ ที)่ และปด
ทับดวยดิน
19 กุมภาพันธ 2553
เกิดจากการปรับพื้นที่ลาดเนินเขาและถม ได ส  ง เจ า หน า ที่ เ ข า ตรวจสอบพื้ น ที่
วิทยาลัยการปกครอง ศูนยการ เพื่อกอสรางศูนยฯ ทําใหชั้นดินถมบางจุด และแนะนําแนวทางการแกไขปญหา
เรี ย นรู  แ ละฝ ก อบรมภาคเหนื อ ขาดเสถียรภาพ ทําใหดนิ ทรุดตัวเกิดเปนหลุม โดยทําการถมหรือกลบดวยดินหรือ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
กรวด หลีกเลีย่ งกิจกรรมในพืน้ ทีท่ รุดตัว
พรอมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลง
4 กุมภาพันธ 2553
เพดานโพรงหินปูนพังทลายอันเนื่องมาจาก
บานปากลําปล็อก หมู 2 ตําบล ระดับ ความดั น ภายในโพรงเปลี่ ย นแปลง
ห ว ยเขย ง อํ า เภอทองผาภู มิ จึงเกิดเปนหลุมยุบขึ้น
จังหวัดกาญจนบุรี

2 มีนาคม 2553
พื้นที่ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง แนวทางการปองกันและแกไข ในขัน้ ตน
บานวัดกลาง หมู 5 ตําบลนาโยง จังหวัดตรัง เปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุม ใหเจาหนาทีท่ อ งถิน่ เตือนประชาชนอยา
เหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ยุบ และอยูใ นบัญชีรายชือ่ พืน้ ทีท่ มี่ โี อกาส ทิ้งขยะของเสีย หรือสารพิษลงในหลุม
เกิดหลุมยุบ เนื่องจากบริเวณนี้รองรับ เพราะจะทํ า ให เ กิ ด การปนเป  อ นใน
ดวยหินปูน และบางจุดเปนโพรงหินปูน แหล ง นํ้ า ธรรมชาติ หลั ง จากนั้ น ให
เมื่อเพดานโพรงพังทลายอันเนื่องมาจาก ทําการกลบหลุมโดยใชหนิ กรวด ทราย
(ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน
ระดับความดันภายในโพรงเปลี่ยนแปลง
อย า งไรก็ ต าม หากยั ง พบว า พื้ น ที่
จึงเกิดเปนหลุมยุบขึ้น
ที่ ก ลบหลุ ม ไปแล ว ยั ง มี ก ารยุ บ ตั ว อยู 
กรมทรัพยากรธรณีจะไปทําการตรวจ
สอบอยางละเอียดตอไป
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ตารางที่ ผ2.8 (ตอ)
วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ

