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คํานํา
 ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมปนฐานอันสําคัญของการพัฒนาประทศใหกิดความจริญกาวหนา นํามาซึไง
ความอยูดกิีนดีของประชาชน ดงัน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม การใชประยชนละการอนุรกัษ 
จึงตองมองใหรอบดานต้ังตในระดับทองถิไน จนถึงระดับลก ดยมุงนนการพัฒนาอยางยัไงยืน
 รายงานสถานการณคณุภาพสิไงวดลอม ปนครืไองมอืหนึไงทีไชีวั้ดความปลีไยนปลงตางโ อันกิดจากการใชประยชน
ละการอนุรักษ รวมท้ังผลกระทบละความสืไอมทรม ทีไกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม นอกจากน้ี 

ยังปนการคาดการณสภาพปญหาทีไอาจกิดขึน้ในวันขางหนา ละทีไสาํคัญยังเดมกีารวิคราะหละนําสนอนวทางกเข
ปญหาในชิงนยบายอีกดวย ซึไงรายงานสถานการณคณุภาพสิไงวดลอม พ.ศ.๎๑๑๐ นี้ปนการติดตามประมินผลคุณภาพ
สิไงวดลอมในชวงระหวางป พ.ศ.๎๑๑๏-๎๑๑๐ ในสาขาตางโ ชน ทรัพยากรดิน นํ้า ปาเม พลังงาน มลพิษ สิไงวดลอม
ชมุชน สิไงวดลอมธรรมชาติละศิลปกรรม ละความหลากหลายทางชีวภาพ ปนตน ละเดมกีารคาดการณประดในปญหา
สําคัญในอนาคต ๏ รืไอง เดก การปรับตัวจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ความรุนรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ละความสืไอมทรมของทรพัยากรทางทะลละชายฝง ดยรายงานฉบับนีค้ณะกรรมการสิไงวดลอมหงชาตเิดพจิารณา
หในชอบลวมืไอวันทีไ ๓ มีนาคม ๎๑๑๒
 ในนามของประธานกรรมการสิไงวดลอมหงชาต ิดฉินัขอขอบคณุคณะอนุกรรมการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพ
สิไงวดลอม ละภาคสวนตางโ ทีไเดรวมกันพิจารณาจัดทํารายงานฉบับนี้จนสํารใจลุลวงดวยดี ละหวังปนอยางยิไงวา
ผูบริหารของหนวยงานตางโ ของภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาชน ละสถาบันการศึกษาจะนําขอมูลทีไกีไยวของเปใช
ใหกิดประยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ละการดํานินงานในดานตางโ อันจะปนการ
นําพาประทศเทยเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืนสืบตอเป

(นางสาวยิไงลักษณ  ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิไงวดลอมหงชาติ
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 Ê ถานารณสิ่งแวดลอมองประเทศึ้นอยูับ
ปจจัยับเคล่ือนและแรงดดันหลายประาร 

โดยสามารถแบงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอสถานารณ
สิง่แวดลอมในประเทศไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแ ปจจัย
ภายในประเทศ และปจจัยภายนอประเทศ โดยปจจัย
ภายในประเทศที่สําคัญประอบดวย ปจจัยดานเศรษฐิจ 
สงัคม และารเติบโตองประาร ในณะท่ีปจจัยภายนอ
ประเทศ หมายรวมถึง ระแสความสนใจ ความเคลื่อนไหว 
และารเจรจาตลงระหวางประเทศท่ีเิดึ้นในระดับโล 
และระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี ้ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผล
ระทบตอสถานารณสิง่แวดลอมในประเทศไดใน 2 ลัษณะ 
ไดแ ผลระทบตอารดําเนนินโยบายส่ิงแวดลอมในประเทศ 

และผลระทบโดยตรงตอสถานารณสิง่แวดลอมในประเทศ
 ในชวง 10 ปทีไผานมา (พ.ศ. 2543-2553) ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประทศมีการติบตฉลีไยสูงถึงรอยละ 7.5 ตอป 
จาํนวนประชากรในประทศกใมีนวนมพิไมขึน้อยางตอนืไอง 
ดยฉพาะในชวง 5 ปหลัง (พ.ศ. 2548-2553) มีการพิไมขึ้น
ของจํานวนประชากรในขตมืองอยางตอนืไอง คิดปน
อัตราการติบตฉลีไยรอยละ 4.21 ตอป นอกจากน้ี จํานวน
นักทองทีไยวท้ังชาวเทยละชาวตางชาติกใมีการติบตข้ึน
อยางมาก ดยฉพาะในชวงป พ.ศ. 2553-2554 ปจจัย
ละการปลีไยนปลงในประทศหลาน้ีสงผลใหความ
ตองการใชทรัพยากรพิไมมากข้ึน ในขณะทีไปริมาณขยะ
ละของสียกใพิไมมากข้ึนปนลําดับ นอกจากน้ี ในปจจุบัน 

สถานการณ  การปลีไยนปลง  ละการดํานินงาน
ดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมในระดับลกละ

º·ÊÃØ»
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ระดับภูมิภาคเดทวีความสําคัญละสงผลตอสถานการณ
สิไงวดลอมในประทศชนกัน ดยในชวงป พ.ศ. 2553-2554 

ทีไผานมา เดมกีารดํานินงานละการปลีไยนปลงตางโ ใน
ระดับลกละระดบัภมูภิาคทีไสาํคัญหลายดาน เดก ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
ละภาวะลกรอน ระบบนิวศปาเมละทีไดิน ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรน้ํา ขอตกลงระหวางประทศดานการ
พัฒนาทีไยัไงยืน กฎหมายทางทะล ละปญหามลพิษหมอก
ควันขามดน ปนตน ซึไงปจจัยตางโ หลาน้ี ลวนสงผลกระทบ
ละสรางรงกดดันตอคุณภาพสิไงวดลอมในประทศ
 ทั้งน้ี สามารถสรุปสถานการณคุณภาพสิไงวดลอม
เดดังน้ี
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ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอาาศและ
ภาวะโลรอน 
 ชวง 10 ปทีไผานมา ประทศเทยมีอุณหภูมิฉลีไยสูง
ขึ้นประมาณ 0.3 องศาซลซียส ดยป พ.ศ. 2553 ปนปทีไ
รอนทีไสุดในรอบ 10 ป มีอุณหภูมิฉลีไย อุณหภูมิสูงสุดฉลีไย 

ละอุณหภูมิตํไาสุดฉลีไยสูงกวาคาปกติ ดยมีอุณหภูมิ
ฉลีไยทากับ 27.97 องศาซลซียส สูงกวาคาปกติ 0.94 

องศาซลซียส นอกจากน้ียังมีพายุหมุนขตรอนคลืไอน
ขาสูประทศเทยจํานวน 1 ลูก คือ พายุดีปรสชัไนทีไกอตัว
บริวณอาวเทยตอนลางในชวงดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2553 

สงผลใหกิดน้ําทวมฉับพลันละน้ําปาเหลหลากในหลาย

พื้นทีไในภาคใต สวนสถานการณการปลอยกาซรือนกระจก
จากรายงานหงชาติฉบับทีไ 2 พบวา ณ ป พ.ศ. 2543 

ประทศเทยมีการปลอยกาซรือนกระจกปริมาณ 229.09 

ลานตันคารบอนเดออกเซดทียบทา ดยภาคพลังงานมี
การปลอยกาซปนสัดสวนสูงทีไสุด 

 จากสถานการณการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
ละภาวะลกรอนทีไกิดข้ึนชีใ้หหในถึงความสีไยงละความ
ออนเหวตอการกิดผลกระทบดานสิไงวดลอม ดยฉพาะ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไมีความรุนรงพิไมมากขึ้น รวมทั้ง
สงผลกระทบตอความออนเหวดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึไงประทศเทยเดรับการยอมรับวาปนประทศทีไมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงหงหนึไงของลก ดยควร
มีมาตรการพืไอการวางผนปองกัน ลดผลกระทบ ตรียม
ความพรอม การปรับตัว ละการศึกษาวิจัยพืไอพัฒนา
ทคนลยีทีไทันสมัย
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ความหลาหลายทางชีวภาพ
การสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพปนปญหา

สําคัญทีไมีสาหตุจากการสูญสียหลงทีไอยู อาศัยตาม
ธรรมชาต ิการใชทรัพยากรกินศักยภาพ ละชนิดพันธุตางถิไน
ทีไรุกราน ดยพบวาชนิดพันธุตางถิไนทีไพบในประทศเทย
มีมากกวา 3,500 ชนิด ปนชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานลว 81 

ชนิดพันธุ ชนิดพันธุทีไมีนวนมรุกราน จํานวน 52 ชนิดพันธุ 
ในป พ.ศ. 2554 ประทศเทยเดรบัการข้ึนทะบียนพ้ืนทีไชุมนํา้
ทีไมีความสําคัญระหวางประทศ (Ramsar site) จํานวน 

12 หง ละอยูระหวางการดํานินงานข้ึนทะบียนอีก 4 หง 

ในขณะทีไพ้ืนทีไปาชายลนมีนวนมพิไมขึน้ ดยในป พ.ศ. 2552 

มีพื้นทีไทากับ 1,525,061 เร พิไมขึ้นจาก 1,458,174 เร
ในป พ.ศ. 2547 สวนสถานภาพของหลงหญาทะล
พบวาในอาวเทยมีความสืไอมทรมประมาณรอยละ 40 

ในขณะทีไหลงหญาทะลบริวณฝ งทะลอันดามันมี
ความสืไอมทรมประมาณรอยละ 20 

นอกจากน้ียังพบการปลีไยนปลงทีไกิดกับปะการังซึไงมี
ความปราะบางละปนตัวช้ีวัดถึงคุณภาพสิไงวดลอมทาง
ทะลละชายฝง เดก การกิดปรากฏการณปะการังฟอก
ขาวในระดับรุนรง ดยในป พ.ศ. 2553 มีปะการังตายจาก
ปรากฏการณฟอกขาวต้ังตรอยละ 20-90 ของตละพ้ืนทีไ 
ดยฉพาะทีไหมูกาะสุรินทร หมูกาะสิมิลัน ละหมูกาะพีพ ี

ละยังพบการตายกยต้ืน ละบาดจใบของสตัวทะลหายาก
เดก วาฬ ลมา ละพะยูนอยางตอนืไอง ในป พ.ศ. 2553 

มีครงการวางนวปะการังทียม 20 ครงการ ภายใต
การดํานินงานของกรมทรัพยากรทางทะลละชายฝงละ
กรมประมง ในขณะทีไในป พ.ศ. 2554 มีครงการวางนว
ปะการังทียมถึง 54 ครงการในหลายจังหวัด 
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ทรัพยารนํ้า
 ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณฝนท้ังป 1,650.5 

มลิลิมตร สงูกวาคาปกติรอยละ 5 ตมคีวามผันผวนระหวาง
ฤดูกาลสูง ดยในชวงดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคมมีปรมิาณ
ฝนตํไากวาคาปกติมาก กิดความหงลงในพ้ืนทีไตอนบน
ของประทศ ละตอมาในชวงดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

มีปริมาณน้ําฝนสูงกวาคาปกติมาก ทําใหกิดอุทกภัยรุนรง
ในพ้ืนทีไภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ละ
ภาคใต ดยพบวา ปริมาณน้ําทีไกักกใบในอางกใบนํ้ารวม
ทั้งประทศทากับ 49,872 ลานลูกบาศกมตร หรือรอยละ 

72 ของความจุทีไสามารถกักกใบนํ้าเดสูงสุด (69,595 ลาน
ลูกบาศกมตร (ณ วันทีไ 1 มกราคม ป พ.ศ. 2554) 

 ตั้งตตนป พ.ศ. 2554 ถึงดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ําฝน
สูงกวาคาปกติในชวงดียวกันของป ถึง 282.1 มิลลิมตร 
หรือคิดปนรอยละ 20 ละในดือนธันวาคม พบวา ปริมาณ
นํ้าในอางกใบนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลางทัไวประทศกวา 

400 หง มีปริมาณน้ํามากกวาป พ.ศ. 2553 ถึง 12.6 ลาน 

ลกูบาศกมตร ดยอางกใบนํา้ทีไมปีรมิาณน้ํากใบกกัมากกวา
รอยละ 80 มีถึง 27 อาง ดยฉพาะอางกใบนํ้าภูมิพลมี
ปริมาตรนํ้าถึง 13,244 ลานลูกบาศกมตร (รอยละ 99) 

สงผลตอการกิดอุทกภัยคร้ังใหญมืไอปลายป พ.ศ. 2554 

ทีไผานมา 

 สําหรับความตองการใชนํ้าพบวา มีนวนมความ
ตองการใชนํ้าพิไมมากข้ึนในอนาคต ทั้งการอุปภค บริภค 

อุตสาหกรรม ละน้ําพืไอรักษาระบบนิวศ ละจากการ
ศึกษาของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวา ปริมาณน้ําทีไกัก
กใบตามหลงน้ําบาดาลทัไวประทศมีประมาณ 1,131,960 

ลานลูกบาศกมตร สูงกวาปริมาณกักกใบนํ้าของหลงผิว
ดินประมาณ 15 ทา นับวามีศักยภาพสูงในการปนหลง
นํ้าพืไอการอุปภค บริภค ละพบวามีคุณภาพอยูในกณฑ
มาตรฐานด ียกวนในบางพ้ืนทีไทีไมปีญหาการปนปอนจากหลง
อุตสาหกรรม การทําหมืองร ละหลงฝงกลบขยะ ชน บริวณ
ในพื้นทีไนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปนตน
 สาํหรับคณุภาพน้ําผิวดินในมนํา้สายหลักละหลงน้ํา
ขนาดใหญดยรวมมีนวนมสืไอมทรมลง ซึไงมีสาหตุหลัก
มาจากน้ําท้ิงจากภาคชุมชน ภาคกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

ละจากกิจกรรมอืไนทีไเมมกีารบําบัดน้ํากอนระบาย สวนคุณภาพ
นํ้าทะลชายฝงมีนวนมสืไอมทรมลงชนกันมืไอทียบกับ
ป พ.ศ. 2549 ดยพ้ืนทีไทีไมคีณุภาพน้ําอยูในกณฑสืไอมทรมมาก 

เดก พืน้ทีไอาวเทยตอนใน บริวณปากมนํา้สายหลัก เดก 
มนํ้าจาพระยา มนํ้าทาจีน มนํ้ามกลอง ละมนํ้า
บางปะกง



16 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

ทรัพยารพลังงาน
 ในชวง 5 ปทีไผานมา (พ.ศ. 2549-2553) การใชพลังงาน
ขัน้สุดทายของประทศเทยมีนวนมพิไมสงูข้ึนอยางตอนืไอง
ในอัตราฉลีไยรอยละ 3.0 ตอป ซึไงในป พ.ศ. 2553 มีการใช
พลังงานท้ังหมด 71,166 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึ้น
จากป พ.ศ. 2552 รอยละ 6.7 ละมสีดัสวนการใชพลังงานตอ
ผลติภณัฑมวลรวมในประทศทากับ 15.48 พนัตันทียบทา
นํา้มันดิบตอพันลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 0.6 ในขณะทีไ
คาความยืดหยุนการใชพลังงานทากับ 0.94 

 การใชพลังงานเฟฟามีอัตราการพิไมขึ้นฉลีไยรอยละ 

4.6 ตอป ในชวง 14 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2540-2553) สวนใหญ
ปนการผลิตจากกาซธรรมชาติ คดิปนรอยละ 69.2 ผลติจาก

ลิกเนต คิดปนรอยละ 21.4 ละจากพลังงานหมุนวียน
ละพลังงานอืไนโ รอยละ 9.2

 การใชพลังงานทดทนมีนวนมพิไมขึ้นอยางตอนืไอง 

ในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีการใชพลังงานทดทนท้ังสิ้น 

7,148 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ คิดปนสัดสวนรอยละ 10 

ของการใชพลังงานข้ันสุดทาย ดยมีปาหมายใหมีการใช
พลังงานทดทนรอยละ 20 ของการใชพลังงานข้ันสุดทาย
ภายในป พ.ศ. 2565

 ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณสํารอง
ป๛ตรลียมทีไพิสจูนลว (Proved : P1- ระดับความชืไอมัไนรอยละ 

90)  ประกอบดวยกาซธรรมชาต ิ10.6 ลานลานลูกบาศกฟุต 
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กาซธรรมชาติหลว 245 ลานบารรล ละน้ํามันดิบ 198 

ลานบารรล คิดปนปริมาณรวมทียบทาน้ํามันดิบรวมกัน
ทั้งสิ้น 2,236 ลานบารรล ซึไงลดลงจากปกอน (2,330 ลาน
บารรล) 94 ลานบารรล หรือประมาณรอยละ 4 ดยปริมาณ
สํารองทีไพิสจูนลวของกาซธรรมชาติลดลงประมาณรอยละ 

4 (0.44 ลานลูกบาศกฟุต) กาซธรรมชาติหลว ละน้ํามันดิบ
พิไมขึ้นประมาณรอยละ 2 (8  ลานบารรล) 

 สําหรับปริมาณสํารองป๛ตรลียมทีไยังเมเดพิสูจน ทั้ง
ประภท Probable (P2-ระดับความชืไอมัไนรอยละ 50) ละ 

Possible (ระดับความชืไอมัไนรอยละ 10) ของกาซธรรมชาต ิ

กาซธรรมชาติหลวละน้ํามนัดิบทีไคดิทียบทาน้ํามนัดิบรวมกนั

ทั้งส้ิน 4,190 ลานบารรล ซึไงพิไมขึ้นจากปทีไลวประมาณ     

รอยละ 2 (75 ลานบารรล) ทั้งน้ี จําปนตองทําการสํารวจ
พิไมติมพืไอพิสูจนยืนยันใหปนปริมาณสํารองทีไพิสูจน
ลวตอเปกอนการพัฒนาละผลิตขึ้นมาใชประยชน
 จากการใชพลังงานในป พ.ศ. 2553 ทําใหกิดการ
ปลอยกาซคารบอนเดออกเซดทั้งหมด 198,059 พันตัน 

พิไมขึ้นรอยละ 0.2 จากป พ.ศ. 2552 ดยการปลอยกาซ
คารบอนเดออกเซดสวนใหญกิดจากการผลิตเฟฟา (รอยละ 

41.7) สาขาการขนสง (รอยละ 27.3) ละอุตสาหกรรม
การผลิต (รอยละ 22.3)
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ารใชประโยชนทีด่นิ ทรัพยารดิน และแรธาตุ

 จากขอมูลลาสุดป พ.ศ. 2552 พื้นทีไสวนใหญของ
ประทศเทยป น พ้ืนทีไ  พืไอการกษตรกรรมท้ังหมด 

171,585,556 เร คิดปนรอยละ 53.50 ของพื้นทีไทั้งหมด 

ละพ้ืนทีไปาสมบูรณมีมากทีไสุดในภาคหนือ ปนพ้ืนทีไ 
57,149,137 เร ในขณะทีไภาคตะวันออกฉียงหนือปนภาค
ทีไมพีื้นทีไปารอสภาพฟนฟูถึงกวา 6.2 ลานเร คิดปนรอยละ 

29.98 ของพื้นทีไปาเมทั้งหมดในภาคน้ี ละยังปนภาคทีไมี
พื้นทีไทิ้งรางมากทีไสุดถึงกือบ 4 ลานเร 
 ในป พ.ศ. 2551 พืน้ทีไปาเมของประทศเทยพิไมมากข้ึน
จากป พ.ศ. 2549 ในขณะทีไในป พ.ศ. 2552 ประทศเทยมี
พื้นทีไปาเม 107,615,181 เร คิดปนรอยละ 33.6 ของพื้นทีไ
ทั้งหมดของประทศ ทั้งน้ี ในชวงป พ.ศ. 2551-2552 พื้นทีไ
ปาเมเมปลีไยนปลงมากนัก ปนสัญญาณทีไดีสําหรับ
การอนุรักษปาเมในประทศ อยางเรกใตาม ในป พ.ศ. 2553 

มีการทําผิดกฎหมายปาเมทั้งหมด 4,580 คดี น้ือทีไปา
ถูกบุกรุกผวถางท้ังหมด 19,853 เร 
 ในสวนของการจัดสรรทีไดินทํากิน พบวา ตั้งตป พ.ศ. 

2547-2553 เดมกีารนําทีไดนิสาธารณประยชนมาดาํนินการ
จัดสรรลวจํานวน 452 ปลง น้ือทีไประมาณ 4 สนเร 

ใน 55 จังหวัด ละจากขอมูลลาสุดถึงดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 มีชุมชนยืไนขอดํานินการฉนดชุมชนจํานวน 

417 ชุมชน คิดปนพ้ืนทีไกวา 2 ลานเร 
 สาํหรับทรพัยากรร จากขอมลูต้ังตป พ.ศ. 2546-2553 

พบวา การใช การผลิต การนําขา ละการสงออกทรัพยากรร
มีนวนมพิไมสงูขึน้ตามการพัฒนาทางศรษฐกิจ ดยฉพาะ
มูลคาการใชรในประทศมีนวนมพิไมขึ้นฉลีไยรอยละ 

8.4 ตอป ในขณะทีไการผลิตรในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา
ถึงกวา 52.5 หมืไนลานบาท พิไมขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ถึง
รอยละ 35.63
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สิ่งแวดลอมชุมชน

 ชวง 5 ปทีไผานมา (พ.ศ. 2549-2553) ประชากรเทย
มีนวนมกระจุกตัวในขตทศบาลพิไมขึ้นอยางตอนืไอง 

คิดปนอัตราการพิไมขึ้นฉลีไยรอยละ 4.21 ตอป ในขณะทีไ
ประชากรนอกขตทศบาลมีอัตราการลดลงฉลีไยรอยละ 1.2 

ตอป ดยในป พ.ศ. 2553 มีประชากรในขตทศบาล 21.6 

ลานคน ละอยูนอกขตทศบาล 42.3 ลานคน สวนจํานวน
ชมุชนออดัในประทศเทยในป พ.ศ. 2551 มทีัง้หมด 6,334 หง
 จากขอมลูการใชทีไดนิในจังหวัดใหญในภาคตางโ พบวา 

พื้นทีไชุมชนละสิไงปลูกสราง ซึไงรวมพ้ืนทีไของตัวมือง 

ยานการคา ละหมูบาน มีนวนมขยายตัวมากข้ึน พื้นทีไ
พืไอการกษตรกรรมเมปลีไยนปลงมากนัก ในขณะทีไพื้นทีไ
ปาเมลดลงอยางหในเดชดั อยางเรกใตาม สดัสวนพ้ืนทีไสีขียว
ตอจํานวนประชากรในขตกรุงทพฯ มีการพิไมขึ้นอยาง
ตอนืไองจาก 2.24 ตารางมตรตอคนในป พ.ศ. 2546 ปน 

4.16 ตารางมตรตอคนในป พ.ศ. 2553 ละมีจํานวนสวน
สาธารณะพิไมขึน้ปน 5,204 หง ตสดัสวนพ้ืนทีไสีขียวตอ
ประชากรในขตกรุงทพฯ ยังคงนอยกวามืองใหญใน
ประทศอืไนโ อยูคอนขางมาก อยางเรกใตาม กรุงทพฯ จดัปน
มืองทีไนาอยูทีไสดุในลกในอนัดับทีไ 102 จาก 140 มืองทัไวลก
ในป พ.ศ. 2554 ซึไงลดอนัดับลงจากอันดับทีไ 101 ในป พ.ศ. 2553
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สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปรรม
 ประทศเทยมีอุทยานหงชาติ 123 หง วนอุทยาน 

113 หง ละขตรักษาพันธุสัตวปา 58 หง จนถึงในป 
พ.ศ. 2554 ประทศเทยมีหลงบราณคดีทีไขึ้นทะบียนลว 

2,167 หง ละมีหลงมรดกลกทีไเดรับการข้ึนทะบียน
ลว 5 หง เดก มืองประวัติศาสตรสุขทัยละมือง
บรวิาร นครประวัตศิาสตรพระนครศรีอยธุยา หลงบราณคดี
บานชียง ขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนรศวร-หวยขาขง 

ละพ้ืนทีไกลุมปาดงพญายใน-ขาใหญ ละมีหลงมรดก

ทางวัฒนธรรมทีไอยูในบัญชีขั้นตนอีก 2 หง เดก สนทาง
ชืไอมตอทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานทีไ
กีไยวของ-ปราสาทพนมรุงละปราสาทมืองตํไา ละอุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท
 อยางเรกใตาม ในชวงป พ.ศ. 2553-2554 สิไงวดลอม
ธรรมชาติละศิลปกรรมละหลงมรดกลกในหลายพ้ืนทีไ 
ตองประสบกับความสืไอมทรมอนันืไองจากอุทกภัย ชน นคร
ประวัตศิาสตรพระนครศรีอยธุยา ละบราณสถานบางหง
ในพื้นทีไภาคหนือ เดรับผลกระทบจากผนดินเหวทีไกิดขึ้น
ในประทศพมาชน ขตมืองประวัตศิาสตรชียงสน จงัหวัด
ชียงราย พระพุทธรูปวัดศรีคมคํา จังหวัดพะยา ละวิหาร
วัดภูมินทร จังหวัดนาน ปนตน
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ยะ องเสียอันตราย และสารอันตราย
 ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณขยะชุมชนกิดข้ึน 

15.16 ลานตัน ดยมีปริมาณพิไมขึ้นทุกปตามจํานวน
ประชากรละการติบตทางศรษฐกิจ ตความสามารถใน
การจัดกใบละกําจัดขยะอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
นั้นมีพียงรอยละ 38 ของปริมาณขยะทีไกิดขึ้น อยางเร
กใตาม การนําขยะกลับมาใชใหมมีนวนมพิไมขึ้นอยาง
ตอนืไองในชวงหลายปทีไผานมา ดยมีสัดสวนปนรอยละ 26 

ของปริมาณขยะท้ังหมด ละหลือปริมาณขยะทีไคาดวา
ตกคางหรือกําจัดเมถูกหลักวิชาการรอยละ 36 ของปริมาณ
ขยะท้ังหมด ดยภาคอุตสาหกรรมมีขยะกิดขึน้ท้ังสิน้ 12.76 

ลานตัน ละสามารถนํากลับมาใชใหมเดถงึ 8.4 ลานตัน หรือ
คิดปนรอยละ 66 

 ป พ.ศ. 2553 มีปริมาณสารอันตรายนําขาละผลิตใน
ประทศรวม 79.96 ลานตัน สารอันตรายทีไผลิตในประทศ
มีปริมาณ 74.30 ลานตัน พิไมขึ้นจากป พ.ศ. 2552 รอยละ 

39 สวนของสียอันตรายมีปริมาณท้ังหมด 3.16 ลานตัน 

ดยปนขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 2.44 ลานตัน 

ละจากชุมชน 0.72 ลานตัน ซึไงของสียอันตรายหลาน้ี 

รอยละ 97 เดถูกกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

คุณภาพอาาศและระดับเสียง
ป พ.ศ. 2553 พบวา ฝุนละอองขนาดลใกหรือฝุนละออง

ขนาดเมกิน 10 เมครอน (PM
10

) ละกาซอซนยังคงปน
ปญหาสําคัญในหลายพ้ืนทีไ ดยฉพาะพ้ืนทีไริมถนนใน
กรุงทพฯ มีปริมาณฝุนละอองขนาดลใกสูงสุดทากับ 195.2 

เมครกรัมตอลูกบาศกมตร ซึไงกินคามาตรฐานคิดปน
รอยละ 4.6 สวนในพ้ืนทีไตางจังหวัด พบวาจังหวัดทีไยังมปีญหา
รืไองฝุนละอองขนาดลใก เดก สมุทรปราการ ชียงใหม 
ลําปาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ละชลบุรี ใน
ขณะทีไจังหวัดทีไมีระดับกาซอซนสูงกวามาตรฐาน เดก 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุรี ชียงใหม 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ระยอง ชลบุรี ละ
ฉะชิงทรา

สําหรับปญหาระดับสียง พบวา บริวณทีไมีระดับสียง
กินมาตรฐานเดกบริวณริมถนนในกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล ดยมีคาระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง ตรวจ
วัดเดในชวง 61 - 85.8 ดซิบลอ คิดปนจํานวนวันกิน
มาตรฐานรอยละ 51 สวนบริวณทัไวเปในกรุงทพฯ ละ
ปริมณฑลละพ้ืนทีไริมถนนในตางจังหวัด (จังหวัดสระบุร ี
ชียงใหม นครราชสีมา ภูกใต ละจังหวัดสงขลา) มีระดับ
สียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมงกินมาตรฐานพียงลใกนอย ใน
ขณะทีไพื้นทีไทัไวเปในตางจังหวัดเมพบปญหาระดับสียงกิน
คามาตรฐาน
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยประสบภัยลงอยางหนัก 

ดยในชวงดือนมกราคม - มนีาคม มพีืน้ทีไประสบภัยลงถึง 

45 จงัหวัด ตในป พ.ศ. 2554 ภัยลงลดลงหลือ 32 จงัหวัด 

ตพบวาชวงกลางป พ.ศ. 2553-2554 ประทศเทยกิด
อุทกภัยมีพืน้ทีไเดรบัผลกระทบครอบคลุมกือบทัไวท้ังประทศ 

ทั้งใน ภาคหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละ
ภาคใต ดยฉพาะอุทกภัยคร้ังใหญในพ้ืนทีไภาคกลางละ
กรุงทพมหานคร มืไอปลายป พ.ศ. 2554 ดยมีปรมิาณน้ําฝน
รวมทั้งประทศสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 32 สงผลให
กิดความสียหายคิดปนมูลคาถึงกวา 1.426 ลานลาน
บาท มีพื้นทีไเดรับความสียหายรวมท้ังสิ้น 65 จังหวัด 684 

อําภอ 4,920 ตําบล 43,636 หมูบาน มีผูสียชีวิต 813 ราย 

ละสูญหาย 3 คน นับปนอุทกภัยคร้ังรุนรงทีไสุดครั้งหนึไง
ของประทศ 

นอกจากน้ี ในชวงดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 กิดหตุการณผนดินเหวทีไสงผล
กระทบตอประทศเทยอยางนอย 5 ครั้ง ละยังมีหตุการณ
ผนดินเหวขนาด 6.9 ริกตอรในประทศพมามืไอวันทีไ 24 

มีนาคม ป พ.ศ. 2554 ซึไงสงผลกระทบในหลายพ้ืนทีไของ
ประทศเทย

ชายฝงทะลของประทศเทยมีความยาวรวมปนระยะ
ทาง 3,148 กิลมตร (รวมนวชายฝงกาะภูกใต) พบวา 

ประสบปญหาการกัดซาะชายฝงปนระยะทางประมาณ 

830 กิลมตร คิดปนรอยละ 26.4 ของชายฝงทะลของ
ประทศ ดยชายฝงบริวณอาวเทยถูกกัดซาะปนระยะทาง
รวมประมาณ 730 กิลมตร ละชายฝงทะลดานอันดามัน
ถูกกัดซาะปนระยะทางรวมประมาณ 100 กิลมตร
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ประดในดานสิไงวดลอมทีไสาํคญั (Hot issues)ในป 
พ.ศ. 2554 มีจํานวน 3 รืไอง เดก อุทกภัยละดินถลมใน
ภาคใต  การปลีไยนปลงการใชทีไดนิละสภาพสิไงวดลอม
ในจังหวัดนาน ละการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางมี
สวนรวม 

หตกุารณอุทกภัยละดนิถลมในภาคใต ในชวงดือน
มีนาคม-มษายน พ.ศ. 2554 ทั้งน้ีมีสาหตุมาจากฝนทีไ
ตกอยางหนักในหลายพ้ืนทีไ ประกอบกับการบุกรุกตัดเม
ทาํลายปาพืไอทาํการกษตรละหมือง มีครงสรางกีดขวาง
ทางระบายน้ํา เมวาจะปนสนทางคมนาคม การถมทีไดินพืไอ
สรางทีไอยูอาศัยลวงล้ําลําน้ํา ทาํใหปนอุปสรรคตอการระบาย
นํ้า ละปญหาระบบการตือนภัยทีไขาดประสิทธิภาพสงผล
ใหกิดอุทกภัย ดิน หินถลม สรางความสียหายตอชีวิตละ
ทรัพยสินปนจํานวนมาก ดยมีพื้นทีไประสบภัย 100 อําภอ
ใน 10 จังหวัด ประชาชนดือดรอนกือบ 3 ลานคน มีผูสีย
ชวิีต 66 คน คดิปนมูลคาความสียหายถึง 26,075 ลานบาท 

ท้ังนี้ นวทางกเขควรรงกปญหาการบุกรุกตัดเม
ทําลายปา กปญหาสิไงปลูกสรางทีไกีดขวางทางน้ํา พิไม
ประสิทธิภาพละสรางครือขายระบบตือนภัย ตรียม
ผนการรบัมอืสถานการณฉกุฉินอยางปนรูปธรรมละให
ประชาชนรับรูดยทัไวถึง ละในสวนของภาครัฐตองมีการ
วางผนชวยหลือทั้งในชวงกิดหตุละหลังกิดหตุอยาง
ชัดจนละทัไวถึง

ประดในการปลีไยนปลงการใชทีไดินละสภาพ
วดลอมในจังหวัดนาน พบวาพ้ืนทีไการกษตรในจังหวัดนาน 

ดยฉพาะพ้ืนทีไปลูกขาวพดล้ียงสัตวมีการขยายตัวพิไม
ขึ้นอยางรวดรใวในชวง 5 ปทีไผานมาถึง 3 ทาตัว ดยมีพื้นทีไ

ปลูกขาวพดกือบ 9 สนเร ในป พ.ศ. 2553 ในขณะทีไพื้นทีไ
ปาเมลดลงอยางรวดรใวจาก 5.3 ลานเรในป พ.ศ. 2547 

หลือพียง 5 ลานเร ในป พ.ศ. 2552 จงึปนพ้ืนทีไทีไประสบกบั
ความปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทําใหกิดภัยลง
ละอุทกภัยรุนรงมากทีไสุดในรอบหลายป กิดการชะลาง
พังทลายของหนาดิน การปนปอนของสารคมีในหลงนํ้า
คุณภาพน้ําสืไอมทรม ซึไงสงผลตอการใชนํ้าอุปภคละ
บริภคละปญหาสาธารณสุขของประชาชน จงึควรใหความรู
กับประชาชนถึงผลกระทบทีไจะกิดขึ้น สนับสนุนทางลือก
ในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนทีไ สรางกลเก
พืไอพิไมรงจงูใจในการอนุรกัษปาเม ละสนับสนนุการสราง
ครือขายภาคประชาชนในการอนุรักษสิไงวดลอม
 ทรัพยากรทางทะลละชายฝงเดรบัรงกดดันอยาง
มากทั้งจากการขยายตัวของชุมชน การปลีไยนปลงการใช
ทีไดิน ละการปลีไยนปลงตามธรรมชาติ ในปจจุบันพบ
วา ประชาชนหลายกลุมขาดความชืไอมัไนในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝงละรียกรองการมี
สวนรวมของภาคสังคมในการจัดการ รวมทั้งการมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานตางโ ของภาครัฐทั้งในสวนกลางสวน
ภูมิภาค ละสวนทองถิไน ในดานความชัดจนในบทบาท
หนาทีไละการบงปนขอมลูระหวางหนวยงาน ดงัน้ันจึงควร
พิไมประสิทธิภาพกระบวนการมีสวนรวม มีการพัฒนาหรือ
ปรบัปรงุระบบฐานขอมลูทรัพยากรละพ้ืนทีไชายฝงทะล จดัทํา
ผนมบทหรือผนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรทางทะล
ละชายฝงชิงบูรณาการ ละมกีารบูรณาการบทบาท หนาทีไ 
ละครืไองมือในการจัดการทรัพยากรชายฝง  
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1. à»‡ÒËÁÒÂ: ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èã¹Í¹Ò¤μÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ 
áÅÐà»š¹àªÔ§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
มาตรการระยะสั้น 

 � ควรมีการต้ังปาหมายละผลสัมฤทธ่ิในการอนุรกัษ
ละพัฒนาสิไงวดลอมละทรพัยากรธรรมชาติอยางชดัจน
ละปนรูปธรรม
 �  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนด
วิสัยทัศน ปาหมาย ผนการดํานินการ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ ดยใหมกีารกําหนดหนาทีไ ขอบขตความรับผดิชอบ 

ละผลประยชนทีไเดรับอยางชัดจน
มาตรการระยะยาว 
 � ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดุลละ
ยัไงยืน 

 � กําหนดผนงานระดับชาติพืไอประมินคุณภาพ
สิไงวดลอมละกําหนดผนปฏิบัติการพืไอปกปองละ
ฟนฟูพื้นทีไคุมครอง
 � ใหความสําคัญละคํานึงถึงการปลีไยนปลง ทัง้ดาน
ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลอม ทีไกิดขึ้นในระดับลก 

ดยนนทีไการศึกษาขอมูลอยางลึกซ้ึง 

 � กําหนดใหการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศปน
กรอบของการดํานินงานการพัฒนาประทศพืไอใหบรรลุ
ปาหมายการพัฒนาทีไตั้งเวละใหมีการบูรณาการการ
ดํานินงานตามผนมบทละยุทธศาสตรทีไกําหนดเว
 หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบ เดก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวงมหาดเทย กระทรวง
การตางประทศ ละสํานักนายกรัฐมนตร ี
2. ¹âÂºÒÂ: ¤ÇÃÁÕ¢ŒÍ¡íÒË¹´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹âÂºÒÂ
ÀÒ¤ÃÑ°ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ·Ñé§ã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ 
áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¹âÂºÒÂ

มาตรการระยะสั้น 

 � ดํานินการใหทุกภาคสวนขาเปมีสวนรวมในการ
พฒันาตามความหมาะสม ดยตัง้ปาใหกิดผลภายในผน
พัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิฉบับทีไ 11 

มาตรการระยะยาว 

 � พัฒนาละนําครืไองมือทีไหมาะสมเปใชพืไอการ
กําหนดนยบาย ช น การประมินสิไงวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

 หน วยงานหลักทีไ รับผิดชอบ  เด ก   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ
à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁàªÔ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
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มาตรการระยะสั้น 

 � สริมสมรรถนะของหนวยงานทีไกีไยวของกับการ
ประมินผลกระทบสิไงวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) ละการประมินผลกระทบสิไงวดลอม
ในรูปบบอืไน 

 � สริมสรางสมรรถนะละความสามารถของบคุลากร
สาขาสิไงวดลอม
 � กําหนดใหชุมชนละองคกรปกครองสวนทองถิไนจัด
ทาํผนงบประมาณละผนลงทุนประจําปในการคุมครอง
ละฟนฟูสิไงวดลอมละทรัพยากรธรรมชาติ 

 � ทบทวนผลการดํานินงานดานตางโ นาํสนอผลการ
ดํานินงานสูสาธารณชน
มาตรการระยะยาว 
 � สนับสนุนการใชครืไองมือทางศรษฐศาสตรพืไอ
สรางรงจูงใจในการอนุรักษละฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม ชน การใชภาษีสิไงวดลอม การใชหลักการ
จายคาตอบทนของระบบนิวศ (Payment for Ecosystem 

Services: PES)

 � สรางความมัไนคงทางการงินใหกับการดํานินการ
ดานสิไงวดลอม 

 � ตรียมรบัมอืภยัพิบัต ิละระบบบรหิารจดัการใหปน
ผนงานระดับชาติ
 � ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎ
ระบียบทีไมีอยูดยการมีสวนรวมของชุมชน ละใหความ
สําคัญกับการสรางรงจูงใจในการมีสวนรวมละการ
บงปนผลประยชนระหวางผูเดรบัประยชนละผูดาํนินงาน
 หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบ เดก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวง
การคลัง 

3. ÁÒμÃ¡ÒÃ: ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÁÃÃ¶¹Ð (capacity building) ã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
·Ñé§ã¹ÃÐ Ñ́º»ÃÐà·ÈáÅÐÃÐ Ñ́º·ŒÍ§¶Ôè¹
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 G ross domestic product (GDP) of Thailand 

increased at the average rate of 7 percent 

per year in the past decade (2000-2010). During 2005 

to 2010, number of people in municipal area increased 

on average at the rate of 4.21 percent per year. The 

number of tourists, both domestic and international, 

continued to rise significantly, particularly since 2010. 

These changes have increased the levels of resource 

used and waste generated accordingly. Furthermore, 

rapid changes in environmental movements and 

policies worldwide have become more important and 

increasingly influenced the state of environment and 

environmental policy formation in Thailand. In the past 

2 years, the environmental issues at global and regional 

levels which were of high importance to  Thailand’s 

Executive 
Summary

state of environment were biodiversity, climate change and global warming, forest ecosystem and land, 

natural disaster, water resource, sustainable development, law of sea, and transboundary haze pollution. These 

factors definitely affected the state of environment in the country.

 With the drivers and pressures mentioned above, Thailand’s state of environment in 2010-2011 can be 

summarized as follows.
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Climate change and global warming

  In the last 10 years, the average temperature of 

Thailand increased by 0.3 degree Celsius. The average 

temperature in 2010 was at 27.97 degree Celsius, 0.94 

degree Celsius higher than the long-term average. 2010 

is considered to be the hottest year in the last 10 years. 

The average temperature, average maximum 

temperature, and average minimum temperature in 

2010, are all above the long-term average. In 2010, 

there was one tropical cyclone occurred in the Gulf of 

Thailand in October. This resulted in a massive flash 

flood in various areas in the south of Thailand. 

In addition, the situation of the total greenhouse gas emission 

was at 229.09 tons of carbon dioxide equivalent (MtCO
2
e) 

in 2000 comparing among sectors, energy sector is the 

biggest emitter in Thailand. 

 Climate change and global warming has increased 

risk of natural disaster frequency and severity worldwide. 

These changes have unavoidable impacts on biodiversity, 

which Thailand is one of the most richness in the world. 

In addition, Thailand should also develop prevention, 

mitigation, preparation and adaptation plans including 

research and development of new technologies for the 

climate change impacts that might be occurred.
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Biodiversity
The causes of biodiversity loss are mainly from 

loss of natural habitat, overuse of natural resources, 

and invasive alien species. There are more than 3,500 

alien species found in Thailand. Among these, there 

are 81 species which considered as invasive alien 

species and 52 species are considered as potential 

invasive alien species. In 2011, there were 12 Ramsar 

sites designated in Thailand; 4 more sites are currently 

in the process of designating. As a result of continued 

reforestation effort, mangrove areas increased from 

1,458,174 rai in 2004 to 1,525,061 rai in 2009. 40 percent 

of seagrass bed in the Gulf of Thailand was found to 

be in damaged condition, while the damaged ratio was 

only at 20 percent in the Andaman Sea.

In 2010, there was a vast deterioration in coral reef 

in Thailand. Coral reef bleaching, as a result of an 

increase in seawater temperature, can be found in 

many areas, especially at Mu Koh Surin, Mu Koh 

Similan, Mu Koh Phi Phi. The damages range from 

20 - 90 percent of the area depending on the location. 

In 2010, Department of Marine and Coastal Resources 

completed 20 reef restoration projects using artificial 

reef. The number increased to 54 projects in 2011.
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Water resources
 In 2010, average rainfall was at 1,650.5 millimeters, 

5 percent higher than the long-term average. However, 

the variation of rainfall was very high. During February 

to May, the rainfall level was much lower than the long-

term average. This resulted in a severe draught in the 

North of Thailand. However, from October to November 

of the same year, there were many floods occured in 

the Center, Northeast, and South of Thailand. The water 

stored in reservoirs was at 49,872 million cubic meters 

or about 72 percent of maximum storage capacity 

(69,595 million cubic meters) as of January 1, 2012. 

 In 2011, rainfall level during January to August was 

20 percent higher than the long-term average of the 

same period. As of December, 2011, the water stored 

in reservoirs was 12.6 million cubic meters higher than 

that in 2010. There were 27 reservoirs whose stored 

water exceeded 80 percent of its maximum storage. 

The water in Bhumipol reservoir was at 13,244 million 

cubic meters, 99 percent of its maximum storage. The 

excessive rainfall in 2011 led to a massive flooding in 

the central part of Thailand at the end of the year.

 Apart from surface water, groundwater storage in 

Thailand is currently equal to 1,131,960 million cubic 

meters, 15 times higher than surface water storage. 

The average quality of groundwater was at a good 

condition, except in some areas which groundwater 

was contaminated from industrial, mining and landfill 

sites, for example in the Map Ta Phut Industrial Estate 

area; therefore these areas need continuous water 

quality monitoring programs

 In 2010, overall quality of surface water in major 

rivers and reservoirs was lower than that in the previous 

year. The main reasons of water quality degradation are 

from untreated wastewater discharge from communities, 

farms, and factories. Marine water quality was also more 

deteriorated, compared to 2006. The locations which 

marine water quality fall much below standard were 

all found in the inner Gulf of Thailand, especially at the 

river mouths of Chao Phraya River, Tha Chin River, Mae 

Klong River, and Bang Pakong River.
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Energy
 Final energy consumption in Thailand has 

continuously increased at the rate of 3 percent per year 

since 2006. In 2010, f inal energy consumption in 

Thailand was at 71,166 thousand tons of oil equivalent, 

6.7 percent increased from 2009. Energy intensity in 

Thailand was 15.4 thousand tons of oil equivalent per 

billion baht, 0.6 percent dropped from the previous 

year. Energy elasticity was 0.94 in 2010.

 Electricity consumption in Thailand has also increased 

at the average rate of 4.6 percent per year during the 

last 14 years. The main sources of electricity generation 

are from natural gas (69.2 percent), lignite (21.4 percent), 

and renewable energy and others (9.2 percent). 

 Alternative energy consumption in Thailand increased 

continuously in the last few years. In 2010, alternative 

energy consumption was equal to 7,148 thousand tons 

of oil equivalent, sharing 10 percent of total final 

energy consumption in the country. According to 

Renewable Energy Development Plan, the ratio of 

alternative energy consumption to final energy 

consumption must be raised to 20 percent by 2022. 
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 At the end of 2010, Thailand had proven petroleum 

reserves (Proved: P1- at 90% confidence) at 2,236 

million barrels of oil equivalent (4% decrease from 2009, 

which was at 2,330 million barrels of oil equivalent). 

This included 10.6 million million cubic feet of natural 

gas (4% decrease from 2009), 245 million barrels of 

liquefied natural gas, and 198 million barrels of crude 

oil. In 2010, the unproved petroleum reserves, including 

probable and possible sources, was equal to 4,190 

million barrels of oil equivalent, 2% increase compared 

to 2009. These unproved petroleum reserves must be 

verified so that it can be developed and utilized in the 

future. 

  In 2010, energy consumption created 198,059 

thousand tons of carbon dioxide emission, 0.2 percent 

increased from 2009. The major sources of carbon 

dioxide emission were electricity generation (41.7 

percent), transportation (27.3 percent), and industry 

(22.3 percent).
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Land use, land, and minerals
 In 2009, 53.50 percent of the total land area in 

Thailand was used in agriculture. There were 59.1 

million rai of forest in the North of Thailand. In the 

Northeast of Thailand, there were 6.2 million rai of 

degraded forest and almost 4 million rai of abandoned 

land. The ratio of degraded forest area in the Northeast 

of Thailand, 29.98 percent of the total forest area in the 

region, was the highest in the country.  

 Forest coverage in 2009 was at 107,615,181 rai 

(33.6 percent of the total land area in Thailand), almost 

the same as in 2008. This showed a positive sign 

regarding the level of forest conservation activities. 

However, there were 4,580 cases of illegal use of forest, 

in which 19,853 rai of forest were encroached in 2010.

 Mineral resources are important materials for 

industrial and household sectors. The relevant data 

from the period of 2003-2010 show increasing trends 

of production, use, import and export of mineral. These 

were in accordance with country’s economic growth. 

Domestic mineral use increased at the rate of 8.4 

percent per year. Mineral production in 2009 valued 

for more than 525 billion baht, 35.63 percent higher 

than that in 2008.
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Community environment
 During the last 5 years, population concentrated 

more in municipal area. Population in the municipal 

area continuously grew at the average rate of 4.21 

percent per year; while population outside municipal 

area dropped at the average rate of 1.2 percent per 

year. In 2010, population in municipal area reached 

21.6 millions, while population outside municipal area 

dropped to 42.3 millions. Moreover, the number of slums 

increased to 6,334 in 2008.

 Land use data in major provinces in different 

regions of Thailand showed that city area in the major 

provinces had expanded; forest area had reduced; 

while agricultural area had remained relatively unchanged. 

However, the number of public parks in Bangkok 

increased to 5,204 parks in 2010. The ratio of green area 

in Bangkok consistently increased from 2.24 square 

meters per person in 2003 to 4.16 square meters per 

person in 2010. However, this ratio is still far lower than 

those in other countries. For the most livable city in the 

world, Bangkok was ranked 102
nd

 among 140 cities 

around the world in 2011 (it was ranked 101
st
 in 2010).
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Natural and cultural environment
 In 2010, there were 123 national parks, 113 forest 

parks, and 58 wildlife sanctuaries. As of 2011, there 

were 2,167 designated archaeological sites and 5 

World Heritage sites in Thailand. The World Heritage 

sites are Historic Town of Sukhothai and Associated 

Historic Towns, Historic City of Ayutthaya, Ban Chiang 

Archaeological Site, Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife 

Sanctuaries, and Dong Phayayen-Khao Yai Forest 

Complex. There are 2 more sites currently in tentative 

list, namely, Phimai Cultural Route in Nakon Rachasima 

Province-Phanom Rung Stone Castle and Mueang Tam 

Stone Castle, and Phuprabat Historical Site. 

 In 2010-2011, many natural and cultural sites, 

including some World Heritage sites, were damaged 

by natural disasters. For example, Historic City of 

Ayutthaya was severely damaged by the floods in 2010 

and 2011. Moreover, many archeological sites in the 

North of Thailand, for example, the Historical Town of 

Chiangsaen in Chiangrai province and Phumin Temple 

in Nan province were damaged by the earthquake in 

Myanmar in 2011.
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Wastes, hazardous wastes, and 
hazardous materials
 In 2010, the volume of community solid wastes 

generated in Thailand increased to 15.16 million tons. 

Only 38 percent of wastes was properly treated. The 

recycle rate also increased to 26 percent of wastes 

generated. Industrial sector generated 12.76 million 

tons of waste 66 percent or about 8.4 million tons of 

industrial wastes were recycled. There were 5.49 million 

tons or 36 percent of wastes which were left untreated.  

 There were 79.96 million tons of hazardous materials 

in Thailand in 2010 (domestic production and import), 

39 percent higher than that in the previous year. The 

volume of hazardous wastes also increased to 3.16 

million tons. Of this amount, community hazardous 

wastes contributed 0.72 million tons while wastes from 

industries contributed 2.44 million tons. 97 percent of 

hazardous wastes was treated properly.

Air quality and noise pollution

 The most important air quality problems in 2010 

were Particulate Matter (PM
10

) and Ozone problem. The 

maximum PM
10

 level along the roadside in Bangkok 

was 195.2 micrograms/cubic meter, 4.6 percent 

exceeded the standard. PM
10

 was also a concern in 

many provinces, including Samut Prakarn, Chiang Mai, 

Lampang, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Saraburi, 

Ratchaburi, and Chon Buri. Apart from PM
10

, Ozone 

concentration exceeding the standards was also a 

problem in many provinces, such as, Samut Prakarn, 

Pathumthani, Samut Sakhon, Nonthaburi, Chiang Mai, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Saraburi, Ratchaburi, 

Rayong, Chon Buri, and Chachoengsao. 

 Noise level was the problem in most of the roadside 

area in Bangkok Metropolitan Region. The average 

noise level in the roadside area in Bangkok Metropolitan 

Region ranged from 61 - 85.8 decibels A: dBA (national 

standard is not more than 70 dBA). Other areas where 

noise level exceeded the standard were the roadside 

area in Saraburi, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, 

Phuket, and Songkhla Provinces. In other parts, noise 

pollution problem was not a concern.
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 Many areas in Thailand were hit with draughts in 

2010. During January to March, there were 45 provinces 

suffered from severe draughts. However, in 2011, there 

were 32 provinces suffered from draughts because 

rainfall decreased substantially. During January 2010 

to August 2011, there were 18 floods reported in Thailand. 

Flooding area covered most of the country area including 

the South, North, Center, and Northeast of Thailand. In 

the end of 2011, there was a massive flood in the Central 

part of Thailand. The total rainfall in Thailand was 32 

percent higher than the long-term average. This devastating 

flood caused an estimate of 1.426 trillion baht damage 

in 65 provinces, 813 of the dead and 3 missing or lost.

 During January 2010 to February 2011, there were, 

at least, 5 earthquakes happened in the neighboring 

countries where their shocks could be felt in Thailand. 

In March 2011, there was 6.9-richter earthquake in 

Myanmar, whose shocks could be felt throughout the 

North of Thailand and in some area of Bangkok.    

 Thailand has 3,148 kilometer-long shoreline 

(including Phuket shoreline). Erosion is currently one 

of the most severe problems in many areas. In 2010, 

830 kilometers or 26.4 percent of Thailand’s shoreline 

(730 kilometers in the Gulf of Thailand side, and 100 

kilometers in Andaman side) was facing with erosion 

problem. 

Natural disaster
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 There are 3 environmental hot issues which should 

be noted in 2011. These issues are flood and landslide 

incidents in the South of Thailand, land use and 

environment change in Nan Province and coastal 

resource management with local participation. 

 During March to April 2011, there was a massive 

flash flood and landslide incident affecting many parts 

in the South of Thailand. This happened mainly because 

of unexpected heavy rainfall, highland forest 

degradations, blocked floodway, and failed warning 

system. The flood and landslide affected almost 3 

million people in 100 districts of 10 provinces with the 

death toll of 66. It was estimated that this flood 

caused an estimate 26,075 million baht in damage. The 

recommendations from this lesson are as follows: (1) 

government has to put more effort to protect highland 

forest area; (2) the problem of blocked floodways which 

was mainly caused by constructions must be solved 

urgently; (3) warning system must be improved such 

that it is useable even in the blackout; (4) emergency 

plan must be designed in advance and be practiced 

regularly; and (5) government has to provide adequate 

and thorough supports for all flood victims, both during 

and after the incident. 

 For the change of land use in Nan province, the 

data showed that agriculture area in Nan province, 

especially the area of maize farming, has increased 

considerably during the past 5 years. In 2010, maize 

farming area was almost 900,000 rai, tripled from that 

in 2005. At the same time, forest coverage has heavily 

depleted, from 5.3 million rai in 2005 to 5 million rai in 

2009. These changes have noticeable impacts on soil 

erosion, water contamination, human health, and 

climate variation which, in turn, leads to higher disaster 

risk and vulnerability. The recommendations are (1) 

local people should be informed and educated about the 

changes, and their impacts on their lives; (2) government 

should promote and support (in terms of financial resource 

and knowledge) alternative environmentally friendly 

agricultural practices; (3) economic instruments providing 

incentives for local people to conserve environment 

must be introduced and implemented; and (4) local 

networks on conservation should be supported. 

 For the last hot issue, coastal and marine resources 

are resources which have been under high threats in 

the last few years. The key drivers and pressures for 

coastal and marine resource deterioration are community 

and city expansions, changes of land use, and natural 

deterioration process. Moreover, lacks of coordination 

and unclear and confusing role and responsibility, both 

within local communities and among government agencies 

in different layers, creates conflicts and inefficiencies 

in coastal and marine resource management in many 

areas. The recommendations are (1) government 

should promote efficiency in local participation; (2) all 

relevant stakeholders should take part in developing 

coastal and marine resource database in a holistic approach; 

and (3) a master plan or strategic plan for coastal and 

marine resource, in which stakeholders are all integrated, 

should be developed.
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1. Target: Thailand should set clear targets 
for country’s development. The targets must be 

substantive and visionary. 
Short-term measures:

 - Set clear and substant ive targets and 

achievements in environmental and resource conservation. 

 - Promote local participation in defining country’s 

targets, visions, plans, and in monitoring process.

Long-term measures:

 - Recognize the necessity of balanced and 

sustainable development.

 - Develop national plans for environmental quality 

evaluation and conservation.

 - Analyze and understand throughly the changes 

and movements in environment, economic, and social 

at both global and regional levels. 

 - Incorporate climate change issue as one of the 

targets in country’s development plan. 

 The responsible agencies are Ministry of Natural 

Resources and Environment, Ministry of Interior, 

Ministry Foreign Affair and the Prime Minister’s Office.

2. Policy: There should be certain and 
transparent mechanisms in policy formation 
and implementation.
Short-term measures:

 - Promote public participations in policy formation 

and implementation in all levels.

Long-term measures:

 - Develop and use appropriate tools, for 

example, Strategic Environmental Assessment (SEA), 

in policy formation process.

 The responsible agencies are Ministry of Natural 

Resources and Environment and Ministry of Interior.

Policy Recommendations 
for Holistic Environment Management
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Short-term measures:

 - Enhance the capacity of agencies working on 

Environmental Impact Assessment (EIA) and other 

assessments.

 - Allow and support local government organizations 

to allocate their annual budget and investment plans 

for natural resource and environmental conservation 

activities. 

 - Evaluate activities and make available the 

outcomes and accomplishments of the project to the 

public. 

Long-term measures: 

 - Promote the use of economic instruments in 

resources and environmental managements, for 

example environment Taxes and Payment Ecosystem 

Services: PES

 - Enhance financial security for environmental 

programs.

 - Prepare response and recovery contingency 

plan for natural disasters. 

 - Improve regulations in order to incentivize and 

increase local public participation.

 The responsible agencies are Ministry of Natural 

Resources and Environment, Ministry of Finance, and 

Ministry of Interior.

3. Measure: Capacity building in resource and environmental management in national, local, 
and community level has to be enhanced. 
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  ารจัดทํานโยบายและแผนารจัดารคุณภาพ
สิ่งแวดลอมองประเทศจําเปนตองมีความสอดคลองับ
สภาพปญหาและอเทจ็จรงิทีเ่ิด้ึนท้ังในปจจบุนั และแนวโนม
ในอนาคต รวมท้ังตองสอดคลองเ่ือมโยงับสถานารณที่
เดิึน้ในระดับภูมภิาคอาเซียนและระดับโล ทัง้น้ี ารจดัทํา
รายงานสถานารณคณุภาพส่ิงแวดลอม ไดมีารจัดทําท้ังใน
ระดับโล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งรายงาน
สถานารณคุณภาพส่ิงแวดลอมมีโครงสรางตางันไปตาม
วตัถุประสงคองารจัดทํา (ภาคผนว 1) 
 สาํหรับการจัดทํารายงานสถานการณคณุภาพสิไงวดลอม 

พ.ศ. 2554 นี้ ปนการดํานินการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินสถานการณคุณภาพสิไงวดลอมบบองครวม
ในระบบนิวศหรือพื้นทีไ ทั้งในชิงคุณภาพละปริมาณ อัน
ปนผลจากการพัฒนาประทศบนฐานการใชประยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อันกอใหกิดความสืไอมทรมตอสิไงวดลอม 

การปลีไยนปลงคุณภาพชีวิต ความปลอดภยัของประชาชน 

พืไอประมินจุดขใง จดุดอยของการบริหารจัดการในปจจบัุน

บทที่ 1 บทนํา
ละในอดีตทีไผานมาพืไอหานวทางบริหารจัดการทีไควร
ดํานินการในอนาคตซึไงมีความชืไอมยงเปถึงสถานการณ
การปลีไยนปลงสิไงวดลอมในระดับลกละภูมิภาคดวย

รายงานสถานการณคุณภาพสิไงวดลอม พ.ศ. 2554 นี ้
เดมีการยกรางข้ึน ดยกใบรวบรวมขอมูลทีไกีไยวของในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2553 ถึงกลางป พ.ศ. 2554 ละวิคราะห
ผานกรอบนวคิด รงขับคลืไอน-รงกดดัน-สถานการณ-
ผลกระทบ-การดํานินงาน (Driver-Pressure-State-Impact-

Response: DPSIR) ตามกรอบสากลทีไกําหนดดยครงการ
สิไงวดลอมหงสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Programme: UNEP) (ภาคผนวก 2) ซึไงนําเปสูขอสนอนะ
ชิงนยบายสําหรับการบรหิารจัดการสิไงวดลอมในสาขาตางโ 

ละขอสนอนะชิงนยบายบบบูรณาการ ทั้งน้ีพืไอให
หนวยงานทีไกีไยวของสามารถนํารายงานสถานการณคณุภาพ
สิไงวดลอมใชในการจัดทําละปรับปรุงนยบาย  ผน  

มาตรการละกลเกเดปนอยางดี
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ลานลานบาท

1.1 ปจจัยทางเศรษฐิจและสังคมองประเทศไทย
 1.1.1 »̃¨¨ÑÂ·Ò§ Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨
   ปจจยัทางดานศรษฐกิจทีไมสีวนกีไยวของกับสถานการณสิไงวดลอมของประทศเทยประกอบดวยปจจยัหลัก 

2 ปจจัย เดก การขยายตัวของศรษฐกิจในประทศ ทั้งการติบตของภาคอุตสาหกรรม กษตรกรรม ละบริการทีไมากข้ึน 

ละการขยายตัวของการทองทีไยวของประทศ ทีไมีจํานวนนักทองทีไยวพิไมสูงขึ้นอยางตอนืไอง ปจจัยท้ัง 2 ประการน้ี สงผลให
กิจกรรมทางศรษฐกิจ การผลิต ละการบริภคพิไมสงูข้ึนทําใหมคีวามตองการใชทรัพยากร ละขณะดียวกันกใทาํใหปรมิาณ
ขยะละของสียพิไมขึ้น ซึไงสงผลดยตรงตอสถานการณคุณภาพสิไงวดลอมในประทศ
   1. ศรษฐกิจในประทศ 

   ในป พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑมวลรวมในประทศเทยมีคาสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. 2543 กวา 2 ทา คิดปนอัตรา
การจริญติบตฉลีไยในชวง 10 ปทีไผานมาสูงถึงรอยละ 7.5 ตอป ดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการติบตของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประทศฉลีไยรอยละ 7.2 ตอป ภาคกษตรกรรมติบตฉลีไยรอยละ 11.1 ตอป ละภาคบริการติบตฉลีไยรอยละ 

6.4 ตอป ทั้งน้ี ภาคอุตสาหกรรมนับปนภาคทีไมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประทศสูงทีไสุด การพิไมขึ้นของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประทศอยางตอนืไองในทุกโ สวน สงผลกระทบตอภาคพลังงาน การใชทีไดิน  ละการกอมลพิษ ชน ขยะ ละ
ของสีย ปนตน ดังรูปทีไ 1.1.1
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 2. การคาระหวางประทศ
 ในชวง 10 ปทีไผานมา (พ.ศ. 2544-2554) การนําขาละสงออกของประทศเทยมีนวนมพิไมขึ้นอยางตอนืไอง 

ยกวนในป พ.ศ. 2552 ทีไกิดวิกฤตศรษฐกิจลก ดังรูปทีไ 1.1.2 ดยการสงออกมีนวนมติบตสูงกวาการนําขา ซึไงใน
มุมมองดานศรษฐกิจนับปนสัญญาณทีไดี นืไองจากทําใหประทศเดดุลการคาพิไมมากข้ึน อยางเรกใตาม การสงออกทีไ
พิไมขึ้นน้ียอมสงผลตอฐานทรัพยากรในประทศ รวมท้ังสงผลกระทบตอสถานการณคุณภาพสิไงวดลอมในประทศดวย
ชนกัน นืไองจากการผลิตทีไกิดข้ึนยอมกอใหกิดขยะ รวมท้ังการปลอยมลพิษทีไพิไมขึ้นดวย ทั้งน้ี การสงออกทีไพิไมขึ้นน้ี
สวนหนึไงปนผลมาจากการยายฐานการผลิตจากประทศกลุมทีไตองควบคุมการปลอยกาซรือนกระจกตามพิธีสารกียวต 

(Kyoto Protocol)

ÃÙ»·Õè 1.1.2 มูลคาการคาระหวางประทศ ป พ.ศ. 2544-2554

ทีไมา : ธนาคารหงประทศเทย 2554
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ÃÙ»·Õè 1.1.3 จํานวนนักทองทีไยวชาวเทยละนักทองทีไยวตางชาติในประทศเทย ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ :  ขอมูลป พ.ศ. 2544-2550 การทองทีไยวหงประทศเทย 

  ขอมูลป พ.ศ. 2551-2553 กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
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นักทองทีไยวชาวตางชาติ นักทองทีไยวชาวเทย

ป (พ.ศ.)2548 2549 2550

14.5 14.3 14.1 15.9

2551 2552 2553

จํานวนคร้ังทีไทองทีไยว
(ลานคน-ครั้ง)

 58.6

61.9 69.4
74.8

79.5 81.5

83.2

  3. การทองทีไยว
  ตลอดระยะวลา 10 ปทีไผานมา จํานวนนักทองทีไยวภายในประทศของประทศเทยมีนวนมพิไมสูงข้ึนอยาง
ตอนืไอง ดยจํานวนนักทองทีไยวในประทศพิไมขึ้นจาก 58.62 ลานคน-ครั้ง ในป พ.ศ. 2544 ปน 83.23 ลานคน-ครั้ง ในป 
พ.ศ. 2553 สวนจํานวนนักทองทีไยวตางชาติทีไขามาทองทีไยวในประทศเทยมีนวนมสูงขึ้นชนดียวกัน มเดรับผลกระ
ทบจากหตุการณเมสงบในประทศในชวงปหลังโ กใตาม ดยในป พ.ศ. 2544 มีนักทองทีไยวตางชาติพียง 10.06 ลานคน-

ครัง้ ละเดพิไมขึน้ปน 15.9 ลานคน-ครัง้ ในป พ.ศ. 2553 คดิปนอัตราติบตฉลีไยรอยละ 11.95 ตอป ดยฉพาะในป พ.ศ. 

2554 จากขอมูลของกรมการทองทีไยวพบวา ในชวง 6 ดือนรกของป พ.ศ. 2554 มีนักทองทีไยวมากถึง 9.66 ลานคน-ครั้ง 

คิดปนการพิไมขึ้นถึงรอยละ 27.82 จากป พ.ศ. 2553 ทั้งน้ี การพิไมขึ้นของจํานวนนักทองทีไยวสงผลกระทบตอสถานการณ
คุณภาพสิไงวดลอมในประทศในหลายโ ดาน ดยฉพาะสิไงวดลอมทางธรรมชาติ ละผลกระทบจากขยะละของสียทีไ
กิดจากจํานวนนักทองทีไยวทีไพิไมขึ้น ดังรูปทีไ 1.1.3
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 1.1.2 »̃¨¨ÑÂ·Ò§ Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã
    ปจจัยทางดานสังคมละประชากรทีไมีความกีไยวของกับสถานการณสิไงวดลอมของประทศ ประกอบดวย 

2 ปจจัยหลัก เดก การติบตของจํานวนประชากรละการกระจายรายเดของประชาชนในประทศ
    1. จํานวนประชากรในประทศเทย
    จากขอมูลจํานวนประชากรในประทศเทยต้ังตป พ.ศ. 2548-2552 สดงใหหในวาจํานวนประชากรมีการ
พิไมขึ้นอยางตอนืไอง จากจํานวน 62.4 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 ปนประมาณ 64 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 ดังรูปทีไ 1.1.4 

การพิไมขึ้นของประชากรทําใหความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน รวมทั้งการบริภคละของสียทีไกิดขึ้น

ÃÙ»·Õè 1.1.4 จํานวนประชากรในประทศเทย ป พ.ศ. 2548-2553

2548
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·ÕèÁÒ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 2554

 มืไอพิจารณาในรายละอียดการปลีไยนปลงจํานวน
ประชากรพบวา ประชากรในขตทศบาลในทุกภูมิภาคมี
การพิไมขึน้อยางรวดรใว ในขณะทีไประชากรนอกขตทศบาล
มีจํานวนลดลงในทุกภูมิภาค ดยในภาคหนือมีอัตราการ
พิไมขึ้นของประชากรในขตทศบาลสูงถึงรอยละ 8.03 ตอป 
ภาคกลางมีอัตราการพิไมขึ้นของประชากรในขตทศบาล
รอยละ 4.53 ตอป ภาคตะวันออกฉียงหนือมีอัตราการ
พิไมขึ้นของประชากรในขตทศบาลรอยละ 6.90 ตอป 

ภาคใตมีอัตราการพิไมขึน้ของประชากรในขตทศบาลรอยละ 

5.42 ตอป ซึไงการพิไมขึ้นอยางรวดรใวน้ี สดงใหหในถึง
นวนมการอพยพของประชากรขามาอาศัยในมืองมากข้ึน 

ซึไงสงผลกระทบละรงกดดันตอสิไงวดลอม ดยฉพาะ
สถานการณสิไงวดลอมชุมชนปนอยางมาก อยางเรกใตาม 

การปลีไยนปลงสวนหนึไงมาจากการยกระดับองคการบริหาร
สวนตําบลข้ึนปนทศบาลตําบลในหลายพ้ืนทีไ ดังตารางทีไ 
1.1.1
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μÒÃÒ§·Õè 1.1.1 จํานวนประชากรเทยจํานกตามภาค ป พ.ศ. 2548-2552 (ลานคน)

ÀÒ¤ »‚ 2548 2549 2550 2551 2552
ÍÑμÃÒ¡ÒÃàμÔºâμ
à©ÅÕèÂ (ÃŒÍÂÅÐ/»‚)

รวม
จํานวนประชากร 62.42 62.83 63.04 63.34 63.52 0.44

ประชากรนอกขตทศบาล 44.28 44.45 44.15 43.85 42.16 - 1.20

ประชากรในขตทศบาล 18.14 18.38 18.89 19.54 21.36 4.21

ภาคหนือ
จํานวนประชากร 11.88 11.89 11.87 11.88 11.77 -   0.24

ประชากรนอกขตทศบาล 9.57 9.57 9.45 9.29 8.65 -  2.46

ประชากรในขตทศบาล 2.31 2.32 2.42 2.59 3.12 8.03

ภาคกลาง
จํานวนประชากร 15.03 15.26 15.41 15.62 15.74 1.16

ประชากรนอกขตทศบาล 10.16 10.27 10.28 10.20 9.94 -  0.56

ประชากรในขตทศบาล 4.87 5.00 5.13 5.42 5.81 4.53

ภาคตะวันออกฉียงหนือ จํานวนประชากร 21.33 21.38 21.39 21.44 21.50 0.20

ประชากรนอกขตทศบาล 18.03 18.04 17.93 17.92 17.24 - 1.10

ประชากรในขตทศบาล 3.29 3.33 3.45 3.52 4.25 6.90

ภาคใต
จํานวนประชากร 8.52 8.60 8.65 8.74 8.81 0.86

ประชากรนอกขตทศบาล 6.51 6.57 6.49 6.44 6.34 -  0.66

ประชากรในขตทศบาล 2.01 2.03 2.17 2.31 2.48 5.42

กรุงทพมหานคร 5.66 5.70 5.72 5.71 5.70 -0.1

·ÕèÁÒ : ปรับปรุงจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 2553

  2. การกระจายรายเด
  คาสัมประสิทธ่ิจีนีไ (Gini coefficient)

1
 ปนครืไองมือ

ในการวัดความเมทาทียมในการกระจายรายเดในรูปของ
สัดสวน จากขอมูลคาสัมประสิทธ่ิจีนีไในขตมืองละขต
ชนบทสดงใหหในวาความเมทาทียมของการกระจาย
รายเดในประทศเทยมีนวนมพิไมขึ้นลใกนอย ดยฉพาะ
ความเมทาทียมกันของประชาชนในขตมือง ดยคา
สัมประสิทธ่ิจีนีไของประชาชนในขตมืองพิไมขึ้นจาก  0.434 

ในป พ.ศ. 2531 ปน 0.477 ในป พ.ศ. 2552 ในขณะทีไคา

สัมประสิทธ่ิจีนีไของประชาชนในขตชนบทน้ันคอนขางคงทีไ 
พิไมขึ้นลใกนอยจาก 0.439 ใน ป พ.ศ. 2531  ปน 0.44 ในป 
พ.ศ. 2552 ดังรูปทีไ 1.1.5 

 ความเมทาทียมในการกระจายรายเดสงผลกระตุนให
กิดการใชทรัพยากรตางโ การบุกรุกพ้ืนทีไ พืไอปนชองทาง
ในการหารายเดของประชาชนซึไงสงผลสียตอสิไงวดลอม
ในประทศ

1  คาสัมประสิทธ่ิจีนีไจะมีคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ดยยิไงคาขาใกล 1 มากทาเร สดงวาความเมทาทียมกันของรายเด
ยิไงมีมากข้ึน
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·ÕèÁÒ : ขอมูลจากการสํารวจภาวะศรษฐกิจละสังคมของครัวรือน สํานักงานสถิติหงชาติ
  ประมวลผลดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิ2553

ÃÙ»·Õè 1.1.5 คาสัมประสิทธ่ิจีนีไ (Gini coefficient) ในขตมืองละขตชนบทของประทศเทย
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1.2 สถานารณคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลและระดับภูมิภาค
 ãนวงป พ.ศ. 2553-2554 มีสถานารณาร

เปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลและระดับภูมิภาคท่ีมีผลระทบตอประเทศไทย ใน 

2 ลัษณะ ไดแ (1) สงผลทางตรงตอสถานารณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในประเทศ เน ารเิดแผนดินไหวในประเทศ
เพือ่นบานทีส่งผลระทบถึงประเทศไทย และ (2) สงผลทางออม
ตอารดาํเนนิงานองประเทศในดานตางๆ ทีเ่่ียวอง เน 

ผลจาารเจรจาระหวางประเทศ หรือผลระทบจา
เหตุารณตางๆ ที่สงผลตอารเปล่ียนแปลงนโยบายอง
ประเทศ โดยสามารถสรุปประเด็นสถานารณความ
เคล่ือนไหวท่ีเดิ้ึนในระดับโลและระดับภมูภิาคท่ีสาํคญัใน
วงป พ.ศ. 2553-2554 ดังนี้

 1.2.1 ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾
 ในป พ.ศ. 2553 องคการสหประชาชาติเดประกาศ

ใหปนปสากลหงความหลากหลายทางชีวภาพ (International 

Year of Biodiversity 2010) ทั้งน้ี สืบนืไองจากการ
ประชุมสุดยอดลกวาดวยการพัฒนาอยางยัไงยืน ณ นคร
ยฮันนสบอรก สาธารณรัฐอฟริกาใต มืไอป พ.ศ. 2545 ทีไ
เดใหการรับรองปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดยกําหนดใหมกีารลดอัตราการสูญสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญภายในป พ.ศ. 2553 ตจากการ
รวบรวมดัชนชีีวั้ดความหลากหลายทางชีวภาพพืไอตรวจสอบ
ความสํารใจของปาหมายดังกลาวพบวา ปาหมายทีไตั้งข้ึน

BIO
DIVERSITY

ตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมืไอป 
พ.ศ. 2545 เมบรรลุผลสํารใจ ดยชนิดพันธุ (species) มี
นวนมการปลีไยนปลงของประชากรสิไงมีชวิีต (population 

trend) ความสีไยงทีไจะสูญพันธุ (extinction risk) สถานภาพ
ละขอบขตทีไอยูอาศัย (habitat extent and condition) ละ
องคประกอบชุมชนของสิไงมชีวิีตตละสายพันธุ (community 

composition) มีสภาพเมดี ขณะดียวกันกลับพบวารง
กดดันทีไมตีอความหลากหลายทางชีวภาพของลกมีนวนม
พิไมขึน้ ชน การปลีไยนปลงถิไนทีไอยูอาศัย ชนดิพันธุตางถิไน
รุกราน มลพิษ การใชประยชนกินความสามารถในการ
รองรบั ละผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ 

ดังปรากฏตามภาคผนวก 3 ละสงผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Butchart et al., 2010) 

 ในป พ.ศ. 2553 เดมีการจัดประชุมสมัชชาภาคี
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทีไมืองนางยา 

ประทศญีไปุน ภาคีอนุสัญญาฯ มีมติรับรอง 

 (1) “พิธีสารสริมนางยา-กัวลาลัมปอรวาดวยการ
รบัผดิชอบละการชดใชของพธีิสารคารตาฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ” ซึไงปนการกําหนดกฎกณฑละ
นวทางระหวางประทศในรืไองของการรบัผดิชอบละชดใช
ในสวนของสิไงมีชีวิตดัดปลงพันธุกรรมทีไมีการคลืไอนยาย
ขามพรมดน 
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 (2) “พิธีสารนางยาวาดวยการขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมละการบงปนผลประยชนทีไกิดข้ึนจากการใช
ประยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางทาทียมละยุติธรรม” 

พืไอใชปนกฎหมายระหวางประทศ ในรืไองของการบงปน
ผลประยชนจากการใชประยชนทรัพยากรพันธุกรรม
อยางทาทียมละยุตธิรรม ดยใหมกีารขาถึงละถายทอด
ทคนลยีอยางหมาะสม  

 (3) “ผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
ผนกลยุทธเอจ”ิ  พืไอมุงหมายทีไจะหยุดย้ังการสูญสียความ
หลากหลายทางชีวภาพภายในป พ.ศ. 2563

 นอกจากน้ี องคการสหประชาชาติยังเดประกาศให
ป พ.ศ. 2554-2563 ปนทศวรรษหงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (The United Nations Decade on Biodiversity) ซึไงจะ
ดาํนินการตามผนกลยุทธอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพสําหรับป พ.ศ. 2554-2563 ดยมีวิสัยทัศน คือ 

ปนลกหงการ “มีชีวิตอยูอยางสอดคลองปรองดองกับ
ธรรมชาต”ิ (Living in Harmony with Nature) 

 ในสวนของประทศเทย เดขาปนภาคีอนสุญัญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพในลําดับทีไ 188 มืไอป พ.ศ. 

2547 ละทีไประชุมคณะรัฐมนตรีเดมีมติหในชอบมืไอวันทีไ 
22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ใหป พ.ศ. 2553 ปนปสากลหง
ความหลากหลายทางชีวภาพในประทศเทย พืไอกระตุนให
ประชากรทุกกลุม ทุกสาขาอาชีพ ตระหนักในคุณคาความ
สาํคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ละใหความรวมมอื
ในการอนุรกัษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัไงยืน  ละหในชอบกับผนปฏิบัติการปสากล
หงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึไงมีวัตถุประสงคทีไ
ครอบคลุมการผยพรประชาสัมพันธ การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน ละหในควรใหกระทรวง
ตางโ ทีไกีไยวของจดัสรรงบกลางของกระทรวงใหกหนวยงาน
ในสังกัดพืไอใหสามารถดํานินงานตามผนปฏิบัติการเด 
 คณะรัฐมนตรีเดมีมติมืไอวันทีไ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 หในชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาหง
การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ดสมดใจ
พระนางจาสิริกิติ่ พระบรมราชินีนาถ พืไอฉลิมพระกียรติ
นืไองในปสากลหงความหลากหลายทางชีวภาพ ละพืไอ
ปนการสดงกตวทิคุณของรัฐบาลละปวงชนชาวเทยใน
พระมหากรุณาธิคณุทีไทรงมตีอการคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประทศ ทั้งน้ี สมดใจพระนางจาสิริกิติ ่
พระบรมราชินีนาถ เดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการ
อนุรักษสิไงวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติละ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประทศเทยมาอยางตอนืไอง
ยาวนาน จนปนทีไประจักษกสาธารณชนท้ังในละตาง
ประทศ มผีลสาํรใจอยางปนรูปธรรมจากการดํานินงานของ
หนวยงานทีไรับสนองพระราชดําริ อาทิ การอนุรักษพันธุตา
ทะล การสรางปะการังทียมพืไอปนหลงอาศัยละพิไม
ประชากรสตัวนํา้ ละความหลากหลายทางชีวภาพทางทะล 

รวมทั้งการฟนคืนความหลากหลายทางชีวภาพดานปาเม
ของประทศใหกลับมีความอุดมสมบูรณปนฐานทรัพยากร
ใหกประชาชนเดใชในการดํารงชีวิต
 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมมืไอวันทีไ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2554 มมีติหในชอบระบียบคณะกรรมการอนุรกัษละ
ใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพหงชาติ วาดวย
หลักกณฑละวิธกีารในการขาถึงทรัพยากรชีวภาพละการ
เดรับประยชนตอบทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

ซึไงปนระบียบใหหนวยงานภาครัฐสามารถดํานินงานดาน
การขาถึงละการบงปนผลประยชนจากทรัพยากรทาง
ชีวภาพใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพละพิธีสารนางยา
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ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáÅÐÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹
 การรับมอืกบัการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละ
ภาวะลกรอนตองอาศัยความรวมมือจากหลายประทศ
ทัไวลก นืไองจากผลกระทบน้ันกิดขึน้ทัไวลก จงึปนทีไมาของ
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention 

on Climate Change: UNFCCC) ละพิธีสารกียวต 

ปจจุบันเดมีการประชุมหารืออยางตอนืไองพืไอหานวทาง
ในการบรรทาผลกระทบทีไกิดข้ึนจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศละภาวะลกรอน ดยป พ.ศ. 2553 ประทศเทยเด
ขารวมประชุมจรจาระหวางประทศภายใตกรอบอนุสญัญา
สหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศพืไอ
กําหนดกติกาลกในการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ คือ 

การประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยทีไ 16 (COP16) ละ
สมัชชารัฐภาคีพิธีสารกียวต สมัยทีไ 6 (CMP6) ณ มืองคนคูน 

ประทศมใกซิก ดยทีไประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ สมยั
ทีไ 16 (COP16) เดหในชอบกับขอตกลงทีไรียกวา “ขอตกลง
คนคูน” (Cancun Agreement) ซึไงมีสาระสําคัญ ดังน้ี
 1)  วิสัยทัศนรวมของการดํานินการในอนาคต
รวมกันของประทศภาคีสมาชิก (A shared vision for 

long-term cooperative action) 

 1.1) รวมมือในระยะยาวพืไอใหบรรลจุดุประสงคใน
การกเขปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ ดยทีไทกุ

ประทศตองมีหนาทีไในการรวมมือกันกเขปญหาภายใต
ระดับความรับผิดชอบทีไตกตางกัน ละมีความจําปนทีไ
ประทศกําลังพัฒนายังคงเวซึไงความสามารถในการขยายตัว
ทางศรษฐกิจเดอยางยัไงยืนละลดความยากจน ในขณะ
ดียวกันกใตองสามารถจดัการกับปญหาการปลีไยนปลงของ
สภาพภูมิอากาศเด
 1.2) พิไมขีดความพยายามในการลดปริมาณกาซ
รือนกระจก พืไอใหสามารถรักษาสถียรภาพของระดับกาซ
รือนกระจกเมใหพิไมขึ้นจากปจจุบัน ดยใหประทศพัฒนา
ลวปนผูนาํในการกําหนดปาหมายละดํานินการลดกาซ
รือนกระจก พรอมกับใหความชวยหลือดานการถายทอด
ทคนลยี พิไมศักยภาพบุคลากรละใหทุนสนับสนุนก
ประทศกําลังพัฒนาในการลดละควบคุมปรมิาณกาซรือน
กระจก 

 1.3) กําหนดปาหมายในการจํากัดการพิไมของ
อุณหภูมขิองลกเมกิน 2 องศาซลซียส ภายในป ค.ศ. 2050 

ดยใหมีการลดกาซรือนกระจกลงรอยละ 25-40 ภายในป 
ค.ศ. 2020 จากปฐานการคํานวณการปลอยกาซรอืนกระจก
ยังคงใชป ค.ศ.1990 ดยทุกประทศตองรวมมือกัน พรอม
กับการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนละทุกระดับ 

ตัง้ตระดับลก ระดับภมูภิาค ระดับชาติละระดับชมุชน ใน
การนําเปสูการพัฒนาสังคมคารบอนตํไาพืไอกอใหกิดการ
พัฒนาทีไยัไงยืน กิดการสรางสรรคนวัตกรรมทางทคนลยี 

การปลีไยนปลงพฤติกรรมในการบริภคละประสิทธิภาพ
ในการผลิตพืไอจัดการกับปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมิ
อากาศ 

United Nation
Climate Change Conference
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 2) พิไมศักยภาพการลดก าซรือนกระจก 

(Enhanced action on mitigation) 

 2.1) การดํานินการลดกาซรือนกระจกในประทศ 

(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) 

สาํหรับประทศพัฒนาลว มกีารกําหนดปาหมายในการลด
กาซรือนใหมากยิไงข้ึน ละกําหนดใหมกีารสงรายงานขอมลู
กีไยวกับการปลอยกาซรือนกระจกของประทศทุกป รวมทั้ง
สงรายงานความกาวหนาในการลดปริมาณกาซรือนกระจก
ทกุ 2 ป ละกําหนดใหมกีารพัฒนาคูมอืกีไยวกับการรายงาน
การปลอยกาซรือนกระจกระดับชาติของกลุมประทศ Annex 

I ทัง้รปูบบละการใหงินสนับสนนุตางโ พืไอความสมบูรณ 
ปรงใส ถูกตองละสามารถปรียบทียบกันเด
 2.2) การดํานินการลดกาซรือนกระจกในประทศ 

(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) 

สําหรับประทศกําลังพัฒนาดํานินการดยความสมัครใจ
ภายใตบริบทของการพัฒนาทีไยัไงยืน ละใหความสําคัญกับ
การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละกปญหาความยากจนปน
ลําดับรก ดยการดํานินการ NAMAs ของประทศกําลัง
พฒันาจะตองเดรบัการสนับสนนุทางการงินละทคนลยี
จากประทศทีไพฒันาลว ตใหมกีารดํานินการลงทะบียน
กิจกรรมการลดปริมาณกาซรือนกระจกในระดับชาติ พืไอ
ปนขอมูลในการขอรับการสนับสนุนทางการงิน  ทคนลยี  

ละการสริมสรางขีดความสามารถของกจิกรรมการลดกาซ
รือนกระจกทีไจะดํานินการ 
 2.3) สําหรับกิจกรรมหรือครงการทีไจะขอรับการ
สนับสนุนทางการงินในระดับนานาชาติ จะตองปนการ
ดาํนินการทีไสามารถตรวจวัด รายงาน ละทวนสอบในระดับ
ประทศ (MRV : Measurable, Reportable, Verifiable) ละ
จะตองสอดคลองกับ MRV ระดับนานาชาติทีไพัฒนาภายใต
อนสุญัญาฯ กําหนดใหประทศพัฒนาลวละประทศกําลัง
พัฒนาควรสงรายงานขอมูลกีไยวกับการปลอยกาซรือน
กระจกของประทศทุกป รวมท้ังสงรายงานความกาวหนาใน
การลดปริมาณกาซรือนกระจกทุก 2 ป
 2.4) ใหสนับสนุนการดํานินงานดานปาเมก
ประทศกําลังพัฒนา ดยฉพาะการสนับสนุนการลดการ
ปลอยกาซรือนกระจกจากการตัดเมทําลายปาละความ
สืไอมทรมของปาเมในประทศกําลังพัฒนา (Reducing 

Emission from Deforestation and Degradation in 

Developing Countries Plus: REDD+) 

 3)  สงสรมิศักยภาพในการปรับตวัตอผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภมิูอากาศ (Enhanced action 

on adaptation)

 3.1) เดมีการจัดต้ัง “กรอบการปรับตัวคนคูน” 

(Cancun Adaptation Framework) พืไอสริมกิจกรรมดาน
การปรับตวัผานความรวมมอืระหวางประทศ การกระตุนให
จัดทําผนการปรับตัวในระดับชาติละระดับพื้นทีไ 
 3.2) เดมีการจัดต้ังคณะกรรมการดานการปรับตัว 

(Adaptation Committee) พืไอสงสริมการดํานินงานละ
ความรวมมือตางโ ในดานการปรับตัว ดยมีหนาทีไประกอบ
ดวยการใหความสนับสนุนดานทคนิคละนวทางการ
ดาํนินงานปรับตวั ขอมลู ความรู รวมถงึประสบการณในการ
ปรับตัวใหหมาะสมภายใตบริบทตางโ ละรวมถึงการ
สงสริมความรวมมือ สรางความขมขใงในการปรับตัวใน
ทุกระดับ (ระดับประทศ, ระดับภูมิภาค, ระดับลก)  

 4)  การพฒันาละถายทอดทคนลยี (Technology 

development and transfer)

 4.1) สงสริมละสรางความรวมมือในระดับชาติ
ละนานาชาติในการพัฒนาทคนลยีทีไ ป นมิตรกับ
สิไงวดลอมรวมทั้งถายทอดใหกับประทศกําลังพัฒนาพืไอ
ใหมีสวนรวมในการลดกาซรือนกระจก 

 4.2) มีการจัด ต้ังคณะกรรมการบริหารด าน
ทคนลยี (Technology Executive Committee) พืไอดาํนิน
การสนับสนุน ใหคํานะนํา วิคราะหนยบาย พืไอพัฒนา
ละถายทอดทคนลยีการลดกาซรือนกระจกใหกับ
ประทศกําลังพัฒนา
 4.3) มีการจัดต้ังศูนยทคนลยีการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Center) ในระดับ
ภูมภิาค ประทศ ภาคสวนตางโ ละนานาชาติ รวมท้ังจัดต้ัง
องคกรละสรางสรรครวมกันในการคิดคน พัฒนา ถายทอด
ทคนลยีรวมถึงนําเปใชละใหความชวยหลือตางโ ใหกับ
ประทศกําลังพัฒนา
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 5)  กลเกทางการงิน เดมีการจัดตัง้กองทุน Green 

Climate Fund

 เดมีการสนอนวทางการสนับสนุนงินในระยะส้ัน 

(30 พนัลานหรียญสหรัฐ ภายในชวงป ค.ศ. 2010-ค.ศ. 2012) 

ละการงินในระยะยาว (100 พันลานหรียญสหรัฐ ตอป
ภายในป ค.ศ. 2020) พืไอสนบัสนนุชวยประทศกําลังพัฒนา
ในดานการงิน ดานทคนลยี ละการพิไมความสามารถ 

ในการลดการปลอยกาซรือนกระจกละการปรับตัวใน
สัดสวนทีไใกลคียงกัน พืไอรับมือจากผลกกระทบจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ ดยใหความสาํคัญกับประทศ
ทีไมีความสีไยงละออนเหวตอการเดรับผลกระทบของการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศปนลําดับรก
 6)  การสรมิสรางสมรรถนะ (Capacity  Building) 

 พิไมขีดความสามารถใหกับประทศกําลังพัฒนาใน
การรับมือกับปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ดย
สรางความขมขใงใหกบัองคกร หนวยงาน ละครือขายใน
ระดับตางโ พืไอบงปนขอมลู ความรู ละสืไอสาร สรางความ
ขาใจละความรวมมือพืไอกเขปญหาการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศจากภาคสวนตางโ ทีไกีไยวของ
 7)  กําหนดใหมีขอตกลงตามพันธกรณีรอบทีไสอง  

ดยประทศกําลังพัฒนายืนยันใหมกีารดํานินงานของพิธสีาร
กียวตภายหลังป ค.ศ. 2012 ภายใตกลเกการลดกาซรือน
กระจก 3 กลเก คือ 1) การดํานินการรวมกัน (Joint 

Implementation: JI)  2) การคาขายลกปลีไยนกาซรือน
กระจก (Emission Trading: ET) ละ 3) กลเกการพัฒนาทีไ
สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตอเป
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมเด
รายงานสรุปผลการประชุมสนอคณะรัฐมนตรี (วันทีไ 22 

มีนาคม พ.ศ. 2554) ละสนอนวทางการดํานินงานของ
ประทศเทยในฐานะประทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละ
พิธีสารกียวต จําปนตองดํานินการพืไอใหกิดการปรับตัว
ละลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ ดงันี้ 

 1) ตรียมความพรอมในการรับมอืหากประทศเทย
ตองมกีารดํานินการลดการปลอยกาซรือนกระจกในอนาคต 

ดยฉพาะอยางยิไงภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ละภาค
กษตรกรรมทีไจะเดรบัผลกระทบจากพันธกรณีดงักลาว ดย
ใหมีการจัดทํากรอบทิศทางละนวทางการวิจัยดานการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศอยางปนระบบ
 2) ใหมกีารศึกษาความปนเปเดละศกัยภาพของ
ผนการดํานินการลดการปลอยกาซรือนกระจกในภาค
ตางโ (NAMAs) พืไอใชปนขอมูลสนับสนุนการวางผนการ
ดํานินงานดานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

 3) ใหมีการศึกษาความปนเปเดของการดํานิน
ครงการลดการปลอยกาซรือนกระจกจากการตัดเมทาํลาย
ปาละความสืไอมทรมของปาเมในประทศกําลังพัฒนา 

(REDD+) ในประทศเทย
 4) ใหมกีารใชประยชนจากกลเกของ The ASEAN 

Working Group on Climate Change (AWGCC) ในการ
ผลกัดันการดํานินงานดานการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ
ในระดับภมูภิาคใหปนรูปธรรม พืไอหารือกีไยวกับการดํานิน
งานดานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
อาซียน
 5) รงรัดการจัดต้ังสํานักงานประสานการจัดการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นอยางปนทางการภายใต
สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ดาํนินงานดานการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2550 

ใหปนรูปธรรมดยรงดวน
 ในระหวางวันทีไ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม ป พ.ศ. 

2554 เดมกีารประชุมสมชัชารฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยทีไ 17 (COP 

17) ทีไมืองดอรบัน ประทศสาธารณรัฐอฟริกาใต ภายใต
คําขวัญทีไวา Work Together: Saving Tomorrow Today 

ดยมผีูทนประทศสมาชิกกวา 190 ประทศขารวมประชมุ 

การประชุม COP 17 มีประดในสําคัญกีไยวกับการพิจารณา
ตออายุพธีิสารกียวตซึไงกําลังจะหมดอายุลงในป พ.ศ. 2555 
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1.2.3 ÃÐºº¹ÔàÇÈ»†ÒäÁŒáÅÐ·Õè´Ô¹
องคการสหประชาชาติเดประกาศใหป พ.ศ. 2554 นี ้

ปนปสากลหงปาเม (International Year of Forest 2011)

ละอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเด
กําหนดใหความหลากหลายทางชีวภาพของปาเมปนหัวขอ
หลักสําหรับวันสากลหงความหลากหลายทางชีวภาพในป 
พ.ศ. 2554 ดยการประกาศปสากลหงปาเมมวัีตถุประสงค
พืไอใหหนวยงานละองคกรตางโ ทีไกีไยวของ (ทัง้ภาครัฐละ
อกชน) ดํานินการรณรงคใหประชาชนเดตระหนักถึง
บทบาท ละความสําคัญของปาเมทีไมตีอมนษุยบนลกภายใต
คําขวัญ “ปาเมพืไอประชาชน” (Forest for People) มีตรา
สญัลักษณทีไสืไอความหมายถึงความสําคัญของปาเมตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ดังกรอบทีไ 1.2.1 ทั้งน้ี ตามผนกลยุทธ

¡ÃÍº·Õè 1.2.1 คําอธิบายตราสญัลกัษณปปาเมสากล

 มุมมอง 360 องศา: ปาเมปนหลงคุมครองปองกันภัยให
กมนษุย ละปนทีไอยูอาศัยของพืชละสตัว มคีวามหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปนหลงอาหาร ยารักษารค ละน้ําสะอาด ละมีบทบาท
สาํคัญในการรักษาความสมดลุของภมูอิากาศละสิไงวดลอม องคประกอบ
ทัง้หมดนีม้สีวนรวมในการสืไอความหมายวาปาเมมคีวามสาํคัญอยางยิไง
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยอีกกวา 7 พันลานคนทัไวลก

·ÕèÁÒ : กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอม 2554

2ปาหมายเอจิขอ 5, 11 ละ 15 ดูรายละอียดเดใน http://www.cbd.int/sp/targets/

ฉบบัใหมของอนุสญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
เดกําหนดปาหมายใหดํานินงานพืไอลดอัตราการตัดเม
ทาํลายปาลงใหเดอยางนอยครึไงหนึไงของอตัราการสูญสียดิม
ในป พ.ศ. 2563 ละตองทําการฟนฟูสภาพปาสืไอมทรม
ใหเดรอยละ 15 ของพ้ืนทีไปาสืไอมทรมทัง้หมด รวมถึงจดัการ
ปาเมอยางยัไงยืน ละพิไมขนาดความครอบคลุมของพื้นทีไ
คุมครองปนรอยละ 17 ของพื้นทีไปาท้ังหมดอีกดวย2

  

กรมปาเม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
เดกําหนดนยบายปาเมหงชาติดยวางปาหมายการพิไม
พื้นทีไปาของประทศเทยปนรอยละ 40 ของพ้ืนทีไทั้งหมด
ภายในป พ.ศ. 2563 ดยบงปนพ้ืนทีไอนุรักษรอยละ 25 

ของพ้ืนทีไประทศ ละปนพ้ืนทีไปาศรษฐกิจอีกรอยละ 15 

ของพื้นทีไประทศ 

ใ 
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¡ÃÍº·Õè 1.2.2 หตุการณผนดินเหวคร้ังรุนรงในป พ.ศ. 2553-มีนาคม ป พ.ศ. 2554

 ดือนมกราคม ป พ.ศ. 2553 เดกิดผนดินเหวคร้ังรุนรง ขนาด 7 ริกตอร ทีไประทศฮติ สงผลใหมีผูสียชีวิต
มากกวา 3 สนคน ผูเดรับบาดจใบ 3 สนคน มีบานรือนสียหายประมาณ 250,000 หลัง ละมีประชาชน
เรทีไอยูอาศัยมากกวา 1 ลานคน 

 ดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2553 กิดผนดินเหว ขนาด 8.8 ริกตอร ทีไประทศชิลี สงผลใหมีผูสียชีวิต 

523 คน สูญหายอีก 24 คน ละบาดจใบกวา 12,000 คน  

 ดือนมนีาคม ป พ.ศ. 2554 กิดผนดินเหว ขนาด 9.0 รกิตอร ละคลืไนสึนามิบริวณชายฝงดานตะวันออก
ของประทศญีไปุน สงผลใหมีผูสียชีวิตถึง 15,703 คน ผูสูญหายจํานวน 4,647 คน ผูเรทีไอยูอาศัย 130,927 คน
ละบานรือนสียหายมากกวา 3 สนหลัง นอกจากน้ียังสงผลใหรงเฟฟานิวคลียรฟุกุชิมะเดรับความสียหาย

ประทศเทยกิดหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาติรนุรงหลาย
ครั้ง ชน การกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนทีไของประทศเทยชวง
ระหวางดือนกรกฎาคม - ตลุาคม พ.ศ. 2553  การกิดอทุกภัย
ละดนิ หนิถลมในภาคใต (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 -  มนีาคม 

พ.ศ. 2554) การกิดผนดินเหวทีไประทศพมาทีไสงผลถึง
หลายจังหวัดในภาคหนือ (มีนาคม พ.ศ. 2554) การกิด
อุทกภัยในจงัหวัดนาน (มถุินายน พ.ศ. 2554) ละภาคกลาง 

(กันยายน พ.ศ. 2554) ปนตน
 จากปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไมีนวนมจะกิด
บอยข้ึนทําใหกือบทุกประทศตองมีการตรียมความพรอม
รบัมอืกบัสถานการณทีไอาจจะกิดข้ึน รวมถึงกิดการรวมกลุม

  
3รายละอียดพิไมติมใน http://www.asean.org/17579.html

 1.2.4 ÀÑÂ¾ÔºÑμÔ·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ
 กือบทุกภูมิภาคทัไวลกประสบปญหาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติพิไมมากข้ึนอยางหในเดชัด จากรายงานของ 
UNESCAP and UNISDR (2010) สดงใหหในวาในชวงป 
ค.ศ. 1999-2009 หตุภัยพิบัติทางธรรมชาติบนลกเด
พิไมมากขึน้ถึง 3,886 ครัง้ ทัง้น้ี รอยละ 45 ของหตุภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติบนลกกิดข้ึนในภูมิภาคอชียปซิฟ๛ก ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติทีไพบในภูมิภาคอชียปซิฟ๛กสวนใหญ เดก 
อุทกภัย วาตภัย อยางเรกใตาม ผนดินเหวกลับปนภัยพิบัติ
ทีไทาํใหมผีูสียชีวิตมากทีไสดุ นอกจากน้ี มวาจะยังเมมขีอสรปุ
ทางวิทยาศาสตรอยางปนทางการ ตการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศลกนาจะพิไมความสีไยงของการกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในภูมภิาคอชียปซฟิ๛กมากยิไงขึน้อีก ดยฉพาะ
ปญหาความผนัผวนของอุณหภูม ิปรมิาณน้ําฝน การกิดพายุ 

ภาวะภัยลง ละการพิไมสงูขึน้ของระดับนํา้ทะล (UNESCAP 

and UNISDR, 2010)

 ในป พ.ศ. 2553-2554 ทีไผานมา เดกิดหตุการณ
ภัยพิบัตทิางธรรมชาติครัง้ใหญหลายคร้ังในกือบทกุภูมภิาค
ของลก ชน 

 1. การกิดผนดินเหวอยางรุนรงในประทศฮติ ชลิี 
จีน อินดนีซีย นิวซีลนด ละพมา
 2. การกิดภูขาเฟระบิดในประทศเอซลนด ละ
อินดนีซีย
 3. การกิดอทุกภัยขนาดใหญทีไประทศสหรัฐอมรกิา 

(รัฐทใกซัส) ละประทศจีน 

 4. การกิดวาตภัยทีไประทศสหรัฐอมริกา ละ
ประทศจีน (หลายคร้ังในหลายพ้ืนทีไ)
 5. การกิดหตุเฟปาในประทศบลิวีย
 6. การกิดผนดินเหวละสึนามิคร้ังประวัตศิาสตร
ทีไประทศญีไปุน
 ดยฉพาะการกิดผนดินเหวคร้ังรุนรงในประทศ
ฮติ ชลิ ีละญีไปุน ในชวงป พ.ศ. 2553-2554 ดงักรอบทีไ 1.2.2

ความรวมมือในระดับนานาชาติในการตรียมความพรอม
รับมือกับปญหาดังกลาว ทั้งน้ี สําหรับภูมิภาคอาซียนเดมี
ความรวมมือกันในการรวมกปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภายใตกรอบความรวมมือ ASEAN ดยมีการจัดตั้ง ASEAN 

Committee on Disaster Management: ACDM ละใน
ปจจุบันเดมีขอตกลงรวมกันทีไรียกวา ASEAN Agreement 

on Disaster Management and Emergency Response: 

AADMER ซึไงริไมมีผลบังคับใชตั้งตปลายป พ.ศ.2552 

ปนตนมา ซึไงขอตกลงน้ีบงปน 11 สวนทีไกีไยวของกับการ
จัดการปญหาภัยพิบัติทั้งวงจร3 

·ÕèÁÒ : USGS 2011 (www.usgs.gov)
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 1.2.5 ÇÔ¡Äμ¡ÒÃ³ �¹íéÒâÅ¡
 ทัไวลกมีปริมาณความตองการใชนํ้าสูงถึง 3,800 

ลูกบาศกกิลมตรตอป ในขณะทีไปริมาณทรัพยากรน้ําจืด
ทัไวลกท้ังในหลงน้ําธรรมชาติละหลงกใบนํ้าทีไมนุษย
สรางข้ึน มปีรมิาณน้ําสํารองอยูพียง 2,000 ลกูบาศกกิลมตร
ทาน้ัน ละมีปริมาณน้ําทา 45,500 ลูกบาศกกิลมตรตอป
ทีไเหลลงสูทะลดยปราศจากการใชประยชน (Oki and 

Kanae, 2006)

 ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมละกษตรสมัยใหม
ซึไงมนีํา้ปนปจจยัสําคัญในกระบวนการผลิต สงผลใหคณุภาพ
หลงนํา้สําคัญของลกหลายหงกําลังประสบปญหาความ
สืไอมทรมดานมลพิษ ในขณะทีไการถอยรนของนวชายฝง
กใสงผลตอการปนปอนของกลือทะลในช้ันน้ําบาดาลละ
หลงน้ําผิวดินในบริวณพ้ืนทีไชายฝงดวย
 นอกจากสถานการณปริมาณน้ําทีไมีนวน ม
ขาดคลนมากข้ึนละคุณภาพน้ําทีไมีนวนมตํไาลงลว 

ความปรปรวนละการปลีไยนปลงของสภาพภูมอิากาศมี
อิทธิพลตอความปรปรวนของปริมาณน้ําฝนท้ังในชิง
ปริมาณ ความถีไ ความรุนรง คาบวลา ละรูปบบของ
การกระจายตัวอยางหในเดชดั จากการคาดการณในอนาคต
ดวยบบจําลองสภาพภูมิอากาศภายใตงืไอนเขของการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศสดงใหหในวาปริมาณน้ําฝน
มีนวนมพิไมมากขึน้ในชวงฤดูฝน ละมีนวนมนอยลงใน
ชวงฤดูลง (Arnell, 2004) ความปรปรวนของปรมิาณน้ําฝน
ดังกลาวมีความชืไอมยงกับสภาวะอากาศรุนรง ซึไงปน

สาหตุใหกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติกีไยวกับนํ้า ดยใน
บางพ้ืนทีไประสบกบัภาวะฝนลงท้ิงชวงยาวนาน ตในหลาย
พื้นทีไประสบกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติ ซึไงความปรปรวน
ของปริมาณน้ําฝนน้ีสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต
ละทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนความสียหายตอภาค
กษตรกรรมละภาคอุตสาหกรรมซึไงปนรากฐานความมัไนคง
ทางศรษฐกิจของประทศ
 องคการสหประชาชาติเดตระหนักถึงปญหาการ
ขาดคลนนํ้าทีไทวีความรุนรงมากขึ้น ละอาจกอใหกิด
ปญหาการยงชงินํา้ข้ึนเดในอนาคต ละถือวาปญหาวิกฤติ
นํ้าปนปญหาสําคัญของประชากรลกทีไจะตองดํานินการ
กเขดยรงดวน จึงเดจัดใหมีการประชุมนานาชาติพืไอหา
ทางกเขรืไองนี้ ละใหมีการผลักดันใหมีการดํานินงาน
กีไยวกับการอนุรกัษนํา้อยางจริงจงัละปนรูปธรรม ดยการ
ประชุมระหวางประทศวาดวยรืไองน้ําของลกเดถูกจัดข้ึน
ปนประจําทุกโ 3 ป นับตั้งตป พ.ศ. 2540 ดยการประชุม
ครั้งลาสดุนับปนการประชุมครั้งทีไ 5 จัดขึ้นในป พ.ศ. 2552 

ณ กรุงอสีตนับุล ประทศตุรกี ดยมีนวคิดวาลกกําลังผชิญ
วิกฤตินํ้าจืดมากยิไงข้ึนละมุงการรณรงคเปทีไ “รักษาสมบัติ
อันล้ําคาตอชีวิต” (To save the precious stuff of life) 

ปนการประชุมพืไอรวมกันกําหนดนวทางในการจัดการน้ํา
อยางชาญฉลาด รวมถึงการจัดการกับความขัดยงอันนืไอง
มาจากหลงน้ํา อีกท้ังยังเดรวมบริษัทละอุตสาหกรรมทีไ
กีไยวของกับการจัดการน้ํา ขามารวมสดงความคิดหในดวย
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 รัฐบาลเทยเดตระหนักถึงปญหาละหในความ
สําคัญของนํ้าจึงเดดํานินการในรืไองนี้อยางจริงจัง ดย
ประกาศใหทรัพยากรน้ําปนวาระหงชาติ มืไอวันทีไ 21 

พฤษภาคม ป พ.ศ. 2550 พืไอใหความสําคัญกับการอนุรักษ 
การพัฒนาครงสรางพ้ืนฐาน การพิไมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การจัดการลุมนํ้าบบบูรณาการ ละการ
สงสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการน้ํา 

ละป พ.ศ. 2553 เดมีการจัดการประชุมสุดยอดผูนํา
ลุมมนํ้าขงตอนลางคร้ังทีไ 1 ระหวางวันทีไ 2-5 มษายน 

ป พ.ศ. 2553 ณ อําภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ ปนการ
ประชมุระดับผูนาํของประทศภาคีสมาชกิลุมนํา้ขงตอนลาง 

4 ประทศ เดก ประทศกัมพูชา ลาว เทย ละวียดนาม 

รวมท้ังประทศคูจรจา เดก ประทศจีนละพมา ละกลุม
หุนสวนพืไอการพัฒนารวมดวย ดยผูนําประทศภาคีสมาชิก
ลุมนํ้าขงตอนลางท้ัง 4 ประทศ เดรับรองปฏิญญาหัวหิน 

ของคณะกรรมาธิการมนํา้ขง (MRC Hua Hin Declaration) 

ดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

 1) การรับรองความสํารใจของคณะกรรมาธิการมนํา้ขง
ซึไงมีการพัฒนาองคกรอยางตอนืไอง จากดิมปนองคกร
ภายใตสหประชาชาติในนามคณะกรรมการมนํ้าขงละ
คณะกรรมการมนํ้าขงชัไวคราว มาสูองคกรลุมนํ้าอิสระ
ระหวางรัฐบาลทีไใชความรูปนฐาน ซึไงประทศภาคีสมาชิก
มีระดับความปนจาขององคกรมากข้ึน 

 2) อกาสละความทาทายของภูมิภาคลุมนํ้าขง 

กิดข้ึนสืบนืไองจากความกดดันของการพัฒนา รวมท้ังการ
ขยายตัวทางประชากรศาสตรละศรษฐกิจ ดังน้ันประทศ
ภาคีสมาชิกจะตองรวมมือกันตอเปพืไอกปญหาวิกฤติทีไ
กิดขึ้นในลุมนํ้าขง
 3) ประทศภาคีสมาชิกพึงใหการยอมรับปาหมายใน
วิสัยทัศนของคณะกรรมาธิการมนํ้าขง ละใชวิธีการ
ปรึกษาหารือกันในการดํานินการรวมกัน
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 4)  ประทศภาคีสมาชิกมีความคาดหวังวา คณะ
กรรมาธิการมนํ้าขงพึงมุ งนนดํานินงานตามลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนาดานตางโ จํานวน 9 ดาน เดก 
(1) ผนยุทธศาสตรการพัฒนาลุมนํ้า (2) การคุมครอง
ประชาชนจากความสีไยงดานน้ําทวม (3) กรอบกติกาการ
ดินรือระหวางประทศละการคา (4) การปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ละความรวมมือดานปญหาหมอกควัน
ขามพรมดน (5) มาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ําละ
การติดตามผล (6) การใชนํ้าละทรัพยากรทีไกีไยวของ 

ความหลากหลายของสิไงมชีวิีตในลําน้ําพ้ืนทีไชุมนํา้ละปาเม 
(7) อกาสละความทาทายในการพัฒนาครงการเฟฟา
พลังงานน้ํา ละครงสรางพ้ืนฐานในลุมนํ้า (8) ระบียบ
ปฏิบัติทีไกีไยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา (9) การขยาย
ความรวมมือกับประทศคูจรจาละหุนสวนการพัฒนา

 5) ประทศภาคีสมาชกิใหคาํมัไนทางการมืองระดับสงู
พืไออนุวัตการดํานินงานตามความตกลงพืไอการพัฒนา
ลุมมนํ้าขงอยางยัไงยืน การใหคํามัไนตอวิสัยทัศนคณะ
กรรมาธิการมนํ้าขงทีไจะมีความยัไงยืนทางการงินดยการ
สนับสนุนจากประทศภาคีสมาชิกภายในป พ.ศ. 2573 ละ
กําหนดใหมีการประชุมสุดยอดผูนําลุมนํ้าขงตอนลางทุก 

4 ป ดยประทศภาคีสมาชิกจะหมุนวียนกันปนจาภาพ
รียงลําดับตามตัวอักษร
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 1.2.6 ¢ŒÍμ¡Å§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È´ŒÒ¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ áÅÐ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
 ป ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) สหประชาชาติจดัตัง้สมชัชา
ลกวาดวยสิไงวดลอมละการพัฒนา (World Commission 

on Environment and Development) หรือ Brundtland 

Commission ซึไงเดศึกษาละสนอกลยุทธการพัฒนา
ทีไยัไงยืน ดยในป ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2528) มีการผยพร
รายงาน Our Common Future (Brundtland Report) ทีไกลาว
ถึงหลักการพัฒนาทีไยัไงยืน ละในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 

เดมีการประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยสิไงวดลอม
ละการพัฒนา (United Nations Conference on Environment 

and Development – UNCED) หรือ Earth Summit ทีไนคร 
ริอดจานร สาธารณรัฐบราซิล ซึไงในการประชุมครั้งน้ัน
เดมีการนําสนอนวคิดการพัฒนาทีไยัไงยืน ทีไนนวาการ
พฒันาจะตองใหความสําคัญทีไจะสรางความสมดุลของ 3 มติหิลัก 

คือ มิติทางศรษฐกิจ มิติทางสังคมละมิติทางสิไงวดลอม 

ซึไงประทศเทยในฐานะสมาชิกเดรวมลงมติใหการ
รับรองอกสารสําคัญ 3 ฉบับ เดก (1) ปฏิญญาริอ
วาดวยสิไงวดลอมละการพัฒนา (Rio Declaration on 

Environment and Development) ซึไงปนกรอบของหลกัการ
กีไยวกับสิทธิประชาชนละหนาทีไของรัฐในการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน (2) ผนปฏิบัตกิาร 21 (Agenda 21) ซึไงปนผนมบท
ของลกในการดํานินการตามหลักการการพัฒนาทีไยัไงยืน 

(3) ถลงการณดานปาเม (Forest Principles) ซึไงปนหลักการ
จัดการ อนุรักษ ละพัฒนาปาเมอยางยัไงยืน 

 รวมถึงอนสุญัญา 3 ฉบบั เดก 1) อนสุญัญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity: CBD) ซึไงปนขอตกลงระหวางประทศทีไมีผล
ผกูพันตามกฎหมาย (legally binding) ดานการอนุรกัษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรอยางยัไงยืนละการ
จดัสรรประยชนจากทรัพยากรอยางปนธรรม 2) อนสุญัญา
สหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) ซึไงปนขอตกลงระหวางประทศทีไมผีล
ผกูพันตามกฎหมายวางกรอบการปฏิบัตใินการลดการปลอย
ละผลกระทบจากการปลอยกาซรือนกระจกออกสูชั้น
บรรยากาศ 3) อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ปนทะลทราย (United Nations Convention to Combat 

Desertification : UNCCD)

 นอกจากน้ี องคการสหประชาชาติเดจัดต้ังคณะ
กรรมาธิการวาดวยการพัฒนาทีไยัไงยืนหงสหประชาชาติ 

(United Nations Commission on Sustainable 

Development:CSD) ขึน้ในปดียวกันน้ันอง พืไอตดิตามผล
ความกาวหนาจากการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาทีไยัไงยืน 

ชน ผนปฏบัิตกิาร 21 ละปฏิญญาริอ ทัง้ในระดับทองถิไน 

ระดับชาต ิ ภูมิภาค ละนานาชาติ ประทศเทยชนดียว
กับประทศสมาชิกอีกหลายประทศเดรับหลักการ
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การพฒันาทีไยัไงยืนจากการประชมุ Rio Summit ในคร้ังน้ัน
ละนําเปสูการปรับปรงุกฎหมายสิไงวดลอมใหมคร้ังสําคัญ 

(คือ พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลอม
หงชาติ พ.ศ. 2535) รวมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการหงชาติ
วาดวยการพัฒนาทีไยัไงยืนของประทศเทย ดยมีนายกรัฐมนตรี
ป นประธานละสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติปนฝายลขานุการ
 ตอมาในป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ซึไงครบรอบ 10  ป
ของ Earth Summit เดมีการจัดประชุม The World Summit 

on Sustainable Development (WSSD) หรือ Rio+10 

พืไอทบทวนความกาวหนาของการดํานินงานตามผน
ปฏิบัติการ 21 ประทศเทยลงนามใหสัตยาบันในปฏิญญา
จฮันนสบอรกวาดวยการพัฒนาทีไยัไงยืน (Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development) ละผนการ
ดํานินงานจฮันนสบอรก (Johannesburg Plan of 

Implementation: JPOI) พืไอใหผนปฏบัิตกิาร 21 มผีล ทาง
ปฏิบัติมากข้ึน ประทศเทยเดดํานินการอนุวัตรผน

ปฏิบัติการ 21 ดยนอมนํานวคิดศรษฐกิจพอพียง 

มาปนหลักสําคัญในผนพัฒนาศรษฐกิจละสงัคมหงชาติ
ในฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ปนครั้งรก ละในป ค.ศ.

2004 (พ.ศ. 2547) คณะรัฐมนตรีหในชอบให “การพัฒนาทีไ
ยัไงยืน” ปนวาระหงชาติ ตามขอสนอของคณะกรรมการ
พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน เดมกีารจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 

ทีไยัไงยืน (National Sustainable Development Strategy) 

ซึไงหนวยงานท้ังภาครัฐละอกชนเดนําหลักการของการ
พัฒนา อยางยัไงยืนเปประยุกตใชขยายวงกวางมากข้ึนปน
ลําดับ ตกใปนการขับคลืไอนทีไใหความสําคัญกับมิติทาง
ศรษฐกิจ ละมิติทางสังคมมากกวามิติทางสิไงวดลอม
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¡ÃÍº·Õè 1.2.3 ศรษฐกิจสีขียว (Green Economy) 

 

 

 

 สํานักงานครงการสิไงวดลอมหงสหประชาชาติ 

(United Nations Environment Programme: UNEP) 

เดใหนยิามศรษฐกิจสีขียว (Green Economy) วาหมายถึง 

การพัฒนาความปนอยูของมนุษยละความทาทียม
กันของสังคม ในขณะทีไลดความสีไยงดานสิไงวดลอม
ละความขาดคลนในทรัพยากรเด หรืออีกนัยหนึไง
หมายถึงการพัฒนาทีไกอใหกิดคารบอนนอย มีการใช
ทรัพยากรอยางมปีระสทิธิภาพ ละมคีวามทาทียมกนั
ทางสังคม
·ÕèÁÒ : UNEP 2011 (http://www.unep.org/greeneconomy/)

  
4รายละอียดพิไมติมสามารถอานเดใน http://www.uncsd2012.org/rio20/

 ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาทีไยัไงยืน (United Nations Conference on 

Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 จะปน
การประชุมสําคัญระดับลกอีกคร้ังพืไอติดตาม ทบทวนละ
พัฒนาการดํานินการพัฒนาประทศละบริหารจัดการ
สิไงวดลอม ดยมี 2 หัวขอหลัก (themes) ของการประชุม 2 

ประดใน คือ (1) ศรษฐกิจสีขียวในบริบทของการพัฒนาทีไ
ยัไงยืนละการขจัดความยากจน (Green Economy in the 

Context of Sustainable Development and Povert 

Eradication) ดังกรอบทีไ 1.2.3 ละ (2) กรอบนวคิดชิง
สถาบันพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน (Institutional Framework 

for Sustainable Development:IFSD)
4 

 ในผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ปนผนฯ ทีไใหความสําคัญกับการ
พัฒนาทีไยัไงยืนชัดจนมากข้ึนในการสรางสมดุลของ 3 มิติ
หลักของนวคิดการพัฒนาทีไยัไงยืนละสอดคลองกับทั้ง 2 

หัวขอหลักดังกลาวขางตน มีปาหมายมุงเปสู “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความสมอภาคปนธรรม ละ
มภูีมคิุมกนัตอการปลีไยนปลง” ปนผนรกทีไนนหลักการ
การสรางภูมิคุมกัน ละการบริหารจัดการความสีไยง 

พืไอรับมือสถานการณทางสังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลอม
ทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว ดยมียุทธศาสตรตางโ ซึไง

สอดคลองการสรางรากฐาน ละความมัไนคงทางสังคม
มากข้ึน คือ: ยุทธศาสตรการสรางความปนธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูตลอดชีวิต
อยางยัไงยืน ยุทธศาสตรความขมขใง ภาคกษตร ความ
มัไนคงของอาหารละพลังงานยุทธศาสตรการปรับครงสราง
ศรษฐกจิสูการติบตอยางมคีณุภาพละยัไงยืน ยุทธศาสตร
การสรางความชืไอมยงกับประทศในภูมิภาคพืไอความ
มัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม ละยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมอยางยัไงยืน
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 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะล 

(The United Nations Convention on the Law of the Sea 

1982: UNCLOS) ปนการกําหนดขอตกลงในการควบคุม
ถือครองการดูล การใชทรัพยากรธรรมชาติ พฤติกรรมทาง
ศรษฐกิจละการคา ตัดสินขอขัดยง รวมเปถึงการรวมกัน
พัฒนาคุณภาพละกเขปญหาตางโ ทางทะลดยมี
ขอตกลงบ้ืองตน เดก
 1) ประทศทีไมอีาณาขตติดทะลมีอํานาจอธิปเตย
ในการใชทะลในระยะ 12 เมลรอบชายฝง ซึไงชาวตางชาติ
สามารถผานในบริวณนานน้ําเดหากเมเดมีจตนาทีไจะ
บุกรุกหรือใชทรัพยากรของประทศน้ันโ
 2) ประทศทีไมีอาณาขตติดทะลมีสิทธิทีไจะใช
ทรัพยากรใดโ กใตามในพ้ืนทีไทะล 200 เมลรอบชายฝง
 3) ประทศทีไเมมีอาณาขตติดทะลสามารถมาใช
ทรัพยากรสวนกินในของประทศติดทะลพ้ืนทีไ 200 เมลรอบ
ชายฝง ดยเมทําลายทรัพยากรหรือละมิดขอตกลงการ
ปกปองสัตวนํ้าในบริวณน้ัน 

 ประทศเทยเดลงนามรวมปนภาคีอนสุญัญาต้ังต
วันทีไ 10 ธันวาคม ป พ.ศ. 2525 ดยอนุสัญญาดังกลาวมี
ผลปนทางการต้ังตป พ.ศ. 2537 ในปจจุบันมีประทศ
รวมปนภาคีสมาชิก 161 ประทศ ทั้งน้ี ในวันทีไ 26 มษายน 

ป พ.ศ. 2554 รัฐสภาเดพิจารณาละลงมติหในชอบให
ขาปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทาง
ทะล ค.ศ. 1982 ละความตกลงกีไยวกับการอนุวัติภาค 11 

ดยอนุสัญญาฯ จะมีผลใชบังคับกับประทศเทยในวันทีไ 
14 มิถุนายน ป พ.ศ. 2554 ตามนัยของขอ 308 (2) ของ
อนุสัญญาฯ
 การขาปนภาคีอนุสญัญาฯ ละความตกลงวาดวย
การอนุวัตภิาค 11 ของอนสุญัญาฯ มคีวามสําคัญปนอยางยิไง 

พราะปนกาวยางสําคัญสําหรับประทศเทยในการมีสวนรวม
ในตราสารระหวางประทศ ซึไงปนทีไยอมรับวาปนธรรมนูญ
ทางทะล ทีไวางหลักกฎหมายระหวางประทศกีไยวกับทะล 

ละการดํานินกิจกรรมทางทะลในทุกมิต ิกลาวคือ อํานาจ
หนาทีไ ละสิทธิของรัฐในขตทางทะลตางโ เดก นานน้ํา
ภายใน ทะลอาณาขต ขตตอนืไอง ขตศรษฐกิจ จําพาะ 

เหลทวีป ทะลหลวง สิทธิหนาทีไของรัฐชายฝงรัฐอืไน ละรือ
ทีไใชสิทธิผานในนานน้ํา นอกจากน้ี ยังกําหนดสิทธิของรัฐใน
การสวงประยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ละการคุมครอง
สิไงวดลอมทางทะลซึไงจะทําใหประทศเทย สามารถปกปองละ
คุมครองสิทธิของประทศอันพึงมีตามอนุสัญญาฯ เดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสริมสรางภาพลักษณละยกระดับ
บทบาทของประทศในวทีภูมิภาค ละพหุภาคีอีกดวย 

(กรมสารนิทศ กระทรวงการตางประทศ 2554)
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 1.2.8 ÁÅ¾ÔÉËÁÍ¡¤ÇÑ¹¢ŒÒÁá´¹

 ประทศตางโ ในภูมภิาคอาซียนมักเดรบัผลกระทบจาก
ปญหามลพิษหมอกควันขามดนอยู บอยครั้ง สําหรับ 

ประทศเทยองกใเดรบัผลกระทบจากหมอกควนัขามดนใน
บางปชนกัน ดยฉพาะปญหาหมอกควันละฝุนละออง 

จากเฟปาในประทศอินดนีซียซึไงสงผลกระทบตอหลาย 

จังหวัดในภาคใตขเองประทศเทย ดยสงผลตอทัศนวิสัย
ละสุขภาพของประชาชนในพ้ืนทีไ พืไอปนการปองกันละ
กเขปญหา 

 มืไอวันทีไ 13 ตุลาคม ป พ.ศ. 2553 เดมีการจัดการ 
ประชุมประทศภาคีขอตกลงอาซียนรืไองมลพิษจากหมอก
ควันขามดน ครัง้ทีไ 6 (The 6th Meeting of the Conference 

of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution - COP6) ดยทีไประชมุรบัทราบความคบืหนา 

ในการดํานินงานตามผนงานภายใตขอตกลงอาซียนดาน
มลพิษจากหมอกควันขามดน (Work Programme of the 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) 

รับทราบความกาวหนาของการดํานินงานในครงการฟนฟู
ละการใชประยชนอยางยัไงยืนของปาพรุ ในภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียงใต ละนนย้ําใหมีการสนับสนุนครงการนี้ 
ทั้งในระดับนานาชาติ ละระดับภูมิภาค นืไองจากการกเข
ปญหาเฟบนดิน ละเฟปาจะสงผลกระทบตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ละการสูญสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพดวยชนกันละมีมติหในชอบ ใหมกีารพัฒนาระบบการ
คาดการณระดับความรุนรงของเฟสําหรับภูมิภาคอาซียน 

(Fire Danger Rating System: FDRS) ซึไงปจจุบันดํานินการ
ดยกรมอุตุนิยมวิทยาหงสหพันธรัฐมาลซีย พืไอใชปน
ครืไองมอืในการฝาระวังละดํานินมาตรการในการปองกัน 

การกิด การลุกลามของเฟ ละจะปนประยชนอยางยิไงตอการ
ติดตามสภาพภูมิอากาศละจํานวนจุดสีไยง
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2.1 ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาาศและภาวะโลรอน

บทที่ 2 สถานารณคุณภาพสิ่งแวดลอม

 ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาาศท่ีําลังเิดึ้น
ในปจจบุนั มสีาเหตทุัง้จาปจจัยทางธรรมาตแิละารระทํา
องมนุษย ารเปลี่ยนแปลงที่เิดโดยสาเหตุทางธรรมาติ
เปนปราฏารณที่ใระยะเวลายาวนาน เน ารเคลื่อนที่
องเปลือโล ารเอียงองแนโล ารโคจรองโล
รอบดวงอาทิตย และารหมุนรอบตัวเององโล เปนตน 

แตารเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิาาศท่ีเิดึน้จาารระทํา
องมนุษย มีสาเหตุจาารดํารงีวิตและารพัฒนาตางๆ 

ทําใหเิดารสะสมองาซเรือนระจในั้นบรรยาาศมี
ปริมาณเพิ่ม้ึนอยางรวดเร็ว และสงผลตอารเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอาาศ  ทุีวิตบนโลไดรับประโยนและจําเปน
ตองพ่ึงพาปราฏารณเรือนระจในารรัษาอุณหภูมิ
องโลใหอยูในระดับที่สิ่งมีีวิตทั้งหลายจะอาศัยอยูได 

หลัารองปราฏารณเรือนระจ คือ ารสะทอนรังสี 
ความรอนจาารแผรังสีความรอนองโลลับสูพื้นผิวโล 
ทําใหโลมีอุณหภูมิสูงึ้น โดยอาศัยไอนํ้าและาซเรือนระจ
ทีส่ะสมอยใูนัน้บรรยาาศองโล าซเรอืนระจทีส่าํคัญ 

ไดแ าซคารบอนไดออไซด (CO
2
) าซมีเทน (CH

4
) 

าซไนตรัสออไซด (N
2
O) าซไฮโดรฟลูออโรคารบอน 

(HFC) าซเปอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และาซซัลเฟอร
เฮซะฟลอูอไรด (SF

6
) ในรอบหลายรอยปทีผ่านมา ารพฒันา

ทางเศรษฐิจและสังคมองมนุษย สงผลใหาซเรือนระจ
ถูปลอยึ้นสูั้นบรรยาาศเปนปริมาณมา ทําใหารดูดลืน
และารสะทอนรังสีความรอนลับสูพื้นผิวโลเพ่ิมมา้ึน 

เปนผลใหอุณหภูมิองโลสูงึ้นตามไปดวย 



67OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
State of the Environment 2011

การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ สงผลใหอุณหภูมขิอง
ลกสูง ละสงผลใหฤดูกาลตางโ ปลีไยนปลงเป ซึไงสงผล
กระทบท้ังทางบวกละทางลบ ตอมนุษยละระบบนิวศ 

ดยผลกระทบทางบวก ชน ทําใหสามารถทําการกษตรบน
พื้นทีไทีไคยมีอากาศหนาวยในเดมากข้ึน (ชน หลายประทศ
ในทวีปยุรป) สวนผลกระทบทางลบ ชน ทําใหบางพ้ืนทีไ
กลายสภาพปนทะลทรายนืไองจากความหงลง (ชน 

ประทศคนยาละอกวาดอร) นํา้ขใงบริวณข้ัวลกละลาย
สงผลใหระดับนํ้าทะลสูงข้ึน ผลกระทบตอความมัไนคงทาง
อาหาร การพิไมขึน้ของความปรปรวน ละความรุนรงของ
ภัยพิบัติตางโ ละการพิไมขึ้นของพรระบาดของรคใน
ขตรอน ปนตน

ปจจัยหลักทีไสงผลตอการปลอยกาซรือนกระจก เดก 
การพิไมขึ้นของประชากร การจริญติบตทางศรษฐกิจ 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช ช้ือพลิงทีไ
พิไมมากข้ึน รวมเปถึงการตัดเมทําลายปา การบุกรุกพ้ืนทีไ
ปาสงวน สงผลใหความอุดมสมบูรณของพื้นทีไปาเมลดลง
ละทําใหความสามารถในการดูดกลับกาซรือนกระจกของ
ธรรมชาตลิดลง สิไงหลาน้ีลวนปนรงขบัคลืไอนทีไสาํคัญตอ
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไทัไวลกกําลังประสบอยู
ในขณะน้ี
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2.1.1. Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
 1. การปลดปลอยกาซรือนกระจก
 จากรายงานหงชาติฉบับทีไ 2 ทีไสนอตอสาํนักลขาธิการ
อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิ
อากาศ ซึไงจดัทําดยสํานักงานนยบายละผนทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม พบวาในป พ.ศ. 2543 ประทศเทย
มปีรมิาณการปลอยกาซรือนกระจกท้ังหมด ซึไงรวมทัง้สวนทีไ
กิดจากหลงปลอย (emission from source) ละสวนทีไ
ดูดกลับ (removal by sink) ทากับ 229.09 ลานตัน
คารบอนเดออกเซดทียบทา ดยภาคพลังงานปนภาคทีไมี
การปลอยกาซรือนกระจกมากทีไสุด ละจากการรายงาน
ของ International Energy Agency: IEA เดรายงานปริมาณ
การปลดปลอยกาซคารบอนเดออกเซดทีไกิดจากกิจกรรม
การใชพลังงาน ตอจํานวนประชากร (CO

2
 emissions/ 

population) พบวาในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนเดออกเซดตอจํานวนประชากร 
ทากับ 3.59 ตนัคารบอนเดออกเซดตอคนตอป (tones CO

2
 

per capita )

 ประทศเทยปนประทศกําลังพัฒนาจัดอยูในกลุม
ประทศ Non-Annex I ละเมมีพันธะกรณีในการลดการ
ปลดปลอยกาซรือนกระจกตามพิธีสารกียวต รวมทั้งมีการ
ปลดปลอยกาซรือนกระจกตํไากวาคาฉลีไยของลก ทัง้ในง
ปรมิาณการปลดปลอยท้ังหมด ละการปลดปลอยตอประชากร 
อยางเรกใตาม ประทศเทยเดมกีารดํานินงานตามกลเกการ
พัฒนาทีไสะอาดทีไเดกําหนดในพิธีสารกียวต นับตั้งต
ป พ.ศ. 2550 ปนตนมา ถึงมวาในอนาคตปริมาณการ
ปลอยกาซรือนกระจกของประทศเทยอาจมีนวนม
พิไมสูงขึ้น จึงหในควรตรียมความพรอม ปรับตัว ละศึกษา
วิจัยทคนลยี องคความรูตางโ พิไมตมิอยางตอนืไอง ชน 

การรียนรูสังคมคารบอนพอพียง ปนตน ดังกรอบทีไ 2.1.1
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¡ÃÍº·Õè 2.1.1 สังคมคารบอนพอพียง (Sufficiency Carbon Society)

 สังคมคารบอนพอพียงปนนวคิดทีไผสมผสานระหวางสังคมคารบอนตํไา (Low Carbon Society) ละหลัก
ศรษฐกิจพอพียงในบริบทของประทศเทย สังคมคารบอนตํไา ศรษฐกิจคารบอนตํไา ละมืองคารบอนตํไา นั้นปนคํา
ทีไกีไยวของตมคีวามหมายทีไตกตางกัน คอื ศรษฐกจิคารบอนตํไาปนนวคิดในการนนการใชกลเกทางศรษฐศาสตร
พืไอนําทคนลยีสะอาดมาดํานินการพืไอชวยลดการปลอยกาซรือนกระจก ซึไงใชกันมากในกลุมประทศทีไพัฒนา
ลว มืองคารบอนตํไาปนนวคิดในการศึกษาวิธีการการจัดการ ดยการใชพื้นทีไปนหลัก ดยมุงนนเปทีไพื้นทีไใด
พื้นทีไหนึไงทีไมีปาหมายในการลดการปลอยกาซรือนกระจกจากฐานดิม
 สังคมคารบอนตํไาน้ันมีลักษณะสําคัญคือ ปนสังคมทีไสามารถใชกระบวนการตางโ ทีไสามารถลดการปลอย
กาซรือนกระจกเดซึไงสามารถกระทําเดในชีวิตประจําวันดวยความตใมใจละอาจสามารถสรางรายเดจาก
กระบวนการดังกลาว นอกจากน้ีกใมีลักษณะทีไสามารถอยูรวมกันกับธรรมชาติ รวมถึงสามารถรียนรูพืไอปรับตัว
ละรับมือภายใตสภาวะการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศเด ดังนั้น สังคมคารบอนตํไาจึงมีความหมายกวาง
มากกวาทคนลยีอยางดียว พราะเดรวมถึงการรับรูของชมุชนตอการยอมรับละปรบัใชทคนลยีสะอาดพืไอ
ลดการปลอยกาซรือนกระจก ละพัฒนาความสามารถในการปรับตวัขาสูธรรมชาติดยการรักษาละเมสราง
ภาระละเมทําลายธรรมชาติ พืไอรักษาหลงดูดซับกาซรือนกระจก ตามหลักการสังคมคารบอนตํไาจึงมีการ
นนท้ังรืไองของการบรรทาละการปรับตัวของมนุษยละสังคม ละมืไอรวมกับปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ลวจะปนการนนรืไองความพอใจละความพอพียงในการทีไจะดํารงชีวิตอยู  ดังน้ัน ในการทีไชุมชนนําอา
ศรษฐกจิพอพียงขาเปพฒันารูปบบในการดาํนินชีวิตทีไขากับธรรมชาติละรักษาธรรมชาติเดด ีดยมอง
ผลประยชนของสงัคมสวนรวมปนหลัก จะมีสวนสําคัญทีไสามารถชวยในการลดการปลอยกาซรือนกระจกเด
ละปลีไยนปลงวิถีชีวิตเปในทางทีไดีขึ้น
·ÕèÁÒ : บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานละสิไงวดลอม 2553

ทีไพื้นทีไใด

รปลอย
ดจาก
รับตัว
กวาง
พืไอ
ราง
าร
ยง
า
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ÃÙ»·Õè 2.1.1 การปลีไยนปลงอุณหภูมิของประทศเทย ป พ.ศ. 2494-2550

ËÁÒÂàËμØ :  1. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวดิน 45 สถานี
  2. คาปกติ 30 ป พ.ศ. 2514-2543 (อุณหภูมิฉลีไย คาปกติ ป พ.ศ. 2524-2543)

·ÕèÁÒ : ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 2554
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 2. การปลีไยนปลงอุณหภูมิของประทศเทย
จากการวิคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาของประทศเทยในชวงวลา 60 ป (พ.ศ. 2494-2553) ดยศูนยภูมิอากาศ

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา พบวาในระยะวลา 10 ปทีไผานมา (พ.ศ. 2544-2553) ประทศเทยมี
อุณหภูมิฉลีไยสูงขึน้ประมาณ 0.3 องศาซลซยีส อุณหภูมสิงูสดุฉลีไยสูงขึน้ประมาณ 0.4 องศาซลซยีสละอุณหภูมิ
ตํไาสุดฉลีไยสูงข้ึนประมาณ 0.5 องศาซลซียส ดยมืไอพิจารณาในระยะยาวลว ทัง้อณุหภูมิฉลีไย อุณหภูมสิงูสดุฉลีไย
ละอุณหภูมิตํไาสุดฉลีไยมีนวนมพิไมสูงขึ้นชนดียวกัน ดังรูปทีไ 2.1.1
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 ป พ.ศ. 2553 จดัวาปนปทีไรอนทีไสดุในรอบ 10 ป (พ.ศ. 

2544-2553) ทุกภาคของประทศเทยมีอุณหภูมิสูงกวาคา
ปกติ ทัง้อณุหภูมิฉลีไย อุณหภูมสิงูสดุฉลีไย ละอณุหภูมติํไา
สุดฉลีไย ดยอุณหภูมิฉลีไยของประทศเทยทีไ 27.97 องศา
ซลซียสซึไงสูงกวาคาปกติ 0.94 องศาซลซียส อุณหภูมิ
สงูสดุฉลีไยทากับ 33.55 องศาซลซยีส สงูกวาคาปกติ 1.04 

องศาซลซียส ละมีอุณหภูมิตํไาสุดฉลีไยทากับ 23.71 

องศาซลซียส สูงกวาคาปกติ 1.23 องศาซลซียส นอกจากน้ี 

ในบางพ้ืนทีไของภาคหนือ ชน จงัหวัดมฮองสอน นาน ละ
จังหวัดลําปาง มีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาซลซียสตอนืไอง
ปนวลานานในชวงฤดูรอน (ดือนมษายนละพฤษภาคม) 

ละอุณหภูมิฉลีไยในบางพ้ืนทีไ ชน จังหวัดสระกว สุขทัย  

บุรีรัมย กาญจนบุรี ละจังหวัดรอยอใด เดทําลายสถิติ
อุณหภูมสิงูสดุรายวันต้ังตทีไมกีารบันทึกขอมลูมา ดงัตารางทีไ 
2.1.1

μÒÃÒ§·Õè 2.1.1 อุณหภูมิของประทศเทยในป พ.ศ. 2553 (องศาซลซียส)

ËÁÒÂàËμØ : 1. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวดิน 45 สถานี
  2. คาปกติ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) ยกวนอุณหภูมิฉลีไยใชคาปกติ 20 ป (พ.ศ. 2524-2543)

·ÕèÁÒ : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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อุณหภูมิฉลีไย
ผลตางจากคาปกติ

27.45

+1.25

27.56

+1.00

29.04

+0.87

28.58

+0.78

27.95

+0.66

28.16

+0.73

27.97

+0.94

อุณหภูมิสูงสุดฉลีไย
ผลตางจากคาปกติ

34.15 

+1.38

33.25 

+1.08

34.30

+0.72

33.61

+1.06

32.68

+0.91

32.85

+0.67

33.55

+1.04

อุณหภูมิตํไาสุดฉลีไย
ผลตางจากคาปกติ

22.36

+1.42 

23.16

+1.36

24.83

+1.09

24.81

+1.14

24.39

+0.95

24.07

+0.55

23.71

+1.23
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 จากอกสารวิชาการรืไอง ความผันปรละการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศเทยละการคาดการณ
ในอนาคต (ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) พบวาตลอดชวงวลา 60 ป
ทีไผ านมา (พ.ศ. 2494-2553) ทั้งอุณหภูมิสูงสุดฉลีไยละอุณหภูมิตํไาสุดฉลีไยของประทศเทย มีความผันปร
อยูตลอดวลา ดยบางชวงมีคาสูงกวาคาปกติละบางชวงมีคาตํไากวาคาปกติ ตมืไอพิจารณาในระยะยาวลว ทั้งอุณหภูมิ
สูงสุดฉลีไย ละอุณหภูมิตํไาสุดฉลีไยของประทศเทยลวนมีนวนมสูงขึ้นอยางชัดจน นอกจากน้ัน การประมิน
สภาพภูมิอากาศของประทศเทยดวยบบจําลองสภาพภูมิอากาศลว พบวา พื้นทีไทีไมีอากาศรอนจะขยายพ้ืนทีไ
พิไมมากข้ึน ละพ้ืนทีไทีไมีอากาศยในจะมีพื้นทีไลดลงภายในระยะวลา 50 ป ขางหนา ละจากอกสารวิชาการรืไอง การ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของเทย (Thailand Climate Change Information) ลมทีไ 2 บบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ละสภาพภูมิอากาศในอนาคต (อํานาจ ชิดเธสง, 2553) พบวา ประทศเทยมีนวนมทีไจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน อีกท้ังจะมี
ชวงวลาทีไมีอากาศรอนในรอบปทีไยาวนานข้ึน ซึไงหมายถึงฤดูรอนทีไนานข้ึนละฤดูหนาวทีไสั้นลง ซึไงผลดังกลาวทําให
ประทศเทยมีความสีไยงทีไจะเดรับผลกระทบจากคลืไนความรอนมากข้ึนดวย ดังกรอบทีไ 2.1.2
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¡ÃÍº·Õè 2.1.2 คลืไนความรอน (Heat Wave)

 ปรากฏการณคลืไนความรอน หมายถึง อากาศรอนจัดทีไสะสมอยูในพ้ืนทีไบริวณหนึไง บงปน 2 ประภท 

รูปบบทีไหนึไง คือ การสะสมความรอน กิดในพื้นทีไซึไงสะสมความรอนปนระยะวลานาน อากาศหง ลมนิไง 

ทําใหความรอนจากสงอาทิตยเมคลืไอนทีไ มืไอสะสมหลายวันจะกิดคลืไนความรอนมากข้ึน รูปบบทีไสอง 

คือ การพัดพาความรอน ซึไงคลืไนความรอนชนิดน้ีกิดจากลมรงหอบความรอนจากทะลทรายข้ึนเปใน
ขตหนาวซึไงมักกิดในยุรป ซึไงสามารถสงผลทําใหกิดรคลมดด หรือ Heat Stroke เด
 รคลมดดปนรคทีไกิดจากการทีไรางกายเดรบัความรอนมากกินเป จนทาํใหความรอนในรางกาย
สูงกวา 40 องศาซลซียส อาการทีไบ้ืองตน เดก มืไอยลา ออนพลีย คลืไนเส อาจียน ปวดศีรษะ ความ
ดันตํไา หนามืด ซึไงอาจมีอาการพิไมติมอีก เดก ภาวะขาดหงืไอ ชัก เมรูสึกตัว หายใจรใว หัวใจตนผิด
จังหวะ หรือชใอก ซึไงหากเมเดรับการรักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหสียชีวิตเด 
 รคลมดดทาํใหคนทัไวลกลมตายปละหลายรอยคน ดยฉพาะในอินดียมีรายงานวาชวงดือน
มษายน 2553 ทีไผานมา อุณหภูมิความรอนพุงถึง 44 องศาซลซียส สูงสุดในรอบ 52 ป ชาวอินดีย
อยางนอย 80 คน สียชีวิตจากคลืไนความรอน นอกจากน้ี คลืไนความรอนยังคราชีวิตคนในอังกฤษ  รสัซีย 

อมริกา ละออสตรลีย ประทศละเมตํไากวารอยคน ในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีคนสียชีวิตจาก
ความรอนกือบ 20 ราย ตเมสามารถพิสจูนเดวาปนพราะรคลมดดหรือเม พราะนักวิชาการสวน
ใหญยังถกถียงกันวารามีหรือเมมภีาวะคลืไนความรอน นืไองจากยังเมมกีารนิยามอยางปนทางการ 
ละตกตางกับตางประทศ ชน ประทศอังกฤษจะระบุวาหากอากาศรอนถึง 32 องศาซลซียส
ติดตอกัน 5 วัน ละความช้ืนในอากาศสูงถึง 60 ปอรซในต ใหถือวาพ้ืนทีไนั้นปนคลืไนความรอน 

ดังน้ัน ควรมีการนิยามคลืไนความรอนอยางปนทางการละหานวทางในการรับมือกับผลกระทบ
จากคลืไนความรอนในอนาคต
·ÕèÁÒ : มูลนิธิกองทุนพืไอสิไงวดลอม 2554
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μÒÃÒ§·Õè 2.1.2 ปริมาณฝนของประทศเทยในตละฤดู ป พ.ศ. 2553

ËÁÒÂàËμØ : 1. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวดิน 45 สถานี
  2. คาปกติ 30 ป (ป พ.ศ. 2514-2543)

·ÕèÁÒ : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
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ฤดูหนาว (ตนป)
ปริมาณฝน (มม.)

ผลตางจากปกติ (มม.)

ผลตางจากปกติ (%)

21.8

+13.2

+153

49.9

+35.9

+257

43.7

+31.9

+270

4.1

-27.7

-87

84.8

+0.8

+1

67.4

+29.2

+76

42.4

+14.7

+53

ฤดูรอน
ปริมาณฝน (มม.)

ผลตางจากปกติ (มม.)

ผลตางจากปกติ (%)

64.0

-103.5

-62

149.0

-67.5

-31

64.1

-114.8

-64

471.5

+188.9

+67

117.9

-97.5

-45

250.6

-105.5

-30

162.2

-57.3

-26

ฤดูฝน
ปริมาณฝน (มม.)

ผลตางจากปกติ (มม.)

ผลตางจากปกติ (%)

1025.4

+30.5

+3

1245.3

+78.7

+7

1202.5

+332.9

+38

1891.6

+128.5

+7

909.2

+212.4

+30

1793.4

-180.2

-9

1263.6

+104.2

+9

ฤดูหนาว (ปลายป)
ปริมาณฝน (มม.)

ผลตางจากปกติ (มม.)

ผลตางจากปกติ (%)

146.8

+52.9

+56

58.1

+3.2

+6

158.6

+35.5

+29

126.2

-36.9

-23

982.2

+194.2

+25

591.4

+186.5

+46

295.4

+61.4

+26

 3. การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝน
 ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณฝนตลอดท้ังป สวนใหญสูงกวาคาปกติกือบทุกภาคของประทศ ยกวน
ภาคตะวันออกละภาคใตฝงตะวันตกมีปริมาณฝนตํไากวาคาปกติลใกนอยประมาณรอยละ 3.9 ละ 3.3 ตามลําดับ
ดยคาฉลีไยท้ังประทศมีคาสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 3 ดังตารางทีไ 2.1.2
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 อกสารวิชาการ รืไอง ความผันปรละการปลีไยนปลงภูมิอากาศของประทศเทยละการคาดการณในอนาคต 

(ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) เดรายงานวาตลอดชวงวลา 60 ปทีไผานมา (ป พ.ศ. 

2494-2553) ปริมาณฝนของประทศเทย มีความผันปรทุกป มีทั้งสูงกวาคาปกติละตํไากวาคาปกติ (รูปทีไ 2.1.2) ตหาก
พิจารณาในทศวรรษทีไผานมา (ป พ.ศ. 2544-2553) ประทศเทยมีปริมาณฝนมากกวาคาปกติประมาณรอยละ 3 ดยใน
ระยะ 5-6 ปลาสุด มีปริมาณฝนมากกวาคาปกติติดตอกันอยางตอนืไอง มปริมาณฝนในตละชวงฤดูกาลจะมีการผันปร
ในตละป ตหากพิจารณานวนมในระยะยาวลวปริมาณฝนของประทศเทยยังเมสามารถสรุปเดชดัจนวาจะมีนวนม
เปในทิศทางใด ชนดียวกับจํานวนวันฝนตก
 ในขณะทีไอกสารวิชาการ รืไอง การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของเทย ลมทีไ 2 บบจําลองสภาพภูมิอากาศละ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต (อํานาจ ชิดเธสง, 2553) เดใหผลการประมินสภาพภูมิอากาศของประทศเทยทีไตกตางกัน 

คือ ปริมาณน้ําฝนฉลีไยรายปของประทศเทยมีนวนมพิไมสูงขึ้นทัไวทุกภูมิภาคของประทศ ตจํานวนวันทีไฝนตกฉลีไยใน
ตละปยังใกลคียงกับทีไปนมาในอดีต สดงวาปริมาณน้ําฝนทีไตกตละคร้ังในอนาคตพิไมสูงข้ึนหรืออาจรียกเดวา
ฝนตกหนักมากข้ึน ซึไงมีผลตอความสีไยงทีไจะกิดปญหาอุทกภัยตางโ ชน นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาเหลหลาก ปนตน

ÃÙ»·Õè 2.1.2 การปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนของประทศเทย ป พ.ศ. 2494-2553

ËÁÒÂàËμØ :  1. ขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวดิน 45 สถานี
                 2. คาปกติ 30 ป (ปพ.ศ. 2514-2543)

·ÕèÁÒ : ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 2554
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 4. การกิดพายุหมุนขตรอน
 จากขอมลูของกรมอตุนุยิมวิทยา เดทาํการกใบรวบรวม
ขอมลูสถติพิายุหมนุขตรอนทีไกิดขึน้หรือคลืไอนตวัขามาใน
พื้นทีไครอบคลุมสนรุงทีไ 0-25 องศาหนือ สนวงทีไ 90-120 

องศาตะวันออก ซึไงปนบริวณทีไพายุอาจสงผลกระทบตอ
สภาพอากาศของประทศเทย พบวา ในชวงป พ.ศ. 2494-2553 

มีพายุคลืไอนทีไขาประทศเทยดยตรงทากับ 184 ลูก ดย
บงปนพายุดีปรสชัไน 170 ลูก พายุซนรอน 13 ลูก ละ
พายุเตฝุน 1 ลูก (ขอมูล ณ ธันวาคม ป พ.ศ. 2553) ดังรูปทีไ 
2.1.3 ละรูปทีไ 2.1.4 ดยในป พ.ศ. 2553 มีพายุหมุน
ขตรอนคลืไอนขาสูประทศเทยพียง 1 ลกู ทาน้ัน (นอยกวา
คาฉลีไย พ.ศ. 2494-2551 ประมาณ  3  ลูกตอป) คือ  พายุ
ดีปรสชัไนทีไกอตัวบริวณอาวเทยตอนลาง มืไอวันทีไ 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 เดคลืไอนตัวขาสูภาคใตฝงตะวันออก 

บริวณอําภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา มืไอวนัทีไ 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553 จากน้ัน เดคลืไอนตัวผานนวจังหวัดพัทลุง ตรัง 

กระบีไ ละพังงา กอนลงสูทะลอันดามันในวันตอมา สงผลให
หลายพ้ืนทีไบริวณภาคใตของประทศเทยต้ังตจงัหวัดชมุพร

ลงเปประสบกับสภาวะคลืไนลมรง ฝนตกหนักมากละ
หนานนปนบริวณกวาง ปรมิาณฝนใน 24 ชัไวมง สวนใหญ
วัดเดอยูในชวง 100-300 มลิลิมตร กอใหกิดนํา้ทวมฉบัพลนั
ละน้ําปาเหลหลากขาทวมบานรือนราษฎรท้ังในขต
ทศบาลละพ้ืนทีไการกษตรในหลายพ้ืนทีไของจงัหวัดชมุพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส ตรัง กระบีไ ละสตูล ในชวงวลาดังกลาว
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ÃÙ»·Õè 2.1.3 จํานวนพายุหมุนขตรอนทีไคลืไอนทีไขาสูประทศเทยในตละทศวรรษ ป พ.ศ. 2494-2553

·ÕèÁÒ : ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 2554
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ÃÙ»·Õè 2.1.4 สถิติพายุหมุนขตรอน ป พ.ศ. 2494-2557

ËÁÒÂàËμØ :   1. พายุทีไคลืไอนทีไผานประทศเทย
 2. พายุทั้งหมดในพ้ืนทีไครอบคลุม
       3. คาฉลีไย 56 ป พ.ศ. 2494-2551
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 ผลระทบที่เิดจาารเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอาาศและภาวะโลรอนมีหลาหลายและระทบตอทั้ง
วถิีวีติ ารพัฒนาเศรษฐิจและสังคมองมนุษย และระบบ
นิเวศ รวมถึงความหลาหลายทางีวภาพ อุณหภูมิที่สูงึ้น
มีผลใหเิดความแปรปรวนองสภาพภูมิอาาศ ฤดูาล 
ปริมาณนํา้ฝน ระดบันํา้ทะเล และารไหลเวยีนองระแสนํา้
ในมหาสมุทร ฯลฯ ารเปลี่ยนแปลงดังลาว นอจาจะสง
ผลระทบโดยตรงยังสงผลระทบทางออมอยางตอเน่ือง ซึง่
ผลระทบตางๆ เหลานี้ ทุประเทศมีโอาสไดรับผลระทบ
โดยทั่วัน หาแตนาดความรุนแรงอาจแตตางัน ึ้นอยูับ
สภาพทางภูมิศาสตรและปจจัยดานเศรษฐิจและสังคม โดยไม
สมัพนัธบัปริมาณารปลอยาซเรือนระจองประเทศน้ันๆ 

เพราะเป นารเปล่ียนแปลงที่ เ ิด้ึนทั่วโล สําหรับ
ประเทศไทย ไดรับผลระทบจาอุณหภูมิที่สูงึ้นและความ
แปรปรวนองสภาพภูมอิาาศท่ีเดิึน้อยางหลีเล่ียงไดยา

2.1.2 ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ประอบบัประเทศมคีวามเปราะบางและระบบนเิวศซึง่มีความ
หลาหลายทางีวภาพสูงประเทศหนึ่งจึงเส่ียงท่ีอาจเิด
คุคามตอความหลาหลายทางวีภาพและารเดิภยัพบิตัิ
ทางธรรมาติที่รุนแรงึ้น
 1. ภาคกษตรกรรม 

 การพิไมสูงขึ้นของอุณหภูมิละความปรปรวนของ
ฤดูกาลสงผลกระทบดยตรงตอการพาะปลูกของประทศ 

ทําใหระยะวลาละผลิตผลจากการทําการพาะปลูกเด
เมนนอน ผกัละผลเมบางชนิดอาจจริญติบตเดดขีึน้มืไอ
อุณหภูมิสูง ข้ึนตกใมีบางชนิดช นกันทีไให ผลผลิตเด 
นอยลง หรืออาจใหผลผลติเมถูกตองตามฤดูกาล ละในขณะ
ดียวกัน ดวยอุณหภูมิทีไสูงข้ึนทําใหมีความสีไยงตอการ
ระบาดของรคในพชืละศตัรูพชื หตุการณตางโ หลาน้ีลวน
สงผลกระทบตอความมัไนคงทางดานอาหารของประทศ
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 2. ภัยพิบัติธรรมชาติ
 มีหลักฐานยืนยันวาระดับนํ้าทะลทีไสูงขึ้นน้ันปนผลมา
จากอุณหภูมทิีไสงูข้ึนของลก ทาํใหกิดการละลายของน้ําขใง
ทีไบริวณข้ัวลก ละดวยระดับนํา้ทะลทีไ สงผลใหกิดการอพยพ
ยายถิไนฐานของชุมชนทีไอาศัยบริวณทีไราบลุมชายฝงทะล หรือ
บริวณหมูกาะตางโ นืไองจากระดับนํา้ทีไสงูข้ึนจนทําใหเมอาจ
อยูอาศัยเด (รายงานการประมินคร้ังทีไ 4 ของคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ, 

2550) จากการศึกษาวิจยักีไยวกับผลกระทบจากการพิไมขึน้
ของระดับนํ้าทะลในประทศเทย มีการประมินวาชายฝง
บริวณอาวเทยจะเดรับผลกระทบจากการพิไมขึ้นของ
ระดับนํ้าทะลมากกวาชายฝงอันดามัน ดยบริวณชายฝงทีไ
ประสบปญหารุนรง เดก กรุงทพมหานครละบริวณ
ใกลคียงรวมถึงชายฝงจงัหวัดระยอง จงัหวัดพชรบุรลีงเปถงึ
นราธิวาส นอกจากการสียพ้ืนทีไชายฝงทะลจากการพิไมขึ้น
ของระดับนํา้ทะลลว อุณหภูมนิํา้ทะลทีไสงูข้ึนสงผลใหพายุ
ทีไกอตัวข้ึนมีความรุนรงมากข้ึน ปนผลใหกิดคลืไนลมรง
กระทบชายฝง ทําใหการกัดซาะชายฝงกิดอยางรุนรง
ตั้งตบริวณปากมนํ้าจาพระยาฝงตะวันตกละชายหาด
หัวหินถูกกัดซาะขาเปปนระยะทางหลายรอยมตร 
สวนชายฝงทีไปนหนาผาหินขใงบริวณอาวพังงาถูกกัดซาะ
ชากวาชายฝ งทีไ ป นหนาผาหินน้ือออน ช น บริวณ
อาวระยอง ซึไงถูกกัดซาะละสียพ้ืนทีไอยางรวดรใว ปนตน 

(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554)

 นอกจากน้ี พื้นทีไอืไนโ กใมีความสีไยงชนกัน นืไองจาก
ผลกระทบทีไกิดจากการปลีไยนปลงปริมาณน้ําฝนทีไพิไมขึน้ 

ปนผลใหมีฝนตกในปริมาณทีไมากข้ึน จึงสีไยงตอการกิด
นํา้หลากหรือนํา้ทวมเด ผลกระทบจากการกิดนํา้ทวมนาํความ
สียหายสูชวิีตละทรัพยสนิ นํา้ทีไเหลบาขาทวมพืน้ทีไเดทาํลาย
สิไงทีไปนครงสรางพ้ืนฐาน ชน ถนน สิไงกอสรางตางโ ปนตน 

ทําลายพืชผลทางการกษตร ชะลางหนาดินทําใหดิน
สืไอมสภาพ กิดการปนปอนของน้ําละอาจจะสงผลตอชวิีต
ละความปนอยูของประชาชนจํานวนมากเด

 3. ระบบนิวศทางทะล
 อุณหภูมทิีไสงูขึน้ยังสงผลกระทบตอระบบนิวศทางทะล 

ดยอุณหภูมินํ้าทะลทีไปลีไยนปลงเปทําใหสัตวนํ้ามีการ
อพยพพืไอหาทีไอยูอาศัยใหม ทาํใหกิดการปลีไยนปลงหลง
ประมง นํ้าทะลทีไอุณหภูมิสูงข้ึนสงผลใหกิดการฟอกขาว
ของปะการัง ทั้งในชายฝงทะลอันดามันละอาวเทยต้ังต
กาะสัตหีบถึงกาะสมใด ดยในอําภอสัตหีบพบการฟอกขาว
ของปะการังปนบริวณกวางประมาณรอยละ 50 ถึง 70 ของ
นวปะการังทัง้หมด (กรมทรพัยากรทางทะลละชายฝง, 2554) 

ซึไงนับปนปรากฏการณปะการังฟอกขาวทีไครอบคลุมพื้นทีไ
มากทีไสดุทาทีไคยกิดข้ึนในทะลฝงอาวเทย สวนในฝงอันดามัน
พบการฟอกขาวของปะการังในพ้ืนทีไชายฝงตัง้ตจงัหวัดระนอง 
พังงา ภูกใต กระบีไ ตรัง ละจังหวัดสตูล ซึไงจังหวัดภูกใตกิด
มากทีไสดุดยกิดข้ึนรอยละ 90 ของพ้ืนทีไละในบางพ้ืนทีไ พบวา
มปีะการังตายเปลวกวารอยละ 20 (กรมทรพัยากรทางทะล
ละชายฝง, 2554) สิไงหลาน้ีนอกจากกระทบดยตรงตอ
ระบบนิวศทางทะลลว ยงัสงผลกระทบตอธรุกิจการทองทีไยว
ทางทะลของประทศอีกดวย นืไองจากนวปะการังนับปน
สิไงดงึดดูทีไสาํคัญของนักทองทีไยวท้ังชาวเทยละตางประทศ
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 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ประทศเทยปนประทศทีไอยูในภูมภิาคอชียตะวันออก
ฉียงใตทีไปนทีไยอมรับวามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ประทศหนึไง ดังน้ัน การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละ
ภาวะลกรอนอาจสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประทศเดชนกัน ดยสงผลใหสัตวละพืช
หลายโ สายพันธุมจีาํนวนลดลงละสูญพันธุเป อันนืไองมาจาก
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละการกระจายของ
หลงทีไอยูอาศัย นืไองจากมีผลตอการดํารงชีวิตละวงจร
ชวิีตของพชืละสตัว ความสามารถในการสืบทอดขยายพันธุ 
อุณหภูมทิีไพิไมขึน้ละปรมิาณน้ําฝนทีไปลีไยนปลงเป มผีลให
สิไงมีชีวิตในระบบนิวศรวมถึงปาเมตองมีการปรับตัวพืไอให 
อยูรอดในภาวะทีไลกรอนข้ึน หากเมสามารถปรับตวัเดอาจจะ
สงผลใหกิดการสูญพันธุของสิไงมีชีวิตบางชนิดเด
 5. ภาคสาธารณสุข
 สภาพภูมิอากาศทีไปลีไยนปลงเป ดยฉพาะมืไอ
ผนวกกับปญหามลพิษในสิไงวดลอมทีไปนอยู การกิดของรค
ละอัตราชุกของรคจะพิไมมากข้ึนมืไอมปีจจยัท้ังสองดงักลาว
สนับสนนุ ซึไงมีอกาสสูงทีไจะสงผลทําใหประชากรจํานวนมาก
มีปญหาดานสุขภาพ พบวา ผลกระทบทางตรง คือ อุณหภูมิทีไ
ปลีไยนเปปนผลตอความถีไของการกิดคลืไนความรอน 

อุณหภูมทิีไปลีไยนปลงอยางมากมีความสัมพนัธกับอตัราการ
จใบปวย อัตราการตาย การบาดจใบ ในกลุมประชากรผูสงูอายุ 

ดใกทารก ละประชากรทีไมีความผิดปกติของระบบทางดิน
หายใจ ละหลอดลือดหัวใจ สวนผลกระทบทางออม คือ 

การกิดรคตดิช้ือตางโ อันนืไองมาจากปจจยัดานสุขอนามยั 

ทีไเดรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพสุขาภิบาล 

ขาดคลนนํ้าสะอาด ขาดการฝาระวังทางระบาดวิทยา 

คุณภาพชีวิตตํไาลงจากภัยธรรมชาติ ปนตน รคทีไกิดจาก
มลงปนพาหะ ชน รคมาลารีย รคเขลือดออก ละรค
เขหลือง มีการปลีไยนปลงรูปบบละการพรกระจาย 

นืไองจากพาหะของช้ือมคีวามเวตอการผันปรของอุณหภูมิ 
ทาํใหกิดการพรกระจายเปอยางรวดรใว นอกจากน้ีอุณหภูมิ
ทีไพิไมสูงข้ึนยังรงอันตรายจากมลภาวะทางอากาศในมือง
ใหมีความรุนรง ละปนอันตรายตอสุขภาพมากยิไงขึ้น 

(กองประมินผลกระทบตอสุขภาพ, 2554)

2.1.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 จากการดํานินงานทีไผานมาดานการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศ ละสภาวะลกรอนของประทศเทย มกีาร
ดาํนินงานเดปน 2 ลกัษณะ คอื การขับคลืไอนดานนยบาย 

ละการขับคลืไอนครงการตางโ ดังน้ี
 1. ดานการขับคลืไอนทางนยบาย 

 นยบายของคณะรัฐมนตรีถลงตอรัฐสภามืไอวันทีไ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 การสรางภูมิคุมกัน ละตรียม
ความพรอมในการรองรับ ละการปรับตัวตอผลกระทบจาก
การปลีไยนปลงของสภาพภมูอิากาศละพิบัตภัิยธรรมชาติ 
ดยการพัฒนาองคความรูละระบบฐานขอมูลกีไยวกับ
ผลกระทบทีไกิดข้ึนจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
สาํนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลอม
เดจดัทํายุทธศาสตรหงชาติวาดวยการจัดการการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ซึไงคณะรัฐมนตรีเดมีมติ
หในชอบ มืไอวันทีไ 22 มกราคม พ.ศ. 2551ใหหนวยงานทีไ
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กีไยวของใชปนกรอบดํานินงานดานการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประทศเทยดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 

6 ยุทธศาสตรหลัก เดก 
 ยุทธศาสตรทีไ1 การสร างความสามารถในการ
ปรับตัวพืไอรับมือละลดความลอหลมตอผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ 

 ยุทธศาสตรทีไ 2  การสนับสนุนการลดการปลอยกาซ
รือนกระจกละพิไมหลงดูดซับกาซบนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาทีไยัไงยืน 

 ยุทธศาสตรทีไ 3  การสนับสนุนงานวิจัยละพัฒนา
พืไอสรางความขาใจทีไชัดจนตอการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 ยุทธศาสตรทีไ 4  การสรางความตระหนักรูละการมี
สวนรวมในการกเขปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ         

 ยุทธศาสตรทีไ 5  การพิไมศักยภาพของบุคลากรละ
หนวยงานทีไกีไยวของในการดํานินการดานการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 ยุทธศาสตรทีไ 6 การพัฒนาการดํานินงานในกรอบ
ความรวมมือกับตางประทศ 

 ยทุธศาสตรหงชาติวาดวยการจัดการการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 จะหมดอายุลงในป 
พ.ศ. 2555 สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม จะเดมีการติดตามประมินผลละทบทวน
พืไอจัดทํารางยุทธศาสตรฯ ฉบับใหมตอเป 

 ทัง้นีม้ตคิณะรัฐมนตรีมืไอวนัทีไ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

เดหในชอบในการจัดต้ังสํานักงานประสานการจัดการการ

ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศข้ึนภายใตสํานักงานนยบาย
ละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีมติหในชอบกับราง
กฎกระทรวงบงสวนราชการสํานักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ซึไงกําหนดใหสาํนักงาน
ประสานการจัดการการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
มีอํานาจหนาทีไดังตอเปนี้
 1) สนอนะนยบายยุทธศาสตรละผนการดํานินงาน
ทีไกีไยวกับการจัดการปองกันละการกเขปญหาการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศเทย การกักกใบ
ละการปลดปลอยกาซรือนกระจก รวมท้ัง การวิจัยละ
พัฒนากีไยวกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
 2) สนอนะนวทาง หลักกณฑ ละกลเกในการ
ดาํนินงานระดับนานาชาติกีไยวกับการจัดการการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศ รวมท้ังนวทางละทาทีในการจรจากีไยวกับ
อนุสัญญาละพิธีสาร ดยใหสอดคลองกับสภาพศรษฐกิจ 

สังคม ละผลประยชนของประทศ
 3) สนอนะมาตรการพืไอสรมิสรางความรวมมอืละ
การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐละภาคอกชนใน
การดํานินการกีไยวกับการจัดการการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประทศ
 4) ตดิตามประสานการดํานินงานกับหนวยงานของรัฐ 

ละภาคอกชนในการดํานินการกีไยวกับการจัดการ
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ
 5) ปฏบัิตหินาทีไฝายลขานุการคณะกรรมการนยบาย
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศหงชาติ
 6) ปฏบัิตงิานหรือดาํนินการอืไนใดตามทีไคณะกรรมการฯ 

มอบหมาย
 7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอืไนทีไกีไยวของหรือทีไเดรับมอบหมาย
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 นอกจากน้ี ในป พ.ศ. 2553-2554 เดมีการดํานินงาน
ด านนยบายอืไนโ  ทีไ  กีไยวข องกับการจัดการกับการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศเทยในอนาคต 

ชน ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 

พ.ศ. 2555-2559 (ราง) ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลอม
พ.ศ. 2555-2559 (ราง) ผนมบทรองรับการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 ละผนปฏิบัติการ
วาดวยการลดปญญาภาวะลกรอนของกรุงทพมหานคร 
พ.ศ. 2550-2555 ปนตน 

 นยบายหลาน้ี เดใหความสําคัญในการกําหนด
นวทางในการรับมอืกบัการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศทีไ
จะกิดข้ึน ดังชน ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบบัทีไ 11 พ.ศ. 2555-2559 เดกลาวถึงการตรียมความพรอม
รองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมท้ังกําหนดใหการสรางภูมคิุมกันดานการคาจาก
งืไอนเขดานสิไงวดลอมปนหนึไงในพันธกิจของผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับนี้ ละใหการพิไม

ประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซรือนกระจก ละการพิไม
พื้นทีไปาเมปนหนึไงในปาหมายหลักของผนฯ ชนกัน ดย
ยุทธศาสตรทีไหกในผนพัฒนาฯ ฉบบันี ้ใหความสําคัญรืไอง 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมอยางยัไงยืน 

มีสาระสําคัญดังน้ี
 1) การอนุรักษ ฟนฟู ละสรางความมัไนคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
 2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาละขับคลืไอน
ประทศพืไอตรียมพรอมเปสูการปนศรษฐกิจละสังคม
คารบอนตํไาละปนมิตรกับสิไงวดลอม
 3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับละ
ปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พืไอใหสังคม
มีภูมิคุมกัน
 4) การตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยางตอนืไอง
 5) การสรางภูมิคุ มกันดานการคาจากงืไอนเขดาน
สิไงวดลอมละวกิฤตจากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ
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 6) การพิไมบทบาทประทศเทยในวทีประชาคมลก
ทีไ  กีไยวข องกับกรอบความตกลงละพันธกรณีด าน
สิไงวดลอมระหวางประทศ
 7) การควบคุมละการลดมลพิษ
 8) การพัฒนาระบบการบริหาจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอมใหมปีระสิทธิภาพ ปรงใส ละ
ปนธรรมอยางบูรณาการ

 นอกจากน้ี ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลอม พ.ศ. 

2555-2559 เดกําหนดปนวัตถุประสงค ในการสรางภูมคิุมกนั
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละภัยธรรมชาติ อีกท้ัง
ยังกําหนดใหอัตราการปลอยกาซคารบอนเดออกเซดตอ
รายเดประชาชาติ (GDP) ละการสรางฐานขอมูลกลาง
การปลอยกาซรือนกระจกของประทศปนตัวชี้วัดสําคัญ 

ดยบงปน 6 ประดในยุทธศาสตร คือ

 ยุทธศาสตรทีไ 1 การปรับฐานการผลิตละการบริภค
ใหปนมิตรตอสิไงวดลอม
 ยุทธศาสตรทีไ 2 การอนุรักษละฟนฟูหลงทรัพยากร
ธรรมชาติอยางยัไงยืน
 ยุทธศาสตรทีไ 3  การสริมสรางธรรมาภิบาลสิไงวดลอม
 ยุทธศาสตรทีไ 4 การสรางคุณภาพสิไงวดลอมทีไดีใหกับ
ประชาชนในทุกระดับ
 ยุทธศาสตรทีไ 5 การสรางภูมิคุมกันตอความสีไยงจาก
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ
 ยุทธศาสตรทีไ 6 การพัฒนาคนละสังคมทีไมีสํานึก
รับผิดชอบตอสิไงวดลอม
 2. ดานการขับคลืไอนครงการตางโ 

 ในประทศเทย องคการบริหารจัดการกาซรือนกระจก 

(องคการมหาชน) เดสงสริมใหมกีารดํานินงานครงการตาม
กลเกการพัฒนาทีไสะอาด ซึไงมีครงการทีไเดรับหนังสือให
คาํรับรองครงการ จากประทศเทยลวจํานวน 138 ครงการ 
คิดป นปริมาณก าซ รือนกระจกทีไสามารถจะลดเด  
8,542,370 ตันคารบอนเดออกเซดทียบทาตอป (ขอมูล 

ณ วันทีไ21 มิถุนายน พ.ศ. 2554) สามารถยกปนครงการ
ตามกลเกการพัฒนาทีไสะอาดประภทกาซชีวภาพรอยละ 

63.34 ประภทชีวมวลรอยละ 18.94 ละประภทอืไนโ 

รอยละ 17.71 ในจํานวนครงการทีไเดรบัหนังสือใหคาํรับรอง
ครงการ มีจํานวน 53 ครงการทีไเดรับการข้ึนทะบียน
กับ CDM Executive Board (CDM EB) ลวคิดปนปริมาณ
กาซรือนกระจกทีไจะลดเด 3,104,655 ตนัคารบอนเดออกเซด
ทียบทาตอป ดยบงปนประภทกาซชวีภาพรอยละ 74.81 

ประภทชีวมวลรอยละ 17.31 ละประภทอืไนโ รอยละ 7.87 

ละมีพียง 5 ครงการ ทีไเดรบัการออกหนังสือรบัรองปรมิาณ
กาซรือนกระจกทีไลดเด (Issuance of Certified Emission 

Reductions: Issuance of CERs) (รายละอียดในภาคผนวก
ทีไ 6) 

 นอกจากน้ีองคการบริหารจัดการกาซรือนกระจกดํานิน
ครงการพืไอสงสริมใหกิดการกําหนดมาตรฐานสินคาละ
บรกิารทีไกีไยวของกับการลดกาซรือนกระจกอีกหลายประการ 
ดังน้ี
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สามารถในการสงออกสินคาพืไอขงขันในตลาดลกดวย 

ดยปจจบัุนเดมผีลิตภัณฑทีไผานการประมินละเดรบัฉลาก
คารบอนฟตุพร้ินทในประทศเทยลวท้ังหมด 108 ผลติภณัฑ 
จาก 32 บริษัท (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ขอมูล
ลาสุดสามารถคนควาพิไมติมเดจากwww.tgo.or.th)

4. ฉลากสื้อผาลดลกรอน (Cool Mode) คือ 

ฉลากทีไมอบใหกส้ือผาทีไมีคุณสมบัติในการชวยลดหรือ
ระบายความรอนใหกับผูสวมใส สามารถปรบัอณุหภูมิครืไอง
ปรบัอากาศใหมากกวาหรือทากับ 25 องศาซลซยีส เดดย
เมรูสึกอึดอัด ซึไงนอกจากจะปนการชวยลดการใชกระส
เฟฟาลว ยังปนการพัฒนาความสามารถในการขงขันของ
อุตสาหกรรมละพิไมจุดขายใหกับผลิตภัณฑมากข้ึนดวย
ดยปจจุบันมีครงการผาลดลกรอนทีไเดรับอนุญาตใหใช
ฉลาก Cool Mode ลวท้ังหมด 13 ครงการ ผาจาก 5 บรษิทั 

(ขอมูล ณ 31 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ขอมลูลาสุดสามารถ
คนควาพิไมติมเดจาก  (www.tgo.or.th)

 นอกจากองคการบริหารจัดการกาซรือนกระจกลว
ยังมีหนวยงานอืไนโ ทีไเดสงสริมใหมีครงการตางโ ในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซรือนกระจก ชน กรมสงสริม

1. มาตรฐานมงกุฎเทย (Crown Standard) ปน
มาตรฐานสดงคุณภาพของครงการตามกลเกการพัฒนา
ทีไสะอาดของประทศเทย ใหทียบทามาตรฐานระดับสากล 

ควบคูกับการพัฒนาทีไยัไงยืนละกอใหกิดประยชนตอทุกฝาย
ทั้งผู พัฒนาครงการ สังคมละสิไงวดลอม ตลอดจน
ปนการผลักดันใหคารบอนครดิตจากครงการกลเกการ
พัฒนาทีไสะอาดของประทศเทยปนทีไยอมรับในตลาดลก 

ละมีมูลคาสูงข้ึน ดยทางองคการบริหารจัดการกาซรือน
กระจกเดติดตอประสานกับมูลนิธิมาตรฐานทองคํา (Gold 

Standard Foundation) ซึไงปนทีไยอมรับในวงการกลเกการ
พัฒนาทีไสะอาดระดับสากลใหศึกษากลเกการรับรอง
ครงการกลเกการพัฒนาทีไสะอาดของประทศเทย ซึไงมูลนธิิ
มาตรฐานทองคําเดใหการยอมรับมาตรฐานมงกุฎเทย ใน
การรับรองครงการกลเกการพัฒนาทีไสะอาด ดยปจจุบันมี
ครงการทีไเดรบัมาตรฐานมงกฎุเทยจํานวนท้ังสิน้ 17 ครงการ 
(ขอมูล ณ วันทีไ 8 มีนาคม ป พ.ศ. 2554)

2. ฉลากลดคารบอน (Carbon Reduction Label) 

คือ ฉลากทีไสดงระดับการลดการปลอยกาซรือนกระจก 

ออกสูบรรยากาศตอหนวยผลิตภัณฑ ดยจะสดงใหผู 
บริภคเดรับทราบวาในกระบวนการผลิตสินคาสามารถลด
การปลอยกาซรือนกระจก หลังจากทีไผูประกอบการเดมกีาร
ปรบัปลีไยนกระบวนการผลิตลว ดยปจจบัุนเดมผีลติภัณฑ
ทีไเดรบัการข้ึนทะบียนฉลากลดคารบอนในประทศเทยลว
ทัง้หมด 102 ผลติภัณฑ จาก 25 บรษิทั (ขอมลู ณ 31 ธนัวาคม
ป พ.ศ. 2553 ขอมูลลาสุดสามารถคนควาพิไมติมเดจาก 

www.tgo.or.th)

3. ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint)คือ 

ครืไองหมายทีไติดบนสินคาหรือผลิตภัณฑตางโ พืไอสดง
ขอมูลใหผูบริภคทราบวา ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
มีการปลดปลอยกาซรือนกระจกออกมาปริมาณทาใด ดย
ฉลากดังกลาวจะชวยในการตัดสนิใจซือ้ของผูบริภคละยัง
กระตุนใหผูประกอบการปรับปลีไยนทคนลยีในการผลิตให
ปนมิตรกับสิไงวดลอมมากขึ้น ทีไสําคัญยังชวยพิไมความ
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คุณภาพสิไงวดลอม เดดํานินครงการทําดีพืไอผนดิน 84 

พรรษา 84 ลานกิลกรัมคารบอนถวายพอ ซึไงปนการผยพร
ความรูละชิญชวนภาคสวนตางโ ปรับปลีไยนพฤติกรรม
ละกิจกรรมพืไอลดการปลอยกาซรือนกระจก บนวใบเซต
ภายใตชืไอ www.84milliomkiloforking.com ดยมีปาหมาย
ในการลดคารบอนรวม 84 ลานกิลกรัมคารบอน ทั้งน้ี พืไอ
ฉลิมพระกียรติในวรกาสทีไพระบาทสมดใจพระจาอยูหัว
มีพระชนมายุ 84 พรรษา ในป พ.ศ. 2554 นี ้ซึไงปริมาณกาซ
รือนกระจกทีไจะสามารถลดลงเดจากทุกภาคสวนทีไขารวม
ครงการทัง้หมดทากับ 38.7 ลานกิลกรมัคารบอนเดออกเซด
ทียบทา (ขอมูล ณ วันทีไ 26 สิงหาคม ป พ.ศ. 2554) 

5. ครงการสงสริมการพัฒนามาตรฐานละ
ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (Barrier Removal to the 

Cost-Effective Development and Implementation of 

Energy Efficiency Standards and Labeling Project:BRESL) 

พืไอพิไมประสิทธิภาพการใชพลังงานของสินคาเฟฟาละ
อิลใกทรอนิกส ตลอดจนลดการปลอยกาซรือนกระจกดย
การนํามาตรฐานละฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (Energy 

Standards and Labeling: ES&L) เปใชในภูมิภาคอชีย 

ดยกลุมปาหมายของครงการประกอบดวยครืไองปรับ
อากาศ ตูยใน พัดลม มอตอร หลอดตะกียบละบัลลาด

6. ฉลากการผลติสนิคาละบรกิารทีไปนมิตรกับ
สิไงวดลอม (Green Product) คือ ครืไองหมายสัญลักษณตัว G 

ทีไกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอมมอบใหกผูประกอบการ
ใน 2 ลักษณะ กรณีทีไหนึไง คือ สถานประกอบการทีไมีการ
ปรบัปรงุกระบวนการผลิตใหปนมิตรกับสิไงวดลอมมากขึน้
ตามกณฑการผลิตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม ดยบงปน 

3 ระดับ คือ ระดับดียีไยม (ล G สีทอง) ระดับดีมาก (ล G 

สีงิน) ละระดับด ี(ล G สีทองดง) ดยปจจุบันมีกณฑทีไ
จัดทําสรใจลว 11 ประภท ละมีสถานประกอบการทีไ
ผานกณฑดงักลาวกวา 240 หง (ขอมลู ณ สงิหาคม ป พ.ศ. 

2554) สวนกรณีทีไสอง คือ กรณีสถานประกอบการทีไพักละ
ชมุชนสีขียว (green accommodations and communities) 

ทีไผานกณฑมาตรฐานสถานประกอบการทีไพักละชุมชน
สีขียว ซึไงพัฒนาข้ึนจากกลเกการมีสวนรวมของประชาชนใน
ตละพ้ืนทีไปนหลัก ดยประกอบดวยกณฑหรือตวัช้ีวัดดาน
ตางโ ทัง้ทางดานกายภาพสิไงวดลอม ละการมีสวนรวมใน
ทองถิไน ปนตน สําหรับสถานประกอบการทีไพัก บงปน 3 

ระดับ เดก ระดับ Gold class (ล G สีทอง) ระดับ Silver 

clas (ล G สีงิน) ละระดับ Green class (ล G สีขียว) 

สําหรับชุมชน บงปน 4 ระดับ เดกชุมชนสีขียงระดับ
ดียีไยม ดมีาก ด ีละผานกณฑ ปจจบัุนมสีถานประกอบการ
ทีไพักละชุมชนทีไผานกณฑจํานวน 276 หง ละ 207 หง
ตามลําดับ (ขอมูล ณ สิงหาคม ป พ.ศ. 2554)

2.1.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 จากสถานการณการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละ
ภาวะลกรอนของประทศเทยดังกลาวช้ีใหหในถึงความสีไยง
ละความออนเหวตอการกิดผลกระทบดานสิไงวดลอม ดย
ฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไมีความรุนรงพิไมมากข้ึน 

รวมท้ังสงผลกระทบตอความออนเหวดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึไงประทศเทยเดรับการยอมรับวาปนประทศ
ทีไมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงหงหนึไงของลก ดย
ควรมีมาตรการพืไอการวางผนปองกนั ลดผลกระทบ ตรียม
ความพรอม การศึกษาวิจัยพืไอพัฒนาทคนลยีทีไทันสมัย 

ละการปรับตัว ดังน้ันจึงควรมีการดํานินการพืไอรับมือกับ
ผลกระทบทีไจะกิดข้ึนอยางรอบคอบ นืไองจากปนปจจัยทีไ
สงผลกระทบตอประชากรทัไวลกซึไงรวมทั้งประทศเทยดวย 

ดยมีขอสนอนะ ดังน้ี
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1. สงสริมละพัฒนาองคความรูรืไองการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละผลกระทบทีไกิดขึ้น
กับประทศอยางตอนืไอง การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ
มีความกีไยวของกับหลายภาคสวน องคความรูดานการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสําคัญมากในการ
วางผนจัดการ รับมือละปรับตัวตอการปลีไยนปลงทีไจะ
กิดขึ้นในอนาคต ภาครัฐควรมุ งนนทีไการบูรณาการ
องคความรูทีไมีอยูจากหนวยงานตางโ ละสนับสนุนการ
ศกึษาวิจยัพืไอพฒันาองคการความรูใหม พฒันาฐานขอมลู
ทีไกีไยวของจากอดีตจนถึงปจจุบันทีไสามารถนํามากําหนด
นยบายละผนการดํานินการในการลดกาซรอืนกระจก 

ละปรับตัวจากผลกระทบทีไจะกิดขึ้นในอนาคตเดอยาง
หมาะสม ละปนการตรียมความพรอมในการจรจา
พันธกรณีระหวางประทศอยางมีประสิทธิภาพ ดยมี
หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประทศ 

ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน
2.  ตรยีมการปรับตวัพืไอรับความสีไยงละผล

กระทบทีไอาจจะกิดตอฐานทรัพยากร ระบบนิวศ ละ
ภาคศรษฐกิจตางโ ดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานองคความรู ทัง้น้ี 

ผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศยังมคีวาม
เมนนอนคอนขางสูง ตมีนวนมวาจะสงผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวาง ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการตรียม
พรอมในการรักษาความมัไนคงทางอาหาร ความมัไนคงใน
ภาคกษตรกรรม การทองทีไยว การบรรทาความสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ละการตรียมความพรอม
ดานการสาธารณสุข ดยอาศัยการสนับสนนุดานขอมลูตางโ 

รวมถึงผลกระทบในตละพ้ืนทีไ ประกอบกับการทํางาน

รวมกนัของทุกหนวยงานทีไกีไยวของในการนําผนปฏบัิตกิาร
การ ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ  เปปฏิบัติให   กิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลอยางจริงจังละตอนืไอง การ
สรางความตระหนักถึงการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
ของลกละผลกระทบทีไกิดข้ึน รวมท้ังการวางผนพืไอ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมการดาํนินชวิีตละการดํานินธุรกิจ
ใหหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศทีไปลีไยนปลงเปดยมี
หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวงกษตรละสหกรณ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตรละทคนลยี กระทรวงมหาดเทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ละองคการบริหาร
สวนตําบล ปนตน

3.  กาํหนดนวทางพืไอดํานนิการตามนยบาย
ประหยัดพลั งงานละการใช พลั งงานอย  างมี
ประสิทธิภาพใหมากข้ึนละตอนืไอง รวมถึงผนการ
สรางความมัไนคงดานพลังงานจากหลงพลังงาน
ภายในประทศ ภาครัฐควรสงสริมนยบายประหยัด
พลังงานละการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดยฉพาะ
พลังงานเฟฟาละน้ํามันช้ือพลิง ดยควรใชมาตรการ
สงสรมิการใชพลังงานเฟฟาอยางคุมคาในภาคอุตสาหกรรม
ละภาคครัวรือน รวมถึงสถานทีไราชการ อาคารสํานักงาน 

สถาบันการศึกษาตางโ ตลอดจนการรณรงคในการใชระบบ
ขนสงมวลชนในการดินทางทนการใชยานพาหนะ
สวนบุคคล ดยตองมีการกอสรางระบบขนสงมวลชนพืไอ
รองรบัความตองการดังกลาว
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 นอกจากน้ี ภาครัฐควรสงสริมการใชมาตรการทาง
ศรษฐศาสตรในการสรางรงจูงใจใหกับภาคสวนตางโ
ในการประหยัดพลังงาน ชน การสนับสนุนงินใหกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐละอกชนทีไสามารถใชเฟฟาเดอยาง
มปีระสทิธิภาพละคุมคาตามหลักกณฑทีไกําหนด การกใบ
คาเฟฟาในอัตรากาวหนา การลดราคาคาดินทางในระบบ
ขนสงมวลชน หรือการกใบภาษีการใชนํ้ามันช้ือพลิง
ดยฉพาะในสวนทีไมีการใชอยางฟุมฟอยละกอใหกิดกาซ
รือนกระจกมาก การดํานินงานนีม้หีนวยงานทีไกีไยวของ ชน 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดเทย กระทรวงการคลัง ละกระทรวง
ศึกษาธิการ ปนตน

4. สงสรมิการใชละพฒันาทคนลยีละการ
ลงทุนดานพลังงานทดทนใหกิดขึ้นอยางพรหลาย
รวมถึงการสนบัสนนุการพัฒนาองคความรูละงานวจัิย
ทีไกีไยวของ ภาครัฐควรใหความสําคัญละสงสริมการใช
ละการพัฒนาทคนลยีดานพลังงานทดทน ดยฉพาะ
พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานสงอาทิตยละการนําขยะ
ละของสียตางโ มาปรรูปปนพลังงานความรอนหรือ
พลังงานเฟฟา ชน การผลิตขยะช้ือพลิง การผลิตกาซ
ชวีภาพจากขยะหรือมลูสตัว ปนตน ละหานวทางในการ
ลดตนทุนการผลิตพลังงานใหสามารถขงขันกับพลังงานทีไ
ผลติจากช้ือพลิงฟอสซิล พืไอสรางความมัไนคงดานพลังงาน 

ลดอัตราการพึไงพาช้ือพลิงฟอสซิลตอการใชพลังงาน
ดยรวมละใชช้ือพลิงฟอสซิลอยางมีประสิทธิภาพละ
ดวยทคนลยีสะอาด ละชวยลดการปลอยกาซรือนกระจก 

ทั้งน้ีภาครัฐสามารถใชมาตรการทางศรษฐศาสตรในการ
กระตุนการใช ละการพัฒนาทคนลยีพลังงานทดทนดวย 

ดยการดํานินงานน้ีมีหนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกษตรละสหกรณ 
กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลย ีกระทรวงการคลัง ละ
กระทรวงมหาดเทย ปนตน

5. สนับสนุนสงสริมการขอรับความชวยหลือ
จากกลเกทางการงินภายใตอนุสัญญาวาดวยการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (Financial Mechanism 

of the Convention) พืไอดํานินการดานการปรับตัว ลด
ผลกระทบการสูญสียพ้ืนทีไปาเม ละตรียมรับมือจากการ
ปลีไยนปลงทีไจะกิดขึน้ตอเปในอนาคต หนวยงานทีไกีไยวของ 
เดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงการตางประทศ กระทรวงวิทยาศาสตร
ละทคนลยี ละกระทรวงกษตรละสหกรณ

6. ปลกูสรางจติสาํนกึละสงสรมิการมีสวนรวม
ในการลดการปลอยกาซรือนกระจกละการปรับตัว
จากผลกระทบทีไกิดขึ้นจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นืไองจากการปลอยกาซรือนกระจกสวนใหญ
กิดจากกิจกรรมของมนุษยละสงผลกระทบตอประชาชน
ในวงกวาง ดงัน้ันจึงปนความรับผดิชอบของทกุคนทีไจะตอง
ชวยกันกเขปญหาน้ี จึงควรสรางความขาใจละจิตสํานึก
รวมกนัในการบรรทาสาหตุละตรียมพรอมทีไจะปรบัตวัให
สามารถมวิีถีชวิีตดาํรงอยูเด มืไอกิดการปลีไยนปลงทีไกิดขึน้ 

การปลูกฝงจิตสํานึกในระดับยาวชนมีความสําคัญมาก
พราะยาวชนจะติบตขึน้มาปนกําลังสําคัญของสังคมใน
อนาคตหนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี กระทรวงพลังงาน 

ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน
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ÃÙ»·Õè 2.1.5 สรุปสถานการณการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภาวะลกรอน 

áÃ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹
 � จํานวนประชากรพิไมสูงขึน้
 � การจริญติบตทางศรษฐกิจ
 � ความตองการพลังงานทีไพิไมขึ้น

¡ÒÃμÍºÊ¹Í§
 � การปรับตวั การรับมอืละตรียมความพรอม
 � ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
 � พัฒนาองคความรูละงานวิจัย
 � ใหความรูละปลูกฝงจิตสํานึก

áÃ§¡´ Ñ́¹
 � การปลดปลอยกาซรือนกระจกสู ชั้น
บรรยากาศพิไมสูงขึ้นในระดับลก
 � ขอตกลงภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละ
พันธะกรณีในการลดการปลอยกาซรือนกระจก

¼Å¡ÃÐ·º
 � ภัยธรรมชาติทีไรุนรงละถีไขึ้น
 � การกษตร ละความมัไนคงทางอาหาร
 � ระบบนิวศทางธรรมชาติ
 � ทรัพยากรน้ํา ละชายฝง
 � สุขภาพอนามัยของประชาชน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 � กาซรือนกระจกพิไมสูงขึ้น
 � อุณหภูมิฉลีไยพิไมสูงขึ้น
 � ปริมาณน้ําฝนปรปรวนมากข้ึน
 � พายุหมุนขตรอนรุนรงมากข้ึน
 � ระดับนํ้าทะลพิไมสูงขึ้น
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2.2 ความหลาหลายทางชีวภาพ

 ความหลากหลายทางชีวภาพปนองคประกอบสําคัญ 

ทั้งตอความปนอยูของมนุษย ความมัไนคงทางอาหาร การ
กเขปญหาความยากจน ละการพัฒนา อยางเรกใดี การ
พัฒนาดยเมคํานึงถึงความยัไงยืนของทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบริภคทรัพยากรอยางฟุมฟอย
ดยเมคํานึงถึงขีดจํากัดละศักยภาพในการฟนตัวของ
ทรัพยากรหลาน้ัน ประกอบกับการทําลายระบบนิวศละ
หลงทีไอยู อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากร ชน การ
ลกัลอบตัดเมทาํลายปา การใชประยชนจากพ้ืนทีไชุมนํา้ การ
บุกรุกพ้ืนทีไปาชายลน การทําลายระบบนิวศนวปะการัง 

ละสาหตุอืไนโ ชน การรุกรานของชนิดพันธุตางถิไน ปนหตุ
ใหมีการสูญสียความหลากทางชีวภาพอยางตอนืไอง
 ประทศเทยปนหลงรวมของกลุมพรรณพฤกษชาติ
ภูมิภาคอินดีย-พมา ภูมิภาคอินดจีนละภูมิภาคมาลซีย 

ประมาณวามีกลุมพืชทีไมีระบบทอลําลียงประมาณ 12,000 

ชนิด กลุมพืชเมมีระบบทอลําลียงประมาณ 2,154 ชนิด 

สตัวมกีระดูกสันหลังประมาณ 4,591 ชนดิ ประกอบดวย นก
อยางนอย 982 ชนดิ สตัวล้ือยคลาน 350 ชนดิ สตัวสะทินน้ํา
สะทินบก 137 ชนิด ปลาพบเมนอยกวา 2,820 ชนิด ปนปลา
นํ้าจืด 720 ชนิด ปลาทะล 2,100 ชนิด ซึไงคิดปน
รอยละ 10 ของจาํนวนชนิดพันธุปลาของลก 

สวนสัตวเมมีกระดูกสันหลังคาดวามี
ประมาณ 83,000 ชนิด ตขณะน้ี
สามารถจํานกวินิจฉัยเดพียง 

14,000 ชนดิ ซึไงสวนใหญปนชนดิ
ของมลง

 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิวศตางโ ของ
ประทศเทยกําลังลดลงอยางตอนืไอง ดยมีรงขับคลืไอนทีไ
สําคัญจากการขยายตัวละพัฒนาทางศรษฐกิจดยเม
คาํนึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพละการ
จัดการปญหาอยางเมมีประสิทธิภาพ สงผลใหกิดการใช
ประยชนจากทรัพยากรชีวภาพกินศักยภาพของระบบนิวศ 

ชน การตัดเมทาํลายปา การลาสัตวปา การใชพืน้ทีไปาดงดิบ 

สรางอางกใบนํ้าละขืไอนพลังเฟฟา การปรสภาพปาเม  
พืไอใชในการผลิตช้ือพลิงชวีภาพ (Biofuel) การใหสมัปทาน
หมืองรในขตปาขาหินปูน การอนุญาตใหสรางสิไงปลกูสราง
ในพ้ืนทีไชุมนํ้าทีไมีความสําคัญระดับประทศละนานาชาติ 

การบุกรุกพ้ืนทีไปาชายลน การใชพื้นทีไปาชายหาดปนทีไพัก
ตากอากาศ การทองทีไยวในนวปะการัง ปนตน นอกจากน้ี 

การรุกรานของชนิดพันธุตางถิไนปนอีกปจจัยหนึไงทีไสราง
รงขับคลืไอนของการสูญสียความหลากทางชีวภาพ 

 ความหลาหลายทางีวภาพ หมายถึง ารมีสิ่งมีีวิตนานานิด นานาพันธุในระบบนิเวศอันเปนแหลงที่อยูอาศัย 
ซึ่งมีมามายและแตตางันทั่วโล หรือคือ ารมีนิดพันธุ (species) สายพันธุ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) 

ที่แตตางหลาหลายบนโล
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 การ ปลีไ ยนปลงสภาพภูมิอากาศป น อีกรง
ขับคลืไอนทีไสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ละผลกระทบน้ีจะยังคงกิดข้ึนตอเปละเมสามารถทีไจะ
ควบคุมเด ในการประมินระบบนิวศหงสหัสวรรษ 

(Millennium Ecosystem Assessment
5
) เดมีการจัดลําดับ

ผลกระทบของการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตอองค
ประกอบของชนิดพันธุของความหลากหลายทางชีวภาพ ดงัน้ี

1. การพรกระจายกิดการปลีไยนปลง
2. อัตราการสูญพันธุพิไมขึ้น
3. ชวงวลาในการสืบพันธุกิดการปลีไยนปลง

 5ปนรายงานการประมินระบบนิวศทีไจดัทําดยนักวิทยาศาสตรชัน้นําทัไวลกกวา 1,000 คน ดยมีวัตถุประสงคพืไอประมิลผลกระทบจากการปลีไยนปลง
ในระบบนิวศตอความปนอยูของมนุษยละพืไอใชปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจทางนยบาย

 4. ระยะวลาของฤดูการจริญติบตของพืชกิด
  การปลีไยนปลง
 จากรงขับคลืไอนดังกลาวขางตน เดสรางรงกดดัน
ตอนืไองใหกิดการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพจากการ
ทาํลายถิไนทีไอยูอาศัยตามธรรมชาติ การตักตวงผลประยชน
จากชนิดพันธุปา การนําขาชนิดพันธุตางถิไน การกษตรทีไ
มุงนนการคา มลภาวะสิไงวดลอมละการปลีไยนปลง
สภาพภูมอิากาศปนภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิวศอยางมีนัยสําคัญยิไง
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 6การสูญพันธุในธรรมชาติ หมายถึงชนิดพันธุทีไสํารวจในถิไนทีไอยูอาศัยของชนิดพันธุทัไวท้ังพ้ืนทีไ
ถิไนทีไอยูอาศัยทีไคยพบในระยะวลาทีไหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกป ตเมพบชนิดพันธุนั้นมต
ตัวดียว (ตอาจจะมีในสถานทีไพาะล้ียง) 

2.2.1 ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
 1. พันธุพืชละพันธุสัตว

การประมินระบบนิวศหงสหัสวรรษ รายงานวา สาหตุหลักของ
การสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิวศปาเมขตรอนทีไ
สําคัญละรุนรง คือ การสูญสียหลงทีไอยูอาศัยตามธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติกินศักยภาพ ละปญหาทีไกิดจากชนิดพันธุตางถิไนทีไ
รุกรานในประทศเทยประสบปญหาการลดจํานวนลงอยางรวดรใวของพ้ืนทีไ
ปาเม สวนหนึไงอาจมาจากการพฒันาของสังคมมอืงละความตองการพ้ืนทีไ
ทํากินของประชาชนทีไมีมากข้ึน การลดลงของจํานวนปาเมสงผลใหกิดการ
สูญสียความหลากหลายทางชีวภาพตามมา
 สัตวปาปนหนึไงในองคประกอบทีไสําคัญทีไสุดของระบบนิวศปาเม สัตวปา
ปนตัวชวยรงใหกิดการหมุนวียนของพลังงานในระบบนิวศของปา จึงมี
ความสาํคัญอยางยิไงตอการรักษาสมดลุทางธรรมชาติละทําใหระบบนิวศมี
ความมัไนคง ประทศเทยในอดีตเดชืไอวาปนหลงทีไมสีตัวปาชุกชุมมากทีไสดุ
หงหนึไง ตนืไองจากปจจัยกดดันตางโ อาทิ การพิไมขึ้นของประชากรอยาง
รวดรใวทําใหมกีารขยายพ้ืนทีไการกษตรพิไมขึน้ดยการบุกรุกพ้ืนทีไปาเมละ
ทุงหญาทีไคยปนหลงอาหารหลงน้ํา ละทีไอยูอาศัยของสตัวปา ทาํใหสตัวปา
หลายชนิดขาดปจจัยในการดํารงชีวิต นอกจากน้ัน การพัฒนาพ้ืนทีไ ชน 

การสรางถนนทีไตัดผานพ้ืนทีไปาเมหรือทีไอยูอาศัยของสัตวปาทําใหสัตวปา
ถูกลาเดงายละมากข้ึน ปจจัยหลาน้ีทําใหสัตวปาหลายชนิดลดจํานวนลง
อยางรวดรใว ละบางชนิดตองสูญพันธุเป ชน สมัน ปนตน 

 สําหรับประทศเทย สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม เดทําการศึกษา สํารวจสถานภาพละถิไนทีไอยูอาศัย 

รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลของชนิดพันธุหายาก ใกลสูญพันธุ ละชนิดพันธุ
ฉพาะถิไนในกลุมสตัวมกีระดูกสันหลังในประทศเทยต้ังตป พ.ศ. 2547 ดย
ครอบคลุมสัตวล้ียงลูกดวยนม นก สัตวล้ือยคลาน สัตวสะทินน้ําสะทินบก 

ละปลา พบวามีจํานวน 4,591 ชนิด ในจํานวนน้ีสูญพันธุเปลว 6 ชนิด 

สูญพันธุในธรรมชาติลว 7 ชนิด6 ละอีก 84 ชนิดในจํานวนกวา 500 ชนิด 

ของชนดิพันธุทีไถูกคุกคาม จดัปนชนดิทีไใกลสญูพันธุอยางยิไง สวนการสํารวจ
สถานภาพพรรณพืชในป พ.ศ. 2548 พบวามีพรรณพืชจํานวน 1,407 ชนิด ใน 

135 วงศ มีสถานภาพปนพืชถิไนดียว พืชหายาก พืชมีนวนมใกลสูญพันธุ
ละใกลสูญพันธุของประทศ ละพบวามี 19 ชนิดทีไอยู ในสถานะใกล
สูญพันธุอยางยิไง ละคาดวามีชนิดทีไสูญพันธุเปจากถิไนทีไอยูในธรรมชาติลว 

คือ สกระยา
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 นอกจากปญหาการสูญสียหลงทีไอยู อาศัยตาม
ธรรมชาติลว ปญหาการลักลอบคาสัตวปาระหวางประทศ
ยังมีบทบาทสําคัญละสงผลกระทบตอจํานวนละชนิด
พันธุสัตว ดยปญหาทีไพบในประทศเทย ชน การลักลอบ
นําข าสัตวป าจากตางประทศพืไอนํามาจําหนายใน
ประทศเทยดยมีศนูยกลางการลักลอบคาละจําหนายอยูทีไ
ตลาดนดัจตจุกัร กรุงทพมหานคร สตัวปาสําคัญทีไมกัลักลอบ
นาํขาเดก ลกูชาง งาชาง หนังสือ ขาสัตวละตาดาวจาก
ประทศพมา ลิงอุรังอุตัง นกกระต้ัว ละนกปาสวยงามจาก
ประทศอินดนีซีย ลกูหมี ลงิ นกขนาดใหญจากประทศลาว 

นางอาย (หรือลงิลม) น้ือกง น้ือกวาง น้ือกระทิงจากประทศ
กัมพูชา คามลียนละตาชนิดตางโ จากกาะมาดากัสกา 

ละประทศอินดีย บังกลาทศ 

 นอกจากน้ี ยงัพบการลักลอบคาสัตวปาระหวางประทศ
ดยใชประทศเทยปนสนทางผาน บงออกเดปนการ
ลักลอบใชสนทางบกมีจุดหมายปลายทางอยูทีไประทศจีน 

ละการลักลอบใชสนทางทางอากาศมีจุดหมายปลายทาง
อยูทีไประทศญีไปุน ฮองกง เตหวัน ละประทศอืไนโ ทัไวลก
สัตวปาสําคัญทีไมีการลักลอบ เดก

(1)  งาชางจากอฟริกา ลักลอบพืไอนํามากะสลัก
ในเทยพืไอขายนักทองทีไยวละสงเปประทศญีไปุน ฮองกง 

ละเตหวัน
(2)  สือครงละลิไน ลักลอบนํามาจากประทศ

อินดนีซีย ใชสนทางผานประทศมาลซีย ประทศเทย
ประทศลาว ประทศวียดนาม ดยมีจดุหมายปลายทางอยูทีไ
ประทศจีน 

(3)  นางอายลักลอบมาจากประทศกัมพูชาผาน
ประทศเทยสงเปประทศญีไปุน 

(4)  การลักลอบนํางูละตาจากประทศเทยเป
ประทศเตหวันละฮองกง

 ดังน้ัน กรมอุทยานหงชาติ สัตวปา ละพันธุพืช
จึงเดดํานินการวางมาตรการติดตาม ปองกัน ละกเข
ปญหาดยจัดต้ังดานตรวจสัตวปาระหวางประทศ จํานวน 

36 หง บงปนดานตรวจสัตวปาระหวางประทศทาง
อากาศจํานวน 6 หง ดานตรวจสัตวปาระหวางประทศทางน้ํา 

จาํนวน 5 หง ละดานตรวจสตัวปาระหวางประทศทางบก 

จํานวน 25 หง จัดทําครือขายปองกันละปราบปรามการ
ลักลอบคาสัตวปาละพืชปาทีไผิดกฎหมายในภูมิภาค
อาซียน (ASEAN Wildlife Enforcement Network:ASEAN 

WEN) จดัทําครือขายปองกนัละปราบปรามการลกัลอบคา
สัตวปาละพืชปาทีไผิดกฎหมายในประทศเทย (Thailand 

Wildlife Enforcement Network: Thailand WEN) ตลอดจน
การรณรงคประชาสัมพันธละการกเขกฎระบียบละ
กฎหมายทีไกีไยวของพืไอใหมีการควบคุมละตรวจสอบการ
ลักลอบคาสัตวปามีประสิทธิภาพพิไมมากข้ึน 

 อยางเรกใตาม การบุกรุกพ้ืนทีไปาเม ลักลอบตัดเม
ทําลายปา ละลักลอบคาสัตวปามีอยูอยางตอนืไองละ
ทวีความรุนรงข้ึนตลอดวลาทีไผานมา จากสถิติการจับกุม
การกระทําความผิดดานปาเมในป พ.ศ. 2553 พบการ
บุกรุกพ้ืนทีไปาเม จํานวน 5,133 คดี คิดปนพ้ืนทีไประมาณ 

55,806 เร นอกจากน้ัน ยังมีการจับกุมในคดีตัดเมจํานวน 

4,901 คดีสามารถตรวจยึดเมทอนละเมปรรูป จํานวน 

13,689 ละ 2,758 ลูกบาศกมตร ตามลําดับ จากสถิติการ
จับกุมการกระทําความผิดดานสัตวปาป 2553 พบวา มีการ
จบักมุผูลกัลอบคาสัตวปาละของปาเดอยางตอนืไองตลอด
ทั้งป รวม 615 จํานวนคดีมูลคาความสียหายรวมท้ังป
ประมาณ 3,994 ลานบาท ดังตารางทีไ 2.2.1
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μÒÃÒ§·Õè 2.2.1 สถิติการกระทําความผิดกฎหมายกีไยวกับการปาเม ป พ.ศ. 2553

»ÃÐ í̈Òà´×Í¹

¨íÒ¹Ç¹¤ Ṍ ¨íÒ¹Ç¹
¤ Ṍ

¾×é¹·Õè»†Ò
¶Ù¡ºØ¡ÃØ¡

äÁŒ¢Í§¡ÅÒ§ (Åº.Á.) ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

(ÅŒÒ¹ºÒ·)ºØ¡ÃØ¡ ·íÒäÁŒ/¢Í§»†Ò ÊÑμÇ�»†Ò
(¤ Ṍ) (äÃ‹) á»ÃÃÙ» ·‹Í¹

มกราคม 498 389 58 945 4,978 258 1,882 390 

กุมภาพันธ 619 450 77 1,146 6,639 275 971 467 

มีนาคม 650 507 65 1,222 6,131 274 1,442 486 

มษายน 441 323 64 828 4,053 251 865 285 

พฤษภาคม 589 450 64 1,103 6,023 190 1,114 493 

มิถุนายน 538 459 64 1,061 4,535 164 1,464 307 

กรกฎาคม 339 421 50 810 3,545 322 1,099 173 

สิงหาคม 289 364 37 690 3,774 187 956 396 

กันยายน 341 407 43 791 5,529 248 958 317 

ตุลาคม 248 376 27 651 2,731 256 648 159 

พฤศจิกายน 289 362 34 685 5,066 181 886 322 

ธันวาคม 292 393 32 717 2,802 152 1,404 199 

ÃÇÁ 5,133 4,901 615 10,649 55,806 2,758 13,689 3,994 

·ÕèÁÒ : สํานักปองกัน ปราบปราม ละควบคุมเฟปา กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช ละ
  สํานักปองกันรักษาปาละควบคุมเฟปา กรมปาเม 2554

 ขอมูลจากกรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (วันทีไ 1 ตุลาคม ป พ.ศ. 

