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และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทาํรายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องทุกป โดยการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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สิ่งแวดลอมพิเศษในปนี้ จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํ้า อาหารและพลังงาน การใชประโยชนพื้นที่
ปาไม ขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอันตราย และการใชพลงังานหมนุเวยีน ซึ่งรายงานฉบบัน้ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดพิจารณาเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ในนามประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ไดประสานความรวมมือกัน
อยางดยีิ่ง โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม ทาํใหรายงานสถานการณคณุภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีความสมบูรณ ครบถวน และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนีจ้ะเปนประโยชนในการ
นําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ และผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใช
ในการวางแผนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไดรับอิทธิพลจากปจจัยขับเคลื่อนทั้งการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลกและภูมิภาค ซึ่งสงผลให
คุณภาพสิ่งแวดลอมสวนใหญของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง

 ๑. สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

  ๑.๑ สถานการณโดยรวมของประเทศ
   เมื่อสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีประชากร ๖๕.๑๒ ลานคน คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ ๐.๔๒
ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเล็กนอย โดยมีประชากรในเขตเมือง (ตามทะเบียนราษฎร) คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๔ ของประชากร
ทั้งหมด และมีสัดสวนการเพิ่มประชากรสูงกวาพื้นที่รอบนอก สงผลใหเกิดขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย รวมถึงการใชพลังงาน
ในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นมาก สวนโครงสรางประชากรของประเทศไดเปลี่ยนไปสูสังคมผูสูงอายุ ที่มีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ ๑๔.๒๔ ขณะท่ีประชากรวยัแรงงานลดลงสวนทางกบัความตองการแรงงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น จงึตองพึ่งพา
แรงงานจากตางประเทศ โดยมีการอนุญาตแรงงานตางดาว ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑.๕๖ ลานคน มีการขอขึ้นทะเบียน
เพิ่มเติมและอยูระหวางการขอที่ยังไมไดรับอนุญาตอีก ๑.๑๒ ลานคน
   ดานภาวะสุขภาพของประชาชน พบการปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
โรคมะเร็งที่ยังคงเปนสาเหตุการตายอันดับหนึง่ ในขณะที่ภาวะปญหาทางสังคม พบปญหาอาชญากรรมโดยรวมลดลง
แตตองเฝาระวงัปญหาเดก็และเยาวชน รวมถงึการถูกลดลาํดับดานการคามนุษยจากกระทรวงการตางประเทศ สหรฐัอเมรกิา



๒

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผานมา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ขยายตัวตํ่ากวาที่คาดการณ โดยขยายตัวเพียงรอยละ ๒.๙ ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งขยายตัวรอยละ ๖.๕ เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงฟนตัว การลงทุนจากตางประเทศลดลง และจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติชะลอตัว
ในไตรมาสสดุทาย อกีทั้งไดรบัผลจากภยัแลงทาํใหการสงออกสนิคาเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรหดตัว แมวารฐับาลไดมี
นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจในระยะแรก แตไดกอภาระผูกพันทางการคลังตามมา ภาวะการจางงานโดยรวมลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ยกเวนการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการยังคงขยายตัว สวนรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น
เปน ๒๕,๑๙๔ บาทตอเดือน แตหนี้สินครัวเรือนก็เพิ่มตามเนื่องจากคาครองชีพที่สูงขึ้น
   นอกจากนี้ ยังไดเกิดสถานการณความขัดแยงและเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ นําไปสูการ
ประกาศยึดอํานาจการปกครองประเทศ โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพื่อยุติความขัดแยงและความไมสงบที่เกิดขึ้น โดยไดเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศพรอมการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
และจัดการเลือกตั้งใหแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนดไว
   สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมยังคงเปนประเด็นสําคัญของประเทศ ภายใตนโยบายและแผนพัฒนา
ประเทศที่มุงสูการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการเพิ่มสัดสวนงบประมาณรายจายประจําป ที่จัดสรรสําหรับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นชัดเจน จากรอยละ ๑.๘ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนรอยละ 
๔.๔ และ ๕.๒ ของงบประมาณรายจายรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ นอกจากนี้ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดใหความสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายเรงดวนหลายประการ อาทิ 
การปราบปรามการบกุรกุทําลายปาไมเพื่อปองกนัไมใหมกีารบกุรกุเพิ่มเตมิ การขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า
ใหเปนไปอยางมเีอกภาพและบรูณาการ และการแกไขปญหาขยะมลูฝอยเพื่อลดขยะมลูฝอยเกาตกคางและจดัทาํแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยในแตละจังหวัด เปนตน