สาเหตุ/ความเสียหาย

การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี

19 มีนาคม 2553
พื้ น ที่ ตํ า บลนาโยงเหนื อ อํ า เภอนาโยง แนวทางการปองกันและแกไข ในขัน้ ตน
บานวัดกลาง หมู 5 ตําบลนาโยง จังหวัดตรัง เปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ ใหเจาหนาที่ทองถิ่นเตือนประชาชน
เหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง และอยูในบัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด อยาทิ้งขยะของเสีย หรือสารพิษลงใน
การคาดการณ ส ถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
หลุมยุบ เนือ่ งจากบริเวณนีร้ องรับดวยหินปูน หลุม เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอน
และบางจุดเปนโพรงหินปูน เมือ่ เพดานโพรง ในแหลงนํ้าธรรมชาติ หลังจากนั้นให
พั ง ทลายอั น เนื่ อ่ อ งมาจากระดั
ความดั
น ทําการกลบหลุ
มโดยใชหนิ รกรวด
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื
การบริ หบารสิ
่ ง แวดล
อ มแบบองค
วมทราย
ภายในโพรงเปลีย่ นแปลงจึงเกิดเปนหลุมยุบขึน้ (ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน
อย า งไรก็ ต าม หากยั ง พบว า พื้ น ที่
ที่กลบหลุมไปแลวยังมีการยุบตัวอยู
กรมทรัพยากรธรณีจะไปทําการตรวจ
สอบอยางละเอียดตอไป
7 พฤษภาคม 2553
พื้นที่ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ทธ.ใหแนวทางการปองกันและแกไข
บ า นทุ  ง เสม็ ด ตํ า บลกํ า แพง เปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ และอยูใน ในขัน้ ตนใหเจาหนาทีท่ อ งถิน่ อยาทิง้ ขยะ
อําเภอละงู จังหวัดสตูล
บั ญ ชี ร ายชื่ อ พื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสเกิ ด หลุ ม ยุ บ ของเสีย หรือสารพิษลงในหลุม เพราะ
เนื่องจากบริเวณนี้รองรับดวยหินปูนและ อาจจะทําใหเกิดการปนเปอนในแหลง
บางจุดเปนโพรงหินปูน เมื่อเพดานโพรง ธรรมชาติ หลังจากนั้นใหทําการกลบ
ทลายอันเนือ่ งมาจากระดับความดันในโพรง หลุมโดยใชหนิ กรวด ทราย (ทีห่ าไดใน
เปลี่ยนแปลงจึงเกิดหลุมยุบขึ้น
พื้นที่) และปดทับดวยดิน หากยังพบ
พื้นที่ที่กลบหลุมไปแลวยังมีการยุบตัว
อีก กรมทรัพยากรธรณีจะทําการตรวจ
สอบอยางละเอียดตอไป
13 มิถุนายน 2553 และ 30 เกิดหลุมยุบ 2 หลุม ลักษณะธรณีวทิ ยาในพืน้ ที่ สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ โดยการ
มิถุนายน 2553 บานเขาหนาวัว เปนหินปูน มีรอยแตก ผลการตรวจสอบทาง สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความ
หมู 1 ตําบลเขาคราม อําเภอ ธรณีฟส กิ ส พบวามีโพรงกระจัดกระจายรองรับ ตานทานไฟฟา และแนะนําแนวทางการ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
อยูใ ตผวิ ดิน ทีค่ วามลึกประมาณ 20 เมตร
แกไขปญหากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และประชาชนในพืน้ ที่
18 มิถุนายน 2553
เกิ ด จากการดั ด แปลงบ อ นํ้ า ตื้ น ไปเป น สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ และได
บานเกตรี หมู 3 ตําบลเกตรี บ อ ระบายนํ้ า เสี ย ซึ่ ง มี ก ารใช ป ระโยชน แนะนํ า แนวทางการแก ไ ขป ญ หา
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มานาน ทํ า ให มี ก ารเสื่ อ มสภาพของท อ กับเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของและประชาชน
กันพัง รวมทั้งสภาพดินที่ปดทับอยูรอบ ๆ ในพื้นที่ทราบ
บอมีการพังทลายลงสูกนบอบางสวน
1 กรกฎาคม 2553
เกิ ด จากพื้ น ดิ น เป น ตะกอนทรายมี ค วาม สงเจาหนาทีเ่ ขาตรวจสอบพืน้ ทีด่ งั กลาว
บ า นเลขที่ 13/7 ถนนชลระอุ ตอเนือ่ งของรูพรุนสูง เมือ่ มีฝนตกหนักติดตอ และไดแนะนําแนวทางการแกไขปญหา
ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง กัน ทําใหนํ้าฝนไหลลงสูใตดินซึมลงพื้นดิน กับเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของและประชาชน
ระนอง จังหวัดระนอง
นําเอาดินและตะกอนไหลลงสูร ะดับทีล่ กึ กวา ในพืน้ ที่