2553-26 กันยายน ป พ.ศ. 2554) มีรายงานการลักลอบคาพืชปาผิดกฎหมายประภทกลวยเมปาละฟ๛รนจํานวน 

26,401 ตน/กอ (กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช, 2554)
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 7 ชนิดพันธุตางถิไน หมายถึง ชนิดพันธุสิไงมีชีวิต ทีไเมคยปรากฏในถิไนชีวภูมิศาสตรหนึไงมากอน ตเดถูกนําขามาหรือขามาดยวิธใีดโ จากถิไนอืไน ซึไง
อาจดํารงชีวิตอยูละสามารถสืบพันธุเดหรือเมนั้น ขึ้นอยูกับความหมาะสมของปจจัยวดลอมละการปรับตัวของชนิดพันธุนั้น
8 ชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานลว หมายถึง ชนิดพันธุตางถิไนทีไขามาในประทศเทยลว สามารถต้ังถิไนฐานละมีการพรกระจายเดในธรรมชาติปนชนิด
พันธุดนในสิไงวดลอมใหม (Dominant species) ละปนชนิดพันธุทีไอาจทําใหชนิดพันธุทองถิไนหรือชนิดพันธุพื้นมืองสูญพันธุรวมเปถึงสงผลคุกคาม
ตอความหลากหลายทางชีวภาพละกอใหกิดความสูญสียทางสิไงวดลอม ศรษฐกิจ ละสุขอนามัยของมนุษย
9 ชนดิพันธุตางถิไนมีนวนมรกุราน หมายถึง (1) ชนดิพันธุตางถิไนทีไมหีลักฐานวามีการรุกรานในถิไนอืไน ทีไขามาในประทศเทยลวละสามารถต้ังถิไนฐาน
ละมกีารพรกระจายเดในธรรมชาต ิจากการสํารวจละฝาสังกตพบวาอาจพรระบาดหากมีปจจยัก้ือหนนุหรือสภาพวดลอมปลีไยนปลงทาํใหกิด
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ชนิดพันธุตางถิไนทีไคยรุกรานในอดีต ซึไงสามารถควบคุมดูลเดลว 

 2. ชนิดพันธุตางถิไน7
 

 พชื สตัว ละจุลนิทรียทีไขามาในถิไนทีไอยูอาศัยหรือระบบ
นิวศใหมโ จะถูกจัดปนชนิดพันธุตางถิไน ละชนิดพันธุตางถิไน
ทีไคกุคามความหลากหลายทางชีวภาพสรางปญหาทางดาน
สิไงวดลอม ศรษฐกิจ ละสุขอนามัยมนุษยจะถูกจัดปน
ชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกราน ซึไงการประมินระบบนิวศหง
สหัสวรรษหในวา ชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานปนหนึไงในหา
ปญหาสําคัญ ทีไทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของ
ลก ประทศเทยมีชนิดพันธุตางถิไนอยูจํานวนมาก ละมี
นวนมทีไจะพิไมมากข้ึนรืไอยโ ดยในป พ.ศ. 2545 

ประทศเทยรายงานวา มีชนิดพันธุตางถิไนประมาณ 1,500 

ชนดิ (อางอิงจาก National Report on the Implementation 

of Convention on Biological Diversity 2) ละในป พ.ศ. 

2552 ประทศเทยมีชนิดพันธุตางถิไน ประมาณ 3,500 ชนิด 

(อางอิงจากมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 28 มษายน 2552 

รืไอง มาตรการปองกัน ควบคุมละกําจัดชนิดพันธุตางถิไน) 

จากการรวบรวมข อมูลของสํานักงานนยบายละ
ผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ในป พ.ศ. 2549 

พบวาชนิดพันธุทีไพิไมขึ้นหลาน้ีอยูในกลุมสัตวล้ือยคลาน 

สตัวสะทินน้ําสะทินบก เมลมลกุ เมพุมละเมพุมกึไงเมตน

ขนาดลใก ซึไงผูชีไยวชาญในขณะน้ันใหความหในวา การนํา
ขากลุมสิไงมีชีวิตหลาน้ีมีวัตถุประสงคพืไอตอบสนองตอ
ตลาดเมดอกเมประดับละตลาดสัตวล้ียงท้ังในละ
ตางประทศ (อางอิงจากรายงานการประชุมทางวิชาการ 
รืไอง ชนิดพันธุตางถิไน) ตชนิดพันธุตางถิไนทีไถูกนําขาพืไอ
ผลประยชนทางศรษฐกิจหลายชนิดกลายปนชนิดพันธุ
ตางถิไนทีไรุกรานทีไนอกจากจะคุกคามความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ยังสงผลตอการกษตร ละสขุอนามยัมนุษย ชน 

หอยชอรีไ นกพิราบ สํานักงานนยบายละผนทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอมจึงรวมกับนักวิชาการ ผูชีไยวชาญ 

นกัอนุกรมวิธาน จดัทําทะบียนชนิดพนัธุตางถิไนทีไควรปองกัน 

ควบคุมละกําจัดของประทศเทย ดยคัดลือกละจํานก
ชนดิพันธุตางถิไนออกปน 4 รายการ เดก ชนดิพันธุตางถิไน
ทีไรกุรานลว8

 ชนดิพันธุตางถิไนทีไมีนวนมรกุราน9 
 ชนดิพันธุ

ตางถิไนทีไมีประวัติวารุกรานลว ในประทศอืไนตยังเม
รุกรานในประทศเทย10

 ละชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานทีไยัง
เมขามาในประทศเทย11 พรอมทั้งเดจัดทํามาตรการ
ปองกัน ควบคุมละกําจัดชนิดพันธุตางถิไนทีไหมาะสมกับ
ตละรายการซึไงมาตรการละทะบียนดังกลาวเดรบัความ
หในชอบจากคณะรัฐมนตรีมืไอวนัทีไ 28 มษายน ป พ.ศ. 2552 
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¨íÒ¹Ç¹ª¹Ô´¾Ñ¹ Ø̧ �μ‹Ò§¶Ôè¹

·ÕèÃØ¡ÃÒ¹áÅŒÇ ÁÕá¹Çâ¹ŒÁÃØ¡ÃÒ¹
ÁÕ»ÃÐÇÑμÔÇ‹ÒÃØ¡ÃÒ¹áÅŒÇã¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹

áμ‹ÂÑ§äÁ‹ÃØ¡ÃÒ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
·ÕèÃØ¡ÃÒ¹·ÕèÂÑ§äÁ‹à¢ŒÒÁÒã¹

»ÃÐà·Èä·Â

จุลินทรีย 7 3 6 9

พืช 23 18 21 28

ฟองน้ํา - 1 - -

หวีวุน - - - 1

หนอนตัวกลม 1 - - -

หนอนตัวบน - - - 1

กุง ปู ละเรนํ้า - 3 1 2

มลง 35 13 3 37

หอยละหมึก 4 1 1 3

ดาวทะล - - - 1

ปลา 7 9 2 4

สัตวสะทินน้ําสะทินบก - 1 - 2

สัตวล้ือยคลาน 2 - 7 1

นก 2 2 4 1

สัตวล้ียงลูกดวยนม - 1 4 1

รวม 81 52 49 91

μÒÃÒ§·Õè 2.2.2 รายการชนดิพนัธุตางถิไนตามทะบยีนชนิดพนัธุตางถิไนทีไควรปองกัน ควบคมุ ละกาํจดัของประทศเทย

·ÕèÁÒ : สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 2552

10 ชนดิพันธุตางถิไนทีไมปีระวัตวิารุกรานลวในประทศอืไนตยงัเมรกุรานในประทศเทย หมายถึง ชนดิพันธุตางถิไนทีไขามาในประทศเทยลวมหีลักฐาน
วามีการรุกรานในประทศอืไนละอาจจะสามารถขยายพันธุตามธรรมชาติในประทศเทยเด มีการพรกระจายอยูในวงจํากัดของพ้ืนทีไปลูก
11 ชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานทีไยังเมขามาในประทศเทย หมายถึง ชนิดพันธุตางถิไนทีไมีขอมูลหรือหลักฐานวาปนชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานในประทศอืไน 

เดก ชนดิพันธุตางถิไนตามทะบียน 100 ชนดิพันธุตางถิไนทีไรกุรานรุนรงของลก ชนดิพันธุตางถิไนทีไหามนําขาตามกฎหมาย ละชนิดพันธุทีไมขีอมลูจาก
ผลการศึกษาวิจัยวาปนชนิดพันธุตางถิไนรุกรานในพ้ืนทีไอืไนโ ฯลฯ

 ทะบียนชนิดพันธุตางถิไนทีไควรปองกัน ควบคุม ละ
กาํจัดของประทศเทย ประกอบดวยชนิดพันธุตางถิไนทีไรกุราน
ลว จํานวน 81 ชนิด ชนิดพันธุตางถิไนทีไมีนวนมรุกราน 

จาํนวน 52 ชนดิ ชนดิพันธุตางถิไนทีไมปีระวัตวิารุกรานลวใน
ประทศอืไนตยังเมรุกรานในประทศเทย จํานวน 49 ชนิด 

รวมชนิดพันธุตางถิไนทีไประทศเทยตองควบคุมละ/หรือ
กําจัด จํานวน 182 ชนิด สวนรายการชนิดพันธุตางถิไนทีไ
รกุรานในประทศอืไนตยังเมขามาในประทศเทยมีจาํนวน 

91 ชนดิ ซึไงประทศเทยจะตองปองกนัเมใหชนดิพันธุหลาน้ี
ขามาในประทศ ดังตารางทีไ 2.2.2 
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 สําหรับมาตรการปองกัน ควบคุม ละกําจัดชนิดพันธุ
ตางถิไน ประกอบดวย 4 มาตรการ เดก มาตรการบริหาร
จัดการชนิดพันธุตางถิไน มีนวทางปฏิบัติ 2 นวทาง 

มาตรการปองกัน ฝาระวัง ละติดตามชนิดพันธตางถิไน มี
นวทางปฏิบัต ิ7 นวทาง มาตรการสนับสนนุการศึกษาวิจยั
กีไยวกับชนิดพันธุตางถิไน มีนวทางปฏิบัต ิ4 นวทาง ละ
มาตรการผยพร สรางความตระหนักละใหความรูในรืไอง
ชนิดพันธุตางถิไน มีนวทางปฏิบัต ิ2 นวทาง 15 นวทาง
ปฏิบัติ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมาตรการ
ละทะบียนชนิดพันธตางถิไนทีไควรปองกันควบคุมละ
กําจัดของประทศเทยลว สํานักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมเดผยพรละผลักดัน
การดํานินงานตามมาตรการดังกลาว ซึไงในชวง 2 ปทีไผานมา 

มีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานใหความรวมมือในการ
จัดทําครงการตางโ ทีไสอดคลองกับมาตรการ ชน 

� กรมอุทยานหงชาติ สัตวปาละพันธุพืช ผยพร
ความรูใหกจาหนาทีไทีไปฏบัิตงิานในพ้ืนทีไอนรุกัษละจดัทาํ
ครงการสํารวจชนิดพันธุตางถิไนในขตพ้ืนทีไอนรุกัษทัไวประทศ 

�  กรมประมงใหความรูกนกัวิชาการประมงในทองถิไน ออก
ประกาศเมใหปลอยชนิดพันธุปลาตางถิไนทีไรุกรานลงสูหลง
นํ้าธรรมชาติ พรอมทั้งจัดทําครงการนําปลาตางถิไนทีไรุกราน
มาลกปลาสวยงามพ้ืนมือง 
� กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝงรวมกับกรมจาทา
จดัทําครงการศึกษาชนดิพันธุตางถิไนทีไมากับนํา้อับฉา รวม
ทัง้ศกึษาอนุสญัญาละขอตกลงระหวางประทศทีไกีไยวของ 

� หนวยงานในระดับจังหวัดหลายหนวยงานใหความ
สนใจละจดักิจกรรมรณรงคกีไยวกับชนดิพันธุตางถิไนใหกับ
ประชาชนในจังหวัด 

 นอกจากน้ียังมอีีกหลายหนวยงานทีไนาํมาตรการปองกัน
ควบคุม ละกําจัดชนิดพันธุตางถิไนเปสริมหรือผนวกรวม
กับการดํานินงานในปจจุบัน ละสืไอสารมวลชนหลายหง
เดใหความสนใจผยพรประดในดังกลาวรืไอยมา ทําให
นวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ควบคุม ละกําจัด
ชนิดพันธุตางถิไนเดถูกนําเปดํานินงานลวท้ัง 15 นวทาง 

(ภาคผนวก 4)

 ถึงมประทศเทยจะมีความตืไนตัวในรืไองของชนดิพันธุ
ตางถิไนทีไรุกราน ตในชวงวลา 2 ปทีไผานมายังเมมีการ
ประมินวาอัตราการนําขาละการพรกระจายของชนดิพันธุ
ตางถิไนทีไรกุรานลดลงหรือเม นอกจากน้ียังพบวาประชาชนมี
ความขาใจกีไยวกับการจัดการชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกราน
เมมากนัก หลายคร้ังทีไพบหตุการณทีไสงสรมิการพรกระจาย
ของชนดิพันธุตางถิไนทีไรกุราน ชน การปลอยชนดิพันธุตางถิไน
ทีไรุกรานลงสูหลงนํ้าธรรมชาติพืไอปนการทําบุญ การนํา
ชนดิพันธุตางถิไนขาสูพืน้ทีไอนรุกัษนืไองจากความรูทาเมถึงการณ 
การนําชนิดพันธุตางถิไนเปปลูกในพ้ืนทีไใหมนืไองจากหในวา
สวยงาม การลักลอบนําสัตวล้ียงตางถิไนขาประทศ ดังน้ัน
การป๛ดอกาสใหประชาชนขามามีสวนรวมในการฝาระวัง 

ตดิตาม ควบคมุละกาํจดัชนดิพันธตุางถิไนทีไรกุรานมากยิไงข้ึน 

อาจปนวิธทีีไดทีีไดทีีไสดุในการสริมสรางความตระหนักในรืไอง
ชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกราน 
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 จากการดํานินการทีไผานมา ทัง้ภาครัฐละภาคประชาชน
สวนหนึไงเดสรางความรวมมือพืไออนุรักษละใชประยชน
พืน้ทีไชุมนํา้อยางสมดลุละยัไงยืนมาอยางตอนืไอง ตภัยคุกคาม
จากการใชประยชนพืน้ทีไชุมนํา้ ทีไปนปญหาสําคัญทีไสดุของ
พื้นทีไชุมนํ้าในประทศเทย คือ ครงการพัฒนาดานตางโ 

อาจปนการทําลายพ้ืนทีไชุมนํา้ ดยปราศจากความขาใจใน
คุณคาละบทบาทของพ้ืนทีไชุมนํ้า ดยฉพาะการใหบริการ
ของพื้นทีไชุมนํ้า สามารถสรุปการคุกคามละประดในปญหาทีไ
กิดกับพื้นทีไชุมนํ้าตละประภท ดังน้ี

 3. พื้นทีไชุมน้ํา
 จากคําจํากัดความตามอนุสญัญาวาดวยพ้ืนทีไชุมนํา้ทีไ
มีความสําคัญระดับนานาชาติ พื้นทีไชุมนํ้าหมายถึง ทีไลุม 

ทีไราบลุม ทีไลุมชื้นฉะ พรุ หลงน้ํา ทั้งทีไกิดขึ้นองตาม
ธรรมชาติละทีไมนษุยสรางข้ึน ทัง้ทีไมนีํา้ขังหรอืทวมอยูถาวร
ละชัไวคร้ังชัไวคราว ทัง้ทีไปนหลงน้ํานิไงละน้ําเหล ทัง้ทีไปน
นํ้าจืด นํ้ากรอยละน้ําคใม รวมเปถึงทีไชายฝงทะลละทีไใน
ทะลในบริวณซึไงมืไอนํา้ลดลงตํไาสุดมคีวามลกึของระดับนํา้
เมกิน 6 มตร พื้นทีไชุมนํ้าในประทศเทย ประกอบดวย 

ปาชายลน ปาพรุ หนอง บึง สนุน ทุงนา ทะลสาบ ละมนํา้ 

กระจัดกระจายอยูทัไวประทศ
 คุณคาดยรวมของพ้ืนทีไชุมนํ้า เดก การปนหลงน้ํา 

หลงกักกใบนํา้ฝนละน้ําทา ปองกันน้ําคใมมใิหรกุขามาใน
ผนดิน ปองกันชายฝงพังทลาย ดักจับตะกอน ละรธาตุ 

ดักจับสารพิษ ปนหลงทรัพยากรละผลผลิตธรรมชาติทีไ
มนษุยขาเปกใบกีไยวใชประยชน ปนหลงรวบรวมพนัธุพืช
ละสัตว มคีวามสําคัญทางนิวศวิทยาละอนุรกัษธรรมชาติ 

ดยฉพาะอยางยิไงปนหลงของผูผลิตทีไสําคัญในหวงซ
อาหาร ความสําคัญดานนันทนาการละการทองทีไยว 

ประวัตศิาสตร วัฒนธรรม ประพณีทองถิไน ละปนหลงศกึษา
วิจัยทางธรรมชาติ
 ปจจบัุนพ้ืนทีไชุมนํา้ของประทศเทยเดรบัการข้ึนทะบียน
พื้นทีไชุมนํ้าทีไมีความสําคัญระหวางประทศ (Ramsar site) 

12 หงลว ละสํานักงานนยบายละผนทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอมกาํลังตรียมข้ึนทะบียนพ้ืนทีไชุมนํา้
ทีไมีความสําคัญระหวางประทศพิไมติม ดยมติคณะ
รฐัมนตร ีมืไอวันทีไ 3 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552 หในชอบในการ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตร ีมืไอวันทีไ 1 สิงหาคม ป พ.ศ. 2543 

รืไอง ทะบียนรายนามพ้ืนทีไชุ มนํ้าทีไมีความสําคัญระดับ
นานาชาติละระดับชาติของประทศเทย ละมาตรการ
อนรุกัษพืน้ทีไชุมนํา้ ละจากการดํานินงานทีไผานมาจนถึงดือน
กรกฎาคม ป พ.ศ. 2554 สํานักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมเดมีการดํานินงานพืไอ
ขึ้นทะบียนพ้ืนทีไชุ มนํ้าทีไมีความสําคัญระหวางประทศ 

จํานวน 4 พื้นทีไ ดังตารางทีไ 2.2.3 เดก พื้นทีไชุมนํ้ากาะระ-

กาะพระทอง จังหวัดพังงา พื้นทีไชุ มนํ้ากาะกระ จังหวัด
นครศรธีรรมราช พืน้ทีไชุมนํา้พรุมราํพึง จงัหวัดประจวบครีขีนัธ 
ละพ้ืนทีไชุมนํ้าคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
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 (1) หนอง บึงน้ําจืด ถูกขุดลอก ถม ทําถนนหรือคันก้ันดยรอบ ซึไงปนการ
กีดขวางการเหลของน้ํา ถิไนทีไอยูอาศัย ละการอพยพของสัตวนํ้า
 (2) มนํ้า ถูกปลีไยนสนทางการเหลของน้ํา การบุกรุกบริวณริมนํ้า ทําให
ลําน้ําต้ืนขิน
 (3) พรุ ถูกปลีไยนปนพ้ืนทีไการกษตรดยการสูบนํ้าออก
 (4) หาดลน หาดทราย ถูกบุกรุกกอสรางปนสถานทีไทองทีไยว รงรม 

ทีไพักอาศัย รานอาหาร
 (5) กาะ ถูกบุกรุกปนสถานทีไทองทีไยวทีไตองรับนักทองทีไยวกินศักยภาพ 

ละกอใหกิดปญหาขยะละน้ําสีย
 (6) ปาชายลน ถูกบุกรุกปนนากุง กอสรางทาทียบรือ ถนน
 (7) หลงหญาทะล ปะการัง สืไอมทรมลงนืไองจากตะกอนทีไกิดจาก
กิจกรรมตางโ บนบกละการทองทีไยวทีไขาดความรับผิดชอบ
 ปจจบัุน ยังมกีารคุกคามจากการใชประยชนจากพ้ืนทีไชุมนํา้ ดยปราศจาก
ความขาใจในคณุคาละบทบาทของพ้ืนทีไชุมนํา้ ซึไงกอใหกิดการสูญสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชน พืน้ทีไชุมนํา้หนองจํารุง (บึงสํานักใหญ) จงัหวัดระยอง 

ละพ้ืนทีไชุมนํ้าบึงทุงกะล จังหวัดอุตรดิตถ ปนตน
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1. องชียงสน
2. หนองลใงทราย
3. กวานพะยา
4. ทีไราบลุมนํ้ายม
5. บึงสีเฟ
6. บึงบอระพใด
7. อุทยานหงชาติ
ดอยอินทนนท
8. มนํ้าสาละวิน

9. หนองหาน
10. หนองหานกุมภวาป
11. บึงละหาน
12. ขตหามลาสัตวปาบึงขงหลง
13. ขตหามลาสัตวปาอางกใบนํ้า
หวยจระขมาก
14. ขตหามลาสัตวปาอางกใบนํา้
หวยตลาด
15. ขตหามลาสัตวปาอางกใบนํา้
สนามบิน
16. มนํ้าขง
17. มนํ้าสงคราม
18. ลําปลายมาศ
19. ลําดมใหญละขตรักษา
พันธุสัตวปาปายอดดม
20. ขตรักษาพันธุสัตวปาภูขียว
21. กุดทิง*

22. ขตหามลาสัตวปาอางกใบนํา้บางพระ
23. อุทยานหงชาติกงกระจาน
24. มนํ้าควนอย
25. มนํ้าควใหญ
26. มนํ้ามกลอง
27. ดอนหอยหลอด
28. ขตหามลาพันธุสตัวปา วัดเผลอมละ
วัดอัมพุวราราม
29. ปากมนํ้าวฬุ
30. อุทยานหงชาติหมูกาะชาง
31.อุทยานหงชาติขาหลมหญา-

หมูกาะสมใด
32. อุทยานหงชาติขาสามรอยยอด
33. อุทยานหงชาติขาใหญ
34. ขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาขง*
35. ขตหามลาสัตวปาขืไอนปาสักชลสิทธิ่*

36. ขตรักษาพันธุสตัวปาทุงใหญนรศวร*

37. อุทยานหงชาติขาสก
38. ขตหามลาสัตวปาทะลนอย
39. ขตหามลาสัตวปาทะลสาบ
40. ขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง
41. มนํ้าสายบุรี
42. มนํ้าตาป
43. ขตรักษาพันธุสตัวปาฉลิมพระกียรติ
สมดใจพระทพฯ (พรุตะดง)

44. อุทยานหงชาติหลมสน
45. อุทยานหงชาติหมูกาะสิมิลัน
46. อาวพังงา
47. อุทยานหงชาติสิรินาถ
48. อุทยานหงชาติหาดนพรัตนธารา 

หมูกาะพีพี
49. อุทยานหงชาติหาดจาเหม
50. ขตหามลาสัตวปาหมูกาะลิบง
51. อุทยานหงชาติทะลบัน

52. อุทยานหงชาติหมูกาะตะรุตา
53. อุทยานหงชาติหมูกาะอางทอง
54. อุทยานหงชาติหมูกาะลันตา
55. อุทยานหงชาติหมูกาะสุรินทร
56. อาวทุงคา-อาวสวี
57. ปากมนํ้ากระบีไ
58. ปากมนํ้าตรัง
59. ปากคลองกะปอร
60. ปาชายลนปะหลียน-ละงู
61. ปากมนํ้ากระบุรี
62. อาวบานดอน
63. อาวปตตานี
64. อาวปากพนัง
65. ชายฝงทะลดานตะวันออกของ
กาะภูกใต
66. กาะระ-กาะพระทอง*
67. กาะกระ*

68. หาดทายหมือง*

69. พรุคันธุล*ี
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1. พรุหญาทาตอน
2. หนองหลวง
3. หนองฮาง
4. มนํ้าป๛ง
5. มนํ้าวัง
6. มนํ้ายม
7. มนํ้านาน
8. มนํ้ากก
9.  อุทยานหงชาติมยม

10. ดูนลําพัน
11. หนองกอมกาะ
12. หนองปลาคูณ
13. บึงกลือ บอก
14. หนองสามหมืไน
15. กงละวา
16. หวยสือตน
17. ลุมนํ้าขงตอนลาง
18. ขตหามลาสัตวปาหนองหัวคู
19. มนํา้มูลละบุงทาม
20. สบมนํ้ามูลชี
21. ขตหามลาสัตวปาหนองวง

22. ทีไราบลุมภาคกลางตอนลาง
23. อาวเทย
24. มนํ้าจาพระยา
25. มนํ้าปาสัก
26. มนํ้าทาจีน
27. มนํ้าบางปะกง
28. มนํ้านครนายก
29. มนํ้าพชรบุรี
30. ทุงพธิ่ทองหรือทุงคําหยาด
31. ขตรักษาพันธุสัตวปาขาสอยดาว
32. ขตหามลาสัตวปาบึงฉวาก
33. อุทยานหงชาติหาดวนกร
34. ขตหามลาสัตวปาวัดตาลอน
35. อุทยานหงชาติขาหลม

36. อุทยานหงชาติขืไอนศรีนครนิทร
37. อุทยานหงชาติทับลาน
38. อุทยานหงชาติปางสีดา
39. ขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
40. ขตรักษาพันธุสัตวปาขาขียวขาชมภู
41. อาวคุงกระบน
42. ขตรักษาพันธุสัตวปาขาอางฤาเน
43. พรุมรําพึง*

44. บึงสํานักใหญ (หนองจํารุง)*

45. พรุบานเมขาว
46. ขตหามลาสัตวปาหนอง
ปลกัพระยาละขาระยาบังสา
47. กาะตน

* พิไมติมละปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตร ีมืไอวันทีไ 3 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552

·ÕèÁÒ : สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 2553
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 4. ปาชายลน
 ปาชายลน ปนปาเมผลัดใบประภทหนึไง ขึ้นปกคลุม
อยูบนดินลนริมฝงทะลในถบน้ํากรอยหรือบริวณทีไนํ้า
ทะลทวมถึง รมิฝงทะล ปากมนํา้ ปากอาว ปาชายลนปน
หลงทรัพยากรธรรมชาติทีไมคีวามสําคัญตอศรษฐกจิ สงัคม 

ละสิไงวดลอมของประทศ อํานวยประยชนทัง้ในดานปน
หลงพลังงานละผลิตเมใชสอย ตลอดจนปนหลงอาหาร
ทีไสําคัญนืไองจากปนหลงทีไอยูอาศัยอนุบาลตัวออนของ
สัตวนํ้าทีไมีคาทางศรษฐกิจหลากหลายชนิด ละบทบาททีไ
สําคัญอีกประการหนึไงคือรักษาสมดุลของระบบนิวศ ปน
นวปองกันคลืไนลมตามธรรมชาติในการปองกันพิบัตภัิยทาง
ทะล ลดการพังทลายของชายฝง ตลอดจนมีความสามารถ
ในการดูดซับสารพิษละลหะหนักจากน้ําทะลบริวณ

ชายฝง ละปนหลงกใบกักคารบอน ซึไงปนตนหตุของ
ภาวะลกรอน
 ประทศเทยมีความยาวชายฝงทะลท้ังประทศ 3,148 

กิลมตร (รวมนวชายฝงกาะภูกใต) บงปนฝงอาวเทย
จากจงัหวัดตราดในภาคตะวันออกตลอดนวชายฝงถึงภาคใต 
มีความยาว 2,055 กิลมตร ละทางดานชายฝงทะล
อันดามัน ตั้งตจังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลชายดน
ติดประทศมาลซีย มีความยาว 1,093 กิลมตร ดยตลอด
ความยาวของชายฝงมีทรัพยากรปาชายลนข้ึนอยูอยาง
หนานน ดยฉพาะอยางยิไงบริวณชายฝงทะลอันดามันมี
น้ือทีไปาชายลนมากทีไสุด คิดปนรอยละ 77 ของพื้นทีไปา
ชายลนท้ังประทศ
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 ปจจุบันพ้ืนทีไปาชายลนของประทศเทยถูกบุกรุกละ
ทําลายปนจํานวนมากตลอดชวงระยะวลา 50 ปทีไผานมา 

(ป พ.ศ. 2504-2554) ดยสถิติพื้นทีไปาชายลนทีไรวบรวมเว
มืไอป พ.ศ. 2504 มีพื้นทีไปาชายลนปนน้ือทีไ 2,299,375 เร 
หลังจากน้ันพ้ืนทีไปาชายลนลดลงอยางรวดรใวจนถึงป พ.ศ. 

2539 หลือพื้นทีไปาชายลนในประทศเทยพียง 1,047,390 เร 
ทั้งน้ี สาหตุมาจากในอดีตการจัดการพ้ืนทีไปาชายลนของ
ประทศเทยชวงกอนป พ.ศ. 2504 รัฐบาลอนุญาตใหอกชน
ทําเมปาชายลน ดยใหสัมปทานทําเมปาชายลนพืไอผลิต
ถานเมอยางดียว ซึไงมกีารสัมปทานทําเมจาํนวนเมมาก ต

ตอมาภายหลังป พ.ศ. 2504 รฐับาลเดมกีารปรับปรงุผนการ
จดัการปาชายลนในรืไองกีไยวกับระยะวลาการใหสมัปทาน
ปนชวงวลา 15 ป ละกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิใน
การรับสัมปทานใหปนเปตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 4 

มกราคม ป พ.ศ. 2509 ละการใหสัมปทานทําเมเดดํานิน
การรืไอยมาจนส้ินสุดสัมปทานปลงสุดทาย ตามมติคณะ
รัฐมนตรี มืไอทีไ 19 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2539 จึงใหมีการ
ยกลิกการใหสัมปทานทําเมในขตปาชายลน
 ตตลอดระยะวลาทีไผานมา พื้นทีไปาชายลนเดมี
การปลีไยนปลงละมีการใชประยชนจากกิจกรรมตางโ 
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มาดยตลอดทาํใหพ้ืนทีไปาชายลนลดลงมาอยางตอนืไอง ชน 

การพาะล้ียงสัตวนํ้า การบุกรุกพืไอทํานากุง การทํานากลือ 

การขยายตัวของขตมือง การทองทีไยวละการอุตสาหกรรม 

ตอมาในป พ.ศ. 2546 ปนปทีไสัมปทานทําเมปาชายลน
ทั้งหมดสิ้นสุดลง ละรัฐบาลมีนยบายปลีไยนจากการใช

ประยชนทางศรษฐกิจจากเมปาชายลนมาปนการอนุรกัษ  
รกัษาละฟนฟูทน ประกอบกับกระสตืไนตัวดานการอนรุกัษ
จึงทําใหพื้นทีไปาชายลนพิไมขึ้นปนน้ือทีไ 1,458,174 เร 
ในป พ.ศ. 2547 ดังรูปทีไ 2.2.1

 ÃÙ»·Õè 2.2.1 การปลีไยนปลงพื้นทีไปาชายลนระหวางป พ.ศ. 2504-2552

2504 2518 2522 2529 2532 2534 2536 2539 2543 2547 2550 2552

ป พ.ศ.

0

500,000
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2,500,000 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตก

·ÕèÁÒ : *  กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง. รายงานสถานการณทรัพยากรสิไงวดลอม ลมทีไ 1 ปาชายลน (2548)

 **  การปลภาพถายดาวทียม LANDSET-5 ของครงการ (2550)

 ***  กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง. ฐานขอมูลทรัพยากรทางทะล ปาชายลน. ขอมูล ณ วันทีไ 15 กรกฎาคม
 ป พ.ศ. 2554 สืบคนจาก http://www.dmcr.go.th/marinecenter/

 ชวงป พ.ศ. 2547-2551 เดมีการดํานินครงการปลูก
ปาชายลนถาวรฉลิมพระกียรติ สมดใจพระนางจาสิริกิติ ่
พระบรมราชินีนาถ ในวรกาส 72 พรรษา ซึไงกรมทรัพยากร
ทางทะลละชายฝงเดดํานินการพิไมพ้ืนทีไปาชายลนทีไ
อุดมสมบูรณนับสนเร จากการสํารวจขอมูลลาสุดของ
กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง พบวาในป พ.ศ. 2552 

มีพื้นทีไปาชายลน 1,525,061 เร ดยบงปนพ้ืนทีไอาวเทย  

ฝงตะวันออก 161,550 เร อาวเทยตอนบน 73,975 เร อาวเทย
ตอนกลาง 154,073 เร อาวเทยตอนลาง 30,570 เร ฝงอนัดามัน
ตอนบน 696,250 เร ละฝงอันดามันตอนลาง 444,615 เร 
ตขณะดียวกัน พบวาในชวงระหวางดือนตุลาคม ป พ.ศ. 

2553-มถินุายน ป พ.ศ. 2554 มกีารบุกรุกปาชายลนจํานวน 

68 คดี คิดปนพ้ืนทีไบุกรุกประมาณ 218 เร 
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 5. หลงหญาทะล
 ระบบนิวศหญาทะลมีความสําคัญอยางมากตอ
ทรัพยากรสิไงมีชีวิตในทะลละชายฝงพราะปนหลง
อนุบาล หลงวางเข หลงหากิน หลงหลบภัยละจริญ
ติบตของสัตวนํา้วัยออน สตัวนํา้ศรษฐกิจหลายชนิดมชีวง
ชีวิตทีไผูกพันกับหลงหญาทะล ชน กุงกุลาดํา กุงชบวย 

ปลากา ปนตน นอกจากน้ัน ยังปนหลงทีไอยูอาศัยของ
พะยูนละตาทะลซึไงปนสัตวทะลหายากทีไใกลสูญพันธุ
อีกดวย ในประทศเทยพบหญาทะล 12 ชนิด เดก หญา
งาหรือหญาใบมะกรูดหรือหญาอําพัน (Halophila ovalis) 

หญางาใส (Halophila decipiens) หญางาใบลใก (Halophila 

minor) หญางาคระ (Halophila beccarii) หญากุยชาย
ทะล (Halodule uninervis) หญากุยชายขใม (Halodule 

pinifolia) หญาคาทะล (Enhalus acoroides) หญาชะ
งาตา (Thalassia hemprichii) หญาชะงาใบฟนลืไอย 

(Cymococea serrulata) หญาชะงาใบมน (Cymococea 

rotundata) หญาตนหอมทะล (Syringodium isoetifolium) 

ละหญาตะกานน้ําคใม (Ruppia maritima) ซึไงพบฉพาะ
ทางฝ งอาวเทย สําหรับทางฝ งอันดามันพบหญาทะล
พียง 11 ชนิด ทาน้ัน ดยพบเดในพื้นทีไ 19 จังหวัด เดก 
จงัหวัดชลบรุ ีระยอง จนัทบุร ีตราด พชรบุร ีประจวบครีขีนัธ 
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี 

นราธิวาส ระนอง พังงา ภูกใต กระบีไ ตรัง ละสตูล พื้นทีไ
หญาทะลรวมประมาณ 92,955 เร ปนพ้ืนทีไหญาทะลใน
อาวเทยประมาณ 33,300 เร มีความสืไอมทรมประมาณ
รอยละ 40 ละในทะลอันดามันประมาณ 59,655 เร 
มีความสืไอมทรมประมาณรอยละ 20

 สถานภาพของหลงหญาทะลทางฝงทะลอันดามัน 

5 จงัหวัด เกก จงัหวัดระนอง พงังา ภูกใต กระบีไ ละจงัหวัด
ตรัง ดังตารางทีไ 2.2.4 จํานวนหลงหญาทะลมากกวา 30 

หลงสําคัญ พบวาหญาทะลประมาณรอยละ 40 มีความ
อุดมสมบรูณตามธรรมชาต ิรอยละ 30 มคีวามอดุมสมบรูณ
ปานกลาง ละหลงหญาทะลทีไหลืออยู ในสภาพทีไ
สืไอมทรม ในชวง 10 ป ทีไผานมาน้ี มกีารพัฒนาชายฝงทะล
อยางมากละรวดรใว ชน พื้นทีไจังหวัดภูกใตละใกลคียง 
มีการกอสราง การถมทีไชายทะล การสรางสะพานละ

5 หลงหญาทะล
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การทําหมืองรในทะล ลวนมีการชะลางของตะกอนจาก
ชายฝงหรือบนกาะตางโ ลงสูชายฝงทะล มผีลทําใหสภาพ
หญาทะลสืไอมทรมลงเปมาก ดงัน้ัน การกอสรางในชวงฤดูฝน
นั้นปนรืไองทีไจะตองหามาตรการปองกัน มิฉะน้ันตะกอน
ดังกลาวจะทําใหนํ้าขุนละพ้ืนทองทะลปลีไยนปลงเป 

สรางความสืไอมทรมละสงผลกระทบตอหลงหญาทะล
ดยตรง 

 สถานภาพของหลงหญาทะลในฝงอาวเทย ดย
ทัไวเปยังมคีวามอุดมสมบรูณอยู มีพียงบางหงทาน้ันดย

ฉพาะบริวณอาวปตตานีทีไมีนวนมสืไอมลงอยางรวดรใว
ตั้งตมีการใชอวนรุน อวนลาก ละจากน้ําท้ิงจากรงงาน
อุตสาหกรรมตางโ ทีไตั้งบนฝงมนํ้าปตตานี การขยายทา
ทียบรือ การขยายตัวของนากุงละการพาะล้ียงชายฝง 

ซึไงกิจกรรมหลาน้ีสงผลใหระบบนิวศในอาวปตตานีปลีไยนเป 

ละมีผลตอการจริญติบตละการพรกระจายของ
หญาทะล รวมถึงสิไงกอสรางในทะลทําใหกิดการกัดซาะ
ชายฝงตามมาอยางหลีกหลีไยงเมเด นอกจากน้ีบริวณ 

กาะสมุยละกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏรธานี พบวาหลง
หญาทะลยังมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง ละพบ
วาการสืไอมทรมของหลงหญาทะลกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยชนกัน การพัฒนาชายฝงทําใหกิดปญหาตะกอน
ลงสูทะลรอบกาะสมุย ซึไงชวงฤดูฝน ยิไงทําใหมีการชะลาง
ตะกอนมากข้ึนทําใหหญาทะลตายหรือมีการจริญติบต
ลดนอยลง ซึไงปนปญหาทีไตองเดรับการกเขบบรงดวน 

หลงหญาทะลบริวณอืไนในฝงอาวเทย ยังเมมีผลกระทบ
ทีไกิดจากการกระทําของมนุษย ละขอมูลในหลงอืไนโ 

ยังตองทําการศึกษาพิไมติมในอนาคต
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μÒÃÒ§·Õè 2.2.4 การปลีไยนปลงสถานภาพหลงหญาทะลฝงทะลอันดามัน ระหวางป พ.ศ.  2549-2553

¨Ñ§ËÇÑ´/ºÃÔàÇ³·Õè¾º ¾×é¹·Õè (äÃ‹) »‚·ÕèÊíÒÃÇ¨
¾×é¹·Õè»¡¤ÅØÁ 
(ÃŒÍÂÅÐ)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾ »˜ÞËÒ¤ÇÒÁàÊ×èÍÁâ·ÃÁ

ÃÐ¹Í§

บานบางจาก 128 2549 5 N ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝง

บานบางบน 940 2552 0 -

2549 70 +++

2550 60 ++

2552 70 +++

2553 80 +++

2552 40 N

¾Ñ§§Ò

บานทุงนางดํา 2,420 2549 45 ++ ถูกกัดซาะจากคลืไนสึนามิ
2552 50 N

2553 45 ++

กาะพระทอง 4,512 2549 50 ++ ตะกอนทับถมจากคลืไนสึนามิ
2550 60 ++

อาวสอม 576 2549 55 ++ ตะกอนดินจากกิจกรรมชายฝง มีนวนมสียหายตอนืไอง
2553 35 N

หลมสอม-หลมรียง 306 2549 80 +++ ตะกอนดินจากกิจกรรมชายฝง มีนวนมสียหายตอนืไอง
2553 50 ++

บานบางขวัญ 135 2549 45 ++ มีนวนมฟนตัวอยางตอนืไอง
2553 80 +++

บานทานุน 662 2549 45 ++ ตะกอนดินจากกิจกรรมชายฝง มีนวนมสียหายตอนืไอง
2553 30 N

อาวตะหนง 655 2549 30 N  

2553 80 +++

หลมหาดหอย 2,577 2549 60 +++  

2551 65 +++

หลมหาด 1,860 2549 80 +++ การกัดซาะจากสึนามิ
2551 65 +++

อาวละปาเล 945 2549 50 ++ การกัดซาะจากคลืไนสึนามิ
2551 65 +++

กาะสุรินทร 120 2549 30 N การฟอกขาวของปะการังละการปกคลุมของสาหรายใบ
มะกรูดหิน2553 60 ++

ÀÙà¡çμ
บานปาคลอก-บางรง 1,905 2549 50 ++ ตะกอนดินจากชายฝง

2550 50 ++

2552 60 ++

2553 50 ++

ทาฉัตรชัย 146 2549 40 N

2552 40 N
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¨Ñ§ËÇÑ´/ºÃÔàÇ³·Õè¾º ¾×é¹·Õè (äÃ‹) »‚·ÕèÊíÒÃÇ¨
¾×é¹·Õè»¡¤ÅØÁ 
(ÃŒÍÂÅÐ)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾ »˜ÞËÒ¤ÇÒÁàÊ×èÍÁâ·ÃÁ

¡ÃÐºÕè

บานตาถาน-ขาทองใต 322 2549 60 ++ ตะกอนดินจากฝง ละการสรางปะในนวหญาทะล ทําให
พื้นทีไหญาทะลลดลง2553 40 N

บานทาลน 850 2549 65 +++ ตะกอนดินจากฝง รืออวนรุน ลอบสายจับปู
2553 80 +++

อาวทาลน 833 2549 60 +++

2553 80 +++

หลมหางนาค 826 2549 50 +++ มีนวนมฟนตัวอยางตอนืไอง
2553 80 +++

ขาสามหนวย 578 2549 15 N รือหางยาวพืไอการทองทีไยวจํานวนมาก พัดรากของหญา
ทะลหลุดลอย2553 30 N

หลมหิน 595 2545 40 N ตะกอนดินจากฝง นวหญาสียหายอยางตอนืไอง
2548 65 +++

2549 45 ++

2550 45 ++

2551 40 N

กาะสีบอยา-กาะปู 9,650 2543 65 +++

2545 45 ++

2548 55 ++

2549 70 +++

2550 65 +++

2551 60 ++

2552 65 +++

μÃÑ§
กาะตะลิบง 12,200 2549 70 +++ การประมงรืออวนรุน

2551 70 +++

μÒÃÒ§·Õè 2.2.4 การปลีไยนปลงสถานภาพหลงหญาทะลฝงทะลอันดามัน ระหวาง ป พ.ศ. 2549-2553 (ตอ)

สัญลักษณสดงความหมาย (ดัดปลงจากฐานขอมูลทรัพยากรทางทะล กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง)
+++  คอนขางสมบูรณถึงสมบูรณมาก
++  สมบูรณปานกลาง
+  คอนขางสืไอมทรมถึงสืไอมทรม
N  สมบูรณตามธรรมชาติ
-  เมพบหญาทะล
·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง ฐานขอมูลทรัพยากรทางทะล หญาทะล ขอมูล ณ วันทีไ 13 ตุลาคม ป พ.ศ.2553 

สืบคนจาก http://www.dmcr.go.th/marinecenter/seagrasses-lesson2.php
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 6. นวปะการัง
 ปจจุบัน ลกเดสูญสียนวปะการังเปลวกวารอยละ 

20 ขณะทีไนวปะการังมากกวา รอยละ 58 กําลังถูกคุกคาม
จากกิจกรรมของมนุษย ละการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตรคาดการณวา จะกิดการสูญสีย
ทรัพยากรอันมีคาหลาน้ีภายใน 40-50 ปขางหนา ถาหาก
สถานการณภัยคุกคามยังคงรายรงหมือนทุกวันน้ี สําหรับ
ประทศเทยกําลังอยูในสถานการณดียวกัน คอื นวปะการัง
กําลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย ชน มลพิษจาก
นํ้าสีย นํ้ามันรัไวเหล ปุยคมี ละสารฆามลง การพัฒนาทีไ
นาํเปสูการพังทลายของดินทีไกอใหกิดการตกตะกอนดินตาม
นวปะการัง การทําประมงดวยการใชระบิดละอวน
ขนาดใหญในนวปะการัง รวมเปถึงกิจกรรมทีไปนผลจากการ
ทองทีไยว ชน การหยียบยํไา ละการกใบปะการัง ยิไงเปกวาน้ัน 

“ภาวะลกรอน” กาํลังปนภัยคุกคามระบบนิวศนวปะการัง
ทีไเมสามารถควบคุมเด ละเดสงผลกระทบตอสถานภาพ
ของนวปะการังดยตรง ละกอใหกิดการสูญสียความ
หลากหลายทางชีวภาพปนอยางมาก
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 ปะการังฟอกขาว ปนสภาวะทีไปะการังสูญสียสาหราย
ซลลทีไอาศัยอยูภายในน้ือยืไอ ทําใหปะการังออนอพราะ
เดรับสารอาหารเมพียงพอ ละตายเปในทีไสุด ถาหากเม
สามารถทนตอสภาวะน้ีเด สาหตุทีไทําใหปะการังฟอกขาว
ปนพ้ืนทีไกวางครอบคลุมพื้นทีไนานน้ําในระดับประทศหรือ
กินอาณาขตกวางในระดับภมูภิาคเดคอื อุณหภูมนิํา้ทะลทีไ
สงูข้ึนอยางผิดปกติ ซึไงในนานน้ําเทยคยเดรบัผลกระทบชนน้ี
มืไอป พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548 ละ 2550 ดย
ในป พ.ศ. 2534 ละ 2538 นวปะการังทางฝงทะลอันดามัน
เดรบัความสียหายมาก พบวาปะการังตายประมาณรอยละ 

10-20 สวนในป พ.ศ. 2541 กอใหกิดความสียหายมากทาง
ฝงอาวเทย ตปตอโ มากิดทางฝงอันดามันตเมพบความ
สียหายมากนักพราะปะการังสามารถฟนตัวกลับคนืสูสภาพ
ปกติเด นืไองจากลมมรสุมตะวันตกฉียงใตซึไงมารใวในตอน
ตนฤดูชวยบรรทาทําใหอุณหภูมินํ้าทะลลดลงเด
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 ป พ.ศ. 2553 นับปนปทีไนวปะการังสียหายมากทีไสุด
ปนประวัติการณจากการฟอกขาว ซึไงจากการสํารวจใน
ดือนมษายนพบวา นวปะการังในฝงทะลอันดามันละ
อาวเทยกิดการฟอกขาว นืไองจากอุณหภูมินํ้าทะลสูงผิด
ปกติ ดยพบวาอุณหภูมินํ้าทะลต้ังตปลายดือนมีนาคม - 

มิถุนายน  สูงขึ้นจากปกติ คือ 29 องศาซลซียส ปน 30-34 

องศาซลซียส ทําใหนวปะการังในนานน้ําเทย ดยฉพาะ
ฝงทะลอันดามันริไมกิดการฟอกขาวต้ังตดือนมษายน  

ละพบวา นวปะการังในทุกจังหวัดทางฝงทะลอันดามัน 

กิดการฟอกขาวมากกวารอยละ 70 ของปะการังมีชีวิตทีไมีอยู 
สําหรับฝงอาวเทย พบวาการฟอกขาวมีความรุนรงตํไากวา 

ดยฉพาะบริวณกลุมกาะตอนบนของจังหวัดชลบรุ ีพบการ
ฟอกขาวชาละมีปะการังทีไตายจากการฟอกขาวนอยกวา
พื้นทีไอืไนโ
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 ผลจากการสํารวจหลังกิดการฟอกขาวในชวงดือน
กันยายน-ดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ซึไงปนชวงทีไอุณหภูมิ
นํ้าทะลในฝงทะลอันดามันกลับสูสภาพปกติ พบวา นว
ปะการังทีไเดรับความสียหายจากการฟอกขาวอยูในระดับ
ทีไตกตางกันเปขึ้นกับสถานทีไ สภาพสิไงวดลอม ละการ
รบกวนของกิจกรรมของมนุษย ในนวปะการังทีไมีปะการัง
ขากวางหรือปะการังประภทกิไงกาน ละปะการังผน ปน
ชนิดดนมีการตายของปะการังปนจํานวนมาก ชน นว
ปะการังทางทิศตะวันออกของหมูกาะสิมลินั นวปะการังทุก
บริวณของหมูกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ละในบางบริวณ
ของกาะหาใหญ หมูกาะพีพี จังหวัดกระบีไ พบวาปะการัง
ขากวางประมาณรอยละ 70-90 ตายละมีสาหรายข้ึนปกคลุม 

สวนบริวณอาวเทย ดยฉพาะนวปะการังในจงัหวัดระยอง 

ละหมูกาะชาง จังหวัดตราด ซึไงถือปนหลงทองทีไยว

ทีไสําคัญมีปะการังซึไงสวนใหญปนกลุมปะการังขากวาง
ตายจากการฟอกขาวรอยละ 35-60 สวนในนวปะการังทีไ
มีปะการังขด ปนชนิดดนของท้ังฝงอันดามันละอาวเทย 

สวนใหญอยูในสภาพกําลังฟนตัว ดังตารางทีไ 2.2.5

 การทีไปะการังในทะลเทยมีการตายปนบริวณกวาง
ในวลาพรอมกันชนน้ี นับปนความสียหายอยางรุนรง 

ดยสรุปในภาพรวมของนวปะการังทางฝงทะลอันดามัน 

อาจกลาวเดวามีปะการังทีไตายจากการฟอกขาวในป พ.ศ. 

2553 รอยละ 20-90 ของตละพ้ืนทีไ ดยมีการตายของ
ปะการังมากทีไสุดทีไหมูกาะสุรินทร หมูกาะสิมิลัน ละ
หมูกาะพีพี ในขณะทีไนวปะการังบริวณอันดามันตอนลาง
มีการฟ นตัวกลับคืนมาปนสวนใหญ สวนในอาวเทย
พบการตายประมาณรอยละ 30-40 ของปะการังมีชีวิต
ทั้งหมด ดังตารางทีไ 2.2.5
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 ชวงหลายปทีไผานมา เดมีความพยายามในการสราง
นวปะการังทียมพืไอฟนฟูทรัพยากรชายฝง ดยฉพาะอยางยิไง 

ในป พ.ศ. 2552 สมดใจพระนางจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงมี
พระราชดํารัสตอนหนึไงถึงความสํารใจของครงการฟนฟู
ทรัพยากรชายฝงทะลอันนืไองมาจากพระราชดําริ ละให
กระทรวงกษตรละสหกรณละหนวยงานทุกหงชวยกัน
ประสานงานจัดสรางปะการังทียมพืไอปนทีไอยูอาศัยของ
สตัวทะลละปนหลงรายเดใหกชาวประมงพิไมขึน้ ทัง้น้ี 

การจัดสรางนวปะการังทียมในประทศเทยปนสิไงทีไชาวประมง
เดทาํกันมาต้ังตในอดตี ในยุครก ปะการังทียมทําจากวัสดุ
ทีไหางาย ชน ทางมะพราว เมเผ กิไงเม ปนตน มาผูกใหลอย
อยูในระดับกลางน้ํา ทีไชาวประมงรียกวา “ซั้ง” ละตอมา
มกีารคิดคนการนําอาวัสดทุีไใชลว ชน ปลอกบอ ทอคอนกรีต
สริมหลใก ตลอดจนตู รถเฟ รถถังปลดระวาง รือรบ
ปลดระวาง ตวัถังรถดยสาร ตูคอนทนนอรกาฯ มาจดัสราง
ปนปะการังทียมขึ้น ดังกรอบทีไ 2.2.1
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¡ÃÍº·Õè 2.2.1 การฟนฟูทรัพยากรชายฝงดวยการวางปะการังทียม
 ในชวงหลายปทีไผานมา การสรางนวปะการังทียมนับปนนวทางการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทีไเดรับความ
สนใจละมีการดํานินงานมากข้ึน ดยฉพาะอยางยิไงในป พ.ศ. 2552 สมดใจพระนางจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึไงถึงความสํารใจของครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะลอันนืไองมาจากพระราชดําริ 
ละใหกระทรวงกษตรละสหกรณละหนวยงานทุกหงชวยกันประสานงานจัดสรางปะการังทียมพืไอปนทีไ
อยูอาศัยของสัตวทะลละปนหลงรายเดใหกชาวประมงพิไมขึ้น
 ในป พ.ศ. 2553 มีครงการวางนวปะการังทียม 20 ครงการ ภายใตการดํานินงานของกรมทรัพยากร
ทางทะลละชายฝง ละกรมประมง ดยในวันทีไ 26 สิงหาคม ป พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรทางทะลละ
ชายฝง จดักิจกรรมวางปะการังทียมพืไอพิไมหลงอาศัยสัตวนํา้ ในนานน้ําทะลประจวบคีรขีนัธ ตามครงการ
ฉลิมพระกียรติสมดใจพระนางจาสิรกิิติ ่พระบรมราชินนีาถ นืไองในอกาสมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา 

78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 “78 พรรษา ปะการังทียม บานปลามหามงคล” ณ ทาทียบรือสะพานปลา
หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
 ในขณะทีไในป พ.ศ. 2554 เดมีครงการวางนวปะการังทียมถึง 54 ครงการในหลายจังหวัด เดก 
จังหวัดนราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี กระบีไ สงขลา นครศรีธรรมชา ชุมพร พังงา พชรบุร ีระนอง 

ตรัง สตูล ระยอง จันทบุรี สมุทรสงคราม ละสมุทรสาคร
·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2554 (http://www.dmcr.go.th/artificialreef/)
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  ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃ»¡¤ÅØÁ¾×é¹·Õè¢Í§»Ð¡ÒÃÑ§·ÕèÁÕªÕÇÔμ ÃŒÍÂÅÐ
¢Í§¡ÒÃμÒÂÊ¶Ò¹·Õè ¡‹Í¹¡ÒÃ¿Í¡¢ÒÇ ËÅÑ§¡ÒÃ¿Í¡¢ÒÇ

ËÁÙ‹à¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ã�

กาะสตใอค 35 7.4 78.9

กาะสุรินทรหนือ หนาชองคบตอนใน 50.3 3.2 93.6

กาะสุรินทรหนือ อาวมยายทิศหนือ 80 0.1 99.9

กาะสุรินทรหนือ อาวทรายดง 37.4 8.4 75.8

กาะสุรินทรหนือ อาวเมงาม 50 12.5 75.0

กาะสุรินทรใต ฝงตะวันออก (อาวตา) 73.2 11 85.0

กาะปาชุมบา ตะวันออกฉียงหนือ 22 1.1 95.0

กาะตอรินลา ตะวันออกฉียงใต 22.5 4.7 79.1

กาะตาชัย ตะวันออกฉียงใต 53.9 8.6 84.0

ËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹

กาะสิมิลัน ตะวันออก หนาประภาคาร 57.8 6.2 89.3

กาะสิมิลัน ว้ิงอาวตะวันตก 28.1 11.1 60.5

กาะบางู ทิศใต 16.6 6.5 60.8

กาะปายู ตะวันออกฉียงหนือ 39.8 29.5 25.9

กาะปายูว้ิงอาวตะวันตก 29.3 14.8 49.5

μÒÃÒ§·Õè 2.2.5 สถานภาพนวปะการงัทีไมีชวิีตกอนละหลงัการฟอกขาว ละอตัราการตายของปะการงั ป พ.ศ. 2553
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  ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃ»¡¤ÅØ¡¾×é¹·Õè¢Í§»Ð¡ÒÃÑ§·ÕèÁÕªÕÇÔμ ÃŒÍÂÅÐ
¢Í§¡ÒÃμÒÂÊ¶Ò¹·Õè ¡‹Í¹¡ÒÃ¿Í¡¢ÒÇ ËÅÑ§¡ÒÃ¿Í¡¢ÒÇ

ËÁÙ‹à¡ÒÐ¾Õ¾ÕáÅÐà¡ÒÐã¡ÅŒà¤ÕÂ§

กาะพีพีดอน อาวหยงกาสใม 40 19.4 51.5

กาะพีพีดอน อาวลานา 19.4 12.7 34.5

กาะพีพีดอน หลมตง 51.7 32.8 36.6

อาวตนเทร ตะวันตก 61 3.1 94.9

กาะยูง 58.9 6.8 88.5

กาะเผ ตะวันออก 67.4 22 67.4

กาะเผ ตะวันตกฉียงใต 36.5 14.9 59.2

กาะเขนอก 50.2 15.8 68.5

à¡ÒÐºÃÔÇÒÃ¢Í§ÀÙà¡çμ

กาะอว ตะวันตกฉียงหนือ 61.7 18.6 69.9

กาะราชาใหญ ตะวันออกตอนบน 33.3 20.5 38.4

กาะราชาใหญ ตะวันออกตอนกลาง 25.3 17.5 30.8

กาะราชาใหญ อาวทิศหนือ 42.3 1.4 96.7

กาะราชาใหญ ตะวันตก 61 66.3 -

1) ปลงสํารวจ ปนปลงขนาดยาว 100 มตร อยูบนซนลาดชัน (Reef slope) ณ ความลึกทีไตกตางกันเปในตละหง 

(ฉลีไยอยูในชวง 3-10 มตร)
2) ขอมูลกอนการฟอกขาว สํารวจในชวงตนป 2553 (ยกวนของกลุมกาะสิมิลัน .ซึไงสํารวจในปลายป 2550) ขอมูล
หลังการฟอกขาวสํารวจในชวงปลายป 2553

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2554ก

μÒÃÒ§·Õè 2.2.5 สถานภาพนวปะการงัทีไมีชวิีตกอนละหลงัการฟอกขาว ละอตัราการตายของปะการงั ป พ.ศ. 2553 (ตอ)
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 7. สัตวทะลหายากละใกลสูญพันธุ
 สัตวทะลหายาก หมายถึง สัตวทีไเดรับการคุกคาม
จนมีนวนมการลดลงของประชากรละปนสัตวทีไเดรบัการ
คุมครองตามพระราชบญัญัตคิุมครองละสงวนสตัวปา พ.ศ. 

2535 สัตวทะลหายากทีไมีการศึกษาเดก ตาทะล พะยูน 

ลมาละวาฬ ในประทศเทยมีการพบตาทะล 5 ชนิด 

พะยูน 1 ชนดิ ลมาละวาฬ 25 ชนดิ นืไองจากตาทะล ลมา
ละวาฬบางชนิดมีหลงทีไอยูอาศัยกวางเกลมาก การศึกษา
สถานภาพละการปลีไยนปลงจึงจํากัดในกลุมทีไมีหลง
ทีไอยูอาศัยใกลฝงูหรือมีหลงวางเขในประทศปนหลัก เดก 
ตาทะล 4 ชนิด เดก ตาตนุ (Green turtle, Chelonia 

mydas), ตากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata), 

 ป พ.ศ. 2553-2554 กรมทรัพยากรทางทะล
ละชายฝงเดดํานินการติดตามตรวจสอบสถานภาพ
ทรัพยากรสัตวทะลหายากละจัดการชวยหลือสัตว
ทะลหายากกยต้ืนบริวณพ้ืนทีไอาวเทยฝงตะวันออก 

อาวเทยตอนกลาง อาวเทยตอนลาง ละฝงทะล
อันดามัน ดยมีวัตถุประสงคพืไอศึกษาชนิด จํานวน 

ละสาหตุการกยต้ืนของสัตวทะลหายาก ดย
ดํานินการประสานงานรวมกับชุมชนในพ้ืนทีไองคกร
ทองถิไนละหนวยงานทีไกีไยวของพืไอปนครือขายใน
การอนุรักษสัตวทะลหายากหลาน้ี พื้นทีไทีไดํานินการ
ติดตามตรวจสอบสถานภาพสัตวทะลหายากบริวณ
ฝงทะล มีดังน้ี
 ตาทะล จากสถิติการวางเขของตาทะลใน
ป พ.ศ. 2553 (ระหวางดือนมกราคม-กรกฎาคม) มี
จํานวนรวม 339 รัง (ตารางทีไ 2.2.6) มืไอปรียบทียบ
กับป พ.ศ.2498 ซึไงมีมากกวา 3,000 รังตอป สดงให
หในการลดลงกวารอยละ 88 ในระยะวลา พียง 55 ป 
สถานการณการลดลงชนน้ีมลีกัษณะดียวกับสถติกิาร
วางเขของตาทะลในประทศอืไนโ ของภูมิภาคอชีย
ตะวันตกฉียงใต ทั้งน้ีนืไองจากวงจรชีวิตของตาทะล
มีการพรกระจายครอบคลุมหลายประทศ การลดลง
ของตาทะลในประทศใดประทศหนึไงจึงสงผลตอ
ประชากรตาทะลดยรวมดวยชนกัน มืไอพิจารณา
สถิติการวางเขของตาทะลในประทศเทยในชวง 10 ป 
ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 มีจํานวนการวางเข
คอนขางคงทีไ ยกวนในป พ.ศ. 2553 ซึไงกิดปรากฏการณ
อลนิลญ ทําใหสถิติการวางเขมีจํานวนลดลง

ตาหญา (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) ละ
ตามะฟอง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) 

พะยูนมีพียงชนิดดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon) 

กลุมลมาละวาฬทีไพบบอยมี 6 ชนิด เดก ลมาปากขวด 

(Indo-Pacifi c Bottlenose dolphin, Tursiops aduncus) 

ลมาหัวบาตรหลังรียบ (Finless porpoise, Neophocaena 

phocaenoides) ลมาหลังหนก (Indo-Pacifi c Humpback 

dolphin, Sousa chinensis) ลมาอริวดี (Irrawaddy dolphin, 

Orcaella brevirostris) ลมากลุมสตีนลลา (Stenella spp.) 

ละวาฬบรูดา (Bryde's whale, Balaenoptera edeni)
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μÒÃÒ§·Õè 2.2.6 สถานภาพละนวนมการปลีไยนปลงการวางเขของตาทะล ป พ.ศ. 2553 (ระหวางดือน
มกราคม-กรกฎาคม)

áËÅ‹§ÇÒ§ä¢‹ àμ‹Òμ¹Ø àμ‹Ò¡ÃÐ àμ‹ÒËÞŒÒ àμ‹ÒÁÐà¿„Í§ ÃÇÁ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

อาวเทยฝงตะวันออก 110 85 - - 195 ลดลง
อาวเทยตอนบน - - - - - -

อาวเทยฝงตอนกลาง 8 8 พิไมข้ึน
อาวเทยฝงตอนลาง 35 - - - 35 ปกติ
ฝงทะลอันดามัน
หมูกาะสิมิลัน 29 - - - 29 ลดลง
หมูกาะสุรินทร 12 - - - 12 ลดลง
ชายฝงตะวันตกของระนอง - - - - 0 ลดลง
ชายฝงตะวันตกของพังงา 12 - 4 2 18 ลดลง
ชายฝงตะวันตกของภูกใต - - - 2 2 ลดลง
หมูกาะตะรุตา 10 - - - 10 ลดลง
หมูกาะอาดังราวี 30 - - - 30 ลดลง
รวมจํานวนคร้ังการวางเข 238 93 4 4 339 ลดลง
รวมจํานวนพอมตาทะล 223 87 4 4 318 ลดลง

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2553

 พะยนู จากการสํารวจจาํนวนพะยูนสดงใหหในวาพ้ืนทีไ
อาวเทยฝงตะวันออกพบจํานวน 10 ตัว อาวเทยตอนกลาง
พบจํานวน 10 ตัว อาวเทยตอนลางพบจํานวน 3 ตัว ฝงทะล
อันดามันพบพะยูนจํานวน 170 ตัว ซึไงมีนวนมลดลง
อยางตอนืไองในกือบทุกพ้ืนทีไ ดังตารางทีไ 2.2.7 สาหตุหลัก
ของการลดลงของพะยูนในประทศเทยต้ังตอดตีถึงปจจบัุน
กิดจากครืไองมือประภทอวนชนิดตางโ มในปจจุบันจะมี
พะยูนกยต้ืนจากครืไองมือประภทอวนลดลง
 จงัหวัดตรังปนจังหวัดทีไมปีระชากรพะยูนมากทีไสดุละ
มจีาํนวนพะยูนกยต้ืนมากทีไสดุชนกัน มกีารประกาศหามใช
ครืไองมือประภทอวนบางชนิดชน อวนรุน ละอวนทับตลิไง 

ละครืไองมอืประภทปะปนสาหตุสาํคัญรองลงมา ละใน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545-2554 ครืไองมือประภทลอบริไม
กลายปนสาหตุทําใหพะยูนกยต้ืนพิไมขึ้น รวมถึงสาหตุ
จากธรรมชาติ ชน อาการปวย การติดหง การถูกศัตรูตาม
ธรรมชาติทํารายกใมีพิไมมากขึ้นชนกัน
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μÒÃÒ§·Õè 2.2.7 สถานภาพละนวนมการปลีไยนปลงจํานวนประชากรของพะยูน ป พ.ศ. 2553

* ปนจังหวัดทีไมีการพบพะยูนมาก
·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2553

 ลมาละวาฬ จากการสํารวจจํานวนลมาละวาฬ พบวา สวนใหญอยูในกณฑปกติ ดงัตารางทีไ 2.2.8 ยกวนในบาง
พื้นทีไ ชน การลดลงอยางมากของลมาอิรวดีในพ้ืนทีไอาวเทยตอนลาง ละการลดลงของจํานวนลมาหลังหนกในพ้ืนทีไ
จังหวัดตรัง ซึไงกิดจากการลักลอบพืไอนําเปลี้ยงในสวนสัตวนํ้า  

μÒÃÒ§·Õè 2.2.8 สถานภาพละนวนมการปลีไยนปลงจํานวนประชากรของลมาละวาฬ ป พ.ศ. 2553

¡ÅØ‹ÁâÅÁÒ
áÅÐÇÒÌ

Í ‹ Ò Ç ä·Â
μÍ¹º¹

Í‹ÒÇä·ÂμÍ¹
¡ÅÒ§

Í ‹ Ò Ç ä · Â
μÍ¹Å‹Ò§

Í ‹ÒÇä·Â½˜ ›§
μÐÇÑ¹ÍÍ¡

·ÐàÅÍÑ¹´ÒÁÑ¹ ÃÇÁ (μÑÇ)

ลมาปากขวด 6

ปกติ
15

ปกติ
5

ปกติ
30

ปกติ
56

ลมาบาตรหลังรีียบ 35

ปกติ
41

ปกติ
25

ปกติ
30

ปกติ
40

ปกติ
171

ลมาหลังหนก 5

ปกติ
63

ปกติ
45

ปกติ
30

ปกติ
60

ลดลง
203

ลมากลุมสตีนลลา 90

ปกติ
90

ลมาอิรวดี 90

ปกติ
31

ปกติ
20

ลดลงมาก
155

พิไมข้ึน
25

ปกติ
321

วาฬบรูดา 5

ปกติ
3

ปกติ
2

ปกติ
1

ปกติ
7

ปกติ
18

ÃÇÁ 135 144 107 221 252 859

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2553

¨Ñ§ËÇÑ´ Ê¶Ò¹ÀÒ¾ (¨íÒ¹Ç¹μÑÇ) á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ชลบุรี ระยอง* จันทบุรี ตราด* 10 ลดลง
ชุมพร สุราษฎรธานี 10 ลดลง
ปตตานี 3 ปกติ
ระนอง พังงา ภูกใต กระบีไ* ตรัง* สตูล 170 ลดลง
ÃÇÁ 193 Å´Å§
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 ครงการจัดการละชวยหลือสัตวทะลหายากกยต้ืน 

มีวัตถุประสงค พืไอดํานินงานชวยชีวิตสัตวทะลกยต้ืน 

ดยฉพาะตาทะล พะยูน ลมาละวาฬในขตพ้ืนทีไอาวเทย
ฝงตะวันออก อาวเทยตอนบน อาวเทยตอนกลาง อาวเทย
ตอนลาง ละชายฝงทะลอันดามัน ใหเดรับการชวยหลือ
ละปลอยคืนสูธรรมชาติอยางปลอดภัยรวมท้ังผาชันสูตร
ซากกยต้ืนพืไอหาสาหตุการตาย ละทําการกใบตัวอยาง

ทางวิทยาศาสตรตางโ จากซากพืไอพิไมองคความรูกีไยวกับ
สัตวทะลใหเดมากทีไสุด ละพืไอประชาสัมพันธหลักการ
ปฐมพยาบาลสัตวทะลกยต้ืนบ้ืองตน ละประชาสัมพันธ
ชองทางตดิตอหนวยงานราชการพืไอจงหตุสตัวทะลกยต้ืน
ใหกประชาชนในพ้ืนทีไจงัหวัดชายฝง ในปงบประมาณ 2553 

เดดํานินการจัดการละชวยหลือสัตวทะลหายากกยต้ืน 

ทั้งหมด 92 ครั้ง จํานวน 97 ตัว ดังตารางทีไ 2.2.9

μÒÃÒ§·Õè 2.2.9 สรปุจาํนวนสัตวในครงการชวยหลือสัตวทะลหายากกยต้ืน ตัง้ตตลุาคม ป พ.ศ. 2553-กมุภาพันธ 
ป พ.ศ. 2554

áËÅ‹§ÇÒ§ä¢‹ àμ‹Ò·ÐàÅ ¾ÐÂÙ¹ âÅÁÒáÅÐÇÒÌ ÃÇÁ

อาวเทยฝงตะวันออก 14 - 6 20

อาวเทยตอนบน 1 - 4 5

อาวเทยฝงตอนกลาง 14 - 26 40

อาวเทยฝงตอนลาง 1 - 7 8

ฝงทะลอันดามัน 13 7 4 24

ÃÇÁ 43 7 47 97

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2554ข

 ภัยคุกคามสัตวทะลหายากสวนใหญมักกิดจาก
มนุษยทั้งทางตรงละทางออม ดยฉพาะจากครืไองมือ
ประมง รวมทั้งศษอวน หรือศษวัสดุทีไทิ้งปนขยะในทะล
ชน ถุงพลาสติก กลองฟม ศษชือก ปนตน จากรายงาน
ทัไวลก พบวา ตาทะล พะยูน ลมา ตายนืไองจากการติด
อวนลอยมากทีไสุด รองลงมาปนครืไองมือประมงอืไนโ ชน 

ปะ บใดราเว อวนปลากระบน นอกจากน้ี ปญหาศษวัสดุ
จากการประมงทีไอยู ในทะล  ช น  ศษชือกเนลอน
ศษอวน วัสดุหลาน้ีจะคอยโ พนัรอบครบีหรอืลาํคอของสตัว
ทําใหเมสามารถผลผิวน้ําข้ึนหายใจละมักตายหรือพิการ

บางคร้ังกินศษขยะ ถุงพลาสติก ละฟม ขาเปอดุตันอยูใน
ลําเสจนเมสามารถขับถายเดปกติ ละทําใหตายในทีไสุด
 นวทางในการจัดการละอนุรักษสัตวทะลใกล
สูญพันธุจําปนตองดํานินการอยางปนรูปธรรมมากขึ้นซึไง
ควรดํานินการในสวนของการอนุรักษ ละกฎหมาย 

สรางความรูความขาใจรืไองการอนุรักษทรัพยากรละ
สิไงวดลอมทางทะลกยาวชนละชุมชนชายทะล ละ
การจงหตุหรือขาวสารขอมลูกจาหนาทีไของกรมทรัพยากร
ทางทะลละชายฝงหรือหนวยงานทีไกีไยวของ
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2.2.2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ความหวงกังวลในรืไองการสูญสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพทําใหนานาประทศหารือรวมกันท้ังในวทีการ
ประชุมระหวางประทศตางโ ละเดรวมกันวางนวทางละ
การต้ังปาหมายพืไอใหนานาประทศมีความตระหนักละ
กิดนวทางทีไชัดจนปนรูปธรรมในการดํานินงานพืไอให

 ทั้งน้ี ภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพเดรวมกันจัดทําผนกลยุทธความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 

(ผนกลยุทธเอจ)ิ ขึน้พืไอปนนวทางในการจัดทํานยบาย 

มาตรการละผนระดับชาติทีไกําหนดทิศทางละการ
ดํานินงานใหเปสูปาหมายดียวกันท้ังในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค ละในระดับลก ดยมีวัตถุประสงคของผนคือ 

การหยุดย้ังอตัราการสูญสียของทรพัยากรชีวภาพพืไอความ
มัไนคงในการอนุรักษละการใชประยชนทรัพยากรอยาง
ยัไงยืน ละการบงปนผลประยชนอยางทาทียมละ
ยุติธรรม อันปนหลักการทีไสําคัญของอนุสัญญาประดใน
สําคัญโ ทีไกลาวถึงภายใตผนกลยุทธ
 สําหรับประทศเทยเดกําหนดนยบาย มาตรการละ
ผนการอนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทาง
ชวีภาพอยางยัไงยืน พืไอใชปนกรอบนวทางการดํานินงาน
ในระดับชาติทีไชัดจน ตั้งตป พ.ศ. 2541 รวม 3 ฉบับ ดยทีไ
ฉบับปจจุบัน ปนชวงการดํานินงานระหวางป พ.ศ. 2551-

2555 (สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม 2551) มคีวามสอดคลองกบักรอบการดาํนินงาน
ตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้
พืไอการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประทศให
ปนเปในทิศทางดียวกันกับนานาประทศในขณะดียวกัน

เดยึดความสอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ซึไงจะผลักดันใหมีการขับคลืไอนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพละการสราง
ความมัไนคงของฐานทรัพยากรละสิไงวดลอมสูการปฏิบัติ
ตอเป
 จดุออนของประทศเทยทีไทาํใหกิดการดํานินงานดาน
การอนุรกัษเมกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลทาทีไควร คอื
 (1) มีการสงสริม สนับสนุนการวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพนอย
 (2) นกัวิทยาศาสตรชวีภาพดยฉพาะนักอนุกรมวิธาน
เมมีสนทางในอาชีพ  

 (3) ทุนสนับสนุนการวิจัยมีนอย อีกท้ังเมมีการขยาย
ผลงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม 

 (4) ใหการศึกษาละการสรางความตระหนักรืไองความ
หลากหลายทางชีวภาพยังเมสามารถดํานินการเปอยาง
จริงจังละตอนืไอง ทําใหประชาชนมักมีความตระหนักใน
รืไองการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพนอยพราะ
ยังขาดความขาใจละความสํานึก 

 (5) ขาดการประชาสัมพันธละสนับสนุนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนทีไกีไยวของ รวมท้ังผู นําชุมชนรืไองการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรลุถึงวัตถุประสงคในการอนุรักษละการใชประยชน
ทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน รวมทัง้การลดอตัราการสูญสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนยัสําคัญ ซึไงปนปาหมาย
ใน พ.ศ. 2553 ของความหลากหลายทางชีวภาพ
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 สําหรับนยบาย มาตรการ ละผนการอนุรักษละใช
ประยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืนฉบับ
ปจจุบัน (พ.ศ. 2551-2555) มีวัตถุประสงคพืไอสริมสราง
ความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพใหปน
ฐานทีไมัไนคงของการดํารงชีวิตของคนเทยควบคูกับการวิจัย
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพใหนํามาใชประยชน
ทางศรษฐกิจของประทศเดอยางยัไงยืน รวมทั้งสรางกลเก
ในการขาถึงละมีการบงปนผลประยชนจากการพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพใหกับประทศอยางยุติธรรม
ละทาทียม ดยมีปาหมายหลักในลดอัตราการสูญสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญดยสามารถ
ธํารงรักษาระบบนิวศประภทตางโ ชนิดพันธุ หลง
พันธุกรรมทีไสําคัญ ละคุมครององคประกอบความหลาก
หลายทางชีวภาพทีไกีไยวของเวเดอยางยัไงยืน
 สําหรับตัวช้ีวัดของนยบาย มาตรการ ละผนการ
อนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัไงยืน พ.ศ. 2551-2555 คือ
 (1) พืน้ทีไปาเมนอยกวารอยละ 33 ละตองปนพ้ืนทีไปา
อนุรักษเมนอยกวารอยละ 18  ของพื้นทีไประทศ
 (2) พื้นทีไทะลละชายฝงอยางนอยรอยละ 20 ของ
พื้นทีไนานน้ําเทยเดรับการประกาศปนพ้ืนทีไคุมครอง
 (3) หลงหญาทะลละพะยูนเดรบัการประกาศปน
พื้นทีไคุมครองอยางนอย 1  หง
 (4) พื้นทีไชุมนํ้ามีความสําคัญระหวางประทศเดรับ
การข้ึนทะบียนพิไมขึ้นอยางนอย 5  หง
 (5) พื้นทีไปาชายลน 50,000  เร
 (6) ชนดิพันธุทีไใกลสญูพันธุ/ฉพาะถิไน อยางนอย 10  ชนดิ 

มจีาํนวนประชากรพิไมขึน้ละเดรบัการคุมครองละพืน้ฟูใน
หลงทีไอยูอาศัยตามธรรมชาติ
 (7)  ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเดรบัการ
สงสริม/ฟ นฟู พืไอการใชสอยปนวัตถุดิบ ปนหลง
พลังงานทดทน ละการใชประยชนชิงพาณิชยอยางนอย 

10  หลง 

 (8)  มีทะบียนหงชาติวาดวยความรูทีไสืบทอดตาม
ธรรมนียมประพณีหรือความรู พื้นบ านทีไ  กีไยวนืไอง
กับการอนุรกัษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัไงยืน ภายในป พ.ศ. 2555

 (9)  มีกลเก นวทางปฏิบัต ิหลักกณฑ หรือกฎหมาย
ทีไสนับสนุนการใชประยชนการขาถึง ละการบงปน

ผลประยชนความหลากหลายทางชีวภาพทีไเดรับการยอมรับ
ละนําเปใชในทางปฏิบัติเดอยางนอย 1  กลเก
 (10) มีนวทางปฏิบัติวาดวยการวิคราะหผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ
 (11) มีนยบายระยะยาวของประทศเทยกีไยวกับการ
ปรับตัวละบรรทาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ
 (12) มกีลเก กณฑ กฎระบียบพืไอควบคมุ ดูลกาํจัด
ละติดตามตรวจสอบชนิดพันธุตางถิไนทีไรุกรานซึไงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 (13) มีกรอบการดํานินงานหงชาติวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพทีไสนับสนุนการปฏิบัติงานในการใช
ประยชนละควบคุมดูลสิไงมีชีวิตดัดปลงพันธุกรรมของ
ประทศ
 (14) มีนวทางชิงปริมาณดานการวิจัยความหลาก
หลายทางชีวภาพหงชาติอยางมีประสิทธิผล
 (15) มีละใชระบบการศึกษาท้ังในละนอกระบบพืไอ
สงสริมกระบวนการรียนรูละสรางความตระหนักกีไยวกับ
การอนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัไงยืน
 (16) มีละใชฐานขอมลูกีไยวของกับงานวิจยัดานความ
หลากหลายทางชีวภาพพืไอสนับสนุนการบริหารครงการ
ดานการอนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายในป พ.ศ. 2553

 (17) มกีารชืไอมยงปนครือขายฐานขอมลูละอนุกรม
วิธานอยางนอย 2  ระบบ
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 (18) มีครงการรณรงคพืไอสริมสรางความตระหนัก
ดยผานกิจกรรมละสืไอตางโ อยางนอย 10  ครงการ 
 (19) ทกุหนวยงานทีไกีไยวของกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
 (20) มีรายงานสดงความสํารใจของการดํานินงาน
ประทศเทยพืไอบรรลุปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 

ป พ.ศ. 2553

 (21) มีกลเกการผยพรขอมูลขาวสารความหลาก
หลายทางชีวภาพ (CHM) ศูนยผยพรขอมูลขาวสารความ
ปลอดภยัทางชีวภาพของประทศ (BCH) ละมีการชืไอมยง
ครือขาย
 สํานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอมเดมกีารติดตามประมินผลในระยะครึไงผนดยมี
วัตถุประสงคพืไอใหทราบถึงผลการดํานินการตลอดจน
ปญหาละอุปสรรคจากการนํานยบายฯ ดังกลาวเปสูการ
ปฏิบัติ ละนําเปสรุปปนขอสนอนะพืไอใหหนวยงานทีไ
กีไยวของนําเปใชในการปรับปรุงการดํานินงานดานความ
หลากหลายทางชีวภาพในสวนทีไรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
นยบาย มาตรการละผนฯ ดังกลาว ละจัดทําขอสนอ
นะชิงนยบายพืไอนาํสนอตอระดับตดัสินใจ รวมท้ังผนวก
ในรายงานหงชาติพืไอสนอตอสํานักงานลขาธิการ
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พบวาทิศทาง
การดํานินงานของหนวยงานทีไกีไยวของดยสวนใหญ
สอดคลองละปนเปในทศิทางดียวกัน ละมผีลการดํานิน

งานตามผนงานหรือครงการท้ังสิน้ รอยละ 54.26 สามารถ
บรรลุปาหมายตามตัวช้ีวัดลว 14 ตัว เมบรรลุ 6 ตัว ละ
ยงัเมสามารถประมินผลเดนืไองจากขอมลูยังเมพียงพอ 1 ตวั 

ดยตัวช้ีวัดทีไสําคัญทีไยังเมบรรลุตามปาหมายทีไกําหนด 

ตัวอยางชน พื้นทีไชุมนํ้าทีไมีความสําคัญระหวางประทศเด
รบัการข้ึนทะบียนพิไมขึน้อยางนอย 5 หง มีนวทางปฏิบัติ
วาดวยการวิคราะหผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ละมีนยบายระยะยาวของประทศเทยกีไยวกับการ
ปรบัตวัละบรรทาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิ
อากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ ปนตน ในขณะทีไ
พบปญหาละอุปสรรคของการดํานินการบางประการ อาทิ 

การขาดงบประมาณ การประชาสัมพันธทีไเมทัไวถึง การเมนาํ
นยบายเปใชปนกรอบในการปฏิบัติทาทีไควร ความเม
ยืดหยุนของผน ปนตน ละความเมชัดจนของคําจํากัด
ความของตัวช้ีวัด กณฑทีไใชวัดผล ละการจัดกใบขอมลูของ
ตละหนวยงานมีรายละอียดทีไตางกัน ดยผลการติดตาม
ดังกลาวน้ีปนรายงานสงใหหนวยงานทีไกีไยวของทราบละ
ใชประยชน รวมท้ังนําเปใชประกอบการพิจารณาจัดทํา
นยบาย มาตรการละผนการอนุรักษละใชประยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน พ.ศ. 2556-2560 

รวมกับผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 

ซึไงปนพืไอใหนยบายดังกลาวสามารถนําเปสูการปฏิบัติเด
อยางหมาะสมละบรรลตุามปาหมายหลักในการลดอัตรา
การสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพของประทศตอเป
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ขณะดียวกัน ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานนยบาย
ละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม เดมกีารดํานิน
การตามมติทีไประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยทีไ 10 (COP10) สําหรับจัดการ
ละกเขขอบกพรองของการดํานินงานดานความหลาก
หลายทางชีวภาพดานอืไนโ หลายประการดยฉพาะอยางยิไง
พืไอตอบสนองตอผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ 

2011-2020 อาทิ การจัดทํานวการดํานินงานดานสืไอสาร 
การให การศึกษา  ละสริมสร างความตระหนักก 
สาธารณชนรืไองความหลากหลายทางชีวภาพ พืไอใหกิดการ
ผสานประดในความหลากหลายทางชีวภาพขาสูการดํานิน
งานภาครัฐ ละทุกภาคสวนในสังคมอยางหมาะสม การ
ดํานินการจัดทํานวทางการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพทีไจําปน ละการป๛ดอกาสใหผูมีสวนเดสวนสีย
ละมีบทบาทสําคัญตอการอนุรักษละใชประยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืนอยางภาคธุรกิจขามามี
สวนรวม ดยจัดทํานวทางการถือปฏบัิตทิีไดทีีไสดุสาํหรับการ
อนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยัไงยืนดยภาคธุรกิจ ละการจัดตัง้คณะอนุกรรมการสงสริม
การอนุรักษละใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัไงยืนดยภาคธุรกิจ ภายใตคณะกรรมการอนุรกัษละ
ใชประยชนความหลากหลายทางชีวภาพหงชาติ

2.2.3 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ความหลากหลายทางชีวภาพปนปจจัยสําคัญใน

การดํานินชีวิตความปนอยูของมนุษย ความมัไนคงทาง
อาหาร ความยากจน ละการพัฒนา สามารถสรุปประดใน
สําคัญเด ดังน้ี

การสูญสียหลงทีไอยูอาศัยตามธรรมชาติ เดก
ปาเม พืน้ทีไชุมนํา้ ปาชายลน หลงหญาทะล ละนวปะการัง 
ปนสาหตุหลักในการสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ซึไงปนผลจากการพัฒนา พืไอตอบสนองความตองการของ
ประชากรทีไพิไมขึ้นละความตองการพัฒนาศรษฐกิจอยาง
เมคํานึงถึงความสมดุลของธรรมชาติจึงสงผลใหกิดรง
กดดันอันนืไองมาจากมลพิษ การใชประยชนกินขีดความ
สามารถในการรองรับ ละการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ 

ซึไงมีนวนมพิไมขึ้น ละสงผลกระทบตอสถานภาพของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิวศตางโ เดก 
ทรัพยากรปาเมของประทศยังคงมีนวนมลดลง ทรัพยากร
สัตวปาละพืชปาหลายชนิดลดจํานวนลงอยางรวดรใว บาง
ชนดิตองสญูพันธุเป ละบางชนดิกําลังถูกคุกคามอยางมาก 

ประกอบกับปญหาชนิดพันธุตางถิไนทีไรกุรานเดขยายตวัออก
เป ละสรางปญหาใหกับระบบนิวศละชนิดพันธุดั้งดิม 

นอกจากน้ัน การใชพื้นทีไชายฝงทะลพืไอประยชนในการ
พัฒนาศรษฐกิจทําใหมีการบุกรุกพ้ืนทีไชายฝงท้ังทีไปนปา
ชายลน หลงหญาทะล ละนวปะการัง ซึไงปนการ
ทาํลายหลงพาะพันธุสตัวนํา้ละนวกันชนตามธรรมชาติ 
ปจจบัุนมีการใชทรัพยากรทางชีวภาพทีไมากข้ึนดยเมคาํนึงถึง
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ขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาต ิรวมทั้งปญหาลกรอนทีไกําลังสงผล
ตอการปลีไยนปลงทรัพยากรทางชีวภาพทีไราเมสามารถควบคุมเด ซึไงปญหา
ทัง้หมดสงผลกระทบตอความสมดลุทางระบบนิวศความหลากหลายทางชีวภาพ
ละความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสิไงมีชีวิตตางโ

ดังน้ัน พืไอใหการใชประยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพปนเป
อยางสมดลุ มัไนคง ละยัไงยืน จาํปนตองมีผนละวิธกีารดํานินการจัดการอยาง
หมาะสมละมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

1. สรางองคความรูละจิตสํานึกตอการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดยใหมกีารสงสริมงานวิจยั ฝกอบรม การศึกษา สงสริมการชืไอมยง
ครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ ดยนนทีไการพัฒนาองคความรูบบ
สหสาขาทีไสามารถประยุกตใชเดจรงิ นอกจากน้ีใหมกีารรียนการสอนน้ือหากีไยว
กับความหลากหลายทางชีวภาพในรงรียน ละนนถึงประยชน ความสําคัญ
ปญหา ละนวทางการดูลอนรุกัษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิไนของ
ตน หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบเดก กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาวิจัยหงชาต ิปนตน

2. ขยายการคุมครององคประกอบละพื้นทีไความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิวศตางโ ดยการขยายขอบขตการดูลอนุรักษ คุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมตามความหมาะสม พืไอใหสามารถดํารงเว
ซึไงชนิดพันธุพืชละพันธุสัตว พรอมปรับปรุงกเขกฎหมาย กฎระบียบตางโ ให
มีความสอดคลองกับสถานการณปญหาทีไปลีไยนปลงเป ในกรณีทีไยังขาด
กฎหมายใชบังคับฉพาะรืไองควรใหรัฐรงดํานินการดยรงดวน ตลอดจนให
หนวยงานทีไรับผิดชอบมีความขมงวดละปฏิบัติงานอยางจริงจังดยสมํไาสมอ 

หนวยงานทีไกีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม

3. สนบัสนนุการใชประยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุล มัไนคง ปนธรรม ละยัไงยืน 

ดยส  ง สริมการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรชีวภาพพืไอการใชชิงพาณิชย 
การขาถึงการบงปนผลประยชน
อยางปนธรรม การสรางรงจูงใจใน
การอนุรักษละใชประยชนรวมกัน
ระหว างประชาชนละทรัพยากร
ชวีภาพ ดยฉพาะประชาชนในทองถิไน
ทีไมีสวนรวมในการอนุรักษควรจะเดรับ
ผลประยชนทีไพียงพอจากการอนุรกัษ 
ชน การใหงินอุดหนุนในการดูล
อนุรักษทรัพยากร หรือการปรับปรุงกฎ
ระบียบตางโ ใหประชาชนในทองถิไน
สามารถใชประยชนจากทรัพยากรทีไ
ทองถิไนดูลเด นอกจากน้ี ควรสงสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการฝาระวัง 

ติดตาม ปองกัน ละกเขปญหาดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพทีไกิดข้ึน
ดวยหนวยงานทีไกีไยวของ เดก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี 

กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงการคลัง
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ÃÙ»·Õè 2.2.2 สรุปสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
� การใชประยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพกินศักยภาพ

รงกดดัน
� การทําลายถิไนทีไอยูอาศัย
� มลภาวะในถิไนทีไอยูอาศัย
� การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
� ชนิดพันธุตางถิไน
� การลักลอบคาสัตวปาละพืชปา

สถานการณ
� การสูญสียหลงทีไอยูอาศัยตามธรรมชาติ
� ถิไนทีไอยูอาศัยสืไอมทรม
� ชนิดพันธุตางถิไนรุกรานพิไมขึ้น
� สภาวะวดลอมเมหมาะสม

ผลกระทบ
� ระบบนิวศสียสมดุล
� กิดการสูญพันธุ
� การดํารงชีวิตของประชาชนปลีไยนเป
� สูญสียมูลคาทางศรษฐกิจ

การตอบสนอง
� พิธีสารนางยาวาดวยอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
� ผนกลยุทธอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2554-2563 (ผนกลยุทธเอจ)ิ

� นยบาย มาตรการ ละผน การอนุรักษละใช
ประยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน 

2551-2555
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“นํ้า” ปนทรัพยากรธรรมชาติทีไมีความสําคัญ
อยางยิไงตอการดํารงชีวิตของสิไงมชีวิีต นอกจากน้ัน นํา้ยังปน
ปจจัยสําคัญของกระบวนการผลิตในภาคกษตรกรรม ภาค
อุตสาหกรรม ละภาคบริการ พืไอตอบสนองความตองการ
ของประชากร การพัฒนาศรษฐกิจ ละการขยายตัวของ
สังคมทีไ พิไมขึ้น ทําใหความตองการใชประยชนจาก
ทรัพยากรน้ําพิไมขึ้นตามลําดับ สงผลใหหลงน้ําธรรมชาติ
หลายหงมีความสืไอมทรม อีกท้ังเดรับผลกระทบจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละมืไอนํ้าปนทรัพยากรทีไมี
อยู อย างจํากัด ทําใหประทศเทยตองประสบปญหา
ทรัพยากรน้ําท้ังชิงปรมิาณละคุณภาพ ชน การขาดคลน
นํา้ การรุกล้ําของน้ําคใม ความขดัยงในรืไองการใชนํา้ การกิด
อุทกภัย การชะลางพังทลายของดิน การสูบนํา้ใตดนิเปใชมาก 

ละคุณภาพน้ําเมหมาะสมตอการใชประยชน ปนตน 

ปญหาหลาน้ีในหลายพ้ืนทีไมีนวนมรุนรงข้ึนดังน้ันการ
บรหิารละจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพจึงมคีวาม
จําปนอยางยิไงพืไอใหกิดประยชนสูงสุดในทุกภาคสวนละ
รักษาเวซึไงคุณภาพของทรัพยากรน้ํา

สถานการณนํ้าของประทศเทยมีนวนมตึงตัวใน 

20 ปขางหนานนอน ในปจจุบันประทศเทยพบปญหา
ขาดคลนน้ําละวิกฤตภัยลงกิดข้ึนปนประจํา ขณะดียวกัน
ในบางพ้ืนทีไกลับกิดอทุกภัยซ้ําซาก รวมเปถงึปญหาคุณภาพ
นํา้สืไอมทรมในหลายพืน้ทีไ ซึไงปญหาหลาน้ีมสีาหตุจากท้ัง
ปรมิาณน้ําเมพียงพอ ขาดการวางผนจัดการน้ําทีไดพีอ ละ
การบุกรุกทําลายพ้ืนทีไต นน้ํา ปนตน นอกจากน้ี การ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภาวะลกรอนกอใหกิด
ความเมนนอนของปริมาณน้ําฝน ปจจยัดังกลาวจึงปนรง
กดดันของปญหาในดานทรัพยากรน้ําทีไมีมากข้ึนนําเปสู
ปญหาความขัดยงทีไรนุรงขึน้ในการจัดสรรนํา้พืไอการผลติ
อาหาร ภาคการกษตร ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ  
ละยังทําใหหลงนํ้าผิวดินละนํ้าใตดินกิดการปนปอน
มลพิษ ซึไงยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมา 

การปลีไยนปลงหลาน้ีลวนตทาทายละสรางความกดดัน
ตอระบบบริหารจัดการน้ําละระบบควบคุมคุณภาพน้ําใน
ปจจุบัน

2.3.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ
 1. ¹íéÒ¼ÔÇ Ố¹
 ปริมาณนํ้าฝน

  จากข อมูลย อนหลังพบว า  ปริมาณฝนของ
ประทศเทยมีความผันปรตลอดชวง 60 ปทีไผานมา ดังรูป
ทีไ 2.1.3 ดยมีปริมาณฝนพิไมขึ้นประมาณรอยละ 3 ในชวง 

10 ปทีไผานมา (ป พ.ศ. 2544-2553) ในป พ.ศ. 2553 

ประทศเทยมีปริมาณฝนท้ังปทากับ 1,650.5 มิลลิมตร สูง
กวาคาปกติ (คาฉลีไยป พ.ศ. 2514-2543) ประมาณรอยละ 5 

ดยปริมาณน้ําฝนตลอดป พ.ศ. 2553 มีความผันผวนคอน
ขางสูง ในชวงดือนกุมภาพันธ ถึงดือนพฤษภาคม มปีรมิาณ
นํา้ฝนตํไากวาคาปกติคอนขางมาก ทาํใหกิดภาวะฝนลงใน
ชวงฤดูรอนตอนืไองตนฤดูฝนในหลายพ้ืนทีไของประทศเทย
ตอนบนในขณะทีไในชวงดือนตุลาคมตอนืไองถึงกลางดือน
พฤศจิกายนกลับมีปริมาณน้ําฝนสูงกวาคาปกติมาก ทําให
กิดหตุอุทกภัยรุนรงในหลายพ้ืนทีไในภาคตะวันออก
ฉียงหนือตอนลาง ภาคกลาง ละภาคใตในชวงปลายป 
ดังรูปทีไ 2.3.1

2.3 ทรัพยารนํ้า
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ÃÙ»·Õè 2.3.1 ปริมาณฝนรายดือนทีไตางจากคาปกต ิป พ.ศ. 2553

ËÁÒÂàËμØ : คาปกติคือคาฉลีไยป พ.ศ. 2514-2543

·ÕèÁÒ : กรมอุตุนิยมวิทยา 2554

ในขณะทีไในป พ.ศ. 2554 (ตั้งตวันทีไ 1 มกราคม ถึง 30 สิงหาคม ) มีปริมาณน้ําฝนสูงกวาคาปกติ
ในชวงดียวกันถึง 282.1 มิลลิมตร หรือรอยละ 20 ดยในภาคหนือละภาคกลางมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติตั้งตดือน
พฤษภาคมปนตนมา สวนภาคตะวันออกฉียงหนือละภาคใตมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติตอนืไองในชวงดือนกรกฎาคม
ละสิงหาคม
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 ปริมาณน้ําทา
 ประทศเทยเดมกีารพัฒนาหลงน้ําในรูปบบตางโ ทัง้
ครงการพัฒนาหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง ละขนาด
ลใก มีความจุรวม 76,599 ลานลูกบาศกมตร หรือประมาณ
รอยละ 38 ของปรมิาณน้ําทาท้ังหมด (กรมชลประทาน 2553) 

ในขณะทีไขืไอนขนาดใหญละขนาดกลางมีความสามารถ
กใบกักน้ําเดปริมาณ 71,153 ลานลูกบาศกมตร หรือ
ประมาณรอยละ 33 ของปรมิาณน้ําทา ดยอางกใบนํา้ขนาดใหญ
สามารถกักกใบนํ้าเดสูงสุด 69,595 ลานลูกบาศกมตร 
 ป พ.ศ. 2553 พบวา มปีรมิาณน้ําทีไกกักใบทากับ 49,872 

ลานลูกบาศกมตร หรือรอยละ 72 ของความจทุีไระดับกกักใบ 

ดยมืไอปรียบทียบกับป พ.ศ. 2552 พบวา มีปริมาณน้ําทีไ
กักกใบเดในอางกใบนํ้าพิไมขึ้นทุกภาคยกวนภาคตะวันตก
ละภาคใตทีไมีปริมาณการกักกใบลดลง ดังนั้นความเม
นนอนของปริมาณน้ําทีไสามารถกักกใบเดในตละปจึงสง
ผลใหกิดความสีไยงตอการขาดคลนน้ําของประทศดย
พิจารณาตามลักษณะทางอุทกวิทยา ความจุกใบกักละ
ความตองการน้ํา ปนรายภาค ดังรูปทีไ 2.3.2 ละตารางทีไ 
2.3.1 ซึไงสามารถสรุปเด ดังน้ี
 ภาคหนือ ประกอบดวย 7 ลุมนํา้ คอื ลุมนํา้สาละวิน กก 

ป๛ง วัง ยม นาน ละขง (หนือ) มีปริมาณน้ําทารวมปละ
ทากับ 43,425 ลานลูกบาศกมตร มีหลงกใบกักน้ําเดสูง
ถึงรอยละ 59 ของปริมาณน้ําทารายป ซึไงนอยกวาความ
ตองการดยรวมของภาค อยางเรกใตาม หลงกใบกักน้ํา
ขนาดใหญของภาคหนือ เดก อางกใบนํ้าภูมิพลละอาง
กใบนํ้าสิริกิติ่ ปนหลงกใบกักน้ําหลักทีไมีปริมาณน้ําใช
ประยชนเดมากกวาความตองการน้ําในพ้ืนทีไกษตร
ชลประทานของภาคหนือบริวณทายอางกใบนํ้าถึง 2 ทา 

จึงปนหลงนํ้าตนทุนสําคัญทีไสามารถสงนํ้าใหกับพื้นทีไใน
ภาคกลางลุมจาพระยาเด

 ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประกอบดวย 3 ลุมนํา้ คอื ลุม
นํ้าขง (อีสาน) ชี ละมูล มีปริมาณน้ําทารวมปละทากับ 

49,040 ลานลูกบาศกมตร มีหลงกใบกักน้ําความจุพียง
รอยละ 23 ของปริมาณน้ําทารายปฉลีไย มีพื้นทีไชลประทาน
พียงรอยละ 12 ของพ้ืนทีไการกษตรทาน้ัน ดยพ้ืนทีไ
การกษตรมากกวา 60 ลานเร หรือกือบรอยละ 90 ของพ้ืนทีไ
การกษตรท้ังหมดของภาคตองทําการกษตรทีไขึน้กับปรมิาณ
นํ้าฝนปนหลัก
 ภาคกลาง ประกอบดวย 9 ลุมนํ้า คือ ลุมนํ้าจาพระยา 

สะกกรัง ปาสัก ทาจีน ปราจีนบุรี บางปะกง ตนลสาป
ชายฝงทะลตะวันออก ละมกลอง มีปริมาณน้ําทารวม
นอยทีไสดุมืไอทียบกับภาคอืไน โ คอื ปละทากับ 35,487 ลาน
ลูกบาศกมตร มีความจุหลงกใบกักน้ํารอยละ 87 ของ
ปรมิาณน้ําทารายปซึไงสวนใหญจะอยูในพ้ืนทีไลุมนํา้มกลอง 

ภาคกลางมีความตองการน้ําสูงถึงปละ 44,172 ลานลูกบาศก
มตร สงูกวาปรมิาณน้ําทา 1.25 ทา จงึตองพึไงพาน้ําทาจาก
ภาคหนือ (สวนใหญจากลุมนํ้าป๛ง ละลุมนํ้านาน) ดย
ฉพาะพ้ืนทีไลุมจาพระยาใหญ
 ภาคใต ประกอบดวย 7 ลุมนํา้ คอื ลุมนํา้พชรบุร ีชายฝง
ทะลตะวันตก ภาคใตฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตกตาป 
ทะลสาบสงขลา ละปตตานี มีปริมาณน้ําทารวมรายปสูง
ทีไสุด มืไอทียบกับภาคอืไนโ คือ ปละทากับ 71,325 ลาน
ลูกบาศกมตร มีความจุหลงกใบกักน้ํา มากกวาความ
ตองการน้ําในขตพ้ืนทีไชลประทานจึงเมมีป ญหาการ
ขาดคลนน้ํา
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ÃÙ»·Õè 2.3.2 สดงการปรียบทียบความตองการใชนํ้ากับนํ้าตนทุนในตละภาค ป พ.ศ. 2553

ËÁÒÂàËμØ : ความจุหลงน้ําหมายถึงหลงกใบนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง ละขนาดลใก ชน ขืไอน อางกใบนํ้า ปนตน
·ÕèÁÒ : กรมชลประทาน 2553

μÒÃÒ§·Õè 2.3.1 ปริมาณกักกใบนํ้าในอางกใบนํ้าของประทศเทย มืไอป พ.ศ. 2552 ละป พ.ศ. 2553

ËÁÒÂàËμØ : รนก. คือ ระดับนํ้ากักกใบ
·ÕèÁÒ : กรมชลประทาน 2554
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ตะวันออกฉียงหนือ กลาง ใต รวมทั้งประทศ

นํ้าทา ความจุหลงน้ํา ความตองการน้ํา

ÀÒ¤
¤ÇÒÁ Ø̈·Õè Ã¹¡.

(ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ �àÁμÃ)

»‚ ¾.È. 2553 »‚ ¾.È. 2552

»ÃÔÁÒ³¹íéÒ

(ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ �àÁμÃ)
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ 

Ã¹¡.

»ÃÔÁÒ³¹íéÒ

(ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡ �àÁμÃ)
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ 

Ã¹¡.

หนือ 24,551 17,141 70 15,017 61

ตะวันออกฉียงหนือ 7,756 6,342 82 5,206 67

กลาง 1,360 1,121 82 1,032 76

ตะวันตก 26,605 18,694 70 22,958 86

ตะวันออก 1,173 1,030 88 861 73

ใต 8,150 5,544 68 6,878 84

ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·È 69,595 49,872 72 51,952 75
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 คุณภาพนํ้าหลงนํ้าผิวดิน
 จากการวิคราะหนวนมการปลีไยนปลงคุณภาพ
หลงน้ําผิวดินดวยการปรียบทียบคุณภาพน้ําในมนํ้า
สายสําคัญ 48 สาย ละหลงน้ํานิไง 4 หลง จากจุดตรวจ
วัดคุณภาพน้ํา จํานวน 366 จุด ดยประมินจากมาตรฐาน
คณุภาพน้ําในหลงนํา้ผิวดิน เดก ออกซิจนละลาย (Dissolved 

oxygen; DO), ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological 

oxygen demand; BOD),การปนปอนบคทีรียกลุมคลฟิอรม
ทั้งหมด (Total coliformbacteria; TCB) ละ การปนปอน
บคทีรียกลุมฟคอลคลิฟอรม (Fecal coliform bacteria; 

FCB) อมมนีย (Total Ammonia; NH
3
) ตั้งตป พ.ศ. 