  ๑.๒ สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลกและระดับภูมิภาค
   ประเด็นชั้นบรรยากาศกลายเปนประเด็นสําคัญลําดับตน ๆ  ของโลก ซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดระบุชัดวา
สาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลกเกดิจากกจิกรรมของมนษุยที่มมีาโดยตลอดกวา ๒๐๐ ป และหาก
ไมดําเนินการใด ๆ จะสงผลกระทบอยางรุนแรง แมที่ผานมาไดมีความรวมมือของประชาคมโลกในการจัดการปญหา
สภาพภูมิอากาศ โดยพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไมเกิน ๒ องศาเซลเซียส 
แตยังไมมีการบังคับที่จะทําใหเกิดผลตามเปาหมายได นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญอื่น ๆ ของโลก ไดแก 
การใชที่ดนิไมเหมาะสมกับศกัยภาพ การจัดการนํ้าที่ไมเปนธรรม การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ การยายฐานผลิต
สารเคมีของบริษัทตาง ๆ การเพิ่มปริมาณของเสียอันตราย สําหรับสถานการณสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
มทีศิทางเดยีวกบัสถานการณของโลก อีกท้ังยงัมปีญหาดานธรรมาภิบาลที่เปนความทาทายตอการบรหิารจดัการสิ่งแวดลอม
ในภาพรวมของภูมิภาคนี้ 
   การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลกภายใตความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ ไดดําเนินการภายใต
อนุสญัญาและกรอบความรวมมือตาง ๆ  อยางตอเน่ือง รวมทั้งมกีารประชมุสหประชาชาตวิาดวยการพฒันาที่ยั่งยนื (United 
Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ การประชุม Rio+20 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประเทศภาคีสมาชิกตาง ๆ ซึ่งรวมประเทศไทยไดยืนยันความมุงมั่นที่จะใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเห็นพองใหมี
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การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาของ
ประชาคมโลกในอกี ๑๕ ปขางหนา แทนเปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 
ที่จะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ความรวมมือในระดับภูมิภาค ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมในประเด็นที่มีความ
คาบเกี่ยวระหวางประเทศ อาทิ ปญหาหมอกควัน การจัดการปาไมตามแนวชายแดนประเทศ การลักลอบคาพืชและ
สตัวปา และการจดัการแมน้ําโขง เปนตน นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดรวมกบัประเทศในกลุมประชาคมอาเซยีนจดัทาํกรอบ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมอาเซียน (ASEAN Environmental Blueprint) เพื่อเปนแนวทางดําเนินงานมุงสูเปาหมายเดยีวกนั 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมอืในการตอบสนองตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ การเพิ่มมาตรการเพ่ือลดการ
แสวงหาประโยชนดานทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังานที่ไมเปนธรรม และความรวมมอืในการปองกนัการเคลื่อนยายมลพษิ
ไปยังประเทศที่ยังไมมีกฎระเบียบในการควบคุม หรือมีกฎเกณฑที่ไมเขมงวด 