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ

สาเหตุ/ความเสียหาย

การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี

16 กรกฎาคม 2553
เกิ ด จากลั ก ษณะธรณี วิ ท ยาในพื้ น ที่ เ ป น สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ และ
หมู 2 และ 3 ตําบลในวงเหนือ หินปูน มีรอยแตก มีโพรงกระจัดกระจาย ไดแนะนําแนวทางการแกไขปญหากับ
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง
รองรับอยูใตผิวดิน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน
ในพื้นที่
16 กรกฎาคม 2553
เกิดจากชั้นทรายถูกนํ้าใตดินกัดเซาะ และ สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ และ
บานเลขที่ 8 ถนนดับคดี ตําบล พัดพาตะกอนลงสูแมนํ้าลําคลองขางเคียง ไดแนะนําแนวทางการแกไขปญหากับ
เขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง ทําใหเกิดโพรงใตดนิ ซึง่ เปนตนเหตุทาํ ใหเกิด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน
จังหวัดระนอง
หลุมยุบ
ในพื้นที่
6 สิงหาคม 2553
แปลงทดลองปลูกพืชของศูนยวจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรนาน ตําบล
ผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

พืน้ ทีบ่ ริเวณนีร้ องรับดวยหินปูน และบางจุด
เปนโพรงหินปูน เมื่อเพดานโพรงพังทลาย
อันเนื่องมาจากระดับความดันภายในโพรง
เปลี่ยนแปลงจึงเกิดเปนหลุมยุบขึ้น

สงเจาหนาทีเ่ ขาตรวจสอบและแนะนํา
ใหลอมรั้ว ปกปายเตือนภัยหลุมยุบ
และกลบหลุมโดยใชหิน กรวด ทราย
(ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน
หากยั ง มี ก ารยุ บ ตั ว อยู  จ ะไปทํ า การ
ตรวจสอบอยางละเอียดตอไป

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 2553
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ตารางที่ ผ2.9 พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลดานอาวไทยทีป่ ระสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝง อยางรุนแรง
พื้นที่

จังหวัด

ชายฝง

ชนิดชายฝง

ระยะทาง
อัตรา
ทีถ่ กู กัดเซาะ การกัดเซาะ

อาวไทยฝง ตะวันออก จันทบุรี

เกาะแมว-แหลมหญ า ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
16 กิโลเมตร มากกวา 5 เมตร/ป
ตํ า บลปากนํ้ า แหลม
การคาดการณ ส ถานการณ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
สิงห อําเภอแหลมสิงห
ระยอง
มาบตาพุด อําเภอเมือง หาดทรายปจจุบัน 4.7 กิโลเมตร 5 - 10 เมตร/ป
(บานหนองแฟบ
และ ห ารสิ่ ง แวดล อ มแบบองค ร วม
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื
่ อ การบริ
หาดตากวน)
ฉะเชิงเทรา
บานคลองเจริญไว-บาน ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
9 กิโลเมตร
12 เมตร/ป
คลองสีลง ตําบลสอง
คลอง อําเภอบางปะกง
อาวไทยตอนบน
สมุทรปราการ บานบางสําราญ ตําบล ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
17.5 กิโลเมตร 15 - 25 เมตร/ป
บางปูใหม อําเภอเมือง
บานแหลมสิงหปากคลอง ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
12.5 กิโลเมตร มากกวา 25 เมตร/ป
ขุนราชพินิจใจ ตําบล
แหลมฟาผา อําเภอพระ
สมุทรเจดีย
กรุงเทพฯ
ปากคลองขุนราชพินจิ ใจ- ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
5.5 กิโลเมตร 15 - 25 เมตร/ป
บ า นท า ตะโก เขต
บางขุนเทียน

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

บานดอนมะขาม ตําบล ที่ราบนํ้าขึ้นถึง
ปากทะเล-บานทําเนียบ
ตําบลบางแกว อําเภอ
บานแหลม
บานบางเกตุ ตําบลบาง หาดทรายปจจุบัน
เกา อําเภอชะอํา
อาวไทยฝงตะวันตก ประจวบคีรีขันธ บ า นหนองเก า -บ า น หาดทรายปจจุบัน
ห น อ ง เ สื อ ตํ า บ ล
หิ น เหล็ ก ไฟ อํ า เภอ
ปราณบุรี
เพชรบุรี