2549-2553 (รปูทีไ 2.3.3) พบวา คณุภาพน้ําดยรวมมีนวนม
สืไอมทรมลงนืไองจากหลงน้ําทีไมีคุณภาพน้ําอยูในกณฑ
สืไอมทรมมีจํานวนพิไมขึ้น 

 มืไอปรียบทียบคุณภาพน้ําระหวางป พ.ศ. 2552 ละ 

2553 พบวา 

 1. หลงน้ําทีไอยูในกณฑดีละพอใชของป พ.ศ. 2552 

มีคุณภาพลดลงเปอยูในกณฑสืไอมทรมในป พ.ศ. 2553 

จํานวน 10 หลงน้ํา ดย 9 หลงน้ําทีไสืไอมทรมลงพบคา

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) พิไมขึน้ อีก 1 หลงน้ํา 

คือ มนํ้าชุมพร พบวา คาการปนปอนบคทีรียกลุมฟคอล
คลิฟอรม (FCB) พิไมขึ้น สดงถึงการปนปอนจากน้ําท้ิง
ชุมชนปนสําคัญ 

 2. หลงน้ําทีไอยูในกณฑสืไอมทรมของป พ.ศ. 2552 

มีคุณภาพน้ําดีขึ้นเปอยูในกณฑพอใช ในป พ.ศ. 2553 มี
พียง 4 หลงนํ้า เดก มนํ้าทาจีนตอนบน มนํ้าลย 

มนํา้ปราจีนบุร ีละมนํา้พังราดตอนบน นืไองจากคาความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ลดลง สวนมนํ้าลยมีคา
การปนปอนบคทีรียกลุมคลฟิอรมทัง้หมด (TCB) ละคา
การปนปอนบคทีรียกลุมฟคอลคลิฟอรม (FCB)  ลดลง 

 3. หลงน้ําทีไอยูในกณฑดขีองป พ.ศ. 2552 มคีณุภาพ
นํ้าสืไอมทรมลงเปอยูในกณฑพอใช ในป พ.ศ. 2553 มี
ทัง้หมด 9 หลงนํา้ สาหตุสวนใหญมาจากหลงนํา้ดังกลาว
มคีาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)ละการปนปอน
บคทีรียกลุมฟคอลคลิฟอรม (FCB) พิไมขึ้น นอกจากน้ัน 

พบวา หลงน้ําในภาคหนือ กลาง ละใต มกีารปลีไยนปลง
คุณภาพของหลงนํ้าดยรวมสืไอมทรมลงจากปทีไผานมา 

ดังรูปทีไ 2.3.4
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ÃÙ»·Õè 2.3.3 นวนมการปลีไยนปลงคุณภาพหลงน้ําผิวดิน ระหวาง ป พ.ศ. 2549-2553

ËÁÒÂàËμØ : หลงน้ําผิวดินในมนํ้าสายสําคัญ 48 สาย ละหลงน้ํานิไง 4 หลง (กวานพะยา บึงบอระพใด หนองหาร
ละทะลสาบสงขลา) จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําจํานวน 366 จุด ดยประมินจากมาตรฐานคุณภาพน้ําในหลงนํ้า
ผิวดิน เดก 
 DO ออกซิจนละลาย (Dissolved Oxygen)

 BOD ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand)

 TCB การปนปอนบคทีรียกลุมคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

 FCB การปนปอนบคทีรียกลุมฟคอลคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria)

 NH
3
 อมมนียรวม (Total Ammonia) ประกอบดวยผลรวมของอมมนียอิสระ (NH

3
) ละอมมนีย

  เอออน (NH
4

+
)

·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2549-2553
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ÃÙ»·Õè 2.3.4 สถานภาพการปลีไยนปลงคุณภาพหลงน้ําสําคัญทีไทําการตรวจวัด ป พ.ศ. 2553

ดี

สืไอมทรม

พอใช

รอยละ 22
รอยละ 39

 รอยละ39

ลําตะคองตอนบน 

กุยบุรี-- ยม- นาน-
 

ลําปาว- จาพระยาตอนกลาง-
ชุมพร-  ทะลสาบสงขลา-
สายบุรี- ปตตานีตอนลาง-
กวง บึงบอระพใด กวานพะยา ปาสัก 

จาพระยาตอนลาง ลพบุร ีสะกกรัง 

ทาจีนตอนลาง ทาจีนตอนกลาง 

พชรบุรีตอนลาง ทะลนอย ทะลหลวง 

     นครนายก ระยองตอนลาง 

          ลําตะคองตอนลาง

ทาจีนตอนบน+ ออ+

พังลาดตอนบน+ ปราจีนบุรี+
มจาง ลิไอ้ิง จาพระยาตอนบน 

   มกลองนอย ควใหญ บางปะกง 

      ระยองตอนบน พอง ปากพนัง ปตตานีตอนบน
          ป๛ง- วัง-  พังลาดตอนลาง-
       จันทบุรี- ปราณบุรี- หลังสวน-

 สียว- ชี- ลํา-
ชี-

    อูน++  สงคราม++

กก+
 พรชบุรีตอนบน+

หนองหาร+
 

ËÁÒÂàËμØ: + + คือ หลงน้ําทีไมีคุณภาพน้ํา ดีขึ้น 2 ระดับ มืไอทียบกับป 2552

      + คือ หลงน้ําทีไมีคุณภาพน้ํา ดีขึ้น 1 ระดับ มืไอทียบกับป 2552

       - คือ หลงน้ําทีไมีคุณภาพน้ํา ลดลง 1 ระดับ มืไอทียบกับป 2552

      - - คือ หลงน้ําทีไมีคุณภาพน้ํา ลดลง 2 ระดับ มืไอทียบกับป 2552

กณฑคุณภาพน้ําดี    การตรวจวัดดยรวมเดมาตรฐานคุณภาพน้ําหลงน้ําผิวดินประภททีไ 2
กณฑคุณภาพน้ําพอใช การตรวจวัดดยรวมเดมาตรฐานคุณภาพน้ําหลงน้ําผิวดินประภททีไ 3
กณฑคุณภาพน้ําสืไอมทรม    การตรวจวัดดยรวมเดมาตรฐานคุณภาพน้ําหลงน้ําผิวดินประภททีไ 4
กณฑคุณภาพน้ําสืไอมทรมมาก     การตรวจวัดดยรวมเมเดมาตรฐานคุณภาพน้ําหลงน้ําผิวดินประภททีไ 4

·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2553

 สาหตุสําคัญทีไทําใหคุณภาพน้ําสืไอมทรม เดก นํ้าท้ิงชุมชน รวมทั้งน้ําท้ิงจากกิจกรรมอืไนโ ชน กิจกรรมดาน
อุตสาหกรรมละกษตรกรรมทีไระบายลงสูหลงน้ํา ดยเมมีการบําบัดน้ําสียกอน ดยฉพาะการปลอยน้ําท้ิงลงสูมนํ้า
ลําตะคองตอนบน มนํ้าจาพระยาตอนกลาง ละมนํ้าป๛ง ปนตน   

 นอกจากน้ี อุบัติหตุทีไกิดจากการใชมนํ้าปนสนทางขนสงสินคายังปนอีกสาหตุทีไทําใหคุณภาพน้ําละสัตวนํ้าเด
รับความสียหายอยางฉับพลันละรุนรง (กรอบทีไ 2.3.1 ละ 2.3.2) ดังน้ัน นวทางการจัดการคือสนับสนุนการจัดสราง
ระบบบําบัดน้ําสียรวมของชุมชนสริมสรางศักยภาพใหองคกรปกครองสวนทองถิไนมีความรูความขาใจในการจัดการ
นํา้สีย พรอมทัง้ตรียมการปองกนัละกเขปญหาน้ําทวมทีไจะทําใหระบบบาํบัดเมมปีระสทิธิภาพหรือสยีหาย สงสรมิให
ผูประกอบการจัดการน้ําสียจากกิจการของตนอง สนับสนุนใหมีการบําบัดน้ําสียในบานรือนบ้ืองตนดยใชถังบําบัดน้ํา
สียสํารใจรูปละติดตั้งถังดักเขมัน การสงสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการฝาระวังคุณภาพน้ําละรวมรักษาหลงนํ้า 

รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 รอยละ 39

ควนอย ตราด วฬุ ประสร 
มูล ตาปตอนบน ตาปตอนลาง 

พุมพวง ตรัง
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¡ÃÍº·Õè 2.3.1 หตุการณกรณีรือบรรทุกขาวสารลมในมน้ําจาพระยาทีไ
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2553

 วันทีไ 3 ตุลาคม ป พ.ศ. 2553 วลาประมาณ 10.00 น. เดกิดหตุรือ ย.ูอี. 46 ซึไงบรรทุกขาวสารบรรจุ
กระสอบน้ําหนักรวมประมาณ 750 ตัน เดพุงชนกับตอมอสะพานขามมนํ้าจาพระยา พปลา ละตลาด
นํ้าของวัดทาการอง ทําใหพรือละสินคาในพเดรับความสียหาย หลังจากน้ันรือบรรทุกขาวสารลําดัง
กลาวเดจมลงสูกนมนํา้จาพระยาหนาวัดธรรมาราม อําภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา
 จากหตุการณดังกลาว ทําใหชาวบานละหนวยงานตางโ กิดความวิตกตอผลกระทบทีไอาจจะกิด
ขึน้ จงึเดมกีารระดมสมองพืไอพิจารณาหานวทางปองกันละกเขปญหาผลกระทบอันนืไองมาจากรือ
บรรทุกขาวสารลมละตรวจสอบขอทใจจริงในพ้ืนทีไทันทีหลังจากทีไกิดหตุ ดยผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมกับผูทนจากหนวยงานตางโ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิชน สํานักงาน
ปองกันละบรรทาสาธารณภัยจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานขนสงทางน้ํา ชลประทานจังหวัด 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมจังหวัด ละกรมควบคุมมลพิษ ดยทีไประชุมเดประมิน
วาขาวสารทีไจมน้ํามีอยูปนจํานวนมาก คาดวาจะกิดผลกระทบตอคณุภาพน้ําปนบริวณกวางหากเม
เดทาํการกใบกูขาวสารข้ึนมาดยรใวจะทําใหขาวสารกิดการบูดนา นืไองจากจลุนิทรียในน้ําจะทําการ
ยอยสลายปง สงผลกระทบใหปริมาณออกซิจนละลายในน้ําลดตํไาลงเดคลายกับกรณีการนาสีย
ของมนํ้าจาพระยาจากรือบรรทุกน้ําตาลลมทีไจังหวัดอางทอง นอกจากน้ีทีไประชุมเดมีมติรวมกัน
กีไยวกับนวทางการกเขปญหาดยใหจาของขาวสารรงกใบขนขาวสารทีไจมอยูใตนํา้ข้ึนมาดยรใว 

สวนการกูรือพวงทีไจมใหดาํนินการภายหลังกใบขนกระสอบขาวสารออกมาหมดลว ดยใหสาํนักงาน
ขนสงทางน้ําสาขาอยุธยากํากับดูลในการกใบกูขาวสารละรือ ละใหสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับกรมควบคุมมลพษิทาํการตรวจสอบคุณภาพน้ําพืไอ
ติดตามผลกระทบตอคุณภาพน้ําอยางตอนืไอง
 การดํานินการกใบขนขาวสาร อกชนจาของขาวเดริไมดาํนินการกใบขนขาวสารทีไจมอยูใตนํา้ 

ตั้งตมืไอวันทีไ 10 ตุลาคม ป พ.ศ. 2553 ทําการกใบขนจนถึงวันทีไ 21 ตุลาคม ป พ.ศ. 2553 รวม
ระยะวลา 12 วันสามารถกใบขนขาวสารข้ึนมาเดทั้งหมด สวนการดํานินการตรวจสอบคุณภาพ
นํา้ชวงกิดหตุ พบวา คณุภาพน้ําบริวณจุดกิดหตุเมมกีารปลีไยนปลง ดยมีคาออกซิจนละลาย 

อยูในชวง 4.0-4.6 มิลลิกรัมตอลิตร ละมีคาใกลคียงกับบริวณหนือละทายจุดกิดหตุ 

จากหตุการณในคร้ังน้ีเมพบวามีหตุการณปลาตายกิดขึ้น

·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2553
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¡ÃÍº·Õè 2.3.2 หตุการณกรณีรือน้ําตาลลมในมน้ําจาพระยาทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                   ป พ.ศ. 2554

 มืไอวันทีไ 31 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2554 วลาประมาณ 17.00 น. รือบรรทุกน้ําตาลปริมาณ 2,400 ตัน
เดกระทกกับตอมอสะพานขามมนํ้าจาพระยา (สะพานหัวดุม) ทําใหหัวรือจมลงละหลุดจากการลาก
จูงสวนทายรือเปกยต้ืนบริวณหมูทีไ 2 บานภูขาทอง ตําบลภูขาทอง อําภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทําใหกระสน้ําปลีไยนปลงทิศทางขากระทกฝงอยางรุนรงท้ังสองฝง ซึไงบริวณ
ดงักลาวมีบานรือนราษฎรอาศยัอยู สงผลใหตลิไงพังทลายบานรือนเดรบัความสียหาย ละปนหตุใหนํา้ตาล
บางสวนรัไวเหลลงสูมนํ้า สงผลใหปริมาณออกซิจนละลายในมนํ้าบริวณทายน้ําลดตํไาลงจนปนศูนย 
ละสงผลกระทบตอสัตวนํ้าในบริวณทีไมวลนํ้าสียทีไคลืไอนทีไเปถึง ดยพบปลาตายละลอยหัว ชน 

ปลาลิน้หมา ปลามา ปลาน้ือออน กุงกามกราม ปนตน ตัง้ตจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ปทมุธาน ีนนทบุรี 
กรุงทพฯ ละสมุทรปราการคุณภาพน้ําริไมกลับสูภาวะปกติ มืไอวันทีไ 8 มถินุายน ในการกเขปญหาดัง
กลาว คณะรัฐมนตรีเดมีมติมืไอวันทีไ 7 มิถุนายน ป พ.ศ. 2554 ใหกระทรวงมหาดเทย กระทรวงกษตร
ละสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม บูรณาการพืไอกเขละ
ฟนฟูผลกระทบจากหตุการณดังกลาวละใหกระทรวงคมนาคมปนหนวยงานหลักรวบรวมความ
สียหาย ละฟองรองรียกคาสียหายจากผูประกอบการ

·ÕèÁÒ: กรมควบคุมมลพิษ 2554
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2. ¹íéÒºÒ´ÒÅ
ปริมาณ
ทรัพยากรน้ําบาดาลตละพ้ืนทีไของประทศเทยมี

ปรมิาณละคุณภาพตกตางกันตามลักษณะทางภูมปิระทศ
ธรณีวิทยา ละอุทกธรณีวิทยา สามารถบงออกเดปน 

2 ประภทใหญโ คือ (1) หลงน้ําบาดาลในหินรวน ซึไงรียกวา
องน้ําบาดาล องน้ําบาดาลทีไสาํคัญ เดก องจาพระยา
ตอนลางละองชียงใหม-ลําพูน ปนตน ละ (2) หลง
นํา้บาดาลในหินขใง ซึไงกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนทีไของประทศ
รวมพ้ืนทีไทัง้สิน้ 515,329 ตารางกิลมตร ทัง้น้ี อัตราการเหล
ของปรมิาณน้ําฝนลงสูองบาดาลมปีระมาณรอยละ 10 ของ
ปริมาณน้ําฝนทีไตกฉลีไยท้ังป สวนทีไปนหลงน้ําบาดาลใน
หินขใงมีประมาณรอยละ 2-5 ของปริมาณน้ําฝนทีไตกฉลีไย
ทัง้ป ปรมิาณน้ําบาดาลในตละหลงจงึตกตางกัน จากการ
ศกึษาของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2554) พบวาปริมาณน้ํา
ทีไกใบกกัตามองน้ําบาดาลทัไวประทศมีประมาณ 1,131,960 

ลานลูกบาศกมตร ซึไงมีปริมาณสูงกวาปริมาณกักกใบของ
หลงน้ําผิวดินประมาณ 15 ทา จากขอมูลปริมาณกักกใบ
นํ้าบาดาลของประทศเทยนับวามีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนปริมาณน้ําในกิจกรรมตางโ ของประทศ 

สวนปริมาณน้ําทีไเหลติมใหกับชั้นน้ําบาดาล
ทัไวประทศ มีประมาณ 102,810 ลานลูกบาศกมตรตอป 
คิดปนอัตราการติมนํ้าฉลีไยรอยละ 9.08 ของปริมาณ
กักกใบนํ้าบาดาลท้ังประทศ สําหรับองน้ําบาดาลทีไมี
ปริมาณน้ําพิไมติมสูงสุด เดก องจาพระยาตอนลาง มี
ปรมิาณน้ําพิไมตมิ 20,575 ลานลูกบาศกมตรตอป รองลงมา 

เดก องนครราชสีมา-อุบลราชธานี ละองจาพระยา
ตอนบน มีปริมาณน้ําพิไมติม 19,781 ละ 19,614 

ลานลูกบาศกมตรตอป ตามลําดับ ดังรูปทีไ 2.3.5 อยางเรกใด ี

หากพิจารณาถึงปริมาณน้ําบาดาลทีไสามารถนํามาใชเด
อยางปลอดภัยดยอาศัยนวคิดการควบคุมระดับนํา้บาดาล
ใหอยูในระดับทีไกําหนดเว หรือระดับวิกฤติทีไยอมใหเด 
(การลดลงของระดับนํ้าทากับ 5 มตร) พบวา จากองนํ้า
บาดาลทีไสําคัญของประทศทีไกระจายอยูตามภูมิภาคตางโ 

รวม 12 อง มปีรมิาณน้ําทีไกใบกักรวม 15,877 ลานลูกบาศกมตร
ตอปสามารถพัฒนาข้ึนมาใชเดละเมกอใหกิดผลกระทบ
ประมาณ 3,175 ลานลูกบาศกมตรตอป ดยองจาพระยา
ตอนลางละองจาพระยาตอนบนปนองขนาดใหญทีไสดุ
มศีกัยภาพในการพัฒนานํามาใชประยชนเดถงึ 1,294 ละ 

1,280 ลานลูกบาศกมตรตอป ตามลําดับ
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ÃÙ»·Õè 2.3.5 ผนทีไองนํ้าบาดาลในประทศเทย

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2554
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 ¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒºÒ´ÒÅ
 สถานการณคุณภาพน้ําบาดาล ดยทัไวเปสวนใหญยัง
อยูในกณฑมาตรฐานดี สามารถใชบริภคเด ดังรูปทีไ 2.3.6 

ทั้งน้ี ในป พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเดดํานินการ
สาํรวจ ตดิตาม ละฝาระวัง คณุภาพน้ําบาดาล บริวณพ้ืนทีไ
ทีไมีความสีไยงตอการปนปอนมลสารทั้งจากธรรมชาติ ละ
จากกิจกรรมของมนุษย ชน การทําหมืองรอุตสาหกรรม 

หรือบอฝงกลบขยะทีไเมเดมาตรฐาน ซึไงอาจจะทําใหกิดการ
รัไวเหลของมลพิษลงสูชั้นน้ําบาดาลในพ้ืนทีไตางโ สรุปผลเด
ดังน้ี
 1) สถานการณผลกระทบดานคุณภาพน้ําบาดาล
จากหลงอุตสาหกรรมละการทําหมืองร 
 จากการสํารวจติดตามคุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนทีไ
ติดตามละฝาระวังคุณภาพน้ําบาดาล จังหวัดระยองละ
จงัหวัดชลบรุ ีพบวา มีหลงมลสารทีไมศีกัยภาพสูงละสีไยง
ตอการปนปอนลหะหนักละสารอินทรียระหยงาย (VOCs) 

ลงสูชัน้น้ําบาดาล อยูในขตพ้ืนทีไอําภอมือง อําภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง ละอําภอนิคมพัฒนา อําภอบานบึง อําภอ
มือง อําภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึไงพบวาพ้ืนทีไดังกลาวมี
การปนปอนของลหะหนัก เดก หลใก มงกานีส สารหนู 

ตะกัไว ปรอท กินมาตรฐานคณุภาพน้ําใตดนิ ละพบการปน
ปอนสารอินทรียระหยงายในบางพ้ืนทีไทีไมีการปนปอนกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน เดก บริวณในพ้ืนทีไนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึไงขณะน้ีกําลังดํานินการฝาระวัง
ติดตามตรวจสอบ
 ป พ.ศ. 2549 - 2554 เดมกีารตรวจพบสารอินทรียระหย
งายในน้ําใตดินบริวณพ้ืนทีไทีไมีการลักลอบท้ิงสารคมีละ
บริวณดยรอบ ตําบลกลางดง อําภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมาดย ป พ.ศ. 2552 พบสารอินทรียระหยงายทีไมี
คากินมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 3 ชนิดคือ เตรคลอรอท
ธลินี (Trichloroethylene) ตตระคลอรอท-ธลินี (Tetrachlo-

roethylene) ละ 1,1,1-เตรคลอรอีทน (1,1,1-Trichloro-

ethane) ละในป พ.ศ. 2553 พบสารอินทรียระหยงายมีคา
กินมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดินพิไมขึ้นจากดิม 1 ชนิด คือ 

1,1-เดคลอรอทธิลนี (1,1-Dichloroethylene) ดยมีนวนม
การกระจายตัวของสารเตรคลอรอทธิลีนลดลงจากดิม 

สําหรับป พ.ศ. 2554 มีการติดตามฝาระวังตรวจสอบ
คุณภาพน้ําจากการปนปอนของสารอินทรียระหยงายใน
บอนํา้บาดาลทีไอยูรอบโ พืน้ทีไทีไมกีารลักลอบท้ิงสารคมีอยาง
ตอนืไอง ซึไงพบวา มีนวนมการปนปอนลดลงรืไอยโ จนเม
พบสารอินทรียระหยงายมีคากินมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดนิ 

ซึไงตดิมพบมีปริมาณความขมขนของสารสูงมาก ต
จําปนตองมีการศึกษาพิไมติมขั้นรายละอียดพืไอปนกรณี
ศึกษาตอเปในอนาคต
 นอกจากน้ี จากการติดตามการปนปอนคดมียมใน
นํ้าบาดาลในพ้ืนทีไหวยมตาว อําภอมสอด จังหวัดตาก
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ป พ.ศ. 2541 พบปริมาณคดมียมปนปอนในดินนาขาว
ละมลใดขาวในระดับสูงซึไงมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนทีไบริภค รวมทั้งพบการปนปอนในบอนํ้าต้ืน
ตเมพบสารคดมียมในบอนํ้าบาดาลมีคากินมาตรฐาน
นํ้าบาดาลทีไจะใชบริภคเด ซึไงสถานการณการปนปอนของ
คดมียมในชั้นน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2554 ยังคงพบวามี
ปริมาณสารคดมียมเมกินมาตรฐานนํ้าบาดาลทีไจะใช
บริภคเด 
 ป พ.ศ. 2553 ละ พ.ศ. 2554 สถานการณการปนปอน
ของสารพิษในหลงน้ําบาดาลในพ้ืนทีไอําภอทับคลอ อําภอ
วังทรายพูน จงัหวัดพิจติร ละอาํภอวังปง จงัหวัดพชรบูรณ 
ซึไงปนพ้ืนทีไฝาระวังการปนปอนของน้ําบาดาลอันนืไองมาจาก
การทําหมืองรทองคํา สวนใหญมปีรมิาณหลใกละมงกานีส
สูงกินกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลฯ นืไองจากพ้ืนทีไศึกษามี
ลกัษณะทางธรณีวิทยาปนดินลูกรังหรือศลิาลงอยูทัไวเป ซึไงมี
หลใกออกเซดละ/หรืออะลมูินียมออกเซดปนสวนประกอบ
สําคัญทางคมีตามธรรมชาต ิสวนคุณลักษณะทางคมีอืไนโ 

เดก ซลัฟต ฟลูออเรด ความกระดางท้ังหมด ความกระดาง
ถาวร ปริมาณสารท้ังหมดทีไละลาย พบกินกณฑมาตรฐาน
นํา้บาดาลฯ ปนบางบริวณทาน้ัน สวนลหะหนักมีปรมิาณ
ทีไตํไามากเมกินมาตรฐานนํา้บาดาลฯ สวนปริมาณสารปรอท
มีนวนมลดลงรืไอยโ จนอยูในปริมาณทีไนอยมาก

 2) สถานการณผลกระทบคุณภาพนํ้าบาดาลจาก
หลงฝงกลบขยะ จากตัวอยางนํ้าของบอสังกตการณ

ในพ้ืนทีไใกลคียงหลงฝงกลบขยะของบริษัท 

บัตตอรกรีนวิลด จํากัด จังหวัดสระบุรี พบวา ความปน
กรด-ดาง(pH) หลใก(Fe) มงกานีส (Mn) ฟลูออเรด (F) 

เนตรท (NO
3
) ตะกัไว (Pb) ละซีลีนียม (Se) มคีากินกณฑ

มาตรฐานน้ําบาดาลฯ ดยพบปนบางบริวณทีไ ขตอําภอ
กงคอยละอําภอมือง จังหวัดสระบุรี สําหรับสารตะกัไว
ละซีลีนียมปนสารทีไปนพิษจึงควรตองฝาระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพน้ําตอเป
ป พ.ศ. 2554 สถานการณการปนปอนน้ําบาดาล

ในพ้ืนทีไใกลคียงหลงฝงกลบขยะมูลฝอยของขตทศบาล
ในภาคตะวันออกฉียงหนือ เดก ทศบาลนครขอนกน
ทศบาลมืองยสธร ทศบาลมืองกาฬสินธุ ทศบาลมือง
อํานาจจริญ ทศบาลมืองหนองบัวลําภู ทศบาลมือง
สกลนคร ทศบาลมืองรอยอใด ทศบาลมืองมหาสารคาม 

ทศบาลมืองลย ละทศบาลมืองหนองคาย ซึไงดยรวมลว
ยังพบวามีการปนปอนของสารตางโ ชน หลใก มงกานีส
ฟลูออเรด เนตรท ปนตน รวมท้ังสารพิษ เดก สารหนู ตะกัไว 

ปรอท ละซีลีนียม ซึไงตองฝาระวังละติดตามตอเป
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ÃÙ»·Õè 2.3.6 ผนทีไสดงคุณภาพนํ้าบาดาลในประทศเทย

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2554 
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12  ดัชนีคุณภาพน้ําทะล (Marine Water Quality Index : MWQI) มีคาอยูระหวาง 0-100 สดงถึงสถานการณคุณภาพน้ําทะล
ดยรวม พจิารณาจากคาดัชนี 8 ตัว เดก ออกซิจนละลาย บคทีรียกลุมคลิฟอรมทั้งหมด ฟอสฟต - ฟอสฟอรัส เนตรท 

- เนตรจน อุณหภูมิ สารขวนลอยความปนกรด - ดาง อมมนีย - เนตรจน สําหรับพารามิตอรกลุมยาฆามลง 

(Pesticides) ละกลุมสารปนพิษ (Toxic elements) ชน ปรอท, คดมียม, ครมียม, ครมียมฮกซาวาลนท, ตะกัไว, 

ทองดง, เซยาเนด ละพีซีบีนั้น หากพบวาคาความขมขนกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะลชายฝง จะกําหนดใหดัชนีบงชี้
คุณภาพน้ําชายฝงบริวณน้ันมีคาปน “0” ดยทันที

3) น้ําทะลชายฝง
ป พ.ศ. 2553 กรมควบคุมมลพิษ เดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะลชายฝ งทัไวประทศ 2 ครั้ง ระหวางดือน

มษายน-มถุินายน ละระหวางดือนสงิหาคม-ตลุาคมมจีาํนวนจุดกใบตวัอยางท้ังสิน้ 198 ละ 240 จดุ ตามลาํดับจากการ
ประมินสถานภาพคุณภาพน้ําทะลชายฝงดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะล12  พบวามีสถานีทีไมีคุณภาพน้ําอยูในกณฑดีมาก
พียงรอยละ 8 กณฑดีรอยละ 47 กณฑพอใชรอยละ 34 กณฑสืไอมทรมรอยละ 6 ละกณฑสืไอมทรมมากรอยละ 5 

ดังรูปทีไ 2.3.7 มืไอปรียบทียบขอมูลสถานภาพคุณภาพน้ําทะลชายฝงระหวางป พ.ศ.2549-2553 พบวาคุณภาพน้ําทะล
ชายฝงมีนวนมสืไอมทรมลง ดยหลงน้ําทะลชายฝงทีไมีคุณภาพอยูในกณฑดีมากละกณฑดีลดลงจากรอยละ 16 

ละ 50 ในป พ.ศ. 2549 หลือ รอยละ 8 ละ 47 ในป พ.ศ. 2553ตามลําดับ สวนน้ําทะลชายฝงทีไมีคุณภาพอยูใน
กณฑพอใชพิไมขึ้นจากรอยละ 24 ในป พ.ศ. 2549 ปน รอยละ 34 ในป พ.ศ. 2553 ขณะทีไนํ้าทะลชายฝงทีไมีคุณภาพ
อยูในกณฑสืไอมทรมเมมีความปลีไยนปลงมากนัก 

อยางเรกใตาม หากปรียบทียบคุณภาพน้ําทะลชายฝงระหวางป พ.ศ. 2553 ละ ป พ.ศ. 2552 จะหในเดวาสัดสวน
หลงนํา้ทะลชายฝงคุณภาพดีมากมีจาํนวนสูงขึน้จากรอยละ 5 ปนรอยละ 8 ในขณะทีไสดัสวนหลงนํา้ทะลชายฝงคุณภาพ
ดีลดลงจากรอยละ 51 ปนรอยละ 47 ละสัดสวนหลงน้ําทะลชายฝงคุณภาพสืไอมทรมพิไมขึ้นลใกนอย จากรอยละ 5 

ปนรอยละ 6
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ÃÙ»·Õè 2.3.7 นวนมการปลีไยนปลงคุณภาพนํ้าทะลชายฝงระหวาง ป พ.ศ. 2549-2553

 จากการสํารวจคุณภาพน้ําทะลชายฝงในป พ.ศ. 2553 

พบวา พื้นทีไทีไมีคุณภาพน้ําอยูในกณฑสืไอมทรมมากสวน
ใหญอยูในพ้ืนทีไอาวเทยตอนในบริวณปากมนํ้าสายหลัก 

4 สาย เดก มนํ้าจาพระยา มนํ้าทาจีน มนํ้ามกลอง 

ละมนํ้าบางปะกงตลอดจนพ้ืนทีไใกลคียง ชน อาวชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ปากคลองบานหลม จังหวัดพชรบุร ีดังรูปทีไ 
2.3.8 ดยพบปญหาปริมาณออกซิจนละลายในน้ําทะลมี
คาตํไาเดก ปากมนํ้าจาพระยา ปากคลอง 12 ธันวา 

บางขุนทียนปากมนํ้าทาจีน นอกจากน้ียังพบปริมาณสาร
อาหาร (อมมนีย เนตรท ฟอสฟต) รวมท้ังปริมาณ
บคทีรียกลุมคลฟิอรมทัง้หมดในพืน้ทีไดงักลาวมีคาสูงมาก
อีกดวย สําหรับพื้นทีไทีไพบความสืไอมทรมรองลงมา เดก 
ปากมนํา้สายอืไนโ ปากคลอง ละชายหาดทองทีไยวหนานน

·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2549-2553

ป
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยละ

สืไอมทรมมาก สืไอมทรม พอใช ดี ดีมาก

2549 2550 2551 2552 2553

3 1 1 5 5

5 6

34

47

8

34

51

5

29

48

16

36

49

12

2
67

25

52

13

บางหงดยมีคุณภาพน้ําอยูในกณฑสืไอมทรม สวนใหญ
มีปริมาณบคทีรียกลุมคลิฟอรมทั้งหมดสูงกินกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะล
 ในการฟนฟูคณุภาพน้ําทะลบริวณชายฝง หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ผูประกอบการภาคอกชน รวมทั้งภาคประชาชน 

จะตองรงดาํนินการ ละใหความรวมมอืในการลดผลกระทบ
จากน้ําสีย ดยฉพาะอยางยิไงควรตองมกีารพิจารณากําหนด
นวทางการควบคุมคณุภาพ ละจํากัดปรมิาณน้ําท้ิงทีไระบาย
จากบานรือน ละชุมชน นํ้าท้ิงจากการล้ียงสัตว นํ้าท้ิง
จากรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งควบคุมการใชปุยในการ
ทาํการกษตรในพ้ืนทีไลุมมนํา้จาพระยา มนํา้ทาจีน มนํา้
บางปะกง ละมนํ้ามกลองซึไงสงผลทําใหคุณภาพ
นํ้าทะลในพ้ืนทีไอาวเทยตอนในสืไอมทรมมาอยางตอนืไอง
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·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2553

ÃÙ»·Õè 2.3.8 ผลการประมินดัชนีคุณภาพนํ้าทะลทัไวประทศ ป พ.ศ. 2553 
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2.3.2 ¼Å¡ÃÐ·º
หลายพ้ืนทีไของประทศเทยตองประสบกับความ

หงลง ขาดคลนน้ําพืไอการอุปภคบริภค ภาคการ
กษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ละการสราง
พลังงาน ปนตน ดยในป พ.ศ. 2553 ละ ป พ.ศ. 2554 การ
ขาดคลนนํ้าในฤดูลงสงผลใหประชาชนเดรับผลกระทบ 

จํานวน 17,635 ละ 16,052 หมูบาน ตามลําดับ ดังตาราง
ทีไ 2.10.1ในปจจุบัน หลงกใบกักน้ําท้ังน้ําผิวดินละน้ํา
บาดาลมีปริมาตรรวมท้ังประทศใกลคียงกับความตองการ
ใชนํ้าในขตพ้ืนทีไชลประทาน ตในบางปมีปริมาณน้ําทีไ
สามารถนําเปใชประยชนเดนอยกวาปริมาณน้ําทีไตองการ
ปละมากกวา 20,000 ลานลูกบาศกมตร การใชนํ้าภาค
การกษตรในขตพ้ืนทีไชลประทานซึไงปนผูใชนํา้รายใหญมกั
จะเดรบัผลกระทบดยถูกปรับลดพืน้ทีไการปลูกพืชฤดูลงลง
พืไอใหพียงพอตอความตองการน้ําในภาคสวนอืไน สําหรับ
พืน้ทีไการกษตรนอกขตชลประทานปนการใชนํา้ฝนหรือการ
สูบนํ้าจากน้ําบาดาล ความสีไยงจึงข้ึนกับความเมนนอน
ของปริมาณน้ําฝนในตละป นอกจากน้ี การขาดคลนน้ําทีไ
กิดขึ้นสงผลใหกิดความขัดยงดานการจัดสรรนํ้าซึไงเด
กลายปนปญหาสําคัญในภาคกษตร ทั้งในระหวางราษฎร
ดวยกันระหวางราษฎรกับรัฐ ละระหวางหนวยงานของรัฐ
ดวยกัน การขยายตัวอยางรวดรใวของความตองการน้ําของ
มืองละภาคอุตสาหกรรมทําใหกิดการชวงชิงทรัพยากรน้ํา
ระหวางมืองกับชนบท

กลางป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2554 ประทศเทย
ประสบกับอุทกภัยละดินคลนถลมในหลายพ้ืนทีไ รวม
จํานวน 18 ครั้ง ดังตารางทีไ 2.10.2 นับวาชวงวลาดังกลาว
ปนปหงน้ําทวมซ้ําซาก ดยฉพาะอยางยิไงน้ําทวมดินคลน
ถลมภาคใตในชวงปลายดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2554

รวม 10 จังหวัด 100 อําภอ 651 ตําบล 5,410 หมูบาน ละ
มรีาษฎรเดรบัความดือดรอน 629,523 ครวัรือน 2,984,435 

คน นอกจากน้ี มีผูสียชีวิตท้ังสิ้น 66 คน ละสงผลกระทบ
ตอบานรือน ระบบสาธารณูปภค พชืผลทางดานการกษตร
ละประมง รงงานอุตสาหกรรมกิจการหมืองร รงงานใน
พื้นทีไ การทองทีไยว สรางความสียหายอยางมาก ดย
ประมินผลกระทบบ้ืองตนมีมูลคาสูงถึง 26,075 ลานบาท 

นอกจากความสียหายท้ังชวิีตละทรัพยสนิปนจํานวนมาก
ลว ยังสงผลตอสภาวะจิตใจของผูประสบอุทกภัยอีกดวย 

(รายละอียดในหัวขอ 3.1) หลังจากน้ันเมนานมหาอุทกภัย
ในภาคกลางในปลายป พ.ศ. 2554 เดสรางความสียหายให
กบัประทศเทยต้ังตดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ครอบคลุม
พื้นทีไตั้งตภาคหนือตลอดลงมาจนถึงภาคกลางละ
กรุงทพมหานคร สงผลกระทบตอชีวิตความปนอยูของ
ประชาชนปนจาํนวนมากละยังสงผลกระทบตอสิไงวดลอม 

ซึไงจากการประมินพบวาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 นี้ กอให
กิดความสียหายทางศรษฐกิจมากกวา 1.4 ลานลานบาท 
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 ในสวนของการพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใชปนปริมาณ
มากละปนระยะวลาตอนืไองยาวนานทําใหระดับนํ้า
บาดาลตํไาลงดยเมมกีารคืนตัวจนกิดวิกฤติการณนํา้บาดาล 

ละสงผลกระทบตอนืไองทําใหผนดินทรุด นํ้าคใมเหล
ทรกซมึรกุล้ําขาเปในชัน้น้ําบาดาล ทัง้นี ้พืน้ทีไทีไเดมกีารนํา
นํา้บาดาลมาใชประยชนพืไอการอุปภคบริภคละการผลิต
ทางศรษฐกิจปนจํานวนมาก เดก พื้นทีไภาคกลางบริวณ
กรุงทพมหานครละปริมณฑล ละลุมนํ้ามอาว จังหวัด
ลาํพูน ซึไงมกีารพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใชจนกินระดับความ
ปลอดภัย

ความสืไอมทรมของหลงนํา้ผิวดินสงผลทาํใหระบบ
นิวศของหลงน้ําน้ันโ มคีวามหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ในขณะทีไบางชนิดมีปริมาณลดลงอยางชัดจนสงผลกระทบ
ตอการประมงในหลายพ้ืนทีไ ดยฉพาะในพ้ืนทีไอาวเทย
ตอนบน นอกจากน้ี ความสืไอมทรมของหลงน้ํายังสงผลตอ
สขุภาพของประชาชนท้ังทางตรงละทางออม ชน กอใหกิด
ปญหารครายรง รคติดตอ กิดสัตวพาหะนํารคมากข้ึน 

ปนตน ในสวนของภาคอุตสาหกรรมกใเดรับผลกระทบจาก
ความเมหมาะสมของนํ้าดิบพืไอการใช ประยชนใน
กระบวนการผลิต  ทําให ต นทุนการผลิตพิไมขึ้นจาก
กระบวนการปรับปรุงน้ํากอนนําเปใชประยชน 
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2.3.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ 6 พฤษภาคม ป พ.ศ.

2552 รบัทราบผนการลงทุนในผนปฏบัิตกิารเทยขมขใง
ป พ.ศ. 2553-2555 วงงินลงทุนรวม 1.567 ลานลานบาท
หรือฉลีไยปละ 522,289 ลานบาท มีหลงงินจากงินงบ
ประมาณผนดิน งบลงทนุของรัฐวสิาหกิจ หลงงินกูภายใน
ละตางประทศ ละการรวมลงทุนระหวางภาครัฐละ
อกชน พืไอชวยใหกิดการลงทุนละการจางงานภายใน
ประทศ  รวมท้ังสร างความมัไนใจให ก ภาคอกชน
ใหขามารวมลงทุนกับรัฐบาล ละกอใหกิดการดํานิน
กจิกรรมทางศรษฐกจิทีไกระจายเปในภูมภิาคละทองถิไนทัไว
ประทศ ซึไงจะกอใหกิดผลในการขับคลืไอนศรษฐกิจของ
ประทศในระยะตอเป สงผลใหการฟนตัวของศรษฐกิจเทย
ดยรวมปนเปอยางตอนืไองละยัไงยืน รวมทัง้ยังจะชวยพิไม
ขดีความสามารถในการขงขันของประทศในระยะยาวดย
มีผนงานพืไอการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ดังน้ี

1. ผนงานปรับปรงุประสิทธิภาพระบบการกระจาย
นํ้าพัฒนาหลงน้ําขนาดลใกพืไอการกษตร  นํ้าพืไอ
อุตสาหกรรมละประสิทธิภาพการผลิตภาคกษตร ประกอบ
ดวย งานกอสรางละปรับปรุงระบบชลประทานทัไวประทศ 

ละงานกอสรางฝายหลงกักกใบนํ้าขนาดลใกพืไอใหปน

หลงดูดซับนํ้า การลงทุนดานหลงน้ําในขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก ละการพัฒนาภาคกษตรในการสรางความ
มัไนคงดานอาหารนนการพัฒนามลใดพันธุพืช ทั้งพืชอาหาร
ละพืชพลังงาน การพัฒนาพันธุสัตว การสงสริมใหมีการ
ปรบัปลีไยนพันธุด ีละการพัฒนารูปบบละทคนลยกีาร
ผลติในป พ.ศ. 2553-2555 ปนงินลงทุน 230,645 ลานบาท 

กําหนดผนการดํานินการพัฒนาหลงน้ําบงปน 3 ระยะ 

คอื ผนระยะส้ัน (กอสรางในป พ.ศ. 2553-2555) ผนระยะกลาง 
(กอสรางในป พ.ศ. 2556-2560) ละผนระยะยาว (กอสราง
ตั้งต ป   พ .ศ .  2561 ป นต นเป) ดยผนระยะส้ัน
จะปนผนงานทีไมีความพรอมสามารถกอสรางเดทันที 

สวนผนระยะกลางละระยะยาวจะปนผนงานทีไยังอยู
ระหวางการศึกษาความหมาะสมของครงการ ผลกระทบ
สิไงวดลอม ละการดํานินการดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน
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จากผนพัฒนาพิไมพ้ืนทีไชลประทานฯ คาดวาจะ
สามารถกใบกักน้ําเดพิไมติมอีกประมาณ 26,603 ลาน
ลูกบาศกมตร ละมีพื้นทีไชลประทานพิไมขึ้นอีกประมาณ 

34.04 ลานเร มืไอรวมกับปริมาณน้ํากใบกักละพ้ืนทีไ
ชลประทานทีไมีอยูในปจจุบัน จะทําใหประทศเทยมีหลง
กใบกักน้ําเวใช 102,973 ลานลูกบาศกมตร หรือประมาณ
รอยละ 52 ของปริมาณน้ําทาในประทศ ละถาสามารถ
ดาํนินการเดตามผนจะทําใหมพีืน้ทีไชลประทานพิไมขึน้ปน
พื้นทีไทั้งสิ้น 62.4 ลานเร

2. กรมทรพัยากรน้ํา เดรบังบประมาณในการดาํนิน
ครงการภายใตผนปฏิบัติการเทยขมขใง (ป พ.ศ. 2553-

2555) ในผนปรับปรุงบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานดาน
ศรษฐกจิฯ ละผนการพัฒนาพ้ืนทีไพิศษ 5 จงัหวัดชายดนใต 
วงงิน 8,090 ลานบาท พืไอปรับปรุงบริการสาธารณะข้ัน
พืน้ฐานพืไอยกระดับคณุภาพชีวิตละพิไมขดีความสามารถ
ทางธุรกิจ ตลอดจนสรางความมัไนคงดานอาหารละพลังงาน 

รักษาสิไงวดลอม พิไมประสิทธิภาพทางภาคกษตรละ

อุตสาหกรรม ดยมีดาํนินครงการอนุรกัษละปรับปรงุฟนฟู
หลงนํ้า จํานวน 2,393 ครงการ ครงการอนุรักษฟนฟู
หลงน้ํา จาํนวน 4 ครงการ อยูระหวางดํานินการ การปรับปรงุ
สิไงกอสรางดานหลงน้ําพืไอถายอน จํานวน 307 ครงการ 
(กรมทรัพยากรน้ํา 2553) 

 สําหรับปญหาละอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ปรมิาณน้ํา คอื ยังขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการระหวาง
หนวยงานทีไมีภารกิจละรับผิดชอบรืไองการพัฒนาละ
บริหารจัดการน้ํา ซึไงอาจสงผลใหการกําหนดผนงานหรือ
ครงการพืไอการพัฒนาพิไมพืน้ทีไชลประทานใหตใมศกัยภาพ
มคีวามซํา้ซอนกัน ซึไงปจจยัทีไจะสงผลตอความสาํรใจของการ
จดัทําผนงานหรือครงการพฒันาหลงนํา้ใหตใมศกัยภาพ 

ชน ความหมาะสมดานวิศวกรรม ผลกระทบตอสิไงวดลอม 

ทศันคติจากสังคม กฎหมายหรือระบียบตางโ ละงบประมาณ
ทีไใชในการดํานินงาน

มกีารกําหนดนยบายละพ้ืนทีไปาหมายการจัดการ
นํ้าสียชุมชน (ป พ.ศ. 2553-2584) ดยกําหนดนวทางการ
บริหารจัดการน้ําสียชุมชน พืไอใหสวนราชการนําเปปน
นวทางในการดํานินงานจัดการละกเขปญหาน้ําสียของ
ประทศใหปนเปในทิศทางดียวกัน ละจัดทํากรอบผน
ทุกระยะ 5 ป พืไอใหสอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ละผนจัดการคุณภาพสิไงวดลอม ระยะ
วลาดํานินการ 32 ป ริไมตั้งตป พ.ศ. 2553-2584 บงปน 

3 ระยะ คือ ระยะทีไ 1 จํานวน 7 ป (พ.ศ. 2553-2559) ระยะทีไ 2 

จํานวน 15 ป (พ.ศ. 2560-2574) ระยะทีไ 3 จํานวน 10 ป (พ.ศ. 

2575-2584)



146 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

2.3.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
การ ดํา  นินการบ ริหาร จัดการ น้ํ า ทีไ ผ  านมา 

ประทศเทยยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา
อยางหมาะสม นวทางในการดํานินการกเขปญหา
ทรัพยากรน้ําจําปนตองอาศยัความรวมมอืจากทุกภาคสวน 

ดยฉพาะภาครัฐทีไมีอยูหลายหนวยงานตองทํางานให
ประสานสอดคลองกัน ขอสนอนะสําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําสามารถสรุปเด ดังน้ี

1. สรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ดาํนนิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดยหนวยงานของรัฐ
ตองใหขอมูลขาวสารทีไถูกตองละความรูความขาใจก
ชุมชนละประชาชน พืไอลดความขัดยง ปลีไยนปนความ
รวมมือละสรางความชืไอถือใหกับประชาชนในพ้ืนทีไป๛ด
อกาสใหทุกภาคสวนทีไมีสวนเดสวนสียอันกิดจากการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีสวนรวมในกระบวนการคิด
กําหนดนยบาย การปฏิบัติงานในระดับตางโ ละจําปน
ตองหาจุดรวมทีไทกุภาคสวนยอมรับเด พืไอใหกิดความทาทียม 

ละปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ําใหกับทุกภาคสวน 

ละตองมีการคํานึงถึงผลกระทบทีไจะกิดขึ้นในทุกดาน ชน 

ระบบนิวศหลงน้ํา ระบบนิวศชุมชน คุณภาพชีวิต 

ศรษฐกจิละสงัคม รวมท้ังการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ 

พืไอให   กิดการบริหารละจัดการทรัพยากรน้ําบบ
บูรณาการ รอบดาน ละยัไงยืน หนวยงานหลักทีไกีไยวของ 

เดก กระทรวงกษตรละสหกรณ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวง
พลังงาน
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2. พฒันาละพิไมศักยภาพหลงน้ํากกักใบทีไมีอยู 
จากอดีตถึงปจจบัุน ประทศเทยมีการสรางขืไอนในครงการ
ชลประทานขนาดใหญ จํานวน 93 ครงการ ขนาดกลาง 

จํานวน 731 ครงการ ละในครงการชลประทานขนาด
ลใก จํานวน 13,143 ครงการ นอกจากน้ียังมีหลงน้ําตาม
ธรรมชาต ิชน พื้นทีไชุมนํ้า หนอง ละบึง ปนตน พื้นทีไหลาน้ี
ป นหล งกักกใบนํ้าละชะลอปญหาอุทกภัยดังน้ัน 

จงึจาํปนตองมกีารพัฒนา ปรบัปรงุ ละฟนฟูพืน้ทีไกักกใบนํา้
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดลใก ละหลงนํ้าตาม

ธรรมชาติทีไมอียูใหมปีระสิทธิภาพในการกักกใบละระบายน้ํา
พิไมขึ้น ซึไงสามารถดํานินการเดอยางรวดรใว ละสามารถ
ลดปญหาภัยลงละภาวะขาดคลนน้ําพืไอการกษตรกรรม 

อุปภค ละบริภคในฤดูลง ขณะดียวกันสามารถปองกัน
ละบรรทาปญหาอุทกภัยเดในระดับหนึไง หนวยงานหลัก
ทีไกีไยวของ เดก กระทรวงมหาดเทย กระทรวงกษตรละ
สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ละ
กระทรวงพลังงาน (การเฟฟาฝายผลิต)
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3. สนับสนุนการสรางหลงกักกใบนํ้าขนาดลใก
ในระดับชุมชน ชน บอ สระน้ํา หรืออางกใบนํ้าขนาดลใก
ในตละชุมชนควบคู กับการพิจารณากอสรางครงการ
พัฒนาอางกใบนํ้าหรือขืไอนขนาดใหญ ถึงมครงการ
กอสรางขนาดใหญจะมีศักยภาพในการกักกใบนํ้าเดด ีตกใ
สงผลกระทบมากกวาครงการขนาดลใก ดยพบวาการสราง
ขืไอนในตละคร้ังเดทําลายครงสรางสังคมของชุมชนใน
พืน้ทีไครงการ ทาํลายสิไงวดลอม ระบบนิวศทางน้ํา ดนิ ปาเม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปนตน ซึไงความสียหาย

เมสามารถประมินคาทางสังคมละระบบนิวศวิทยาเด 
ละยากทีไจะฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพดิมดังนั้น รัฐบาลควร
ทบทวนนวทางดํานินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในอดีตทีไมุงนนการสรางครงการกักกใบนํ้าดยหนวยงาน
ภาครัฐ ซึไงมักจะกอใหกิดปญหาทางสังคมสิไงวดลอม ละ
ระบบนิวศตางโ ตามมามากมายในระยะยาว ดังทีไกําลัง
ประสบอยูในหลายพ้ืนทีไครงการของประทศเทย ชน ขืไอน
ปากมูล หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม ละกระทรวงกษตรละสหกรณ

4. มุ งน นการบริหารจัดการระบบนํ้าชิง
บูรณาการ ดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในชิง
ปรมิาณ ชิงคุณภาพ ละชิงระบบนิวศ ตัง้ตตนน้ํา กลางน้ํา
ละปลายน้ํา ซึไงทุกระบบมีความสัมพันธกันอยางหลีกลีไยง
มิเด การกําหนดนยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
จงึตองชืไอมยงระบบดังกลาวขาดวยกัน รวมท้ังตองคาํนึงถึง
ดานการระบายน้ํา ละกักกใบนํ้าในชวงวลาตางโ ควรให
ความสําคัญกับระบบนิวศอืไนโ ดวย ชน ระบบนิวศดิน 

ปาเม ละพ้ืนทีไ ชุมนํา้ ปนตน ดยการอนุรกัษพืน้ทีไปาตนน้ํา

ใหอุดมสมบูรณจะชวยดูดซับปริมาณน้ําหลากในฤดูฝน 

ลดความรุนรงของน้ําทวม ละปองกันการพังทลายของ
หนาดิน การควบคุมระบบนิวศทางดิน การใชประยชน
ทีไดินในดานตางโ พืไอลดปริมาณการปนปอนมลสารลงสู
หลงน้ําผิวดินละใตดิน ตลอดจนการรักษาพ้ืนทีไชุ มนํ้า
พืไอใชปนหลงกักกใบละรองรบัมลสารกอนลงสูหลงน้ํา
ทะลชายฝง หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
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ÃÙ»·Õè 2.3.9 สรุปสถานการณทรัพยากรน้ํา

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
� การขยายตัวของมืองละกิจกรรม
ทางศรษฐกิจ

รงกดดัน
� ความผันผวนจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศลก
� ความตองการใชนํา้ละของสียพิไมขึน้
� การบริหารจัดการน้ําทีไขาดการมี
สวนรวม

ผลกระทบ
� ระบบนิวศสียสมดุล
� การดํารงชีวิตของประชาชนปลีไยนเป
� ความขัดยงในสังคม
� สูญสียมูลคาทางศรษฐกิจ

สถานการณ
� ปญหาอุทกภัย/ภัยลงซํ้าซาก
� คุณภาพหลงน้ําผิวดินสืไอมทรมมากขึ้น
� หลงน้ําบาดาลกิดการปนปอน

การตอบสนอง
� การพัฒนาละฟนฟูหลงน้ํา
� ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ํา
� การจัดการน้ําสียชุมชน
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2.4 ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¾ÅÑ§§Ò¹ 

 ทรัพยารพลังงาน เปนทรัพยารที่มีความสําคัญยิ่ง
ับารพัฒนาเศรษฐิจในปจจุบัน เนื่องจาเปนปจจัยาร
ผลิตท่ีสาํคญัในทุสาาไมวาจะเปนเษตรรรม อตุสาหรรม 

และภาคบริาร รวมท้ังยังเปนสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญ
สาํหรับภาคครวัเรือนดวยเนัน อยางไรต็าม ประเทศไทย
นับเปนประเทศผูนําเาพลังงานสุทธิ เนื่องจาไมสามารถ
ผลิตพลังงานใหเพียงพอบัความตองารในประเทศได โดยมี
ารพ่ึงพิงารนําเาพลังงานจาตางประเทศคิดเปนสัดสวน
เินวาคร่ึงหนึ่งองปริมาณารใพลังงานในประเทศ
ทัง้หมด ทาํใหประเทศไทยตองมีารบริหารจัดารความเส่ียง
จาความผันผวนองเศรษฐิจโล โดยเพาะอยางย่ิงความ

ผันผวนองราคานํ้ามัน ทั้งนี้ในวง 5-10 ปที่ผานมา ราคา
นํ้ามันไดปรับตัวเพ่ิมสูง้ึนอยางตอเน่ือง เนื่องจาความ
ตองารารใพลังงานในระดับโลไดเพ่ิมสงูึน้ ประอบับ
ารเ็งําไรองนัลงทุน
 สาํหรับประทศเทย การพิไมขึน้ของประชากรละการ
ขยายตัวทางศรษฐกิจอยางรวดรใว ดยฉพาะการจริญ
ติบตของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหมีความตองการใช
พลังงานในประทศพิไมสูงข้ึนตามเปดวย ในป พ.ศ. 2553 

ผลติภณัฑมวลรวมในประทศเทยมมีลูคา 10,108,200 ลานบาท 

พิไมขึ้น รอยละ 11.8 จากป พ.ศ. 2552 ซึไงการพิไมขึ้นของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประทศน้ี สงผลดยตรงตอความ
ตองการใชพลังงานในประทศ 
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 นอกจากความสําคัญของพลังงานในระบบศรษฐกิจ
ลว การใชทรัพยากรพลังงานยังสงผลกระทบตอสิไงวดลอม
อีกดวย การผาเหมช้ือพลิงฟอสซิลนับปนหลงกํานิด
กาซรือนกระจกทีไสาํคัญ ดยฉพาะกาซคารบอนเดออกเซด 
ซึไงกอใหกิดปญหาสิไงวดลอมทัง้ในระดับภูมภิาค ละระดับลก 

 ในปจจุบัน การพิไมสูงข้ึนของราคาน้ํามันละความ
ตืไนตัวกับปญหาการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศในระดับลก 

เดสงผลใหกิดการพัฒนาพลังงานทดทนในภาคตางโ 

ชน ในป พ.ศ. 2553 สัดสวนการผลิตเฟฟาจากพลังงาน
ทดทนตอการผลิตเฟฟาท้ังหมดในลกเดพิไมขึน้ปนรอยละ 

19 (Commission of the European Communities, ค.ศ. 2010) 

นอกจากน้ี การผลิตพลังงานจากพลังงานลมยังมีอัตราการ
ติบตพิไมขึ้นถึงรอยละ 30 ตอป 

 ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานละผล
กระทบดานสิไงวดลอมทีไกิดข้ึนจากการใชพลังงานทําใหการ
พัฒนาทคนลยี ประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมถึงการ
พัฒนาพลังงานทดทนช้ือพลิงฟอสซิลปนประดในสําคัญ
ทีไเดรับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคสวน
ตางโ ในทุกระดับ
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13 พลังงานข้ันสุดทาย (Final energy) หมายถึง พลังงานข้ันสุดทายทีไผูบริภคใช ดยเมรวมช้ือพลิง ทีไนําเปใชในการผลิตพลังงานทุติยภูม ิ

ซึไงหมายถึงการนําพลังงานปฐมภูมิมาผานการปรรูป ชน นํ้ามันสํารใจรูป ละเฟฟา

2.4.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¾ÅÑ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
1. การใชพลังงานขั้นสุดทาย13

 

ในชวง 5 ปทีไผานมา (ป พ.ศ. 2549-2553) การใช
พลังงานข้ันสุดทายมีนวนมพิไมสูงขึ้นอยางตอนืไองใน
อัตราฉลีไยรอยละ 3.0 ตอป มีสาหตุหลักมาจากการติบต
ทางศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2553 มีการใชพลังงานท้ังหมด 

71,166 พนัตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึน้จากในป พ.ศ. 2552 

ถึงรอยละ 6.7 คิดปนมูลคาการใชพลังงานกวา 1,294 พัน
ลานบาท (กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรกัษพลังงาน, 

2553 a) ทั้งน้ี นืไองมาจากการขยายตัวของศรษฐกิจในชวง
ปทีไผานมา ดังรูปทีไ 2.4.1

หากเมมมีาตรการอนุรกัษละพิไมประสทิธิภาพการ
ใชพลังงาน หรือการปรับครงสรางอุตสาหกรรมละระบบ
ขนสง ความตองการพลังงานในกรณีปกติ (Business as 

usual) จะพิไมขึ้นจาก 71,000 พันตันทียบทาน้ํามันดิบใน
ปจจุบัน ปน 151,000 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ หรือ
ประมาณ 2.1 ทาของความตองการพลังงานในปจจุบัน
ภายในอีก 20 ป (กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ
พลังงาน, 2553 b)
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ÃÙ»·Õè 2.4.1 การใชพลังงานขั้นสุดทายละผลิตภัณฑมวลรวมในประทศ ป พ.ศ. 2549-2553

·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาละอนุรักษพลังงาน 2553 ละสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิ2554
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 มืไอพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน พบวา ในป 
พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีสัดสวนการใชพลังงานตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประทศ (Energy Intensity) ทากับ 

15.48 พนัตันทียบทาน้ํามนัดิบตอพนัลานบาท (หรือทากับ 

113,361 บารรลทียบทาน้ํามันดิบตอลานบาท) ลดลงจาก
ปกอนรอยละ 0.6 ในขณะทีไคาความยืดหยุนการใชพลังงาน 

(Energy Elasticity) ทากับ 0.94 พิไมขึ้นจากปกอนชน
กัน ทั้งน้ี มืไอปรียบทียบขอมูลสัดสวนการใชพลังงานตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประทศของเทยกับประทศอืไนโ 

พบวา ประทศเทยจัดวาปนประทศทีไมีสัดสวนการใช
พลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประทศสูงละมีนวนม
ทีไสัดสวนดังกลาวจะพิไมสูงขึ้น ดังรูปทีไ 2.4.2 สดงใหหในวา
ประสทิธิภาพในการใชพลังงานของประทศเทยยังคงดอยกวา
ประทศญีไปุนละวียดนาม ละอยูในระดับใกลคียงกับ
ประทศสหรัฐอมรกิาละมาลซีย ดงัน้ันกระทรวงพลังงานจึงเด
จัดทําผนอนุรักษพลังงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2554-2573)  

ดยมีวัตถุประสงคหลักในการอนุรักษพลังงานในระยะยาว
ของประทศ ดังกรอบทีไ 2.4.1

ÃÙ»·Õè 2.4.2 สัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประทศ ป พ.ศ. 2523-2549

·ÕèÁÒ : U.S. Energy Information Administration 2554
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 จากตารางทีไ 2.4.1 พบวา การใชพลังงานข้ันสุดทายของประทศเทยยังคงมีการกระจุกตัวอยูในสาขาอุตสาหกรรม (รอยละ 

36.4) ละสาขาขนสง (รอยละ 35.2) อยางเรกใตาม มืไอพิจารณาถึงการปลีไยนปลงในการใชพลังงานข้ันสุดทายรายสาขา 

พบวา สาขาธุรกิจการคา ปนสาขาทีไมอัีตราการติบตของการใชพลังงานข้ันสุดทายสูงทีไสดุ (รอยละ 11.7) รองลงมา เดก 
สาขาบานอยูอาศัย (รอยละ 9.2)
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¡ÃÍº·Õè 2.4.1 ผนอนุรักษพลังงาน 20 ป
จากราคาพลังงาน การยงชิงทรัพยากรพลังงาน ละปญหาสิไงวดลอมทีไเดกิดข้ึนอยางตอนืไองละ

มีนวนมจะมีความรุนรงยิไงข้ึน ประกอบกับการทีไผู นํารัฐบาลเดใหสัตยาบันตอผูนํากลุมประทศความ
รวมมือทางศรษฐกิจภาคพ้ืนอชียปซิฟ๛ก (APEC) วาจะรวมกันสงสริมอนุรักษพลังงานใหปนเปตามปาหมาย
ทีไตั้งเวในป พ.ศ. 2573 กระทรวงพลังงานจึงเดจัดทําผนอนุรักษพลังงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2554-2573)

ดยมีจุดดนของผน ดังน้ี
 � มีปาหมายทีไจะลดความขมการใชพลังงานลงรอยละ 25 ละลดการใชพลังงานข้ันสุดทายลง

รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2573 มืไอทียบกับป พ.ศ. 2548

 � ภาคศรษฐกิจทีไจะตองมีการอนุรักษพลังงานมากทีไสุด คือ ภาคขนสงละภาคอุตสาหกรรม
 � จะทําใหคาความยืดหยุนพลังงานลดลงจาก 0.98 หลือ 0.7 ใน 20 ปขางหนา
 � จะกอใหกิดการประหยัดพลังงานสะสมฉลีไย 14,500 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ คิดปนมูลคา 

271,700 ลานบาทตอป ละหลีกลีไยงการปลอยกาซคารบอนเดออกเซดสะสมฉลีไย 48 ลานตันตอป
� จะมีมาตรการท้ังภาคบังคับดวยกฎระบียบกับภาคการสนับสนุนละสงสริม 

� จะนนมาตรการทีไทําใหกิดการปลีไยนปลงทิศทางตลาดละพฤติกรรมของผูใชพลังงาน
� จะมกีารบังคบัใหธรุกจิพลังงานขนาดใหญตองดาํนินมาตรการสงสริมการอนุรกัษพลังงานใหกบั

ผูใชพลังงานตามมาตรฐานข้ันตํไาทนการดํานินงานบบสมัครใจ
� จะมีมาตรการชวยหลือทั้งดานการงินละทคนิคสําหรับผูประกอบการรายยอย
� มีมาตรการสงสริมการใชยานยนตทีไมีประสิทธิภาพพลังงานสูง
� จะมีการกระจายภาระความรับผิดชอบดานการสงสริมการอนุรักษพลังงานสูภาคสวนตางโ 

ของสังคมมากข้ึน ดยใหภาคอกชนปนหุนสวนทีไสําคัญละการพิไมบทบาทขององคการบริหารสวนทองถิไน 

รวมทั้งการใหหนวยงานภาครัฐสดงบทบาทปนบบอยางทีไดีในการอนุรักษพลังงาน
·ÕèÁÒ : กระทรวงพลังงาน 2554 (www.dede.go.th/dede/images/stories/NEEP2030_FINAL.pdf) 

ไ

ยลง

คา
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μÒÃÒ§·Õè 2.4.1 การใชพลังงานขั้นสุดทายจํานกตามสาขาศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2551-2553

·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษพลังงาน 2553

 สําหรับความตองการใชพลังงานเฟฟาในประทศ จาก
ขอมูลชวงป พ.ศ. 2540-2553 พบวามีการใชเฟฟาพิไมขึ้น
ฉลีไยรอยละ 4.6 ตอป ดยในป พ.ศ.2553 มีการใชเฟฟา 

149,475 กิกะวัตตชัไวมง ดยสวนใหญปนการผลิตเฟฟา
จากกาซธรรมชาต ิ (รอยละ 69.2) พิไมขึ้นจากปกอนรอยละ 

17.1 สวนทีไหลือปนการผลิตเฟฟาจากลิกเนต (รอยละ 

21.4) ละพลังงานหมุนวียนละพลังงานอืไนโ (ชน ฟน 

¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¢Ñé¹ÊØ´·ŒÒÂ¨íÒá¹¡
μÒÁÊÒ¢ÒàÈÃÉ°¡Ô¨

»ÃÔÁÒ³ 
(¾Ñ¹μÑ¹à·ÕÂºà·‹Ò¹íéÒÁÑ¹ Ốº)

ÍÑμÃÒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
(ÃŒÍÂÅÐ)

2551 2552 2553 2552 2553

สาขากษตรกรรม 3,446 3,477 3,701 0.9 6.4

สาขาอุตสาหกรรม 24,421 24,060 25,871 -1.5 7.5

สาขาบานอยูอาศัย 9,958 10,089 11,013 1.3 9.2

สาขาธุรกิจการคา 4,968 4,940 5,520 -0.6 11.7

สาขาขนสง 23,097 24,132 25,061 4.5 3.8

¡ÃÍº·Õè 2.4.2 นวนมการพัฒนาพลังงานนิวคลียรในประทศเทย
จากการพิไมขึน้ของความตองการใชเฟฟาอยางตอนืไองในประทศเทยละการขาดคลนช้ือพลิงธรรมชาติ

ในประทศ ทําใหมีนวคิดในการพัฒนาละสรางรงเฟฟาพลังงานนิวคลียรในประทศเทย ดยในป พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการนยบายพลังงานหงชาติเดอนุมัติผนพัฒนากําลังผลิตเฟฟาของประทศเทย พ.ศ. 2551-2564 

ฉบบัปรบัปรงุครัง้ทีไ 2 ซึไงใหมีรงเฟฟาพลังงานนิวคลียรในป พ.ศ. 2563 ในปจจบัุนผนรงเฟฟาพลังงานนิวคลียร
เดผานระยะรกเปลว ดยปนการศึกษารืไองความหมาะละจัดตรียมครงสรางพ้ืนฐานพืไอรองรบัรงเฟฟา
พลังงานนิวคลียร 

อยางเรกใตาม หลังจากหตุการณสนึามิละการพรกระจายของกัมมนัตภาพรังสีทีไกิดข้ึนในญีไปุนจึง
กิดความตืไนตัวละกังวลกีไยวกับความปลอดภัยจากการสรางรงเฟฟาพลังงานนิวคลียรในวงกวางทําให
คณะกรรมการนยบายพลังงานหงชาติมืไอคราวการประชุม ครัง้ทีไ 3 /2554 มืไอวนัทีไ 27 มษายน พ.ศ. 2554 

มีมติหในชอบใหลืไอนการกอสรางออกเปอีก 3 ป 

·ÕèÁÒ : สํานักงานนยบายละผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2554

. 2551 

-2564 

คลยีร
ฟฟา

จงึ
ห
4 

 ในป พ.ศ. 2553 มีการผลิตพลังงานในประทศท้ังหมด 71,429 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึ้นจากป พ.ศ. 2552 ถึง
รอยละ 10.1 ดยกาซธรรมชาติยังคงปนหลงพลังงานในประทศทีไสําคัญทีไสุด มีการผลิต 31,061 พันตันทียบทา พิไมขึ้น
จากปกอนถึงรอยละ 17.1 ดังตารางทีไ 2.4.2

กลบ กากออย วัสดุหลือใชทางการกษตร ขยะ ละกาซ
ชีวภาพ) (รอยละ 9.2) 

 พืไอรองรบัความตองการใชเฟฟาทีไพิไมขึน้ ประทศเทย
เดมีผนการพัฒนาละการสรางรงเฟฟาพลังงานนิวคลียร
มืไอป พ.ศ. 2551 อยางเรกใตาม ในป พ.ศ. 2554 ผนดงักลาว
ถูกลืไอนการพิจารณาออกเปอีก 3 ป นืไองจากหตุการณการ
พรกระจายของกัมมันตภาพรังสีในญีไปุน ดังกรอบทีไ 2.4.2
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·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษพลังงาน 2553

μÒÃÒ§·Õè 2.4.2 การผลิตพลังงานในประทศ จํานกตามประภทพลังงาน ป พ.ศ. 2551-2553

¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÑ§§Ò¹

»ÃÔÁÒ³ 

(¾Ñ¹μÑ¹à·ÕÂºà·‹Ò¹íéÒÁÑ¹ Ốº)

ÍÑμÃÒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
(ÃŒÍÂÅÐ)

2551 2552 2553 2552 2553

นํ้ามันดิบ 7,320 7,585 7,655 3.6 0.9

ลิกเนต 4,743 4,775 4,771 0.7 - 0.1

กาซธรรมชาติ 24,969 26,525 31,061 6.2 17.1

คอนตนสท 3,900 3,792 4,467 - 2.8 17.8

เฟฟาพลังงานน้ํา ละอืไนโ 1,577 1,586 1,194 0.6 - 24.7

พลังงานหมุนวียนละพลังงานอืไนโ 20,188 20,627 22,281 2.2 8.0

 2. การนําขาพลังงานละการสงออกพลังงาน
 ในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีการนําขาพลังงานจาก
ตางประทศท้ังสิน้ 64,017 พนัตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึน้
จากป พ.ศ. 2552 รอยละ 3.2 ดยฉพาะกาซธรรมชาติมี
การนําขา 9,156 พันตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึ้นรอยละ 

10.4 อยางเรกใตาม การนําขาน้ํามันสํารใจรูปเดลดลงหลือ
พียง 161 พันตัน ลดลงรอยละ 62.5 สําหรับการสงออก
พลังงานในป พ.ศ. 2553 มีปริมาณใกลคียงกับการสงออก
ในป พ.ศ. 2552  คิดปน 12,531 พันตันตอนํ้ามันดิบ
 3. การใชพลังงานทดทน14

 

 ในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีการใชพลังงานทดทน
ทัง้สิน้ 7,148 พนัตันทียบทาน้ํามันดิบ พิไมขึน้จากปทีไผานมา
ถึงรอยละ 21.2 ดยมีนวนมพิไมขึ้นอยางตอนืไอง (รูปทีไ 
2.4.3) ชน 

 1. กาซธรรมชาติ (NGV)
15

 พิไมขึ้นจาก 654 พันตัน
ทียบทาน้ํามันดิบในป พ.ศ. 2551 ปน 1,550 พันตัน
ทียบทาน้ํามันดิบในป พ.ศ. 2553  

14 พลังงานทดทน (Alternative Energy) จากหลงทีไใชลวหมดเป อาจรียกวา พลังงานส้ินปลือง เดก ถานหิน กาซธรรมชาต ินิวคลียร หินน้ํามัน
ละทรายน้ํามัน ปนตน ละพลังงานทดทนอีกประภทหนึไงปนหลงพลังงานทีไใชลวสามารถหมุนวียนมาใชเดอีก รียกวา พลังงานหมุนวียน 

(Renewable Energy) เดก สงอาทิตย ลม ชีวมวล นํ้า ละเฮดรจน ปนตน 

15 การพิไมขึ้นของการใชพลังงานทดทน สวนหนึไงมาจากการใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตพิไมมากข้ึน ซึไงการพิไมขึ้นของปริมาณการใช
กาซธรรมชาติสําหรับรถยนตนั้น กอใหกิดมลพิษละมีผลสียตอสภาพสิไงวดลอมเดชนกัน

 2. ช้ือพลิงชีวภาพ (กสซฮอลละเบอดีซล) 

พิไมขึน้จาก 602 พนัตันทียบทาน้ํามันดิบในป พ.ศ. 2551 ปน 

804 พันตันทียบทาน้ํามันดิบในป พ.ศ. 2553  ประทศเทย
จัดอยูในอันดับ 8 ของประทศทีไมีการผลิตช้ือพลิงชีวภาพ
สงูทีไสดุในลก ละถือปนอันดับ 2 ของอชีย (คณะกรรมการ
ครือขายพลังงานทดทนพืไอศตวรรษทีไ 21, พ.ศ. 2553)

 3. พลังงานความรอนใตพภิพซึไงดยสวนใหญถูกนําเป
ใชในการผลิตเฟฟา พิไมขึ้นจาก 3,306 พันตันทียบทา
นํา้มันดิบในป พ.ศ. 2551 ปน 4,463 พนัตันทียบทาน้ํามันดิบ
ในป พ.ศ. 2553 

 การใชพลังงานทดทนในป พ.ศ. 2553 คิดปนสัดสวน
รอยละ 10 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายท้ังหมด (พิไมขึ้น
จากรอยละ 7.3 ในป พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ตามผนพัฒนา
พลังงานทดทน 15 ป พ.ศ. 2551-2565 ประทศเทยต้ังปา
ในการพิไมสัดสวนการใชพลังงานทดทนปนรอยละ 20 

ของการใชพลังงานข้ันสุดทายภายในป พ.ศ. 2565 ดงักรอบทีไ 
2.4.3 
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รูปทีไ 2.4.3 การใชพลังงานทดทนในชวงป พ.ศ. 2551-2553

·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ 2553

¡ÃÍº·Õè 2.4.3 ผนพัฒนาพลังงานทดทน 15 ป
จากวิกฤตราคาพลังงานทีไปรับตัวสูงข้ึนอยางตอนืไองสงผลกระทบตอความปนอยูของประชาชนใน

ประทศดยตรง กระทรวงพลังงานจึงเดจัดทําผนพัฒนาพลังงานทดทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น มี
วัตถุประสงคพืไอ (1) ใหประทศเทยใชพลังงานทดทนปนพลังงานหลักของประทศทนการนําขาน้ํามัน (2) 

พิไมความมัไนคงในการจัดหาพลังงานใหประทศ (3) สงสริมการใชพลังงานรูปบบชุมชนสีขียวครบวงจร (4) 

สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตทคนลยีพลังงานทดทนในประทศ ละ (5) วิจัย พัฒนา สงสริมทคนลยี
พลังงานทดทนประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ี ผนพัฒนาฯ ดังกลาวเดกําหนดปาหมายหลักใหพิไมสัดสวนการใช้
พลังงานทดทนปนรอยละ 20 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายของประทศ ภายในป พ.ศ. 2565

ผนพัฒนาพลังงานทดทน มีกรอบการพัฒนา 15 ป สามารถบงออกเดปน 3 ระยะ คือ ระยะ
สั้น (พ.ศ. 2551-2554) ระยะกลาง (พ.ศ. 2555-2559) ละระยะยาว (พ.ศ. 2560-2565) ดยมีมาตรการ/
นวทางสงสริมพลังงานทดทนทีไสําคัญ เดก (1) กําหนดใหพลังงานทดทนปนวาระหงชาติ (2) ภาครัฐ
มีนยบายสนับสนุนพลังงานทดทนทีไตอนืไอง (3) ภาครัฐดํานินการจัดหาครงสรางพ้ืนฐานพืไอรองรับ
การขยายตัวของพลังงานทดทน (4) มกีารปรับปรงุกฎหมายหรือกฎระบียบทีไกีไยวขอกบัพลังงานทดทน 

(5) จดัสรรงบประมาณพืไอใชในการวิจยั พฒันา สาธิต สงสริม รณรงค ผยพร ละประชาสัมพันธดาน
พลังงานทดทน (6) สามารถขาถึงหลงขอมูลพลังงานทดทน ละ (7) กําหนดใหมีมาตรฐาน
ทคนลยีละการผลิตพลังงานทดทน

·ÕèÁÒ : กระทรวงพลังงาน 2554  (http://www.dede.go.th/dede/images/stories/y51_y65.pdf)
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2.4.2 ¼Å¡ÃÐ·º
 จากขอมูลของกระทรวงพลังงาน (2553) พบวา

ณ สิ้นป พ.ศ. 2553  ประทศเทยมีปริมาณสํารองป๛ตรลียม
ทีไพิสูจนลว (Proved : P1- ระดับความชืไอมัไนรอยละ 90)

ประกอบดวยกาซธรรมชาต ิ10.6 ลานลานลูกบาศกฟุต กาซ
ธรรมชาติหลว 245 ลานบารรล ละน้ํามันดิบ 198 ลาน
บารรล  คดิปนปรมิาณรวมทียบทาน้ํามันดิบรวมกนัท้ังส้ิน 

2,236 ลานบารรล ซึไงลดลงจากปกอน (2552)(2,330 ลาน
บารรล) 94 ลานบารรล หรือประมาณ รอยละ 4 ดยปริมาณ
สาํรองทีไพสิจูนลวของกาซธรรมชาตลิดลงประมาณ รอยละ 

4 (0.44 ลานลูกบาศกฟตุ) กาซธรรมชาติหลว ละน้ํามันดิบ
พิไมขึ้นประมาณ รอยละ 2 (8  ลานบารรล) 

สําหรับปริมาณสํารองป๛ตรลียมทีไยังเมเดพิสูจนทั้ง
ประภท Probable (P2 ระดับความชืไอมัไนรอยละ 50) ละ 

Possible (ระดับความชืไอมัไนรอยละ 10) ของกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติหลวละน้ํามันดิบทีไคดิทียบทาน้ํามันดิบรวม
กันท้ังสิน้ 4,190 ลานบารรล ซึไงพิไมขึน้จากปทีไลวประมาณ 

รอยละ 2 (75 ลานบารรล) ท้ังน้ีจาํปนตองทาํการสํารวจพิไม
ติมพืไอพสิจูนยืนยันใหปนปรมิาณสํารองทีไพสิจูนลวตอเป
กอนการพัฒนาละผลิตขึ้นมาใชประยชน สําหรับขอมูล
ปรมิาณสํารองป๛ตรลียมทีไยังเมเดพสิจูนนีม้เีวพืไอประกอบ
การวางผนสํารวจละพัฒนาป๛ตรลียมในบ้ืองตนทาน้ัน
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อนึไง ตัวช้ีวัดดานสัดสวนของปริมาณสํารองตออัตรา
การผลิตรายป (R/P ratio)ในกรณีมืไอทียบกับปรมิาณสํารอง
ทีไพสิจูนลว (ณ วันทีไ 31 ธันวาคม ป พ.ศ. 2552) พบปริมาณ
สํารองทีไพิสูจนลวสามารถผลิตกาซธรรมชาติเดอีกพียง
ประมาณ 8 ป ละมืไอรวมกับปรมิาณสํารองทีไยังเมเดพสิจูน 
(จะใชฉพาะคา Probable –P2 ระดับความชืไอมัไนรอยละ 

50) กใจะสามารถผลิตกาซธรรมชาติเดอีกประมาณ 17 ป 
(ทีไมา: กรมช้ือพลิงธรรมชาต ิ“ปรมิาณสํารองป๛ตรลียมของ
ประทศเทย” ณ ธันวาคมป พ.ศ. 2553) ซึไงดยทัไวเปในการ
พัฒนาหลงป๛ตรลียมภายในประทศจะใชคา P1+P2 มา
พิจารณาประกอบกัน สวนระยะวลาการผลิตกาซธรรมชาติ
หลวจะปรผกผันตามระยะวลาการผลิตกาซธรรมชาติ
สาํหรับนํา้มันดิบ ประทศเทยยังตองนาํขาจากตางประทศ
กวารอยละ 85 ของปริมาณความตองการใชนํ้ามันภายใน

ประทศ ดงัน้ัน ระยะวลาการผลิตนํา้มันดิบจากหลงภายใน
ประทศจึงเมเดปนขอมลูหลักในการใชวางผนพัฒนาดาน
พลังงานของประทศ นืไองจากมิเดสะทอนถึงความมัไนคงดาน
พลังงานของประทศอยางทจริง จึงมิเดประมิน R/P ratio 

ของการผลิตในอนาคตเว
การใชพลังงานในป พ.ศ. 2553 ทาํใหกิดการปลอย

กาซคารบอนเดออกเซดทั้งหมด 198,059 พันตัน พิไมขึ้น
รอยละ 0.2 จากป พ.ศ. 2552 ดยมีปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนเดออกเซดตอผลติภัณฑมวลรวมในประทศทากับ 

43 ตนัตอลานบาท ละปรมิาณการปลอยกาซคารบอนเดออกเซด
ตอการใชพลังงานข้ันสุดทายทากับ 3 ตันตอตันทียบทา
นํ้ามันดิบ สวนใหญกิดจากการผลิตเฟฟา (รอยละ 41.7) 

การขนสง (รอยละ 27.3) ละอุตสาหกรรมการผลิต (รอยละ 22.3) 

ตามลําดับ ดังรูปทีไ 2.4.4 

ÃÙ»·Õè 2.4.4 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนเดออกเซดในชวงป พ.ศ. 2549-2553

·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษพลังงาน 2553
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2.4.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ป พ.ศ. 2553 กระทรวงพลังงานเดดํานินการตาม
ยุทธศาสตรกระทรวง 5 ดาน ดยชืไอมยงกับปาหมาย
ยุทธศาสตรระดับชาติตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาต ิฉบับทีไ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ขอ 3 ยุทธศาสตร
การพิไมขีดความสามารถในการขงขันพืไอใหศรษฐกิจ
ขยายตัวเดอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน ประกอบดวย
 �  ความมัไนคงดานพลังงาน 

 �  การสงสริมพลังงานทดทน
 �  กํากับดูลราคาพลังงานใหมีความหมาะสม
มีสถียรภาพสอดคลองกับสถานการณศรษฐกิจละการลงทุน
 �  การอนุรักษพลังงานละการสงสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
 �  การพัฒนาพลังงานควบคู  เปกับการดูล
สิไงวดลอม

กระทรวงพลังงานเดกําหนดปาหมายทีไจะลดการ
ปลอยกาซรือนกระจกตามผนพัฒนาพลังงานทดทน
15 ป ใหเดเมนอยกวา 42 ลานตันตอป ละลดการปลอย
กาซรือนกระจกจากผนการอนุรักษพลังงานใหเดเมนอย
กวา 30 ลานตันตอปภายในป พ.ศ. 2573 นอกจากน้ี ในป 

พ.ศ. 2553 มีครงการดานการพัฒนาพลังงานทดทนละ
อนรุกัษพลังงานของกระทรวงพลังงานทีไเดดาํนินการเปตาม
กลเกการพัฒนาทีไสะอาด ซึไงมีผลตอการลดการปลอยกาซ
รือนกระจกกิดข้ึนลวละเดรับอนุมัติจากองคการบริหาร
จัดการกาซรือนกระจกลว รวมทั้งสิ้น 125 ครงการ จะ
สามารถลดการปลอยกาซรือนกระจกเด 8 ลานตันตอป ใน
จํานวนน้ีเดรับการข้ึนทะบียนจากคณะกรรมการบริหาร
กลเกการพัฒนาทีไสะอาด ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวน 41 ครงการ 
ซึไงกําลังอยูระหวางการตรวจประมินพืไอใหเดมาซึไงปรมิาณ
กาซรือนกระจกทีไเดรับการรับรอง หรือ Carbon Credit ซึไง
สามารถนําเปจําหนายใหกประทศในกลุม Annex I ตอเป
เด นอกหนือจาก 2 ครงการทีไเดรับใบ CERs ละเดขาย
คารบอนครดิตเปลวปละ 8 สนตัน (กระทรวงพลังงาน, 

2553) 
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สาํหรับป พ.ศ. 2553 กระทรวงพลังงานเดจดัทําผน
พัฒนากําลังผลิตเฟฟาของประทศเทย พ.ศ. 2553

-2573 ซึไงคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 

มมีติหในชอบตามขอสนอของคณะกรรมการนยบายพลังงาน
หงชาติ ละคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 

2553 มีมติหในชอบตามมติคณะกรรมการนยบายพลังงาน
หงชาติ มืไอวันทีไ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คือ ใหความหใน
ชอบ (1) รบัทราบผนสํารองผนพัฒนากําลังการผลิตเฟฟา
ของประทศเทย พ.ศ. 2553-2573(2) หในชอบผนการ
จัดหากาซธรรมชาติระยะยาวทีไสอดคลองกับผนพัฒนา
กําลังการผลิตเฟฟาของประทศเทย พ.ศ. 2553-2573 (3) 

หในชอบใหตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับละติดตามการ
ดาํนินการสงสริมการผลิตเฟฟาจากพลังงานหมุนวียน ละ
หในชอบอัตราสวนพิไมราคารับซื้อเฟฟาคงดิม
2.4.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีการใชพลังงานใน
ประทศพิไมขึ้นถึงรอยละ 6.7 ละมีการผลิตพลังงานใน
ประทศพิไมขึน้ถึงรอยละ 10.1 จากปทีไผานมา ซึไงปนผลจาก
การขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศ อยางเรกใตาม มีการ
พัฒนาพลังงานทดทนทําใหมีการใชพลังงานทดทนพิไม
ขึ้นจากปทีไผานมาถึงรอยละ 21.2 ละทําใหในป พ.ศ. 2553 

มีการใชพลังงานทดทนคิดปนรอยละ 10 ของการใช
พลังงานท้ังหมด ละปรมิาณการปลอยกาซคารบอนเดออกเซด
ในป พ.ศ. 2553 ยังคงมีระดับใกลคียงกับในป พ.ศ. 2552 

มวาจะมีการใชพลังงานทดทนพิไมขึ้นกใตาม ละมืไอ
พจิารณาถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงานพบวา ในป พ.ศ. 

2553 ประทศเทยมีสดัสวนการใชพลังงานตอผลติภัณฑมวล
รวมในประทศละความยืดหยุนของการใชพลังงานพิไมขึน้
ลใกนอย ซึไงสดงถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานลดลง
 จากขอมูลสถิติการใช พลังงานในป พ.ศ.  2553 

สามารถสรปุประดในละขอสนอนะทีไภาครัฐละผูทีไกีไยวของ
ควรรงดํานินการ เดก

1. ปรบัปรงุประสทิธิภาพการใชพลงังานใหมาก
ยิไงขึ้น ดยการพัฒนาดานทคนลยี (ทั้งภาคการผลิตละ
การบริภค) ละการสงสริมจิตสํานึกใหประชาชนรวมกัน
ประหยัดพลังงาน ซึไงสามารถดํานินการเดดยผาน
นยบายทางราคาหรือภาษี ชน การคิดราคาพลังงานตอ
หนวยพิไมขึ้นตามปริมาณการใชหรือการบงการคิดราคา
พลังงานตามสาขาการใช ดยในสาขาทีไพลังงานมีความ
จําปนนอยหรือมีนวนมจะพัฒนาพลังงานทดทน
เดมากอาจคิดราคาสูงกวาในสาขาทีไพลังงานมีความจําปน
สูง  พืไอสร างรงจูงใจให   กิดการประหยัดพลังงาน 
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ละการพัฒนาทคนลยีทางลือก หนวยงานหลักทีไกีไยวของ
เดก กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม ละกระทรวงการคลัง

2. กระตุนใหกิดการพัฒนาพลังงานทดทนให
พิไมมากยิไงขึ้น การพัฒนาพลังงานทดทนมีความสําคัญ
มากในการลดผลกระทบตอสิไงวดลอม จากการลดการ
ปลอยกาซรือนกระจก มวาการใชพลังงานทดทนจะมี
นวนมพิไมสงูขึน้มาก ตยงัคดิปนพียงรอยละ 10 ของการใช
พลังงานท้ังหมดทาน้ัน ดยฉพาะอยางยิไงควรสนับสนุนให
มกีารพัฒนาช้ือพลิงชีวภาพ การผลิตเฟฟาจากชีวมวลละ
พลังงานสงอาทิตย ดยภาครัฐอาจจะใชนยบายละ
มาตรการจูงใจทางราคาในการกระตุนการพัฒนาพลังงาน
ทดทน ชน การลดภาษี การสงสริมดานการลงทุน ปนตน 

รวมถึงการพิไมการสงสริมการรียนรูทคนลยีใหกับผูผลติ
รายใหมดวย หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก กระทรวง
พลังงาน ละกระทรวงการคลัง

3. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช
พลังงานหมุนวียนดยใหคํานึงถึงความหมาะสมกับ
สภาพในตละทองถิไน ทั้งน้ี ตองลือกทคนลยีการผลิต
พลังงานหมุนวียนใหหมาะสมกับทองถิไน ซึไงมาตรการน้ีจะ
ปนการพิไมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาอีกดวย 

ดยภาครัฐสามารถสนับสนุนผานกองทุนระดับชุมชน ละ
ใชมาตรการทางศรษฐศาสตรในการจูงใจใหทองถิไนริริไมการ
วางผนการจัดการพลังงานในทองถิไนดวยตนอง หนวยงาน
หลักทีไกีไยวของเดก กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดเทย 

ละกระทรวงการคลัง
4. พัฒนาระบบขนสงภายในประทศใหมี

ประสิทธิภาพมากยิไงขึ้น การปรับปรุงระบบขนสงใน
ประทศกระบวนการคลืไอนยายสินคาละบริการ ละการ
จดัการทีได ีรวมท้ังการพัฒนาระบบขนสงทางราง จะสามารถ
ชวยใหกิดการประหยัดพลังงานละลดการปลอยกาซ
คารบอนเดออกเซด หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก 
กระทรวงพลังงานละกระทรวงคมนาคม

5. ใชมาตรการทางภาษีในการกปญหามลพิษ
ทีไกิดจากการใชพลังงาน นวทางลือกหนึไงในการก
ปญหามลพิษทีไกิดข้ึนคือการกใบภาษีสิไงวดลอมจาก
การใชพลังงานทีไกอใหกิดมลพิษ ทั้งน้ีพืไอสะทอนตนทุน
ทีไทจรงิจากการใชพลังงาน หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

กระทรวงสาธารณสุข ละกระทรวงการคลัง
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ÃÙ»·Õè 2.4.5 สรุปสถานการณทรัพยากรพลังงาน

รงกดดัน
� ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาด
ลก
� ความตืไนตัวในปญหาสิไงวดลอมใน
ระดับลก ภูมิภาค ละประทศ ผลกระทบ

� ปริมาณสํารองป๛ตรลียมลดลง
� ปญหามลพิษทางอากาศ
� การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ

การตอบสนอง
� การพัฒนาพลังงานควบคูกับการดูล
สิไงวดลอม
� ผนพัฒนาพลังงานทดทน
� ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

สถานการณ
� ความตองการใชพลังงานพิไมขึ้น
� การผลิตพลังงานในประทศพิไมขึ้น
� การใชพลังงานทดทนพิไมขึ้น
� ปลอยกาซคารบอนเดออกเซดพิไมขึ้น

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
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อยางหในเดชัด ดยในป พ.ศ. 2504 ประทศเทยมีพื้นทีไปา
คิดปนรอยละ 53.3 ของพ้ืนทีไประทศละลดลงหลือพียง
รอยละ 27.95 ในป พ.ศ. 2532 จนกระทัไงตองมีการประกาศ
พ.ร.บ.ป๛ดปาในป พ.ศ. 2532 ทําใหปาเมธรรมชาติริไมมีการ
ฟนตัวละมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน รวมทั้งในปจจุบัน 

ภาครัฐอกชน ละประชาชนทัไวเปมีความตืไนตัวละความ
สนใจในการอนุรักษรักษาสิไงวดลอมมากยิไงขึ้น มีการทํา
ครงการอนุรักษปาละปลูกปาทดทนกันอยางกวางขวาง 

ซึไงสงผลดีอยางยิไงตอสถานการณปาเมในประทศอยางเร
กใตามจากความตองการใชทีไดินทีไพิไมสูงขึ้นอยางตอนืไอง 

ทําใหพื้นทีไปาในประทศเทยยังคงเดรับความสีไยงจากการ
ถูกบุกรุก ดังน้ัน การฟนฟูละอนุรักษพื้นทีไปาจึงนับปน
ภารกิจทีไสําคัญของประทศ
 นอกจากปญหาดานการใชประยชนของทีไดนิละการ
บุกรุกพ้ืนทีไปาลว ความสืไอมทรมของดินในประทศเทยกใ
ปนปญหาทีไสําคัญอีกประการหนึไง ความสืไอมทรมของดิน
นีม้สีาหตุจากกิจกรรมของมนษุยละความสืไอมทรมทีไกิด
ขึ้นตามธรรมชาติ ดยความสืไอมทรมทีไกิดจากมนุษยมัก
จะกิดจากการใชประยชนทีไดินติดตอกันปนวลานานดย
ขาดการบํารุงรักษาสภาพดินละการอนุรักษดินละน้ํา 

สวนความสืไอมทรมทีไกิดจากธรรมชาติสวนใหญปนปญหา
ทีไกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ ชน การกิดภัยลง อุทกภัย 

ดินถลม ปนตน

2.5 ารใชประโยชนที่ดิน ทรัพยาร
ดิน และแรธาตุ
 ที่ดินเปนทรัพยารท่ีมีความสําคัญตอารดํารงีวิต
องประานและารพัฒนาประเทศเปนอยางย่ิง ารใ
ประโยนองที่ดินสงผลระทบโดยตรงตอท้ังารผลิตาร
พัฒนาประเทศ ความินดีอยูดีองประาน รวมถึงสภาพ
สิ่งแวดลอมโดยรวมองประเทศ อยางไร็ตาม ที่ดินนับเปน
ทรัพยารที่มีจําัดอยางที่สุด ารยายตัวอยางรวดเร็วอง
จํานวนประารและเศรษฐิจทําใหความตองารที่ดินเพ่ิม
สงูึน้ ทัง้น้ี จาอมูลารถอืครองท่ีดนิองคนไทยพบความ
ไมเทาเทียมันในารถือครองท่ีดิน โดยประเทศไทยมีที่ดิน
ที่มีเอสารสิทธิถูตองจํานวน 130 ลานไร ซึ่งเอสารสิทธิ
องทีด่นิจํานวนเือบ 100 ลานไรเปนองคนเพยีงรอยละ 10 
องประเทศหรือคิดเปนจํานวนประมาณ 6.5 ลานคนเทานั้น 

ณะที่คนอีจํานวนรอยละ 90 หรือจํานวนวา 60 ลานคน 

ตองแบงท่ีดินท่ีเหลืออี 30 ลานไร (สถาบันพัฒนาองคร
ุมน พ.ศ. 2552) ซึ่งความไมสมดุลนี้ทําใหเิดปญหาาร
บุรุพ้ืนท่ีปาและสงผลอยางย่ิงตอารพัฒนาประเทศและ
ความินดีอยูดีองประาน
 สําหรับประทศเทยซึไงปนประทศในขตรอน ปาเม
ปนทรัพยากรทีไมีคุณประยชนหลากหลาย ชน ปนหลง
วัตถุดบิสาํหรับการดํารงชีวิตของมนษุย ปนทรัพยากรสําคัญ
ทีไชวยรักษาสมดุลของระบบนิวศ ดังน้ันปาเมจึงนับปน
ทรัพยากรทีไมคีวามสาํคัญอยางยิไงตอทัง้มนษุยละสิไงวดลอม
อืไนโ 

 อยางเรกใตาม จากการพัฒนาศรษฐกิจในชวง 50 ป
ทีไผานมา ทาํใหทรัพยากรปาเมในประทศเทยสืไอมทรมลง
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2.5.1  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
  1. การใชทีไดิน
  ป พ.ศ. 2552 ทีไผานมา พบวา พืน้ทีไของประทศเทย
ถูกใชพืไอการกษตรกรรม 171,585,556 เร หรือคิดปน
รอยละ 53.50 ของพ้ืนทีไทัง้หมด ดยปนทีไนา 78,619,362 เร 
ภาคทีไมีทีไนามากทีไสุดคือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ คิดปน 

47,315,666 เร รองลงมาคือ ภาคหนือ 17,366,638เร ละ
ภาคกลาง 8,970,190 เร ดยในปจจุบัน ยังคงมีปญหาการ
บุกรุกทีไปาพืไอทาํการกษตรอยูในหลายพ้ืนทีไ ชน การบุกรุก
พื้นทีไปาตนน้ําพืไอพาะปลูกขาวพดในภาคหนือ ปนตน 

ดังกรอบทีไ 2.5.1

 ภาคหนือปนภาคทีไมปีาเมสมบรูณมพีืน้ทีไมากทีไสดุ 

คิดปนน้ือทีไ 57,149,137 เร ดยทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ 

มีพื้นทีไปารอสภาพฟนฟูถึง 6,230,433 เร จากน้ือทีไทั้งหมด 

20,784,463 เร หรือคดิปนรอยละ 29.98 ของพ้ืนทีไปาในภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ในขณะทีไคาฉลีไยสัดสวนปารอสภาพ

ฟนฟูของทั้งประทศทากับรอยละ 3.18 ทาน้ัน นอกจากน้ี 

ภาคตะวันออกฉียงหนือยังมีพื้นทีไทิ้งร างมากทีไสุดถึง 

3,969,321 เร รองลงมาคือ ภาคหนือ ภาคใต ละภาคกลาง 
ตามลําดับ ดังตารางทีไ 2.5.1

 จากขอมูลของกรมทีไดิน พบวามีการออกอกสาร
สิทธิทีไดินพิไมขึ้นอยางตอนืไองนับตั้งตริไมมีการออกฉนด
ครั้งรกในป พ.ศ. 2444 ดยในดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2553 

มีอกสารสิทธ่ิทกุประภทรวมจํานวน 31,745,400 ปลง คดิปน
น้ือทีไทั้งหมด 127,088,324 เร ดยบงปนฉนดรวมทั้งสิ้น 

26,850,403 ปลง คิดปนพ้ืนทีไ 96,919,065 เร อกสาร 
น.ส.3ก จํานวน 3,589,706 คิดปนพ้ืนทีไ 18,654,602 เร 
ละอกสาร น.ส.3 จํานวน 1,101,970 ปลง คิดปนพ้ืนทีไ 
10,050,381 เร 
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μÒÃÒ§·Õè 2.5.1 การใชทีไดินของประทศเทย ป พ.ศ. 2551/2552

·ÕèÁÒ : สวนวิคราะหสภาพการใชทีไดิน สํานักนยบายละผนการใชทีไดิน กรมพัฒนาทีไดิน 2553

»ÃÐàÀ·¡ÒÃãªŒ·Õè´Ô¹ ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ÀÒ¤àË¹×Í ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡ ÀÒ¤ãμŒ
à¹×éÍ·Õè

(äÃ‹) ÃŒÍÂÅÐ

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

 พื้นทีไกษตรกรรม 71,532,728 38,843,904 21,816,008 13,643,063 25,749,853 171,585,556 53.51

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

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

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

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

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

 พืชเรหมุนวียน - 3,607,916 - - - 3,607,916 1.12

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

 อืไนโ (พืชสวน, ทุงหญาลี้ยงสัตว, พืชนํ้า) 514,983 395,531 585,010 116,383 40,475 1,652,382 0.52

 พื้นทีไปาเม 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

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

 พื้นทีไบใดตลใด 4,934,071 2,484,808 1,791,655 1,070,394 1,736,115 12,017,043 3.74

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

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

อืไนโ (หมืองร, บอลูกรัง, บอทราย ) 223,560 179,596 316,452 114,330 169,698 1,003,636 0.31

ÃÇÁ 105,533,963 106,027,680 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
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»ÃÐàÀ·
í̈Ò¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃÊÔ· Ô̧

á»Å§

¨íÒ¹Ç¹à¹×éÍ·Õè

äÃ‹ §Ò¹ ÇÒ

ฉนด 26,898,345 96,919,065 3 49

น.ส.3ก 3,592,433 18,682,041 3 40

น.ส.3 1,100,840 10,041,755 2 96

ใบจอง 153,782 1,445,460 2 61

ÃÇÁ 31,745,400 127,088,324 0 46

μÒÃÒ§·Õè 2.5.2 ปรมิาณอกสารสทิธิทีไดนิทัไวประทศ ตัง้ตออกฉนดคร้ังรก ป พ.ศ. 2444-31 มีนาคม ป พ.ศ. 2553

·ÕèÁÒ : ศูนยปฏิบัติการกรมทีไดิน 2554

 จากความตองการใชพื้นทีไทีไมากข้ึน ในขณะทีไจํานวนพ้ืนทีไมีจํากัดทําใหในป พ.ศ. 2552 มีการบุกรุกพ้ืนทีไปามากถึง 

5,597 คดี คิดปนพ้ืนทีไ 33,794 เร หรือคิดปนมูลคาความสียหายกวา 2,278,596,944.84 บาท (สวนยุทธการดานปองกัน
ละปราบปราม สํานักปองกันรักษาปา พ.ศ. 2552)

¡ÃÍº·Õè 2.5.1 การขยายตวัของพืน้ทีไปลกูขาวพดลีย้งสตัว
ในจังหวัดนาน
 จงัหวัดนานมีลกัษณะภูมปิระทศปนพ้ืนทีไลาดชันกวา
รอยละ 85 ละมีฝนตกในชวงกลางปทาํใหเมหมาะกับการ
ทํากษตรดยทัไวเปนัก ขาวพดล้ียงสัตวปนพืชศรษฐกิจ
หลักของกษตรกรในจังหวัดนาน 

 จากการทีไความตองการขาวพดล้ียงสัตวเปใชในการ
ผลติอาหารสตัวทีไพิไมขึน้ ทาํใหราคาขาวพดล้ียงสัตวพิไม
สูงขึ้นมากในชวง 5 ปหลัง ประกอบกับการใชนยบาย

·ÕèÁÒ : สํานักงานกษตรจังหวัดนาน  2554ÕÕè ํ ั ั ั 

ประกันรายเดของรฐับาล สงผลใหกษตรกร
พิไมการปลกูขาวพดล้ียงสัตวมากข้ึนอยาง
รวดรใว ดยในป พ.ศ. 2549 จังหวัดนานมี
พืน้ทีไการปลูกขาวพดล้ียงสัตว 151,654 เร 
ตเดพิไมขึ้นกวา 3 ทาตัว ปนพ้ืนทีไถึง 

468,571 เร ในป พ.ศ. 2552 ละมากกวา 8 

สนเรในป พ.ศ. 2553 ซึไงสวนหนึไงปนการ
บุกรุกพ้ืนทีไปาพืไอนํามาใชปลูกขาวพด 
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 2. ทรัพยากรปาเม
 จากขอมลูในอดีตทีไผานมา พบวา ในชวงป พ.ศ.2516-2532 

พืน้ทีไปาเมของประทศเทยลดลงอยางรวดรใวจากป พ.ศ. 2516 

ซึไงมีพื้นทีไถึงรอยละ 45 ของพื้นทีไประทศดยในป พ.ศ. 2532 

หลือพ้ืนทีไปาเมพียงรอยละ 27.95 หลังจากน้ัน รัฐบาลเดออก
พระราชกําหนดกเขพิไมติมพระราชบัญญัต ิปาเม พ.ศ. 2484 

ละคาํสัไงกระทรวงกษตรละสหกรณรืไองการใหสมัปทานปาเม
สิน้สุดลง (ป๛ดปา) อยางเรกใตาม ในชวงป พ.ศ. 2533-2549 พืน้ทีไ
ปาเมของประทศเทยกใยังคงลดลงตในอตัราการลดลงทีไนอยลง
กวาในชวงกอน 

 ป พ.ศ. 2551 ปนปทีไพื้นทีไปาเมของประทศพิไมสูงข้ึน 

ขณะทีไในป พ.ศ. 2551-2552 พืน้ทีไปาเมเมเดมกีารปลีไยนปลง
มากนัก ซึไงปนสัญญาณทีไดีสําหรับการอนุรักษพื้นทีไปาเมใน
ประทศเทย ทั้งน้ี ในป พ.ศ. 2552 ประทศเทยมีพื้นทีไปาเม
หลืออยูพียง 172,184 ตารางกิลมตร (107,615,181 เร) หรือ
คิดปนรอยละ 33.6 ของพื้นทีไทั้งหมดของประทศ

ÃÙ»·Õè 2.5.1 นื้อทีไปาเมของประทศเทย ป พ.ศ. 2516-2553

ËÁÒÂàËμØ : วิธีการคํานวณพ้ืนทีไปา ป พ.ศ. 2543 ตกตางจากการวัดในป พ.ศ. 2541 กลาวคือการคํานวณในป พ.ศ. 2541 

ใชขอมูลดาวทียมมาตราสวน 1 : 250,000 ละนําขาขอมลูดยการลากสนดวยมือ ในขณะทีไการคํานวณพ้ืนทีไปาป พ.ศ. 