 ๒. สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ

  ๒.๑ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
   • ทรัพยากรที่ดิน 
    ประเทศไทยมีเนื้อที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๖๙ ลานไร มีการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม เพื่อเปนพื้นที่เกษตรในลักษณะที่มีความสัมพันธ
ผกผันกัน กลาวคือ พื้นที่ปาไมมีแนวโนมลดลงในขณะที่พื้นที่เกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามลําดับ สําหรับพื้นที่ชุมชนได
มีสัดสวนเพิ่มขึ้น เนือ่งจากการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางและการขยายตัวของชุมชนเมือง นอกจากนี ้ ยังมีปญหาดาน
การวางแผนการใชที่ดิน ทําใหเกิดการนําพื้นที่ปาไมมาทําการเกษตร และใชพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพดานการเกษตรไปพัฒนา
สําหรับที่อยูอาศัยและอุตสาหกรรม เปนตน ทําใหพื้นที่ซึ่งมีปาไมปกคลุมลดลง สงผลใหเกิดการชะลางหนาดินและ
ดินขาดความสมบูรณ นอกจากนี ้ ยังมีความกระจุกตัวในการถือครองที่ดิน ซึ่งพบวาที่ดินมีโฉนดกวารอยละ ๖๐ ถือ
ครองโดยกลุมผูถือครองรอยละ ๑๐ ซึ่งมีการถือครองที่ดินกระจุกตัวมากที่สุดในภาคกลาง และกระจุกตัวนอยที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินที่ผานมา ไดริเริ ่มระบบการกําหนดเขตบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม เพื่อสงเสริมการเกษตรประเภทตาง ๆ โดยประกาศเขตเหมาะสมตอการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซึ่งได
ดําเนินการแลว ๒๐ ชนิด การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มอีกประมาณ ๓ หมื่นราย
รวมพื้นที่ ๐.๕๘ ลานไร การสงเสริมใหมีการปรับปรงุคณุภาพดนิดวยปุยพชืสดและปุยอนิทรยี การปลกูหญาแฝกเพ่ือปองกนั
การพงัทลายของดนิในพื้นที่ลาดเอยีง การปลกูพชืแบบผสมผสาน รวมทั้งไดยกรางพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง 
พ.ศ…. เพื่อผลักดันใหมีการใชประโยชนในพื้นที่วางเปลาและกระจายการถือครองที่ดิน

   • ทรัพยากรปาไม 
    จากขอมูลพบวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พื้นที่ปาไมลดลงเหลือ ๑๐๒.๑๒ ลานไร หรือรอยละ ๓๑.๕๗
ของพื้นที่ประเทศ ลดลงประมาณ ๕.๑๒ ลานไร ในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งน้ี สาเหตสุาํคญัมาจากการบกุรกุเขาไปใชประโยชน
ในลกัษณะการแผวถางพ้ืนท่ีเปนบรเิวณกวาง ในขณะที่การข้ึนทะเบยีนปาชมุชนไดมแีนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเมื่อกลางป ๒๕๕๗ 
มีปาชุมชน ๘,๔๓๕ โครงการ พื้นที่รวมประมาณ ๓.๖๙ ลานไร สวนการบุกรุกเขาไปลักลอบตัดไมและการลักลอบคา
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สัตวปาอยางผิดกฎหมายยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ง ซึ่งประเทศไทยไดถูกองคกรระหวางประเทศมองวามีความออนแอ
ในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะการดูแลการคางาชางและผลิตภัณฑจากชางที่ผิดกฎหมาย
    การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ผานมา ไดมีการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศปาไม โดยจัดทํา
แผนแมบทการฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศ ๒๕ ลุมนํ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใชมาตรการทางกฎหมายดําเนินการ
กับผูบุกรุกปาไม ปรบัปรงุระบบฐานขอมูลสถานภาพพชืปาและสตัวปา ผลกัดันใหไมพะยงูขึ้นบญัช ี๒ ของอนุสญัญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสญูพนัธุ (Convention on lnternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) เพื่อควบคุมและยับยั้งการสงออกผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการสงเสริมบทบาท
ของภาคเอกชนและชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม

   • ทรัพยากรแร 
    การผลิตแรภายในประเทศมีแนวโนมคงที่ ในขณะที่ความตองการใชประโยชนแรภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาการใชแรในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ ๒.๒๔ ทําใหมีแนวโนมพึ่งพา
การนําเขาเพิ่มมากขึ้น แมไดเพิ่มการสํารวจแหลงแรซึ่งกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ แตที่ผานมาการทํา
เหมอืงแรบางพื้นท่ีถกูคดัคานจากประชาชนมากขึ้น เพราะเกรงผลกระทบที่จะเกดิขึ้นตอสขุภาพของผูที่อยูอาศยัในบรเิวณ
ใกลเคียง รวมทั้งสงผลตอพื้นที่เกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีกรณีการรองเรียนเนือ่งจากไดรับผลกระทบและ
เสียหายจากการทําเหมืองแร 
    การจัดการทรัพยากรแรและแกไขผลกระทบจากการทําเหมืองแรที่ผานมา ไดจัดทําเขตการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรณีไปแลว ๕๙ จังหวัด โดยเรงใหการสํารวจครอบคลุมตามแผนที่กําหนดไว ๗๐ จังหวัด มีการ
ติดตามการดําเนินงานของกิจการเหมืองแรตาง ๆ ที่เขาขายประเภทโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มีการใหรางวัลเหมืองแรสีเขียวเปน
ประจําทุกป เพื่อจูงใจและผลักดันใหผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน มีการแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการระงับกิจการเหมืองแรที่สงผลกระทบตอชุมชนและระบบนิเวศในบางพื้นที่