สุราษฎรธานี

บ า นพอด-บ า นปาก หาดทรายปจจุบัน
คลองคราม ตําบลชล
คราม อําเภอดอนสัก
นครศรีธรรมราช บานเคียนดํา-บานบอ หาดทรายปจจุบัน
นนท ตํ า บลท า ศาลา
อําเภอทาศาลา
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5 กิโลเมตร

10 เมตร/ป

1.5 กิโลเมตร

7.3 เมตร/ป

1 กิโลเมตร

8 เมตร/ป

8 กิโลเมตร

16 เมตร/ป

8 กิโลเมตร

6 เมตร/ป
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ตารางที่ ผ2.9 (ตอ)
พื้นที่

จังหวัด

ชายฝง

ชนิดชายฝง

นครศรีธรรมราช บานแหลมตะลุมพุก-บาน หาดทรายปจจุบัน
บ า ง ป อ ตํ า บ ล แ ห ล ม
ตะลุมพุก ตําบลคลองนอย
อําเภอปากพนัง
บานเกาะทัง ตําบลทาพญา หาดทรายปจจุบัน
อําเภอปากพนัง-บานหนา
ศาลา ตําบลบานสน อําเภอ
หัวไทร
สงขลา
บ า นอู  ต ะเภา ตํ า บลท า หาดทรายปจจุบัน
บอน-บานปากแตระ ตําบล
ปากแตระ อําเภอระโนด
ปตตานี

นราธิวาส

บานบะอิง-บานบางตาวา หาดทรายปจจุบัน
ตํ า บลบางตาวา อํ า เภอ
หนองจิก
บานตันหยงเปาว ตําบล หาดทรายปจจุบัน
ทากําขํา อําเภอหนองจิก

ระยะทาง
อัตรา
ทีถ่ กู กัดเซาะ การกัดเซาะ
29 กิโลเมตร

8 เมตร/ป

23 กิโลเมตร

12 เมตร/ป

4 กิโลเมตร

5.5 เมตร/ป

4.5 กิโลเมตร 10 - 20 เมตร/ป

1 กิโลเมตร

10 - 12 เมตร/ป

บานตะโละสะมิแล ตําบล หาดทรายปจจุบัน
แหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง

2 กิโลเมตร

5 - 6 เมตร/ป

บ า นท า กุ น บ า นท า ด า น หาดทรายปจจุบัน
ตําบลตะโละกาโปร อําเภอ
ยะหริ่ง

0.5 กิโลเมตร

6 เมตร/ป

แหลมตาชี (แหลมโพธิ์ ) สันดอนจะงอย
ตําบลตะโละกาโปร อําเภอ
ยะหริ่ง
บ า นบาเกะ ตํ า บลบู กิ ต หาดทรายปจจุบัน
อําเภอเมือง

0.3 กิโลเมตร

5 - 6 เมตร/ป

4 กิโลเมตร

10 เมตร/ป

บ า นลาฆอปาละ ตํ า บล หาดทรายปจจุบัน
กะลุวอเหนือ อําเภอเมือง

0.2 กิโลเมตร

5 - 6 เมตร/ป

บานคลองตน อําเภอศาลา หาดทรายปจจุบัน
ใหม อําเภอตากใบ

21 กิโลเมตร

7 - 10 เมตร/ป

ทีม่ า : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2552
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ตารางที่ ผ3.1 สถานภาพของการสรางเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการ

สถานะ

ความจุ
(ลาน ลบ.ม.)
ทัง้ หมด/ใชการ

ความสูง
(เมตร)

ความสามารถ
ในการผลิต
กระแสไฟฟา
(เมกะวัตต)

พ.ศ.