2543 ใชขอมูลดาวทียมมาตราสวน 1 : 50,000 ละนําขาขอมูลบบดิจิตอล จึงทําใหกิดความตกตางของขอมูลขึ้น
·ÕèÁÒ : กรมปาเม 2553 
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 ป พ.ศ. 2553 มีการรายงานการกระทําผิดกฎหมาย
ปาเมทั้งหมด 4,580 คดี น้ือทีไปาถูกบุกรุกผวถางท้ังหมด 

19,853 เร นอกจากน้ี จากการสํารวจการครอบครองพ้ืนทีไปาเม
ของราษฎรดยผิดกฎหมายในชวงป พ.ศ. 2541-2553 พบวา 

พื้นทีไปาอนุรักษตามกฎหมายมีราษฎรขาเปครอบครองทีไดิน
พืไออยูอาศัยทํากินประมาณ184,710 ราย รวมน้ือทีไทั้งสิ้น 

2,225,540 เร (กรมอุทยานหงชาติ สัตวปาละพันธุพืช, 

2554) 

 เฟปาทีไกิดขึน้ในฤดูลงนบัปนปญหาสําคัญตอทรพัยากร
ปาเมในประทศเทยมาอยางตอนืไอง ดยฉพาะพ้ืนทีไภาคหนือ
ของประทศเทย เฟปาทีไกิดขึน้มีทัง้ทีไกิดตามธรรมชาต ิละ

¾×é¹·Õè
1 μØÅÒ¤Á ¾.È. 2552 - 
30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2553

1 μØÅÒ¤Á ¾.È. 2553 - 
30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2554

¤ÇÒÁ¶Õè (¤ÃÑé§) ¾×é¹·ÕèàÊÕÂËÒÂ (äÃ‹) ¤ÇÒÁ¶Õè (¤ÃÑé§) ¾×é¹·ÕèàÊÕÂËÒÂ (äÃ‹)

ภาคกลาง 575 7,037 407 6,353

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 1,577 20,589 808 10,368.5

ภาคหนือ 4,198 32,359 1,265 8,117

ภาคใต 434 23,191 6 586

ÃÇÁ 6,784 83,176 2,486 25,424.5

·ÕèÁÒ : สวนควบคุมเฟปา สํานักปองกัน ปราบปรามละควบคุมเฟปา กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปาละพันธุพืช 2554

μÒÃÒ§·Õè 2.5.3 ความถีไของการกิดเฟปาละพื้นทีไสียหายจากเฟปา

 นอกจากน้ี สัดสวนพ้ืนทีไเฟเหมปาตอพื้นทีไปาเมของ
ประทศเทย ระหวางป พ.ศ. 2543-2553 มีนวนมลดลง
อยางมาก ดยในป พ.ศ. 2543 ประทศเทยมีพื้นทีไเฟเหมปา

มนุษย ตั้งตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ความถีไของการกิด
เฟปาละพ้ืนทีไทีไกิดเฟปามีนวนมลดลงอยางตอนืไอง ตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิดเฟปา 6,784 ครั้ง ครอบคลุม
พื้นทีไ 83,176 เร พิไมขึ้นจากป พ.ศ. 2552 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตั้งตวันทีไ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2553-30 กันยายน พ.ศ. 2554) กิดเฟปารวม 2,486 ครั้ง 
ครอบคลุมพื้นทีไ 25,424.5 เร ภาคหนือปนภาคทีไกิดเฟปา
สงูสุดถึง 1,265 คร้ัง มพีืน้ทีไสียหายจากเฟปาท้ังหมด 8,117 เร 
(สวนควบคุมเฟปา สาํนักปองกนัปราบปรามละควบคมุเฟปา, 

กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปาละพันธุพืช, 2554)

คิดปนรอยละ 0.548 ของพื้นทีไปาเมทั้งหมดของประทศ 

ตในป พ.ศ. 2552 มพีืน้ทีไเฟเหมปาลดลงหลือพียงรอยละ 

0.055 ของพื้นทีไปาเมทั้งหมดของประทศ



171OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
State of the Environment 2011

ÃÙ»·Õè 2.5.2 สัดสวนพื้นทีไเฟเหมปาตอพ้ืนทีไปาของประทศเทยระหวาง ป พ.ศ. 2543-2552

·ÕèÁÒ : กรมปาเม ละสวนควบคุมเฟปา กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปาละพันธุพืช 2553

 3. ทรัพยากรดิน
 ทรัพยากรดินปนทรัพยากรธรรมชาติทีไกิดขึ้นจากการ
ปรสภาพหรือการสลายตัวของหิน รธาตุละอินทรียวัตถุ 

ถึงมวาดินจะปนทรัพยากรทีไใชลวสามารถกิดทดทนเด 
ตกระบวนการกิดของดนิตองใชวลานานมาก การกิดชัน้ดิน
หนา 1 นิ้ว อาจจะตองใชระยะวลานานถึง 200-1,000 ป 
นืไองจากการทรัพยากรดินสวนใหญของประทศเทยใชพืไอ
การประกอบอาชีพกษตรกรรม คุณภาพของดินจึงปนสิไงทีไ
สําคัญตอประสิทธิภาพในการปลูกพืชตางโ การใชดินดย
ขาดการบํารุงรกัษาจนทําใหทรัพยากรดินสืไอมทรมยอมกอ
ใหกิดผลกระทบตอทัง้ระบบนิวศละชีวิตความปนอยูของ
คนในประทศปนอยางมาก
 สาหตุทีไทาํใหดนิกิดความสืไอมทรมสามารถจาํนกเด 
ดังน้ี  

  � สาหตุจากการใชประยชนทีไดินติดตอกันปน
วลานานดยเมถูกตองตามหลักการอนุรักษดินละน้ํา
รวมถึงขาดการปรับปรุงบํารุงดิน จึงทําใหกิดการชะลางพัง
ทลายของดิน ความอุดมสมบรูณลดลง การสูญสียครงสราง
ของดนิทําใหกิดการอัดนน ละยังนําเปสูปญหาการท้ิงราง
ทีไดิน  

2543
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´Ô¹·ÕèÁÕ»̃ÞËÒ à¹×éÍ·Õè (äÃ‹) ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ»̃ÞËÒ

ดินคใม 14,393,469 8.23

ดินทราย 12,544,293 7.17

ดินต้ืน 46,090,109 26.35

ดินปร้ียวจัด 6,239,361 3.57

ดินอินทรีย 260,109 0.15

ดินทีไมีปฏิกิริยาปนกรด* 95,410,591 54.54

ÃÇÁ¾×é¹·Õè 174,937,932 100

* พื้นทีไดินทีไมีปญหาตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน เมรวมพื้นทีไทีไมีปญหาอืไนซอนทับอยู
·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาทีไดิน 2554

μÒÃÒ§·Õè 2.5.4 ดินทีไมีปญหาของประทศเทย

  � สาหตุจากการสืไอมทรมดยคุณสมบัติของดินอง ซึไงครอบคลุมถึงความสืไอมทรมของดินทางดานกายภาพ 

ทางคมี ละชีวภาพ 

  � สาหตุจากพิบัติภัยธรรมชาติซึไงอาจจะเมเดกิดข้ึนปนประจํา เดก การกิดภัยลง อุทกภัย ดินถลม
ผนดินเหว เฟปา หรือพายุตางโ ทีไกอใหกิดความสียหายกพื้นทีไทีไประสบภัย ซึไงบางพ้ืนทีไสามารถฟนฟูใหกลับมาใช
ประยชนเดอีกคร้ัง บางพ้ืนทีไอาจตองใชวลานานหรือบางทีไอาจกิดความสียหายทีไรนุรงมากจนยากกการฟนฟู ทรัพยากร
ดนิในภาพรวมลวพบวา ในป พ.ศ. 2550 พืน้ทีไดนิกวารอยละ 50 ของพ้ืนทีไลุมนํา้ในประทศเทยปนพ้ืนทีไสืไอมทรม (ระดับ
ฝาระวัง ระดับรนุรง ละระดับวกิฤต) คดิปนพ้ืนทีไ 168,687,520 เร ดยมีพืน้ทีไสืไอมทรมระดบัดลุธรรมชาติ 151,353,760 

เร (กรมพัฒนาทีไดิน, 2550) ละมืไอพิจารณาในงพื้นทีไสืไอมทรมในระดับขต 25 ลุมนํ้าหลัก พบวา ลุมนํ้าทีไมีพื้นทีไ
สืไอมทรมระดับวิกฤติ 3 ลําดับรก เดก 1) ลุมนํ้าปาสัก มีน้ือทีไ 47,625 เร 2) ลุมนํ้าขง มีน้ือทีไ 

40,642 เร ละ 3) ลุมนํา้นานมีน้ือทีไ 39,181 เร ดยปจจยัหลักทีไมผีลตอความสืไอมทรม
ของทีไดนิ เดก ดนิมีปญหาทางการกษตร รองลงมาปนปญหาการชะลางพังทลาย

ดินละปนพ้ืนทีไดินดาน ตามลําดับ ทั้งน้ี ดินทีไมีปญหา หมายถึง ดินทีไ
มีคุณสมบัติเมหมาะสมหรือหมาะสมนอยสําหรับการพาะปลูก

ทางการกษตร ถานําดินหลาน้ีมาใชประยชนจะเมสามารถให
ผลผลิตหรือใหผลผลิตตํไาละรวมถึงทีไดินทีไมีขอจํากัดตอ
การใชประยชน ซึไงมืไอนําเปใชลวจะกิดผลกระทบตอ
ระบบนิวศอยางรุนรง

  จากข อมูลของกรมพัฒนาทีไดิน  พบว า  ใน
ประทศเทยมีพืน้ทีไดนิปนปญหารวมกือบ 175 ลานเร คดิปน

ร อยละ 55 ของ พืน้ทีไทัง้ประทศ ดยปนพ้ืนทีไดนิปร้ียวจัดถึง 6.2 ลานเร ในภาคกลาง 
ภาคตะวันออก  ละ ภาคใตจะใหผลผลิตคอนขางตํไาพียง 20-30 ถังตอเร นืไองจากขาดคลน
ธาตุอาหารของพืช สวนดินคใมมีมากในภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาคกลาง ละชายทะล คิดปนพ้ืนทีไถึงมากกวา 14 ลานเร 
สวนปญหาดินอืไนโ ทีไพบในประทศเทย เดก ดินทราย 12.5 ลานเร ดินต้ืน 46.1 ลานเร ดินอินทรีย 0.26 ลานเร ละ
ดินกรด 95.4 ลานเร นอกจากน้ี ยังมีพื้นทีไสูงชัน ซึไงมีขอจํากัดในการใชประยชนพื้นทีไอีก 96 ลานเร ดังตารางทีไ 2.5.4 

(กรมพัฒนาทีไดิน, 2554)
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 4. ทรัพยากรร
 ทรัพยากรร  ป นป จจัยพ้ืนฐานในการผลิตภาค
อุตสาหกรรมละครัวรือน ในชวง 10 ปทีไผานมาจึงมีการใช
ทรัพยากรรพิไมขึน้ตามการพัฒนาทางศรษฐกิจ สงัคมละ
ทคนลยี ดยระหวางในชวงป พ.ศ. 2546-2552 มูลคา
การใชรในประทศมีนวนมพิไมขึ้นคิดปนรอยละ 8.4 ตอป 
ดยในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 43,125 ลานบาทการผลิตร
ในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 52,585.6 ลานบาทซึไงพิไมขึ้นจาก 

พ.ศ. 2551 ถึงรอยละ 35.63 ละการผลิตรทองมีปริมาณ
พิไมขึน้มากทีไสดุถึงรอยละ 78 (ศนูยสารสนทศอุตสาหกรรม

ÃÙ»·Õè 2.5.3 มูลคาการสงออก การนําขาร การผลิต ละการใชรของประทศเทย

ทีไมา : ศูนยสารสนทศอุตสาหกรรมพ้ืนฐานละการหมืองร 2553
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พื้นฐานละการหมืองร 2553)

 สําหรับการสงออกรมีนวนมพิไมขึ้นอยางตอนืไอง 

ในชวงป พ.ศ. 2546-2553 มูลคาการสงออกพิไมขึ้นฉลีไย
รอยละ 14.7 ตอป ละลาสุดในป พ.ศ. 2553 ประทศมี
มูลคาการสงออกรสูงถึง 27,358.30 ลานบาทซึไงพิไมขึ้น
จากป พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 29.63 ดานการนําขารพิไมขึ้น
สูงขึ้นฉลีไยในชวงป พ.ศ. 2546-2553 ทากับรอยละ 17 ตอป 
ดังรูปทีไ 2.5.3 (ศูนยสารสนทศอุตสาหกรรมพื้นฐานละ
การหมืองร, 2553)
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 ในกระบวนการทําหมืองร ผลกระทบทางระบบนิวศ
ทีไกิดขึ้นมีความหลากหลายละซับซอนปนอยางมาก ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับวิธีการทําหมือง สถานทีไตั้งสารตางโ ทีไปนอยูใน
กอนรทีไขุดขึ้นมา รวมเปถึงกากหางร ทีไปนของสียทีไกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตละตงร ซึไงรบางชนิดมีพิษในตัว 

ชน ตะกัไว การประกอบลหกรรมตละรูปบบตางกใสราง
ผลกระทบทีไตกตางกันเป ชน กระบวนการผลิตดยวิธี
หลอมละลายร ซึไงตองใชความรอนในอุณหภูมิทีไสูงมากจะ
ทาํใหกิดกาซพิษละมผีลตอมลภาวะทางอากาศ นอกจากน้ี 

ของสีย ทีไปนลหะหนักจึงมีอกาสปนปอนในหลงนํ้าท้ัง

2.5.2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
  ในชวงหลายปทีไผานมา เดมีความพยายามในการจัดสรรทีไดินทํากินใหกับ
ประชาชนในชนบทพืไอใหประชาชนสามารถมีพื้นทีไทํากิน ละลดรงกดดันในการ
บุกรุกพ้ืนทีไสาธารณะ ดยฉพาะพ้ืนทีไปา ตัวอยางชน ครงการบริหารจัดการการใช
ประยชนทีไมีการบุกรุกพืไอขจัดความยากจนละพัฒนาชนบทดยกรมทีไดิน ซึไงจาก
ขอมลูผลการดํานินการพบวา ตัง้ตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจบัุนเดมกีารนํา
ทีไดินสาธารณประยชนมาดํานินการตามครงการฯ จํานวน 452 ปลง น้ือทีไประมาณ 

408,672 เร ในพื้นทีไ 55 จังหวัด สามารถรังวัดบงปลงใหกผูบุกรุก จํานวน 70,782 

ปลง 58,794 ครัวรือนน้ือทีไประมาณ 275,813 เร  ละในป พ.ศ. 2553 มกีารรังวัด 

ใหกผูบุกรุก 10,085 ปลง 8,512 ครัวรือน ในขต 26 จังหวัด ซึไงหในเดวากรมทีไดิน
สามารถจัดสรรทีไดนิทีไกิดจากการบุกรุกเปใชประยชนเดตามปาหมายทีไตัง้เว อยางเร
กใตาม ปญหาการบุกรุกทีไดินของประชาชนยังคงมีอยู ดังตารางทีไ 2.5.5

บนดินละใตดิน สงผลใหสารพิษหลาน้ีปนปอนในมน้ํา 

ทะลสาบ หรือหลงน้ําดืไม
 การพัฒนาทรัพยากรรมีความกีไยวนืไองกับระบบ
นิวศของสิไงมีชีวิตตามธรรมชาติ ดังน้ันการดํานินกิจกรรม
หมืองรดยขาดความระมัดระวังอาจกอใหกิดผลกระทบ
ตอสิไงวดลอม ชน พื้นทีไหนาพระลาน จังหวัดสระบุร ีทีไกิด
ปญหามลพิษทางอากาศ หมืองรทองคํา ตําบลขาจใดลูก 

อําภอทับคลอ จงัหวัดพิจติร ละหมืองรทองคําทีไ บานทุงคํา 

ตําบลขาหลวง อําภอวังสะพุง จังหวัดลย ปนตน
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μÒÃÒ§·Õè 2.5.5 ผนงานละผลการดํานินการจัดทีไดิน ปงบประมาณ ป พ.ศ. 2547-2553

»‚§º»ÃÐÁÒ³ à»‡ÒËÁÒÂá»Å§
¼Å§Ò¹ ¤Ô´à»š¹

ÃŒÍÂÅÐ
¾×é¹·Õè Ñ̈§ËÇÑ´

·ÕèÊÒ¸ÒÃ³
»ÃÐâÂª¹�¤ÃÑÇàÃ×Í¹ á»Å§

พ.ศ. 2547 2,500 3,268 3,829 153.16 11 17

พ.ศ. 2548 9,200 10,118 12,155 132.11 25 64

พ.ศ. 2549 9,200 10,521 13,280 144.34 27 82

พ.ศ. 2550 9,100 10,166 12,075 132.69 24 89

พ.ศ. 2551 9,100 8,167 9,886 108.63 21 69

พ.ศ. 2552 9,100 8,042 9,472 104.09 27 64

พ.ศ. 2553 9,100 8,512 10,085 110.82 26 67

ÃÇÁ 57,300 58,794 70,782 452

·ÕèÁÒ : ศูนยปฏิบัติการกรมทีไดิน 2554

 นอกจากน้ี รัฐบาลยังดํานินนยบาย “ฉนดชุมชน” ซึไง
อาศัยหลักความรวมมือของชุมชนในการบริหารจัดการ การ
ครอบครอง วางกติกาละใชประยชนทีไดนิของรัฐ พืไอสราง
ความมัไนคงในการอยูอาศยัละการใชประยชนในทีไดนิของ
ชุมชนรวมกันดยมีปาหมายในการกปญหาความยากจน 

ความเมปนธรรม ละพืไอพัฒนาอยางยัไงยืน จากขอมูล
ลาสุด ณ วันทีไ 31 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนชุมชน

ทีไยืไนขอดาํนินการฉนดชุมชนทัง้สิน้ 417 ชมุชน คดิปนพ้ืนทีไ 
2,073,512 เร 2 งาน 33 ตารางวา ดยสวนใหญปนชุมชน
ในภาคหนือ จํานวน 288 ชุมชน คิดปนพ้ืนทีไ 1,524,106 เร 
ทั้งน้ี มีชุมชนทีไอยูในขั้นตอนการดํานินงานฉนดชุมชนลว
ถึง 190 ชุมชน (ตารางทีไ 2.5.6) สดงใหหในถึงความตืไนตัว
กบัการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทีไดนิของชุมชนอยางมาก

μÒÃÒ§·Õè 2.5.6 จํานวนชุมชนทีไยืไนขอดํานินการฉนดชุมชนท้ังหมด (31 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2554)

ÀÒ¤
í̈Ò¹Ç¹à¹×éÍ·Õè

¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¤¹
ªØÁª¹ äÃ‹ §Ò¹ ÇÒ

หนือ 288 1,524,106 2 22 35,269 134,250

ตะวันออกฉียงหนือ 56 453,986 1 3 13,705 58,560

ใต 60 74,216 1 54 6,419 23,291

กลางละ กทม. 13 21,203 1 54 2,107 7,517

ÃÇÁ 417 2,073,512 2 33 57,498 223,618

·ÕèÁÒ : สํานักนายกรัฐมนตร ี2554
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 ตามผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกรมปาเม พ.ศ. 2552-

2554 เดใหความสําคัญกับการอนุรักษ พัฒนาระบบ
ศักยภาพละการจัดการการใชประยชนทรัพยากรปาเม
อยางสมดุล บูรณาการสอดคลองกับนวทางการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน ละการบริหารจัดการพืไอใหมีการใชประยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนทีไปาเมอยางยัไงยืนละ
กิดมูลคาทางศรษฐกิจดยผานครงการหลายอยาง ชน 

การรงรัดจัดทํานวขตการใชประยชนทีไดินละการจัด
ทีไดนิปาเม การฟนฟูทรัพยากรปาเมละสงสริมการปลูกเม
ศรษฐกิจในพื้นทีไทีไหมาะสม การสงสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการปาเม ปนตน ดยมีปาหมายหลักพืไอพิไมจาํนวน
พืน้ทีไปาสงวนหงชาติปนน้ือทีไ 67.7 ลานเร ละฟนฟูสภาพ
ปาปนน้ือทีไ 1.37 ลานเร มีจํานวนการสงสริมละ
พัฒนาการปาเม 1,323 หง ราษฎรทีไเดรับการตรวจสอบ
พืไอรับรองสิทธิทํากินจํานวน 1.5 สนราย ละจัดทําฐาน
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนทีไปาเม 64 หง 

 ส วนของการพัฒนาละฟ นฟูคุณภาพดิน  ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมพัฒนาทีไดินเดดํานินการ
ครงการตางโ ทีไสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของกรมฯ
เดก การสรางความขมขใงของกษตรกรละครือขายงาน
พัฒนาทีไดิน การรงรัดพัฒนาพ้ืนทีไทําการกษตรใหมีความ
อุดมสมบูรณ การสรางความปนลิศของงานวิชาการละ
ถายทอดทคนลยี ละการบริหารจัดการทีได ีผานครงการ
ทีไสาํคัญ ชน คลนิกิกษตรคลืไอนทีไ การพัฒนาหมอดินอาสา
ละยุวหมอดิน การสนับสนนุครงการพัฒนาอันนืไองมาจาก
พระราชดําริ การปรับปรุงดินดยใชปุยพืชสด ชน ถัไวพรา 

ถัไวพุม สนอฟริกัน การปรับปรงุนารางพืไอปลกูปาลมนํา้มัน 

การจัดทํานิคมการกษตร การฟนฟู ละปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน การสงสริมการใชสารอินทรีย การพัฒนา
หลงน้ําพืไออนุรักษดินละน้ํา การสรางหลงน้ําในเรนา 

นอกขตชลประทาน ปนตน ดยการดํานินการในตละดาน
ประสบความสํารใจบรรลุปาหมายทีไเดตั้งเว
 ทั้งน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานนยบาย
ละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม เดมีการ
ดํานินครงการจัดทําผนมบทการจัดการขอมูลทีไดินละ
ทรัพยากรดิน พืไอปนศูนยกลางในการจัดกใบ รวบรวมขอมลู
ทีไดินละทรัพยากรดินของประทศดยเดมีการศึกษาละ
วิคราะหรูปบบครงสรางของระบบขอมูลทีไดินละ
ทรัพยากรดิน

 สําหรับทรัพยากรร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานละการ
หมืองรเดกําหนดยุทธศาสตรในการผลักดันละสงสริม
ใหสถานประกอบการกลุมอตุสาหกรรมรในความรบัผดิชอบ
มมีาตรฐานความรบัผดิชอบตอสงัคมพิไมมากขึน้ ดยการจดั
ทาํครงการสงสรมิอตุสาหกรรมรใหมมีาตรฐานสากลพืไอ
ความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น ซึไงปนครงการตอนืไองระยะ
วลา 8 ป (2553-2559) ดยในป พ.ศ. 2553 กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานละการหมืองร เด   ริไมดํานินการส งสริม
อุตสาหกรรมรละอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความรับผิดชอบ
ตอสงัคม ดยรวมกบัผูมสีวนเดสวนสียดํานินการจัดทาํละ
ประกาศใชมาตรฐานความรับผดิชอบตอสงัคมของผูประกอบ
การอุตสาหกรรมร พ.ศ. 2553 ทีไสอดคลองกับมาตรฐาน
สากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) ละ
พฒันาใหสถานประกอบการใหมมีาตรฐานความรบัผดิชอบ
ตอสงัคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมรจาํนวนท้ังสิน้ 11 

รายละในป พ.ศ. 2554 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานละการ
หมืองรเดรวมกบัผูมสีวนเดสวนสียดํานินการทบทวนละ
จดัทาํมาตรฐานความรบัผดิชอบตอสงัคมของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมรขึน้ พืไอใหครอบคลมุหวัขอละนวทางตาม
มาตรฐานสากลวาดวยความรับผดิชอบตอสงัคมมากข้ึนละ
เดฝกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาใหสถานประกอบการ
เดมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมรจํานวนรวมท้ังสิ้น 16 ราย
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2.5.3 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
  ทรัพยากรดินละการใชทีไดิน ปนทรัพยากรทีไมีผล
ตอการดํารงชวิีตของมนษุยมาก นืไองจากปนปจจยัการผลิต
ทีไสําคัญ ดยฉพาะตอภาคกษตรกรรมละประชาชนใน
ชนบท จากขอมูลตางโ สามารถสรุปประดในสําคัญตางโ 

เดดังน้ี
  �  ทีไดินสวนใหญของประทศยังคงปนพ้ืนทีไพืไอ
การกษตรกรรม นอกจากน้ี ยังมีปญหาการบุกรุกพ้ืนทีไ
สาธารณะ ชน ปาเม อุทยานฯ หลงน้ําธรรมชาติ ปนตน 

พืไอใชทํากิน นืไองมาจากการพิไมขึ้นของประชากรอยางตอ
นืไอง
  �  ในชวง 2 ปทีไผานมา พื้นทีไปาเมในประทศคอน
ขางคงทีไ (ประมาณรอยละ 33) หลังจากทีไลดลงมาอยาง
ตอนืไองปนวลากวา 40 ป 
  �  คุณภาพดินในหลายพ้ืนทีไมีปญหาสืไอมทรม 

นืไองมาจากการทําการกษตรขมขนดยขาดการระมัดระวัง
ดานการอนุรักษฟนฟู ชน การทํานา 5 ครั้งในรอบ 2 ป หรือ
การทําเรบนพ้ืนทีไลาดชัน ปนตน รวมท้ังกิดจากการ
สืไอมทรมตามธรรมชาติ 
  �  การผลิตละการใชทรัพยากรร พิไมขึน้อยางมาก
ในชวง 1-2 ปทีไผานมา ซึไงการทําหมืองรในหลายพ้ืนทีไสง
ผลกระทบตอสิไงวดลอมละประชาชนทีไอาศัยอยูในพื้นทีไ

 ทั้งน้ี ขอสนอนะในการจัดการทรัพยากรดินละการ
ใชทีไดินใหมีประสิทธิภาพมากยิไงขึ้น ควรดํานินการดังน้ี
 1. ปฏรูิปนยบายการจัดสรรทีไดนิ พืไอจัดสรรทีไดนิ
ใหกระจายอยางปนธรรมมากขึ้น ประชาชนทีไมีทีไทํากิน
เมพียงพอเดมีสิทธ่ิในการใชทีไดิน ลดการบุกรุกพ้ืนทีไ
สาธารณะ ดยฉพาะพ้ืนทีไปาเม ซึไงสามารถทําเดผานหลาย
นยบาย ชน การใชภาษีทีไดนิบบกาวหนาสําหรับผูถือครอง
ทีไดินจํานวนมาก การกําหนดพดานการถือครองทีไดิน หรือ
การพิไมทางลือกใหกบัคนจนในการขาถึง หลงงินทุนพืไอ
ปองกันการนําทีไดินเปจํานองหรือขายใหกับนายทุน สวน
การนําทีไสาธารณประยชนมาออกฉนดอยางผิดกฎหมาย
ใหถือปนความผิดของจาหนาทีไผู ดํานินการละผูทีไ
ครอบครองดยเมมสีทิธิใ่หมคีวามผดิทัง้ทางพงละอาญา 

หนวยงานหลักทีไกีไยวของในการดํานินงานเดก กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงการคลัง กระทรวงยุตธิรรม ละกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
 2. สนบัสนนุการใชครืไองมือทางศรษฐศาสตรพืไอ
พิไมการมีสวนรวมของชุมชนในการดูลรักษาปาเม ใน
ปจจบัุน ภาครัฐใชนยบายการควบคุมดูลปนหลัก ชน การ
กําหนดกฎระบียบ ซึไงปนมาตรการทีไมปีระสิทธิภาพตํไาละ
มตีนทุนสูง นืไองจากขาดทรัพยากรท้ังงินละบุคลกรในการ
ติดตามตรวจสอบ ภาครัฐควรใชนยบายสรางรงจูงใจ
ในการนมนาวใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการ



178 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

อนรุกัษปาเมรวมดวย ชน การใหงินสนับสนนุหรือใหสทิธิกชมุชน
ใหมบีทบาทในการดูลพืน้ทีไ อนรุกัษปาเม หรือฟนฟูพืน้ทีไสืไอมทรม 

ทนการกําหนดกฎระบียบจากสวนกลางละการลงทษผูกระทํา
ความผิด รวมท้ังควรสรางระบบการจายงินชดชย ดยใหผูเดรับ
ประยชนจากการอนุรกัษปาเม จายงินอุดหนุนใหกชมุชนในพืน้ทีไ
พืไอดูลรักษาทรัพยากรปาเม ตามหลักการจายคาตอบทนคุณ
ระบบนิวศ (Payment for Environmental Services: PES) 

หนวยงานหลักทีไกีไยวของในการดํานินงานเดก กระทรวงการคลัง 

ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
 3. ในการพิจารณาประทานบัตรละอาชญาบัตร ตองมี
การประมินตนทุนคาสียอกาสการใชทรัพยากร ละมูลคา
ผลกระทบทีไกิดกับสิไงวดลอม ละกําหนดมาตรการติดตาม
ละประมินผลอยางชัดจน ภาครัฐตองปรับมุมมองการจัดการ
ทรัพยากรร ดยตองมองวาทรัพยากรรปนทุนทางธรรมชาติ เมใช
ปนหลงรายเดทีไเมมีตนทุน คาภาคหลวงตองมีความหมาะสม
ละสะทอนถึงตนทุนท้ังหมดในการใชทรัพยากร ในการพิจารณา
พัฒนาหลงทรัพยากร ตองคํานึงละประมินตนทุนคาสียอกาส
การใชทรัพยากรละมูลคาผลกระทบสิไงวดลอม นอกจากน้ี ตองมี
การกําหนดมาตรการการติดตามละประมินผลอยางชัดจนต้ังต
ริไมดาํนินการละสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิไน
ในทุกข้ันตอน หนวยงานหลัก เดก กระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ละกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. สนับสนุนการพัฒนาละฟนฟูคุณภาพดินดยใช
ภูมิปญญาทองถิไน ละสรางครือขายการใหความรูตอ
กษตรกร ปจจุบันเดมีการดํานินงานในสวนน้ีอยูบางลว ตควร
จะมีการสงสริมละสนับสนุนการสรางครือขายการใหความรูตอ
กษตรกรใหมากยิไงขึน้ นนใหกษตรกรทําการกษตรบบผสมผสาน 

พืไอลดความสืไอมทรมของดนิจากการปลูกพืชชงิดีไยวละการใช
สารคมีอยางขมขน หนวยงานหลัก เดก กระทรวงกษตรละ
สหกรณ ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

  5. มีการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางโ ทีไ
กีไยวของกับการใชทีไดินละทรัพยากรดิน ขอมูลดานทีไดินละ
ทรัพยากรดินมหีลากหลายละตกตางกันเปตามภารกจิของหนวย
งาน ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวมขอมูลทีไกีไยวของพืไอสามารถปน
ครืไองมอืหนึไงในการบริหารจัดการขอมลูเดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงข้ึน หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอมกระทรวงกษตรละสหกรณ ละกระทรวง
มหาดเทย
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ÃÙ»·Õè 2.5.4 สรุปสถานการณการใชทีไดินละทรัพยากรดิน

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
� ทีไดินมีจํานวนจํากัด

รงกดดัน
� ราคาสินคากษตร ละพลังงาน
� ความตืไนตัวในการอนุรักษ
� ความยากจน ผลกระทบ

� ความขัดยง
� ระบบนิวศสืไอมทรม
� ผลผลิตการกษตรลดลง
� คุณภาพชีวิตตํไาลง

สถานการณ
� การบุกรุกพ้ืนทีไสาธารณะ
� พื้นทีไปาเมคอนขางคงทีไ
� ดินมีสภาพสืไอมทรมมากขึ้น
� การถือครองทีไดินเมทาทียมกัน
� การใชละนําขารธาตุสูงขึ้น

การตอบสนอง
� การบริหาร จัดการทีไดิน
� การฟนฟูทรัพยากร (ปาเม ดิน)

� ประมินตนทุน ติดตาม ละตรวจสอบ 
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2.6  สิ่งแวดลอมชุมชน
  ในตลอดวง 10 วาปทีผ่านมา ประเทศไทยใหความ
สาํคญัับารพฒันาเศรษฐจิองประเทศเปนอยางมา โดย
ประเทศไทยมีอัตราารเจริญเติบโตองผลิตภัณฑมวลรวม
ประาาติอยางตอเน่ือง (ยเวนในป พ.ศ. 2552) อยางไร็ตาม 

ารพัฒนาองประเทศไทยมีารระจุตัวในเตเมือง และ
เตเทศบาล มาวาในพืน้ท่ีนอเตเทศบาล เปนผลใหเิด
ารยายถ่ินฐานองประารจานอเมืองเาสูในเมือง 
ทาํใหในวง 5 ป ทีผ่านมา ประารในเตเทศบาลมีจาํนวน
เพ่ิมสงูึน้อยางมาในทุภูมภิาค ในณะทีจ่าํนวนประาร
นอเตเทศบาลมีแนวโนมลดลง ดังตารางที่ 2.6.1 ซึ่งาร
เพ่ิม้ึนประารในเตเทศบาลเปนปจจยัสําคัญประารหน่ึง
ที่สงผลระทบตอส่ิงแวดลอมุมน นอจานี้ มาตรฐาน
และวิธีารในารวางผงัเมอืงเมอืงหรือเทศบาลเ็ปนอีหน่ึง
ปจจยัท่ีมผีลตอารเปลีย่นแปลงองสถานารณสิง่แวดลอม
มุน ปญหาาราดารวางผงัเมอืงทีเ่หมาะสมรวมถงึาร
บังคับใผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพอใหเิดปญหาตางๆ 

มามาย เน มลพิษในบริเวณท่ีอยอูาศัย ารจราจรท่ีตดิัด 

ดานารใหบริารสาธารณูปโภคและสาธารณูปารตางๆ 

ไมเพียงพอตอความตองารองประาน ทั้งนี้ สามารถ

ปองันและแไไดหามีารวางแผนารพัฒนาลวงหนา
อยางเปนระบบ และมีารประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ
2.6.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªØÁª¹
  ป พ.ศ. 2554 ประทศเทยมีจาํนวนมืองท้ังสิน้ 2,011 

หง ดยจํานกปน 1) มืองมหานครละมืองขนาดใหญ
ทีไมีกฎหมายการปกครองพิศษดยฉพาะละทศบาลนคร 
จาํนวน 26 หง 2) มืองขนาดกลางหรือทศบาลมืองจาํนวน 

143 หง ละ 3)มืองขนาดลใกหรือทศบาลตําบล จํานวน 

1,842 หง ดยในชวง 5 ปทีไผานมา ประชากรเทยมีนวนม
กระจุกตัวอยูในขตทศบาลพิไมขึน้อยางตอนืไอง หในเดจาก
จํานวนประชากรในขตทศบาลทีไพิไมขึ้นจาก 18.1 ลานคน
ใน ปพ.ศ. 2548 ปน 21.4 ลานคนในป พ.ศ. 2552 คิดปน
อัตราการขยายตัวฉลีไยรอยละ 4.21 ตอป ในขณะทีไจํานวน
ของประชากรนอกขตทศบาลมีจํานวนลดลง จาก 44.3 

ลานคนในป พ.ศ. 2548 หลือพียง 42.2 ลานคนในป 
พ.ศ. 2552 คิดปนอัตราการลดลงฉลีไยรอยละ 1.2 ตอป 
ซึไงปนปรากฏการณทีไกิดขึ้นอยูในทุกภาคของประทศ 

ดังรูปทีไ 2.6.1
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ÃÙ»·Õè 2.6.1 จํานวนประชากรในขตทศบาลละนอกขตทศบาล ป พ.ศ. 2548-2553

·ÕèÁÒ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 2554
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μÒÃÒ§·Õè 2.6.1 จํานวนประชากรในขตทศบาลละนอกขตทศบาล ป พ.ศ. 2549-2553

 
2549 2550 2551 2552 2553

ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ
à©ÅÕèÂ (ÃŒÍÂÅÐ/»‚)

ประชากรท้ังหมด 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062 63,878,267 0.464

ประชากรในทศบาล 18,375,637 18,891,850 19,539,516 21,359,691 21,626,189 3.62

ประชากรนอกขต
ทศบาล 44,453,069 44,146,397 43,850,214 42,165,371 42,252,078 -0.92

·ÕèÁÒ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 2554

 ในชวง 10 ปทีไผานมา การใชทีไดนิในขตจังหวัดทีไมคีวาม
สาํคัญทางศรษฐกิจในทกุโ ภาคของประทศเทย มลีกัษณะ
ละนวนมคอนขางใกลคียงกัน กลาวคือ พืน้ทีไชมุชนละ
สิไงปลกูสรางซึไงรวมพ้ืนทีไของตัวมือง ยานการคาละหมูบาน
มีนวนมขยายตัวมากข้ึนรืไอยโ พื้นทีไกษตรกรรมมีการ
ปลีไยนปลงเมมากนักในขณะทีไสัดสวนพ้ืนทีไปาเมในขต
มืองใหญมีนวนมลดลงอยางหในเดชดั ดงัรปูทีไ 2.6.2 ดงัชน 

พื้นทีไชุมชนละสิไงปลูกสรางของกรุงทพมหานครมีพื้นทีไ
ชุมชนละสิไงปลูกสรางพิไมขึ้นจาก 583,405 เร (ป พ.ศ. 

2544) ปน 620,652 เร (ป พ.ศ. 2553) จังหวัดชียงใหมมี
พืน้ทีไชมุชนละสิไงปลกูสรางพิไมขึน้จาก 297,848 เร (ป พ.ศ. 

2543) ขยายพ้ืนทีไปน 421,128 เร (ป พ.ศ. 2552) ละ
จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นทีไชุมชนละสิไงปลูกสรางพิไมขึ้น 

จาก 282,918 เร (ป พ.ศ. 2543) ขยายพ้ืนทีไปน 439,361 เร 
(ป พ.ศ. 2552) ละจังหวัดสงขลามีพืน้ทีไชมุชนละสิไงปลกูสราง
พิไมขึ้นจาก 109,649 เร (ป พ.ศ. 2543) ขยายพ้ืนทีไปน 

221,687 เร (ป พ.ศ. 2552)
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ÃÙ»·Õè 2.6.2 ตัวอยางการใชทีไดินในจังหวัดทีไสําคัญของตละภาค ป พ.ศ. 2544-2552

ËÁÒÂàËμØ : สํานักสํารวจดินละวางผนการใชทีไดิน มีการสํารวจพ้ืนทีไในตละพ้ืนทีไการสํารวจ 2 ปตอครั้ง
·ÕèÁÒ : กรมพัฒนาทีไดิน 2552
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 พื้นทีไสีขียว16 ดยฉพาะในขตมืองใหญ นอกจากจะ
สามารถชวยกรองมลพิษละสริมสรางสุขภาพกายละ
สขุภาพจิตของประชากรลวยังสามารถปนทางลือกในการ
พกัผอนหยอนใจเดอีกดวย ในชวง 5 ปทีไผานมาสัดสวนพ้ืนทีไ
สีขียวของกรุงทพมหานครตอจาํนวนประชากร มอัีตราสวน
พิไมขึ้นอยางตอนืไองจากพ้ืนทีไ 2.24 ตารางมตรตอคนในป 
พ.ศ. 2546 ปนพ้ืนทีไ 4.16 ตารางมตรตอคนในป พ.ศ. 2553 

ดงัรปูทีไ 2.6.3 ละมีจาํนวนสวนสาธารณะพิไมขึน้จาก 2,923 

หงในป พ.ศ. 2550 ปน 5,204 หงในป พ.ศ. 2553 ซึไงคิด
ป นพ้ืนทีไมากกว า  23 ตารางกิลมตร  นอกจากน้ี 

กรุงทพมหานครยังมีนยบายพิไมพ้ืนทีไสีขียว ดยมีปาหมาย
ทีไจะพิไมสัดสวนพ้ืนทีไสีขียวในกรุงทพมหานครตอจํานวน
ประชากรใหเดทากับ 4.21 ตารางมตรตอคน สําหรับในป 
พ.ศ. 2554 ละใหมีพื้นทีไสีขียวในกรุงทพฯ ทั้งหมด 5,000 

เร ในป พ.ศ. 2555 (สภากรุงทพมหานคร 2554)
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16พื้นทีไสีขียวในกรุงทพมหานคร หมายถึงสวนสาธารณะในกรุงทพฯ บงออกเดปน 7 ประภท เดก สวนหยอมขนาดลใก สวนหมูบาน สวนชุมชน
สวนระดับยาน สวนระดับมือง สวนถนน สวนฉพาะทาง ดูรายละอียดพิไมติมเดใน http://203.155.220.174/pdf/PublicParks/PublicPark

13-12-2010_02.pdf

ÃÙ»·Õè 2.6.3 สัดสวนพื้นทีไสีขียวตอประชากรในพื้นทีไกรุงทพมหานคร ป พ.ศ. 2546-2553

·ÕèÁÒ : สํานักสิไงวดลอม กรุงทพมหานคร 2553
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 อยางเรกใตาม สัดสวนพ้ืนทีไสีขียวของกรุงทพมหานคร 
ยังคงนอยกวามืองใหญในประทศอืไนโ อาทิชน มือง
ลอนดอน นิวยอรก ละตกียว ซึไงมีสัดสวนพ้ืนทีไสีขียวตอ
จํานวนประชากรมากกวา 20 ตารางมตรตอคน ในขณะทีไ

มืองซีไยงเฮมสีดัสวนพ้ืนทีไสีขียวตอจาํนวนประชากรทากับ 

11 ตารางมตรตอคนในป พ.ศ. 2549 พิไมขึ้นจาก 1.69 

ตารางมตรตอคน ในป พ.ศ. 2541 (Shanghai Landscape 

Administration, 2005)
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·ÕèÁÒ : การคหะหงชาต ิ2547

        สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2551

ÃÙ»·Õè 2.6.4 จํานวนชุมชนออัด ป พ.ศ. 2541-2551
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2.6.2 ¼Å¡ÃÐ·º
  จากนวนมการพิไมขึ้นของประชากรในขตมือง
ละการพิไมขึ้นของความตองการใชพื้นทีไพืไอการอยูอาศัย
สงผลใหจํานวนชุมชนออัดในประทศเทยมีจํานวนพิไมขึ้น
อยางตอนืไองมากกวา 3 ทาตัว จากจํานวนชุมชนออดั1,806 

หง ในป พ.ศ. 2541 (การคหะหงชาต,ิ 2547) ปน 6,334 

หง คิดปน 728,639 ครัวรือน ในป พ.ศ. 2551(สถาบัน
พฒันาองคกรชุมชน, 2551) ดงัรปูทีไ 2.6.4 ซึไงการพิไมขึน้ของ
จํานวนชุมชนออัดนี้ยังสงผลสียตอสภาพวดลอมใน

บริวณดยรอบ นืไองจากชุมชนออัดสวนใหญยังมีการ
จัดการระบบสาธารณูปภคทีไเมปนระบบ เมวาการท้ิงขยะ
หรือทางระบายน้ํา ละยังทําใหกิดปญหาขยะในหลงนํ้า
อีกดวย สงผลกระทบตอทศันียภาพการมองหใน กิดมลทศัน
ของมือง ทั้งน้ี นอกจากปญหามลทัศนของมืองลว การใช
ทรัพยากรธรรมชาติพืไอพัฒนาประทศซึไงสงผลตอการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมทิศันดิมของพืน้ทีไยังทําใหกิดปญหา
มลทัศนในพื้นทีไธรรมชาต ิพื้นทีไมืองละพื้นทีไชนบทดวย
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 นอกจากน้ี พืน้ทีไทีไปนมืองใหญยังประสบปญหามลพิษ
ตางโ ชน กรุงทพมหานครดยฉพาะบริวณริมถนนยัง
ประสบกับปญหาฝุนละอองขนาดลใก พบวาปริมาณฝุน
ขนาดลใกมีคาสูงสุด195.2 เมครกรัมตอลูกบาศกมตร กิน
คามาตรฐานคิดปนรอยละ 4.6 ในขณะทีไฝุนละอองขนาด
ลใกละกาซอซนยังคงปนปญหาสําคัญละมีคากิน
มาตรฐานในบางพ้ืนทีไในขตปริมณฑลละตางจังหวัด ดย
จงัหวัดทีไยงัมปีญหารืไองฝุนขนาดลใก ชน จงัหวัดสมทุรปราการ 
จังหวัดชียงใหม จังหวัดลําปาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี ละจังหวัดชลบุรี ปนตน 

สําหรับจังหวัดทีไมีระดับกาซอซนสูงกวาระดับมาตรฐาน 

ชน จงัหวัดสมทุรปราการ จงัหวัดปทมุธานี จงัหวัดสมทุรสาคร 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชียงใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวัดสระบุร ีจงัหวัดราชบุร ีจงัหวัดระยอง จงัหวัดชลบรุ ีละ
จงัหวัดฉะชิงทรา ปนตน (รายละอียดพิไมติมสามารถดูเด
ในหัวขอ 2.9) ซึไงนําเปสูคุณภาพชีวิตของคนมืองใหญ

¡ÃÍº·Õè 2.6.1 ปญหาผังมืองละชุมชนในพื้นทีไมาบตาพุด จังหวัดระยอง
พืน้ทีไมาบตาพุด จงัหวัดระยอง ปนพ้ืนทีไทีไมปีญหาความขัดยงระหวางชุมชนละผูประกอบการรงงาน

อุตสาหกรรมมาดยตลอด ซึไงสวนหนึไงกิดปญหามาจากปญหาผังมืองกีไยวกับการรุกล้ําพ้ืนทีไนวกันชนละการคลืไอน
ยายรงงานขามถิไน ทาํใหมปีระชากรฝงจาํนวนมาก (จากขอมลูป พ.ศ. 2550 พบวา มจีาํนวนประชากรตามทะบียน
ราษฎร 40,999 คน ประชากรฝง 74,502 คน) ซึไงปญหามลภาวะสิไงวดลอมหลาน้ี มีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนละผลกระทบชิงสังคมละวัฒนธรรมในพ้ืนทีไอยางมาก ชน กอใหกิดปญหารคติดช้ือ 

ซึไงทีไผานมากรมควบคุมรคเดรับการรองรียนของประชาชนใน 25 ชุมชนในขตทศบาลมืองมาบตาพุดวามีปญหา
สุขภาพอนามัย ทั้งดานรคระบบทางดินหายใจ รคผิวหนังละภูมิพ ละรคมะรใงซึไงหนวยงานตางโ ทีไ
กีไยวของทั้งภาครัฐ ภาคอกชนละครือขายภาคประชาชน ควรรวมกันบูรณาการการดํานินการกเข
ปญหามลพิษสิไงวดลอมทีไมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ทีไมา : สํานักรคจากการประกอบอาชีพละสิไงวดลอม กรมควบคุมรค 2554

 ปญหาผังมือง รวมเปถึงการบังคับใชกฎหมายละกฎ
ระบียบตางโ ทีไขาดการดูลอยางทัไวถึงปนอีกหนึไงปจจัยทีไ
สงผลกระทบตอชุมชนตางโ ทําใหมีชุมชนละประชากร
จาํนวนเมนอยทีไเดรบัผลกระทบ ดงัชนชมุชนบริวณดยรอบ
ขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังกรอบทีไ 
2.6.1 ซึไงชาวบานเดรบัผลกระทบจากมลพิษละปญหาอืไนโ 

อีกหลายดาน ทําใหกิดกระสตอตานจากท้ังชุมชนละ
องคกรอิสระตางโ มืไอมีครงการสนับสนุนพืไอสรางรงงาน
อุตสาหกรรมพิไมติม ตัวอยางชน สมาคมตอตานสภาวะ
ลกรอนเดยืไนคัดคานครงการผลิตมใดพลาสติกพลิอททีลนี 

มืไอดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ.2553 ละมีการขอระงับการ
ดาํนินครงการสรางรงงานผลิตอทีลนีออกเซด ละอทิลนี
เกลคอลตอศาลปกครองสูงสดุ ในดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2554 

มวานิคมอตุสาหกรรมปนสิไงทีไจาํปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในประทศ การวางนยบายละมาตรการทีไหมาะสมปนสิไงทีไ
รัฐบาลละหนวยงานตางโ ตองใหความสนใจปนอยางยิไง

ทะบียน
สุขภาพ
ตดิช้ือ 

ญหา
โ ทีไ
เข
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 จากการจัดอันดับ “ความสามารถในการขงขันของ
ประทศ” ดย International Institute for Management 

Development: IMD (World Competitiveness Survey) ใน
ป พ.ศ. 2554 จากจํานวน 59 ประทศทัไวลก พบวา ความ
สามารถในการขงขันของประทศเทยอยูในอันดับทีไ 27 ใกล
คียงกับในป พ.ศ. 2553 ทีไอยูในอนัดับทีไ 26 จาก 58 ประทศ 

ตถาพิจารณาฉพาะปจจัยครงสรางพ้ืนฐาน (ซึไงรวมดาน
สุขภาพละสิไงวดลอม) พบวา ประทศเทยอยูในอันดับทีไ 
47 สดงถึงปญหาของสิไงวดลอมในประทศ สวนการจัด
อันดับ “ประทศทีไดีทีไสุดในลก” ดยนิตยสาร Newsweek 

ในป พ.ศ. 2553 พบวา ประทศเทยอยูในอันดับทีไ 58 จาก 

100 ประทศ ละปนอันดับทีไ 3 ในกลุมประทศอาซียน รอง
จากประทศสิงคปรละมาลซีย ในขณะทีไผลการจัดอนัดับ 

“ประทศทีไนาอยูทีไสดุในลก” ดยสาํนักงานครงการพัฒนา
หงสหประชาชาติ (UNDP) ประทศเทยตกมาอยูอันดับทีไ 
103 จากจํานวน 197 ประทศทัไวลก ลดลงจากอันดับทีไ 92 

ในป พ.ศ. 2553 ประทศเทยอยูอันดับ 3 รองจากสิงคปร
ละมาลซีย ชนดียวกัน

 ผลการจัดอันดับ “มืองนาอยูทีไสุดในลก” ในป พ.ศ. 

2554 ดย Economist Intelligence Unit (ผูจัดทํานิตยสาร 
The Economist) พบวา กรุงทพมหานครปนมืองนาอยูทีไสดุ
ในลกในอันดับทีไ 102 จาก 140 มืองทัไวลก ตกลงจากอันดับ
ทีไ 101 ในป พ.ศ. 2553 ดยมืไอทียบกับมืองอืไนโ ในอาซียน
ยังป นรองมืองสิงคปร   ประทศสิงคปร   ละกรุง
กวัลาลัมปอร ประทศมาลซีย ในขณะทีไบรษัิททีไปรกึษาดาน
ทรัพยากรมนุษย หรือ Mercer Human Resource Consulting 

ซึไงเดจัดอันดับ 221 มืองทัไวลกในป พ.ศ. 2553 พบวา 

กรุงทพมหานครอยูในลําดับทีไ 118 

 สาํหรับการจัดอันดับ “มืองทองทีไยวทีไดทีีไสดุในลก” ใน
ป พ.ศ. 2554 ดยนิตยสาร Travel & Leisure พบวา 

กรุงทพมหานครเดรบัลือกใหปนมืองทองทีไยวทีไดทีีไสดุใน
ลก นบัปนการเดรบัตาํหนงมืองทองทีไยวทีไดทีีไสดุในลก 

2 ปติดตอกัน ดยคยเดรับมาลวในป พ.ศ. 2551 ละป 
พ.ศ. 2553 นอกจากน้ี นิตยสาร Lonely Planet ยังเดจัด
อันดับใหจังหวัดชียงใหมปน 1 ใน 10 มืองนาทีไยวทีไสุดใน
ลกในป พ.ศ. 2554 อีกดวย 
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μÒÃÒ§·Õè 2.6.2 ผลการจัดอันดับประทศละมืองทีไนาอยูทีไสุดในลก ป พ.ศ. 2554

»ÃÐà·È·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹

·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡(1)

ÍÑ¹ Ñ́º

»‚ 2554

àÁ×Í§·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹

·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡(2)

ÍÑ¹ Ñ́º

»‚ 2554

ÍÑ¹ Ñ́º

»‚ 2553

àÁ×Í§·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹

·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡(3)

ÍÑ¹ Ñ́º

»‚ 2553

ญีไปุน 12 อซากา 12 12 อซากา n.a

ฮองกง 13 ตกียว 18 18 ตกียว 40

กาหลี 15 ฮองกง 31 31 ฮองกง 71

สิงคปร 26 สิงคปร 51 53 สิงคปร 28

มาลซีย 61 ซล 58 n.a. ซล 81

จีน 100 เทป 61 64 เทป 85

เทย 103 ปกกิไง 72 76 ปกกิไง 114

ฟ๛ลิปป๛นส 112 กัวลาลัมปอร 78 78 กัวลาลัมปอร 74

อินดนีซีย 124 กรุงทพมหานคร 102 101 กรุงทพมหานคร 118

วียดนาม 128 มะนิลา 105 107 มะนิลา 128

อินดีย 134 มุมเบ 116 117 มุมเบ 144

ลาว 138 จารกาตาร 119 125 จารกาตาร 141

กัมพูชา 139 ฮานอย 122 123 ฮานอย n.a

ËÁÒÂàËμØ :  n.a. หมายถึงเมมีขอมูล
·ÕèÁÒ :  (1)

 UNDP Human Development Report 2011

 
(2) 

Economist Intelligence Unit: The Livability Ranking 2011

 
(3) 

Mercer 2010 Quality of living Survey, 2010
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2.6.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
การพัฒนาชิงพ้ืนทีไของประทศเทยทีไผานมายังขาด

กรอบนยบายดานการผังมืองทีไสามารถช้ีนําละควบคุม
การพัฒนามืองละชนบทใหสอดคลองกัน สงผลใหการ
พฒันาขาดความสมดลุ มืองละชมุชนขยายตัวอยางเมปน
ระบบ มีการต้ังถิไนฐานในพ้ืนทีไสีไยงภัย รงงานอุตสาหกรรม
ละคลังวัตถุอันตรายกระจัดกระจายปะปนอยูกับชุมชน 

รวมเปถึงปญหาการขาดคลนบริการสาธารณะละสิไง
อํานวยความสะดวกอยางทัไวถึงท้ังในมืองละชนบท

ตั้งตป พ.ศ.2545 รัฐบาลเดมอบหมายใหกรม
ยธาธิการละผังมือง กระทรวงมหาดเทยดํานินการจัดทาํ
ผังมืองใหครอบคลุมทัไวท้ังประทศ ซึไงในปจจุบัน ผัง
ประทศเทยละผังภาค พ.ศ. 2600 ปนผังนยบาย 

ยุทธศาสตร ละมาตรการการพัฒนา สําหรับใชปนกรอบ
นวทางการวางผังละการพัฒนาพ้ืนทีไทกุระดับใหสอดคลอง
กับบทบาทละศักยภาพของพ้ืนทีไ  ละตอบสนอง
ความตองการของประชาชน พืไอพิไมศกัยภาพในการขงขนั
ของประทศใหสงูขึน้ ยกระดับคณุภาพชีวิตทีไดขีองประชาชน 

พืไอสรางสังคมทีไขมขใงนาอยูละกิดการพัฒนาทีไยัไงยืน ใน
ขณะทีไผงัภาคปนการถายทอดนยบายจากผังประทศสูการ
วางผังนยบายระดับภาคหรือกลุมจังหวัด ละนําเปสูการ
วางผังพัฒนาในระดับจังหวัดใหหมาะสมละชืไอมยงกัน
อยางมีประสิทธิภาพสรุปเด ดังน้ี
 ผังประทศเทย พืไอการพัฒนามืองละชนบท 

(ผังประทศเทย พ.ศ. 2600)

 1.  กระจายความจริญจากกรุงทพมหานครละ
ปรมิณฑลสูภาคตางโ ดยการกระจายกิจกรรมทางศรษฐกจิ 

ครงสรางพ้ืนฐานละบรกิารสังคมดานตางโ พืไอสรมิสราง
ศกัยภาพใหมืองศนูยกลางในภูมภิาคมีความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวทางศรษฐกิจ

2.  สงสริมการพัฒนามืองตามลําดับความปน
ศูนยกลางละบทบาทของมืองอยางปนระบบ ดยจะตอง
มกีารจัดกลุมมอืงละยกระดับมอืงทีไมศีกัยภาพข้ันมาปน
มืองหลัก ดังน้ี
  (1)  มืองมหานคร เดก กรุงทพมหานครละ
ปรมิณฑล ปนมืองทีไมบีทบาทสําคัญทางดานศรษฐกิจละ
การบริการระดับภูมิละระดับลก
  (2) มืองลําดับทีไ 1 ปนมืองทีไมีความสําคัญ
ระดับประทศละภาค มีบทบาทปนมืองศูนยกลางความ

จริญรองจากมืองมหานคร ทาํหนาทีไปนศูนยกลาง 23 กลุม 

พิไมขึ้นจากดิมทีไมีพียง ชียงใหม ขอนกน นครราชสีมา 

ภูกใต ละหาดใหญ อีก 18 กลุม
  (3) มืองลําดับทีไ 2 ปนมืองทีไมีความสําคัญ
ระดับภาคหรือจังหวัด มีบทบาทสนับสนุนมืองลําดับ 1 ดย
ปนมืองขนาดกลางทีไมีศักยภาพในการขยายตัวหรืออาจ
ปนมืองทีไมีบทบาทหนาทีไฉพาะดาน ชน มืองชายดน 

ฯลฯ กําหนดใหม ี58 หง
  (4) มืองลําดับทีไ 3 ปนมืองทีไมีความสําคัญ
ระดับจังหวัดหรืออําภอ กําหนดใหม ี154 หง
  (5) มืองลําดับ 4 ปนมืองขนาดลใกทีไหลือทีไ
ทําหนาทีไปนศูนยกลางความจริญละการใหบริการระดับ
อําภอละชนบท กําหนดใหม ี921 หง
 3.  พัฒนากรุงทพมหานครใหปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคละปนมืองระดับลก ดยพัฒนาใหปนฐาน
ศรษฐกิจทีไขใงกรง ปนประตูการคาระหวางประทศใน
อชีย ละปนศูนยกลางของภูมภิาคตางโ ชน การใหบรกิาร
ขอมูลขาวสารในระดับสากล การคิดคนนวัตกรรมตางโ การ
ทองทีไยว ศรษฐกิจ การงิน วัฒนธรรม ฯลฯ สงสริมการปน
ศนูยกลางการบินระดับภูมภิาคของทาอากาศยานนานาชาติ
สวุรรณภูมใิหชืไอมยงกบักิจกรรมทางดานศรษฐกจิ รวมทัง้
พัฒนาระบบการขนสงมวลชนดยฉพาะรถรางใหมี
ประสิทธิภาพสูง
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 4. พัฒนามืองละการชืไอมยงมืองดยใชระบบ
กลุมมอืง ดยสงสรมิมอืงบรวิารรอบศนูยกลางใหมบีทบาท
สนับสนุนมืองหลักของภาคน้ัน ดยบงกลุมมืองออกปน 

22 กลุม 

 5. ชืไอมยงระหวางมืองกับกลุมมืองดวยระบบ
คมนาคมขนสงพืไอกระจายความจริญพัฒนาครงสราง
พื้นฐานละระบบขนสงมวลชนอยางทัไวถึงภายในกลุมมือง
ละระหวางศูนยกลางมือง ละพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบคมนาคมชืไอมยงทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ
 6.  สงสริมละพัฒนามืองนาอยู ดังน้ี 

  (1)   มืองมหานคร สงสริมใหกิดความปรงดวย
การพิไมพ้ืนทีไลงสงสริมการดินทางดวยการขนสงสาธารณะ 

พิไมพ้ืนทีไสําหรับคนดิน สรางความรวมรืไนของทางทา 

พิไมพื้นทีไลานลง ลานกีฬา ลานอนกประสงค ละสวน
สาธารณะตางโ
  (2)  มืองขนาดใหญ  น นการพิไมบริการ
สาธารณะชน การขนสงสาธารณะทีไเดมาตรฐาน ทีไจอดรถ
ในยานการคาละตลาดสวนสาธารณะละทีไลงในมือง สง
สริมการพัฒนายานศูนยกลางมืองใหมีความหนานนสูง 

ละใชประยชนทีไดินอยางตใมศักยภาพ
  (3)   มืองขนาดกลาง นนการบริการสาธารณะ
ดานการจัดการขยะ การบําบัดน้ําสีย สวนสาธารณะในมือง 

ละทางจักรยาน

  (4) มือง/ชุมชนขนาดลใก น นการบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานสําหรับชุมชนทีไเดมาตรฐาน ชน ประปา 

การกําจัดขยะ ทางทา ละทางจักรยาน
 ยุทธศาสตรการจัดการสิไงวดลอมภูมิทัศน
 คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 

รับทราบมติคณะกรรมการสิไงวดลอมหงชาติมืไอวันทีไ 2 

ธันวาคม พ.ศ. 2553 หในชอบยุทธศาสตรการจัดการ
สิไงวดลอมภมูทิศัน ละมอบใหสาํนักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม รวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวของจัดทําผนปฏิบัติการจัดการสิไงวดลอมภูมิทัศน 
ละในป พ.ศ. 2554 สํานักงานนยบายละผนทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม เดนํายุทธศาสตรการจัดการ
สิไงวดลอมภูมิทัศนมาปลงเปสูการปฏิบัติใน 2 พื้นทีไ คือ 

มืองหัวหินละทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ดยจัดทํา
ครงการทําดีพืไอผนดินรักษหัวหิน รักษสิไงวดลอม พืไอ
รวมฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจาอยูหัว นืไองใน
อกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 

ธนัวาคม 2554 พืไอรกัษาสภาพภูมทิศันมืองหวัหินใหงดงาม 

สมคุณคาของการปนมืองทองทีไยวทีไมีชืไอสียงในระดับ
ประทศละระดับลกอยางยัไงยืน ละจัดทํานวทางละ
ผนปฏิบัติการจัดการสิไงวดลอมภูมิทัศนมือง (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) พืไอรักษาสิไงวดลอมภูมิทัศนของมือง
มรดกลกใหคงคุณคาทางประวัติศาสตรอยางยาวนาน
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2.6.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 จากสถานการณสิไงวดลอมชุมชนในชวงหลายปทีไ
ผานมา พบวา ประชากรมีนวนมทีไจะอพยพขาสูขตมือง
พิไมขึ้นอยางตอนืไอง ในขณะทีไการใชพื้นทีไของมืองใหญใน
ตละภาคถูกใชพืไอสรางทีไอยูอาศัยละอาคาร ทําใหพื้นทีไ
ปาของตละภาคมีนวนมลดลง จาํนวนรถยนตจดทะบียน
ทัไวประทศพิไมขึน้อยางตอนืไอง ในสวนของกรุงทพมหานคร 
ถึงมวาสัดสวนพ้ืนทีไสีขียวตอจํานวนประชากรในขต
กรุงทพมหานครจะมีนวนมพิไมขึ้น ตกใยังปนสัดสวนทีไ
นอยมืไอทียบกับมืองใหญโ ของประทศอืไนโ นอกจากน้ี 

จํานวนรถยนตสวนบุคคล 4 ลอในกรุงทพมหานคร มีอัตรา
การพิไมฉลีไยสูงถึงรอยละ 6.25 ตอป ซึไงสูงกวาอัตราการพิไม
ขึ้นของประชากรอยางมาก  

 รงกดดันตางโ เมวาจะปนการอพยพของประชากร
สูตัวมือง ความตองการการใชทรัพยากรธรรมชาติ พื้นทีไอยู
อาศัย รวมเปถึงสินคาละบริการของประชากร สงผลให
จาํนวนชุมชนออดัมจีาํนวนพิไมขึน้มากกวา 3 ทามืไอทียบ
กับในป พ.ศ.2541 ละกอใหกิดปญหาสิไงวดลอมชุมชน
ในหลายดาน ช น ปญหามลภาวะ สุขอนามัย ละ
สาธารณูปภค ปนตน ดยมีขอสนอนะ ดังน้ี
 1. กระจายความจริญจากมืองศูนยกลางตางโ 

เปสูมืองบรวิารละชนบท การกระจายความจริญพืไอสราง
ความสมดลุในการพัฒนามืองละชนบทปนสิไงสําคัญทีไตอง
ริไมทําอยางรงดวนพืไอกปญหาการพิไมขึ้นของจํานวน
ประชากรในขตมืองจากการอพยพยายถิไนของประชากรขต
ชนบท ซึไงสงผลทาํใหกินกําลังของระบบสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการของมืองจะรับเด ละกิดการออัดในขต
มือง ทั้งน้ี ภาครัฐควรกําหนดนยบายละดํานินการรง
การกระจายความจริญ ดยจะตองใหความสําคัญกับการ

พฒันาระบบสาธารณูปภคละสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใน
ขตชนบท ชน การพัฒนาระบบการศึกษา การรักษา
พยาบาล ระบบการขนสง ละบริการตางโ ของภาครัฐ พืไอ
ใหประชาชนในชนบทสามารถดํารงชีวิตเดอยางมีความสุข 

หนวยงานหลักทีไรบัผดิชอบในการดาํนินการเดก กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ละ
กระทรวงคมนาคม
 2. การวางผังมืองละการบังคับใชขอบังคับ ดย
จัดใหปนวาระสําคัญในระดับชาติ การวางผนผังมืองจะ
ตองสอดคลองกับนยบายละปาหมายการพัฒนาทาง
ศรษฐกจิละสงัคม ทัง้ในระดับประทศ ภูมภิาค ละทองถิไน 

รวมทั้งการสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนกีไยวของ
ในการวาง ผงัมือง สาํหรับการวางผังมืองทีไเดทาํเวลวควร
ใหมีการรงรัดดํานินการ ละการบังคับใชกฎ ระบียบ ขอ
บังคบั อยางครงครดั ทัง้นี ้อาจจะใชการกใบภาษกีารใชทีไดนิ
ทีไตกตางกันพืไอสรางรงจูงใจละกําหนดการใชพื้นทีไ
ประภทตางโ หนวยงานทีไกีไยวของเดก กระทรวงมหาดเทย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงกษตรละสหกรณ ละกระทรวงการ
พัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย
 3. สนบัสนนุการทองทีไยวดยคํานึงถึงสภาพความ
ปนอยูของตละชุมชน การทองทีไยวปนภาคธุรกิจสําคัญ
ในการสรางรายเดละกระจายรายเดเปสูทองถิไนอยางมี
ประสิทธิภาพ ตทั้งนี้ละท้ังนั้น การทองทีไยวละการ
พฒันาอืไนโ จะตองสอดคลอง เมขดัยงกับหรอืปลีไยนปลง
สภาพความปนอยูของประชาชนในตละชุมชน หนวยงาน
หลักทีไกีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม ละกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
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ÃÙ»·Õè 2.6.5  สรุปสถานการณสิไงวดลอมชุมชน

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น

รงกดดัน
� การอพยพของประชากรสูตัวมือง
� ความต องการการใช ท รัพยากร 
ธรรมชาต ิ พ้ืนทีไอยูอาศัย รวมเปถึงสินคา
ละบริการของประชากร

ผลกระทบ
� ปญหาความขัดยงของชุมชน
� ปญหาสุขภาพละอนามัย
� ปญหามลภาวะละสิไงวดลอม

การตอบสนอง
� การกระจายความจริญสูหัวมือง
� การวางผังมืองอยางปนระบบ

สถานการณ
� จํานวนประชากรในมืองทีไพิไมขึ้น
� การใชพื้นทีไพืไอทีไอยูอาศัยพิไมขึ้น
� นวนมพื้นทีไปาลดลง
� จํานวนชุมชนออัดพิไมขึ้น
� สัดสวนพ้ืนทีไสีขียวพิไมขึ้น
� จํานวนรถยนตจดทะบียนพิไมขึ้น
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 แหลงธรรมาติหมายถงึ สิง่ท่ีมอียูและเิด้ึนเองตาม
ธรรมาติ มีสภาพและารเปลี่ยนแปลงไปไดตามาลเวลา 
มีระบบความสัมพันธที่ซับซอนในตัวเองดวยปจจัยตางๆ ัน 

และองคประอบารเปลี่ยนแปลงที่เิด้ึนอาจคอยเปนคอยไป
จนยาท่ีจะสังเตเห็นความเปล่ียนแปลงน้ันๆ แตในระยะเวลา
ยาวนานน้ันอาจตรวจสอบารเปล่ียนแปลงนั้นได และใน
บางคร้ังารเปล่ียนแปลงท่ีเิดึ้นอาจรวดเร็วมาจนเห็นได
ดัเจนแลวแตรณีไป มนษุยอาจใบางสิง่องแหลงธรรมาติ
ใหเิดประโยนับตนเองไดและมัเรียแหลงธรรมาติ
ประเภทนั้นวา ทรัพยารธรรมาติ เน แร าซ ถานหิน หรือ
นํา้มนัใตดนิ ไมในปา ปลาในน้ํา เปนตน แตผลจาารใประโยน
องมนษุยอาจทาํใหเดิารสญูสลายองแหลงธรรมาตนิัน้ได 

ถาปราศจาความเาใจในารใทรัพยารนัน้ๆ
 สิไงวดลอมธรรมชาติสามารถบงตามลักษณะละ
คุณสมบัติเดปน 2 ประภท ดังน้ี 

 1. สิไงวดลอมธรรมชาติทีไมกีารคลืไอนเหว ปลีไยนปลง 
ละอาจฟนคืนสูสภาพดิมเดดยระบบของตัวอง ชน 

อุทยานหงชาต ิปาเม สตัวปา ปนตน ซึไงสิไงวดลอมธรรมชาติ
หลาน้ีมกัมีหนวยงานรับผดิชอบดูลดยตรงละมกีฎหมาย
คุมครอง 

 2. สิไงวดลอมธรรมชาติทีไเมมกีารคลืไอนเหว ปลีไยนปลง 

หรือฟนคืนสูสภาพดิมเด ชน ภูขา นํา้ตก ถํา้ ปงพุรอน กาะกง 
หาดทราย ทะลสาบ หนอง บึง ละซากดึกดําบรรพ ปนตน 

ซึไงสิไงวดลอมหลาน้ีมักเมมีหนวยงานรับผิดชอบดูล
ดยตรง
 ศลิปกรรม หมายถึง สิไงทีไมนษุยเดสรางหรือกําหนดข้ึน
ทัง้ในอดตีละปจจบัุนดวยความสามารถ สตปิญญากําลังกาย
กาํลังใจ ละเดรบัการยกยองวามีคณุคาในทางศิลปวัฒนธรรม 

ประวัตศิาสตร บราณคด ีละทคนลยี ศลิปกรรม ทีไกลาวถึง 
สามารถบงเดปน 2 ลกัษณะ คอื ศลิปกรรมทีไใชงานอยู ชน 

วัด สถานทีไราชการ อาคารพาณิชย บานรือน ยานวัฒนธรรม 

ละศิลปกรรมทีไเมเดใชงาน (ตามหนาทีไดิม) ลว ชน ซาก
บราณสถาน วัดราง กําพงมือง คูมือง หลงประวัตศิาสตร 
ละบราณคดี 

 ศิลปกรรมทีไกลาวถึงท้ัง 2 ลักษณะ นอกจากมีคุณคา
หงความงามอยูในตัวองลว สิไงวดลอมกใมีความสําคัญ
ดวย คือ ปนสิไงทีไชวยสงสริมความงามของศิลปกรรมนั้นให
ดนชัดยิไงขึ้น สิไงวดลอมศิลปกรรมจึงประกอบดวย 2 สวน

สําคัญ คือ ตัวศิลปกรรม ทั้ง 2 ลักษณะทีไกลาวลวขางตน 

ละสภาพวดลอมทีไอยู  ดยรอบละทีไ กีไยวของ คือ 

ปรมิณฑลรอบตวัศิลปกรรม หรืออาณาบริวณมืองกา หรือ
ชุมชนมืองทีไหลงศิลปกรรมดังกลาวต้ังอยู  ชน กรุง
รัตนกสินทร มืองกาลพบุร ีมืองกาชียงใหม มืองพิมาย 

มืองนครศรีธรรมราช ปนตน
 สิไงวดลอมธรรมชาติละศิลปกรรม ถือปนสิไงวดลอม
ทีไสาํคัญตอวถีิชวิีตของคนเทยปนอยางมาก ซึไงในตลอดชวง 

10 ป ทีไผานมาประทศเทยมีการสงสริมการทองทีไยวจาก
หนวยงานตางโ อยางพรหลาย ทําใหจํานวนนักทองทีไยว
ทั้งชาวเทยละชาวตางชาติมีนวนมพิไมสูงขึ้นรืไอยโ 

ดงัรูปทีไ 1.1.3 จาํนวนนักทองทีไยวทีไพิไมมากขึน้น้ันสงผลกระทบ
ตอสภาพสิไงวดลอมละอาจทําวิถีชีวิตของคนทองถิไนเด
ชนกัน ชน ทําใหสิไงวดลอมธรรมชาติละศิลปกรรมใน
หลายพ้ืนทีไถูกทําลายละมีสภาพสืไอมทรมหรือสูญสีย

2.7 สิ่งแวดลอมธรรมชาต ิและศิลปรรม 
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คณุคาเปจากดิม ในปจจบัุน หนวยงานตางโ เมวาจะปนกรม
ปาเมหรือการทองทีไยวหงประทศเทย เดมกีารวางนยบาย
ละกลยุทธพืไอสงสริมกระสการทองทีไยวชิงอนุรักษซึไง
สงผลดตีอสภาพสิไงวดลอมละปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองทีไยวของประทศเทยอยางยัไงยืน
 อยางเรกใตาม การกระทําของมนุษยเมเดปนปจจัย
ดียวทีไสงผลกระทบตอสิไงวดลอมธรรมชาติละศิลปกรรม 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติถือปนอีกหนึไงปจจัยสําคัญทีไทําให
สิไงวดลอมธรรมชาติละศิลปกรรมสยีหายเด เมวาจะปน 

อุทกภัย ผนดินเหว เฟปา ฯลฯ ซึไงถาหากปราศจากการควบคุม
ละจดัการการอนุรกัษละฟนฟูสภาพวดลอม การใชบังคับ
ใชกฎหมายละกฎระบียบ ละการควบคุมการใชประยชน
จากทีไดินในบริวณดยรอบใหหมาะสม สิไงวดลอม
ธรรมชาติละศิลปกรรมในหลายพื้นทีไกใจะสืไอมทรมละ
ถูกทําลายเปเด

2.7.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 1. อุทยานหงชาติ
 อุทยานหงชาติ หมายถึง “ทีไดินซึไงรวมทั้งพ้ืนทีไดิน
ทัไวเป ภูขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะลสาบ กาะ 

ละชายฝ งทีไเดรับการกําหนดใหปนอุทยานหงชาติ 
ลักษณะทีไดินดังกลาวปนทีไทีไมีสภาพธรรมชาติทีไนาสนใจ 

ละมิเดอยู ในกรรมสิทธ่ิหรือครอบครองดยชอบดวย
กฎหมายของบุคลใดซึไงมิใชทบวงมือง ทั้งน้ี การกําหนด
ดังกลาวกใพืไอใหคงอยูในสภาพดิม พืไอสงวนเวใหปน
ประยชนกการศึกษาละความรืไนรมยของประชาชน
สืบเป” (พระราชบัญญัติอุทยานหงชาต ิพ.ศ. 2504)

 อุทยานหงชาติมีพื้นทีไเมนอยกวา 10 ตาราง
กิลมตร ในป พ.ศ. 2554 ประทศเทยมีการประกาศ
อุทยานหงชาติลว 123 หง อยูระหวางดํานินการประกาศ
จดัต้ังอกี 25 หง รวมท้ังส้ิน 148 หง ดยบงปนภาคหนือ 

59 หง (ตรียมการ 16 หง) ภาคใต 40 หง (ตรียมการ 6 หง) 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 24 หง (ตรียมการ 1 หง) 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ละภาคตะวันออก 25 หง 

(ตรียมการ 2 หง) (กรมอทุยานหงชาต ิสตัวปาละพันธุพชื, 

2554)
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 2. วนอุทยาน 

 วนอุทยาน หมายถึง สถานทีไในปาทีไมีทิวทัศนสวยงาม 

มจีดุดนตามธรรมชาติ ชน มนีํา้ตก หนาผา หมูเมทีไสวยงาม
ตางโ มีน้ือทีไขนาดลใกกวาอุทยานหงชาติ สามารถสราง
สริมติมตงสิไงตางโ เดดยเมทําใหธรรมชาติสียเป ชน 

ทําถนน ทางดินทา ติดชืไอพันธุเม หรือบริการความสะดวก
ตางโ กนกัทองทีไยว วนอุทยานทีไมชีืไอสียง เดก วนอุทยาน
ภูชี้ฟา จังหวัดชียงราย วนอุทยานพะมืองผี จังหวัดพร 
วนอุทยานชะอํา จังหวัดพชรบุรี ปนตน ในป พ.ศ. 2553 

ประทศเทยมีวนอุทยานท้ังสิ้น 113 หง (กรมอุทยานหง
ชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช, 2553)

 3. ขตรักษาพันธุสัตวปา
 ขตรักษาพันธุสัตวปา หมายถึง พื้นทีไทีไกําหนดพระราช
กฤษฎีกาละประกาศในราชกิจจานุบกษาใหปนพ้ืนทีไ
คุมครองตามพระราชบัญญัตสิงวนละคุมครองสตัวปาหง
ชาติ พืไอปนทีไอยูอาศัยของสัตวปาดยปลอดภัยละปนการ
รักษาพันธุสัตวปาละพิไมจํานวนสัตวปาใหมากข้ึน จะหใน
เดวา ดยวัตถุประสงคลวขตรักษาพันธุสตัวปาเมเดจดัต้ัง
ขึ้นมาพืไอประยชนทางการทองทีไยว ตจะป๛ดอกาสให
ประชาชนทัไวเปขาเปศกึษาหาความรูหรือชมธรรมชาตติาม
พื้นทีไทีไกําหนด นืไองจากการทองทีไยวในขตรักษาพันธุสัตว
ปาจะตองอยูภายใตกฎระบียบทีไขมงวดมาก นวนมการ
พิไมขึ้นของจํานวนนักทองทีไยวจึงเมมีผลตอขตรักษาพันธุ
สตัวปามากทาใดนักมืไอปรียบทียบกับวนอุทยานตางโ ใน
ป พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีขตรักษาพันธุสัตวปาท้ังสิ้น 58 

หงทัไวประทศ (กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช, 

2553) ขตรักษาพันธุสตัวปาทีไมชีืไอสยีง เดก ขตรักษาพันธุ
สัตวปาหวยขาขง จังหวัดอุทัยธานี ขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนรศวรซึไงครอบคลุมพ้ืนทีไจังหวัดกาญจนบุรีละ
จังหวัดตาก ปนตน ซึไงท้ังสองหงเดรับการประกาศใหปน
มรดกลกลวอีกดวย
 4. มรดกลกในประทศเทย
 มรดกลก คือ หลงมรดกทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาต ิ

เมวาจะปน ปาเม ภูขา ทะลสาบ ทะลทราย อนุสาวรีย 
สิไงกอสรางตางโ รวมเปถึงมืองทีไมคีณุคาดดดนระดับสากล 

(Outstanding Universal Value) ตามหลักกณฑทีไกําหนด
เวในนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุมครองมรดกลก 

ละเดรับการประกาศข้ึนทะบียนปนหลงมรดกลก ทั้งน้ี 

พืไอใหหลงมรดกทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาตินั้นโ 

ดํารงคุณคาความดดดนปนมรดกของมวลมนุษยชาติ ทั้ง

ในปจจุบันละในอนาคตตลอดเป ในป พ.ศ. 2553 

ประทศเทยมีมรดกลกทีไเดรับการข้ึนทะบียนลว 5 หง 

ดยบงออกปน 2 ประภท ดังน้ี
 มรดกลกทางวฒันธรรม 3 หง เดก มืองประวตัศิาสตร
สุขทัยละมืองบริวาร (ป พ.ศ. 2534) นครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา (ป พ.ศ. 2534) ละหลงบราณคดี
บานชียง (ป พ.ศ. 2535)

 มรดกลกทางธรรมชาติ 2 หง เดก ขตรักษาพันธุสตัว
ปาทุงใหญนรศวร-หวยขาขง (ป พ.ศ. 2534) ละพ้ืนทีไกลุม
ปาดงพญายใน-ขาใหญ (ป พ.ศ. 2548)

 นอกจากน้ี ยังมีหลงมรดกทางวัฒนธรรมทีไอยูในบัญชี
ขั้นตน (Tentative List) ของศูนยมรดกลกอีก 3 หง เดก  
ส นทางชืไอมตอทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับ
ศาสนสถาน ทีไกีไยวของ ปราสาทพนมรุงละปราสาทมืองตํไา 

(หลงมรดกทางวัฒนธรรม) อุทยานประวัตศิาสตรภูพระบาท 
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จังหวัดอุดรธานี (หลงมรดกทางวัฒนธรรม) ละ พื้นทีไกลุม
ปากงกระจาน (หลงมรดกทางธรรมชาติ)

 5. บราณสถานในประทศเทย
 หลงบราณสถานทีไประกาศข้ึนทะบียนลวในปจจบัุน 

(ป พ.ศ. 2554) มจีาํนวน 2,167หง พิไมขึน้จากป พ.ศ. 2553 

ถึง 63 หง ดยภาคกลางมีจํานวนบราณสถานมากทีไสุด 

849 หง ภาคหนือ 290 หง ภาคตะวันออกฉียงหนือ 506 

หง ภาคใต 261 หง ภาคตะวันออก 140 หง ละภาค
ตะวันตก 121 หง (สํานักบราณคดี กรมศิลปากร, 2554) 

อยางเรกใตาม ยังคงมีบราณสถานในกรุงทพมหานคร
จํานวน 344 หง ละภูมิภาคจํานวน 6,290 หง ทีไยังเมเด
ถูกข้ึนทะบียน ซึไงการข้ึนทะบียนปนบราณสถานน้ัน
สามารถชวยปองกันการทุบทําลายละควบคุมใหมีการ
บูรณะซอมซม หรือกอสรางอาคารใหมใหมคีวามหมาะสม
มากข้ึน ดังตารางทีไ 2.7.1

ÀÒ¤ âºÃÒ³Ê¶Ò¹(áË‹§)

ภาคหนือ 290

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 506

ภาคตะวันออก 140

ภาคตะวันตก 121

ภาคกลาง 849

ภาคใต 261

ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·È 2,167

·ÕèÁÒ : สํานักบราณคดี กรมศิลปากร 2554

μÒÃÒ§·Õè 2.7.1 จํานวนบราณสถานทีไประกาศขึ้น
ทะบียน จํานกตามรายภาค ป พ.ศ. 2554

à¢μÃÑ¡ÉÒ¾Ñ¹ Ø̧�ÊÑμÇ�»†ÒËŒÇÂ¢Òá¢Œ§ ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¹¤Ã»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ �¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

»ÃÒÊÒ·àÁ×Í§μíèÒ ¨.ºØÃÕÃÑÁÂ�
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 6. มืองกา
 มืองกา หมายถึง มืองหรอืบริวณของมืองทีไมลีกัษณะ
พิศษฉพาะหงสืบตอมาตกาลกอน หรือมีลักษณะปน
อกลักษณของวฒันธรรมทองถิไน หรือมลีกัษณะจําพาะของ
สมยัหนึไงในประวตัศิาสตร มคีณุคาทางศิลปะ บราณคด ีหรือ
ประวัติศาสตร ปนมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคาของชาติ
 ในปจจุบัน มีการปลีไยนปลงท้ังดานกายภาพละ
สังคมวัฒนธรรมกิดข้ึนอยางมากละรวดรใว ประกอบกับ
มืองกาปนทีไตั้งของชุมชนขนาดใหญ มีการพัฒนามืองใน
รูปบบตางโ จึงทําใหกิดการบุกรุกทําลายละทําใหมือง
กาสืไอมคุณคา  ดังน้ัน การอนุรักษพัฒนามืองกาใน
ประทศเทย ซึไงริไมตนในพ้ืนทีไกรุงรัตนกสินทรซึไงปนมือง
กาของกรุงทพมหานคร ทีไสามารถดํานินการสัมฤทธ่ิผลเด
อยางปนรูปธรรม มีการพัฒนามืองกาตามนวทางการ
พัฒนามืองอยางยัไงยืน ใหความสําคัญกับความสมดุลของ
ระบบนิวศ สภาพศรษฐกิจชมุชน ละสภาพความปนอยูทีไ

ดีของประชาชน ละพืไอใหบริวณมืองกาสามารถดํารง
คณุคาความปนมรดกทางวัฒนธรรมอนัล้ําคาของชาตเิวเด 
พรอมเปกับการใชประยชนอยางหมาะสมละยัไงยืนของ
ประชาชน จงึเดขยายการดํานินงานเปยังพ้ืนทีไมืองกาอืไนโ 

ภายใตระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการอนุรักษละ
พัฒนากรุงรัตนกสินทรละมืองกา พ.ศ. 2546

 มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 9 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2553 

หในชอบขอบขตพ้ืนทีไมืองกาในมืองกา 7 มือง ละกรอบ
นวทางการอนุรักษละพัฒนามืองกา ซึไงคณะกรรมการฯ 

เดประกาศขอบขตพ้ืนทีไมืองกาลว มืไอวันทีไ 13 ธันวาคม 

ป พ.ศ. 2553 เดก มืองกาชียงใหม มืองกาลําปาง 

มืองกากําพงพชร มืองกาลพบุรี มืองกาพิมาย 

มืองกานครศรีธรรมราช ละมืองกาสงขลา 

 มตคิณะรัฐมนตร ีมืไอวนัทีไ 8 มนีาคม ป พ.ศ. 2554 หในชอบ
ขอบขตพ้ืนทีไมืองกาลําพูน ละผนมบทละผังมบท

àÁ×Í§à¡‹Ò¡íÒá¾§à¾ªÃ

àÁ×Í§à¡‹ÒÀÙà¡çμ
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àÁ×Í§à¡‹ÒÃÐÂÍ§àÁ×Í§à¡‹ÒÅíÒ»Ò§

การอนุรักษละพัฒนามืองกาลําพูน ละคณะกรรมการฯ 

เดประกาศขตพ้ืนทีไมืองกาลําพูนมืไอวันทีไ 11 มษายน 

ป พ.ศ. 2554 นอกจากน้ี มีมืองกาทีไคณะอนุกรรมการ
กลัไนกรองละพิจารณาผนการดํานินงานในพ้ืนทีไมืองกา
คัดลือกละจัดลําดับความสําคัญลว พืไอดํานินการ
อนุรกัษละพัฒนามืองกา จํานวน 26 มือง ดังน้ี
 ภาคหนือ เดก มืองกาพร จังหวัดพร มืองกา
ชียงราย จงัหวัดชียงราย มืองกาพะยา จงัหวัดพะยา มืองกา
พิจิตร จังหวัดพิจิตร มืองกาตาก จังหวัดตาก
 ภาคกลาง เดก มืองกาพชรบุร ีจงัหวัดพชรบรุ ีมือง
กาสุพรรณบุร ีจงัหวัดสุพรรณบุร ีมืองกากาญจนบุร ีจงัหวัด
กาญจนบุร ีมืองกาอูทอง จงัหวัดสพุรรณบุร ีมืองกาสรรบุร ี
จังหวัดชัยนาท

 ภาคตะวันออก เดก มืองกาจันทบุร ีจังหวัดจันทบุรี 
มืองการะยอง จังหวัดระยอง มืองกานครนายก จังหวัด
นครนายก
 ภาคตะวันออกฉียงหนือ เดก มืองการอยอใด 

จังหวัดรอยอใด มืองกาบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มืองกา
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มืองกาสุรินทร จังหวัด
สุรินทร มืองกาสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ภาคใต เดก มืองกาภูกใต จังหวัดภูกใต มืองกา
ปตตานี จังหวัดปตตานี มืองกาตะกัไวปา จงัหวัดพังงา มือง
กาสตูล จังหวัดสตูล มืองกายะลา จังหวัดยะลา มืองกา
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มืองการะนอง จังหวัดระนอง
จังหวัดยะลา มืองกานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มืองกา
ระนอง จังหวัดระนอง

àÁ×Í§à¡‹ÒμÐ¡ÑèÇ»†Ò àÁ×Í§à¡‹ÒÊμÙÅ
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¡ÃÍº·Õè 2.7.1 การบุกรุกอุทยานหงชาติทับลาน อําภอวังน้ําขียว จังหวัดนครราชสีมา
อุทยานหงชาติทบัลาน มขีนาดพ้ืนทีไใหญปนอันดับ 2 ของประทศ รองจากอุทยานหงชาติ

กงกระจานดยอุทยานหงชาติทับลานปนสวนหนึไงของผืนปามรดกลก “ดงพญายใน-ขาใหญ” 
ประกอบดวย 5 ผืนปาทีไอยูติดกัน คือ อุทยานหงชาติขาใหญ อุทยานหงชาติทับลาน อุทยาน
หงชาติปางสีดา อุทยานหงชาติตาพระยา ละขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ

ชวงดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2554 เดมีการป๛ดผยรืไองการบุกรุกพ้ืนทีไปาสงวนหงชาติ
ภูหลวงละอุทยานหงชาติทบัลาน พืไอสรางรีสอรท บานพักตากอากาศ ทาํสวนกษตร ทัง้ยางพารา
ละปาลมปนจํานวนมาก ซึไงพ้ืนทีไถูกบุกรุกทีไมีขาวมากในขณะน้ี คือ อําภอวังนํ้าขียว จังหวัด
นครราชสีมา ละอําภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นืไองจากกรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมป๛ดประกาศใหรือ้ถอนรีสอรท บานพักตากอากาศละ
สิไงกอสรางตางโ ทีไผิดกฎหมายละทําการบุกรุกพ้ืนทีไปาของอุทยานหงชาติทับลาน

ทีไมา : กรมอุทยานหงชาต ิสัตวปา ละพันธุพืช 2554

2.7.2 ¼Å¡ÃÐ·º
ในชวงรอบปทีไผานมาสิไงวดลอมธรรมชาติละ

ศิลปกรรมเดรับผลกระทบอยางหนัก ทั้งจากการกระทําของ
มนุษย ชน การบุกรุกอุทยานหงชาติตางโ ทั้งนี้ จากการ
สาํรวจการครอบครองพ้ืนทีไปาเมของราษฎรดยผิดกฎหมาย
ในชวงป พ.ศ. 2541-2553 พบวา พื้นทีไปาอนุรักษตาม
กฎหมายมีราษฎรขาเปครอบครองทีไดินพืไออยูอาศัยทํากิน
ประมาณ 184,710 ราย รวมน้ือทีไทั้งสิ้น 2,225,540 เร (กรม
อุทยานหงชาต ิสัตวปาละพันธุพืช, 2553) นอกจากน้ี ใน

ป พ.ศ. 2554 เดมกีารป๛ดผยรืไองการบุกรุกอุทยานหงชาติ
ทับลาน อ.วังน้ําขียว จังหวัดนครราชสีมา ดังกรอบทีไ 2.7.1 

นอกจากการกระทําของมนษุย สิไงวดลอมธรรมชาติ
ละศิลปกรรมยังเดรบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2553 ละ 2554 ดยฉพาะผลกระทบจาก
หตุการณผนดินเหวในประทศพมามืไอดือนมีนาคม ป 
พ.ศ. 2554 ดังกรอบทีไ 2.7.2 ละผลกระทบจากหตุการณ
อุทกภัยคร้ังรุนรงในป พ.ศ. 2554 ดังกรอบทีไ 2.7.3 
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¡ÃÍº·Õè 2.7.2 บราณสถานทีไเดรับความสียหายนืไองจากหตุการณผนดินเหว
 บราณสถานหลายหงในภาคหนือทีไเดรับผลกระทบจากหตุการณผนดินเหว ดยฉพาะหตุการณ
ผนดินเหวขนาด 6.9 ริกตอรในประทศพมา มืไอดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2554 ดยหตุการณผนดินเหวเดสราง
ความสียหายใหกับบราณสถานในหลายจังหวัด ชน 

 -  จังหวัดนาน เดก อาคารจัดสดงสดงพิพิธภัณฑสถานหงชาติ, วิหารพระพุทธเสยาสน (วิหาร
พระนอน) ละวิหารหลวงวัดพระธาตุชหง วิหารจัตุรมุขวัดภูมินทร ละวัดพระธาตุขานอย
 -  จงัหวัดพะยา เดก วิหารละจดียวัดส ีวัดพระธาตุขงิกง หอจดหมายหตุหงชาติฯ จงัหวัดพะยา
ละวัดพระศรีคมคํา
 -  จังหวัดลําปาง เดก หออะมอก ละพระธาตุขวยปู
 -  จังหวัดชียงใหม เดก จดียชางผือก ละหอเตรวัดชางฆอง
 -  จังหวัดลําพูน เดก จดียรางวัดปาคา ละจดียวัดธาตุกุด
 -  ละจังหวัดชียงราย เดก จดียวัดพระธาตุจอมกิตติ องคพระธาตุจดียหลวง จดียวัดปาสัก 

จดียวัดปราสาทคุม วิหารวัดพระธาตุภูขา จดียวัดผาขาวปาน จดียวัดพระจาลานทอง บราณสถานวัด
สังฆากวดอนทัน จดียวัดธาตุขง ละองคพระวัดวียงดิม ปนตน
 ทั้งน้ี จากความสียหายทีไกิดขึ้น กรมศิลปากรเดมีการต้ังงบประมาณบูรณะละซอมซมบราณ
สถานทีไเดรับความสียหายท้ังสิ้น 66.4 ลานบาท

·ÕèÁÒ : กรมศิลปากร 2554
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ÇÑ´ªÅ¸ÒÃÒÊÔ§àË



201OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
State of the Environment 2011

 ·ÕèÁÒ : กรมศิลปากร 2554

¡ÃÍº·Õè 2.7.3 บราณสถานทีไเดรับความสียหายนืไองจากหตุการณอุทกภัย
 บราณสถานหลายหงเดรับผลกระทบจากหตุการณอุทกภัย ดยสามารถบงออกเดปน 

3 หตุการณหลักเดก หตุการณอุทกภัยในภาคใต อุทกภัยในภาคหนือ ละอุทกภัยคร้ังใหญใน
ภาคกลาง อุทกภัยในภาคใตในชวงตนป พ.ศ. 2554 เดสงผลกระทบตอบราณสถานในหลายจังหวัด 

เดรับงบประมาณในการบูรณะซอมซมทั้งสิ้น 67,728,200 บาท เดก
 -  จังหวัดสงขลา เดก วัดชะล วัดมัชฌิมาวาส วัดจะท้ิงพระ
 -  จังหวัดปตตานี เดก อนุรักษละพัฒนามืองบรานยะรัง วังจามืองหนองจิก
 -  จังหวัดนราธิวาส เดก วัดชลธาราสิงห
 -  จังหวัดสตูล เดก อาคารพิพิธภัณฑสถานหงชาติ
 -  จังหวัดสุราษฎรธานี เดก วัดพระบรมธาตุเชยาราชวรวิหาร วัดหลง
 -  จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดทาพธ่ิวรวิหาร กําพงมืองนครศรีธรรมราช
 -  จังหวัดพัทลุง เดก วัดขียนบางกว วัดสะทังชายทะล วัดยางงาม วัดทุงขุนหลวง ละวัดหัวตย
 ภาคหนือเดรับผลกระทบจากพายุนกตน ในชวงตนป พ.ศ. 2554 ดยพายุเดสงผลกระทบตอ
บราณสถานในหลายจังหวัด เดรับงบประมาณในการบูรณะซอมซมทั้งสิ้น 34,880,000 บาท เดก
 -  จังหวัดพร เดก กําพงมืองพร
 -  จังหวัดชียงใหม เดก วัดตนหียว วัดขงขาว วัดรางกูผีบา วียงทาการ วัดหมืไนพริก
 -  จังหวัดลําพูน เดก กําพงวัดพระยืน
 สวนอุทกภัยคร้ังรุนรงในชวงระยะวลากลางป ละปลายป พ.ศ. 2554 สงผลกระทบตอบราณ
สถานจํานวนมากในหลายจังหวัด ชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงหบุร ีอางทอง นครนายก สระบุร ี
ราชบรุ ีสพุรรณบุร ีนนทบุร ีลพบุร ีนครสวรรค ชยันาท อุทยัธานี ฉะชิงทรา จนัทบุร ีชลบรีุ ตาก อุตรดิตถ 
ชียงใหม ลําปาง ละกรุงทพมหานคร ปนตน ดยฉพาะบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีไ
เดรับผลกระทบอยางรุนรง ชน วัดพระศรีสรรพชญ วัดเชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑสถาน
หงชาต ิวัดพุทเธศวรรย หมูบานปรตุกส ฯ ปนตน จากหตุอุทกภัยคร้ังน้ีเดมีการอนุมัติงบประมาณ
พืไอบูรณะซอมซมในวงงินท้ังสิ้น 1,470,239,800 บาท
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2.7.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ปจจุบันการทองทีไยวของประทศเทยมีการติบต
อยางตอนืไอง ซึไงสงผลดีละผลสยีตอสิไงวดลอม ธรรมชาติ 
ละพืชพันธุสัตวปาตางโ หากเมมีนยบายการจัดการทีไดีพอ 

การดูลรกัษาสิไงวดลอมละธรรมชาตจิงึปนอีกหนึไงภารกิจ
ซึไงทุกโ ฝายเมวาจะปนภาครัฐ อกชน ละตัวชุมชนอง
ควรรวมมือกันอยางสรางสรรค 
 การพิไมพื้นทีไปาละกําหนดขตอุทยาน-ปาสงวน
พิไมติม ปนอีกกลยุทธหนึไงในการพิไมคุณภาพในการ
ดูลสิไงวดลอมธรรมชาติซึไงในป พ.ศ.2554 กรมสงสริม
คุณภาพสิไงวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไง
วดลอม เดมีการผลักดันใหพิไมจํานวนละขยายพ้ืนทีไ
ปาสงวน รวมเปถึงอุทยานตางโ ดยกรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลอมเดดํานินการตามประดในรณรงคการอนุรักษ
ปาเมละการบริภคอยางยัไงยืนของครงการสิไงวดลอม
หงสหประชาชาติ (UNEP) พืไอสนับสนุนปสากลหงปาเม 
2554 ดยมีปาหมายพิไมพื้นทีไปาเมปนรอยละ 40 ของ
พื้นทีไประทศ (จากปจจุบันทีไมีอยูประมาณรอยละ 33 หรือ 

105 ลานเร) ละนนมาตรการปองกันปราบปรามรักษาพ้ืนทีไ

อนรุกัษพืไอลดการบกุรุกพ้ืนทีไ รวมทัง้ตรียมผนวกขตปาสงวน
หงชาติหลายหงขาปนอุทยานหงชาติพิไมติม ดยฉพาะ
ปาสงวนหงชาติดงใหญ จงัหวัดบรุรีมัย ใหชืไอมยงกับผนืปา
มรดกลกดงพญายใน-ขาใหญ
 สาํหรับอทุยานหงชาติทีไอยูระหวางตรียมประกาศ
หงใหมมี 25 หง รวมปนพ้ืนทีไ 6.1 ลานเร สวนใหญอยูใน
ขั้นตอนการตรวจสอบรังวัดพ้ืนทีไ ชน อุทยานฯ ลําน้ํากก 

จงัหวัดชียงราย พืน้ทีไ 4.5 สนเร หมูกาะระ-พระทอง จงัหวัด
พังงา 1.4 สนเร นํ้าตกจใดสาวนอย จังหวัดสระบุร ีนํ้าตก
พาจริญ จังหวัดตราด 5.3 สนเร สันกาลาคีร ี1.3 สนเร 
ครอบคลุมพื้นทีไจังหวัดปตตานี สงขลา ละจังหวัดยะลา 

อุทยานฯ นํ้าตกซีป จังหวัดนราธิวาส 1.8 สนเร อุทยานฯ 

ธารสดใจ-กาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พื้นทีไ 2.8 หมืไนเร 
อุทยานฯ ออบขาน จังหวัดชียงใหม 1.4 สนเร อุทยานฯ 

กงจใดคว จังหวัดพิษณุลก 1.4 สนเร อุทยานฯ มถ 

จังหวัดชียงใหม 3 สนเร นอกจากน้ี ยังมีอุทยานฯ 12 หง
ทีไผานมติคณะรัฐมนตร ีลว อาทิ อุทยานฯ ขาคอ จังหวัด
พชรบูรณ 3 สนเร อุทยานฯ ดอยจง จังหวัดลําปาง ละ
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จงัหวัดลาํพูน 2.1 สนเร ปนตน ขณะทีไยังมปีาสงวนหงชาติ 

ของกรมปาเมอีก 37 หงรวมพืน้ทีไอีก 1.9 ลานเรทีไตรียมผนวก
ขาปนปาของอุทยานใกลคียงดวย (กรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลอม, 2554)

 นอกจากน้ี ยังมกีารสงสริมการพัฒนาหลงทองทีไยว
ชุมชนดยอาศัยความรวมมือของคนในพ้ืนทีไ จึงปนการ
สริมสรางความขมขใงละความรวมมอืภายในชุมชน พืไอนาํ
เปสูการพัฒนาระบบการทองทีไยวอยางยัไงยืน 

 สาํนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม เดจดัทํามาตรฐานคุณภาพสิไงวดลอมธรรมชาติ
ประภทธรณีสณัฐานละภูมลิกัษณวรรณา พืไอใหทกุภาคสวน
เดรับรูละดํานินการรวมกันในการดูลรักษา ฟนฟู ละมี
การใชประยชนอยางระมัดระวัง ซึไงจากการสํารวจหลง
ธรรมชาติประภทดังกลาวในภาคสนามจํานวน 71 หง จาก
จํานวนท้ังหมด  75 หงทีไกระจายอยู ในทุกภาคของ
ประทศเทย ดยอยูในภาคหนือ จํานวน 26 หง ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก ละภาคตะวันออก จํานวนรวม7 หง ภาค
ตะวันออกฉียงหนือจาํนวน 32 หง ละภาคใตจาํนวน 7 หง 

พืไอประมินคุณคาสิไงวดลอมธรรมชาติ ศักยภาพในการ
คงคุณคาสิไงวดลอมธรรมชาติ ละความสีไยงตอการถูก
ทําลาย ดยใชวิธีการ ตัวช้ีวัด ละกณฑการประมิน พบวา 

ผลการประมินคุณคาสิไงวดลอมธรรมชาติอยูในระดับสูงมี 
จํานวน 21 หง คิดปนรอยละ 29.58 อยูในระดับปานกลาง
จํานวน 39 หง คิดปนรอยละ 54.93 ละอยูในระดับตํไา
จํานวน 11 หง คิดปนร อยละ 15.49 ดยอุทยาน
ประวัตศิาสตรภูพระบาท จงัหวัดอดุรธานี มคีาคะนนสูงสดุ  

รองลงมาเดก รอยทาเดนสารภูหลวง จังหวัดลย ละ
ทะลในอุทยานหงชาตหิมูกาะอางทอง จงัหวัดสรุาษฎรธานี

ÃÍÂà·ŒÒä´â¹àÊÒÃ �ÀÙËÅÇ§
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 ผลการประมินศักยภาพในการคงคุณคาสิไงวดลอม
ธรรมชาต ิในระดับสูงจํานวน 16 หง คิดปนรอยละ 22.54 

ระดับปานกลางจํานวน 31 หง คิดปนรอยละ 43.66 ละ
ระดับตํไาจํานวน 24 หง คิดปนรอยละ 33.80 ดยมีหลง
สุสานเดนสาร อําภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ มีคา
คะนนสูงสุด รองลงมาเดก ถ้ําลขากอบ อําภอหวยยอด 

จังหวัดตรัง ละวนอุทยานพะมืองผ ี อําภอมือง จังหวัด
พร ทั้งน้ี หลงธรณีสัณฐานละภูมิลักษณวรรณาทีไมีคา
คะนนศักยภาพสูง นืไองจากปนหลงทีไมมีาตรการอนุรกัษ
ละการบังคับใชมาตรการ/กฎระบียบ ชุมชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษหลงธรรมชาติ มีศูนยขอมูล อกสารผยพร
ตางโ มีหนวยงานภายนอกขามาสนับสนุน ตลอดจนมีการ
ศึกษาวิจัยละนําผลการวิจัยเปใชประยชน
 ผลการประมินความสีไยงตอการถูกทําลาย ในระดับสงู 

จํานวน 2 หง คิดปนรอยละ 2.82 ระดับปานกลางจํานวน 

17 หง คิดปนรอยละ 23.94 ละระดับตํไาจํานวน 52 หง 

คิดป นร อยละ  73.24 ดยมีหล งภูอังคาร  อําภอ
ฉลิมพระกียรติ จงัหวัดบรุรีมัย มคีาคะนนสูงสดุ รองลงมา
เดก มอหินขาว ในอุทยานหงชาติภูลนคา จังหวัดชัยภูม ิ

ซึไงมอหนิขาวนอกจากมีความสีไยงสูงลวยังปนหลงทีไเดรบั
การประมินในการคงคุณคาสูงอีกดวย ดยความสีไยงหลัก
ทีไพบคือ การสึกกรอนจากธรรมชาติละผลกระทบจากมนุษย 
ชน การทองทีไยว การขูดขดีกะรองรอยในน้ือหนิ ขยะ การหา
ของปา การล้ียงสัตว ละสิไงกอสรางทีไเมกลมกลืนกับ
สภาพวดลอม ปนตน
2.7.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ป พ.ศ. 2553 กรมอทุยานหงชาต ิสตัวปาละพันธุ
พชืเดมกีารข้ึนทะบียนอุทยานหงชาติพิไมขึน้จากปกอนถึง 

8 หง ละกรมศิลปากรเดมีการข้ึนทะบียนบราณสถาน
พิไมติม 63 รายการ อยางเรกใตาม ยังคงหลือบราณสถาน
ทีไยังเมเดรับการข้ึนทะบียนอีก 6,534 หงละยังคงมี
สิไงวดลอมธรรมชาติละศลิปกรรมจาํนวนมากทีไยังขาดการ
ดูลจากหนวยงานของรัฐละเดรับผลกระทบจากการ
กระทําของมนุษย เมวาปนการลักลอบบุกรุกพ้ืนทีไปาสงวน 

การพิไมขึน้ของนกัทองทีไยวท้ังชาวเทยละชาวตางชาติหรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เดกหตุการณผนดินเหวชายดน
เทย-พมาละหตุการณอุทกภัยคร้ังประวัติศาสตร มืไอ
ป พ.ศ. 2554 ซึไงมีขอสนอนะ ดังน้ี

1. พิไมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในทอง
ถิไนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
ธรรมชาติละศิลปกรรม การมีสวนรวมจะประสบความ
สํารใจตองสงสริมใหมีการมีสวนรวมตั้งตริไมตน ของการ
กําหนดนยบายการกําหนดปาหมายการจัดทําผนปฏิบัติ
การ ดยใหองคกรสวนทองถิไนจัดทําผนพืไอดํานินการ
ภายในทองถิไน มีการกําหนดบทบาทของผูมีสวนกีไยวของ
อยางชัดจน มกีารบงสรรการใชประยชนละผลประยชน
ทีไเดจากทรัพยากรอยางปนธรรม สรางรงจงูใจใหพียงพอทีไ
จะใหชมุชนรูสกึถึงความปนจาของละขามามีสวนรวมใน
การอนุรกัษละฟนฟู การสรางครือขายชุมชนทองถิไนสําหรับ
การฝาระวังสนับสนุนใหรงรียนตางโ เดจัดกิจกรรมดาน
สิไงวดลอมหรอืขารวมครงการดานการอนุรกัษสิไงวดลอมให
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มากข้ึนละนําเปสู การปฏิบัติในชีวิต ละมีการสราง
หลักสูตรทองถิไนกีไยวกับสิไงวดลอม หนวยงานหลักทีไ
กีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงการศึกษาธิการ
2. ตรียมความพรอมรับมือกับผลกระทบทีไกิด

จากภัยธรรมชาตติางโ ดยฉพาะการปรับตวัละการฟนฟู
กรณีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งทีไกิดในประทศ ชน 

อุทกภัย การกัดซาะชายฝง ละทีไกิดนอกประทศตอาจ
จะสงผลตอประทศเทย ชน ผนดินเหวปนตน ทั้งน้ี ควร
จัดทํานวทางการปฏิบัติกรณีกิดภัยพิบัติพืไอใหสามารถ
ดํานินงานเดทันทีมืไอประสบปญหา หนวยงานหลักทีไ
กีไยวของเดก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

กระทรวงวัฒนธรรม ละกระทรวงมหาดเทย

3. สงสริมการทองทีไยวบบยัไงยืน ภาครัฐละ
อกชนทีไกีไยวของจะตองเมมองการทองทีไยวปนพียง
หลงรายเด ตจะตองคํานึงถึงผลกระทบทีไกิดขึ้นจากการ
สงสริมการทองทีไยวตอสภาพสิไงวดลอมละธรรมชาติ
ควรสนับสนุนการทองทีไยวทีไเมสงผลกระทบตอระบบนิวศ
ละสภาพสังคมในพ้ืนทีไ ดยนนการทองทีไยวชิงคุณภาพ
มากกวาชิงปริมาณ หนวยงานหลักทีไกีไยวของเดก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ละการทอง
ทีไยวหงประทศเทย

ÁÍËÔ¹¢ÒÇ ã¹ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔÀÙáÅ¹¤Ò



206 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

ÃÙ»·Õè 2.7.1  สรุปสถานการณสิไงวดลอมธรรมชาติ ละศิลปกรรม

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จาํนวนนักทองทีไยวทีไพิไมสงูข้ึน
� ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
� ความสืไอมทรมตามกาลวลา

รงกดดัน
� ความตองการใชทรัพยากรของนัก
ทองทีไยวทีไพิไมขึ้น
� การพิไมขึ้นของสินคาละบริการของ
คนทองถิไนละคนภายนอก

ผลกระทบ
� ปญหาการบุกรุกพ้ืนทีไปาสงวน
� ความสืไอมทรมของพื้นทีไปา
� ปญหาความสืไอมทรมของ
บราณสถาน

การตอบสนอง
� พิไมพืน้ทีไปาละขตคุมครองประภทตางโ
� การข้ึนทะบียนบราณสถาน
� การฟนฟูบราณสถาน

สถานการณ
� จํานวนละสภาพหล งธรรมชาติ
ละศิลปกรรม
� จํานวนละสภาพอุทยานละปาสงวน
� จํานวนละสภาพบราณสถาน
� จํานวนละสภาพมรดกลก
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2.8 ยะ องเสียอันตราย และสารอันตราย
บตตอรีไใชลว ปนตน ขยะหลาน้ีมีหลงกํานิดทีไสําคัญ 

คือ ชุมชนทีไพักอาศัย รงงานอุตสาหกรรม ละพ้ืนทีไ
การกษตรกรรม นอกจากน้ี ยังมีสารอันตรายอืไนโ ทีไถูกนํา
มาใชอยางพรหลายในกิจกรรมตางโ ซึไงการจัดการกับขยะ 

ของสียอันตราย ละสารอันตรายหลาน้ียังคงมีความสําคัญ
ควบคูเปการพัฒนาละการจริญติบตทางศรษฐกิจละ
สังคมของประทศ
 ป จจุ บันประทศเทยมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 

63,878,267 คน (กรมการปกครอง, 2554) ซึไงพิไมจากปทีไ
ลวรอยละ 0.55 ละมกีารใชจายพืไอการอุปภคบริภคของ
ภาคครัวรือนพิไมขึน้จากป พ.ศ. 2552 รอยละ 4.8 (สาํนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 
2554) การพิไมขึน้ของจํานวนประชากร การจริญติบตทาง
ศรษฐกิจ ละความตองการทีไพิไมสงูข้ึน สงผลใหการบริภค
ในประทศพิไมขึ้นตามเปดวย ทําใหกิดขยะจํานวนมาก 

ทั้งขยะทัไวเปละของสียอันตราย ซึไงหากเมมีการจัดการ
อยางถูกหลัก ขยะทีไกิดข้ึนหลาน้ีจะนําเปสูปญหาดาน
สุขภาพละสังคมเด

 ยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษองเสียที่ทิ้งแลว 
ตัวอยางเน เศษระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถ ุถุงพลาสติ ภานะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซาสัตว 
หรือส่ิงอืน่ใดทีเ่็บวาดจาถนน ตลาด ทีเ่ล้ียงสตัวหรือท่ีอืน่ 

โดยหมายรวมถึงองเสียอันตรายจาุมนหรือครัวเรือน 

ยเวนวัสดุที่ไมใแลวองโรงงานอุตสาหรรม  

 ขยะ สามารถบงตามลกัษณะออกเดปน ขยะสดหรือ
ขยะปยก ปนขยะทีไความช้ืนปนอยูกินกวารอยละ 50 ชน 

ศษอาหาร ศษผักผลเม ปนตน ละขยะหง ปนขยะทีไมี
ความช้ืนนอย ชน กระดาษ ฟม พลาสติก ขวดกว ลหะ 

ปนตน ละขยะสามารถบงตามพิษภัยทีไกิดขึ้นตอมนุษย
ละสิไงวดลอมดวยชนกัน ดยบงเดปน ขยะทัไวเป 

หมายถึง ขยะทีไมอัีนตรายนอย ชน ศษกระดาษ ศษพลาสติก 

ปนตน ละขยะอันตรายหรือของสียอันตราย หมายถึง สาร
หรือวัสดุทีไเมใชลวทีไมีสวนประกอบหรือจือปนดวยสาร
เวเฟ สารกัดกรอน สารพิษ สารทีไสามารถชะลางเด สาร
กัมมันตรังสี ละหรือสิไงทีไทําใหกิดรค ตัวอยางของสีย
อันตราย ชน ขยะติดช้ือจากรงพยาบาลละคลีนิค กาก
สารคมี สารคมีกําจัดมลง กากน้ํามัน หลอดฟลูออรสซนต 
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ÃÙ»·Õè 2.8.1 ขยะชุมชนทีไกิดขึ้น ปริมาณทีไถูกกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ปริมาณการนําขยะกลับมาใชใหมละ
รอยละขยะทีไคาดวาตกคางหรือกําจัดอยางเมถูกหลักวิชาการ ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553, กรมควบคุมมลพิษ 2554

2544

0 0

10

 20

 30

 40

 50

รอยละ
ปร

ิมา
ณ

 (
ลา

นต
ัน)

 60

2.00

4.00 

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00
14.10

4.73

2.20

5.01

2.60

4.91

2.80

5.68

3.10

5.01

3.15

5.22

3.13

5.27

3.25

5.69

3.45

5.97

3.86

5.77

3.90

14.32 14.40 14.58 14.32 14.60 14.72 15.03 15.11 15.16

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ปริมาณขยะทีไเดรับการกําจัดอยางถูกตอง

ปริมาณขยะทีไนํากลับมาใชใหม

ปริมาณขยะทีไกิดขึ้น

รอยละการนํากลับมาใชใหม

รอยละขยะทีไคาดวาตกคางหรือกําจัดอยางเมถูกวิชาการ

2.8.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 1. ขยะชุมชน
 ขยะชุมชน หมายถึง ขยะทัไวเปละของสยีอันตราย
ทั้งหมดทีไกใบรวบรวมเดจากพ้ืนทีไชุมชนทีไอยูอาศัย ในป
พ.ศ. 2553 ประทศเทยมีปริมาณขยะชุมชนทีไกใบรวบรวม
เดทากับ 15.16 ลานตัน ดยขยะชุมชนในประทศเทยมีปรมิาณ
พิไมขึ้นทุกปตามจํานวนประชากรละการจริญติบตของ
ประทศ ในขณะทีไความสามารถในการจัดกใบ ละกําจัดขยะ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการน้ันมีปริมาณ 5.77 ลานตัน 

คิดปนพียงรอยละ 38 ของปริมาณขยะทีไกิดขึ้นในป พ.ศ. 

2553 ดังรูปทีไ 2.8.1 ดวยหตุนี้ จึงกิดการตกคางของขยะ
ตามสถานทีไตางโ กอใหกิดปญหาสิไงวดลอมอืไนโ ตามมา 

เมวาจะปน กลิไนหมใน การปนปอนสูดนิละหลงน้ํา ปนหลง
พาะพันธุของรค ละปญหาดานทัศนียภาพ ตดวยความ
พยายามในการรณรงคในรืไองการคัดยกขยะ การนําขยะ
กลับเปใชใหม ผนวกกับการสริมสรางจิตสํานึกดานสิไงวดลอม

ของประชาชนทําใหปญหาหลาน้ีลดความรุนรงลงบางสวน 

ดังชน ครงการธนาคารขยะรีเซคิล ซึไงผลการประกวด
ธนาคารขยะรีเซคิล มืไอป พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2553 พบวามี
ธนาคารขยะรีเซคิลถึงจํานวน 258 ตัน ปนตน ดังกรอบทีไ 
2.8.1 หในเดจากการทีไปริมาณละรอยละของขยะทีไคาดวา
ตกคางหรือกําจัดอยางเมถูกหลักวิชาการมีนวนมลดลง
อยางตอนืไองในหลายปทีไผานมา พบวา ลดลงจากรอยละ 

51 ในป พ.ศ. 2544 หลือพียงรอยละ 36 ในป พ.ศ. 2553 

ในขณะทีไปริมาณละรอยละของการนําขยะกลับมาใชใหม 
ทีไมีนวนมพิไมขึ้นอยางตอนืไอง ดยพิไมขึ้นจากรอยละ 16 

ในป พ.ศ. 2544 พิไมปนรอยละ 26 ในปพ.ศ. 2553 หรือ 3.90 

ลานตัน ทั้งน้ี ความสําคัญสวนหนึไงกิดจากการคัดยกขยะ 

ละอกชนดํานินการรับซื้อขยะบางอยางทีไสามารถนํามา
ใชปนวัตถุดิบ ทําใหกิดปนธุรกิจการซื้อขายขยะข้ึนใน
ชุมชนอยางพรหลาย 
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กรอบทีไ 2.8.1 ธนาคารขยะรีเซคิล
ธนาคารขยะรีเซคลิ คอื รปูบบหนึไงในการดํานินงานพืไอสรางจิตสาํนึกสงสริมการรียนรูใหขาใจ

ละมสีวนรวมในการจัดการขยะดวยการสรางพฤติกรรม การคัดยกมูลฝอย ดยริไมตนทีไยาวชนละชุมชน 

ดยใชรงรียนหรือชุมชน สถานประกอบการปนสถานทีไดํานินการ พืไอใหยาวชนละชุมชนกิดความ
ขาใจละรียนรูประยชนในการคัดยกขยะมูลฝอย

หลักการของธนาคารขยะรีเซคิลคือ ใหนักรียนหรือประชาชนสมัครปนสมาชิกของธนาคารขยะ
รเีซคลิละนาํขยะรีเซคลิมาฝากทีไธนาคารขยะ ดยมีจาหนาทีไของธนาคาร ทาํการคัดยกละชัไงน้ําหนัก
ขยะละคํานวณปนงิน ลวบันทึกลงสมุดคูฝาก ดยใชราคาทีไคณะทํางานของรงรียนกําหนด กับราคา
ทีไสามารถขายใหกับรานรับซื้อของกา ซึไงตองมีการหักรายจายอืไนโ ชน คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
ติดตอ ประสานงาน ซึไงรายเดสามารถใชปนทุนหมุนวียนละจัดตั้งปนกองทุน พืไอใชปนทุนการศึกษา
หรือรายเดสําหรับพัฒนาชุมชนตอเป

ปาหมายของธนาคารขยะรีเซคลิเมเดขึน้อยูกับปรมิาณขยะรีเซคลิทีไขาสูธนาคารขยะหรือ
จาํนวนงินทีไเดจากการขายขยะรีเซคลิ ตปาหมายทีไตองการคือใหยาวชนละประชาชนมีจติสาํนึก
ในการคัดยกขยะละการรักษาสิไงวดลอมภายในรงรียนละชุมชน ละกิดความขาใจในคณุคา
ของขยะบางประภทวาสามารถนํามาใชประยชนเดหลายคร้ัง สามารถปลีไยนปนงินเด ปนการ
ชวยลดปริมาณขยะ การสรางการมีสวนรวมของยาวชนละประชาชนในการดํานินงาน ละสราง
นิสัยการออมทรัพย นํารายเดปนกองทุนการศึกษาหรือกิจกรรมอืไนโ ตามความหมาะสม 

หนวยงานภาครัฐองกใใหการสนับสนุนละออกมาตรการจูงใจตางโ ชน ครงการประกวด
ธนาคารขยะรีเซคิล ทีไจัดดยกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอม ริไมดํานินการต้ังตป พ.ศ. 2549 

จนถึงปจจุบัน ผลจากการดํานินการพบวาครงการประสบผลสํารใจปนอยางดี ดยมีรงรียนทัไว
ประทศทีไสนใจสมคัรขารวมครงการปนจํานวนมาก ดยในป พ.ศ. 2551-2552 สมดใจพระทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาปรดกลาปรดกระหมอมพระราชทานถวยรางวัล 

กรงรียนระดับประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษาทีไชนะลิศระดับประทศปนประจําทุกป
ผลการดํานินงานครงการประกวดธนาคารขยะรีเซคิลป พ.ศ. 2552-2553 มีปริมาณขยะ

รีเซคิลจํานวน 258.06 ตัน ดยสวนใหญปนกระดาษประมาณ 74.59 ตัน กว 60.38 ตัน พลาสติก 

57.71 ตัน ลหะ อลหะ 45.42 ตัน ละอืไนโ 19.95 ตัน ปริมาณขยะอินทรียนําเปทําปุยหมักละน้ํา
หมักชีวภาพประมาณ 23.87 ตัน มีจํานวนงินหมุนวียนในการดํานินกิจกรรมธนาคารขยะรีเซคิล
ตั้งตริไมดํานินการจนถึงปจจุบันมีประมาณ 859,705.84 บาท สําหรับรงรียนทีไชนะลิศระดับประทศ
ตั้งตป 2549-2552 กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอมเดตอยอดกิจกรรม ดยต้ังปนศูนยรียนรูธนาคาร
ขยะรีเซคิล พืไอปนทีไศึกษาดูงานของรงรียนในพ้ืนทีไใกลคียงตอเป

·ÕèÁÒ : กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 2554
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  2. การใชประยชนวัสดุรีเซคิลในภาค
อุตสาหกรรม
  ของสียทีไปนวัสดุรีเซคิลในภาคอุตสาหกรรม ซึไง
สามารถนํากลับมาใชประยชนเด ชน กว กระดาษ 

พลาสติก หลใก อะลูมินียม ละยาง ปนตน ในป พ.ศ. 2553 

มีขยะทีไกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมทากับ 12.76 ลานตัน
ซึไงสามารถนําขยะหลาน้ีกลับมาใชใหมเดทากับ 8.4 ลานตัน
คดิปนรอยละ 66 ดยผานกระบวนตางโ ชน การนําเปใชซํา้ 

การปรรูป การนําเปใชปนช้ือพลิง การลกปลีไยนของ
สียละวัสดุหลือใช ดยกลุมผูผลิต ผูนําขาหรือผูจําหนาย
สินคา ซึไงมืไอปรียบทียบกับหลายปทีไผานมาพบวา การนํา
ขยะอุตสาหกรรมกลับมาใชประยชนมีนวนมพิไมสูงขึ้น 

ดยพิไมขึ้นจากรอยละ 45 ใน ป พ.ศ. 2544 ปนรอยละ 66 

ในป พ.ศ. 2553 ดังรูปทีไ 2.8.2

ÃÙ»·Õè 2.8.2 ปริมาณการใชประยชนวัสดุรีเซคิลในภาคอุตสาหกรรมละสัดสวนการนํากลับมาใชใหม 
ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553, กรมควบคุมมลพิษ 2554
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 3. สารอันตราย
 การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมในชวงวลาหลายป
ทีไผานมาทําใหตองพิไมผลผลิตท้ังภาคอุตสาหกรรมละ
กษตรกรรมใหพียงพอกับความตองการของตลาดท้ังภายใน
ละภายนอกประทศ สงผลใหมกีารนําสารอันตรายมาใชใน
รปูบบตางโ พิไมมากข้ึน เมวาจะปนการใชในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจการคาละการบริการ รงพยาบาลละหองปฏิบัตกิาร 
ภาคกษตรกรรม ภาคครัวรือน กิจกรรมดานการทหาร ละ
การสาธารณูปภค
 สารอันตราย หรือสารคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย 

หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ ทีไมีคุณสมบัติปนพิษหรือ
ปนอันตรายตอมนุษย สัตว พืช ละทําใหทรัพยสินละ
สิไงวดลอมสืไอมทรม สามารถจํานกเด 9 ประภท คือ 

วัตถุระบิด กาซ ของหลวเวเฟ ของขใงเวเฟ วัตถุออกซเิดส
ละ ออรกนิกปอรออกเซด วัตถุมีพิษละวัตถุติดช้ือ 

วัตถุกัมมันตรังส ีวัตถุกัดกรอน ละวัตถุอืไนโ ทีไปนอันตราย
 ตัวอยางของสารอันตรายในภาคครัวรือนหรือใน
ชีวิตประจํา เดก กลุมของสารประกอบคมีอินทรียระหย
งาย (Volatile organic compounds: VOCs) ชน บนซีน 

(Benzene) เวนิล คลอเรด (Vinyl Chloride) อทิลีนเดคลอเรด 
(Ethylene dichloride) คลอรฟอรม (Chloroform) 

เดคลอรอีทน (Dichloroethane) ละเดคลอรมีทน 

(Dichoromethane) ปนตน ซึไงมกัพบในสปรยดบักลิไน สปรย   
ฉีดผม นํ้าหอม นํ้ายาทําความสะอาด สีทาบาน พรม ละ
ฟอรนิจอรทีไทาํจากเมอัด สารตะกัไว (Lead) ปนลหะสีทา
งินหรือกมน้ํางิน มักพบเดในสีทาบาน ครืไองจานชาม
คริสตัล ครืไองปนดินผา บตตอรรีไ หมึก สี ตัวชืไอมทอนํ้า 

ลปิสตกิ หนังทียม ยาฆามลง (Pesticides) ยากําจัดศตัรพืูช 

(Herbicides) ละฟอรมลัดเีฮดหรือฟอรมาลนี (Formaldehyde) 

ปนสารคมีทีไมักปนสวนผสมของสารตางโ
 สารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม เดก มธิล
อลกอฮอล (Methyl Alcohol) ซดียมเฮดรอกเซด (Sodium 

hydroxide) ความขมขนมากกวา 20% ดยน้ําหนัก ฟนอล 

(Phenol: hydroxyl benzene) สเตรีน มนมอร (Styrene 

monomer) กรดอะซิตกิ (Acetic acid) ความขมขนมากกวา
รอยละ 80 ดยน้ําหนัก อะคริลเนเทรล (Acrylonitrile) 

อมมนียชนิดปราศจากน้ํา (Anhydrous ammonia) 

อสบสทอสประภทคริซเทล (Asbestos - Chrysotile) กรด
ซลัฟรูกิ (Sulfuric acid) ความขมขนมากกวารอยละ 50 ดย
นํ้าหนัก ละอทิลีนเดคลอเรด (Ethylene dichloride) 

ปนตน

Hazardous
Substances
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 สารอันตรายในภาคกษตรกรรม ซึไงนํามาใชในรูป
ของสารคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชละสัตว ดยฉพาะสาร
กําจัดวัชพืช เดก เกลฟซตเอซพรพิลอมมนียม 

(Glyphosateisopropyl ammonium) พาราควอต เดคลอ
เรด (Paraquat dichloride) คารบฟูราน (Carbofuran) 

อะบามใกติน (Abamectin) 2,4-ดี ซดียม ซอลต (2,4-D 

sodium salt) อาทราซีน (Atrazine) กรดเกลฟซต (Glyphosate 

acid) 2,4-ดี เดมททิล อมมนียม (2,4-D dimethyl 

ammonium) บิวทาคลอร (Butachlor) ละอามีทรีน (Ametryn) 

ปนตน

 ป พ.ศ. 2553 มปีรมิาณสารอันตรายนําขาละผลิต
ในประทศทากับ 79.96 ลานตัน ซึไงบงปนการนําขาสาร
อันตรายจากตางประทศ มีปริมาณทากับ 5.66 ลานตัน 

ละการผลิตสารอนัตรายในประทศมีปรมิาณทากับ 74.30 

ลานตัน ดังสดงในรูปทีไ 2.8.3 ซึไงมีปริมาณพิไมขึ้นจากป 
พ.ศ. 2552 คดิปนรอยละ 39 การใชสารอนัตรายพืไอตอบสนอง
กิจกรรมการพัฒนาตางโ หลาน้ี ทําใหกิดของสียอันตราย
พิไมขึน้ตามเปดวย ปญหาสารอันตรายละของสียอันตรายน้ี
สงผลกระทบตอสิไงวดลอมละสขุภาพอนามัยของประชาชน
ในประทศ
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ÃÙ»·Õè 2.8.3 ปริมาณการนําขาสารอันตรายละปริมาณการผลิตสารอันตราย ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553, กรมควบคุมมลพิษ 2554

ปริมาณการนําขา
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 4. ของสยีอันตราย (จากชุมชนละอุตสาหกรรม)

 ของสยีอันตราย หมายถึง ของสยีทีไมสีวนประกอบ
หรือจือปนดวยวัตถุอันตราย ซึไงตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ระบุวามี 10 ประภท เดก วัตถุระบิด
เด วัตถุเวเฟ วัตถุออกซเิดซละวัตถุปอรออกเซด วัตถุมพีษิ 

วัตถุทีไทําใหกิดรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุทีไกอใหกิดการ
ปลีไยนปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุทีไกอใหกิด
การระคายคืองละวัตถุอยางอืไนเมวาจะปนคมีภัณฑ หรือ
สิไงอืไนใดทีไอาจทาํใหกิดอนัตรายกบุคคล สตัว พชื ทรัพยสนิ 

หรือสิไงวดลอม ซึไงหมายรวมถึงสารอันตรายดวยชนกัน 

ดังน้ัน การพิไมขึ้นของการใชสารอันตรายยอมสงผลให
กิดปญหาของสียอันตรายตามมาชนกัน 

 หลงกํานิดของสียอันตรายทีไสําคัญทีไสุดคือ ภาค
อุตสาหกรรม ดยมีพียงสวนนอยทาน้ันทีไปนของสีย
อันตรายทีไกิดจากการพาณิชยกรรม การบริการ ขยะติดช้ือ
จากรงพยาบาล ละของสียอันตรายจากชุมชน ในป พ.ศ. 

2553 มีปริมาณของสียอันตรายกิดขึ้นท้ังหมดทากับ 3.16 

ลานตัน ดยบงปนของสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

2.44 ลานตัน ละจากชุมชน 0.72 ลานตัน พิไมขึ้นรอยละ 

2.9 จากป พ.ศ. 2552 ดยของสียอันตรายท้ังหมดทีไกิดขึ้น
มีพียงบางสวนทาน้ันทีไเดรับการกําจัดอยางถูกวิธ ีในขณะ
ทีไสวนทีไหลือจะถูกท้ิงปะปนเปกับขยะทัไวเป ตกคางอยูใน
สิไงวดลอมหรอืถูกลักลอบนําเปท้ิงอยางผิดกฎหมาย ซึไงในป 
พ.ศ. 2553  สามารถกําจัดของสียอันตรายเดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ดยการกใบรวบรวมละการคัดยก 

การนําเปฝงกลบอยางปลอดภัย การผาทําลายในตาปูน
ซีมนต ปนจํานวนทากับ 2.44 ลานตัน หรือรอยละ 97 

เดถูกกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดยมืไอนําเป
ปรียบทียบกับปทีไผานมา พบวาความสามารถในการกําจัด
ของสียอันตรายอยางถูกตองตามหลักวิชาการ นัน้มีนวนม
ทีไพิไมสูงขึ้น สงผลใหมีปริมาณของสียอันตรายทีไตกคางอยู
ในสิไงวดลอมลดลง
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2.8.2 ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
  ป พ.ศ. 2553 กรมควบคุมมลพิษพบวา มีปริมาณ
ขยะละของสียอันตรายทีไตกคางอยูในสิไงวดลอมดยเม
เดถูกนําเปกําจัดอยางถูกวิธี ซึไงจะสงกระทบตอสิไงวดลอม
ในหลายดาน เดก สงกลิไนอันเมพึไงประสงคกผูคนใน
บริวณใกลคียง กิดการปนปอนของดิน มนํ้า ละน้ํา
ใตดนิ ปนหลงพาะพันธุของมลงละพาหะของรคตางโ 

ซึไงกระทบดยตรงตอสุขภาพของประชาชน นอกน้ีขยะทีไ
ตกคางอยูตามสถานทีไทัไวเปยังปนการทําลายทัศนียภาพ
ของพื้นทีไรอบโ อีกดวย
2.8.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

ประทศเทยเดมกีารดํานินงานตามมาตรการตางโ 

มากมาย ชน การขารวมปนภาคีอนุสัญญาบาซล วาดวย
การควบคุมการคลืไอนยายขามดนของของสียอันตราย
ละการกําจัด การรณรงคในการลดปริมาณขยะละการนํา
ของสียกลับมาใชประยชนดยการยกขยะกอนทิ้ง การใช
บรรจุภัณฑทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม ลดการใชถุงพลาสติก
ละหันมาใชถุงผามากข้ึน ระบบการติดตามของสียอันตราย
ละสารอันตรายต้ังตการนําขา การใชงานจนถึงการกําจัด 

มาตรการหลาน้ี สวนหนึไงกิดพราะกระสทางความคิดละ
ความตืไนตัวในรืไองของภาวะลกรอนของคนเทย ซึไงสงผลตอ
จิตสํานึกในการรักษาสิไงวดลอมทีไพิไมขึ้น
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 ครงการสนับสนุนละสริมสรางสมรรถนะในการ
บริหารจัดการขยะละของสียอันตรายจากชุมชน ปน
ครงการดานการจัดการขยะละของสียอันตรายทีไเดดาํนินการ
ดยกรมควบคุมมลพิษอยางตอนืไองตั้งตป พ.ศ. 2551 

ปนตนมา มวัีตถุประสงคพืไอใหกบัองคกรปกครองสวนทองถิไน
มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะละของสียอันตราย
จากชุมชนอยางนอย 4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ ซึไงเดก 
1) ผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2) กิจกรรมลด คัดยก ละ
ใช ประยชนขยะหรือของสียอันตรายจากชุมชน  3) 

ประสิทธิภาพในการกใบขนขยะ 4) การบริหารจัดการขยะ
ละหรือมูลติดช้ือในลักษณะรวมศูนย 5) ประสิทธิภาพใน
การกําจัดขยะ ละ 6) รายเดในการจัดการขยะ อีกท้ังยัง
ปนการตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิไน
ในการจัดต้ังศูนยจัดการขยะครบวงจรบบรวมกลุมพื้นทีไ
ตอเป ซึไงครงการน้ีครอบคลมุการจัดการขยะชุมชน การจัดการ
ของสียอันตรายจากชุมชนละการจัดการขยะติดช้ือ ดย
ในป พ.ศ. 2553 มพีืน้ทีไดาํนินการในระดับทศบาลมืองละ
ทศบาลตําบลจํานวน 35 หง รวมทั้งสิ้น 94 หง

 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักกณฑ วิธีการ 
งืไอนเข ละการจัดการงินรายเดจากคาธรรมนียม
ผลิตภัณฑปนกฎหมายทีไจะออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรการการคลังพืไอสิไงวดลอม ซึไงมีวัตถุประสงคในการ
จัดกใบคาธรรมนียมผลิตภัณฑ ชน ภาษีวัตถุอันตรายละ
ภาษีบรรจุภัณฑ ครืไองใชเฟฟา ปนตน ดยดํานินการรียก
กใบงินจากผูผลิต ผูนําขา หรือผูบริภคผลิตภัณฑ พืไอนํา
เปใชประยชนในการจัดการผลิตภัณฑใชลว การจัดกใบคา
ธรรมนียมชนน้ี นอกจากจะชวยใหการจัดการขยะ ของสีย
อันตรายละสารอันตรายใหปนเปเดอยางถูกตองนืไองจาก
มีกองทุนทีไครอบคลุมคาใชจายในการจัดการลว ยังมีสวน
ในการปรับปลีไยนพฤติกรรมการบริภคของผูบริภคเดดวย 

นืไองจากการจัดกใบคาธรรมนียมผลิตภัณฑยอมสงผลให
ผลติภัณฑมรีาคาทีไสงูขึน้ทําใหกิดพฤติกรรมการบริภคอยาง
พอพียงละคํานึงถึงสิไงวดลอมมากข้ึน

 การดํานินงานครงการภายใตยุทธศาสตรการ
จัดการซากผลิตภัณฑครืไองใชเฟฟาละอิลใกทรอนิกสชิง
บูรณาการ  มีครงการทีไดํานินการล วสรใจจํานวน 

9 ครงการ เดก 
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 � ครงการสงสริมการออกบบผลติภัณฑครืไองใช
เฟฟาละอิลใกทรอนิกสชิงนิวศน (Eco-design) 

 � ครงการพัฒนาครือขายศูนยปฏิบัติการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑครืไองใชเฟฟาละอิลใกทรอนิกสของ
ประทศ 

 � ครงการกําหนดละจัดลําดับความสําคัญของ
ผลิตภัณฑครืไองใชเฟฟาละอิลใกทรอนิกส ทีไขาขาย
ควบคุมตามยุทธศาสตรฯ 

 � ครงการนําร องพืไอการรีเซคิลซากหลอด
ฟลูออรสซนต 
 � ครงการปรบัปรงุละกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ 
ครืไองใชเฟฟาละอิลใกทรอนิกส 
 � กิจกรรมการพิไมขีดความสามารถหนวยงานทีไ
กีไยวของในการควบคุมการนําขาผลิตภัณฑครืไองใชเฟฟา
ละอิลใกทรอนิกสทีไมคีณุภาพตํไา ผลติภัณฑมอืสอง ละซาก
ผลิตภัณฑ 
 � ครงการจัดระบบบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ
ครืไองใชเฟฟาละอิลใกทรอนิกส
 � ครงการรณรงคกีไยวกับพิษภัยจากซากครืไองใช
เฟฟาละอิลใกทรอนิกส ละสงสริมการนํากลับมาใชใหม 

 � ครงการกระตุนการลือกซื้อครืไองใชเฟฟาละ
อิลใกทรอนิกสทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม

นอกจากน้ี (ราง) ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลอม 

พ.ศ. 2555-2559 เดใหความสําคัญกับการจัดการกับ
สถานการณขยะ ของสียอันตรายละสารอันตราย ดย
กําหนดตัวช้ีวัดดานสิไงวดลอม เดก อัตราการผลิตขยะใน
ขตมืองเมกิน 1 กิลกรมัตอคนตอวนั อัตราการนําขยะกลับ
มาใชประยชนเมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะทัไว
ประทศ อัตราการจัดการขยะชุมชน ของสียอันตรายชุมชน 

ละขยะติดชือ้ อยางถูกหลักวิชาการตอปรมิาณขยะมูลฝอย
ทัไวประทศเมนอยกวารอยละ 50 พืไอใชในการติดตามการ
ดํานินมาตรการดานการจัดการขยะ ของสียอันตรายละ
สารอันตรายของประทศ ในประดในยุทธศาสตรทีไสําคัญ 

6 ประดในหลักของผน มียุทธศาสตรทีไกีไยวของกับการ
จัดการขยะ ของสียอันตรายละสารอันตราย คือ 

ประดในยุทธศาสตรทีไ 1 วาดวยการปรับฐานการผลิต
ละการบริภคใหปนมิตรตอสิไงวดลอม มุงนนทีไการ
กําหนดละสงสรมินยบายทีไอ้ือตอการปรบัปลีไยนกิจกรรม
การผลิตละการบริภคใหปนมิตรตอสิไงวดลอม 
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 ประดในยุทธศาสตรทีไ 4 วาดวยการสรางคุณภาพ
สิไงวดลอมทีไดีใหกับประชาชนในทุกระดับ ดยมุงนนการ
ปองกนัละลดมลพิษทีไหลงกํานิด ละประดในยุทธศาสตร
ทีไ 6 วาดวยการพัฒนาคนละสังคมทีไมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สิไงวดลอม มุงนนทีไการสรางรากฐานใหประชาชนในสังคมเทย
มีวิถีชีวิตทีไปนมิตรตอสิไงวดลอมบนพื้นฐานของความรูทีไ
ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ละดูลรักษา
สิไงวดลอมอยางยัไงยืน
2.8.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ชวงระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553 ปริมาณขยะมี
นวนมพิไมขึ้นทุกป ถึงมความสามารถในการกใบขยะ
ละการนําขยะกลับมาใชประยชนจะมีนวนมทีไดีขึ้น ต
ยงัเมพียงพอกับปรมิาณขยะทีไพิไมขึน้ ดยขยะละของสีย
อันตรายจากชุมชนยังคงปนปญหาสําคัญอยูดยฉพาะ
จากพ้ืนทีไซึไงยังเมมีระบบการจัดกใบรวบรวม ละสถานทีไ
กําจัดขยะทีไพียงพอละถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ดย
ขอสนอนะในการบริหารจัดการขยะ ของสียอันตรายละ
สารอันตรายของประทศ มีดังน้ี

การจัดการขยะ
1. สงสริมการบริหารจัดการดานการบริภค

ของประชาชน ตลอดจนพฤติกรรมในการคัดยกขยะ
จากตนทางอยางถกูตอง ดยการสรางรงจูงใจใหผูบริภค
บริภคสินคาอยางพอพียง ใชทรัพยากรอยางคุมคา ละ
คาํนึงถึงสิไงวดลอม ชน การบริภคผลิตภัณฑทีไปนมิตรตอ
สิไงวดลอมพืไอลดปริมาณการกิดขยะ การใชถุงผาทน
ถุงพลาสติก การใชวัสดทุีไยอยสลายเดงาย ในการผลิตบรรจภัุณฑ 
มาตรการดานภาษีผลิตภัณฑทีไคิดรวมบริการในการ
กําจัดขยะทีไกิดขึ้นจากการบริภคขาเปดวย การกําหนดวัน
ในการกใบขยะตละประภทจากบานรือน การออก
มาตรการจูงใจในการยกขยะดยการพิไมมูลคาใหกขยะ 

จัดการละสงสริมการรับซื้อขยะใหป นระบบละมี
มาตรฐานดียวกัน การใหความรูกประชาชนในรืไองการคัดยก
ขยะอยางตอนืไองละทัไวถึงปนตน รวมทั้งการพัฒนาละ
ปรับปรุงระบบการกใบรวบรวมขยะทีไผานการคัดยกลวทีไมี
ประสิทธิภาพ  พืไอให การจัดการขยะละการนําขยะ
กลับมาใชประยชนสามารถทําเดดยงายหนวยงานทีไกีไยวของ 

ชน กระทรวงมหาดเทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม กระทรวงพาณิชย ละกระทรวงการคลัง ปนตน
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2. พิไมสมรรถนะของชุมชนในการจัดการขยะ
อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจนการนํากลับ
มาใชประยชน การใชซ้ํา ละการปรรูปปนพลังงาน
อยางทัไวถึงละตอนืไอง ดยนนทีไการสริมสรางใหชุมชน
สามารถจัดการขยะในลักษณะระบบกลุมพืน้ทีไ (Clustering) 

พืไอลดปญหาในระดับพ้ืนทีไละลดขอจํากัดดานศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิไนขนาดลใกทีไเมสามารถดํานิน
การเดดยลําพัง ละสงสริมการนํากลับมาใชประยชน การ
ใชซํ้า การปรรูปปนพลังงาน ทนการฝงกลบ นืไองจาก
ปจจบัุนพ้ืนทีไทีไสามารถฝงกลบขยะเดนัน้มีจาํกัด ดยภาครัฐ
ควรออกมาตรการจูงใจตางโ พืไอสงสริมใหภาคอกชน
ละประชาชนขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ ชน การให
ความชวยหลือดานการถายทอดทคนลยี งินกูดอกบ้ียตํไา 

รวมถึงการจัดฝกอบรมจาหนาทีไหรือผู กีไยวของในการ
จดัการขยะในตละพ้ืนทีไ หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

กระทรวงพาณิชยกระทรวงการคลัง ละกระทรวงพลังงาน 

ปนตน

3. จัดทําผนการจัดการบบบรูณาการพืไอพิไม
ประสิทธิภาพการรวบรวมละสงสริมศักยภาพในการ
จัดกใบขยะให พียงพอ ละสามารถนํากลับมา
ใชใหมเด ดยรงรัดออกกฎระบียบละผนปฏิบัติงาน
ใหสามารถดํานินการนําขยะจากหลงตางโ นํากลับมาใช
ประยชนใหเดมากทีไสุด ดยมีหนวยงานทีไกีไยวของ ชน
กระทรวงมหาดเทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง 

กระทรวงพลังงาน ละองคกรบริหารสวนทองถิไน ปนตน
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลขยะของประทศ

รวมถึงการฝกอบรมละพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ
ขยะละการติดตามตรวจสอบละฟนฟูระบบฝงกลบ
ขยะดิมใหมีประสิทธิภาพมากทีไสุด ดยการกใบรวบรวม
ปริมาณขยะทีไกิดข้ึนละกใบขนเดในตละพ้ืนทีไ ปริมาณ
การนําขยะกลับมาใชประยชน ปริมาณขยะทีไถูกกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาล พื้นทีไฝงกลบขยะละความสามารถในการ
รองรับขยะของตละพ้ืนทีไ พืไอปนการติดตามผนการ
ดาํนินงานดานการจัดการขยะละปนขอมลูในการวางผน
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การจัดการอยางมปีระสทิธิภาพตอเปในอนาคต การปรับปรงุ
ระบบฝงกลบขยะดิมใหถูกตองการหลักสุขาภิบาล หรือการ
ผสมผสานกับการผลิตกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบดิม พืไอ
ลดผลกระทบตอสิไงวดลอมละชมุชน ละการพิไมขดีความ
สามารถในการรองรับขยะของหลุมฝงกลบดิมพืไอลด
ขอจํากัดในรืไองพ้ืนทีไ หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี ละ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน

การจัดการของสียอันตราย
1. สริมสรางประสิทธิภาพในการติดตามสาร

อันตรายละของสยีอันตรายตลอดวัฏจักรในการผลิต 

ดยการพัฒนาระบบขอมูลละอกสารรวมกันระหวาง
หนวยงานทีไกีไยวของ พืไอใหมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสทิธิภาพ ดยริไมตดิตามตัง้ต การผลิต การนําขา การ
กักกใบภายในรงงาน การนําออกจากรงงาน การขนสง การ
กําจัดภายในรงงานหรือวาจางผูรับกําจัดของสียอันตราย 

ชน ใหมรีะบบควบคุมละตดิตามตรวจสอบการทาํงานของ
ผูรับกําจัดของสียอันตรายอยางครงครัดละถูกตองตาม

หลักวิชาการ พืไอปองกันการลักลอบท้ิงของสียอันตรายสู
สิไงวดลอม รวมท้ังการขมงวดกวดขันการปฏิบัตทิีไบกพรอง 

ดยอนุญาตใหสามารถขาดํานินการกเขเดอยางทันทวงที 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ ชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน

2. สงสริมการบริหารจัดการสารอันตรายละ
ของสียอันตรายในชุมชนอยางครบวงจร ดยรงรัดการ
ออกกฎระบียบละผนการดํานินงานทีไกีไยวของให
สามารถนํามาปฏบัิตเิดดยรใว ดยริไมทีไการคัดยกของสีย
อันตรายออกจากขยะชุมชน การกใบคาใชจายในการกําจัด
จากผูทิง้ หรือการนําสงคืนกผูผลติหรือผูนาํขาพืไอใหผูผลิต
หรือผูนําขาปนผูรับผิดชอบในการจัดการตอเป หนวยงาน
ทีไ รับผิดชอบ  ช น  กระทรวงมหาดเทย  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ละองคกรบริหาร
สวนทองถิไน ปนตน
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การจัดการสารอันตราย
1. ขยายการควบคุมการใชสารอันตรายให

ครอบคลุมผูประกอบการทุกขนาด ดยฉพาะการใช
สารอนัตรายของผูประกอบการขนาดลใกซึไงของสยีทีไกิดขึน้อาจ
จะเมขาขายพระราชบัญญัติรงงานตปนอันตรายตอ
สุขภาพ หนวยงานทีไรับผิดชอบ ชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน

2. ใหความรูกประชาชนในรืไองการปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารอันตรายในชีวิต
ประจําวัน ดยฉพาะการใชสารปราบศัตรูพืชในกษตรกร 
การบริภคยา การใชสารคมีในการทดลองละทางการ
พทย ปนตน พืไอใหกิดความตระหนักละระมัดระวังถึง
ผลกระทบทีไอาจกิดข้ึน ดยฉพาะการใชสารอันตรายในภาค
การกษตร ภาครัฐควรพิไมการใหความรูละทางลือกก
กษตรกรในการใชทางลือกทดทนการใชสารอนัตราย ดย
มีหนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวงมหาดเทย กระทรวง
วิทยาศาสตรละทคนลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม กระทรวงกษตรละสหกรณ ละกระทรวง
สาธารณสุข ปนตน
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ÃÙ»·Õè 2.8.4 สรุปสถานการณขยะ ของสียอันตราย ละสารอันตราย

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
� การบริภคทีไพิไมมากข้ึน

รงกดดัน
� การท้ิงขยะ สารอันตรายละของสีย
อันตรายสูสิไงวดลอม
� เมมีประสิทธิภาพในการจัดการ ผลกระทบ

� ปนปอนดิน นํ้าใตดิน นํ้าผิวดิน
� สงกลิไนหมใน
� ทําลายทัศนียภาพ
� หลงพาะพันธุรค
� ผลกระทบตอสุขภาพ 

สถานการณ
� ขยะ ของสียตกคางในสิไงวดลอม
� การปนปอนของดิน นํ้าใตดิน นํ้าผิวดิน 

� มลพิษตอชุมชนดยรอบ
� การนํากลับมาใชประยชนตํไา

การตอบสนอง
� ปลีไยนพฤติกรรมการบริภค
� พิไมการคัดยก การใชซํ้า ละการนํา
กลับมาใชประยชน
� ระบบการจัดการขยะครบวงจร
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2.9  คุณภาพอาาศและระดับเสียง
 มลพิษทางอาาศ หมายถึง ภาวะองอาาศท่ีมี
สารเจอืปนอยใูนปรมิาณทีม่าพอและเปนระยะเวลานานจน
ทําใหเิดผลเสียตอสุภาพอนามัยองมนุษย สัตว พื และ
วัสดุตางๆ ซึ่งอาจอยูในรูปองาซ หยดองเหลว หรือ
อนุภาคองแ็ง็ได โดยท่ีสารมลพิษอาาศหลัท่ีสําคัญมี 
6 นิด คอื ฝนุละออง (Particulate matter) สารตะ่ัว (Lead 

หรือ Pb) าซคารบอนมอนอไซด (CO) าซซัลเฟอรได
ออไซด (SO

2
) าซไนโตรเจนไดออไซด (NO

2
) และาซ

โอโซน (O
3
) โดยท่ัวไปแหลงําเนิดมลพิษอาาศน้ันมีทั้ง

ประเภทที่เปนแหลงําเนิดเคลื่อนที่ เน ยานพาหนะและ
แหลงําเนิดที่อยูับที่ เน ปลองระบายอาาศจาโรงงาน
อุตสาหรรม สําหรับมลพิษเสียงนั้นมีแหลงําเนิดมีลัษณะ
เนเดียวบัมลพิษอาาศ โดยแหลงําเนดิท่ีสาํคญั เน าร
ใยานพาหนะในารคมนาคมนสง ารใเคร่ืองจัรในาร
อสรางและในโรงงานอุตสาหรรม 
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 มลพิษอากาศละระดับสียง มีสาหตุหลักจาก
กิจกรรมทางศรษฐกจิตางโ ละประสิทธิภาพในการจัดการ
ละควบคุมดูล การจริญติบตทางศรษฐกิจละการ
พัฒนาประทศตลอดชวงวลาหลายปทีไผานมาทําใหมี
รงงานอุตสาหกรรมกิดขึน้ปนจํานวนมากในหลายพ้ืนทีไทัง้
อุตสาหกรรมขนาดลใกเปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ
กระจายตัวอยูตามนิคมอุตสาหกรรมหรือตามภูมิภาคตางโ 

ของประทศ ยานพาหนะตางโ มีจํานวนมากข้ึน รวมถึงการ
กอสรางท้ังระบบสาธารณูปภค อาคาร ทีไพกัอาศัย ละระบบ
ขนสงทีไพิไมมากข้ึน กิจกรรมตางโ หลาน้ีถือปนรงขับ
คลืไอนสําคัญทีไทําใหกิดมลพิษอากาศละระดับสียงซึไง
สร างรงกดดันต อคุณภาพสิไงวดล อมในพ้ืนทีไ ขต
อุตสาหกรรมละบริวณมืองขนาดใหญ
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2.9.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 1.คุณภาพอากาศ
 ป พ.ศ. 2553 พบวา ฝุนขนาดลใกหรือฝุนละออง
ขนาดเมกิน 10 เมครอน (PM

10
) ละกาซอซนยังคงปน

ปญหาคุณภาพอากาศทีไสําคัญ ดยมีระดับกินกณฑ
มาตรฐานในหลายพ้ืนทีไ ชน กรุงทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชียงใหม ละจังหวัด
ระยอง ปนตน
 ฝุ นละออง  ทีไตรวจวัดในประทศเทยเด ก  
ฝุ นละอองขนาดเมกิน 100 เมครอน หรือฝุ นละออง
รวม (Total Suspended Particulate หรือ TSP) ฝุนละออง
ขนาดเมกิน 10 เมครอน หรือ  ฝุนละอองขนาดลใก (PM

10
) 

ละฝุนละอองขนาดเมกิน 2.5 เมครอน (PM
2.5

) สําหรับฝุน
ละอองรวม พบวากินคามาตรฐานบริวณริมถนนใน
กรุงทพมหานคร สวนฝุนละอองขนาดลใกพบวามีคากิน
มาตรฐานในหลายพ้ืนทีไ เดก จังหวัดสระบุร ีจังหวัดลําพูน 

จงัหวัดชยีงราย จงัหวัดมฮองสอน จงัหวัดชยีงใหม จงัหวัด
นาน จังหวัดลําปาง กรุงทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดพะยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุร ี
จงัหวัดปทมุธานี จงัหวัดชลบรุ ีละจงัหวัดระยอง ดยมีหลง
กํานิดสวนใหญจากการใชยานพาหนะการกอสรางรงงาน
อุตสาหกรรม ละการผาในทีไลง สวนฝุนละอองขนาด
เมกิน 2.5 เมครอนนั้นพบกินมาตรฐานบริวณคหะชุมชน
ดินดงละจังหวัดชียงใหม (2 สถานีจาก 3 สถานีทีไมีการ
ตรวจวัด) 

 กาซอซน (O
3
) ปนกาซทีไพบเดทั้งในบริวณใกล

ผวิดินละในช้ันบรรยากาศทีไความสูงกวา 20 กิลมตรหนือ
ผวิดิน กาซอซนทีไกิดขึน้ในชัน้บรรยากาศทีไความสงูกวา 20 

มตร กิดจากการตกตัวของกาซออกซิจนมืไอกระทบรังสี
ยูวี มคีวามสําคัญในการปองกันรังสียูวีทีไจะขาสูพืน้ลกมาก
จนปนอันตรายกสิไงมีชีวิต สวนกาซอซนทีไกิดขึ้นบริวณ
ใกล ผิว ดิน น้ัน กิดเด จากปฏิกิริยาทางคมีระหว าง
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กาซออกเซดของเนตรจน (NO
x
) ละสารประกอบอินทรีย

ระหยงาย (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) ซึไง
สารท้ังสองตวัมาจากการผาเหมช้ือพลิง ทัง้จากเอสียรถยนต 
รงงานอุตสาหกรรมครืไองจักรตางโ ดยมีสงดดปนตัว
รงปฏิกิริยาหรือรียกวาปฏิกิริยาคมีสง ดยกาซอซนทีไ
กิดขึ้นบริวณใกลผิวดินน้ี ยังสงผลตอสุขภาพ พบวากินคา
มาตรฐานในหลายพ้ืนทีไ เดก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสระบุรี จังหวัดชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะชิงทรา จังหวัดระยอง จังหวัด
ราชบุรี กรุงทพมหานคร จังหวัดพร จังหวัดลําพูน จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัด
มฮองสอน จังหวัดนครสวรรค ละจังหวัดชียงราย

ก าซเนตรจนเดออกเซด (NO
2
)  พบกิน

มาตรฐานฉพาะจังหวัดขอนกน สวนมลพิษอากาศชนิดอืไนโ 

เดก สารตะกัไว (Lead หรือ Pb) กาซคารบอนมอนอกเซด 
(CO) ละกาซซัลฟอรเดออกเซด (SO

2
) พบวา ยังคงมี

คาอยูในกณฑมาตรฐาน ป พ.ศ. 2553 คาฝุนละอองขนาด
ลใกฉลีไย 1 ป มีคาลดลงจากป พ.ศ. 2552 จาก 44.2 

เมครกรมัตอลกูบาศกมตร (มคก./ลบ.ม.) หลือ 41.5 มคก./

ลบ.ม. สวนกาซอซนมคีาทาดิมอยูทีไ 19 สวนในพันลานสวน 

(ppb) 

สําหรับคุณภาพอากาศในกรุงทพมหานคร พบวา
กาซอซน ฝุนรวม ละฝุนขนาดลใกมีคากินมาตรฐานซึไงยัง
คงปนปญหาอยูชนดียวกับทุกปทีไผานมา ดยฉพาะ
บริวณพ้ืนทีไริมถนนมีคาปริมาณฝุนขนาดลใกสูงสุดทากับ 

195.2 เมครกรัมตอลูกบาศกมตร ดยมีจํานวนคร้ังทีไกิน
มาตรฐานคิดปนรอยละ 4.6 ดังตารางทีไ 2.9.1 สําหรับใน
พืน้ทีไทัไวเปของกรุงทพมหานครน้ัน มคีาปริมาณฝุนขนาดลใก
สูงสุดทากับ 179.1 เมครกรัมตอลูกบาศกมตร ซึไงลดลง
กวาปทีไผานมา สวนสารมลพิษอากาศชนิดอืไนยังคงมีคาอยู
ในกณฑมาตรฐาน ดังตารางทีไ 2.9.2
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μÒÃÒ§·Õè 2.9.2 คุณภาพอากาศในบริวณพื้นทีไทัไวเปในกรุงทพมหานคร ป พ.ศ. 2553

μÒÃÒ§·Õè 2.9.1 คุณภาพอากาศบริวณริมถนนในกรุงทพมหานคร ป พ.ศ. 2553

ÊÒÃÁÅ¾ÔÉÍÒ¡ÒÈ
ª‹Ç§¤‹Ò
·ÕèÇÑ´ä Œ́

¤‹Ò
ÁÒμÃ°Ò¹

¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·Õèà¡Ô¹ÁÒμÃ°Ò¹/
¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèμÃÇ¨ÇÑ´ (ÃŒÍÂÅÐ)

¤‹Òà©ÅÕèÂ  
1 »‚

¤‹ÒÁÒμÃ°Ò¹
à©ÅÕèÂ 1 »‚

TSP ฉลีไย 24 ชัไวมง 

(มก./ลบ.ม.)

0.03 - 0.57 0.33 21/615 (3.4) 0.14 0.10

PM
10

 ฉลีไย 24 ชัไวมง (มคก./ลบ.ม.) 8.3 - 195.2 120 85/1,852 (4.6) 55.3 50

PM
2.5

 ฉลีไย 24 ชัไวมง (มคก./ลบ.ม.) 16.6 - 77.4 50 7/59 (11.9) 31.9 25

Pb ฉลีไย 1 ดือน (มคก./ลบ.ม.) 0.01 - 0.10 1.5 0/94 (0) 0.04 -

CO ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppm)

CO ฉลีไย 8 ชัไวมง (ppm)

0.0 - 9.8

0.0 - 6.8

30

9

0/57,941 (0)

0/58,670 (0)

1.3

1.3

-

-

O
3
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb)

O
3
 ฉลีไย 8 ชัไวมง (ppb)

0 - 109

0 - 79

100

70

9/30,269 (0.03)

23/31,480 (0.07)

13

13

-

-

SO
2
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb)

SO
2
 ฉลีไย 24 ชัไวมง (ppb)

0 - 30

0 - 19

300

120

0/33,010 (0)

0/1,437 (0)

4

4

40

40

NO
2
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb) 0 - 128 170 0/32,857 (0) 31 30

ÊÒÃÁÅ¾ÔÉÍÒ¡ÒÈ
ª‹Ç§¤‹Ò
·ÕèÇÑ´ä Œ́

¤‹Ò
ÁÒμÃ°Ò¹

¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·Õèà¡Ô¹ÁÒμÃ°Ò¹/
¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèμÃÇ¨ÇÑ´ (ÃŒÍÂÅÐ)

¤‹Òà©ÅÕèÂ  
1 »‚

¤‹ÒÁÒμÃ°Ò¹
à©ÅÕèÂ 1 »‚

TSP ฉลีไย 24 ชัไวมง (มก./ลบ.ม.) 0.02 - 0.22 0.33 0/525 (0) 0.07 0.10

PM
10

 ฉลีไย 24 ชัไวมง (มคก./ลบ.ม.) 7.1 - 179.1 120 13/3,350 (0.4) 37.8 50

PM2.5 ฉลีไย 24 ชัไวมง (มคก./ลบ.ม.) 13.3 - 65.1 50 1/18 (5.6) 25.0 25

Pb ฉลีไย 1 ดือน (มคก./ลบ.ม.) <0.005 - 

0.15

1.5 0/114 (0) 0.04 -

CO ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppm)

CO ฉลีไย 8 ชัไวมง (ppm)

0.0 - 6.1

0.0 - 4.9

30

9

0/82,053 (0)

0/84,566 (0)

0.7

0.7

-

-

O
3
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb)

O
3
 ฉลีไย 8 ชัไวมง (ppb)

0 - 172

0 - 134

100

70

161/77,530 (0.2)

482/79,609 (0.6)

17

17

-

-

SO
2
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb)

SO
2
 ฉลีไย 24 ชัไวมง (ppb)

0 - 39

0 - 17

300

120

0/82,872 (0)

0/3,554 (0)

3

3

40

40

NO
2
 ฉลีไย 1 ชัไวมง (ppb) 0 - 120 170 0/82,534 (0) 20 30

ËÁÒÂàËμØ :   TSP คือ ฝุนรวม PM
10 
คือ ฝุนละอองขนาดเมกิน 10 เมครอน หรือฝุนละอองขนาดลใก 

   PM
2.5

 คือ ฝุนละอองขนาดเมกิน 2.5 เมครอน Pb คือ สารตะกัไว CO คือ กาซคารบอนมอนอกเซด 
   O

3
 คือ กาซอซน SO

2 
คือ กาซซัลฟอรเดออกเซด NO

2 
คือ กาซเนตรจนเดออกเซด 

   ppm คือ สวนในลานสวน ppb คือ สวนในพันลานสวน
·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2554
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 ผลการปรียบทียบรอยละของคาความขมขนฝุนขนาดลใก
ละฝุนรวมทีไกินมาตรฐานบริวณริมถนนละพ้ืนทีไทัไวเป
ของกรุงทพมหานครต้ังตป พ.ศ. 2544-2553 พบวา พื้นทีไ
บริวณริมถนนพบปญหาฝุนละอองมีคากินมาตรฐานมา
ดยตลอด ตมีนวนมทีไดขีึน้ต้ังตป พ.ศ. 2547 ปนตนมา 

ÃÙ»·Õè 2.9.1 รอยละทีไคาฝุนขนาดลใกละฝุนรวมมีคากนิมาตรฐาน บริวณรมิถนนละพ้ืนทีไทัไวเปของกรงุทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553 กรมควบคุมมลพิษ 2554

ฝุนละอองรวม ฉลีไย 24 ชัไวมง (ริมถนน)

ฝุนละอองขนาดลใก ฉลีไย 24 ชัไวมง (ริมถนน)

ฝุนละอองรวม ฉลีไย 24 ชัไวมง (ทัไวเป)

ฝุนละอองขนาดลใก ฉลีไย 24 ชัไวมง (ทัไวเป)

รอ
ยล

ะ 10

5

0

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

 สําหรับคุณภาพอากาศในขตปริมณฑลละพ้ืนทีไ
ตางจังหวัด พบวา ฝุนขนาดลใกละกาซอซนยังคงปน
ปญหาสําคัญอยูละมีคากินมาตรฐานในบางพ้ืนทีไ ดย
จงัหวัดทีไยงัมปีญหารืไองฝุนขนาดลใก ชน จงัหวัดสมทุรปราการ 
จังหวัดชียงใหม จังหวัดลําปาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี ละจังหวัดชลบุรี ปนตน 

ซึไงสดงเดจากรอยละของคาความขมขนทีไกินมาตรฐานเด
มคีาลดลงอยางตอนืไอง สวนพ้ืนทีไทัไวเปของกรุงทพมหานคร
นัน้กใประสบกับปญหาฝุนละอองมคีากินมาตรฐานชนดียวกัน
ตมีปริมาณรอยละทีไกินมาตรฐานตํไากวาบริวณริมถนน
ดังรูปทีไ 2.9.1

ดงัรูปทีไ 2.9.2 สาํหรับจงัหวัดทีไมรีะดับกาซอซนสงูกวาระดับ
มาตรฐาน ชน จงัหวัดสมทุรปราการ จงัหวัดปทมุธานี จงัหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชียงใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดชลบุรี ละจังหวัดฉะชิงทรา ปนตน ดังรูปทีไ 
2.9.3
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ÃÙ»·Õè 2.9.2 รอยละทีไฝุนขนาดลใกกินมาตรฐานในขตปรมิณฑลละพืน้ทีไตางจงัหวัด ป พ.ศ. 2550-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2550-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2550-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554

รูปทีไ 2.9.3 จํานวนวันทีไกาซอซนกินมาตรฐานในขตปรมิณฑลละพืน้ทีไตางจงัหวัด ป พ.ศ. 2550-2553
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  สารอินทรียระหยงายในบรรยากาศ (Volatile 

Organic Compounds หรือ VOCs) คอืกลุมของสารประกอบ
อินทรียทีไระหยปนเอละกระจายตัวเปในอากาศเดทีไ
อุณหภูมิหอง ในชีวิตประจําวัน มนุษยเดรับสารชนิดน้ีขา
สูรางกายจากผลิตภัณฑหลายอยาง ชน สีทาบาน นํ้ายา
ซักหง ยาฆามลง นํ้ายาฟอกสี นํ้ายายอมผม สารตัวทํา
ละลายในหมึกพิมพละสีจากอูพนสีรถยนต สารทีไกิดจาก
การผาเหม ละการสูบบุหรีไ ปนตน กรมควบคุมมลพิษเด
ทาํการติดตามตรวจสอบสารอินทรียระหยงายในบรรยากาศ
อยางตอนืไองท้ังในพ้ืนทีไกรุงทพมหานคร ปริมณฑล ละ
จังหวัดใหญ เดก จังหวัดระยอง จังหวัดชียงใหม จังหวัด
สงขลา ละจังหวัดขอนกน ดยบงการติดตามตรวจสอบ
ออกปน 2 กลุม คือ กลุมสารประกอบคารบอนิล จํานวน 5 

ชนิด เดก ฟอรมัลดีเฮด (Formaldehyde) อะซทัลดีเฮด 
(Acetaldehyde) อะคลีน (Acrolein) อะซิตน (Acetone) 

ละพรเพอนอลดีเฮด (Propionaldehyde) ละกลุมสาร
อินทรียระหยงายตามประกาศคณะกรรมการสิไงวดลอม
หงชาติฉบับทีไ 30 (พ.ศ. 2550) จํานวน 9 ชนิด เดก 
บนซีน (Benzene) เวนิลคลอเรด (Vinyl Chloride) 1,2-เดคลอ
รอีทน (1,2-Dichloroethane) เตรคลอรอทธลินี (Trichlo-

roethylene) เดคลอรมีทน (Dichloromethane)1,2-

เดคลอรพรพน (1,2-Dichloropropane) ตตระคลอรอ
ทธิลีน (Tratachloroethylene) คลอรฟอรม (Chloroform) 

ละ 1,3-บิวทาเดอืไน (1,3-Butadiene)

  จากผลการติดตามตรวจสอบสารอนิทรียระหยงาย
พบวาในพ้ืนทีไกรุงทพมหานคร ละปริมณฑลบริวณพ้ืนทีไ
รมิถนนมีความขมขนของสารประกอบคารบอนลิสงูกวาบริวณ
พื้นทีไทัไวเป สวนสารอินทรียระหยงาย จํานวน 9 ชนิดพบวา
ปริมาณ 1,3-บิวทาเดอีน คลอรฟอรม ละบนซีนมีคากิน
มาตรฐาน ดยฉพาะบนซีนทีไมีคากินมาตรฐานในทุกจุด
กใบตัวอยาง 

  จังหวัดชียงใหม พบวาบริวณพ้ืนทีไริมถนนมีความ
ขมขนของสารประกอบคารบอนลิ สงูกวาบริวณพ้ืนทีไทัไวเป
ชนดียวกัน สวนสารอินทรียระหยงาย จํานวน 9 ชนิด 

พบวาปริมาณบนซีนทาน้ันทีไมีคากินมาตรฐาน 

  จงัหวัดระยอง พบวากลุมของสารประกอบคารบอนลิ
ทีไตรวจวัดน้ันยังมีคาเมกินคาฝาระวัง สวนสารอินทรีย
ระหยงาย จํานวน 9 ชนิด ทีไมีคากินมาตรฐาน เดก 1,3-

บิวทาเดอีน บนซีน ละ 1,2-เดคลอรอีทน 

  จังหวัดสงขลาละจังหวัดขอนกน พบวากลุม
ของสารประกอบคารบอนิลทีไตรวจวัดน้ันยังมีคาเมกินคา
ฝาระวังชนกัน สวนสารอินทรียระหยงาย จํานวน 9 ชนิด
พบวาปริมาณบนซีนมีคากินมาตรฐาน
  มลพิษหมอกควัน พื้นทีไภาคหนือตอนบนมักกิด
หมอกควันข้ึนในชวงทีไภาวะอากาศหงลงตอนตนปละ
กิดปนประจําทุกป สาหตุสวนใหญมาจากการผาในทีไลง 
ชน ผาศษวัสดุหลือใชจากการกษตร ผาขยะมูลฝอย เฟปา 

ปนตน ประกอบกับในชวงวลาดังกลาวมวลอากาศยใน
ริไมปกคลมุพืน้ทีไภาคหนือตอนบน สภาพอากาศหงละนิไง 

ฝุนละอองสามารถขวนลอยอยูในบรรยากาศเดนาน เมพร
กระจายออกเปละเมตกลงสูพื้น กอใหกิดสภาพฟาหลัว
มีหมอกควันปกคลุมสงผลกระทบตอทัศนวิสัยในการจราจร
ทางอากาศละทางบก รวมทั้งสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิไงวดลอมละสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนทีไ
  ขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นทีไ 8 

จังหวัดภาคหนือตอนบน ในชวงดือนมกราคมถึงมษายน 

พ.ศ. 2553 พบวา จังหวัดชียงรายมีจํานวนวันทีไตรวจพบ
ปริมาณฝุนละอองขนาดลใกกินมาตรฐานมากทีไสุด 43 วัน 

จากวันทีไตรวจวัด 119 วัน คิดปนรอยละ 36 ของวันทีไ
ตรวจวัด
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 2.ระดับคุณภาพสียง
 มลพษิทางสียง หมายถึง สภาพวดลอมทีไมีสียง
ดงักินคามาตรฐานตามทีไกฎหมายกําหนด (คาระดับสียง
ฉลีไย 24 ชัไวมงเมกิน 70 ดซิบลอ) อันกอใหกิดความ
รําคาญ สรางความรบกวน ทําใหกิดความครียดท้ังทาง
รางกายละจิตใจ ทาํใหตกใจ ละอาจถงึขัน้ปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยเด ชน สียงทีไมีความดังมาก หรือสียง
ทีไดังตอนืไองกันปนระยะวลานาน ปนตน
 สียงดัง ปนปญหาทีไพบในขตชุมชนละพื้นทีไ
พัฒนาตางโ ทีไมีการขยายตัวของการคมนาคมขนสงละ
การกอสรางอาคาร ดยฉพาะกรุงทพมหานครทีไประสบ
ปญหาน้ีอยางตอนืไอง สถานการณระดับสียงของ
ประทศเทยในป พ.ศ. 2553 พบวา การคมนาคมขนสงยัง
คงปนหลงกํานิดสียงทีไสําคัญของมลพิษสียงในพ้ืนทีไ
รมิถนน ดยฉพาะในพ้ืนทีไกรุงทพมหานครทีไมกีารจราจร
ทีไคบัคัไงจะมคีาระดับสยีงทีไกินมาตรฐานละมคีาสูงกวา
ในพ้ืนทีไตางจังหวัด สาํหรับพ้ืนทีไทัไวเปซึไงปนพ้ืนทีไอยูอาศัย 

อาคารละสํานักงานตางโ คาระดับสียงยังคงอยูในกณฑ

μÒÃÒ§·Õè 2.9.3 ระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง ป พ.ศ. 2553

¾×é¹·Õè
ÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§à©ÅÕèÂ (Leq) 24 ªÑèÇâÁ§ (à´«ÔàºÅàÍ)

ºÃÔàÇ³·Õèà¡Ô¹ÁÒμÃ°Ò¹
μíèÒÊØ´-ÊÙ§ÊØ´ à©ÅÕèÂ

í̈Ò¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹
ÁÒμÃ°Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ)

กรุงทพฯ นนทบุรี
ละสมุทรสาคร

ริมถนน 61.0 - 85.8 69.3 51 ริมถนนสายหลักในกรุงทพมหานคร
ทัไวเป 49.7 - 79.1 59.9 6 รงรียนนนทรีวิทยา

ตางจังหวัด
ริมถนน 50.1 - 80.1 63.1 7 สระบุร ีชียงใหม นครราชสีมา 

ภูกใต สงขลา
ทัไวเป 44.0 - 70.0 57.6 0

คามาตรฐาน 70

·ÕèÁÒ : กรมควบคุมมลพิษ 2554

  ในป พ.ศ. 2553 ระดับสียงฉลีไยในกรุงทพมหานคร
ละปริมณฑลบริวณพ้ืนทีไริมถนนมีคาลดลงมืไอทียบกับป 
พ.ศ. 2552 ดังรูปทีไ 2.9.4 ดยมีระดับสียงฉลีไย (Leq) 

24 ชัไวมง ตรวจวัดเดอยูในชวง 61.0 - 85.8 ดซิบลอ กิน
มาตรฐานรอยละ 51 ของจํานวนการตรวจวัดทั้งหมด ละ
มืไอปรียบทียบต้ังตป พ.ศ. 2544-2553 พบวา คาฉลีไย

มาตรฐาน ดังตารางทีไ 2.9.3 สวนในพ้ืนทีไตางจังหวัด
นอกจากการคมนาคมขนสงลว รงงานอตุสาหกรรมละ
การทําหมืองหินกใปนหลงกํานิดสียงทีไสําคัญชนกัน

ของระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง บริวณริมถนนใน
กรุงทพมหานครละปริมณฑลน้ันมคีากินกณฑมาตรฐานทีไ 
70 ดซิบลอเปพียงลใกนอยละมีนวนมทีไดีขึ้นต้ังตป 
พ.ศ. 2546 ปนตนมา ดยในป พ.ศ. 2551-2553 มีคาระดับ
สียงฉลีไยอยูในกณฑมาตรฐาน
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ÃÙ»·Õè 2.9.4 ระดับสียงบริวณพื้นทีไริมถนนในกรุงทพมหานครละปริมณฑล ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554
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 ในบริวณพ้ืนทีไทัไวเปของกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑลพบวา มีคาระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมงใน
ชวงระหวาง 49.7-79.1 ดซิบลอ ดังรูปทีไ 2.9.5 มีคากิน
มาตรฐานรอยละ 6 ของจํานวนการตรวจวัดท้ังหมด ดยในป 
พ.ศ. 2553 ระดับสียงฉลีไยมีคาพิไมสูงขึ้นลใกนอยมืไอทียบ
กับป พ.ศ. 2552 ตกใตํไากวากณฑมาตรฐาน มืไอปรียบ

ÃÙ»·Õè 2.9.5 ระดับสียงบริวณพื้นทีไทัไวเปในกรุงทพมหานครละปริมณฑล ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554

ระ
ดับ

ส
ียง

ฉ
ลีไย

 2
4
 ช
ัไว
มง

 (
ด

ซิ
บล

อ
)

   53.2                   54.2                

คาตํไาสุด         

40       

2544    2545       2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

50        

60        

70        

80         

90       

คาสูงสุด      คาฉลีไย  มาตรฐาน         

   61.0

   85.6

   61.0

   74.6

   54.3                

   60.0   

   70.6

   54.3                

   61.0                

   77.4

  51.9               

  61.1    

  84.3 

   51.1                

   61.3        

   77.0        

47.9                

60.5             

80.1          

   50.5            

   59.4         

   80.7       

   48.9                

   59.3

   83.9

   49.7                

   59.9

   79.1

ทียบต้ังต ป พ.ศ. 2544-2553 พบวาคาฉลีไยของระดับ
สียงฉลีไย  (Leq) 24 ชัไวมง บริวณพ้ืนทีไทัไวเปของ
กรุงทพมหานครละปริมณฑลมีคาตํไากวามาตรฐานทีไ 70 

ดซิบลอ ตลอดระยะวลา 10 ปผานมา ดยมีคาฉลีไยอยู
ในชวง 59.3-61.3 ดซิบลอ มาตรฐานระดับสียงฉลีไย 

(Leq) 24 ชัไวมง เมกิน 70 ดซิบลอ



232 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

 สวนในพ้ืนทีไตางจังหวัด ในป พ.ศ. 2553 พบวาบริวณ
ริมถนนมีคาระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง ตรวจวัดเดอยู
ในชวง 50.1 - 80.1 ดซิบลอดังรูปทีไ 2.9.6 มีคากิน
มาตรฐานรอยละ 7 ของจาํนวนการตรวจวัดทัง้หมด สวนพ้ืนทีไ
ทัไวเปตรวจวัดระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง เดอยูในชวง 

44.0-70.0 ดซิบลอ (รูปทีไ 2.9.7) ละมีคาผานกณฑ
มาตรฐานท้ังหมดของจาํนวนการตรวจวัด ละมืไอปรยีบทียบ

ÃÙ»·Õè 2.9.7 ระดับสียงบริวณพื้นทีไทัไวเปในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554

ÃÙ»·Õè 2.9.6 ระดับสียงบริวณพื้นทีไริมถนนในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2544-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2544-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554
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 มืไอปรียบทียบรอยละทีไระดับสียงมีคากินมาตรฐาน 

ในพ้ืนทีไทัไวเปละบริวณริมถนนของท้ังกรุงทพมหานคร 
ปริมณฑล ละตางจังหวัด ตั้งตป พ.ศ. 2544-2553 พบวา 

พืน้ทีไรมิถนนของกรุงทพมหานครละปริมณฑลน้ันมีรอยละ
ของระดับสียงทีไกินมาตรฐานฉลีไยประมาณรอยละ 70 

ซึไงสูงกวามืไอทียบกับพ้ืนทีไทัไวเปของกรุงทพมหานคร 
ปริมณฑลละพ้ืนทีไตางจังหวัดทีไมีรอยละของระดับสียงทีไ
กินมาตรฐานฉลีไยพียงประมาณรอยละ10 ทาน้ัน ซึไงสดง

ตัง้ต ป พ.ศ. 2544-2553 พบวาคาฉลีไยของระดับสียงฉลีไย 

(Leq) 24 ชัไวมง ของท้ังบริวณริมถนนละพ้ืนทีไทัไวเปใน
ตางจังหวัดมีคาตํไากวามาตรฐานทีไ 70 ดซิบลอ ตลอด
ระยะวลา 10 ปผานมา ดยมีคาฉลีไยอยูในชวง 62.6-65.0 

ดซิบลอสําหรับพ้ืนทีไริมถนน ละ 57.0-60.0 ดซิบลอ 

สําหรับพื้นทีไทัไวเป

ถึงการสะสมของปญหามลภาวะทางสียงของบริวณริมถนน
ของกรงุทพมหานครอยางเรกใตาม ขอมูลสถติยิอนหลงัสดง
ใหหในถึงนวนมทีไดขีึน้ต้ังตป พ.ศ. 2550 ซึไงคารอยละของ
ระดับสียงทีไกินมาตรฐานมีนวนมลดลง ดยมีคารอยละ
ทีไระดับสียงกินมาตรฐานลดลงจากรอยละ 74 ในป พ.ศ. 

2550 ปนรอยละ 51 ในป พ.ศ. 2553 ดงัรูปทีไ 2.9.8 มาตรฐาน
ระดับสียงฉลีไย (Leq) 24 ชัไวมง เมกิน 70 ดซิบลอ
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ÃÙ»·Õè 2.9.8 รอยละทีไระดับสียงกินมาตรฐาน ป พ.ศ. 2548-2553

·ÕèÁÒ : รายงานสถานการณมลพิษของประทศเทย ป 2548-2553  กรมควบคุมมลพิษ 2554
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2.9.2  ¼Å¡ÃÐ·º
 มลพษิทางอากาศทีไสาํคัญมี 7 ชนดิ เดก กาซอซน 

ฝุ นละออง กาซซัลฟอรเดออกเซด กาซออกเซดของ
เนตรจน กาซคารบอนมอนอกเซด สารตะกัไว ละสาร
อินทรียระหยงาย ซึไงตละชนิดกใมผีลกระทบท้ังตอสิไงวดลอม
ละตอสขุภาพอนามัยของมนษุยละสิไงมชีวิีตอืไนโ ทีไตกตาง
กนัเป กาซอซนจดัปนสารทีไมคีวามสามารถในการออกซิเดซ
สูง มืไอสูดหายใจขาเปหรือสัมผัสจะทําเดกิดอาการ
ระคายคืองตอสายตา จมูก ลําคอ ทรวงอกหรือมีอาการเอ 

ปวดหัว นอกจากน้ี ยังกระทบตอการจริญติบตของพืช
สงผลใหผลผลิตทางการกษตรลดลง กาซออกเซดของ
เนตรจนทําใหกิดความผิดปกติของปอดสําหรับคนทีไปน
รคทางดินหายใจ ละหากเดรับปนวลานานจะมีอกาส
ในการติดช้ือในระบบทางดินหายใจสูงข้ึนละอาจกิด
ความผิดปกติทีไปอดอยางถาวร กาซซลัฟอรเดออกเซด สงผล
ทําใหปนรคหอบหืดละมีปญหากีไยวกับระบบทางดิน

หายใจ นอกจากน้ี กาซซลัฟอรเดออกเซดละกาซออกเซด
ของเนตรจนยังปนสาหตุหลักของการกิดฝนกรดซึไง
สงผลกระทบตอระบบนิวศนละสิไงกอสรางตางโ กาซ
คารบอนมอนอกเซดมืไอหายใจขาเป กาซชนิดนี้จะเป
รวมตัวกับฮมกลบินในมใดลือดดงซึไงจะขัดขวางการนํา
กาซออกซิจนเปสูสวนตางโ ของรางกาย หากรับขาเปใน
ปรมิาณทีไมากอาจถึงกชวิีตเด ฝุนขนาดลใก มผีลกระทบตอ
ระบบทางดินหายใจดยตรง ละยิไงมีขนาดลใกมากทาเร
ยิไงสามารถขาสูปอดชัน้ในเดมากข้ึนละสงผลกระทบทีไรนุรง
ขึน้ตามเปดวย ดยกอใหกิดรคกีไยวกับระบบทางดินหายใจ 

ชน อาการระคายคืองระบบทางดินหายใจ เอ หายใจลําบาก
หรือรคหลอดลมอักสบ ปนตน เอระหยของตะกัไวจัดปน
สารอันตรายทีไสงผลตอการทํางานของสมอง เต ระบบลหิต 

ระบบประสาทสวนกลาง ละระบบสืบพันธุ อาจทําใหกิด
การพัฒนาการรับรูทีไชาละการจริญติบตลดลงในดใก 
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 สวนสารอินทรียระหยงาย ซึไงปนมลพษิทางอากาศทีไ
มคีวามสําคัญพิไมขึน้ในปจจบัุน พบวาสารอินทรียระหยงาย
บางตัวปนสารกอมะรใงรายรงชนิดหนึไง ตามนิยามละ
การวิจัยดยหนวยงานวิจัยดานมะรใงนานาชาติ (Interna-

tional Agency for Research on Cancer หรือ IARC) ละ
องคการอนามัยลก (World Health Organization หรือ 

WHO) ดยสามารถขาสูรางกายเด 3 ทางคือ ทางการหายใจ  

ทางการกินหรือดืไมทางปาก ละทางการสัมผัสทางผิวหนัง 

ซึไงหลังจากขาสูรางกายลวจะเปสูการกําจัดดยตับ ซึไงจะ
มีอนเซมละระบบการผาผลาญทีไตกตางกัน ดยสารพิษ
จะถูกปลีไยนปลง ลวถูกขับออกทางปสสาวะ ซึไงความปน
พิษตอรางกายจะมากนอยข้ึนอยูกับปจจัยตางโ ดังตอเปนี้ 
คือ ชวงครึไงชีวิต (Half life) ของสารอินทรียระหยงายใน
รางกาย สภาวะความสมบูรณละความขใงรงของรางกาย 

ละการทํางานของระบบขับถายของสีย
 ผลกระทบของมลพษิทางสียงจากการเดยินสียงดัง
ติดตอกัน เดก ผลกระทบตอการเดยิน คือ การสูญสียการ

เดยินท้ังชัไวคราวละถาวร การกิดสียงดังรบกวนกองในหู
หรือในสมอง ผลกระทบตอสขุภาพกาย คอื มคีวามดนัลหติสงู 
ใจสัไน หัวใจตนรใว มือทายใน การเหลวียนกระสลหิต
บกพรอง จนกิดปนรคหัวใจ ผลกระทบตอสุขภาพจิต คือ 

การรบกวนการพักผอน กิดความครียดละสภาวะตืไน
ตระหนก ซึไงพัฒนาเปสูอาการจใบปวยศราซึมละรคจิต
ประสาทเด ผลกระทบตอสมาธ ิความคิดละการรียนรู คือ 

การรบกวนสมาธิ การลดประสิทธิภาพในการรียนรูละรับฟง 
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน ทาํใหทาํงานลาชา 

มีคุณภาพละปริมาณทีไลดลง ผลกระทบตอการติดตอ
สืไอสาร ดยขัดขวางการเดยินละทําให ้ตองตะกนสืไอสารกัน 

กิดความผิดพลาดในการเดยิน ผลกระทบตอพฤติกรรม คือ
การกระตุนใหกิดพฤติกรรมกาวราว สรางความรุนรงละ
ทํารายผูอืไน ผลกระทบทางวัฒนธรรม คือ กระตุนในกิด
คานิยมในความรุนรง เมคารพสิทธิในความสงบของผูอืไน
ละสังคมดยรวม ขาดมารยาททางสังคม ทีไดีงาม
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·ÕèÁÒ : หลียวมอง มาบตาพุด, สารสนทศพืไอการจัดตั้งศูนยฝาระวังสิไงวดลอมละสุขภาพภาค
ประชาชน ขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2554

¡ÃÍº·Õè 2.9.1 การจัดการมลพิษในขตพื้นทีไนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปญหามลพิษในขตพ้ืนทีไนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ภายหลังจากเดรบัประกาศดยคณะกรรมการ

สิไงวดลอมหงชาติใหปนขตควบคุมมลพิษ มืไอวันทีไ 30 มษายน ป พ.ศ. 2552 ซึไงครอบคลุมพื้นทีไ
ขตการปกครองในจังหวัดระยอง เดก ขตตําบลมาบตาพดุ ตาํบลหวยปง ตาํบลนินพระ ละตําบล
ทับมา อําภอมืองระยอง ตําบลมาบขา อําภอนิคมพัฒนา ละตําบลบานฉาง อําภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง รวมท้ังพ้ืนทีไทะลภายในนวขต ซึไงหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิไน ภาคอกชน 

ละภาคประชาชนเดรวมกันจัดทําผนปฏิบัติการพืไอลดละขจัดมลพิษในขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2553-2556 ดยเดรับความหในชอบจากคณะกรรมการสิไงวดลอมหงชาติในการประชุมครั้ง
ทีไ 3/2553 มืไอวันทีไ 8 กรกฎาคม ป พ.ศ. 2553 ประกอบดวยผนงานครงการทีไนนการกเขปญหา
มลพษิทีไกิดขึน้ในพ้ืนทีไละการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน จาํนวน 7 ผนงาน รวม 71 ครงการ 
นอกจากน้ี ผูประกอบการทีไอยูในพื้นทีไละนอกพ้ืนทีไนิคมอุตสาหกรรมในขตควบคุมมลพิษ ยังเดมีการ
จัดทําผนปรับลดมลพิษของรงงานผนวกขาเปในผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวดวย ดยมีรงงานในขต
นิคมอุตสาหกรรมจัดสงผนปรับลดมลพิษทั้งหมด 96 หง จาก 132 หง ละผูประกอบการทีไอยูนอก
นิคมอุตสาหกรรมอีก 6 หง

2.9.3 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
การจัดการกเขปญหามลพิษทางอากาศทีไผานมา

นนเปทีไการควบคุมละลดการปลอยมลพิษจากหลง
กํานิด ชน ยานพาหนะ ละรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 

ยังมีการสริมสรางศักยภาพหนวยงานดานการจัดการ
คุณภาพอากาศท้ังในสวนกลางละทองถิไน การผยพร
ขอมลู ขาวสาร การจงตือนสถานการณมลพิษ การรณรงค
ประชาสัมพันธ ละการสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามละฝาระวังสถานการณมลพษิทาง
อากาศ การกําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศของฝุนละออง
ขนาดเมกิน 2.5 เมครอน การกําหนดมาตรฐานการปลอย

ทิง้อากาศสียจากตาผามูลฝอย การปรับปรงุมาตรฐานการ
ปลอยท้ิงอากาศสียจากรงเฟฟาใหมละรงยกกาซ
ธรรมชาติ ละ (ราง) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักกณฑ 
วิธีการ งืไอนเข ละอัตราการจัดกใบภาษีการปลดปลอย
มลพิษอากาศจากคาซัลฟอรเดออกเซด ออกเซดของ
เนตรจน ละฝุนละอองดยรวม พืไอรองรบัพระราชบัญญัติ
มาตรการการคลังพืไอสิไงวดลอม ปนตน
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  ในดานการกเขปญหาหมอกควัน เดมีการดํานิน
งานในดานตางโ ดังน้ี (1) ประสานความรวมมือระหวาง
จังหวัดละหนวยงานทีไกีไยวของ (2) ตรียมความพรอม
รบัมอืสถานการณเฟปา (3) การตรียมความพรอมของหนวย
งานใน 8 จังหวัดภาคหนือตอนบน (4) การควบคุมการผา
ริมทางหลวง (5) ขอตกลงความรวมมือในการปองกันละ
กเขปญหาการผาในทีไลงละมลพิษหมอกควันในพ้ืนทีไ
ภาคหนือ (6) ผนปฏิบัติการกเขปญหาหมอกควันละ
เฟปาป พ.ศ. 2553 ละผนจัดการปญหาหมอกควันละเฟปา 

ป พ.ศ. 2555-2559 (7) การจัดการปญหามลพิษจากหมอก
ควันละเฟปาในระดับพื้นทีไ ละ (8) ความรวมมือระหวาง
ประทศกรณีมลพิษหมอกควันขามดน

  สวนในดานของการจัดการกเขปญหามลพิษทาง
สียง เดใหความสําคัญกับการกเขทีไหลงกํานิดมลพิษ
ทางสียงปนหลักชนกัน ซึไงคือ ยานพาหนะตางโ เมวาจะ
ปน รถยนต รถดยสารประจําทาง จักรยานยนต สามลอ
รือดวน ปนตน ดยมีการตรวจจับยานพาหนะทีไมีสียงดัง
กินกําหนด รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานระดับสียงของ
ยานพาหนะประภทตางโ สนับสนุนการดํานินงานพืไอ
ปองกัน ควบคุมละลดปญหามลพิษทางสียง ชน การ
กําหนดมาตรฐานระดับสียงของรือกล เมกิน 100 ดซิบลอ 

ละการกําหนดมาตรฐานระดับสียงของรถยนตสามลอ 

เมกิน 95 ดซิบลอ ปนตน
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กรอบทีไ 2.9.2 การจัดการมลพิษทางสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สืบนืไองจากปญหาผลกระทบทางสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูเดรับผลกระทบเดขอให

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 29 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2550 ละวันทีไ 10 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552 

พืไอใหกิดความปนธรรมกับผู ทีไเดรับผลกระทบ นืไองจากลักษณะการบินของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิมี 2 ลักษณะ คือ ชวงฤดูรอน (ปนกรณีการบินลงทีไปลายทางวิไงดานทิศหนือละบินข้ึนทีไ
ปลายทางวิไงดานทิศใต) ละชวงฤดูหนาว (ปนกรณีการบินลงทีไปลายทางวิไงดานทิศใตละบินข้ึนทีไ
ปลายทางวิไงดานทิศหนือ) การดํานินการตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 29 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2550 

ละวันทีไ 10 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552 ครอบคลุมฉพาะกรณีการบินชวงฤดูรอนทีไใชทางวิไงทีไ 1 ละ 2 ซึไง
มผีลทําใหการกเขปญหาผลกระทบดานสียงเมครอบคลุมอาคารละสิไงปลกูสรางตามผนทีไสนสียงชวง
ฤดูหนาว ดงัน้ันมืไอวนัทีไ 31 สงิหาคม ป พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรจีงึมมีติหในชอบใหบรษิทั ทาอากาศยาน
เทย จาํกัด (มหาชน) ดาํนินการกเขปญหาผลกระทบดานสียงจากการดํานินกิจการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิตามสนสียงฤดูหนาว ดยใหดํานินการตามหลักกณฑชนดียวกับสนสียงฤดูรอนทีไ 
ทอท.เดถอืปฏบัิต ิตามทีไกระทรวงคมนาคมสนอ ทัง้น้ีใหกระทรวงคมนาคม ละบริษทั ทาอากาศยาน
เทย จาํกัด (มหาชน) รบัความคดิหใน ละขอสงักตของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม ละสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ เปพจิารณา
ดาํนินการในสวนทีไกีไยวของดวย ละครอบคลุมถึงนวทางการชดชยผลกระทบดานสียง ละ
การกําหนดหลักกณฑการประมินราคาอสังหาริมทรัพยทีไเดรับผลกระทบดานสียงจากการดํานิน
งานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

·ÕèÁÒ : มติคณะรัฐมนตรี วันทีไ 31 สิงหาคม 2553 ละ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลอม 2554
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  ในสวนของ (ราง) ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลอม 

พ.ศ. 2555-2559 เดใหความสําคัญกับการจัดการกับ
สถานการณมลพิษอากาศ ดยกําหนดตัวช้ีวัดดานคุณภาพ
อากาศ คือ คาฉลีไย 24 ชัไวมงของฝุนละอองขนาดลใกกวา 

10 เมครอน (PM
10

) อยูในกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ 

98 ดยมียุทธศาสตรทีไกีไยวของกับการจัดการคุณภาพ
อากาศ เดก ประดในยุทธศาสตรทีไ 1 วาดวยการปรับฐาน
การผลิตละการบริภคใหปนมิตรตอสิไงวดลอม มุงนนทีไ
การกําหนดละสงสริมนยบายทีไอ้ือตอการปรับปลีไยน
กิจกรรมการผลิตละการบริภคใหปนมิตรตอสิไงวดลอม 

ละประดในยุทธศาสตรทีไ 4 วาดวยการสรางคุณภาพสิไงวดลอม
ทีไดีใหกับประชาชนในทุกระดับดยมุงนนการปองกันละ
ลดมลพิษทีไหลงกํานิด 

 2.9.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
สถานการณคุณภาพอากาศละระดับสียงของ

ประทศเทยสามารถสรุปเดตามกรอบนวคิดรงขับคลืไอน-

รงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (Drivers-

Pressures-States-Impacts-Responses: DPSIR) ดงัสดงใน
รูปทีไ 2.9.9 ดยในป พ.ศ. 2553 คุณภาพอากาศละระดับ
สียงยังคงมีคาทีไกินมาตรฐานในบางพ้ืนทีไ ดยขอสนอนะ 

มีดังน้ี

มลพิษทางอากาศ
 1. รงดํานินการสรางครือขายระบบขนสง
มวลชนทีไปลอดภัยละมีประสิทธิภาพใหครอบคลุม
ทัไวถึง ดยควรสนับสนุนละรงลงทุนในการสรางครือขาย
ระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนทีไดยฉพาะพ้ืนทีไ
กรุงทพมหานครละปริมณฑล ละพัฒนาระบบทีไมอียูลว
ใหมีความปลอดภัยละสะดวกสบาย พืไอปนการสงสริม
ใหประชาชนใชระบบขนสงมวลชนทนการใชยานพาหนะ
สวนบุคคล นอกจากน้ี ภาครัฐสามารถใชนยบายทางราคา
ในการปลีไยนปลงพฤติกรรมการใชระบบขนสง ชน การ
กใบภาษียานพาหนะสวนบุคคลใหพงข้ึนละนํางินเป
สนับสนุนการสรางระบบขนสงมวลชน หนวยงานรับผิดชอบ 

ชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย 
ละกระทรวงการคลัง ปนตน
 2. พิไมความขมงวดในการตรวจสอบละ
ควบคุมมลพิษจากรถขนสงสาธารณะละยานพาหนะ
สวนบคุคล ดยภาครัฐตองควบคมุละตรวจสอบการปลอย
มลพษิจากยานพาหนะใหอยูในมาตรฐานทีไกําหนดเว ละมี
การบํารุงรักษาครืไองยนตอยางสมํไาสมอ ละอาจรวมมือ
กับภาคอกชนในการจัดหาหลงตรวจสภาพยานพาหนะทีไ
มีความพรอมละทัไวถึงใหกผู ใชยานพาหนะ ละออก
มาตรการสงสริมในการตรวจสภาพยานพาหนะปนประจํา 

มีหนวยงานรับผิดชอบ ชน สํานักงานตํารวจหงชาติ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม ละกระทรวงพลังงาน ปนตน
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 3. สงสริมการปรับปลีไยนยานพาหนะทีไมีอายุ
การใชงานมานานละมปีระสทิธิภาพตํไา ดยต้ังปาหมาย
ในการสนับสนุนใหปลีไยนปนยานพาหนะทีไมีประสิทธิภาพ
ในดานตางโ ของครืไองยนตทีไสูงกวา ชน อัตราการใชช้ือ
พลิง ดยภาครัฐอาจดํานินการดยใชมาตรการทางภาษี 

เดก ยานพาหนะทีไมอีายุการใชงานนานจะสียภาษีในอตัรา
ทีไสูงกวายานพาหนะใหม ปนตน ละสรางมาตรการพืไอ
สงสริมใหมกีารใชพลังงานทีไสะอาดใหพรหลายมากข้ึน ชน 

การปรับปรุงมาตรฐานน้ํามัน ละมาตรฐานครืไองยนตของ
ยานพาหนะ ปนตน หนวยงานรับผิดชอบ ชน กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน ละกระทรวงการคลัง ปนตน
 4. บังคับใชกฎหมายทีไกีไยวของกับรงงาน
อุตสาหกรรมอยางขมงวดละสมํไาสมอ ทั้งกฎหมาย
มาตรฐานการปลอยมลพษิ ใหปนเปตามมาตรฐานทีไกําหนด
เว ละกฎหมายผังมืองดยควบคุมการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมใหปนเปตามผนผังทีไวางเว ดยมุงนนทีไการ
ตดิตามตรวจสอบละควบคมุปรมิาณมลพษิทางอากาศจาก
อุตสาหกรรมใหมีการจัดการทีไดีขึ้นอยางตอนืไอง หนวยงาน
ทีไกีไยวของ ชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน
 5. พัฒนาครือขายระบบตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศจากปลองบบอัตนมัตอิยางตอนืไอง (Continuous 

Emission Monitoring Systems: CEM) ดยพิจารณา

ใหมีการชืไอมยงขอมูลเปสูทุกหนวยงานทีไกีไยวของในการ
กํากับดูลใหปนเปตามมาตรฐานทีไกาํหนด ละขยายระบบ
ใหครอบคลมุหลงกํานิดมลพษิทีไสาํคัญในภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ันควรมีการบูรณาการดานขอมูลทีไกิดขึ้น พืไอนํา
มาใชในการกํากับดูลมลพิษจากอุตสาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม ปนตน 

 6. สงสริมละสนับสนุนการขงขันการลงทุน
ดานสิไงวดลอมในภาคอุตสาหกรรม ดยสงสริมการใช
ทคนลยีสะอาดละช้ือพลิงสะอาดในกระบวนการผลิต 

หรือสินคาละผลิตภัณฑทีไปนมิตรตอสิไงวดลอม ชน 

ผลิตภัณฑฉลากขียว ซึไงใชทคนลยีทีไสะอาดในการผลิต
ละสงผลกระทบตอสิไงวดลอมนอย ตลอดจนการสงสริม
ละพัฒนางานวิจัยด านทคนลยีสะอาดในภาค
อุตสาหกรรม ดยใชมาตรการดานศรษฐศาสตรมาสรางรง
จูงใจในการลงทุนตางโ ชน การลดหยอนภาษี ควบคูเปกับ
การสรางจติสาํนึกทีไดีกประชาชนในการลือกซือ้สนิคาทีไปน
มิตรตอสิไงวดลอม พืไอใหกิดการขงขันของสินคาทีไปน
มิตรตอสิไงวดลอม หนวยงานทีไกีไยวของ ชน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ละ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ปนตน
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มลพิษทางสียง
  ในหลายพ้ืนทีไมลพิษทางสียงจากการคมนาคมยัง
คงปนปญหาสําคัญ ดยฉพาะในพ้ืนทีไกรุงทพมหานครซึไง
มีการจราจรทีไหนานน ดังน้ัน การจัดการปญหามลพิษทาง
สียง จงึควรใหความสําคัญกับการจัดการระบบคมนาคม ซึไง
จําปนทีไจะตองใชความรวมมือจากหลายหนวยงาน ชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ละกระทรวง
คมนาคม ปนตน ดยจะตองดํานินการหลายมาตรการ
ควบคูกันเป ดยมีขอสนอนะการจัดการมลพิษทางสียง 

ดังน้ี

 1. สงสริมการใชระบบขนสงมวลชนทนการใช
รถยนตสวนบุคคล ดยสนับสนุนการใชรถเฟฟา พืไอลด
ปรมิาณยานพาหนะในสนทางจราจร (ลดหลงกํานิดสียง) 
ปนการลดปญหาจราจรควบคูกับการลดมลพิษอากาศละ
สียง ซึไงตองควบคูเปกบัการพัฒนาระบบขนสงมวลชน ใหมี
ครือขายครอบคลุมพื้นทีไชานมืองตลอดจนพื้นทีไในมือง
ชั้นใน ภาครัฐอาจดํานินการดยใชมาตรการทางภาษีตางโ 

ในการสงสริมการใชงานระบบขนสงมวลชนทนการใช
รถสวนบุคคล ชน พิไมภาษนีํา้มัน ปนตน หนวยงานรับผดิชอบ 

ชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ละกระทรวง
พลังงาน ปนตน
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 2. บงขตกิจกรรมทีไกีไยวของกับการใชสียงใน
ระดับตางโ ดยบังคับใชกฎหมายในการปองกันผลกระทบ
อยางหมาะสมตามมาตรฐานดานมลพิษทางสียงอยาง
ขมงวด พืไอใหสามารถควบคุมละบงัคับใชกฎหมายเดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชน ขตการกอสราง ขตทางดวน ปนตน ดย
มีหนวยงานรับผิดชอบ ชน กระทรวงคมนาคม กระทรวง
มหาดเทย ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

ปนตน

 3. กําหนดมาตรฐานการใชทคนลยีทีไชวยลด
มลพิษละวัสดุทีไชวยบรรทาผลกระทบทางสียง ควรมีการ
กําหนดมาตรฐานหรือกณฑในการออกบบละใช 
ครงสรางละวัสดุทีไสามารถลดสียงในการสรางถนนหรือ
ทางดวน ปนตน หนวยงานทีไรับผิดชอบ ชน กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี ละ
กระทรวงมหาดเทย ปนตน
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ÃÙ»·Õè 2.9.9 สรุปสถานการณคุณภาพอากาศละระดับสียง

รงขับคลืไอน
� การจริญติบตทางศรษฐกิจ
� จํานวนประชากรทีไพิไมสูงขึ้น
� การพิไมขึ้นของรงงาน
� การพิไมขึ้นของยานพาหนะ

รงกดดัน
� การปลอยมลพิษอากาศสูสิไงวดลอม
� สียงจากการคมนาคมละการกอสราง

ผลกระทบ
� ทําลายสุขภาพของประชาชน
� สรางความรําคาญ ละกระทบตอ
สภาพจิตใจของประชาชน
� ความสียหายทางศรษฐกิจ

การตอบสนอง
� ควบคุมละบังคับใชกฎหมาย
� ปรับปรุงมาตรฐานละทคนลยี
ควบคุม
� สรางจิตสํานึกทีได ีละใหความรูในการ
จัดการกับปญหา

สถานการณ
� มลพิษอากาศมีคากินมาตรฐาน
� ระดับสียงทีไดังกินมาตรฐาน
� มลพิษอากาศทีไขามดนระหวางจังหวัด
ละประทศ
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 การบริหารจัดการภัยพิบัติปนประดในทาทายทีไมี
ความสําคัญมากในปจจุบัน ละจะยิไงทวีความสําคัญ
มากข้ึนในอนาคต บทรียนจากหตุการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในหลายหตุการณสดงใหหในวาสังคมสามารถ
หลีกลีไยงการสูญสียทีไเมจําปนเดหากนวคิดรืไองการ
ตรียมพรอมสําหรับชวงวิกฤติ การปองกันลวงหนาละ
กระบวนการชวยหลือฟนฟูเดรับความอาใจใสอยางจริงจัง
จากทุกภาคสวน ซึไงจะนําเปสูการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนทีไตางโ อยางหมาะสม 

ละชวยใหผูประสบภัยสามารถกลับเปใชชีวิตเดอยางปกติ
ในระยะวลาอันรวดรใว

2.10.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 1. ภัยลง
 จากขอมูลของกรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย 

ณ วันทีไ 6 มีนาคม ป พ.ศ. 2554 มีพื้นทีไประสบภัยลงใน
ประทศเทยรวม 32 จงัหวัด ลดลงจากชวงวลาดียวกันในป 
พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 13 จังหวัด จํานวน 16,052 หมูบาน ลดลง

2.10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตั้งอยูในเตรอน้ืนที่

ไดรบัอิทธิพลจาลมมรสุมและพายุหมนุเตรอน จงึประสบ
ปญหาจาภยัพบิตัจิาธรรมาต ิเน อทุภัย ภยัจาแผนดิน
ถลม ภัยแลง ภัยจาไฟปา และหมอควัน อยูเปนประจํา 
ารพฒันาประเทศอยางาดความสมดลุและาดารคาํนึงถงึ
ผลระทบดานส่ิงแวดลอมอยางรอบคอบ ในวงเวลาทีผ่านมา 
เปนผลใหเิดารเปล่ียนแปลงในสภาพภูมิอาาศท้ังใน
ระดบัโลและระดบัทองถ่ิน เิดภาวะโลรอน ทาํใหมแีนวโนม
ารเิดภัยพิบัติทางธรรมาติเพิ่มสูงึ้น และภัยพิบัติที่เิดมี
แนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมมา้ึน รวมท้ังมคีวามหลาหลาย
และซับซอนมา้ึน นอจานี้ ารดําเนินิจรรมตางๆ 

ในวีติประจาํวนัองมนษุยทัง้ารตัง้มุน ารอสรางตางๆ 

ม็สีวนทําใหผลระทบจาภัยพิบตัทิางธรรมาตรินุแรงมา
ยิง่ึน้ สรางความเสยีหายตอวีติและทรัพยสนิสงผลระทบ
ตอระบบเศรษฐิจ สังคม และสภาพแวดลอมซึ่งไมสามารถ
ประเมินคาได

จากระยะวลาดียวกันในปกอนรอยละ 9.0 ทั้งน้ี ดยฉพาะ
ในพ้ืนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือละภาคใตทีไมปีญหาภัยลง
นอยลงอยางชัดจน ดังตารางทีไ 2.10.1

 2. อุทกภัยละดินถลม
 อุทกภัยละดินคลนถลม ปนปญหาดานสาธารณภัย
ทีไสําคัญของประทศเทยสมอมา ดยทัไวเปฤดูฝนใน
ประทศเทยจะอยูในชวงดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกป 
ในชวงน้ีหลายพ้ืนทีไมฝีนตกชุกละตกติดตอกนัปนวลานาน
ละมกักิดน้ําเหลบามามากกวาปกติ นํา้ปริมาณมากทีไเหลบา
ขาทวมในพ้ืนทีไตางโ หรือชุมชนทีไเมมีระบบระบายน้ําทีไ
สมบูรณละทําความสียหายกพื้นทีไทําการกษตรละ
ทรัพยสินของประชาชน ดังน้ัน มืไอกิดฝนตกหนักปนวลา
นานโ มกัปนปญหาทําใหกิดน้ําทวมขังละทําความสียหาย
กพืน้ทีไพาะปลูกละทรัพยสนิตางโ  สงผลกระทบตอระบบ
ศรษฐกิจละสังคมของประทศอยางมาก
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μÒÃÒ§·Õè 2.10.1 การปรียบทียบพื้นทีไประสบภัยลงระหวาง ป พ.ศ. 2554 กับป พ.ศ. 2553

·ÕèÁÒ : กรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย 2554

ÀÒ¤ ¨íÒ¹Ç¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹

¢ŒÍÁÙÅ ³
6 ÁÕ¹Ò¤Á 2554

¢ŒÍÁÙÅ ³
17 ÁÕ¹Ò¤Á 2553

 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¢ŒÍÁÙÅÀÑÂáÅŒÇ
»‚ 2554 ¡Ñº 2553

í̈Ò¹Ç¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹
·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
ËÁÙ‹ºŒÒ¹·Ñé§ÀÒ¤

¨íÒ¹Ç¹
ËÁÙ‹ºŒÒ¹·Õè
»ÃÐÊºÀÑÂ

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
·Ñé§ÀÒ¤

¨íÒ¹Ç¹
ËÁÙ‹ºŒÒ¹

+à¾ÔèÁ/-Å´

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
ËÁÙ‹ºŒÒ¹·Õè
»ÃÐÊºÀÑÂ»‚ 

2553

หนือ 16,590 5,977 36.0 5,926 36.7 +51 0.9

ตะวันออก 

ฉียงหนือ
33,099 7,368 22.3 8,720 26.4 -1,351 -15.5

กลาง 11,736 1,248 10.6 998 8.5 +250 25.1

ตะวันออก 4,859 1,459 30.0 1,034 21.3 +425 41.1

ใต 8,660 - - 687 7.9 -687 -100.0

ÃÇÁ 74,944 16,052 21.4 17,635 23.2 -1,583 -9.0

  ประทศเทยกิดอุทกภัยหลายคร้ัง ดยในป พ.ศ. 