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

การคาดการณ
ค300
ุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล
เขื่อน Manwan
กอสรางเสร็จ ส ถานการณ
257/920
1,500 อ มในอนาคตและข
2536 - 2539 อ
เขื่อน Dachaochan กอสรางเสร็จ 367/933
110
1,350
2544 - 2547
เสนอแนะเชิ
นโยบายเพื
เขื่อน Jinghong
กอสรางงเสร็
จ 249/1,233่ อ การบริ
118ห ารสิ่ ง แวดล
1,750อ มแบบองค
2551ร- วม
2553
เขื่อน Xiaowan
กําลังกอสราง 9,900/14,546
300
4,200
2557
เขื่อน Gongguoqiao กําลังกอสราง 120/510
130
750
2554
เขื่อน Nuozhadu
กําลังกอสราง 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
ทีม่ า : คณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขง 2553
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ตารางที่ ผ3.2 สรุปขอมูลโครงการเขื่อนกั้นแมนํ้าโขงตอนลาง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
โครงการ
เขื่อนปากแบง

ประเทศ

กําลังผลิต
(เมกะวัตต)

ความยาวอาง บริษัทผูดําเนิน
เก็บนํ้า (กม.)
การ

สปป.ลาว

1,230

160

เขือ่ นหลวงพระบาง สปป.ลาว

1,410

147

เขื่อนไซยะบุรี

สปป.ลาว

1,260

95

เขื่อนปากลาย

สปป.ลาว

1,300

110

เขื่อนสานะคาม

พรมแดนไทย- 1,200
สปป.ลาว
พรมแดนไทย- 2,030
สปป.ลาว

97

ตาถัง (จีน)

85
149

เขื่อนลาดเสือ

พรมแดนไทย- 1,827
สปป.ลาว
สปป.ลาว
800

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ กระทรวง
พลังงาน
อิตาเลียนไทย และ
เอเชียคอรป (ฮองกง)
เจริ ญ เอนเนอร ยี
แอนดวอเตอร

เขื่อนดอนสะฮอง

สปป.ลาว

360

5

เมกะเฟรส (มาเลเซีย)

เขื่อนทาโก

สปป.ลาว

60

N/A

CNR & EDL (ฝรัง่ เศส)

เขื่อนสตึงเตรง

กัมพูชา

980

52

บริ ษั ท ซองดา
(เวียดนาม)

เขื่อนซําบอ

กัมพูชา

2,600

86

เขื่อนปากชม
บานกุม

10

สถานะ

ตาถัง (จีน)

MOU* เพื่อศึกษา
ความเปนไปได
ปโตรเวียดนาม
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเปนไปได
ช.การชาง
รายงานการศึกษา
ผลกระทบ ESIA
สงรัฐบาลลาวแลว
ชิ โ นไฮโดร และ MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ไชนาอิเลคโทรนิกส ความเปนไปได
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเปนไปได
ศึ ก ษาความเป น
ไปไดเบื้องตนแลว
เสร็จ
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเปนไปได
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเป น ไปได
เบื้องตน
ออกแบบ
โดยละเอียด
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเป น ไปได
เบื้องตน
MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเปนไปได

ไชนาเซาเทิรน MOU เพื่ อ ศึ ก ษา
พาวเวอรกริด
ความเปนไปได
หมายเหตุ : * Memorandum Of Understanding: MOU เปนหนังสือซึ่งฝายหนึ่งแสดงความสมัครใจในการ
ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝายหนึ่ง โดยหนังสือ
นี้ไมถือวาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการของผูลงนามวาจะปฏิบัติดังที่ไดระบุไว
ที่มา : การประชุมระดับภูมิภาควาดวยการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของโครงการเขื่อนบน
แมนํ้าโขง วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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ตารางที่ ผ4.1 ประกาศกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงาน

ประกาศเรื่อง

1. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27
(พ.ศ. 2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
การคาดการณ ส ถานการณ คุ ณ 2550)
ภาพสิ่ ง แวดล อ มในอนาคตและข อ
2. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 30
(พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย
่ ว ไปในเวลา
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ หระเหยง
ารสิ่างยในบรรยากาศโดยทั
แวดล อ มแบบองค
ร วม 1 ป
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2550)
3. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจน
ไดออกไซด ใ นบรรยากาศโดยทั่ ว ไป (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
4. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553)
5. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อ ป อ งกัน ผลกระทบต อ อาคาร (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
6. กําหนดใหบอ เพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ชายฝง เปนแหลงกําเนิด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มลพิษทีจ่ ะตองถูกควบคุมการปลอยนํา้ เสียลงสูแหลง
นํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
7. กํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม ระดั บ เสี ย งและความ
สั่ น สะเทื อ นจากการทํ า เหมื อ งหิ น (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548)
8. กําหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมระดับเสียงและความสัน่ สะเทือน (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548)
9. กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549)
10. กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2549)
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)
หนวยงาน

ประกาศเรื่อง

11. การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซคารบอนไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถ
จักรยานยนต (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2550)
12. การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใช
เครื่องยนตแกสโซลีน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550)
13. กําหนดใหบอ เพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ กรอยเปนแหลงกําเนิด
มลพิษทีจ่ ะตองถูกควบคุมการปลอยนํา้ เสียลงสูแ หลง
นํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
14. กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิง้ จากบอเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้ากรอย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
15. กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากบอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551)
16. กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเปนแหลงกําเนิด
มลพิษทีจ่ ะตองถูกควบคุมการปลอยนํา้ เสียลงสูแ หลง
นํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551)
17. กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละมาตรการในทางวิ ช าการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกัน
ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
18. กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอ (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553)
19. กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553)
20. กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
21. กํ า หนดมาตรฐานค า ควั น ดํ า ของรถยนต ที่ ใ ช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
22. กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียจาก
โรงไฟฟาใหม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2553)

331

ภาคผนวก

ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)
หนวยงาน

ประกาศเรื่อง

23. กําหนดใหโรงไฟฟาใหมเปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะ
ต อ งถู ก ควบคุ ม การปล อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย ออกสู 
บรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2553)
การคาดการณ ส ถานการณ ค24.ุ ณ กํภาพสิ
แวดลลอฝอยเป
มในอนาคตและข
าหนดให่ งเตาเผามู
นแหลงกําเนิดมลพิอ
ษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16
พ.ศ. 2553)
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ หกรกฎาคม
ารสิ่ ง แวดล
อ มแบบองค ร วม
25. กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
26. กําหนดใหคลังนํา้ มันเชือ้ เพลิงเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553)
27. กํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล อ ยทิ้ ง ไอนํ้ า มั น
เบนซินจากคลังนํา้ มันเชือ้ เพลิง (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553)
28. กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม ครองสิง่ แวดลอมใน
ทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือ
คลอง อํ า เภอคลองท อ ม และอํ า เภอเกาะลั น ตา
จังหวัดกระบี่ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2550)
29. กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในท อ งที่ อํ า เภอคุ ร ะบุ รี อํ า เภอตะกั่ ว ป า อํ า เภอ
ทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอ
ตะกัว่ ทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550)
30. กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2553 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
31. กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม ครองสิง่ แวดลอมใน
บริ เ วณพื้ น ที่ อํ า เภอบางละมุ ง และอํ า เภอสั ต หี บ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
32. กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพืน้ ทีอ่ าํ เภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี
อํ า เภอท า ยาง และอํ า เภอชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี
อํ า เภอหั ว หิ น และอํ า เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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ประกาศเรื่อง
33. กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
34. กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทาง
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
และรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ในเขตพื้ น ที่ คุ  ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ในบริ เ วณพื้ น ที่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2553
35. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้ อ งต น และรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอ
บางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
36. กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทาง
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่อําเภอ
บานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553
37. กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทาง
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
คุ  ม ครองสิ่ ง แวดล อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
พ.ศ. 2553
38. หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูช าํ นาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดลอม
เบื้ อ งต น และรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

39. หลักเกณฑและวิธกี ารในการผลิต การนําเขา การสง
ออก และการมีไวในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตรายทีก่ รม
ปศุสตั วเปนผูร บั ผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม 2551)
40. กํ า หนดชนิ ด พื ช เป น พั น ธุ  พื ช ใหม ที่ จ ะได รั บ การ
คุ  ม ครอง ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ  ม ครองพั น ธุ  พื ช
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 28 มกราคม 2551)
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ประกาศเรื่อง