2553 มีหตุการณอุทกภัยทีไสําคัญ 2 ครั้งในชวงปลายป
ดังกรอบทีไ 2.10.1 เดก
  1. สถานการณอุทกภัยระหวางวันทีไ 10 ตุลาคมถึง 

5 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 จากอิทธิพลของรองความกด
อากาศตํไาพาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง ละภาคตะวันออก 

ละมรสุมตะวันตกฉียงใต ดยมีพื้นทีไเดรับผลกระทบ 39 

จังหวัด
  2.  สถานการณอุทกภัยละดินถลม ระหวางวันทีไ 
30 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 จากอิทธิพลพายุ
ดีปรสชัไนบริวณอาวเทยตอนลาง สงผลกระทบตอพ้ืนทีไ 
12 จังหวัดในภาคใต
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¡ÃÍº·Õè 2.10.1 หตุการณอุทกภัยในประทศเทย (ระหวางวันทีไ 10 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553)

หตุการณอุทกภัยในประทศเทยมืไอป พ.ศ. 2553 ปนหตุการณการกิดน้ําทวมในประทศเทยทีไหนักทีไสดุ
ในรอบหลายสิบป นืไองจากมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนทีไในชวงดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2553 กอใหกิด
ความสียหายอยางหนักท้ังชวิีตละทรัพยสนิ ดยอทุกภัยคร้ังนี้ริไมขึน้ต้ังตวันทีไ 10 ตลุาคม ป พ.ศ. 2553 จนกระทัไง
สถานการณคลีไคลายท้ังหมดมืไอวันทีไ 15 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 จํานวน 2 หตุการณ ดังน้ี

อุทกภัยคร้ังนี้กิดจากอิทธิพลของรองความกดอากาศตํไาพาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง ละภาค
ตะวันออก ละมรสุมตะวันตกฉียงใตทําใหประทศเทยมีฝนตกชุกหนานนละมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลาย
พื้นทีไ กิดน้ําทวมฉียบพลัน นํ้าปาเหลหลากขาทวมบานรือนราษฎรละพ้ืนทีไการกษตร รองมรสุมกําลังรง
ดงักลาวมีสาหตุจากปรากฏการณลานิญา (La Niña) ทีไมารใวกวาปกติ ความปรปรวนของรองฝนทําใหปรมิาณ
นํ้าในอางกใบนํ้าหลายหงมีปริมาณน้ํากินกวาระดับกักกใบ ดยฉพาะขืไอนลําพระพลิง ขืไอนลําตะคอง ละ
ขืไอนปาสักชลสิทธ่ิ จนตองรงระบายน้ําออกสูพื้นทีไทายขืไอน ซึไงทําใหหลายพ้ืนทีไกิดอุทกภัยอยางหนัก สาหตุ
สาํคัญทีไทาํใหสถานการณอุทกภัยในพ้ืนทีไจงัหวัดนครราชสีมามคีวามรุนรงนืไองจากมีการรุกล้ําลําน้ําลําตะคอง
ละลําพระพลิง ทําใหพื้นทีไเมสามารถกใบกักน้ําอาเวเด ดยการรุกล้ําดังกลาวรวมถึงการใชพื้นทีไพืไอธุรกิจ
รงรมละรีสอรทอีกดวย ซึไงกรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดเทย รายงานวามีพืน้ทีไประสบ
อุทกภัยในภาคใตตอนบน ภาคกลาง ละภาคตะวันออกรวมทัง้สิน้ 41 จงัหวัด 439 อําภอ 3,155 ตาํบล 26,787 

หมูบาน ราษฎรเดรับความดือดรอน 2,064,648 ครัวรือน 7,078,106 คน พื้นทีไการกษตรเดรับความสียหาย 

7,839,688 เร มีผูสียชีวิตจากหตุอุทกภัย 156 ราย
นอกจากน้ี ภาคใตยังกิดอุทกภัยนืไองจากกิดจากอิทธิพลของพายุดีปรสชัไนบริวณอาวเทยตอนลาง

คลืไอนตัวผานภาคใต ในระหวางวันทีไ 10 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ทําใหมีฝนตกชุกหนานนละ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนทีไ จึงกิดนํ้าทวมฉียบพลัน นํ้าเหลหลากขาทวมบานรือนราษฎรละ
พืน้ทีไการกษตร รวมท้ังกิดปญหาดินคลนถลม ซึไงสรางความสียหายตอชวิีตละทรัพยสนิปนอยางมากดย
สถานการณอุทกภัยในภาคใตในป พ.ศ. 2553 ถือปนอุทกภัยคร้ังรายรงทีไสุดนับตั้งตการกิดอุทกภัยทีไ
จงัหวัดสงขลามืไอดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2543  ซึไงกรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดเทย
รายงานวามีจังหวัดประสบภัยท้ังสิ้น 12 จงัหวัด 134 อําภอ 886 ตําบล 6,426 หมูบาน ราษฎรเดรับความ
ดือดรอน 656,569 ครัวรือน 2,117,738 คน มีผูสียชีวิตท้ังสิ้น 95 คน

·ÕèÁÒ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิ2554 

 กรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย 2554

ไ
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à´×Í¹ ¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
มิถุนายน
(อิทธิพลจากพายุเหหมา)

5 จังหวัด 30 อําภอในภาคหนือ เดก 
ชียงราย ตาก นาน พะยา ละสุขทัย มี
ผูประสบภัยพิบัตจิาํนวน 37,347 ครัวรือน

หลายพ้ืนทีไอยูในภาวะวิกฤต ชน จงัหวัดพะยา พบวามนํา้ 4 สาย 

ประกอบดวย มนํ้างิม มนํ้างิน มนํ้ารู ละมนํ้าสะตอด 

พิไมระดบัสงูขึน้ละออทวมบานรือนประชาชนใน 4 อําภอ เดก 
อําภอปง อําภอจุน อําภอภูซาง ละอําภอชียงคํา ดยมีระดับ
นํา้สูงประมาณ 1-2 มตรนอกจากน้ีในจงัหวัดตาก นํา้ปาจากทือก
ขาธงชัย ขตปาสงวนหงชาติมระมาด เหลทะลักลงสูลําหวย
มระมาด ทาํใหกระสน้ําออลนตลิไงขาทวมบานรือนของราษฎร
สียหาย ระดับนํ้ามีความสูงประมาณ 1 มตร

กรกฎาคม
(อิทธิพลจากพายุนกตน)

9 จังหวัด รวม 46 อําภอ เดก พื้นทีไใน
จงัหวัดพร ชียงราย ตาก พจิติร พษิณุลก 

มฮองสอน นาน พะยา ละจังหวัด
สุขทัย

อําภอวียงสา จังหวัดนาน มีบานรือนราษฎรถูกน้ําทวมกวา 100 

หลังคารือน ระดับนํ้าสูงมากกวา 1 มตร ละทศบาลวียงสา ซึไง
มีพื้นทีไติดริมนํ้านานกิดน้ําทวมบานรือนราษฎรกวา 500 หลังคา
รือน ระดับนํา้สูงกวา 3 มตร ซึไงสถานการณเดคลีไคลายขาสูภาวะ
ปกติในชวงปลายดือน

สิงหาคม
(อิทธิพลจากพายุนกตน)

30 จังหวัด 258 อําภอ เดก จังหวัด
พร ชียงใหม สุขทัย นาน ลําพูน ลําปาง 

มฮองสอน อุตรดิตถ พิจิตร พิษณุลก 

ตาก กําพงพชร นครสวรรค นครพนม 

รอยอใด กาฬสินธุ อุบลราชธานี อุดรธานี 

หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร 
ลย พชรบูรณ ประจวบคีรีขันธ นครนายก 

ปราจีนบุร ีอางทอง พระนครศรีอยุธยา ละ
จังหวัดชัยนาท

หลายจังหวัดมีนํ้าทวมสูงกินระดับวิกฤต ประชาชนเมสามารถ
อาศัยอยูในบานเด ชน ประชาชนในตําบลปามต อําภอมือง
จงัหวัดพร ตองผชญิกับนํา้ทวมสงูถึง 1-1.5 มตร จากระดับถนน 

สนทางสัญจรหลายสายถูกตัดขาด นอกจากน้ีนํ้าเดออลน
มนํ้าวังขาทวมหลายชุมชนในอําภอมือง จังหวัดลําปาง ระดับ
นํ้าสูงประมาณ 1-2 มตร จากระดับถนน รวมทั้งน้ําจากมนํ้ายม
เดออลนขาทวมบานรือนของประชาชนในหลายตําบลของอาํภอ
สวรรคลกจังหวัดสุขทัย ระดับนํ้าสูงประมาณ 50-1 มตร

 ตอมาในป พ.ศ. 2554 ประทศเทยประสบภัยธรรมชาติ
ทีไรุนรงบอยครั้ง นับตั้งตดือนมีนาคมปนตนมา ดยปกติ
สภาพอากาศของดือนมนีาคมอยูในชวงฤดูรอน อากาศดย
ทัไวเปจะรอนอบอาวละมีฝนเมมากนัก ตในป พ.ศ. 2554 

กลับมีทิศทางตรงกันขาม ดยบริวณประทศเทยตอนบนมี
อากาศหนาวยในกือบตลอดทัง้ดือนละมฝีนตกในบางชวง 

นืไองจากอิทธิพลของบริวณความกดอากาศสูงจากประทศ
จนีทีไผลงมาปกคลมุประทศเทยตอนบนปนระยะ ในขณะ
ดียวกัน มหียอมความกดอากาศตํไากําลังรงปกคลุมบริวณ
ภาคใตตอนกลางทําใหบริวณภาคใตมีฝนตกชุกหนานน
กือบตลอดดอืน ดยมฝีนหนักถึงหนักมากตอนืไองในหลาย
พื้นทีไกอใหกิดอุทกภัยปนบริวณกวางละรุนรงปน
ประวัติการณในบริ วณจังหวัดชุมพร  สุราษฎร ธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง นราธิวาส ยะลา ตรัง พังงา 

กระบีไ ละสตูล นอกจากน้ียังมีรายงานดินคลนถลมใน

จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ตรัง ละกระบีไ ดยปริมาณฝน
รวมทั้งประทศของดือนมีนาคม มีปริมาณมากทีไสุดในรอบ 

36 ป (ป พ.ศ. 2519-2554) ละหลายพ้ืนทีไมปีรมิาณฝนมาก
ทีไสดุใน 24 ชัไวมง สงูกวาสถิติดิมละอณุหภูมติํไาสุดรายวัน
ตํไ ากว าสถิติ  ดิมทีไ คยตรวจวัดเด ของดือนดียวกัน 

สภาวการณทีไกิดขึ้นถือวาผิดปกติจากทีไคยปน ตอมาใน
ชวงฤดูฝนมีฝนตกสมํไาสมอ ในหลายพ้ืนทีไปริมาณฝน
มากกวาคาปกติถึงรอยละ 40-50 ละเมมีฝนท้ิงชวงอยางทีไ
คยปรากฏ อยางเรกใตามมีพียงบางพ้ืนทีไละปนพ้ืนทีไสวน
น อยทีไมีฝนน อยในช วงต นฤดู  ตดยภาพรวมล ว
ประทศเทยตอนบนมีฝนมากกินความตองการดยฉพาะ
พื้นทีไภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ จากอิทธิพล
ของมรสมุตะวันตกฉียงใต รองความกดอากาศตํไา พายุหมุน
ขตรอนทีไคลืไอนผาน ละทีไคลืไอนขามาใกลอยางตอนืไอง 

สามารถสรุปรายละอียดดังตารางทีไ 2.10.2

μÒÃÒ§·Õè 2.10.2 สรุปสถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 รายดือน
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μÒÃÒ§·Õè 2.10.2 สรุปสถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 รายดือน (ตอ)

ดือน พ้ืนทีไประสบภัย สถานการณ
กันยายน
(อิทธิพลจากพายุซนรอน
นสาดละพายุเหถาง)

23 จังหวัด ในภาคหนือ ภาคกลาง ละ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ เดก จังหวัด
ชียงใหม   สุขทัย  พิจิตร  พิษณุลก 

นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี 
อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุร ีสระบุร ี
สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ี
อุบลราชธานี ขอนกน ศรีสะกษ สุรินทร 
ฉะชิงทรา  นครนายก  ละจังหวัด
ปราจีนบุรี

หลายจังหวัดมีนํ้าทวมสูงกินระดับวิกฤต ละยังพบปญหาประตู
ระบายน้ําชํารุดสียหาย ชน ประตูนํ้าบางฉมศรี ในอําภออินท
บุรี จังหวัดสิงหบุร ีปนตน
สวนจังหวัดลพบุรีมีปริมาตรมวลน้ําเหลขาทวมประมาณ 500 

ลานลูกบาศกมตร กิดน้ําทวมฉับพลันในหลายพ้ืนทีไทีไเมคยกิด
นํ้าทวมมากอน นอกจากน้ียังพบวามนํ้านอยออลนขาทวม
พื้นทีไศรษฐกิจ ในอําภอมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับนํ้า
สูงประมาณ 1 มตร

ตุลาคม
(อิทธิพลจากพายุซนรอน
นาลก)

พื้นทีไประสบอุทกภัยขยายพิไมขึ้นลง
มาทางตอนลางของภาคกลางจนถึง
กรุงทพมหานคร ละถูกประกาศให
ปนพ้ืนทีไภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน (อุทกภัย) 

พรอมกับอีก 25 จังหวัด ซึไงยังคงประสบ
อุทกภัยจากดือนกอนโ ทีไผานมา ประกอบ
ดวย จังหวัดพิษณุลก พิจิตร นครสวรรค 
อุทัยธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยอใด 

อุบลราชธานี ขอนกน ศรีสะกษ สุรินทร 
ชยันาท สงิหบุร ีอางทอง พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี  สระบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม 

ปทุมธานี นนทบุร ีสมุทรสาคร ฉะชิงทรา 

นครนายก ละจังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาตรน้ําทางตอนบนของประทศริไมลดลงตามลําดับ ตพบ
วาภาคกลางตอนบนยังคงมปีรมิาตรนํา้ทีไทวมขงัอยูในระดับวกิฤต 

ดยพบวาลุมนํา้ยมบริวณจังหวัดสุขทัยละพิษณุลก มปีรมิาตร
นํ้าทวมขังในชวงกลางดือนประมาณ 3,500 ลานลูกบาศกมตร 
เดลดลงหลือ 1,200 ลานลูกบาศกมตร ในชวงปลายดือน 

ลุมนํ้าป๛งละลุมนํ้านานตอนลางตอนืไองถึงลุ มนํ้าจาพระยา
ตอนบนในบริวณจังหวัดนครสวรรคละพิจิตร ในชวงกลางดือน
ตุลาคมมีปริมาตรน้ําทวมขังประมาณ 4,400 ลานลูกบาศกมตร 
ลดลงหลือ 1,900 ลานลูกบาศกมตร ในชวงปลายดือน
ลุ มนํ้าจ าพระยาตอนลางในพ้ืนทีไจังหวัดสิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ตั้งตชวงกลางดือนเปจนถึงปลายดือนมี
ปรมิาตรน้ําทวมขงัทรงตัวอยูทีไประมาณ 4,000 ลานลูกบาศกมตร

พฤศจิกายน พื้นทีไประสบอุทกภัยในพ้ืนทีไตอนบนของ
ประทศ มีจํานวน 14 จังหวัด เดก 
จังหวัดนครสวรรค ชัยนาท อางทอง 

พระนครศ รีอยุ ธยา  ลพบุรี  สระบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ี
ฉะชิงทรา นครนายก สมุทรสาคร ละ
กรุงทพมหานคร

พื้นทีไภาคหนือริไมตนการฟนฟูพื้นทีไทีไเดรับความสียหายจาก
อุทกภัย ดยพบวาลุมนํา้ป๛งละลุมนํา้นานตอนลางตอนืไองถึงลุม
นํ้าจาพระยาตอนบน ในบริวณจังหวัดนครสวรรคละพิจิตร มี
ปรมิาตรนํา้ทวมขงัลดลงหลอื 200 ลานลูกบาศกมตร ในชวงปลาย
ดือนสวนพ้ืนทีไภาคกลางตอนบนสถานการณนํ้าทวมคลีไคลายลง
มาก ตพื้นทีไภาคกลางตอนลางยังคงมีปริมาตรนํ้าทีไทวมขังมาก 

ลุมนํ้าจาพระยาตอนลางในพ้ืนทีไบริวณจังหวัดสิงหบุรี อางทอง 

ละพระนครศรีอยุธยา มีปริมาตรนํ้าทวมลดลงหลือ 1,100 ลาน
ลกูบาศกมตร ในชวงปลายดือน ตกรุงทพมหานคร ละจงัหวัด
สมุทรปราการเดรับผลกระทบพิไมขึ้น ดยในชวงกลางดือน
พฤศจิกายน มีปริมาตรน้ําทวมขัง 600 ลานลูกบาศกมตร ละ
พอถึงปลายดือน ปริมาตรนํ้าลดลงหลือ 400 ลานลูกบาศกมตร

ธันวาคม 5 จังหวัด ในภาคกลาง ยังคงประสบนํ้า
ทวมขัง เดก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี ละจังหวัด
นนทบุรี

ในกรุงทพมหานครริไมคลีไคลายลงละอยูระหวางการฟนฟู สวน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุร ีละนครปฐม ยังคงมีปริมาตร
นํ้าขังกิน 100 ลานลูกบาศกมตร ในชวงดือนธันวาคม ละเด
คลีไคลายลงมืไอดือนมกราคม ป พ.ศ. 2555
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 อุทกภัยในป พ.ศ. 2554 นับเดวาปนอุทกภัยคร้ัง
รุนรงทีไสุดครั้งหนึไงในประวัติศาสตรประทศเทย ดยปน
ปทีไประทศเทยเดรับอิทธิพลจากพายุละมีปริมาณน้ําฝน
สูงกวาคาฉลีไยปกติมาก ในป พ.ศ. 2554 ประทศเทย
เดรับอิทธิพลจากพายุซนรอนถึง 5 ลูก ในชวงต้ังตดือน
มถุินายนถึงตลุาคม เดก พายุซนรอนเหหมา พายุซนรอน
นกตน พายุซนรอนนสาด พายุเหถาง ละพายุนาลก 

ทําใหปริมาณน้ําฝนสะสมในป พ.ศ. 2554 อยูในระดับทีไ
สงูมาก ดยสูงกวาคาปกติ (คาฉลีไยปริมาณน้ําฝนสะสมคาบ 

30 ป พ.ศ. 2514-2543) ถึงรอยละ 24 ละมีคามากทีไสุดใน
คาบ 61 ป (พ.ศ. 2494-2554) ดยฉพาะในบริวณพ้ืนทีไภาค
หนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนบน ละภาคใตฝงตะวันออก (กรมอตุนุยิมวิทยา, 2555)

 กรมปองกันละบรรทาสาธารณภัย (2554) สรปุความ
สียหายจากหตุการณอุทกภัยคร้ังใหญในป พ.ศ. 2554 

ครอบคลมุพ้ืนทีไรวมท้ังสิน้ 65 จงัหวัด 684 อําภอ 4,920 ตาํบล 

43,636 หมูบาน มีผูสียชีวิต 813 ราย ละสูญหาย 3 คน 

พื้นทีไการกษตรสียหายรวมท้ังประทศกวา 12.75 ลานเร 
รงงานอุตสาหกรรมท้ังในละนอกนิคมอุตสาหกรรมเดรับ
ความสียหายมากกวา 9,895 หง ละธนาคารลกเดประมาณ
การความสียหายมากถึง 1.426 ลานลานบาท (ตารางทีไ 
2.10.3)

 ทั้งน้ี ในชวงกอนกิดอุทกภัย มีการประมินการอัตรา
การขยายตัวของศรษฐกิจเทย ในป พ.ศ. 2554 ในชวง
ระหวางรอยละ 2.6-4 จากป พ.ศ. 2553

17
 ตภายหลังจาก

กิดอุทกภัย ศรษฐกิจเทยมีการขยายตัวพียงรอยละ 0.1 

ทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ, 2554a) ดยฉพาะในเตรมาสสุดทายของป
ซึไงปนชวงวลาทีไกิดอุทกภัยละมีพื้นทีไศรษฐกิจสําคัญ
เดรับผลกระทบ ทําใหศรษฐกิจหดตัวลงถึงรอยละ 9 ทียบ
กับระยะดียวกันของปกอนหนา การทีไศรษฐกิจเทยใน
เตรมาสสุดทายหดตัวลงมากมีสาหตุมาจากการลดลงของ
ทั้งความตองการซ้ือสินคาละปริมาณสินคาทีไผลิตเด ดย
การใชจายพืไอการอุปภคบริภคของครัวรือนลดลงรอยละ 

3.0 จากเตรมาสทีไ 4 ป พ.ศ. 2553 การใชจายพืไอการ
อุปภคบริภคของรัฐบาลลดลงรอยละ 3.6 การลงทุนลดลง
รอยละ 3.6 การสงออกสินคาลดลงรอยละ 6.9 ละรายรับ
ดานบริการลดลงรอยละ 4.8 ทั้งน้ีมืไอประมวลสถิติทั้งปลว 

ภาวะศรษฐกิจเทยป พ.ศ. 2554 ขยายตัวพียงรอยละ 0.1 

ทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ, 2554b)

17
 ตัวลขประมาณการติบตของศรษฐกิจในป พ.ศ. 2554 จาก (1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิทากับ รอยละ 3.5-4   

(2) สํานักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รอยละ 2.6 (3) ธนาคารหงประทศเทย ทากับ รอยละ 2.6 ละ (4) ธนาคารลก ทากับ รอยละ 3.6
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ÀÒ¤àÈÃÉ°¡Ô¨
ÁÙÅ¤‹Ò (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ ¼ÅÃÇÁ

        ครงสรางพื้นฐาน

การบริหารจัดการน้ํา 8,715 - 8,715

คมนาคมขนสง 23,538 6,938 30,476

การทรคมนาคม 1,290 2,558 3,848

การเฟฟา 3,186 5,716 8,901

ระบบสงน้ําละหลงน้ํา 3,497 1,984 5,481

        ภาคการผลิต
กษตร ปศุสัตวละประมง 5,666 34,715 40,381

อุตสาหกรรม 513,881 493,258 1,007,139

การทองทีไยว 5,134 89,673 94,808

การงินละธนาคาร - 115,276 115,276

        ภาคสังคม
สาธารณสุข 1,684 2,133 3,817

การศึกษา 13,051 1,798 14,849

ทีไอยูอาศัย 45,908 37,889 83,797

มรดกลก บราณสถาน 4,429 3,076 7,505

        สวนทีไกีไยวนืไองกับทุกสาขา

สิไงวดลอม 375 176 551

¼ÅÃÇÁ 630,354 795,191 1,425,544

μÒÃÒ§·Õè 2.10.3 มูลคาความสียหายทีไกิดข้ึนจากอุทกภัยในป พ.ศ. 2554
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 3. การกัดซาะชายฝงทะล
 สถานการณ การ กัด ซาะชายฝ   งทะ ลของ
ประทศเทยซึไงมีชายฝงรวมระยะทาง 3,148 กิลมตร (รวม
นวชายฝงกาะภูกใต) ใน 23 จังหวัดชายฝงทะล ยกปน
ฝงทะลดานอาวเทยประมาณ 2,055 กิลมตร ใน 17 จงัหวัด 

ละชายฝงทะลดานอันดามัน 1,093 กิลมตร ใน 6 จงัหวัด 

พบวา นวชายฝงทะลทัไวประทศทีไประสบปญหาการกัดซาะ 

รวมปนระยะทางประมาณ 830 กิลมตร คิดปน รอยละ 

26.4 ของชายฝงทะลของประทศ ดังตารางทีไ 2.10.3 ดังน้ี 

 1. สถานการณการกัดซาะชายฝงทะลดานอาวเทย
ตัง้ตภาคตะวันออก อาวเทยตอนบน ละภายใตฝงอาวเทย 

กิดข้ึนในทุกจังหวัดในบริวณพ้ืนทีไราบน้ําข้ึนถึงบริวณ
ปาชายลนละหาดทราย สวนใหญกิดขึ้นในพ้ืนทีไหลง
ทองทีไยว ขตอุตสาหกรรม ละทีไอยูอาศัย ดยพบวา 

 พื้นทีไทีไมีอัตราการกัดซาะรุนรงฉลีไยมากกวา 5 

มตร กิดขึ้นใน 12 จังหวัด เดก จันทบุรี ฉะชิงทรา 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร พชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  
สรุาษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ละนราธิวาส 

 พืน้ทีไทีไมอัีตราการกัดซาะปานกลางฉลีไย 1-5 มตร
ตอป มี 16 จังหวัด เดก ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุร ี
ฉะชิงทรา สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม พชรบุรี 
ประจวบคีรขีนัธ ชมุพร สรุาษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 

ปตตานี ละนราธิวาส 

 ดยภาพรวม นวชายฝงทะลดานอาวเทยทีไประสบ
ปญหาการกัดซาะคิดปนระยะทางประมาณ 730 กิลมตร 
คิดปนรอยละ 23.2 ละ 35.5 ของชายฝงทะลท้ังประทศ
ละชายฝงทะลดานอาวเทยตามลําดับ  จํานกปนพ้ืนทีไ
ถูกกัดซาะปานกลางปนระยะทาง 502 กิลมตร ละพ้ืนทีไ
ถูกกัดซาะรุนรง ปนระยะทาง 228 กิลมตร  ดยจังหวัด
นครศรีธรรมราช ถูกกัดซาะมากทีไสุดปนระยะทาง 126.87 

กิลมตร 
 2. สถานภาพการกัดซาะชายฝงทะลดานอันดามัน 

ซึไงกิดขึ้นนอยกวาชายฝงทะลอาวเทย พบวา
 พืน้ทีไทีไมกีารกัดซาะรุนรงในอตัราฉลีไยมากกวา 5 

มตรตอป ใน 5 จงัหวัด คอื ระนอง ภูกใต กระบีไ ตรงั ละสตลู 

 พืน้ทีไทีไมอัีตราการกัดซาะปานกลางฉลีไย 1-5 มตร
ตอปใน 6 จังหวัด เดก ระนอง พังงา ภูกใต กระบีไ ตรัง สตูล 

 ดยทัไวเปพบวาการกัดซาะชายฝงทะลดานอันดามัน
กิดขึ้นในพ้ืนทีไหาดทรายมากกวาทีไราบน้ําทะลข้ึนถึง
ตอนืไองกับปาชายลน ดยนวชายฝงทะลดานอันดามันทีไ
ประสบปญหาการกัดซาะ รวมปนระยะทางประมาณ 100 

กิลมตร คิดปนรอยละ 3.2 ละ 9.1 ของชายฝงทะลท้ัง
ประทศละชายฝงทะลอันดามันตามลําดับ จํานกปน
พื้นทีไถูกกัดซาะปานกลางปนระยะทาง 75 กิลมตร ละ
พืน้ทีไถูกกัดซาะรุนรงปนระยะทาง 25 กิลมตร ละจังหวัด
กระบีไมีพื้นทีไถูกกัดซาะมากทีไสุดปนระยะทางประมาณ 

21.6 กิลมตร
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¾×é¹·Õè / Ñ̈§ËÇÑ´
¾×é¹·Õè¶Ù¡¡Ñ´à«ÒÐ / ¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ ¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§ªÒÂ½˜›§ 

(¡ÔâÅàÁμÃ)
á¹ÇªÒÂ½˜›§¶Ù¡¡Ñ´à«ÒÐ (¡ÔâÅàÁμÃ)

ÍíÒàÀÍ μíÒºÅ »Ò¹¡ÅÒ§ ÃØ¹áÃ§ ÃÇÁ

ดานอาวเทย 66/216 239/1,424 2,055.18 501.81 228.22 730.03

ตราด 3/7 16/38 184.30 46.63 - 46.63

จันทบุรี 4/10 9/76 102.25 23.21 12.00 35.21

ระยอง 3/8 15/58 104.48 53.66 - 53.66

ชลบุรี 4/11 22/92 171.78 25.14 - 25.14

ฉะชิงทรา 1/11 3/50 16.28 2.04 5.85 7.89

สมุทรปราการ 3/6 6/50 50.21 3.22 31.47 34.69

กรุงทพมหานคร 1/50 1/154 5.81 - 5.71 5.71

สมุทรสาคร 1/3 8/40 42.78 19.69 13.76 33.45

สมุทรสงคราม 1/3 4/36 25.20 2.96 - 2.96

พชรบุรี 4/8 13/93 91.73 39.35 10.39 49.75

ประจวบคีรีขันธ 8/8 23/48 246.75 76.19 1.93 78.12

ชุมพร 6/8 22/70 247.75 31.94 - 31.94

สุราษฎรธานี 7/19 20/131 166.38 29.85 7.72 37.57

นครศรีธรรมราช 6/23 25/169 244.99 53.21 73.66 126.87

สงขลา 6/16 28/127 157.90 41.09 13.43 54.53

ปตตานี 6/12 18/115 138.83 37.67 24.27 61.94

นราธิวาส 2/13 6/77 57.76 15.96 28.03 43.99

ดานอันดามัน 25/41 81/271 1,093.04 74.98 25.06 100.04

ระนอง 3/5 7/30 137.92 12.16 7.63 19.79

พังงา 6/8 18/48 241.53 17.16 - 17.16

ภูกใต 3/3 15/17 205.89 4.64 1.56 6.20

กระบีไ 5/8 17/53 216.31 16.5 5.08 21.63

ตรัง 4/10 11/87 136.33 14.86 3.94 18.80

สตูล 4/7 13/36 155.07 9.60 6.86 16.46

ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·È 91/257 320/1,695 3,148.23 576.79 253.28 830.07

μÒÃÒ§·Õè 2.10.4 สถานภาพการกัดซาะชายฝงทะลจํานกรายจังหวัด

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2554
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ÃÙ»·Õè 2.10.1 ผนทีไสดงพื้นทีไชายฝงทีไถูกกัดซาะของประทศเทย

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝง 2554
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 ปญหาการกัดซาะชายฝงปนตองเดรับการกเข
ละปองกันอยางรงดวนนืไองจากมีผลกระทบตอประชาชน
ทีไอาศัยอยูบริวณพ้ืนทีไชายฝงกวา 12 ลานคน ละพ้ืนทีไ
ชายฝงปนพ้ืนทีไทีไมคีวามสําคัญทางดานศรษฐกจิหลายดาน 

เดก การทองทีไยว การอุตสาหกรรม การกษตรกรรม การ
พาะล้ียงสัตวนํ้า การประมง ชายฝง ซึไงสามารถสรางอาชีพ
ละรายเดตอชุมชนละประทศอยางมาก นอกจากน้ียังมี
ผลกระทบตอระบบนิวศละ หลงทรัพยากรธรรมชาติ ซึไง
ประกอบดวย ปาชายลน นวปะการัง ละหลงหญาทะล 

สรุปเด ดังน้ี
1. ดานระบบนิวศ ระบบนิวศทีไสําคัญบริวณ

ชายฝงทะล เดก ระบบนิวศชายหาด ปาชายลน หลง
หญาทะล ละนวปะการัง จะเดรับผลกระทบจากการ
กัดซาะดยตรงท้ังครงสรางละบทบาทหนาทีไของระบบนิวศ 

สงผลตอความอุดมสมบูรณของสิไงมีชีวิตในทะล ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงหวงซอาหาร นืไองจากพ้ืนทีไ
ชายฝงทะลทีไประสบปญหาการกัดซาะจะสงผลใหระบบ
นิวศมีความสืไอมทรม กิดสูญสียพ้ืนทีไพาะพันธุละ
อนุบาลสัตวนํ้า ละทําใหผลผลิตสัตวนํ้าลดลง ชน การ
สญูสียพ้ืนทีไปาชายลนของจังหวัดสมทุรสาคร ในชวง 10 ปทีไ
ผานมา สงผลใหผลผลิตประมงลดลงประมาณรอยละ 50 

จากป พ.ศ. 2526 นอกจากน้ี ปญหาการกัดซาะชายฝงทะล
ยังสงผลกระทบตอระบบนิวศหลงหญาทะลละนว
ปะการังอนันืไองมาจากปญหาการทับถมของตะกอนทีไถูกพัด
พามาจากพ้ืนทีไถูกกัดซาะ

2. ดานศรษฐกิจ บริวณชายฝงทะลทีไถูกกัดซาะ 

กิดการปลีไยนปลงสภาพทางกายภาพ รวมถงึสญูสียพ้ืนทีไ
ชายฝงละความสวยงามตามธรรมชาต ิสงผลกระทบตอการ
ลงทุนในภาคการพัฒนาประทศท้ังภาคอุตสาหกรรมละ
ภาคบริการ ดยฉพาะการทองทีไยว นอกจากน้ี การกัดซาะ
ชายฝงทะลยังสงผลกระทบตอศรษฐกิจในระดับครัวรือน 

นืไองจากประชาชนตองสียพ้ืนทีไการกษตร ละเมสามารถ
ประกอบอาชีพเดดังดิม ทําใหมีรายเดลดลง ขณะดียวกัน
ตองสียคาใชจายพิไมขึ้น พืไอใหการดํานินชีวิตปนเปตาม
ปกติ นอกจากน้ี ภาครัฐทั้งสวนกลางละทองถิไนยังตองสีย
งบประมาณของประทศจํานวนมหาศาลพืไอกเขปญหาใน
พื้นทีไทีไ กิดการกัดซาะชายฝ งทะล ดยการกอสราง
ครงสรางทางวิศวกรรม ชน การกอสรางกําพงปองกันคลืไน
ริมชายหาด รอดักทราย ขืไอนปองกันคลืไนนอกชายฝงทะล 

ละครงสรางอืไนโ จากขอมลูมตคิณะรัฐมนตร ีมืไอวนัอังคาร
ทีไ 20 มษายน ป พ.ศ. 2553 รืไอง กรอบผนบูรณาการ
งบประมาณการจัดการปองกันละกเขปญหาการกัดซาะ
ชายฝงทะล 23 จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 

ชี้ใหหในวา รัฐบาลตองใชงบประมาณท้ังสิ้นถึง 19,580.8 

ลานบาท ในการดํานินการพืไอจดัการละกเขปญหาดังกลาว
3. ดานสังคม ชุมชนทีไตั้งถิไนฐานบริวณชายฝง

ทะลในหลายพ้ืนทีไประสบปญหาการกัดซาะเมสามารถอยู
อาศัยในพ้ืนทีไดิมตอเปเด ตองอพยพยายถิไนฐานเปยังพ้ืนทีไ
อืไน สงผลใหกิดการสูญสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้ง
วัฒนธรรมประพณีดัง้ดิม ดงัหในเดจากการอพยพบานรือน
กวา 10 หลังคารือน ในพ้ืนทีไหมูทีไ 9 ละ 11 ตาํบลคลองสอง 

อําภอบางปะกง จังหวัดฉะชิงทรา ชนดียวกับชุมชนบาน
ขุมสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ทีไประสบปญหาการ
กัดซาะชายฝงมาดยตลอด ทาํใหชาวบานอพยพครัวรือนเป
ตั้งถิไนฐานในพ้ืนทีไอืไน จนหลือครัวรือนพียงประมาณ 100 

ครัวรือน จากดิมทีไคยมีประมาณ 200 ครวัรือน (สาํนักงาน
นยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม, 

2550) นอกจากน้ี ศาสนสถานซึไงปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน กใเดรับผลกระทบดวยชนดียวกัน

4. ดานคุณภาพชวิีตละสภาพจติใจ การกัดซาะ
ชายฝงทะลทีไรนุรงสงผลใหชมุชนตองสญูสียทีไดนิ ทีไทาํกิน 

ละทีไอยูอาศัย ทําใหประชาชนตองปรับปลีไยนวิถีการดํารง
ชวิีตเปจากดิม ตลอดจนกิดความเมมัไนคงในกรรมสทิธ่ิทีไดนิ
ของตนอง ละขาดความมัไนใจในการดํานินชีวิต สงผลให
กิดความวิตกกังวลตอความมัไนคงในการดํานินชีวิตใน
อนาคต นอกจากน้ี การยายถิไนฐานพืไอหนีปญหาการกัดซาะ 

ยังสงผลใหความสัมพันธระหวางครือญาติละพืไอนบาน
หางหินเป รวมถึงตองมีการปรับปลีไยนการประกอบอาชีพ 

ทําใหชุมชนทีไประสบปญหาการกัดซาะชายฝ งทะลมี
คุณภาพชีวิตตํไาลง
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μÒÃÒ§·Õè 2.10.5 ผนดินเหวทีไสงผลกระทบตอประทศเทย ตั้งต ป พ.ศ.2553 ถึงดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2554 

ÇÑ¹·Õè Ê¶Ò¹·Õè ¢¹Ò´ (ÃÔ¡àμÍÃ�) ¼Å¡ÃÐ·º

20 มีนาคม 2553 ประทศพมา หางจากพรมดนเทย 

(มสาย) ประมาณ 80 กิลมตร
5.0 รูสึกสัไนสะทือนเดทีไจังหวัดชียงราย

5 มษายน 2553 อําภอวียงชัย จังหวัดชียงราย 3.5 รู สึกสัไนเหวบริวณอําภอมือง จังหวัด
ชียงราย

9 พฤษภาคม 2553 ชายฝงตอนหนือของกาะสุมาตรา 

อินดฯ
7.3 รู สึกสัไนเหวเดบนอาคารสูงบางหงใน 

จังหวัดภูกใต พังงา สุราษฎรธานี สงขลา 

ละ กรุงทพมหานคร

6 กรกฎาคม 2553 ประทศพมา หางจาก อําภอมสาย 

จังหวัดชียงราย ทางทิศตะวันตก 

ประมาณ 6 กม.

4.5 รูสึกสัไนเหวเดทัไวเปบริวณ อําภอมสาย 

มจัน มฟาหลวง ชียงสน ละ อําภอ
มือง จังหวัดชียงราย

23 กมุภาพันธ 2554 ประทศลาว หางจาก อําภอมือง 

จังหวัดนาน เปทางทิศตะวันออก 

ประมาณ 100 กม.

5.3 รูสึกสัไนเหวเดหลายจังหวัด ชน ลย นาน 

พร อุดรธานี หนองคาย ละหนองบวัลําภู

·ÕèÁÒ : กรมอุตุนิยมวิทยา 2554

4.ผนดินเหว
ชวงดือนมกราคม ป พ.ศ. 2553 ถึงดือนกรกฎาคม 

ป พ.ศ. 2554 กิดหตุการณผนดินเหวคร้ังใหญทีไสงผล
กระทบตอประทศเทยจํานวน 5 ครัง้ ดงัตารางทีไ 2.10.5 ดย
สามารถรับรูถึงรงสัไนสะทือนเดในขตภาคหนือ รวมท้ัง
บางพ้ืนทีไในกรุงทพมหานคร ดยผนดินเหวคร้ังน้ี สงผลสีย
หายตอบราณสถานหลายหงในภาคหนือ ชน ขตมือง
ประวัติศาสตรชียงสน จังหวัดชียงราย พระพุทธรูปวัดศรี

คมคํา จังหวัดพะยา ละวิหารวัดภูมินทร จังหวัดนาน 

ปนตน 

มวาหตุการณผนดินเหวทีไสงผลกระทบตอ
ประทศเทยกิดเมบอยคร้ังมาก ตประทศเทยกใมรีอยลืไอน
ทีไมีพลังซึไงถือปนบริวณทีไมีความสีไยงในการกิดผนดิน
เหวอยูบริวณภาคหนือ ภาคตะวันตก ละฝงตะวันตกของ
ภาคใตดวย ดังรูปทีไ 2.10.2
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ÃÙ»·Õè 2.10.2 รอยลืไอนทีไมีพลังในประทศเทย

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรธรณี 2549
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2.10.2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ในอดีต ประทศเทยมีประสบการณในการจัดการ
ภัยพิบัตคิอนขางจาํกัดพียงฉพาะภัยพิบัตทิีไกิดข้ึนปนประจํา 

เดก อุทกภัย พายุฝน ละภัยลงทีไกิดขึ้นตามฤดูกาลซึไง
เมมีความรุนรงมากนัก การตรียมการตางโ จึงอยูบน
สมมุติฐานของลักษณะภัยพิบัติดังกลาวภายในขอบขต
ความรุนรงระดับหนึไงทาน้ัน ทําใหระบบการตรียมพรอม 

การจัดการในภาวะฉุกฉิน ละการกูภัยจึงเมมคีวามพียงพอ
ในการรองรับภัยขนาดใหญ อยางเรกใตาม ในชวงสอง
ทศวรรษทีไผานมาประทศเทยตองผชิญภัยพิบัติรุนรง

หลายคร้ัง อาทิ หตุการณพายุเตฝุนกย มืไอ ป พ.ศ. 2532 

หตุการณดนิถลม ทีไจงัหวัดนครศรีธรรมราช มืไอป พ.ศ. 2533 

ละคลืไนยักษสนึามิ มืไอปลายป พ.ศ. 2547 จงึทาํใหกิดการ
ตืไนตัวในชิงนยบายของรัฐ ความตระหนักรูของสาธารณชน 

ละระบบอาสาสมัคร ทําใหระบบการจัดการภัยพิบัติของ
ประทศเดรบัการพัฒนากาวหนาข้ึนอีกระดับหนึไงจนถึงขณะน้ี 

เดมีการปรับปรุงครงสรางองคกรละกลเกการบริหาร
จัดการ ดังน้ี
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 1. ผนปองกันละบรรทาสาธารณภยัหงชาติ 
พ.ศ. 2553-2557 ภายใตการกํากับของคณะกรรมการ
ปองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ (กปภ.ช.) (คณะ
รัฐมนตรีใหความหในชอบ มืไอวันทีไ 17 พฤศจิกายน 2552) 

ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน เดก ยุทธศาสตรการ
ปองกนัละลดผลกระทบ ยทุธศาสตรการตรียมความพรอม 

ยุทธศาสตร การบริหารจัดการในภาวะฉุกฉิน  ละ
ยุทธศาสตรการจัดการหลังกิดภยั ครอบคลมุสาธารณภัย 14 

ประภท บงปน (1) ดานสาธารณภัย เดก อุทกภัยละ
ดินคลนถลม พายุหมุนขตรอน ภัยลง ภัยหนาว คลืไนสึนามิ 

เฟปาละหมอกควัน ผนดินเหวอาคารถลม ภัยจากสาร
คมี ละวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมขนสง อัคคีภัย 

สารคมีละวัตถุอันตราย รคระบาดในมนุษย รคระบาด
สัตว ภัยจากรคมลงศัตรูพืชระบาด ภัยจากทคนลยี
สารสนทศ ละ (2) ดานความมัไนคง เดก ภัยจากการกอ
วินาศกรรม ภัยจากทุนระบิดกับระบิด ภัยทางอากาศ ละ
ภัยจากการชุมนุมประทวงละการจลาจล ซึไงสามารถบง
ความรนุรงของสาธารณภัยออกปน 4 ระดับ ดยมผีูรบัผดิชอบ

ในการบริหารจัดการภัยตามระดับความรุนรง ชน ผูอํานวย
การทองถิไน/อําภอ จะขาบริหารจัดการภัยทีไมีความรุนรง
ระดับ 1 หรือภัยทีไมีขนาดลใก ผู อํานวยการจังหวัดหรือ 

กรุงทพมหานคร บริหารจัดการภัยทีไมีความรุนรงระดับ 2 

หรือภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกลาง หรือผูบัญชาการ
ปองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ บรหิารจัดการภัยทีไ
มคีวามรุนรงระดับ 3 หรือภยัขนาดใหญ ละนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกทีไเดรับมอบหมาย บริหารจัดการภัยระดับ 4 

หรือภยัขนาดใหญทีไมผีลกระทบรายรงยิไง ทัง้น้ี ผนปองกัน
ละบรรทาสาธารณภัยหงชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ดงักลาว
เดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสาธารณภัยดยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานทีไกีไยวของ ละการทํางานชิงรุก ซึไงปนทิศทางทีไ
สอดคลองกับการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล
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 2. ผนปฏิบัติการลดความสีไยงจากภัยพิบัติ
หงชาติในชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2553-2562 ตามกรอบ
ดํานินการฮียวกะ (คณะรัฐมนตรีใหความหในชอบ มืไอวันทีไ 
24 มีนาคม ป พ.ศ. 2552) ซึไงนนการลดความสีไยงจาก
ภัยพิบัติ ดยมีปาหมายพืไอลดภัยทีไจะมีผลกระทบตอชีวิต 

ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลอมของชุมชนละของทุก
ประทศดยกรมปองกันละบรรทาสาธารณภัยรวมมือกับ
ศูนยตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติหงอชียละ
องค การยุทธศาสตร นานาชาติพืไอลดภัยพิบัติห ง
สหประชาชาติ จัดทําผนปฏิบัติการลดความสีไยงจากภัย
พิบัติในทิศทางดียวกัน ซึไงคณะรัฐมนตรีเดหในชอบผน
ดังกลาวลว ปจจุบันเดติดตามประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผนการลดความสีไยงจากภัยพิบัติหงชาติในชิง
ยุทธศาสตร พ.ศ. 2553-2562 ลว ดยใหหนวยงานทีไ
กีไยวของทุกภาคสวนรายงานผนงานปกติละผนงาน
ภาคบังคับใหกรมปองกันละบรรทาสาธารณภัยทราบใน
ดือนตุลาคมของทุกป

 3. ผนมบทการปองกันละใหความชวย
หลือผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย ละคลนถลม 

(ระยะ 5 ป) (คณะรัฐมนตรีใหความหในชอบมืไอวันทีไ 25 

กันยายน ป พ.ศ. 2550) ปนกรอบละทิศทางการบริหาร
จัดการละประสานการปฏิบัติในการกเขปญหาละผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ ละมืไอวันทีไ 5 สงิหาคม ป พ.ศ.2552 

คณะรัฐมนตรีเดใหความหในชอบผนปฏิบัติการละงบ
ประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ภายใตผนมบทดังกลาว พืไอรองรบั
ยุทธศาสตรการปองกันละใหความชวยหลือผูประสบภัย
จากอุทกภัย วาตภัย ละคลนถลม ละใหหนวยงานทุก
ภาคสวนนําเปปฏิบัติใหกิดผลอยางปนรูปธรรมตอเป
 สําหรับการดํานินงานดานการกัดซาะชายฝง 

รัฐบาลเดมีมติใหความหในชอบใหหนวยงานทีไกีไยวของใน
การกเขปญหาการกัดซาะชายฝงออกมา 3 มติ เดก มติ
คณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 26 สิงหาคม ป พ.ศ. 2551 มติคณะ
รัฐมนตรีมืไอวันทีไ 22 กันยายน ป พ.ศ. 2552 ละมติคณะ
รฐัมนตรีมืไอวนัทีไ 20 มษายน ป พ.ศ. 2553 ซึไงมสีาระสําคัญ
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มุงนนใหหนวยงานตางโ ศึกษานวทางกเขปญหาอยาง
ปนระบบตามหลักวิชาการอยางบูรณาการ ใหมีการศึกษา
ออกบบดยใหคํานึงถึงผลกระทบทีไจะกิดข้ึน การสงสริม
การรียนรูของทุกภาคสวนละทีไสําคัญ คือ การมีสวนรวม
ของประชาชน หนวยงานหลัก เดก กรมจาทา กรมยธาธิการ
ละผังมือง สาํนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม กระทรวงมหาดเทย จงัหวัด องคการบริหาร
สวนทองถิไน สาํหรับกรมทรพัยากรทางทะลละชายฝงเดรบั
มอบหมายใหจดัต้ังหนวยงานประสานงานหลักในการดํานินงาน
ตามผนบรูณาการการกเขปญหาการปองกันการกัดซาะ
ชายฝงป พ.ศ. 2554-2559 ประกอบดวย 933 ครงการ 

ปนวงงิน 19,580.8 ลานบาท เดก การศึกษาออกบบจัด
ทํารายงานการวิคราะหผลกระทบสิไงวดลอมละกอสราง 

จํานวน 325 ครงการ การลงทุนปองกันละตรียมพรอม
รับมือผลกระทบจากภาวะลกรอน จํานวน 112 ครงการ 
การฟ นฟูพื้นทีไสืไอมทรมละระบบนิวศ จํานวน 328 

ครงการ การสริมสรางองคความรูละการมีสวนรวม จาํนวน 

258 ครงการ ซึไงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
ดยกรมทรัพยากรทางทะลละชายฝ งปนหนวยงาน
รับผิดชอบประสานการดํานินงานใหปนเปตามกรอบผน
บูรณาการงบประมาณการจัดการปองกันละกเขปญหา
การกัดซาะในพ้ืนทีไจังหวัดชายฝงทะล 23 จังหวัด
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2.10.3 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 ภัยพิบัติถือปนปญหาความมัไนคงประการหนึไงทีไ
สรางความสียหายตอชวิีตละทรัพยสนิ รวมท้ังสงผลกระทบ
ตอระบบศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลอมของประทศ
อยางมหาศาล ซึไงทุกภาคสวนจะตองผชิญละตองปรับตัว
รวมกนั พบัิตภัิยทีไกิดขึน้มีนวนมวาจะมีความถีไละความ
รนุรงพิไมมากข้ึน อยางเรกใตาม มเดมกีารตรียมมาตรการ
ละนวทางตลอดจนอุปกรณ กูภัยละชวยชีวิต ตการชวย
หลือบรรทาทุกขผูประสบภยัจากพิบัตภัิยตางโ ยังขึน้อยูกับ
การตอบสนองในภาวะฉุกฉินของผูบริหารในระดับตางโ 

ในการประมินสถานการณพืไอสัไงการสงกําลังชวยหลือ
หลังหตุการณละการฟนฟูบูรณะอยางมีประสิทธิภาพ ซึไง
ตลอดระยะวลาทีไผานมาพบวา ในหลายพ้ืนทีไกิดความสูญสีย
ในระหวางกิดภัยพิบัติลวยังมีความสูญสียพิไมขึ้นใน
ระยะหลังหตุการณภัยพิบัติอีกดวย

 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติทีไ กิดขึ้นใน
ประทศเทยทีไผานมาทุกคร้ังตองประสบปญหาในการบริหาร
จัดการ  มจะมีพระราชบัญญัติป องกันละบรรทา
สาธารณภัยหงชาต ิพ.ศ. 2550 ซึไงกําหนดใหมีการตงตั้ง
คณะกรรมการปองกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติดย
นายกรัฐมนตรีปนประธานละผูบรหิารหนวยงานทีไกีไยวของ
รวมปนกรรมการ พรอมทั้งเดจัดทําผนการปองกันละ
บรรทาสาธารณภัยหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตามทีไกําหนด
เวในพระราชบัญญัติปองกันละบรรทาสาธารณภัยหง
ชาต ิพ.ศ. 2550 ซึไงมีการกําหนดผูรับผิดชอบในภารกิจของ
สาธารณภัยทุกประภทในระดับความรุนรงระดับตางโ เว
ชัดจนลว ตในทางปฏิบัติมืไอกิดหตุการณภัยพิบัติขึ้น
ตการดํานินการยังคงมีปญหา อุปสรรค ซึไงขอสนอนะ
พืไอปรับปรุงกลเกละองคประกอบใหดํานินการเดอยาง
สอดคลองกนัละสามารถบรหิารจัดการสาธารณภัยเดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังน้ี
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 1. รัฐบาลควรพิจารณาพิไมอํานาจละ
บทบาทของกรมปองกันละบรรทาสาธารณภยัใหปน
หนวยงานระดบัชาต ิการพิไมอาํนาจละบทบาทน้ีพืไอกิด
ความคลองตัวในการบริหารจัดการละสัไงการท้ังในชิงการ
ปองกนัละลดผลกระทบ การตรียมความพรอมในระยะกอน
กิดภัย การจัดการในภาวะฉุกฉินในขณะกิดภัยละการ
จดัการหลังกิดภยัเดอยางปนอกภาพละกิดประสทิธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งปนศูนยกลางขอมูลภัยพิบัติทีไมีการชืไอมยง
ขอมลูกับหนวยงานทีไกีไยวของทกุหนวยงาน ละรายงานตอ
นายกรัฐมนตรใีนฐานะประธานกรรมการปองกันละบรรทา

สาธารณภัยหงชาติพืไอพิจารณาสัไงการ ละติดตาม
สถานการณของการกิดภัยพิบัติละการใหความชวยหลือ
บรรทาทุกขเดอยางทันตอสถานการณ มืไอกิดหตุการณ
ภัยพิบัติตางโ ขึ้น นายกรัฐมนตรีจะสามารถขาบัญชาการ
ละสัไงการเดทันที นืไองจากผนปองกันละบรรทา
สาธารณภัยหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 เดมีการกําหนด
หลักการ กระบวนการ ขัน้ตอน ละรายละอียดการดํานินการ
พืไอรับมือกับสาธารณภัยครอบคลุมทุกประภท พรอมทั้งมี
การกําหนดบทบาทละผูรับผิดชอบเวอยางชัดจนลว 

ไ ไ
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 2. ปรับปรุงกฎระบียบใหอื้ออํานวยตอการ
ดํานินงานชวยหลือผูประสบภัย ดยจะตองมีการกเข
กฎระบียบทีไปนอุปสรรคในการรงรัดดํานินการชวยหลือ
ฟนฟูผูประสบภัยในระยะรงดวน ละการดํานินงานตาม
ผนระยะยาวดานการชวยหลือฟนฟูบูรณะหลังการกิดภัย
พิบัติ พืไอพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ
อยางปนระบบ หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก กระทรวง
มหาดเทย กระทรวงกลาหม ละกระทรวงการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย
 3. สงสริมระบบงานอาสาสมัครของประทศ
อยางจริงจัง หตุการณพิบัติภัยทีไกิดข้ึนในประทศเทยทีไ
ผานมา อาสาสมัครภาคประชาชนรวมทั้งหนวยงานภาค
อกชนตางโ มีบทบาททีไสําคัญในการกูภัย การชวยหลือใน
ภาวะฉุกฉิน การคนหาผูรอดชีวิต ละการชวยหลือ
สงคราะหผูประสบภัย ดยปนกําลังหนุนใหกับหนวยงาน
ของรัฐ ซึไงมีกําลังจ าหนาทีไจํากัด อยางเรกใตาม ใน
ภาวะฉุกฉินทีไกิดความวุนวายขาดการสัไงการอยางปน
ระบบ การใหความชวยหลือละประสานงานจึงปนเปดย
ขาดการบูรณาการ ซึไงรัฐบาลควรวางระบบพืไอพัฒนางาน
อาสาสมัครใหสามารถใชศกัยภาพเดอยางตใมทีไละถูกตอง
ตามหลักมาตรฐานสากล หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก 

กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงการพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย
 4. สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติดยน น
บทบาทของชุมชน มวาภัยพิบัติทีไกิดขึ้นจะกินขีดความ
สามารถในการรับมือดยชุมชน ตจากการศึกษา พบวา 

ชมุชนทีไมคีวามขมขใง ละผูทีไรอดชวิีตจากภัยพิบัตจิาํนวน
หนึไง เดปลีไยนสถานภาพจากผูประสบภัยมาปนผูรวมกอบ
กูวิกฤติ ละกลายปนกําลังสําคัญของการคนหาละชวย
หลือผูรอดชีวิต นืไองจากปนผูทีไรูจักบุคคลในชุมชนสภาพ
ทางกายภาพ ละสิไงวดลอมของพื้นทีไดีทีไสุด นอกจากน้ัน 

การสรางอกาสในการจัดการพืไอชวยหลือกันองในคาย
ทีไพักชัไวคราว ละการฟนฟูบูรณะชุมชน จะปนจุดริไมตน
สําคัญทีไทําใหกิดพลังในการพัฒนาชุมชนตอเปในอนาคต 

ดยในปจจบัุน กรมปองกนัละบรรทาสาธารณภัยเดมกีาร
ดาํนินงานจัดทําผนงาน/ครงการจดัการความสีไยงจากภัย
พบัิติดยอาศยัชุมชนปนฐานละชมุชนขมขใงตรียมพรอม
ปองกันภัยลว การดํานินงานดังกลาวควรเดรับการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน  หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก 
กระทรวงมหาดเทย กระทรวงกลาหม ละกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
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 5. สงสรมิการผนึกกําลงัของภาคสวนตางโ ใน
การจดัการปญหาภยัพิบตั ิภัยพิบัตทิีไกิดข้ึนในประทศเทย
ทั้งหตุการณคลืไนยักษสึนามิ หตุการณอุทกภัยในป 2553 

ละหตุการณอุทกภัยละดินคลนถลมในพื้นทีไภาคใตมืไอ
ดือนมนีาคม 2554 ทีไผานมา ทาํใหกิดการรวมพลังของภาค
สวนตางโ ทั้งภาครัฐ ภาคอกชน สืไอมวลชน กองทัพ ประชา
สงัคม ละอาสาสมัครตางโ ซึไงลวนมีลกัษณะภารกิจ บทบาท
ละหนาทีไทีไมจีดุขใงตกตางกัน ดยบุคลากรของกองทัพมี
ความขมขใงละมีสายการบังคับบัญชาทีไชัดจน สําหรับ 

ภาคอกชน เดก บรษิทัตางโ ละสืไอมวลชน มงีบประมาณ
ชวยหลือ สามารถระดมงินบริจาคทีไสามารถนํามาใชเด
อยางรวดรใว ละมกีารบริหารจัดการทีไมปีระสิทธิภาพ สวนภาค
ประชาสังคม มวาจะเมมีระบบจัดต้ัง ตปนการรวมตัว
กันดวยจิตอาสาทีไมีพลังละมีความยัไงยืน ดังน้ัน การผนึก
กําลังท้ัง 3 สวนจึงปนรืไองทางยุทธศาสตรทีไจําปนตอง
ดํานินการอยางจริงจัง ดยรัฐควรใหการสนับสนุนละชวย
ประสานชืไอมยงพลังของกลุมตางโ พืไอทํางานรวมกันให
บรรลุวัตถุประสงค ทั้งน้ี ตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ตางโ ทีไจาํปนทีไมกีารรวบรวมขอมลูดยหนวยงานตางโ ชน 

ความรใวลม ปริมาณน้ํา ละปริมาณฝน ปนตน พืไอนํามา

บูรณาการละติดตามฝ าระวัง   พืไอนํามาประมิน
สถานการณทีไถูกตอง สามารถพิจารณาการออกประกาศ
ตือนภัยเดทันวลา หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก 
กระทรวงมหาดเทย กระทรวงกลาหม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงกษตรละสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี กระทรวงทคนลยีละการสืไอสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม ละกระทรวงการพัฒนา
สังคมละความมัไนคงของมนุษย
 6. สนับสนุนมาตรการด  านการจัดการ
สาธารณภัยเวปนสวนหนึไงของกระบวนการพัฒนา 

มาตรการทีไชวยใหชุมชนมีความขมขใงละมีภูมิตานทาน
จะชวยพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวละชวยลด
ผลกระทบเด ครงการทีไพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ชน การพัฒนาระบบฐานขอมลู ระบบการสืไอสาร ครงสราง
พื้นฐานทีไออกบบอยางดีคํานึงถึงความสีไยงดานภัยพิบัติ 
รวมทั้งงานศึกษาวิจัยตางโ ทีไกีไยวของ จะชวยยกระดับการ
บริหารจัดการภัยพิบัติละการพัฒนาประทศเปพรอมกัน 

หนวยงานหลักทีไกีไยวของ เดก กระทรวงมหาดเทย 

กระทรวงทคนลยีละการสืไอสาร กระทรวงวิทยาศาสตร
ละทคนลยี ละสํานักนายกรัฐมนตรี



264 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

ÃÙ»·Õè 2.10.3 สรุปสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รงขับคลืไอน
� การปลีไยนปลงสภาพภูมิ
อากาศละปรากฏการณธรรมชาติ
� การ ป ลีไ ยนปลง ลักษณะ
ภูมิประทศ

รงกดดัน
� การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศลก
� การพัฒนาดยขาดการคํานึงถึงผล
กระทบตอสิไงวดลอม
� ขาดการบริหารจัดการตรียมความพรอม

ผลกระทบ
� ระบบนิวศสียสมดุล
� ความสียหายตอชีวิตละทรัพยสิน
� สูญสียมูลคาทางศรษฐกิจ

การตอบสนอง
� ผนการปองกันละบรรทา สาธารณภัยฯ 

(ระยะปานกลาง)
� มาตรการยียวยาฯ (ระยะส้ัน/ปานกลาง/ยาว)

� ผนปฏิบัติการลดความสีไยงฯ (ระยะยาว)

สถานการณ
� กิดภัยพิบัตบิอยครัง้ ดยมคีวามรนุรงละ
ปรปรวนมากยิไงข้ึนดยฉพาะปญหาอุทกภัย 

ดินถลม ภัยลง ละการกัดซาะชายฝงทะล
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3.1 อุทภัยและดินถลมในภาคใต
 »ระเทศไทยประสบปญหาอุทภัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุป โดยเพาะในวงฤดูฝนซ่ึงเปนฤดูที่มีปริมาณนํ้า
มาในหลายพ้ืนท่ี โดยเพาะพ้ืนท่ีรมิแมนํา้และพ้ืนท่ีลาดันจะไดรบัผลระทบรุนแรงวาพ้ืนท่ีอืน่ เม่ือพจิารณาความถ่ีอง
เหตุารณอุทภัยที่เิดึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2545-2554 พบวา เหตุารณอุทภัยมีแนวโนมเิดมาึ้น ดังรูปที่ 3.1.1 ตั้งแตป 
พ.ศ. 2551 เปนตนมา นอจานั้น สถานารณอุทภัยยังทวีความรุนแรงมาึ้นอยางเห็นไดัด เน ป พ.ศ. 2553 เิดภาวะ
อทุภัยในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครราสีมา ซึง่เปนพืน้ทีเ่ศรษฐิจทีน่ํา้ไมเคยทวมในตัวเมืองมาหลายป และในปดงัลาว มพีืน้ทีป่ระสบ
ภาวะอุทภัยถึง 17 จังหวัด สงผลใหเิดความเสียหายตอภาคเษตรรรม ภาคอุตสาหรรม และภาคบริาร รวมมูลคา
ประมาณ 7,700 ลานบาท (ศูนยพยารณเศรษฐิจและธุริจ, 2554) นอจาน้ี ยังเิดเหตุารณอุทภัยและ
ดนิถลมในหลายพืน้ท่ีองภาคใตในวงเดือนมนีาคม - เมษายน ป พ.ศ. 2554 สงผลระทบตอระบบเศรษฐิจ สงัคม สิง่แวดลอม
และความเปนอยูองประานในภาคใตเปนอยางมาซึ่งถือวาเปนภัยพิบัติที่รุนแรงครั้งหนึ่งองภาคใต

บทที่ 3 ประเด็นปญหาสําคัญ
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3.1.1 ÊÒàËμØáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ �
 เหตุการณอุทกภัยและดินถลมครั้ง รุนแรงเปน
ประวัติการณในชวงระหวางวันท่ี 23 มีนาคม จนถึงวันท่ี 12 

เมษายน พ.ศ. 2554 ครอบคลมุพืน้ท่ี 10 จงัหวัดภาคใตไดแก 
จงัหวัดชมุพร สรุาษฎรธานี นครศรีธรรมราช พงังา กระบ่ี ตรัง 
พัทลุง สตูล สงขลา และจังหวัดนราธิวาส มีสาเหตุมาจาก
ความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนแผลงมา
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในชวงระหวางวันท่ี 22-26 

มีนาคม ป พ.ศ. 2554 สงผลใหลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุม

* ขอมูลถึง 30 มิถุนายน ป พ.ศ. 2554

·ÕèÁÒ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 2554

ÃÙ»·Õè 3.1.1 สรุปเหตุการณนํ้าทวมประเทศไทยในรอบ 10 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2545-2554

2545

0

2

4

6

8

10

12

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
*

พ.ศ.

เหตุ
กา
รณ
นํ้า
ทว
ม (
คร
ั้ง)

อาวไทยและภาคใตมกํีาลังแรงประกอบกับมหียอมความกด
อากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใตตอนกลางในชวง
ระหวางวันท่ี 27-31 มีนาคมทําใหหลายพ้ืนท่ีในภาคใตมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากตอเน่ืองกัน สงผลใหเกิดน้ําทวมฉบัพลัน 

นํา้ปาไหลหลากดินถลม และเกิดเปนน้ําทวมขังตอเน่ืองในบรเิวณ
พื้นท่ีราบตํ่า พื้นท่ีเกษตรกรรม และแหลงชุมชนในบางพื้นท่ี 

ตลอดจนบริเวณริมแมนํ้าสายหลักและลําน้ํายอยจนถึงตน
เดือนเมษายน
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 จากสถิติปริมาณน้ําฝนยอนหลัง 60 ป (พ.ศ. 2494-

2553) พบวา ปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 24 ชั่วโมงในชวงเดือน
มีนาคม ป พ.ศ. 2544 (10 ปที่ผานมา ) วัดได 196 มิลลิเมตร 
ที่สถานีอากาศเกษตรหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2544) และปริมาณฝน
รวมท้ังเดือนมากท่ีสุดวัดได 570 มิลลิเมตร ที่อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร แตในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2554 พบวา ใน
หลายพ้ืนท่ีมีปริมาณฝนใน 24 ชั่วโมงสูงกวาสถิติเดิม โดย
ปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 24 ชั่วโมง วัดได 425 มิลลิเมตร ที่
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี (เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม ป 
พ.ศ. 2554) และปริมาณฝนรวมทั้งเดือนมากท่ีสุดวัดได 
1,544 มิลลิเมตร ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งจากปริมาณฝนท่ีตกในเดือนน้ีเพียงเดือนเดียวสงผลให
บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี (อําเภอพุนพินและอําเภอ
กาญจนดิษฐ) มปีรมิาณฝนรวมท้ังเดือนสงูกวาสถิตสิงูสุดเดิม
ทั้งปที่เคยตรวจวัดได (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554)

  จากฝนท่ีตกหนักมาต้ังแตวันท่ี 21-25 มีนาคม 

พ.ศ. 2554 ทาํใหนํา้ปาจากเทือกเขาบรรทัดไหลเขาทวมพ้ืนท่ี 

7 อําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี และ 8 อําเภอในจังหวัด
พัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงไดออกประกาศเตือนใหประชาชน
รมิทะเลสาบสงขลาใหเตรียมอพยพทรัพยสนิเน่ืองจากนํา้ใน
ทะเลสาบสงขลาลนตล่ิง และสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไดสงเรือทองแบนเพ่ือใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย ตอมาน้ําท่ีทวมในพ้ืนท่ีจังหวัด พัทลุงไดขยาย
วงกวางเพ่ิมเปน 10 อําเภอ ระดับนํ้าเฉล่ียสูงกวา 1.20 

เมตร อางเก็บนํ้าและคลองสําคัญหลายแหงมีนํ้าเออทวม 

ประชาชนไดรับความเดือดรอนกวา 18,000 ครัวเรือน 

นอกจากน้ี ไดเกิดดนิถลมรมิปาเทือกเขาบรรทัดและสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไดประกาศเตือน
ประชาชนทีอ่ยูอาศัยในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหอพยพออกจากพ้ืนท่ี
เส่ียงภัย 
 ในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ฝนท่ีตกสะสมมา
ตลอดหลายวันทําใหนํ้าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเขาทวม
หลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับนํ้าในเขต
เทศบาลสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร การจราจรและเสนทาง
คมนาคมหลายเสนทางถูกตัดขาด ชาวบานในหลายอําเภอ
ตองตดิคางอยูในพืน้ท่ีประสบภยัเปนจาํนวนมาก นอกจากน้ี
ฝนท่ีตกหนักอยางตอเน่ืองทาํใหเกิดเหตุดนิถลมทบับานเรือน
ประชาชนหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอําเภอนบพิตํา อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 

ดังกรอบที ่ 3.1.1 และผลกระทบไดขยายวงกวางไปเกือบทั้ง
จังหวัด รวมทั้งทาอากาศยานนครศรีธรรมราชที่ถูกน้ําปา
ไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ีสนามบิน และโรงพยาบาลทาศาลา
มีนํ้าทวมสูง โดยบางจุดสูงถึง 2 เมตรตองหยุดใหบริการและ
อพยพผูปวยไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง เวชภัณฑ และระบบ
ไฟฟาไดรับความเสียหาย นอกจากน้ี ไดเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย
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ทั้งสิ้น 32 แหง ดังรูปที่ 3.1.2 เชน เหตุการณหินรวงท่ีจังหวัด
ชุมพร เหตุการณดินไหลซึ่งเกิดในวงกวาง 25 แหง ในพื้นท่ี 

7 จังหวัดและเกิดเหตุการณดินถลมสรางความเสียหายตอ
บานเรือนและชีวิตของราษฎรอีกในหลายพ้ืนท่ี เชน อําเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบ่ี อําเภอขนอม อําเภอนบพิตํา อําเภอ
สชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัด
สุราษฎรธานี (กรมทรัพยากรธรณี 2554ก, กรมทรัพยากร
ธรณี 2554ข, กรมทรัพยากรธรณี 2554ค)

 จากน้ัน อุทกภัยไดขยายวงกวางกระจายไปในจังหวัด
ตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคใตเกือบทุกจังหวัดท้ังจากปริมาณฝนท่ี
ตกหนักอยางตอเน่ือง นํ้าเออลนตล่ิง และน้ําปาไหลหลาก
สงผลกระทบตอความเปนอยูและทรัพยสินของประชาชน
พื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรถูกทําลาย ระบบ
คมนาคมขนสงถูกตัดขาด ทาํใหเกิดปญหาความลาชาในการ
เขาชวยเหลือ ซึ่งกองกําลังทหารไดมีการระดมกําลังและ
เคร่ืองมอื รวมท้ังเรือและเฮลิคอปเตอรเขาชวยเหลือผูประสบภัย
จนสถานการณเร่ิมคลี่คลาย
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¡ÃÍº·Õè 3.1.1เหตุการณดินถลม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จากหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใตตอนกลางและตอนลางมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมอาวไทย สงผลใหฝนตกหนักระหวางวันท่ี 23-31 มีนาคม ป พ.ศ. 2554 กอใหเกิดดินถลมและน้ําปา
ไหลหลากในตําบลเทพราชและตําบลฉลอง อําเภอสิชล จงัหวัดนครศรีธรรมราช สรางความเสียหายแกทรัพยสนิ
ของราษฎร ผลิตผลทางการเกษตร และส่ิงสาธารณประโยชน โดยปจจัยการเกิดดินถลมในพื้นท่ีตําบล
เทพราช เน่ืองจากสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสวนใหญมลีกัษณะเปนดินปนหินแกรนิตท่ีมกีารผุพงัสงู บางบรเิวณ
ของพ้ืนท่ีพบรองรอยของการเกิดดินถลมในอดีตจากการแทรกดันตัวของหินแกรนิตในพ้ืนท่ี สงผลใหสภาพ
ภูมปิระเทศเปนภูเขาสูงชนัและมีรองนํา้จํานวนมาก สภาพส่ิงแวดลอม มกีารเปล่ียนแปลงจากการใชประโยชน
ทีด่นิ กลาวคือมกีารทําการเกษตรและเหมืองแรเขาไปในพืน้ท่ีภูเขาแตอยูตํา่กวาพ้ืนท่ีปาด้ังเดิมซึง่เปนตนไมใหญ 
มีการตัดถนนบนไหลเขาเขาพ้ืนท่ีดังกลาว ประกอบกับมีปริมาณฝนท่ีตกอยางตอเน่ืองระหวางวันท่ี 23-31 

มีนาคม ป พ.ศ. 2554 โดยวันท่ีมีฝนตกสูงสุดคือวันท่ี 30 มีนาคม ป พ.ศ. 2554 วัดปริมาณน้ําฝนได 
446 มิลลิเมตร ปจจัยท่ีไดกลาวมาขางตน สงผลใหเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ีดังกลาว ดังน้ี
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¡ÃÍº·Õè 3.1.1 เหตุการณดินถลม อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอ)
 1) บรเิวณพืน้ท่ีปาสมบรูณ เปนลักษณะของการไหลหลากของน้ําท่ีมปีรมิาณมาก จากปริมาณน้ําท่ีซมึลงชัน้ดิน 

นํา้ท่ีตนไมใหญดูดซับไว นํา้ผิวดิน และปริมาณน้ําฝนท่ีตกอยางตอเน่ือง เกิดการไหลหลากลงจากภูเขาสูงชันอยาง
รวดเร็ว แลวมีการกัดเซาะหนาดิน ตะกอนทราย กอนหนิมนใหญของหนิแกรนิต และตนไมรมิตลิง่ทาํใหเกิดการเคล่ือน
ตวัของหิน ดนิ ทราย และตนไมไปตามความลาดชันของภูเขา จงึเกดิดนิไหลท่ีรมิตลิง่และดินถลมตามลงมาในลกัษณะ
ที่ไลเรียงจากดานลางข้ึนสูดานบนของภูเขาจนถึงยอดเขาหรือไหลเขาและถูกพัดพาไปตามรองนํ้า เกิดการกักเปน
ฝายหรือเข่ือนไมธรรมชาติ ในบริเวณท่ีความลาดชันเปล่ียนระดับจากที่มีความลาดชันมากเปนท่ีที่มีความลาดชัน
นอย แลวเกิดการกักน้ําในบริเวณดังกลาวกอนท่ีฝายหรือเข่ือนไมธรรมชาติจะพังทลายแลวถูกพัดพาไปยังปลายน้ํา 
สวนกอนหินมนใหญจะถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณสบหวย เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีมีความลาดชันนอย
 2) บรเิวณพืน้ท่ีการเกษตร การเกิดดนิถลมเน่ืองจากฝนทีต่กหนักเปนเวลานานทําใหชัน้ดินชุมนํา้และอ่ิมตวั
ฝนท่ีตกตอเน่ืองทําใหนํ้าไหลบริเวณผิวดินและเกิดการกัดเซาะหนาดิน ในขณะท่ีพืชเกษตรท่ีปลูกไวเปนพืช
เชิงเด่ียว เชน ยางพารา ปาลม และไมผล ไมสามารถยึดเหน่ียวหนาดินไวกับหินได ทําใหเกิดดินถลมลงมาตาม
ความลาดชันของไหลเขาแลวเกิดการพัดพาหิน ดิน ทราย และตนไมไปตามทางน้ํา โดยยังมีสวนท่ีเหลือคางคา
จากการถลมทียั่งไมถูกพัดพาไปตามทางน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักตอเน่ืองในครัง้ตอไปสวนท่ีเหลือคางคาดังกลาว
จะถูกพัดพาไปตามทางน้ําและจะเปนอันตรายตอประชาชนที่ยังอาศัยอยูในพื้นท่ีใกลทางน้ํา
 3) บรเิวณพืน้ท่ีรอยตอของปาสมบรูณกับพืน้ท่ีการเกษตร การเกิดดนิถลมเนือ่งจากปรมิาณฝนท่ีตกหนัก
และเปนเวลานาน ทาํใหชัน้ดินชุมนํา้และอ่ิมตวั ปรมิาณน้ําท่ีตนไมใหญในพ้ืนท่ีปาสมบูรณดดูซับไวไหลไปรวม
กันในบรเิวณท่ีเปนพ้ืนท่ีการเกษตรซ่ึงอยูตํา่กวาทําใหเกิดการกัดเซาะหนาดินและถลมลงมาตามความลาดชนั
ของไหลเขา เม่ือพ้ืนท่ีการเกษตรเกิดการถลมลงไปแลวทําใหพืน้ท่ีปาสมบูรณทีอ่ยูดานบนเสียสมดุลรากตนไม
ใหญไมสามารถยึดชั้นหินไวได ทําใหเกิดดินถลมตามพื้นท่ีการเกษตรลงไปดวย
 4) บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการตัดถนนในพ้ืนท่ีภูเขา การเกิดเปนลักษณะของการไหลของช้ันดินลงมาตาม
ไหลเขาเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีตกหนักและเปนเวลานานทําใหชั้นดินชุมนํ้าและอ่ิมตัว นํ้าในชั้นดินเกิดการ
ไหลออกบริเวณแนวท่ีตัดถนนบนไหลเขาซ่ึงเปล่ียนความลาดชันใหเพ่ิมมากขึ้น แลวไหลบริเวณผิวดิน 

เกิดการกัดเซาะหนาดินและไหลลงมาตามแนวถนน
จากเหตุการณดินถลมในชวงดังกลาว สงผลใหบานเรือนราษฎรในตําบลเทพราช เสียหายท้ังหลัง

จํานวน 48 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 68 หลัง ตําบลฉลอง มีบานเรือนราษฎรเสียหายท้ังหลังจํานวน 

31 หลังบานเรือนเสียหายบางสวน 26 หลัง และส่ิงสาธารณประโยชนเสียหายเปนจํานวนมาก

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรธรณี 2554
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ÃÙ»·Õè 3.1.2 แผนท่ีแสดงตําแหนงดินถลม ดินไหล และหินรวง ในพื้นท่ีภาคใต ระหวางวันท่ี 24-31 มีนาคม 

ป พ.ศ. 2554

·ÕèÁÒ : กรมทรัพยากรธรณี 2554ค
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3.1.2 ¼Å¡ÃÐ·º
  สถานการณอุทกภัยภาคใตในชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน ป พ.ศ. 2554 มีระยะเวลาไมนานเน่ืองจากอยูใกล
พื้นท่ีทะเลทําใหระบายน้ําไดเร็ว อยางไรก็ตามสถานการณ
นํ้าทวมในชวงดังกลาวไดสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีของภาคใต
รวม 10 จังหวัด 100 อําเภอ 651 ตําบล 5,410 หมูบาน และมี
ราษฎรไดรบัความเดือดรอน 629,523 ครวัเรือน 2,984,435 คน 

มีผูเสียชีวิตท้ังสิ้น 66 คน ดังตารางท่ี 3.1.1

μÒÃÒ§·Õè 3.1.1 สรุปพื้นท่ีความเสียหายอุทกภัยภาคใต ป พ.ศ. 2554

¨Ñ§ËÇÑ́ ÍíÒàÀÍ μíÒºÅ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¤ÃÑÇàÃ×Í¹
¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒª¹

à´×Í´ÃŒÍ¹ Í¾Â¾ àÊÕÂªÕÇÔμ

ชุมพร 8 63 567 22,481 65,671 18 3

พังงา 8 46 324 7,011 26,506 - 1

สุราษฎรธานี 19 129 1,047 140,116 510,068 40,993 15

นครศรีธรรมราช 23 165 1,551 312,500 909,500 22,261 28

กระบ่ี 8 49 343 43,370 228,772 3,800 12

พัทลุง 11 65 622 49,850 199,400 367 5

ตรัง 10 79 614 33,536 91,987 - 2

สตูล 5 15 124 4,236 14,826 - -

สงขลา 3 21 110 11,638 35,378 - -

นราธิวาส 5 19 108 4,785 16,327 - -

ÃÇÁ 100 651 5,410 629,523 2,984,435 67,439 66

·ÕèÁÒ : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2554

  สาํหรับความเสียหายดานอุตสาหกรรม พบวา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช มีโรงงานเสียหายมากสุด 1,800 โรงงาน 

กิจการเหมืองแร 61 แหง รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎรธานี
เสียหาย 17 โรงงาน กิจการเหมืองแร 1 แหง จังหวัดชุมพร 
เสียหาย 9 โรงงาน กลุมโอทอ็ป 7 กลุม สวนจังหวัดพัทลุงและ
กระบ่ี เสียหายจังหวัดละ 5 โรงงาน โดยสวนใหญเปนกลุม
อุตสาหกรรมยางพารา เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา โรงงาน
สกัดนํา้มันปาลมดบิ แปรรปูอาหารกระปอง และกิจการหองเย็น 

นอกจากน้ีแรงงานในพ้ืนท่ียังไดรับผลกระทบอีกจํานวน 

29,535 คน สวนผลกระทบตอการทองเท่ียวซ่ึงในชวงเดือน
เมษายน ถือเปนชวงเทศกาลทองเท่ียวหลักของภาคใต พบวา 
จังหวัดท่ีไดรับผลกระทบดานการทองเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก 

 เม่ือพิจารณาความเสียหายตางๆ พบวา ใน 10 จงัหวัดน้ัน
มีบานเรือนเสียหายจํานวน 3,540 หลัง (เสียหายท้ังหลัง
จํานวน 208 หลัง) ถนน 4,476 สาย ทอระบายน้ํา 409 แหง
ฝาย 75 แหง สะพานและคอสะพาน 418 แหง วัดและโรงเรียน 

368 แหง และสถานท่ีราชการ 89 แหง นอกจากน้ันพืชผล
ทางดานการเกษตรและประมงไดรับความเสียหายอีก
เปนจํานวนมาก ดังตารางท่ี 3.1.2 

จังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเปนรอยละ 85 ของการทองเท่ียว
ทัง้หมดของจงัหวัด รองลงมา ไดแก จงัหวัดสรุาษฎรธานี คดิเปน
รอยละ 80 จงัหวัดกระบ่ีรอยละ 70 สวนจังหวัดท่ีไดรบัผลกระทบ
ไมมากนัก ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา เปนตน 

  จากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมภาคใต ศูนย
พยากรณเศรษฐกจิและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได
มีการประเมินความเสียหายเบ้ืองตนมีมูลคาสูงถึง 26,075 

ลานบาท จําแนกเปนความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสินมูลคา 
2,383 - 2,453 ลานบาท ดานการเกษตรมูลคา 10,048 - 12,889 

ลานบาท ดานการประมงและปศุสัตวมูลคา 8,886 - 9,932 

ลานบาท และดานอ่ืนๆ มมีลูคาประมาณ  427 - 475 ลานบาท
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·ÕèÁÒ : ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2554ข

 นอกจากความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปน
จาํนวนมากแลว จากการสํารวจสภาพจิตใจของผูประสบภัย
จํานวน 2,119 ราย โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข 
ปญหาสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข พบผูปวย
ที่ตองใหยารักษาคิดเปนรอยละ 20 และผูที่จัดอยูในกลุม
เส่ียงตอความเครยีด รอยละ 61 โดยมีจาํนวนผูปวยดวยภาวะ

เครียด ซึมเศรา และอยากฆาตัวตายเพ่ิมสูงข้ึนหลังจาก
อุทกภัย โดยกลุมที่นาเปนหวงมากท่ีสุด เน่ืองจากอยูใน
สภาวะอยากฆาตัวตายคิดเปนรอยละ 5 (ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทยและ
สาธารณสุข  2554)

¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ í̈Ò¹Ç¹ Ë¹‹ÇÂ

ดานทรัพยสิน บานเรือน (ทั้งหลัง/บางสวน)  208/3,332 หลัง
ถนน 4,476 สาย

ทอระบายน้ํา 409 แหง
ฝาย 75 แหง

สะพาน/คอสะพาน 418 แหง
วัด/โรงเรียน 368 แหง
สถานท่ีราชการ 89 แหง

ดานเกษตรกรรม ขาว 319,878 ไร
พืชไร 56,110 ไร

พืชสวนและอ่ืนๆ 714,621 ไร
ดินโคลนถลม 50,000 ไร

ดานปศุสัตว โค กระบือ 182,307 ตัว
สุกร/แพะ/แกะ 666,790 ตัว
สัตวปก 3,525,321 ตัว
แปลงหญา 5,304 ไร

สนับสนุนพืชอาหารสัตว 641,000 กิโลกรัม
ดานประมง พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวประสบภัย 25,333 บอ

กระชังเล้ียงสัตวนํ้า 3,343 กระชัง
เรือประมง 62 ลํา

μÒÃÒ§·Õè 3.1.2 สรุปความเสียหายในทรัพยสินและผลผลิตทางดานภาคการเกษตร
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3.1.3 ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°

 คณะรัฐมนตรไีดอนมุตังิบประมาณแผนการชวยเหลือ
ใหแกผูประสบภัย โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ไดเสนอท่ีประชมุพจิารณาปญหาภัยพิบัตธิรรมชาตเิปนวาระ
แหงชาต ิพรอมทัง้ปรบัปรงุกลไกการบังคบับญัชาใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ผูสัง่การโดยตรง คณะรัฐมนตรมีมีตทิีเ่ก่ียวของกับการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยและดินโคลนถลมในภาคใต ดังน้ี 

 1)  อนุมัติขยายการใชอัตรา หลักเกณฑ วิธีการจาย
เงินและกรอบวงเงินการชวยเหลือเกษตรกรตามมติคณะ 
รัฐมนตรีวันท่ี 2 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2554 เพ่ือนํามาใชกับ
ภัยพิบัตใินจงัหวัดภาคใตทีเ่กิดข้ึนไปจนสิน้สุดภัย ทัง้น้ี เฉพาะ
เกษตรกรรายท่ีขึ้นทะเบียนไวกอนเกิดภัยพิบัติ

 2)  อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณใชกรอบ
วงเงินท่ีเหลืออยูตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 2 พฤศจิกายน 

พ.ศ. ป 2553 และวันท่ี 24 มกราคม ป พ.ศ. 2554 จํานวน 

1,605 ลานบาท เพ่ือใหการชวยเหลือดานเกษตรกร
 3)  อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือใหความชวยเหลือเพ่ิมเติม จํานวน 

1,632 ลานบาท นอกจากน้ัน คณะรัฐมนตรอีนมุตักิารจายเงิน
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใตครัวเรือนละ 5,000 บาท 

สําหรับอุทกภัยเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม ป พ.ศ. 2554 ใหสิ้นสุด
ในเวลา 3 เดือน ภายในวันท่ี 22 มิถุนายน ป พ.ศ. 2554

และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยประสานขอความรวมมอื
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหความชวยเหลือแก
ผูประสบอุทกภัยและดินถลมในภาคใต
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3.1.4 º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 วิกฤตการณอุทกภัยและดินโคลนถลมในภาคใตของ
ประเทศไทยท่ีเกิดขึ้นในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายนป พ.ศ. 

2554 ถือเปนปญหาความม่ันคงของชาติประการหน่ึงทีส่ราง
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความเปนอยูของ
ประชาชนในประเทศอยางมหาศาล และจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานราชการใน
พืน้ท่ีประสบอทุกภัยและดินถลมจากจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
สุราษฎรธานี กระบ่ี พัทลุง และสงขลา สามารถสรุปได ดังน้ี
 สาเหตุและปญหา
 1) สาเหตุของวิกฤตการณนํ้าทวมและดินถลมใน
ภาคใตชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ป พ.ศ.2554 เกิดจาก
หลายปจจัย โดยปญหาปริมาณฝนตกหนักตอเน่ืองในชวง
เวลาดังกลาวเปนสาเหตุหลักท่ีเกิดจากธรรมชาติ ประกอบกับ
การตัดไมทําลายปาเพ่ือทําการเกษตรเชิงเด่ียวเชน สวนยาง
พาราและปาลม และการใหสมัปทานเหมอืงแร ในพืน้ท่ีปาไม 
เปนประเด็นปญหารุนแรง และสงผลกระทบใหเกิดวกิฤตการณ
อุทกภัยและดินถลมรุนแรงในครั้งน้ี   

 2) การวางผังเมืองในการกําหนดพ้ืนท่ีใหใชประโยชน 
เชน พืน้ท่ีเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออตุสาหกรรม โดยไม
คํานึงถึงชองทางระบายน้ําเปนอีกสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
กักขังและสงผลใหเกิดน้ําทวมในวงกวางมากข้ึน

 3) การสรางถนน สะพาน และส่ิงปลูกสรางกีดขวาง
ทางน้ํา เชน สะพานขามลําน้ําซ่ึงมีเสาสะพานจํานวนมาก
กลายเปนเข่ือนขนาดยอมกีดขวางการไหลของเศษซากไม
และตะกอนดิน เม่ือไมสามารถตานทานไหวจึงพังทลาย
 4) การต้ังถิ่นฐานตามทางน้ําของประชาชน เปนอีก
สาเหตุที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
 5) ระบบเตือนภัยของทางหนวยงานราชการไม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวการณดงักลาว 
เน่ืองจากขาดกระแสไฟฟาในบางพ้ืนท่ี ทาํใหประชาชนไมได
รับขาวสาร เพ่ือเตรียมตัวรับมือไดทัน
 6) การชวยเหลือจากภาครัฐระหวางเกิดวิกฤตการณ
ไมเพียงพอ ไมทัว่ถึง และมีความลาชา ทาํใหเกิดความเสียหาย
ในวงกวางมากข้ึน
 นอกจากน้ี พบวา มปีญหาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เน่ืองจากในชวงเกิดวิกฤติไดเกิดชวงสูญญากาศกอนทีค่วาม
ชวยเหลือจะเขาสูพื้นท่ีประสบภัย โดยในพ้ืนท่ีที่ไดรับความ
เสียหายรายแรง ระบบสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคม
สวนใหญถกูทําลายจนไมสามารถใชการได ทาํใหเกิดปญหา
ในการอพยพประชาชน ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินตามมา ทั้งน้ี ระบบการส่ือสารขอมูลขาวสารใน
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ภาวะฉุกเฉินและการกูภัยมีความสาํคัญมากตอการตัดสนิใจ 
จึงจําเปนตองวางระบบท่ีด ีทั้งดานกฎระเบียบและการมอบ
หมายหนวยงานรับผิดชอบในการอํานวยการเพ่ือใหเกิดการ
จดัการกับสถานการณอยางถูกตอง เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏบัิติ
งาน อาสาสมัคร และหนวยกูภัยตางๆ เขาใจสถานการณ
และสามารถบูรณาการการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 แนวทางแกไขและการเตรียมความพรอม
 จากสาเหตุ ปญหา และผลกระทบท่ีสรางความ
เสียหายตอชวิีต ทรัพยสนิ การประกอบอาชีพ ในพืน้ท่ีภาคใต
สามารถสรปุแนวทางแกไขและการเตรียมความพรอมในการ
รับมือตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังน้ี
 1) แกปญหาการตัดไมทาํลายปาเพ่ือการทํากินของ
ประชาชน โดยการกระจายและจัดสรรทีด่นิในพ้ืนท่ีทีเ่หมาะสม 

และทบทวนการใหสมัปทานเหมืองแรในพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าของพ้ืนท่ีปาไม และลดผล
กระทบของปญหาอุทกภัยและดินถลม
 2) แกปญหาส่ิงปลูกสรางท่ีกีดขวางทางน้ํา โดย
ปรับปรุงและสร างทางระบายน้ําเ พ่ิมเติม  เ พ่ือให มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําเพียงพอในภาวะน้ําหลากและ

นํ้าทวม เชน การสรางสะพานขามลําน้ําใหญ ไมควรใหมีเสา
มากเกินไปและตองสงูเพียงพอท่ีจะไมเปนส่ิงกีดขวางทางน้ํา 
ในกรณีที่ลําน้ําไมกวางเกินไป ควรสรางถนนแบบลดระดับ 

(ถนนน้ําลน) นอกจากน้ี ตองมีการแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ
และควบคุมบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ขอกําหนด
ผังเมืองอยางเครงครัด 

 3)  สรางองคความรูในการเตรียมการปองกันและลด
ผลกระทบ เตรียมความพรอมรับภัย และการจัดการภัยใน
ภาวะฉุกเฉิน ใหแกประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย
 4)  เพ่ิมประสทิธิภาพและสรางเครือขายระบบเตือนภัย
ใหครอบคลุมและรวดเร็วในทุกพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
 5) แผนการรับมือในภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดในพ้ืนท่ี
โดยกําหนดพ้ืนท่ีอพยพใหชัดเจน พอเพียง และปลอดภัยมี
การอบรมและซอมความเขาใจในการอพยพใหแกประชาชน 

 6) ภาครัฐควรมีการแผนชวยเหลือทั้งในภาวะ
เหตุการณและหลังจากเหตุการณสิน้สุดอยางชัดเจนและท่ัวถึง
ทุกพ้ืนท่ีประสบภัย
 หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ไดแก 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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3.2 ารเปลี่ยนแปลงารใชที่ดินและ
สภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัดนาน 
 ¡ ารเปล่ียนแปลงารใที่ดินในเตตนนํ้าเปน
อีปญหาหน่ึงที่มีความสําคัญมาในปจจุบัน ารเปล่ียนพื้นท่ี
ปาไมเปนพ้ืนที่เษตรรรมในพื้นที่ตนนํ้าสงผลระทบอยาง
ใหญหลวงตอสมดุลระบบนิเวศ ตอวิถีีวิตความเปนอยูอง
ประานท้ังในพื้นที่และนอพื้นที่ลุมนํ้านาน ซึ่งเปนปญหา
ที่ตองไดรับารแไอยางเรงดวน 

 จังหวัดนานมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 7.1 ลานไร 
โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเขาและปาไม และมีพื้นท่ีถึงภูเขาท่ีมี
ความลาดชันมากกวา 30 องศา ถึงรอยละ 87 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด ทั้งน้ี พื้นท่ีจังหวัดนานสวนใหญมีลักษณะเปนภูเขา
ลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชัน มีพื้นท่ีราบลุมเพียง
สวนนอยไดแก ที่ราบในลุมนํ้านาน-สาและท่ีราบลุมแคบๆ 
ที่กระจัดกระจายอยูทั่วไปโดยเฉพาะทางตอนใตของจังหวัด
 จากขอมูลป พ.ศ. 2547 พบวา จังหวัดนานมี
พื้นท่ีปาไมถึง 5.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 74 ในขณะท่ีมีพื้นท่ี
การเกษตร 0.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 9.8 และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
อีก 1.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 17 โดยมีพื้นท่ีปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวมีเพียงประมาณ 0.3 ลานไรเทาน้ัน อยางไรก็ตาม 

ในชวงป พ.ศ. 2547-2552 พื้นท่ีปาในจังหวัดนานมีแนวโนม
ลดลงอยางชัดเจน ซึ่งขอมูลในป พ.ศ. 2552 พื้นท่ีปาไมใน
จังหวัดนานเหลือเพียง 5.0 ลานไรเทาน้ัน 
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ÃÙ»·Õè 3.2.1 พื้นท่ีปาไม จังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ. 2547-2552

·ÕèÁÒ : กรมปาไม 2553 และกรมพัฒนาท่ีดิน 2552
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 สวนการใชพื้นท่ีทางการเกษตรก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว พบวา
ในป พ.ศ. 2547 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวประมาณ 3 แสนไร และเพ่ิมขึ้นเกือบ  3 เทา เปนเกือบ 9 แสนไรในป พ.ศ. 2553

·ÕèÁÒ : สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 2553
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พื่นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ÃÙ»·Õè 3.2.2 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดนาน ระหวาง ป พ.ศ. 2546-2553

 สาเหตุการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีปลกูขาวโพดเล้ียงสัตวมาจากหลายสาเหตุประกอบกัน
ซึ่งสาเหตุหลัก คือ การเพ่ิมขึ้นของราคาขาวโพดเล้ียงสัตวใน
ตลาดโลก โดยป พ.ศ. 2549 ทีผ่านมา ราคาขาวโพดเล้ียงสัตว
ที่เกษตรกรขายได ณ ที่ไรนา อยูที่ระดับประมาณ 5 บาทตอ
กิโลกรัม และเพ่ิมสงูขึน้เปน 8 บาทตอกโิลกรัมในป พ.ศ. 2553 

ทําใหเกิดแรงจูงใจใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกของ

ตนเอง ทาํใหเกิดการบุกรุกท่ีดนิสาธารณะโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปา
อนุรักษเพ่ือเปลี่ยนมาใชในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาว ตนทุนการปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวก็เพ่ิมสูงข้ึนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงตนทุนคาปุย 
สารเคมี เมล็ดพันธุ และคาน้ํามันท่ีใชในการขนสง ทําให
เกษตรกรไมไดมีรายไดสูงขึ้นจริงอยางท่ีคาดการณ
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ÃÙ»·Õè 3.2.3 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว และพื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดนาน

·ÕèÁÒ : สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 2553
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พื่นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ราคาขาวโพดเล้ียงสัตวที่เกษตรกรขายได ณ ที่ไรนา

3.2.1 ¼Å¡ÃÐ·º
 จากการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนใน
พื้นท่ีจังหวัดนาน โดยเฉพาะการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมสง
ผลกระทบในหลายดาน ไดแก
 1. ความเส่ียงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัยมากย่ิง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2553 

จงัหวัดนานประสบภัยแลงและอุทกภัยอยางรุนแรงภายในป
เดียวกัน โดยภัยแลงไดสงผลกระทบตอประชาชน กวา 7 หมืน่
ครวัเรือนใน 15 อําเภอ คดิเปนพ้ืนท่ีความเสียหายกวา 6 หมืน่
ไรในขณะท่ีมีพื้นท่ีประสบอุทกภัยจํานวน 15 อําเภอ 98 

ตําบล 854 หมูบาน สงผลกระทบตอประชาชนกวา 83,000 

ครัวเรือน นอกจากน้ี ในชวงป พ.ศ. 2554 ก็ประสบอุทกภัย

จากพายุโซนรอนไหหมาและนกเตน สงผลเสียหายในพ้ืนท่ี 

15 อําเภอ 75 ตําบล 675 หมูบานและมีผูเสียชีวิต 1 คน
 2. คุณภาพน้ําเกิดการปนเปอนของสารเคมีที่ใชใน
การเกษตรในลําน้ํา ทําใหคุณภาพน้ําต่ํากวามาตรฐาน ทั้งน้ี 

จากการสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนาน ระบุวา 
แนวโนมการใชสารเคมใีนภาคการเกษตรมีปรมิาณสงู มกีาร
ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากกวา 1 ลานลิตร โดยรอยละ 96.5 

ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมดในจังหวัดนานมีการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงปริมาณ 44,000 

ลิตร สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 56,000 ลิตร และปุยเคมี 

26,000 ตัน คิดเปนมูลคาการซ้ือสารเคมีรวมประมาณ 

86 ลานบาท (สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2551) 
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»‚ ¾.È.
¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ (áË‹§)

ÍíÒàÀÍ μíÒºÅ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¤ÃÑÇàÃ×Í¹

2551 14 60 306 31,209

2552 15 90 686 64,839

2553 15 88 665 71,092

·ÕèÁÒ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน 2554

μÒÃÒ§·Õè 3.2.1 สรุปปญหาภัยแลง จังหวัดนาน ป พ.ศ. 2551-2553

 การใชสารเคมีอยางเขมขนในพ้ืนท่ีสงผลใหคณุภาพ
นํา้บริเวณจังหวัดนาน เส่ือมโทรมเกือบตลอดลาํน้ํานาน จาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมนํ้านาน ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 3 สถานี ตั้งแตบริเวณจุดสูบนํ้า
ประปาเทศบาลตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

บานดอนศรีเสริม ตาํบลในเวียง อําเภอเมืองจงัหวัดนาน  และ
จดุสบูนํา้ประปาตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวา 
คาออกซิเจนละลายน้ํา มคีา 4.6-6.2 มก./ล. คาความสกปรก
ในรปูบโีอดีมคีา 2.0-3.6 มก./ล. ฟคอลโคลฟิอรมแบคทเีรียมีคา 
9,000-16,000 เอ็มพีเอ็ม/ 100 มล. และแอมโมเนียไนโตรเจน 

มีคา 0.1-0.2 มก./ล  

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ําในแหลงนํา้ผิวดิน พบวา แมนํา้นานมีคณุภาพน้ํา
จดัอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ประเภทท่ี 4 ทกุสถานี ซึง่จดัไดวา
คณุภาพน้ําอยูในเกณฑเส่ือมโทรม สามารถใชประโยชนจาก
แหลงน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภคโดยตอง
ทําการฆาเช้ือโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

และประเภทท่ี 5 สามารถใชประโยชนเพ่ือการคมนาคม
เทาน้ัน (สํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคท่ี 3 2554) 

 3. เกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ทาํให
มีความเส่ียงตอภัยพิบัติดินถลม สงผลทําใหตะกอน
ในแมนํ้ามากข้ึนและแมนํ้าต้ืนเขิน
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ÃÙ»·Õè 3.2.4 คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน ป พ.ศ. 2553

·ÕèÁÒ : สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 3  2554
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3.2.2 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. ใหความรูกับประชนชนถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้
จากการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ประชาชนท่ีอาศัยในทองถ่ิน เชน การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา 
การพังทลายของดิน ทั้งน้ีเพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงภัยท่ี
จะเกิดข้ึนและสรางแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมไดอยางทัน
ทวงที นอกจากน้ี ควรมีระบบเตือนภัยผลกระทบตางๆ ที่
เกิดข้ึนแลวในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารท่ี
ถูกตอง หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ไดแก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2. สนบัสนนุทางเลอืกในการประกอบอาชพีอ่ืน
หรือการเกษตรประเภทอ่ืนๆ ใหกับประชาชนในพื้นท่ี
แมว าการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวจะชวยให
เกษตรกรมีรายไดมากข้ึน แตรายไดทีเ่พ่ิมขึ้นน้ียังไมเพียงพอ

กับคาใชจายในชีวิตประจําวัน ทําใหเกษตรกรยังคงตองกู
ยืมเงินอยางตอเน่ืองทุกป แสดงใหเห็นวา การปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวสงผลเสียตอทั้งความเปนอยูของเกษตรกรและ
สิ่งแวดลอมในพื้นท่ี เพียงแตเกษตรกรในพ้ืนท่ีไมมีทางเลือก
ที่จะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากขาดความรู
ความสามารถและทรัพยากรท่ีจําเปน 
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 ภาครัฐและผูมสีวนเก่ียวของควรมกีารสนับสนนุทาง
เลือกในการประกอบ อาชีพโดยเฉพาะการรวมกลุมการทํา
อาชีพเสริมในชุมชน และการทําเกษตรผสมผสานท่ีมีมูลคา
เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกพืช
เชิงเด่ียว รวมท้ังลดรายจายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันโดยการ
ทําเกษตรแบบผสมผสานและกลุมอาชีพเสริมที่มีมูลคาเพ่ิม
สูงน้ี จะชวยใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน
พื้นท่ีทํากินท่ีนอยลง และไมตองบุกรุกพ้ืนท่ีปาจํานวนมาก
อยางในปจจบัุน ทัง้น้ี ปจจยัท่ีสาํคัญมากประการหน่ึงท่ีทาํให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญยังคงปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว คือ 
การไมมีนํ้าเพียงพอท่ีจะปลูกพืชชนิดอื่น (ขาวโพดเปนพืชที่
ใชนํ้านอยและทนแลงไดดี) ดังน้ัน การท่ีจะใหเกษตรกร
สามารถทําเกษตรผสมผสานไดนัน้ภาครัฐจะตองเขาไปชวย
เหลือดานการจัดการน้ํา โดยอาจจะสนบัสนนุการทําเครือขาย
ฝายชะลอน้ําใหเพียงพอ เปนตน นอกจากน้ีภาครัฐควรมแีนว
นโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนแนวทางการเกษตรแบบ
ผสมผสานเน่ืองจากในหลายพ้ืนท่ี เกษตรกรยังคงยึดติดกับ
แนวคิดการทําเกษตรเชิงเด่ียวเพ่ือใหไดผลผลิตจํานวนมาก
ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐในอดีต หนวยงาน
หลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ไดแก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 3. สรางกลไกเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและเปนสวน
สําคัญของการอนุรักษปาไมใหกับประชาชนในพื้นท่่่่ี
จากบทเรียนท่ีผานมา พบวา ภาครัฐมทีรัพยากรไมเพียงพอท่ีจะ
สามารถดูแลปาไมไดอยางท่ัวถึง ทําใหเกิดปญหาการบุกรุก
พื้นท่ีจํานวนมาก ดังน้ัน จึงควรกระจายอํานาจใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาไม โดยปจจัย
หลักท่ีจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลปาไม
ไดอยางประสบความสําเร็จไดแก 
 1) กฎ ระเบียบ ตองเอ้ือกับการปฏิบัติ ทั้งน้ี จะตอง
มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ใหมีความสอดคลองกับปญหาท่ี
เกิดขึ้นในแตละพ้ืนท่ี เชน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบ ในการดูแล และอนุรักษ
ปาในพ้ืนท่ีตนเองรวมกับภาครัฐและผูเช่ียวชาญ 

 2) ตองสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึง
ประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการอนุรกัษ เชน อาจจะตองอนญุาต
ใหประชาชนท่ีอนุรักษปาไดมีโอกาสใชประโยชนจากปาได
ตามความเหมาะสม หรือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีซึ่งก็
เปนทางหน่ึงท่ีจะทําใหประชาชนในพืน้ท่ีไดรบัประโยชนจาก
การอนุรักษ
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 3) ควรสรางกลไกใหเงินสนับสนุนชุมชนที่สามารถ
ดูแลรักษาปาของตนเองได (ใหรางวัล) แทนการใชมาตรการ
ลงโทษซึง่มตีนทุนการตรวจสอบและดูแลสงู ในปจจบัุน มบีาง
ชมุชนทีป่ระสบความสําเร็จในการรวมอนุรกัษปา เชน ชมุชน
ใน ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จงัหวัดนาน (กรอบท่ี 3.2.1) 

แตขาดงบประมาณในการดําเนินงานระดับชุมชน เน่ืองจาก
ไมมีกลไกท่ีจะจัดสรรเงินใหกับชุมชนในการรวมอนุรักษปา 
ทั้งน้ี อาจจะใชหลักการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนที่
ไดรับจากระบบนิเวศ (Payments forecosystem services) 

โดยใหผู ไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries pay 

principle) เชน อาจจะมีการจัดสรรเงินจากผูใชนํ้าจากเข่ือน
สริกิิติใ์นฐานะผูใชประโยชน (โดยเก็บผานราคาน้ํา) เพ่ือเปนเงิน
อุดหนุนใหกับชุมชนที่ดูแลรักษาปาตนน้ํานานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 

ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 4. สนับสนุนการสรางเครือขายภาคประชาชน 

ในปจจบัุน ประชาชนหลายกลุมในจงัหวัดนานมีการรวมกลุม
ประชาชนเปนเครือขายภาคประชาชน โดยอาจจะมีจดุเร่ิมตน
และจุดมุงหมายการดําเนินงานท่ีแตกตางกันแตโดยสวนใหญ
ก็เพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนนาน ภาครัฐควรสนับสนุน
การสรางเครือขายภาคประชาชนและจัดเวทีใหแตละ
เครือขายไดมีโอกาสพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ ความรู 
ความคิดเห็น อยูเปนประจํา ทั้งน้ี การดําเนินงานดังกลาว 
จะเปนโอกาสใหหนวยงานภาครัฐไดรับรู รับฟงขอมูลจาก
ภาคประชาชนอยางแทจริง รวมท้ังเปนจุดเร่ิมตนในการ
บูรณาการความรูในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมในระดับ
ชุมชน หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ไดแก 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมม
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¡ÃÍº·Õè 3.2.1 ความสาํเรจ็ในการอนุรักษและฟนฟูพืน้ท่ี
ปาไม ตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน
 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง มีเน้ือที่ประมาณ 39.87 

ตารางกิโลเมตร หางจากจังหวัดนาน 79 กิโลเมตร โดยมี
หมูบานในเขตจํานวน 10 หมูบาน และมีประชากรท้ังสิ้น
ประมาณ 5,000 คน พืน้ท่ีบางสวนติดกับเชิงเขาและท่ีราบลุม
ตดิกับแมนํา้นาน มกีารทํานาปละ 1 ครัง้  และมีการปลูกผัก 
ขาวโพด ยาสูบตามฤดูกาล
 ชาวบานใน ต.พระพุทธบาท มีการรวมกลุมเปนเครือ
ข ายอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมมี
วัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูและอนุรกัษพืน้ท่ีปาไม โดยไดทาํการ
ปลูกปาและฟนฟูพื้นท่ีปลูกขาวโพดใหกลับเปนปาอุดม

·ÕèÁÒ : เอกสารเผยแพรของเครอืขายอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตาํบลพระพุทธบาท และคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554

สมบูรณ และมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีดวยการมีสวน
รวมของชาวบานในพ้ืนท่ี เชน การทําแนวกันไฟ การ
ปลูกปาทดแทน การสํารวจพ้ืนท่ีปาไม โครงการ
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา และการกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า เปนตน 

  ทาํให มพีืน้ท่ีปาไมในเขต ต.พระพุทธบาท มทีัง้
สิ้นเกือบ 130,000 ไร (ป พ.ศ. 2554) เปนพ้ืนท่ีปา
สงวนประมาณ 110,000 ไร และพ้ืนท่ีปาชุมชน 

ประมาณเกือบ 20,000 ไร นับเปนตัวอยางของ
ความสําเร็จในการอนุรกัษและฟนฟูพืน้ท่ีปาตนน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพดวยการมีสวนรวมของชาวบาน
ในพ้ืนท่ีร วมกับการดําเนินงานของภาครัฐ 
ทามกลางพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

พื้นที่ปา ต. พระพุทธบาท

พื้นที่ปา ตําบลใลเคียง
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 กระบวนการมีสวนร วมเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนและผูทีเ่ก่ียวของทกุภาคสวนของสงัคมไดเขามามี
สวนรวมกับภาคราชการในการเสนอแนะความคิดเห็นรวม
ปฏบัิตงิานและตรวจสอบผลการดําเนินการ เพ่ือความโปรงใส
และเพ่ิมคณุภาพของการดําเนินงานใหดขีึน้และเปนท่ียอมรบั
ของทกุฝาย ประโยชนทีส่าํคัญของการมีสวนรวมคอืทาํใหเจา
หนาท่ีของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนไดรับทราบความ
ตองการและปญหาท่ีแทจรงิ สรางความไววางใจ ลดความขดั
แยงและตอตาน สรางความรูสกึเปนเจาของการทํางานรวมกัน 

ปรึกษาหารือกันและรวมกันแกไขปญหาท่ียุงยากรวมกัน 

สรางสังคมแหงการเรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชน รวมคิด 

รวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
 ในทางทฤษฏี ไดแบงการมีสวนรวมของประชาชนได
เปน 5 ระดับ คือ

 1. การใหขอมูลขาวสาร นับเปนการมีสวนรวมใน
ระดับตํา่ท่ีสดุ แตเปนระดับทีส่าํคัญท่ีสดุเชนกัน โดยสามารถ
ใหขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ เว็บไซต เปนตน
 2. การรบัฟงความคิดเหน็ เปนการเปดใหประชาชนมี
สวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐโดยสามารถ
จัดทําไดในรูปแบบตางๆ มากมาย เชน การรับฟงความคิดเห็น 

การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะเปนตน
 3. การเกี่ยวของ เปนการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
งานหรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจเพื่อ
สรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือก
ในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประชาพิจารณ เปนตน

3.3 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÒÂ½˜›§ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
 ·รพัยารทางทะเลและายฝงมีบทบาทท่ีสาํคญัในระบบนิเวศทางทะเล 
สามารถจําแนไดเปน ทรัพยารที่ดินายทะเล ทรัพยารปาายเลน ทรัพยาร
ปะารัง ทรัพยารหญาทะเล ทรัพยารพืและสัตวทะเลตางๆ และทรัพยาร
สตัวทะเลหายา ซึง่ในปจจบุนัทรพัยารเหลาน้ีลวนไดรบัผลระทบจาิจรรมตางๆ 

องมนุษยไดแ ารยายพ้ืนท่ีอยูอาศัย ารยายตัวองอุตสาหรรมาร
ยายตัวองพ้ืนท่ีทางารเษตร ตลอดจน ารทองเท่ียวเปนตน ซึ่งลวนเปน
ผลระทบทีเ่ดิ้ึนจาารพัฒนาและารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐจิองประเทศ 

ารบุรุพ้ืนที่ายฝงและพืน้ทีป่าายเลน และารดัเซาะพืน้ท่ีายฝงทะเล ถอืเปน
ปญหาท่ีมคีวามรุนแรงควรไดรบัความสําคญัในารแไปญหาอยางเรงดวน ซึง่าร
จัดารทรัพยารายฝงอยางมีสวนรวมมีความสําคัญอยางยิ่งในารแปญหาที่
เิดึ้น เนื่องจาทุๆ ฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอน และภาคประาน มีความ
ตองารทีจ่ะใประโยนจาทรพัยารทางทะเลและายฝง ซึง่ภาครฐัตองมสีวน
ในารําหนดนโยบายและแผนารใทรัพยารายฝงซ่ึงเปนสมบัติสวนรวมให
เิดความเหมาะสมและยั่งยืน 



288 สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

 4.  ความรวมมือ เปนระดับการมีสวนรวมทีส่งูขึน้มา
โดยใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวมโดย
เปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจและมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการ
ที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
 5.  การเสริมอํานาจแกประชาชน จัดเปนการมี
สวนรวมในระดบัสงูสดุ โดยใหบทบาทประชาชนเปนผูตดัสนิใจ 
เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการ
กองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ
ทั้งหมด เปนตน
 ทั้งนี้ ตนแบบของการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติทีใ่หผลสมัฤทธ์ิทีด่ ีควรท่ีจะตองประกอบ
ไปดวย
 1.  การสงเสริมการเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน
ในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 

ทางวิทยุ โทรทัศน จัดอบรม
 2. การสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมปกปองและ
ดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในกลุมของเยาวชน และคนใน
ทองถิ่นท่ีมีทรัพยากรท่ีควรอนุรักษ รวมถึงคนท่ัวไปที่จะใช
ประโยชนจากแหลงทรัพยากรน้ัน เพ่ือสรางจิตสํานึกรวมกัน
ในการมีสวนดูแลและเฝาระวัง
 3.  การสรางเครือขาย ขยายเครือขายและหาแนวรวม
เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ จะทําใหเกิดความเขมแข็ง
ความสามัคคีและการสนับสนนุในดานอ่ืนๆ ใหแกกันและกัน
 4.  การปฏิบัตสิูเปาหมาย ตัง้แตการกําหนดเปาหมาย
รวมกัน การหาขอตกลงในการดําเนินการ เปนตน มีความ
จําเปนท่ีแตละกลุมตองรวมตัวกันโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน
รวมกันในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือจะเปนกลไกท่ี
สําคัญในการดําเนินการในดานตางๆ ใหเกิดเปนรูปธรรมได

3.3.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÒÂ½˜›§ 

 1. ภาคประชาชน
 ในปจจบัุนประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในการกระบวน
การดําเนินงานของภาครัฐในการจดัการทรัพยากรชายฝง เชน 

การพัฒนาโครงการใหญๆ  ในพืน้ท่ีชายฝง เปนตน โดยเฉพาะ
พื้นท่ีบริเวณเขตอนุรักษ เน่ืองจากผลกระทบท่ีประชาชนได
รบัจากการอนุมตัใิหเอกชนดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ของ
ภาครัฐที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีในอดีตและกอใหเกิดผลกระทบใน
การแยงชิงทรัพยากรหรือพื้นท่ีจากคนนอกชุมชนหรือ
นักลงทุน เชน ปริมาณน้ําสะอาด การบุกรุกท่ีอนุบาลสัตวนํ้า 
การบริหารการระบายน้ํา คณุภาพของน้ําในแหลงน้ํา เปนตน
 นอกจากน้ี ยังพบวากระบวนการและชองทางในการ
เขาถึงขอมูลเก่ียวกับการรองเรียน หรือปกปองสิทธิจากการ
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ดําเนินการขออนุญาตโครงการตางๆ ของภาคเอกชนน้ันยัง
ไมเพียงพอและไมทั่วถึง เน่ืองจากประชาชนโดยท่ัวไปยังไม
ทราบขอมูลเหลาน้ี และในอดีตประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
ทราบวาจะมีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนในทองถ่ินของตนเอง 
หลังจากท่ีโครงการไดรับอนุมัติแลว 
 อยางไรก็ตาม พบวาชุมชนในพืน้ท่ีทีไ่ดรบัผลกระทบ
ในหลายพ้ืนท่ีมกีารรวมกลุมกนัไดอยางเขมแขง็ เน่ืองจากเปน
ผูที่ไดรับผลกระทบจริงและมีอุดมการณเดียวกันอยางตอ
เน่ือง แตการดําเนินการของภาคประชาชนน้ันมีอุปสรรค
หลายประการดานความพรอมเรือ่งองคความรูดานตางๆ ทาง
กฎหมาย ซึง่ตองชวยกันศึกษาหาขอมลู ทาํใหใชเวลามาก ซึง่
เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพดังกรอบที ่3.3.1

 2. ภาครัฐ
 ภาครัฐมีการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนผาน
โครงการตางๆ เชน การจัดโครงการเสริมสรางการจัดการ 
ประมงตนแบบ ซึง่ใหเจาหนาท่ีของรฐัเขาไปกระตุนและสงเสริม
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดคิดโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน โครงการธนาคารปู ใหเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง มีการสงเสริมการดูงานของชุมชน
เพ่ือใหไปประยุกตใชในพ้ืนท่ี เปนตน อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินการของภาครัฐในสวนน้ียังมีขอจํากัดในหลายๆ ดาน 

เชน การขาดการสนับสนนุดานงบประมาณและบุคลากร ขาด
กลไกในการสนับสนุนการติดตามและประเมินผล 
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 ในระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ พบวา การมี
สวนรวมระหวางหนวยงานมีนอย โดยเฉพาะการมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะความไมชดัเจนในบทบาทและหนาท่ีซึง่ในบางสวน
มีความทับซอน ในขณะท่ีบางหนาท่ีกลับไมมีผูรับผิดชอบ
นอกจากน้ี การเผยแพรและแบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน
ยังไมเปนระบบเทาท่ีควร
3.3.2 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพของการมีสวนรวม
 1.1  ควรมีการกําหนดโครงสรางและกระบวนการ
การมีสวนรวมในระดับตางๆ ที่ชัดเจนและโครงการตางๆ 
ทั้งในดานกลไกการมีสวนรวม บทบาทและหนวยงานท่ี
รับผิดชอบควรมีการระบุเพ่ือความชัดเจน และทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและจัดการผานกระบวนการ
การมีสวนรวมไดอยางแทจริง
 1.2  ควรเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวมหรือรูปแบบ
การตรวจสอบ การรองเรียน การประชาสัมพันธและการ
ประสานงานกับภาครัฐ ในการแกไขปญหาความเดือดรอน
หรือรองเรยีนจากภาคประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบ ซึง่มคีวาม
สาํคัญในการสงเสริมประสทิธิภาพในการตรวจสอบดูแลและ
แกไชปญหาใหทันการณได

 1.3  ควรกระตุนใหเกิดความตระหนักและความ
รบัผดิชอบและความรวมมือระหวางเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดิน ชุมชนทองถิ่น เจาหนาท่ีของรัฐ และผูเก่ียวของอื่นๆ 
ในการจัดการการใชทรัพยากรชายฝงหรือแกปญหาตางๆ 
รวมกัน
 2. การพฒันาและ/หรือปรับปรงุระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรและพื้นท่ีชายฝง 
 2.1  สงเสริมใหมกีารจัดทําระบบฐานขอมลูเก่ียวกับ
สถานการณทรัพยากรชายฝงในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใชประกอบ
กระบวนการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงานจัดการอยาง
เหมาะสม
 2.2 จดัทําระบบฐานขอมลูและสถานการณตางๆ ท่ีมี
มาตรฐานและทันสมัย โดยบูรณาการดานขอมูลเก่ียวกับ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ของชุมชน
เชิงพื้นท่ีที่เก่ียวของดวย
 2.3 บรหิารจัดการขอมลูและองคความรูทีเ่ก่ียวของ
อยางเปนระบบ และสามารถเขาไปใชงานไดจากสวนท่ี
รับผิดชอบและประชาชน จะทําใหเกิดประโยชนในการนําไป
ใชประโยชนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรชายฝ งจาก
ภาคประชาชนและภาครัฐ
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 3 .  การจัดทําแผนแม บท  และ /หรือแผน
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรชายฝงเชิงบูรณาการ
 3.1 ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝงของภาครัฐ รวมถึงกําหนดแผนปฏิบัติงาน
จํานวนบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ 
 3.2  ควรมีการจัดทําแผนบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีและ
ลาํดับความสําคัญของปญหาในการจัดการทรัพยากรชายฝง
ทัว่ประเทศและแผนยุทธศาสตรการจัดการโดยเฉพาะพ้ืนท่ีที่
มีความออนไหว
 3.3  จดัทําแผนปฏิบัตกิารระดับพ้ืนท่ีโดยสงเสริมการ
มีสวนรวมในการจัดการปญหาระหวางหนวยงานสวนกลาง
รวมกับหนวยงานระดับทองถ่ินและผูที่เก่ียวของ

 4.  การบูรณาการบทบาท หนาที่ และเครื่องมือ
สําหรับการจัดการทรัพยากรชายฝง
 4.1  พิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ บทลงโทษท่ีมีอยูและเก่ียวของใหมคีวามเหมาะสม
สําหรับทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 4.2  สงเสริมการสรางความเขาใจ ความสมดุล
ระหวางสิทธิ อํานาจ บทบาทหนาท่ี ของทุกภาคสวน
ทีเ่ก่ียวของกบัการอนุรกัษทรัพยากรชายฝง ทัง้ภาคประชาชน
และภาครัฐ
 4.3  สงเสริมใหมีการดําเนินการมาตรการเชิงรุกใน
การติดตาม และตรวจสอบสถานการณการเปล่ียนแปลงการ
ใชทรัพยากรชายฝง ตลอดจนจัดทําระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงใน
ระดับพื้นท่ี 

 หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานไดแก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม
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¡ÃÍº·Õè 3.3.1 กลุมอนุรักษปาพรุแมรําพึง กับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
 ปาพรุแมราํพึง ตัง้อยูทีห่มู 7 ต.แมราํพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขีนัธ เปนพ้ืนท่ีชุมนํา้ซ่ึงมเีน้ือท่ีประมาณ 1,870 

ไร มีลักษณะเปนท่ีลุม บางสวนของพ้ืนท่ีมีนํ้าขังและไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล ปาพรุแมรําพึงมีความสําคัญตอระบบ
นเิวศชายฝงอยางมาก เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีอนรุกัษปาสงวนแหงชาตทิีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ ดานปาไม พบพืช
พันธุไม 194 ชนิด สัตวปา 65 ชนิด มีทั้งสัตวประเภทเล้ียงลูกดวยนม สัตวเล้ือยคลาน และอ่ืนๆ ดานปลาพบ 29 ชนิด 

ปาพรุแมรําพึงเปนแหลงผลิตแพลงกตอนพืช ซึ่งเปนอาหารและแหลงวางไขที่สําคัญของปลาทูและสัตวนํ้าวัยออน ซึ่ง
เจริญเติบโตเปนอาหารและสรางรายไดใหกับชุมชนทองถ่ินและชาวประมงในบริเวณอาวไทย

 ในปจจุบันภาคประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของปาพรุแมรําพึงและแหลงทรัพยากรบริเวณน้ี รวมถึง
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีอาจจะไดรับผลกระทบหากมีการบุกรุกและใชประโยชน
อยางไมเหมาะสมของพ้ืนท่ีเขตอนุรักษในปาพรุแมรําพึง ประชาชนในชุมชนทองถ่ินจึงไดมีการรวมกลุมในการ
รวมมอือนรุกัษและปกปองทรัพยากรชายฝงบรเิวณน้ี ในนามของ กลุมอนรุกัษปาพรุแมราํพึง โดยกลุมไดดาํเนิน
กิจกรรมรวมกันระหวางภาคประชาชนและภาครัฐในดานตางๆ เชน การสรางเครือขายในการอนุรักษและเฝา
ระวังการบุกรุกการใชพืน้ท่ีในเขตอนุรกัษ การสรางความเขาใจและเผยแพรความรูผานวิทยุชมุชน การสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรในชุมชน การทํางานรวมกับภาครัฐในการพัฒนาแหลงการศึกษาเรียนรูรวมกับเครือขายอ่ืนๆ 
รวมถึงการมีสวนรวมเสนอความเห็นหรือรวมดําเนินการในการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เปนตน ดังนั้น
การมีสวนรวมจงึเปนการดําเนินการข้ันพ้ืนฐานท่ีสาํคัญมากในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน 

เพราะทําใหเกิดการบูรณาการรวมกันทางดานนโยบายและบทบาทของภาครัฐและความตองการจากภาค
เอกชนและประชาชนในทองถิ่น โดยมีปจจัยสําคัญในการสรางการมีสวนรวมอยางประสบความสําเร็จคือ 
การสรางความเขมแขง็ใหกับเครือขายการมีสวนรวม ความรูความเขาใจทีต่รงกัน ความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลและความสมบูรณของขอมูลในดานตางๆ เชน ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ดานสภาพเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหสามารถรวมมือกันในการดูแลเฝาระวังและบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปาพรุแมรําพึง ปาพรุแมรําพึง

·ÕèÁÒ : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
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4.1 ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิาาศ
 จากสถานการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก
พบวา ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากมกีารปลอยกาซเรือนกระจก
เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญ คือเปนปญหาท่ีสงผล
กระทบในวงกวางและมีความไมแนนอนสูง 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ปริมาณน้ําฝนระดับ
นํ้าทะเล และการไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร 
เปนตน นอกจากน้ียังเปนปจจัยหน่ึงในการเกิดภัยพิบัติทาง

บทที่ 4 แนวโนมสถานารณคุณภาพสิ่งแวดลอม

 ¨าารวิเคราะหสถานารณทรัพยารธรรมาติและ
สิง่แวดลอมดานตางๆ ทัง้ในปจจบุนั อดีตท่ีผานมาและแนวโนม
ารเปล่ียนแปลงองแรงับเคล่ือนและแรงดดันตอ
สถานารณสิง่แวดลอมท่ีเดิ้ึน คาดวาประเดน็สิง่แวดลอม
ที่นาจะมีความสําคัญในอนาคต เพ่ือารเตรียมารปองัน 

และแไ ไดแ ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิาาศทีย่งัคงเปน
ประเด็นสาํคัญตอเน่ือง ารเิดภัยพบิตัทิางธรรมาติ และความ
เสื่อมโทรมทรัพยารทางทะเลและายฝง



295OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
State of the Environment Report 2011

ธรรมชาตทิีม่แีนวโนมรนุแรงและมคีวามถ่ีมากย่ิงขึน้ดวย ดงันัน้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก ผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม
ผลกระทบตอการต้ังถ่ินฐานของประชากร ผลกระทบตอ
ระบบนิเวศชายฝงและระบบนิเวศทางทะเล ผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบตอสาธารณสุขของ
ประชาชน 

 นอกจากน้ี ขอตกลงระหวางประเทศในการแก
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เปนแรงกดดันท่ี
สําคัญท่ีสงผลตอทิศทางการดําเนินงานของประเทศใน
อนาคตโดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีผลตอการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศและความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน
 ข อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับป ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก

 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
 1.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบ
ทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ เนนการรวบรวม
องคความรูจากศาสตรตางๆ เพ่ือนําไปใชในการกําหนด
นโยบาย และการเตรียมความพรอมของรัฐในการเจรจา
พันธกรณีระหวางประเทศ หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการ
ตางประเทศ
 2.  สนบัสนนุการดําเนินมาตรการตางๆ ทีม่ผีลในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การประหยัดพลังงานการ
ปรบัปรงุประสทิธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความม่ันคง
ดานพลังงาน เปนตน หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของไดแก กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 แนวทางและมาตรการระยะยาว
 สรางความเขาใจและจติสาํนึกรวมกันในการบรรเทา
สาเหตุและเตรียมพร อมที่ จะปรับตัวให  เข  า กับการ
เปล่ียนแปลงในระยะยาว หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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4.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ในชวงปทีผ่านมา ประเทศไทยประสบปญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบอยคร้ังมากและรุนแรงมากข้ึน ตัวอยางเชน 

อุทกภัยและดินถลม ภัยแลง รวมท้ังผลกระทบจากแผนดินไหว
ที่แมจะเกิดในประเทศเพ่ือนบานแตก็สงผลกระทบถึง
ประเทศไทย นอกจากน้ี ขอมูลสถิติการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในโลกแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเกิดภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติที่มีความถ่ีเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจงึเปนปญหาส่ิงแวดลอมทีน่าจะมีความสําคัญมาก
ในอนาคตอันใกล
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนปญหาท่ีสรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกจิสงัคม และส่ิงแวดลอมของประเทศอยางสูงขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายสําหรับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาต ิไดแก

 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
 1. จัดทําแผนรองรับภัยพิบัติประเภทตางๆ ของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เนนการทําแผนเชิงบรูณาการโดยใชความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ โดยกําหนดเปน
แนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจนท้ังในชวงกอนเกิดภัย
พิบัต ิระหวางเกิดภัยพิบัต ิรวมถึงมาตรการหลังการเกิดเหตุ
ภัยพิบัติดวย หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 2. สงเสริมระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยาง
จริงจัง โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีลวงหนาเพ่ือใหการ
ทาํงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ 
ไดแก กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
 แนวทางและมาตรการระยะยาว
 สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางประเทศใน
ภูมภิาคในการเตรียมรับมอืและการชวยเหลือซึง่กันและกัน
เม่ือการเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หนวยงานหลักท่ี
เก่ียวของไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
มหาดไทย และ กระทรวงกลาโหม
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 2. สนับสนนุการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษทีค่นในทองถ่ิน
ไดผลประโยชน หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
 แนวทางและมาตรการระยะยาว
 1.  สนับสนนุและสรางชองทางในการมีสวนรวมของ
ชมุชนในการอนรุกัษทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรทางทะเล 
โดยใหชุมชนมีสวนรวมต้ังแตการกําหนดนโยบายการดูแล
อนรุกัษ การติดตามตรวจสอบ และการใชประโยชนจากแหลง
ทรัพยากรอยางเปนธรรม หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 2. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐ ทัง้ความรวมมอืระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีและ
ความรวมมือระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ีและหนวยงานสวน
กลาง ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงและ
ทรัพยากรทะเลเปนไปอยางสอดคลองและเก้ือหนุนกัน
หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก และกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

4.3 ความเส่ือมโทรมองทรัพยาร
ทางทะเลและชายฝง
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนทรัพยากรท่ีมี
ความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ และความเปนอยูของ
ประชากรจํานวนมาก ในปจจุบัน ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเผชิญแรงกดดันจากหลายสาเหตุ ไดแก 
 1. การขยายตัวของเมืองและการทองเท่ียวท่ีกอให
เกิดผลกระทบตอทรัพยากรชายฝง ทั้งในแงการใชประโยชน
และการปลอยของเสีย เชน การรุกล้ําชายฝง การขุดเจาะน้ํา
บาดาล การขุดเจาะกาซธรรมชาต ิการประมง เปนตน
 2. การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีสงผล
ตอการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของทะเลและชายฝง เชน 

การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเล การกัดเซาะชายฝง การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าทะเล เปนตน
 สาเหตุขางตนสงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางชุมชนจากการแยงชิงทรัพยากร ดังน้ัน
จึงควรไดรับการจัดการอยางเรงดวน ดังน้ี
 แนวทางและมาตรการระยะสั้น
 1.  ผลักดันการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะปญหาการใชประโยชนจากชายฝงการ
ประมงผิดกฎหมาย หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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5.1 สรุปสภาพปญหา แรงับเคลื่อน และแรงดดัน

บทท่ี 5 อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือารบริหารจัดารทรัพยาร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาาร

   สถานการณและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนถึงสาธารณภัยใน
ประเทศไทยในปจจุบัน เกิดจากปจจัยแรงขับเคล่ือนและ
แรงกดดันท่ีสําคัญ ไดแก
   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางขาดความ
คํานึงถึงสิ่งแวดล อม  โดยเฉพาะการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรม การขยายตัวของเกษตรเคมี และการเติบโต
ของภาคการทองเท่ียว ซึง่กิจกรรมเหลาน้ีในหลายๆ กรณีกอให
เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวมของประเทศและความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
รุนแรงในลักษณะท่ียากแกการเยียวยาแกไข การพัฒนา
หลายๆ กรณีมักจะเปนการเลือกผลประโยชนที่เกิดข้ึนใน
ระยะส้ัน มากกวาท่ีจะคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบ
ทางลบที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว หรือแมแตการมองขามผล
กระทบท่ีเกิดกับบคุคลอืน่ในสังคมดวย การพัฒนาในลักษณะ
เชนน้ีทําใหเกิดผลกระทบท่ีเปนลูกโซตอมิติอ่ืนๆ ของสังคม
อีกเปนช้ันๆ ไป เชน การสูญเสียความสามารถของระบบนิเวศ
ในการดูดซับมลพิษ กระทบตอสุขภาพและหวงโซอาหาร 
กอใหเกิดความหวาดระแวงในภาครัฐและสมรรถนะของภาครัฐ

ในการจัดการกับปญหา และท่ีสําคัญ อาจกอใหเกิดความ
แตกแยกของสมาชิกในชุมชนอยางยากท่ีจะสมานฉันทและ
เยียวยา การพัฒนาในลกัษณะดังกลาวน้ี ยากท่ีจะกลาวไดวา
เปนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 การเติบโตของจํานวนประชากรและกระจุกตัวของ
ประชากรในเขตเมือง นับเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงที่สงผลตอความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากสงผลโดยตรงตอความตองการใช
ทรัพยากรท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการใช
ทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิต เชน ที่ดิน พลังงาน
เปนตน นอกจากน้ี การเติบโตของจํานวนประชากรยังสงผล
โดยตรงตอปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษยดวย สวนหน่ึงของการขยายตัวของประชากรมาจาก
แรงงานอพยพ แรงงานไรสัญชาติที่ขาดการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสม ในบางกรณีเปนการลักลอบเขามาแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามพ้ืนท่ี
ควบคุมและตามตะเข็บชายแดน เป นเหตุใหเกิดการ
เส่ือมโทรมและสญูส้ินของทรพัยากรท่ีใชเวลานานมากในการ
ฟนฟู
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 การท่ีภาครัฐขาดเคร่ืองมอืจดัการปญหาส่ิงแวดลอม
ที่ทันสมัยและเหมาะสม เน่ืองจากในปจจุบัน เคร่ืองมือหลัก
ในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของภาครัฐยังคงเปน
มาตรการบังคับและควบคุม (Command and Control) 

เสียเปนสวนมาก ซึ่งปญหาสําคัญคือมาตรการดังกลาวขาด
การสรางแรงจูงใจใหเกิดการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และเปน
มาตรการท่ีมีตนทุนในการดําเนินงานสูงเพราะการบังคับใช
มาตรการดังกลาวตองใชทรัพยากรท้ังเงินและคนเปนจํานวน
มาก การจัดสรรงบประมาณและกําลังคนท่ีไมเพียงพอ 
ทําใหการใชมาตรการบังคับและควบคุมนั้นลมเหลว 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโลก และ
ระดับภูมิภาค ไดทวีความสําคัญและมีผลตอสถานการณ
สิง่แวดลอมในประเทศมากย่ิงขึน้อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน 

ทั้งนี้ในปจจุบัน แตละประเทศและภูมิภาคมีความเช่ือมโยง
ถึงกันมากข้ึน โดยเฉพาะโครงการการรวมกลุมประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึง่จะ
มีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและฐานทรัพยากร

ธรรมชาติในประเทศไทย การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ี
ตองการการปรับตัวเชิงระบบของการบริหารจัดการดวย
เชนกันท้ังในระดับของกระบวนคิดทางนโยบายและเคร่ืองมือ
สนับสนุนในทุกระดับ

 การเคล่ือนไหวดานส่ิงแวดลอมในระดับโลก และ
ระดับภูมิภาคก็มีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนตอการดําเนินงาน
ของภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชน ทั้งนี้ เน่ืองจากปญหา
สิ่งแวดลอมไดทวีความรุนแรงขึ้นและเกิดข้ึนในเกือบทุก
ภูมิภาคของโลก และหลายๆ ปญหายังเปนปญหาท่ีตองใช
ความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหาอีกดวยเชน 

ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เปนตน ดังน้ัน 

ในชวงหลายปที่ผานมา จึงเกิดขอตกลงระหวางประเทศใน
ดานส่ิงแวดลอมขึน้มากมายและมีแนวโนมวาจะมีเพ่ิมขึน้อีก
ในอนาคต ดงัน้ันจึงมคีวามจําเปนอยางย่ิงท่ีประเทศไทยจะตอง
มกีารเตรียมความพรอมรบัมอืกับความเปล่ียนแปลงในระดับโลก
และระดับภูมภิาคท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ภาคธุรกิจตองเตรียมพรอม
รับมือกับแรงกดดันและขอเรียกรองใหมๆ ที่ไมเคยปรากฏ
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มากอน เชนเร่ืองการดูแลสิง่แวดลอม มาตรฐานกระบวนการ
และผลิตภัณฑการติดฉลากนานาชนิด เปนตน 

 ในชวงหลายปที่ผานมา ปจจัยจากการเปล่ียนแปลง
ดานเศรษฐกิจและแนวคิดการพัฒนาในระดับโลก ไดทวี
ความสําคัญ และสงผลใหสิ่งแวดลอมของการพัฒนา
ประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางซับซอนและรวดเร็วโดย
เฉพาะเม่ือกระบวนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระดับ
โลก เชน การพัฒนาอยางย่ังยืน แนวคิดเศรษฐกจิสเีขียว และ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดมีอิทธิพลกําหนดวาระ
การพัฒนาของประเทศตางๆ ทัว่โลก ประกอบกับกระบวนการ
โลกาภิวัตนทีเ่กิดขึน้ก็ไดเรงใหเกิดการเปดเสรีทางการคาและ
การลงทุน ทําใหกติกาโลกเร่ิมสงอิทธิพลตอการพัฒนา
ประเทศไทยมากย่ิงข้ึนตามไปดวย ดงัเห็นไดจากการปรับกลไก
และกฎระเบียบภายในประเทศใหสอดคลองและไมขัดแยง
ตอระเบียบโลก ซึ่งการปรับตัวดังกลาวทําใหการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมในรอบทศวรรษท่ีผานมา
มีการเปล่ียนแปลงไปจากทศวรรษกอนหนาน้ีมาก

5.2  ารปรับตวัท่ีเดิึน้ในประเทศไทย
 สําหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 

มีผลตอการปฏิรูปกลไกการพัฒนาในระยะตอมาทั้งในสวน
ของระบบราชการและสวนของภาคเอกชน ใหมีความรัดกุม
สามารถรักษาเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันความผันผวนจาก
ภายนอกมากข้ึน ดังจะเห็นจากการท่ีเศรษฐกิจไทยยังผาน
พนวิกฤติทางการเงินของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2554 

 การเปล่ียนแปลงของกระบวนการพัฒนาภายใน
ประเทศลวนแลวแตเปนการปรับตวัอยางมีเหตุผลตออทิธิพล
จากภายนอกและการขาดสมดุลของระบบภายในประเทศ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางนอยส่ีประการท่ีเห็นไดเปน
รูปธรรมตอการจัดการกระบวนการพัฒนาประเทศ
 1. การเพ่ิมสงูข้ึนของการเรียกรองและการมีสวนรวม
จากภาคสวนอ่ืนๆ ในกระบวนการพัฒนา
 2. การขาดเสถียรภาพในนโยบายเน่ืองจากความ
เปล่ียนแปลงและอิทธิพลจากปจจยัตางๆ นอกประเทศ กอให
เกิดความขัดแยงและความเส่ียงชนิดใหมๆ เชนกติกาและ
สิทธิการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. การเพ่ิมขึน้ของปญหาส่ิงแวดลอมและการเส่ือมโทรม
ลงของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนผลจากการขยายตัวของ
ประชากรและการเพ่ิมมาตรฐานความเปนอยู
 4. การเพ่ิมสูงขึ้นของการใชพลังงานและการปลอย
กาซเรือนกระจก
 การเปล่ียนแปลงท้ังสี่ดานเกิดข้ึนทามกลางการปรับ
ตวันอยมากของระบบราชการและกลไกรัฐทีข่าดธรรมาภิบาล
ที่ดี รวมทั้งขาดเคร่ืองมือและกลไกท่ีเหมาะสมในระดับ
นโยบายและการแปลงแผนงานสูระดับปฏบัิต ิกฎหมายหลาย
ฉบบัขาดการปรับปรงุใหเหมาะสมและทันกับการเปล่ียนแปลง
ในระดับปฏบัิตเิองขาดสมรรถนะดานทรัพยากรมนุษย เทคนิค
และการเงินในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงคของ
นโยบาย การเมืองเปล่ียนเร็วและขาดเสถียรภาพในทุกระดับชัน้
ทาํใหการนําแผนการพัฒนาไปใชในทางปฏิบัตขิาดความตอ
เน่ืองและขาดผลสัมฤทธ์ิในระดับที่ควรจะเปน
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 มาตรการระยะสั้น 

 � ควรมีการต้ังเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิในการ
อนรุกัษและพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ชดัเจนและเปนรูปธรรม นอกจากน้ี ควรทบทวนยุทธศาสตรชาติ
และทุมเททรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11

 �  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดําเนินการ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ โดยใหมกีารกําหนดหนาท่ี ขอบเขตความรับผดิชอบ 

และผลประโยชนที่ไดรับอยางชัดเจน
 มาตรการระยะยาว 
 �  ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดลุและ
ย่ังยืน
 �  กําหนดแผนงานระดับชาติเพ่ือประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือปกปองและ
ฟนฟูพื้นท่ีคุมครอง

5.3 สรุปและอเสนอแนะ
 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในดาน
ตางๆ ที่มีการทบทวนแลว (บทที่ 2) รวมถึงประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่มีความสําคัญ (บทท่ี 3) และแนวโนม
สถานการณคณุภาพส่ิงแวดลอมทีส่าํคัญในอนาคต (บทท่ี 4) 

ทําใหขอเสนอแนะเชิงบูรณาการสําหรับประเทศมีความ
จาํเปนอยางปฏิเสธมิได ขอเสนอแนะน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของ
ความจําเปนท่ีใหญกวาการปกปองคุมครองสิง่แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในมิติที่เปนแนวต้ังเฉพาะดานเฉกเชนท่ี
พิจารณาในอดีต ทั้งน้ี สามารถแบงขอเสนอออกเปนดาน
หลักๆ ไดดังน้ี

 1. à»‡ÒËÁÒÂ: »ÃÐà·Èä·Â¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èã¹Í¹Ò¤μÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹
à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ áÅÐà»š¹àªÔ§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
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 �  ในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ ควร
ใหความสําคัญและคํานึงถึงการเปล่ียนแปลง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ที่เกิดขึ้นในระดับโลก โดย
เนนท่ีการศึกษาขอมูลอยางลึกซ้ึง เตรียมตัวใหพรอมสําหรับ
การเจรจาขอตกลงระหวางประเทศในดานตางๆ และ
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดมีการเตรียมความพรอม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
 � กําหนดใหการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน
กรอบของการดําเนินงานการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาท่ีตั้งไวและใหมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทและยุทธศาสตรที่กําหนดไว
 หนวยงานหลักท่ีรบัผดิชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และสํานักนายกรัฐมนตรี

2. ¹âÂºÒÂ: ¤ÇÃÁÕ¢ŒÍ¡íÒË¹´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹âÂºÒÂÀÒ¤
ÃÑ°áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ 

 มาตรการระยะสั้น 

 � ดําเนินการใหทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาตามความเหมาะสม โดยต้ังเปาใหเกิดผลภายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 ทั้งน้ีควร
ทบทวนและออกกฎหมายและระเบียบท่ีจําเปนโดยเร็ว
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว
 มาตรการระยะยาว
 � พัฒนาและนําเคร่ืองมือที่เหมาะสมไปใชเพ่ือการ
กําหนดนโยบายอยางจริงจัง เชน การประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment:SEA) 

เพ่ือใหมัน่ใจไดวา นโยบายท่ีกําหนดมีคณุภาพและสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3. ÁÒμÃ¡ÒÃ: ÁÕ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÁÃÃ¶¹Ð (capacity 
building) ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ñé§ã¹ÃÐ Ñ́º
»ÃÐà·ÈáÅÐÃÐ Ñ́º·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 มาตรการระยะสั้น 

 � เสริมสมรรถนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact

Assessment: EIA) และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ในรูปแบบอื่น ใหสามารถดําเนินเพ่ือบรรลุเปาหมายของ
ตนเองได ปจจุบันการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมมี
ปญหาเน่ืองจากขาดการติดตามและตรวจสอบการดําเนิน
งานและผลกระทบใหตรงกับในรายงาน ดงัน้ันจงึควรใหความ
สําคัญกับการติดตามและตรวจสอบโดยใหมีหนวยงานท่ีรับ
ผิดชอบในการติดตามตรวจสอบโดยตรง และมีการกําหนด
ความรับผิดชอบในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางชัดเจนและ
เขมงวด นอกจากน้ี ควรสนับสนุนใหมีการประเมินมูลคาผล
กระทบทางส่ิงแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดวย

 �  เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถของ
บุคลากรสาขาส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติใหมากย่ิง
ขึน้ โดยใหมโีครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยาง
ทัว่ถึงและมีมาตรการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ดังกลาวใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 � กําหนดใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนงบประมาณและแผนลงทุนประจําปในการ
คุมครองและฟนฟูสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยต้ัง
เปาหมายและวิธีดําเนินงานและการติดตามประเมินผลท่ี
ชัดเจนเปนสวนหน่ึงของระบบงานปกติ
 �  ทบทวนผลการดําเนินงานดานตางๆ นําเสนอผล
การดําเนินงานสูสาธารณชนเพ่ือสรางความตระหนักและ
สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรชาติตามกรอบของการพัฒนาอยางย่ังยืน
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 มาตรการระยะยาว
 �  สนับสนุนการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ เน่ืองจากการดําเนินงานในปจจุบัน
ภาครัฐใชมาตรการบังคับและควบคุมเปนหลัก ซึง่มีตนทุนการ
ดําเนินงานสูง รวมท้ังยังไมสามารถคุมครองและอนุรักษ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางไดผลเทาท่ีควร การใช
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรมีจุดเดนในการสรางแรงจูงใจที่
เพียงพอ เพ่ือใหภาคสวนท่ีเก่ียวของเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึง่เม่ือมแีรงจงูใจเพยีงพอและถูกตอง ภาครัฐจะมภีาระในการ
ตดิตามตรวจสอบนอยลง การใชเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร
นี้หมายรวมถึง การใชภาษีสิ่งแวดลอมหรือการประยุกต
หลักการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ 

(Payment for Ecosystem Services: PES) มาใชแกปญหา
สิ่งแวดลอมดานตางๆ เปนตน
 � สรางความม่ันคงทางการเงินใหกบัการดําเนินการ
ดานส่ิงแวดลอม โดยใชการบริหารเงินท่ีไดหรือใชจากเคร่ืองมอื
ทางเศรษฐศาสตร เชน ภาษี หรือการจายคาตอบแทนการให
บริการของระบบนิเวศ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ รวมท้ัง
ใหการสนับสนุนการต้ังและการดําเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดลอมในสวนตางๆ 

 �  เตรียมรับมอืภยัพิบัต ิและระบบการบริหารจัดการ
ใหเปนแผนงานระดับชาติควบคูกับการดําเนินงานดานการ
ใหขอมูล การบริหารองคความรูและการรับมือสูระดับชุมชน
และครัวเรือน
 �  ปรบัปรงุและเพ่ิมประสทิธิภาพในการบังคบัใชกฎ
ระเบียบท่ีมีอยูโดยการมีสวนรวมของชุมชน และใหความ
สําคัญกับการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมและการแบงปน
ผลประโยชนระหวางผูไดรับประโยชนและผูดําเนินงาน
 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ได แก   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลัง
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 และส่ิงแวดลอม, http://www.dmcr.go.th (27 พฤษภาคม 2553)

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 2553.“กิจกรรม84 พรรษา 84 ลานกิโลกรัม รวมใจรีไซเคิลเพ่ือพอ".
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, www.deqp.go.th (26 พฤศจิกายน 2553) 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC), 

 http://www.ipcc.ch 

มลูนธิกิองทุนเพ่ือสิง่แวดลอมไทย. 2554.“คลืน่ความรอนกบัความตายท่ียังไมนยิาม” www.envcorpthai.com (7 มนีาคม พ.ศ. 2554)

ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา.2553. ปริมาณน้ําฝนของประเทศไทยในแตละฤดู ป พ.ศ.2553. 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, http://climate.tmd.go.th/Page20000_Climate_Change.aspx

ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา.2553. สถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคล่ือนเขาสูประเทศไทย ป พ.ศ.2549-2553. 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
 http://www.tmd.go.th/programs%5Cuploads%5Ccyclones%5CTC_track_61y.pdf

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 

 UNFCCC) http://unfccc.int 

International Energy Agency : IEA. 2012. CO2 Emissions from Fuel Combustion 2012 . 

 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,4010,en.html.

2.2 ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾
Butchart Stuart H. M., Matt Walpole, Ben Collen, Arco van Strien, Jörn P. W. Scharlemann, Rosamunde E. A. Almond, Jonathan 

E. M. Baillie, Bastian Bomhard, Claire Brown, John Bruno, Kent E. Carpenter, Geneviève M. Carr, Janice Chanson, Anna 

M. Chenery, Jorge Csirke, Nick C. Davidson, Frank Dentener, Matt Foster, Alessandro Galli, James N. Galloway, Piero 

Genovesi, Richard D. Gregory, Marc Hockings, Valerie Kapos, Jean-Francois Lamarque, Fiona Leverington, Jonathan 

Loh, Melodie A. McGeoch, Louise McRae, Anahit Minasyan, Monica Hernández Morcillo, Thomasina E. E. Oldfield, 

Daniel Pauly, Suhel Quader, Carmen Revenga, John R. Sauer, Benjamin Skolnik, Dian Spear, Damon Stanwell-Smith, 

Simon N. Stuart,  Andy Symes, Megan Tierney, Tristan D. Tyrrell, Jean-Christophe Vié, Reg Watson. 2010. Global Biodiversity: 

Indicators of Recent Declines. Science, 328: 1164-1168.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2548. รายงานสถานการณทรัพยากรส่ิงแวดลอม เลมที ่1 ปาชายเลน. 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2553. รายงานผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเล และ
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 ปาชายเลน ปงบประมาณ 2553. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2554ก. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. วารสารทรัพยากรทางทะเล และชายฝง ฉบับที่ 1. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2554ข. รายงานผลการดําเนินงานสถาบันวิจยัและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
 ปาชายเลน ปงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2551. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษความหลากหลาย
 ทางชีวภาพอยางย่ังยืน พ.ศ. 2551-2555.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2552. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 

 เร่ือง มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ิน.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2553. มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะ
 รัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของ
 ประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นท่ีชุมนํ้า.
เว็บไซต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2553. ฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเล. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

 http://www.dmcr.go.th/marinecenter/seagrasses-lesson2.php (15 กรกฎาคม 2554)

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื 2554. สรปุการรายงานสถิตคิดีเก่ียวกับการปาไม ของ กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และ
 พันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สืบคนจาก http://www.dnp.go.th/Lawsuit/case260954.pdf 

สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม. 2553. สถิติการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการปาไม ป พ.ศ. 2553. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, http://web2.forest.go.th/stat/stat53/ตาราง10.pdf (20 มกราคม 2555)

2.3 ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ
กรมควบคุมมลพิษ. 2554. วารสาร หมายเหตุมลพิษ ปที ่7 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2553. รายงานประจําป สํานักการจัดการคุณภาพน้ํา 2553. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2552. รายงานประจําป สํานักการจัดการคุณภาพน้ํา 2552. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2551. รายงานประจําป สํานักการจัดการคุณภาพน้ํา 2551. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2550. รายงานประจําป สํานักการจัดการคุณภาพน้ํา 2550. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2549. รายงานประจําป สํานักการจัดการคุณภาพน้ํา 2549. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมชลประทาน. 2553. รายงานสรุปโครงการจัดทําแผนพัฒนา: การชลประทานระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ (กรอบนํ้า 60 ลานไร). 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรมชลประทาน. 2554. ตารางสรุปสภาพน้ําในอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั้งประเทศ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 และ 2553. 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรมทรัพยากรน้ํา 2553. รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกรมทรัพยากรน้ําประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

เว็บไซต
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. 2554. แผนท่ีนํ้าบาดาลประเทศ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

 http://www.dgr.go.th/naka (16 ธันวาคม 2554)

2.4 ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¾ÅÑ§§Ò¹ 
Commission of the European Communities. 2010. DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

 on the promotion of the use of energy from renewable source. European Communities 

US Energy information Administration. 2006. International Energy Annual 2006 : US Department of Energy

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2553 a. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2553 : กระทรวงพลังงาน
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ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2554

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2553 b. แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 - 2573): กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน. 2553. รายงานประจําป พ.ศ. 2553: กระทรวงพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 1/2554 : 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.5  ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¢Í§·Õè´Ô¹ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹ áÅÐáÃ‹¸ÒμØ
กรมปาไม. 2552. แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552-2554. กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมปาไม. 2553. เน้ือที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2516-2553. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมพัฒนาท่ีดิน. 2554. ที่ระลึกวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 48 ป. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ก ลุ มวิ เคราะห ส ถิติ ข  อมูลแร  และ อุตสาหกรรม  ศูนย สารสนเทศอุตสาหกรรม พ้ืนฐานและการ เหมืองแร   2553 . 

 ขอมูลสถิติผลผลิต การใช การนําเขาและการสงออกแร. กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2552. ที่ดินทํากินของประชาชน. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
สวนควบคุมไฟปา สํานักปองกัน ปราบปรามและควบคุมไฟปา, กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช. 2554. ความถ่ีของการเกิด
 ไฟปา และพ้ืนท่ีเสียหายจากไฟปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 (ปจจุบัน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน. การใชที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552. 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.). 2554 . สานพลัง สรางสุขภาวะ. สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2554

สํานักนายกรัฐมนตร.ี 2554. ขอมูลผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. 2553. จํานวนประชากรไทย ป พ.ศ. 2547-2553. กระทรวงมหาดไทย
2.6  ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªØÁª¹
สาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค. 2554. สถานการณแกไขปญหามลพิษสิง่แวดลอมทีม่ผีลกระทบตอ
 สุขภาพในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง (เรียบเรียงโดย ดร.นลิน ี ศรีพวง). กระทรวงสาธารณสุข
สํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2551. ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600. กระทรวงมหาดไทย
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน. 2552. การใชที่ดินแยกรายจังหวัด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
Economist Intelligence Unit (EIU). 2011. The Livability Ranking 2011. The Economist magazine

เว็บไซต
สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ2553.  สถิติประชากรและเคหะ ทั่วราชอาณาจักร. กระทรวงมหาดไทย, เขาถึงไดจาก
 http://service.nso.go.th/nso/thailand/dataFile/01/J01W/J01W/th/0.htm

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ.2553. สถิติกรุงเทพมหานคร. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 
 http://office.bangkok.go.th/pipd/07Stat(Th)/Stat%20.php

กองแผนงาน กลุมสถิติการขนสง กรมการขนสงทางบก. 2553. จํานวนรถจดทะเบียนสะสม. กระทรวงคมนาคม, 

 http://apps.dlt.go.th/statistics_web/vehicle.html

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

United Nations Development Programme. 2011. UNDP Human Development Report 2011, 

 http://hdr.undp.org/en/statistics/

2.7  ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÈÔÅ»¡ÃÃÁ
กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช. 2553. ขอมูลสถิติ อุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช ป 2553. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร. 2554. จํานวนโบราณสถานท่ัวประเทศ. กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต
กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช. 2554. รายช่ืออุทยานแหงชาติทั่วประเทศ. 

 http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php 
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2.8  ¢ÂÐ ¢Í§àÊÕÂÍÑ¹μÃÒÂ áÅÐÊÒÃÍÑ¹μÃÒÂ
กรมควบคุมมลพิษ.2546. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2544. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2547. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2545. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2548. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2546. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2548. เอกสารทางวิชาการสําหรับองคกรปกครองทองถ่ิน: การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน. 
 สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2549. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2547. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2550. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2548. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2551. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2549. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพษิ. 2552. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดเหรียญบุญการพิมพ (1988)

กรมควบคุมมลพิษ. 2553. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2551. กรุงเทพฯ: บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด
กรมควบคุมมลพษิ. 2553. อันตรายจากซากโทรศัพทมอืถอื แบตเตอรี ่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บรษิทั ฮซี จาํกัด.
กรมควบคุมมลพิษ. 2554. (ราง) รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2553.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2554. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2552. กรุงเทพฯ : บริษัท บีทีเอสเพรส จํากัด.

กรมควบคุมมลพิษ. 2554. รายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหาร
 จัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2552. รายงานหลัก โครงการยกรางกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับ
 มาใชใหม. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 2553. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ป 2552. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

สถาบันลูกโลกสีเขียว, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). 2553. รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 12 ป 2553. 

 บริษัท โปร กราฟกซ จํากัด.

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. 2552. คูมือสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น: การจัดการ
 มูลฝอยชุมชนอยางครบวงจร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2554. (ราง) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555-2559

เว็บไซต
กรมการปกครอง. 2553. ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เร่ือง จาํนวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพมหานคร
 และจังหวัดตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร, http://203.113.86.149/stat/pk/pk53/pk_53.pdf  (20 มถุินายน 2554)

โครงการสงเสริมการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรมและการแลกเปล่ียนของเสียระหวางโรงงาน, 

 http://www.thaiwasteexchange.net/index.php 

ฐานความรูเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคมี, ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียอันตราย, 
 http://www.chemtrack.org

สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2554. ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไตรมาสท่ี 4/2553, 

 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95 (20 มิถุนายน 2554)

ศนูยขอมูลวัตถุและเคมีภัณฑ, กรมควบคุมมลพิษ http://msds.pcd.go.th 

อนุสัญญาบาเซล www.basel.int 

2.9  ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐÃÐ´ÑºàÊÕÂ§
กรมควบคุมมลพิษ. 2546. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2544. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2547. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2545. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2548. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2546. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2549. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2547. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2550. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2548. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ. 2551. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2549. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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กรมควบคมุมลพษิ. 2552. รายงานสถานการณมลพษิของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพฯ: : หางหุนสวนจํากัดเหรียญบุญการพิมพ (1988)

กรมควบคุมมลพิษ. 2553. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2551. กรุงเทพฯ: บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด
กรมควบคุมมลพษิ. 2553. อันตรายจากซากโทรศัพทมอืถอื แบตเตอรี ่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บรษัิท ฮซี จาํกัด.
กรมควบคุมมลพิษ. 2554. (ราง) รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2553.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมควบคุมมลพิษ. 2554. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2552. กรุงเทพฯ : บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด.

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 2554. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 31 สิงหาคม 2553 เร่ือง การดําเนินการแกไขปญหาผลกระทบ
 ดานเสียงจากการดําเนินงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีการบินในชวงฤดูหนาว.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2553. รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2552. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2554. (ราง) แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 พ.ศ. 2555-2559.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2554. รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เว็บไซต
สารสนเทศเพ่ือการจัดตั้งศูนยเผาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน. 2554. เหลียวมอง มาบตาพุด, 
 http://www.mtp.rmutt.ac.th 

2.10 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �ÀÑÂ¾ÔºÑμÔ¸ÃÃÁªÒμÔ
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ. 2554. รายงานสถานการณคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง. 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2554. การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย: เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการ
 นานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนปฏิบัติการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติในเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2553-2562. 

 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553-2555) ภายใตแผนแมบท
 การปองกันและใหความชวยเหลือผู ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม (ระยะ 5 ป). กรุงเทพฯ: 
 บริษัท อาสค คอนเซ็พท จํากัด
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และ
 โคลนถลม (ระยะ 5 ป). กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคล่ืนสึนามิ (พ.ศ. 2552-2556). 

 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2553. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2553-2557. 

 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2553. แผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2553-2557. คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554. สรุปสถานการณประจําวัน ตั้งแต มิถุนายน-กันยายน 2554. กระทรวงมหาดไทย.
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2555. สภาวะอากาศของประเทศไทยในป พ.ศ. 2554. ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 
 กรมอุตุนิยมวิทยา.
ธนาคารแหงประเทศไทย. 2553. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2553. สํานักงานภาคเหนือ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554. การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย: 
 กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2554b. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี ่ทั้งป 2554 และแนวโนม
 ป 2555. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ
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กรมทรัพยากรธรณี. 2554ก. แผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชน จังหวัดกระบ่ี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

กรมทรัพยากรธรณี. 2554ข. แผนท่ีเส่ียงภัยดินถลมระดับชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.

ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข. 2554. บทสรุปสําหรับผูบริหาร: กรณีอุทกภัยภาคใต. 
 ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข.
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ. 2554ก. บทความทางเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากภัยน้ําทวมป 2553. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ. 2554ข. บทความทางเศรษฐกิจ: สถานการณนํ้าทวมผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศไทย. 
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ภาคผนว
ภาคผนว 1 ารศึษาารจัดทํารายงานสถานารณสิ่งแวดลอมระดับโล
 รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไดมีการจัดทําท่ัวไปเปนประจําท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
การเขาใจถึงรายละเอียดและเปรียบเทียบการจัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ชวยใหเขาใจถึงโครงสรางการทํารายงาน ขอดี และขอเสียของการจัดทํารายงานแบบตางๆ เพ่ือที่จะสามารถนํามาประยุกต 
ใชกับรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมของไทยไดตอไป โดยรายงานหลักท่ีจะทําการวิเคราะห ไดแก
 - Global Environmental Outlook (GEO)

 - The European Environment: State and Outlook 2010 (SOER) 

 - Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009 (ASEAN SOER)

1. Global Environmental Outlook (GEO)
 GEO เปนรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกท่ีจัดทําโดย UNEP โดยเร่ิมจัดทําคร้ังแรกในป 1997

และไดจัดทําอีกในป 1999 และ 2002 และ 2007 (GEO-4ฉบับลาสุด) 

 โดยการจัดทํา GEO-4 มีจุดเดนท่ีความพยายามในการเช่ือมการคนพบหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรกับนโยบาย
สิ่งแวดลอมตางๆ และเช่ือมโยงความสําคัญของส่ิงแวดลอมที่มีตอการพัฒนาสังคมและความเปนอยูของประชาชน 

 GEO-4 ไดแบงโครงสรางของรายงานออกเปนดังน้ี
Section A: Overview
 บทที ่1 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
 เปนบทท่ีรายงานถึงภาพรวมของการพัฒนาตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจซึ่งจะเปนตัวขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ี
จะสงผลตอปญหาส่ิงแวดลอมในโลก โดยบทน้ีจะกลาวถึงการเปล่ียนแปลงทางรายได การเติบโตของจํานวนประชากร
ความยากจน และการกระจายรายได เปนตน 

Section B: State-and-Trends of the Environment:1987-2007
 บทที ่2 อากาศ
 บทที ่3 ที่ดิน
 บทที ่4 นํ้า
 บทที ่5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ในสวนน้ี GEO ไดทําการสรุปสถานการณสิ่งแวดลอมโดยเสนอพลวัตของปญหาดานตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยในแตละบทจะแบงเปนปญหาท่ีเกิดในภูมิภาคตางๆ ของโลก
Section C: Regional Perspectives: 1987-2007
 บทที ่6 Sustaining a Common Future 

 เปนบทท่ีเปรียบเทียบสถานการณสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของโลก รวมถึงตัวอยางการแกปญหาส่ิงแวดลอม
ในแตละภูมิภาค
Section D: Human Dimensions of Environmental Change
 บทที ่7 ผลกระทบของปญหาส่ิงแวดลอมตอมนุษย
 บทที ่8 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลและความย่ังยืน
 โดยสวนน้ีเปนสวนท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางสถานการณสิ่งแวดลอมกับมนุษย โดยแบงเปน 2 ลักษณะ
ไดแก ผลกระทบของปญหาส่ิงแวดลอมทีเ่กิดกับมนษุย และผลกระทบของการจัดการปญหาของมนุษยทีส่งผลตอสิง่แวดลอม
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Section E: The Outlook – Towards 2015 and Beyond
 บทที ่9 อนาคต
 ในบทน้ีเปนการมองภาพถึงปญหาท่ีจะมีความสําคัญในอนาคต ภายใตสมมติฐานและแบบจําลองตางๆ ซึ่งจะแบง
วิเคราะหปญหาเปนรายภูมิภาคและรายสาขา 
Section F: Sustaining Our Common Future
 บทที ่10 การดําเนินงานและนโยบาย
 เปนการนําเสนอแนวทางในการแกปญหา แตวาเปนแนวทางแบบกวางๆ โดยเนนการเปรียบเทียบแนวทางท่ีใชในภูมภิาค
และปญหาตางๆ
¨Ø´à ‹́¹¢Í§ GEO-4
 1. เปนรายงานท่ีมีเน้ือหา รายละเอียดคอนขางครอบคลุมโดยเฉพาะในแงของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับโลก
 2. สามารถเห็นการเปรียบเทียบปญหาท่ีเกิดในภูมิภาคตางๆ คอนขางชัดเจน
 3. มีการวิเคราะหแนวโนมปญหาในอนาคต
¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ GEO-4
 1. ใชขอมูลและเวลาในการทํามาก
 2. การท่ีมีรายละเอียดในแตละภูมิภาคมาก ทําใหบางครั้งรูสึกไมตอเน่ือง เน่ืองจากเน้ือหาขามไปมาระหวางภูมิภาค
 3. สวนของขอเสนอแนะ เปนการเปรียบเทียบและนําเสนอแบบกวางๆ ไมสามารถลงรายละเอียดไดมากเน่ืองจากเปนการ
ทํารายงานในระดับโลก
2. The European Environment: State and Outlook 2010 (SOER)
 SOER เปนรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมสําหรับภูมิภาคยุโรป จัดทําโดย European Environment

Agency (EEA) (ประมาณ 5 ปตอครั้ง) โดย SOER 2010 แบงโครงสรางรายงานออกเปน
 1. The state of the environment in Europe

 2. Climate Change

 3. Nature and Biodiversity

 4. Natural resources and waste

 5. Environment, health and quality of life

 6. Links between environmental challenges

 7. Environmental challenges in a global context

 8. Future environmental priorities: some reflections

 โดยแตละบทในรายงาน SOER 2010 จะประกอบดวยท้ังปญหา สถานการณปจจุบัน รวมถึงแนวโนมในอนาคตของ
แตละปญหาดังกลาว โดยเนนการมองท่ีภาพรวมของภูมิภาคยุโรปและไมคอยแบงการวิเคราะหออกเปนรายประเทศ
¨Ø´à ‹́¹¢Í§ SOER 2010
 1. แตละบทจะมีความสมบูรณในตัวเอง ทําใหเวลาอานแตละปญหาสามารถเห็นภาพต้ังแตอดีต ปจจุบัน ไปถึงอนาคต
 2. เปนการนําเสนอปญหาในภาพรวมท้ังภูมิภาค
 3. สามารถเห็นแนวทาง นโยบายการแกปญหาในแตละปญหาไดอยางชัดเจนมากกวา GEO-4

 4. มีการจัดทําทุก
¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ SOER 2010
 1. การวิเคราะหขอมูลในรายภูมิภาคยังไมคอยละเอียด อาจจะไมตองการใหซํ้ากับรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
ในแตละประเทศ
 2. การแบงหัวขอรายงานบางหัวขอมีความคลุมเครือ ไมชัดเจนเทาใน GEO-4
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3. Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009 (ASEAN SQER)
 รายงาน ASEAN SOER นี้เปนรายงานท่ีจัดทําโดย ASEAN Secretariat โดย ASEAN SOER นี้มีการจัดทําในป 1997, 

2000, 2006, และฉบับลาสุดในป 2009 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียน โดยเนน
แนวคิดการบูรณาการภายใตกรอบแนวคิด PSR (Pressure-State-Response) และไดแบงโครงสรางรายงานออกเปน
 1. Introduction เปนบทนําท่ีอธิบายถึงความรวมมือในภูมิภาค รวมถึงวิสัยทัศนของความรวมมือ และแหลงท่ีมาของ
ขอมูลตางๆ
 2. Geography, Climate and People เปนบทท่ีอธิบายโครงสรางทางกายภายของภูมภิาคซ่ึงสงผลกระทบตอปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นท่ี รวมถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากร
 3. Society and Economy แสดงถึงปญหาและแนวโนมสถานการณดานสังคมและเศรษฐกิจที่เก่ียวของ เชน 

สถานการณดานสาธารณสุข การศึกษา และความยากจน เปนตน
 4. Freshwater and Marine Ecosystem สถานการณทรัพยากรน้ําและชายฝง
 5. Terrestrial Ecosystems เปนบทท่ีแสดงถึงสถานการณสิง่มชีวิีตตางๆ ซึง่ครอบคลมุถงึความหลากหลายทางชีวภาพ
 6. Atmosphere ศึกษาปญหาคุณภาพอากาศและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่เก่ียวของ
 7. Sustainable Consumption and Production รายงานสถานการณปญหาการจัดการขยะในภูมิภาค 

 8. Global Environmental Issues อธิบายถึงการมีสวนรวมของภูมิภาคอาเซียนในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมใน
ระดับประเทศและระดับโลก
 9. ASEAN Environmental Management Framework แสดงถึงแนวนโยบายของอาเซียนและแผนงานหลักๆ
ที่ดําเนินการอยูในภูมิภาค
 10. The Way Forward: Green ASEAN เปนการนําเสนอและเนนความสําคัญของปญหาเกิดใหม โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวของกับแนวคิดเศรษฐกิจเขียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน
 โดยจะเห็นไดวา ในรายงานของ ASEAN SOER นี ้สามารถมองวาบทท่ี 2-3 เปนบทท่ีแสดงถึงแรงกดดันท่ีทําใหเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอม (Pressure) ในขณะท่ีบทที ่4-7 เปนสวนท่ีแสดงสถานการณสิ่งแวดลอม (State) และบทท่ี 8-10 แสดง
การตอบสนองตอปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว (Response) 

¨Ø´à ‹́¹¢Í§ ASEAN SOER 2009
 1. มีการแบงแยกเน้ือหาเปน Pressure - State - Response อยางชัดเจน ทําใหเขาใจงาย
 2. การวิเคราะหทําใหเห็นภาพความแตกตางระหวางประเทศได (นอยกวา GEO-4 แตมากกวา SOER) 

 3. มีการชูประเด็น Greening economy เปนแนวทางในการพัฒนาในภูมิภาคอยางชัดเจน
¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ ASEAN SOER 2009
 การวิเคราะหปญหาในอนาคตคอนขางนอย เม่ือเทียบกับรายงานอ่ืนๆ แนวทางการแกปญหาในแตละดานยังไมคอย
ชัดเจน
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 แผนโครงราง DPSIR ถูกนําเสนอข้ึนคร้ังแรกโดยสถาบันสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมแหงชาติเนเธอรแลนด (RIVM) 

ตอองคการส่ิงแวดลอมแหงสหภาพยุโรป (EEA) เพ่ือใชในการรายงานสถานการณสภาพส่ิงแวดลอม และยังใชเปนตัวช้ีวัด
สาํคัญสําหรับผูวางนโยบายทางดานส่ิงแวดลอมในการวางนโยบายเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ ของประเทศในอนาคต 

แผนโครงรางน้ี มีสวนประกอบ 5 สวน แรงขับเคล่ือน คือ (Driving force) แรงกดดัน (Pressures) สถานการณ (State) 

ผลกระทบ (Impact) และการตอบสนอง (Response)

ภาคผนว 2 รอบารประเมินสถานารณคุณภาพสิ่งแวดลอม DPSIR

ÃÙ»·Õè ¼.1 การประเมินสถานการณส่ิงแวดลอมโดยใชแผนโครงราง DPSIR

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ DPSIR
1.  แรงขับเคลื่อน (Driving Force)

 แรงขับเคล่ือน (Driving Force) เปนส่ิงเกิดมาจาก “ความตองการ” เชน ความตองการอาหาร นํา้ ทีอ่ยูอาศัย (แรงขับเคล่ือน
ปฐมภูมิ) ความบันเทิง ความสะดวกสบาย (แรงขับเคล่ือนทุติยภูมิ) ในภาคอุตสาหกรรม แรงขับเคล่ือนอาจจะเปนความ
ตองการท่ีจะไดผลกําไร และผลิตสินคาไดในราคาถูก ในระดับประเทศแรงขับเคล่ือนอาจเปนความตองการในการทําใหอัตรา
การวางงานต่ํา หรือถาจะมองในมมุของเศรษฐศาสตรมหภาค ปจจยัการผลิตและการบริโภค ก็ลวนเปนแรงขับเคลือ่นทัง้ส้ิน
2.  แรงกดดัน (Pressures)

 แรงขับเคล่ือน (Driving Force) ซึ่งเกิดจากความตองการของมนุษยก็ยอมนําไปสูการกระทําตางๆ ของมนุษย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตน อาทิเชน การผลิตอาหาร เคร่ืองนุงหม หรือการคมนาคม ซึ่งการกระทําเหลาน้ี ไมวาจะเปน
ขัน้ตอนการผลิตหรือขัน้ตอนการบริโภคยอมสงผล หรือสงแรงกดดัน (Pressures) ตอสิง่แวดลอม แรงกดดันสามารถแบงออก
เปน 3 สวนใหญๆ ไดแก 1.การใชทรัพยากรธรรมชาติ 2.การใชที่ดิน 3.การปลอยของเสียตางๆ (เชนสารเคมี ขยะ 
กัมมันตภาพรังส ีเสียง) สูอากาศ นํ้า และพ้ืนดิน

แรงขับเคลื่อน
(Drivers)

แรงกดดัน
(Pressures)

สถานการณ
(State)

ผลกระทบ
(Impact)

การตอบสนอง
(Responses)
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3.  สถานการณ (State)

 ผลจากแรงกดดัน (Pressures) ยอมสงผลตอสภาพหรือสถานการณ (State) ของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพของอากาศ 

นํ้า ดิน ฯลฯ ดังน้ัน สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี จึงสามารถบงบอกสถานการณ (State) ของสิ่งแวดลอมได
4.  ผลกระทบ (Impact)

 การเปล่ียนแปลงในสภาพทางกายภาพ ชวีภาพและเคมีของสถานการณ (State) สิง่แวดลอมเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพ
ของระบบนิเวศ และความสุขของมนุษย หรืออาจกลาวไดวา การเปล่ียนแปลงของสถานการณ สงผลตอสภาพส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ สุขภาพ และการดํารงชีวิตของมนุษย
5.  การตอบสนอง (Response)

 ผลกระทบ (Impact) ทีเ่กิดข้ึน ยอมนาํมาสูการตอบสนอง (Response) จากผูวางนโยบายตางๆ หรือจากสังคม ซึง่การ
ตอบสนองนี้ อาจสงผลตอแรงขับเคล่ือนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตัวอยางเชน การพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพ่ือลดการใช
รถยนตสวนตัว การจํากัดปริมาณแกสซัลเฟอรไดออกไซดจากโรงงานท่ีปลอยมาแกสเสีย เปนตน

ÃÙ»·Õè ¼.2 ความสัมพันธของแตละปจจัยในการประเมินสถานการณส่ิงแวดลอมโดยใชแผน DPSIR

ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

แรงขบัเคลื่อ่นจาก
ภาคตางๆ
� เกษตรกรรม
� อุตสาหกรรม
� พลังงาน
� ครัวเรือน
  ฯลฯ

สภาพทางชีวภาพ
� การกลายพันธุ
ของส่ิงมีชีวิต

ระบบการผลิต

เทคโนโลยี
ในการผลิต

การบริโภค

นโยบาย
สิ่งเเวดลอม

นโยบาย
เฉพาะทาง

การวางนโยบาย
ทางเศรษฐศาสตร
มหภาค

ลําดับความสําคัญ
ของผลกระทบตางๆ

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ

ระบบนิเวศ
� นํ้าจืด
� นํ้าเค็ม
� ปาไม

การปลอยของเสีย

การใช
ทรัพยากรตางๆ 

การใชที่ดิน

D

R

P S I

สภาพทางกายภาพ
� อุทกวิทยา
� ภูมิประเทศ
� ทรัพยากร
 ธรรมชาติ
� คุณภาพ ดิน 

 น้ํา อากาศ

ตั้งเปาหมายเพ่ือแกไขปญหา
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การประเมินผลกระทบการเปล่ียนแปลงชนิดพันธุตางถ่ินรุกรานตอความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประเมิน 

ระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

áËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

¡ÒÃ

à»ÅÕèÂ¹á»Å§¶Ôè¹

·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

ª¹Ô´¾Ñ¹ Ø̧�
ÃØ¡ÃÒ¹

¡ÒÃãªŒ

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

à¡Ô¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾

ÁÅ¾ÔÉ

(ä¹âμÃà¨¹ 
¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ)

ปาไม
เขตหนาว
เขตอบอุน
เขตรอน

พื้นท่ีแหงแลงกึ่งชื้น
ทุงหญาเขตอบอุน
เมดิเตอรเรเนียน
ทุงหญาเขตรอน
ทะเลทราย

นํ้าในแผนดิน
ชายฝงทะเล
ทะเล
เกาะ
ภูเขา
ขั้วโลก

แถบสีแสดงแนวโนมของผลกระทบในชวง 50-100 ปที่ผานมา

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3 ¡ÃÐ·º¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ª¹Ô´¾Ñ¹ Ø̧�μ‹Ò§¶Ôè¹ÃØ¡ÃÒ¹μ‹Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
·Ò§ªÕÇÀÒ¾

ตํ่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
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ภาคผนว 4 ารดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่28 เมษายน 2552 
เรื่อง มาตรารปองัน ควบคุม และําจัดชนิดพันธุตางถิ่น

ÁÒμÃ¡ÒÃ á¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑμÔ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹áÅŒÇ

1.  บริหารจัดการ
ชนิดพันธุตางถ่ิน

1.1  กําหนดหนวยประสานงานกลาง
ดานนโยบาย และการดําเนินงาน 

ปองกัน ควบคุม กําจัด ชนิดพันธุตาง
ถ่ินท่ีรุกราน รวมทั้งปรับปรุงทะเบียน
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม 

และกําจัดของประเทศไทยใหทันกับ
สถานการณอยูเสมอ

1. สผ.: สํานักความหลากหลายทางชีวภาพทําหนาท่ี
ประสานและผลักดันการดําเนินงานเก่ียวกับชนิดพันธุตาง
ถ่ิน และเก็บขอมูลเพ่ือเตรียมปรับปรุงทะเบียนขอมูลชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีรุกราน
2. กรมประมง: แตงตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันดาน
ความปลอดภัย และความหลากหลายทางชีวภาพ (IBC) 

เพ่ือเปนหนวยประสานงานกลางดานนโยบายเก่ียวกับการ
บริหารจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน

1.2  จัดทําแผนและดําเนินการควบคุม
การแพรระบาดและ/หรือกําจัด ชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลวในรายการ 1 

ซึ่งจะตองเปนแผนจัดการเฉพาะชนิด
พันธุ และตองดําเนินการโดยเรงดวน

1. สผ.:  
1.1 โครงการวิเคราะหผลกระทบและจัดทําแนวทางการ
จัดการชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีความสําคัญเรงดวน 

กรณีศึกษา: ไมกระถินยักษ
1.2 โครงการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ และจัดทําแนวทาง
การจัดการนกพิราบซึง่เปนชนดิพันธุตางถ่ินรุกรานท่ีมคีวาม
สําคัญเรงดวน
1.3 ผลักดันหนวยงานในระดับจังหวัดเปนพ้ืนท่ีนํารองใน
การจัดการชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานรุนแรงของพ้ืนท่ี
    - ป 2553 ดําเนินงานใน จ.นครปฐม และ จ.อุดรธานี
   - ป 2554 ดําเนินงานใน จ.พะเยา จ.นครราชสีมา และ 
จ.นาน
2. กรมประมง: จดัทาํโครงการแลกเปล่ียนปลาซัคเกอรกับ
ลกูปลาสวยงามหรือลกูปลาเศรษฐกิจ เพ่ือปองกันไมใหผูที่
เล้ียงปลอยท้ิงในแหลงน้ําธรรมชาติ
3. จังหวัด: 
3.1 ทสจ. แพร: โครงการกําจัดหอยเชอร่ี
3.2 ทสจ. นครปฐม: โครงการจัดทาํแนวทางการจัดการชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีรุกราน (ผักตบชวา) 
3.3 ทสจ. อุดรธานี: โครงการจัดทําแนวทางการจัดการชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีรุกราน (หอยเชอร่ี)
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3.4 ทสจ. พะเยา: การรณรงคกําจัดผักตบชวา และ
โครงการจัดทําแนวทางการจัดการชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่รุกราน (หอยเชอร่ี)
3.5 ทสจ. นครราชสีมา: โครงการจัดทําแนวทางการ
จัดการชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน  (หอยเชอร่ี)
3.6 ทสจ. อยุธยา: การรณรงคกําจัดผักตบชวา
3.7 ทสจ. ชัยนาท: กิจกรรมกําจัดผักตบชวา
3.8 ทสจ. สมทุรสาคร: กิจกรรมกําตัดผักตบชวาตาม
โครงการคลองสวยน้ําใส
3.9 เมืองพัทยา: จัดทําแผนและมาตรการควบคุม 

ปองกัน และกําจัดปลาซัคเกอรในเมืองพัทยา
2.  ปองกัน เฝาระวัง และ
ติดตามชนิดพันธุตางถ่ิน

2.1  สํารวจ ตรวจสอบ และติดตามการ
แพรกระจายของชนิดพันธุตางถ่ินท่ีมี
แนวโนมรุกรานในรายการ 2 หากพบวา
มีการแพรระบาด ใหดําเนินการควบคุม 

หรือกําจัดจากพ้ืนท่ีแพรระบาด และแจง
หนวยประสานงานกลาง

กรมประมง: สํารวจทรัพยากรประมงในแหลงน้ํา
ตางๆ ทั่วประเทศ

2.2  เฝาระวังและติดตามชนิดพันธุ
ตางถ่ินท่ีมีประวัติวารุกรานแลว แตยัง
ไมรุกรานในประเทศไทยในรายการ 
3 หากพบวามีแนวโนมที่จะเกิดการ
แพรกระจายในธรรมชาติ ใหแจงหนวย
ประสานงานกลาง เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันรวมกัน

1. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมกับ อส. ดําเนินโครงการการจัดตั้งศูนยแรกรับ 

ฟนฟู และกักกัน โรคสัตวปาของกลาง
2. กรมวิชาการเกษตร: จดัต้ังคณะทํางานเพ่ือการ
เฝาระวังชนิดพันธุตางถ่ิน
3. กรมประมง: สาํนักบริหารจัดการดานการประมง 
ทําหนาท่ีเฝาระวัง และติดตามชนิดพันธุตางถ่ิน ที่มี
แนวโนมจะแพรกระจายในธรรมชาติ

2.3  ไมสงเสริมการแพรกระจายของ
ชนิดพันธุตางถ่ินในรายการ 1, 2 และ 3 

รวมทั้งการขยายพันธุ ขยายถ่ินท่ีเพาะ
เล้ียง/เพาะปลูก และแจกจายพันธุ หาก
มวัีตถุประสงคเพ่ือการสงเสริมเศรษฐกจิ
ใหขออนุญาตตอ กอช. พรอมจัดทํา
แผนการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดเสนอ

กรมประมง: แตงต้ังคณะทํางานกําหนดแนว
ปฏิบัติการเพาะเล้ียงปลานิลใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรี
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2.4  ไมใหนําเขา มีไวในครอบครอง เพาะเล้ียง/
เพาะปลูก และขนสง ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ี
ยังไมเขามาในประเทศไทยแตมปีระวัตวิารุกรานใน
รายการ 4 หากมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจยั ให
ขออนุญาตตอ กอช. พรอมจัดทําแผนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดเสนอ 
หากชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไมเขามาใน
ประเทศไทยในรายการ 4 มกีฎหมายควบคุมเปนการ
เฉพาะอยูแลวใหดําเนินการขออนุญาตศึกษาตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย และใหหนวยงาน
รายงานตอ กอช. เพ่ือทราบ

1. กรมทางหลวง: หลีกเล่ียงการใชพันธุพืชตางถ่ิน
ทุกชนิดตามทะเบียนรายการ 4 โดยจัดหาชนิดพันธุ
พืชทิ้งถิ่นท่ีมีความใกลเคียงมาปลูกทดแทน
2. กรมประมง: คณะกรรมการระดับสถาบันดาน
ความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(IBC) มหีนาท่ีประการหน่ึงในการพิจารณาการนําเขา
ชนิดพันธุตางถ่ิน

2.5  ปองกัน ควบคุมการแพรระบาด และกําจัด
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษตาม
กฎหมาย

1. กรมประมง: จัดทําประกาศกรมประมง เร่ือง
แนวทางปฏิบัติในการปองกัน และควบคุมการแพร
กระจายของสัตวนํ้าตางถ่ินในแหลงน้ําธรรมชาติ  

2. อส.: สํารวจและรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ
ชนดิพันธุพชืและสัตวตางถ่ินรุกรานรายการ 1 2 และ 
3 ในพื้นท่ีปาอนุรักษ

2.6 จัดทําแนวทางปฏิบัติและดําเนินการควบคุม 

ปองกนั และติดตามตรวจสอบชนดิพันธุตางถ่ินจาก
การนําเขาโดยไมเจตนา โดยเฉพาะจากการขนสง
และคมนาคม

1. กรมประมง: สํานักงานบริหารจัดการดานการ
ประมงควบคุม ปองกัน การนําเขาสัตวนํา้มีชวิีต หรือ
ซากสัตวนํา้เขามาในราชอาณาจกัร ตามขอกฎหมาย
ที่เก่ียวของ ไดแก
1.1 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2499

1.3 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

1.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535

1.5 กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
2. การทาเรอืแหงประเทศไทย: กําหนดแนวปฏิบัติ
สําหรับทาเรือในความรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือเชียงแสน 

และทาเรือระนอง
3. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย:
3.1 ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูการควบคุม 

ปองกัน และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินจากการนําเขา
โดยไมเจตนา เชน แผนพับ อักษรไฟว่ิง
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3.2 ประสานกับผูแทนคณะกรรมการดําเนินงาน
ธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) เพ่ือแจงใหสายการบิน
ประกาศใหผูโดยสารทราบถึงการควบคุม ปองกัน 

และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินจากการนําเขาโดยไม
เจตนา
3.3 ประสานกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหดาํเนินการควบคุม ปองกัน และกําจัดชนิดพันธุ
ตางถ่ินจากการนําเขาโดยไมเจตนา
3.4 สงเสริมและใหการสนับสนุนกิจกรรมของหนวย
งานตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหรับรูขอมูลเก่ียวกับชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีตองการมีการควบคุม ปองกัน ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนด

2.7 จัดทําทะเบียนการครอบครองและ/หรือ
การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินอ่ืนท่ีไมไดอยูใน
รายการ 1-4 โดยมีขอมูลประกอบดวย ตน
กําเนิด ลักษณะ ที่อยูอาศัย ความเส่ียงท่ีจะ
แพรระบาด ตลอดจนสถานท่ีอยูในปจจุบัน 

ชื่อผูซื้อ ผูนําเขา ผูครอบครองและผูขาย เพ่ือ
ความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ

1. กรมประมง: จัดทําทะเบียนการครอบครองและ/
หรือการนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินตามบัญชี CITES 

ตามที่กฎหมายกําหนด
2. อส.: จัดทําทะเบียนการครอบครองและ/หรือ
การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินตามบัญชี CITES

3 .  สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ชนิดพันธุตางถ่ิน

3.1 สนบัสนนุการศึกษาวิจยั ปจจยัในการแพร
ระบาด การนําไปใชประโยชน และผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับชนิด
พันธุตางถ่ินในรายการ 1, 2 และ 3

1. อส.: 
1.1 สํารวจชนิดพันธุและการกระจายของพืชตางถ่ิน
รุกรานในพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน
1.2 โครงการวิจัยผลกระทบพืชตางถ่ินรุกรานตอ
ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน
2. กรมประมง: ศึกษาและตีพิมพบทความเก่ียวกับ
สัตวนํ้าตางถ่ิน ซึ่งมีความเส่ียงตอการรุกรานสัตวนํ้า
พื้นเมือง
3. กรมทางหลวง: ศึกษาและฟนฟูพืชทองถ่ินท่ีถูก
รุกรานและสูญหาย ใหกลับเขาสูวงจรระบบนิเวศ 

พรอมทั้งสงเสริมใหมีการขยายพันธุ เพ่ือนํากลับมา
ใชอยางเปนระบบและย่ังยืน

3.2  สนับสนุนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ
ซึ่งการศึกษาวิจัย และการดําเนินงานกําจัด 

ควบคุมชนิดพันธุตางถ่ินในรายการ 1, 2 และ 
3 โดยชีววิธี

กรมวิชาการเกษตร: สนับสนุนการวิจัย ปจจัยใน
การแพรระบาดของชนิดพืชพันธุตางถ่ิน
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3.3  สนับสนุนการศึกษาวิจัย ชนิดพันธุ
ตางถ่ินท่ีมากับนํ้าอับเฉาและชนิดพันธุ
เกาะติด (biofouling) รวมถงึปจจยัในการ
แพรระบาดและผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ

ทช.: การดําเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแพลงกตอนในนํ้าอับเฉาเรือเดินทะเล

3.4  สนับสนุน การศึกษา กฎหมาย 
มาตรการ กลไก ทีเ่ก่ียวของกับชนดิพันธุ
ตางถ่ินทางทะเล เพ่ือวางมาตรการ กลไก
ภายในประเทศ ใหสามารถควบคุมและ
จัดการชนิดพันธุตางถ่ินท่ีติดมากับนํ้า
อับเฉาและชนิดพันธุเกาะติด (biofouling)

1. กรมเจาทา: 
1.1 ของบประมาณเม่ือป 2552 - 2554 ในโครงการศึกษา
วิจัย เพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิด
พนัธุตางถ่ินในน้ําอับเฉาเรือเน่ืองจากกิจกรรมเดินเรือ แตไม
รับการจัดสรรงบประมาณ
1.2 จดัทําคําของบประมาณ ป 2555 - 2556 โครงการศึกษา
ชนดิพันธุตางถ่ินและชนิดพันธุเกาะติดจากกิจกรรมการเดิน
เรือ เพ่ือปองกันผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

และเตรียมรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมและการจัดการน้ําอับเฉาและตะกอนจากเรือ

4.  เผยแพร สราง
ความตระหนักและ
ใหความรู ในเร่ือง
ของชนดิพันธุตางถ่ิน

4.1  สนับสนุนการจัดทําและเผยแพรให
ความรูเก่ียวกับคูมือทะเบียนชนิดพันธุ
ตางถ่ิน ทีค่วรปองกนั ควบคุม และกําจัด 

ของประเทศไทย ซึ่งใชสําหรับดานตรวจ
พืชและดานกักสัตว โดยมีเคร่ืองมือที่
สามารถบงบอกลักษณะจําเพาะของ
ชนิดพันธุนั้นๆ ได

1. สผ.: 
1.1 จัดทําคูมือทะเบียนชนิดพันธุตางถ่ิน ที่ควรปองกัน 

ควบคุม และกําจัด
1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแนวทางการ
ปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานใหกับ
เจาหนาท่ีที่ควบคุมดูแลการนําเขาพืชและสัตว
2. กรมประมง: จัดทําหนังสือชนิดพันธุสัตวนํ้าตางถ่ิน 

สําหรับดานกักสัตวนํ้า
4.2  เผยแพรความรูและจัดฝกอบรม 

เจาหนาท่ีผู เก่ียวของและสาธารณชน
เก่ียวกับทะเบียนชนิดพันธุ ต างถ่ินท่ี
ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของ
ประเทศไทย และผลกระทบจากชนิด
พันธุตางถ่ินท่ีรุกราน

1. อส.: 
1.1 ดําเนินการเผยแพรมาตรการปองกัน ควบคุม และ
กําจัดชนิดพันธุตางถ่ิน ใหหนวยปฏิบัติไดทราบและนําไป
เปนแนวทางปฏิบัติแลว
1.2 กําลังอยูระหวางการจัดทําโปสเตอรชนิดพันธุตางถ่ิน
รายการท่ี 1 และ 2
2. กรมประมง: 
2.1 แตงต้ังคณะทํางานเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ
เก่ียวกับสัตวนํ้าตางถ่ิน
2.2 จัดทําโปสเตอร หนังสือ แผนพับ สติ๊กเกอร เก่ียวกับ
อันตรายของสัตวนํ้าตางถ่ิน แจกยังหนวยงานตางๆ
2.3 จดันิทรรศการเก่ียวกับสตัวนํา้ตางถ่ิน ในงานวันประมง
นอมเกลา

·ÕèÁÒ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2554
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ภาคผนว 5 รายละเอียดารดําเนินงานพื้นที่ชุมนํ้าตางๆ
1) ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹íéÒâ¤¡¢ÒÁ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
 สถานการณ: มติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 เห็นชอบใหอาวไทย เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาต ิ

ตอมาประชาชน ตําบลโคกขามและตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ขอใหขึ้นทะเบียนพ้ืนท่ีตําบลโคกขามและตําบล
พันทายนรสิงห เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ โดยขณะน้ี ตําบลบางหญาแพรก แสดงความจํานงท่ีจะขอ
ขึ้นทะเบียนเปนแรมซารไซตดวย
 ผลการดําเนินงาน: ในป 2553 และ 2554 สมาคมอนุรักษและธรรมชาติแหงประเทศไทยรวมกับองคการบริหารสวน
ตาํบลในพืน้ท่ีเปาหมายและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจดัการประชุมชีแ้จงเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับพื้นท่ีชุมนํ้า ขอดีขอเสียของการเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศและข้ันตอนของ
การข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศใหแกชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ
2) ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹íéÒ¾ÃØáÁ‹ÃíÒ¾Ö§ Ñ̈§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹ �̧
 สถานการณ: มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน2552 เห็นชอบใหขึ้นทะเบียนพ้ืนท่ีชุมนํ้าพรุแมรําพึง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ตอมากลุมอนุรักษแมรําพึง ไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ขอใหกระทรวงฯ ขึ้นทะเบียนพ้ืนท่ีชุมนํ้าพรุแมรําพึง 
เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศและย่ืนหนังสือเพ่ือผลักดันพ้ืนท่ีชุมนํ้าพรุแมรําพึงเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระหวางประเทศเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554

 ผลการดําเนินงาน: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการหารือรวมกับจังหวัด
ประจวบคีรขีนัธเก่ียวกับขัน้ตอนการข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมนํา้ ซึง่จงัหวัดประจวบฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมลูของพรุแม
รําพึงเพ่ือผลักดันใหเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ ตอไป
3) ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹íéÒà¡ÒÐÃÐ-à¡ÒÐ¾ÃÐ·Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò
 สถานการณ: มตคิณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหเกาะระ-เกาะพระทอง จงัหวัดพังงา เปนพ้ืนท่ี
ชุมนํ้าท่ีสมควรไดรับการเสนอเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ และมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2553 เห็นชอบใหขึ้นทะเบียนเกาะระ-เกาะพระทอง เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้า
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ
 การดําเนินงาน: อยูระหวางการจัดทํา RamsarInformation Sheet เสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ี
ชุมนํ้า เพ่ือขึ้นทะเบียนเกาะระ-เกาะพระทองเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ
4) ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹íéÒà¡ÒÐ¡ÃÐ Ñ̈§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
 สถานการณ: มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบใหเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพ้ืนท่ี
ชุมนํ้าท่ีสมควรไดรับการเสนอเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศและมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ในคราวการประชุม คร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2553 เห็นชอบใหขึ้นทะเบียนเกาะกระเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความ
สําคัญระหวางประเทศ
 การดําเนินงาน: อยูระหวางการจัดทํา RamsarInformation Sheet เสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ี
ชุมนํ้า เพ่ือขึ้นทะเบียนเกาะกระ เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ
5) ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹íéÒ·ÐàÅ¹ŒÍÂ Ñ̈§ËÇÑ´¾Ñ·ÅØ§
 สถานการณ: พื้นท่ีชุ มนํ้าพรุควนข้ีเส้ียนในเขตหามลาสัตวทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศลําดับที ่948 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2541 โดยมีเน้ือที ่3,085 ไร ตอมามติ
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คณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552เห็นชอบใหขึ้นทะเบียนพ้ืนท่ีชุมนํ้าเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เปนพ้ืนท่ีชุมนํ้า
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและคณะทํางานวิชาการพ้ืนท่ีชุมนํ้า ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 

2553 เห็นชอบในการขยายขอบเขตพื้นท่ีพื้นท่ีชุมนํ้า ที่มีความสําคัญระหวางประเทศพรุควนข้ีเส้ียนในเขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ใหครอบคลุมทั้งทะเลนอย
 การดําเนินงาน: อยูระหวางรวบรวมขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือพิจารณา
6) ¡ÒÃàÊ¹Í¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹¡Í¾Â¾ã¹â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �¹¡Í¾Â¾áÅÐ¡ÒÃãªŒ
»ÃÐâÂª¹�¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¢Í§¹¡Í¾Â¾ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ã¹àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃºÔ¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡-ÍÍÊàμÃàÅÕÂ
 สถานการณ: มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม2553 เห็นชอบในการรับรองขอตกลงการเปนพันธมิตรสําหรับ
การอนุรักษนกอพยพและการใชประโยชนถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกอพยพอยางย่ังยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย รวมทั้ง เห็นชอบในการเสนอพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 และวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 เปนพ้ืนท่ีเครือขายอนุรักษนกอพยพ ตามโครงการความรวมมือ
พันธมิตรสําหรับนกอพยพและการใชประโยชนถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกอพยพอยางย่ังยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-
ออสเตรเลียประกอบดวย
 � ประเทศไทยไดเสนอพ้ืนท่ีชุมนํ้าปากแมนํ้ากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ซึ่งเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ 

ลําดับที ่1100 เปนเครือขายนกชายเลน (Shorebirdnetwork) เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2548

 � พื้นท่ีชุมนํ้าหลัก 9 แหง ไดแก แองเชียงแสนและเวียงหนองหลม จังหวัดเชียงราย บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากน้ําตรังจังหวัดตรัง เขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํ้าหวยตลาด เขตหามลาสัตวปา
อา่งเก็บนํา้สนามบินและเขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํา้หวยจระเขมาก จงัหวัดบรุรีมัย อุทยานแหงชาตเิขาสามรอยยอด จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ กุดทิง และบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
 � พื้นท่ีชุมนํ้ายอยในอาวไทยตอนใน 6 แหง ไดแก บานปากทะเล แหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุร ีศูนยศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางป)ู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชิน ีจงัหวัดสมทุรปราการ ดอนหอยหลอด และหาดเลนบานคลองโคน 

จังหวัดสมุทรสงคราม และนาเกลือบานโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
 การดําเนินงาน: เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีเขารวมเปน
เครือขายนกอพยพ และเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป ดังน้ี
 1) กําหนดข้ันตอนการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีเขารวมเปนเครือขายอนุรกัษนกอพยพตามโครงการความรวมมอืพันธมิตรสําหรับ
การอนุรักษนกอพยพและการใชประโยชนถิ่นท่ีอยูอาศัยของนกอพยพอยางย่ังยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย โดยดําเนินการในรูปแบบเดียวกับการเสนอพ้ืนท่ีชุมนํ้าเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ
 2) กําหนดแผนการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีเปนเครือขายนกอพยพ ดังน้ี

»‚ 2554 »‚ 2555 »‚ 2556

1. นาเกลือบ านโคกขาม  จังหวัด
สมุทรสาคร

1. ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชิน ีจังหวัดสมุทรปราการ)
2. แองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1. อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

 3) กรณีที่มีการพิจารณาเก่ียวกับโครงการความรวมมือพันธมิตรสําหรับการอนุรักษนกอพยพและการใชประโยชนถ่ินท่ี
อยูอาศัยของนกอพยพอยางย่ังยืนในเสนทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ควรเชิญผูแทนจากสมาคมอนุรกัษนกและ
ธรรมชาติแหงประเทศไทยเขารวมการประชุมคณะทํางานวิชาการพ้ืนท่ีชุมนํ้า เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
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ภาคผนว 6 รายละเอียดโครงารท่ีไดรับารออหนังสือรับรอง
ปริมาณาซเรือนระจท่ีลดได
 1. โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดที่ไดรับการรับรองแลวเทากับ 

100,678 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (21 ธ.ค. 2548-30 มิ.ย. 2550)

 2. โครงการ Korat Waste to Energy ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดที่ไดรับการรับรองแลวเทากับ 714,546 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (1 พ.ค. 2546-16 มิ.ย. 2550)

 3. โครงการ Univanich Lamthap POME Biogas Project ปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดทีไ่ดรบัการรับรองแลวเทากับ 

4,346 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (1 ก.พ 2552-31 มี.ค. 2552)

 4. โครงการ Decha Bio Green Rice Husk Power Generation 7.5 MW ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดที่
ไดรับการรับรองแลวเทากับ 10,377 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (17 ก.พ. 2553-30 มิ.ย. 2553)

 5. โครงการ Bionersis Project Thailand 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดที่ไดรับการรับรองแลวเทากับ 21,594 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (1 เม.ย. 2553-31 ธ.ค. 2553)
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.È. 2554

μÒÃÒ§·Õè À7.1 สรุปตัวชี้วัดดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสาขาตางๆ

ÊÒ¢Ò μÑÇªÕéÇÑ́ Ë¹‹ÇÂ ÃÐ Ñ́º»̃¨¨ØºÑ¹ à»‡ÒËÁÒÂ

2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ลานตัน

คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

229.09

(พ.ศ. 2543)
-

ผลตางของอุณหภูมิเฉลี่ยกับคาปกติ องศาเซลเซียส +0.94 -

ผลตางของอุณหภูมิสูงสุดกับคาปกติ องศาเซลเซียส +1.04 -

ผลตางของอุณหภูมิตํ่าสุดกับคาปกติ องศาเซลเซียส +1.23 -

2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุมครองทะเลและชายฝง รอยละ 
(ของพื้นที่นานนํ้าไทย) 20 25

พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติที่ขึ้นทะเบียนแรมซาร 
(Ramsar site)

แหง 12 15

ชนิดพันธุตางถิ่นรุกรานในประเทศไทย ชนิด 81 -

2.3 ทรัพยากรนํ้า

ความแตกตางระหวางปริมาณนํ้าฝนกับคาปกติ รอยละ 5 -

สัดสวนแหลงเก็บกักนํ้าตอปริมาณนํ้าทาทั้งหมด รอยละ 38 -

คุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน ระดับ - -

คุณภาพนํ้าทะเลชายฝง ระดับ - -

ภาคผนว 7 ตัวชี้วัดสําหรับารติดตามและประเมินผลรายสาา
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถสรุปตัวชี้วัดที่สําคัญในแตละดานทั้งนี้ เพื่อให
สามารถเปนแนวทางในการติดตามสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่องในอนาคต โดยแบงตวัชี้วัดตามประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีส่าํคัญได 
ดังนี้
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2.4 พลังงาน ความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity) 

หรือสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
พันตันเทียบเทานํ้ามัน
ดิบตอพันลานบาท

15.48 ลดลงรอยละ 25 

จากป พ.ศ. 2548 

ภายในป 
พ.ศ. 2573

ความยืดหยุนการใชพลังงาน (Energy Elasticity) หรืออัตรา
การเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงานตออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP

- 0.94 0.7 ใน
ป พ.ศ. 2573

สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย รอยละ
10

20 ใน
ป พ.ศ. 2565

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ตันตอลานบาท 43 -

การใชพลังงานขั้นสุดทายตอประชากร ตันเทียบเทานํ้ามันดิบ
ตอคน 1.12 -

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย ตันตอตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบ 3 -

2.5 การใชที่ดิน ดิน และแรธาตุ การบุกรุกพื้นที่ปา คดี 5,597 -

สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด รอยละ 33.56 40

สัดสวนพื้นที่เสื่อมโทรม รอยละ กวา 50 -

จํานวนขอรองเรียนการทําเหมืองแร ครั้ง/ป - -

2.6 สิ่งแวดลอมชุมชน
อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรในเขตเมือง รอยละ 3.62

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตารางเมตรตอคน 4.16



336
สํานังานนโยบายและแผนทรัพยารธรรมาติและสิ่งแวดลอม
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³

�¤Ø³
ÀÒ¾

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍ
Á ¾

.È. 2554

μÒÃÒ§·Õè À7.1 สรุปตัวชี้วัดดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสาขาตางๆ

ÊÒ¢Ò μÑÇªÕéÇÑ́ Ë¹‹ÇÂ ÃÐ Ñ́º»̃¨¨ØºÑ¹ à»‡ÒËÁÒÂ

อัตราการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ รอยละ 3.5

จํานวนชุมชนแออัด แหง 6,334 (ป พ.ศ. 2551)

2.7 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

สัดสวนพื้นที่อนุรักษทั่วประเทศ รอยละ - -

จํานวนโบราณสถานขึ้นทะเบียน แหง 2,167
ขาดอีก 

6,534 แหง
2.8 ขยะ ของเสีย และ
สารอันตราย

อัตราการเกิดขยะ กิโลกรัมตอป 15,160 ลาน (พ.ศ. 2553)

-

ปริมาณที่ไดรับกําจัดอยางถูกตอง กิโลกรัมตอป 5,770 ลาน (พ.ศ. 2553)

-

ปริมาณสารอันตรายผานในประเทศ ลานตัน 30.66 -

จํานวนอุบัติภัยจากสารอันตรายในรอบป ครั้ง -

ปริมาณของเสียที่แจงนําออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัน -

ปริมาณของเสียอันตรายที่มีการแลกเปลี่ยนผานระบบการแลกเปลี่ยนของเสีย ตัน -

2.9 คุณภาพอากาศ และเสียง รอยละที่ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10) เกินคามาตรฐานในรอบป 
(รายจังหวัด หรือภูมิภาค)

รอยละ 4.6 (ริมถนน กทม.และ
ปริมณฑล) -

จํานวนเรื่องรองเรียนปญหาคุณภาพอากาศในรอบป เรื่อง - -

รอยละที่ระดับเสียงเกินมาตรฐาน รอยละ 51 (ริมถนน กทม.และ
ปริมณฑล) -

จํานวนเรื่องรองเรียนปญหาระดับเสียงในรอบป เรื่อง - -

2.10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จํานวนครั้งของเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดในรอบป ครั้ง - -

จํานวนหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ หมูบาน - -
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