41. กําหนดชนิดพืชเปนพันธุพ ชื ใหมทจี่ ะไดรบั การคุม ครอง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองพันธุพ ชื พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา
วันที่ 6 มีนาคม 2551)
การคาดการณ ส ถานการณ ค42.ุ ณ กํภาพสิ
อ
า หนดชนิ่ งดแวดล
พื ช เป น พัอนมในอนาคตและข
ธุ  พื ช ใหม ที่ จ ะได รั บ ความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.
2542 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจา
บกษา่ งวันแวดล
ที่ 27 สิงอหาคม
2551)
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ หนุเารสิ
มแบบองค
ร วม
43. พืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19
มกราคม 2552)
44. การขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย การออกใบสําคัญและการ
ต อ อายุ ใ บสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย
ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มกราคม 2552)
45. เพิกถอนสิ่งตองหามที่ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรู
พื ช พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ 26 มิถุนายน 2551)
46. กํ า หนดมาตรฐานสิ น ค า เกษตร : เกษตรอิ น ทรี ย 
เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย
ผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ เ กษตรอิ น ทรี ย  ต ามพระราช
บัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
47. กํ า หนดมาตรฐานสิ น ค า เกษตร : เกษตรอิ น ทรี ย 
เลม 3 : อาหารสัตวนํ้าอินทรียตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสิ น ค า เกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
48. กําหนดปุยเคมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.
2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัน
ที่ 29 เมษายน 2552)
49. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ :
สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษคางสูงสุด พ.ศ. 2551
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2551)

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ

กระทรวงพลังงาน
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50. การประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงาน
ความรอนและไฟฟารวมกัน ขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2550)
51. กํ า หนดเขตที่ ตั้ ง และเขตปลอดภั ย ของสถานที่ ผ ลิ ต
ป โ ตรเลี ย มในทะเล (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ 22 มกราคม 2552)
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หนวยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศเรื่อง
52. ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2548)
53. กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2548)
54. กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2548)
55. กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน กรณีก ารใช นํ้า มัน ใช แ ล ว ที่ผ  า น
กระบวนการปรับคุณภาพและเชือ้ เพลิงสังเคราะหเปน
เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2548)
56. การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม
2549)
57. กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่
เกิ ด จากการประกอบกิ จ การโรงงาน พ.ศ. 2548
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม
2549)
58. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการ
บํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14
สิงหาคม 2550)
59. การจั ด ทํ า รายงานชนิ ด และปริ ม าณสารมลพิ ษ ที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 17 กันยายน 2550)
60. หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงานทีต่ อ งมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ.
2550 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2550)
61. การสงขอมูลเขาสูร ะบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก
ปลองแบบอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง (Continuous Emission
Monitoring System: CEMS) พ.ศ. 2550 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2550)
62. การเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 18 เมษายน 2551)
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ประกาศเรื่อง

63. กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานทีต่ อ งจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2551)
การคาดการณ ส ถานการณ ค64.ุ ณ กํภาพสิ
่ ง แวดล
อ มในอนาคตและข
อ
าหนดการเลิ
กใช POLYCHLORINATED
BIPHENYL
(PCBs) 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18
สิงหาคม 2551)
เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การบริ
ห
่ ง แวดล
มแบบองค
วมด การ
65. หลัารสิ
ก เกณฑ
แ ละวิ ธี กอารปฏิ
บั ติ เ กี่ ย วกั บรการจั
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551)
66. โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจ
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ทั้ ง ด า น
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2552)
67. กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2552)
68. กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานทีต่ อ งจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10
สิงหาคม 2553)
69. กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินสุวรรณภูมิเปน
กระทรวงคมนาคม
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ 2551)

บทที่ 3 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ ค วรเร ง ดํ า เนินการ
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สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
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