   • ทรัพยากรนํ้า 
    นํา้ทาอันเปนแหลงนํา้สําคัญบนพื้นผิวดินมีปริมาณโดยรวมสูงขึ้น อันเปนผลจากปริมาณนํ้าฝน
ที่สูงขึ้น โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณฝน ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร สูงกวาคาเฉลี่ยในชวง ๓๐ ปที่ผานมา แตนํ้าตนทุนสําหรับ
ในชวงหนาแลงซึ่งเปนนํ้าที่กักเก็บในอางเก็บนํ้าขนาดใหญมีปริมาณลดลง เนื่องจากการไหลของนํ้าทาลงอางเก็บนํ้าลดลง 
ปริมาณนํา้บาดาลตามแหลงกักเก็บใตดินทั่วประเทศ ไดถูกนํามาใชเพื่อการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่
ภาคกลาง สงผลใหระดับนํา้บาดาลในบริเวณพื้นที่เกษตรลดลง แตสําหรับพื้นที่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 
ซึ่งไดมีมาตรการควบคุมการใชนํา้บาดาล มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ พบวา ระดับนํา้บาดาลกําลังฟนตัวเพิ่มในอัตราเฉลี่ย 
๑ - ๒ เมตรตอป
    การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ที่ผานมา ไดเรงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการนํา้ในระบบชลประทาน ประกาศ
ใหเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนผูใชนํา้บาดาลจากที่ระดับความลึก ๓๐ เมตร เปน ๑๕ เมตรขึ้นไป นอกจากนี้ ไดปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการนํา้ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ 
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เพื่อทาํหนาที่กาํหนดกรอบนโยบายและแผนงานฯ บรูณาการ การสั่งงานหนวยงานรฐัรวมถงึกาํกบัดแูลใหการบรหิารจัดการนํ้า
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   • ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
    แนวชายฝงของประเทศซ่ึงมคีวามยาวประมาณ ๓,๑๔๘ กโิลเมตร ถือเปนแหลงทรพัยากรอนัมคีณุคา 
โดยเฉพาะปาชายเลนซึ่งมีพื้นที่ ๑.๕๗ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเพิ่มจากปที่ผานมาประมาณ ๔ หมื่นไร อันเปนผล
จากการฟนฟูปาชายเลนอยางจริงจังและการเพิ่มของดินเลนงอกบริเวณปากแมนํา้ ซึ่งเอื้อตอการขยายตัวตามธรรมชาติ
ของปาชายเลน อยางไรก็ตาม พืชและสัตวอันมีคุณคาอื่น ๆ ในบริเวณชายฝงทะเลยังคงถูกคุกคามโดยมนษุยและ
ภัยธรรมชาต ิโดยพบโลมาอริวดแีละเตาทะเลตายทกุป ในขณะที่แนวปะการงัสวนใหญอยูในสภาพเสยีหายถงึเสยีหายมาก
อันเนื่องมาจากตะกอนและนํ้าเสียจากฝงพื้นดิน กิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล และการลักลอบขุดปะการัง นอกจากนี้ 
ปญหาการกัดเซาะชายฝงยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนบน
    การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เครือขายชุมชน และองคกรเอกชน ดําเนินการปองกันและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อยางตอเนือ่ง ทั้งการวางปะการังเทียมกระจายตามแนวชายฝงเพื่อฟนฟูแนวปะการัง การดูแลปองกันสัตวทะเลหายาก
การปลูกปาชายเลนในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม นากุงราง ดินเลนงอกใหม และพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ การจัดทําแผนบูรณาการ
งบประมาณการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงครอบคลุมทั้ง ๒๓ จังหวัด รวมถึงการสงเสริมบทบาท
ของเครือขายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด

  ๒.๒ ทรัพยากรพลังงาน
   • พลังงาน 
    พลังงานไดถูกนํามาใชเพื่อสนองตอความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น เห็นไดจากความตองการ
ใชพลังงานเชิงพาณิชยขั ้นตนเพิ่มขึ ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูที ่ระดับ ๒,๐๕๒ เทียบเทาพันบารเรลนํา้มันดิบตอวัน
ซึ่งเพิ่มจากปที่ผานมา รอยละ ๒.๖ สวนใหญใชกาซธรรมชาติในสัดสวนสูงสุด ในขณะที่ความสามารถในการผลิตพลังงาน
เชงิพาณชิยขั้นตนของประเทศลดลงจากปที่ผานมาเลก็นอย เหลอืประมาณ ๑,๐๗๓ เทยีบเทาพนับารเรลน้ํามนัดบิตอวนั ทาํให
มีการนําเขาพลงังานเพ่ิมสูงขึ้น สวนการใชพลังงานเชงิพาณชิยขั้นสดุทายของประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูที่ระดับ ๑,๓๖๔ 
เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ ๓.๖ ในสวนนี้เปนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
คิดเปนรอยละ ๑๑.๙ โดยพลังงานหมุนเวียนที่นํามาใชสวนใหญมีแหลงพลังงานมาจากชีวมวล จําพวกกากออย วัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร และพลังงานแสงอาทิตย นอกเหนือจากนีป้ระเทศไทยยังมีการใชพลังงานหมุนเวียนแบบดั้งเดิม 
จําพวกฟน ถาน แกลบ และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอยูเปนจํานวนมาก
    การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานที่ผานมา มีมาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงทางพลงังาน จัดตั้งเงนิหมุนเวียนเพ่ือการอนุรกัษพลงังานและพลงังานทดแทน กาํหนดมาตรฐานการใชพลงังาน
สําหรับอาคารกอสรางใหม มีการปรับโครงสรางราคาพลังงานและปรับสัดสวนภาษีสรรพสามิตเขากองทุนนํา้มัน เพื่อ
สะทอนถึงตนทนุท่ีแทจรงิและใหราคาเปนไปตามกลไกตลาดมากขึ้น และปจจบุนัไดเตรยีมปรบัแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP 2015) ฉบับใหม ภายใตหลักการกระจายแหลงเชื้อเพลิง ลดการนําเขา
พลังงาน กําหนดคาไฟฟาที่เปนธรรม และคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม
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  ๒.๓ สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
   • สิ่งแวดลอมชุมชน 
    สิ่งแวดลอมชุมชนเปนประเด็นที่มีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองตาง ๆ ที่มีที่อยูอาศัย
และอาคารสูงหนาแนนขึ้น สงผลใหพื้นที่สีเขียวลดลง มีปญหาจากการกอสรางและขยะมูลฝอยจากการกอสราง ปญหา
มลทัศนจากปายโฆษณาและสิ่งปลูกสราง ปญหาขยะมูลฝอยและนํา้เสียชุมชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
หนวยงานรับผิดชอบ มีการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตอง รอยละ ๒๗.๗๑ และมีการบําบัดนํ้าเสียชุมชน เพียงรอยละ 
๑๐ สวนชุมชนในบริเวณใกลเสนทางคมนาคมสายหลักในเมืองใหญตาง ๆ ไดประสบปญหาฝุนละออง มลพิษทางอากาศ 
และปญหาระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
    การดาํเนินงานดานส่ิงแวดลอมชมุชนที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงใหความสาํคญั
ตอการดแูลรกัษาพื้นท่ีสเีขยีว โดยเริ่มสํารวจและอนุรกัษตนไมใหญเพื่อใหเปนพื้นที่สเีขยีวของเมอืง พฒันาพื้นที่วางใหเปน
พื้นที่เพื่อการนันทนาการ มกีารใชผงัเมอืงเปนเครื่องมอืในการจัดการพื้นที่ โดยมผีงัเมอืงรวมที่ประกาศไปแลวเกอืบ ๒๐๐ แหง 
นอกจากน้ี ไดจดัทํารางแผนจัดการส่ิงแวดลอมชมุชนของประเทศ เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ

   • สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
    สิ่งแวดลอมโดยรอบแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมบางแหงไดรับการจัดการที่ดี แตหลายแหง
ถูกคุกคามโดยการขยายตัวของชุมชนการทองเที่ยว การพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม อีกทั้งไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ทําใหสิ่งแวดลอมในบริเวณนัน้ ๆ มีความเสื่อมโทรม แมมีมาตรการ
คุมครองในลักษณะตาง ๆ  รวมถึงการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกซึ่งไดถูกดําเนินการไปแลวรวม ๕ แหง กําลังบรรจุใน
บัญชีรายชื่อเบื้องตนอีก ๔ แหง โดยมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับการบรรจุรายชื่อลาสุด 
แหลงมรดกโลกบางแหงก็ยังเผชิญกับภัยคุกคาม เชน กรณีกลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ซึ่งเปนมรดกโลกและถูกจัดอยูใน
ภาวะอันตราย โดยคณะกรรมการมรดกโลกขอใหประเทศไทยเรงลดภัยคุกคามทุกรูปแบบ และรายงานความกาวหนา
ในการประชุมป พ.ศ. ๒๕๕๘
    การดาํเนินงานดานสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมศลิปกรรมที่ผานมา มกีารกาํหนดนโยบาย 
แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่เกี่ยวของ พรอมการขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมระดับจังหวัด นอกจากนี้ 
ไดทําการศึกษาเพื่อจัดทําคูมือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา สํารวจและจัดทําขอมูลทะเบียน
ยานชุมชนเกาในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมชุมชนตลาดการคา ชุมชน
ชาติพันธุ ชุมชนริมนํ้า ชุมชนรถไฟ ชุมชนประมงและเกษตร และชุมชนหมูบาน รวมทั้งจัดทําเกณฑคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ แนวทางหรือมาตรการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน ธรณีสัณฐานและ
ภูมิลักษณวรรณา และภูเขา เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจแกทองถิ่นและหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒.๔ ภาวะมลพิษ
   • ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
    การสํารวจปรมิาณขยะมูลฝอยชมุชนที่เกดิข้ึน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา มปีระมาณ ๒๖.๗๗๔ ลานตนั 
หรือประมาณ ๗๓,๓๕๕ ตันตอวัน จําแนกเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเขตเทศบาล
รอยละ ๕๔ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ ๔๖ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไดถูกนํากลับไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ ๑๙ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศ ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นมีประมาณ รอยละ ๒ สวนใหญเปน
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีย้ังมีเศษวัสดุเหลือใชจากการกอสราง
ซึ่งยังเปนปญหาในการจัดการ ตลอดจนปญหาการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอื่น ๆ เห็นไดจาก
เหตุการณไฟไหมหลุมขยะ ๑๑ แหง ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่รกรางหรือ
บอดินเกาตาง ๆ ที่พบกวา ๑๐ แหง ซึ่งไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชุมชนใกลเคียง
    การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายที่ผานมา มีการจัดลําดับจังหวัดที่มีปญหาวิกฤต
ดานการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเรงดําเนินการแกไขปญหา สงเสริมการลดขยะมูลฝอยชุมชนจากแหลงกําเนิด โดยการคัด
แยกขยะ สงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสียที่ตองฝงกลบอยางตอเนื่อง เรงนโยบายการใช
ประโยชนของเสยีทั้งหมด เพ่ิมความเขมงวด และจดัตั้งศนูยตดิตามและตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวของกบัการจดัการของเสีย
อุตสาหกรรม

   • คุณภาพอากาศและระดับเสียง 
    ในชวง ๑๐ ปที่ผานมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาคุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น แตยังพบ
ปญหาในบางบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณเสนทางหลักในเมืองใหญหลายจังหวัด มีฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน 
(PM

10
) กาซโอโซน (O

3
) และสารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOCs) เกินคามาตรฐาน และมีปญหาหมอกควันจากการ

เผาในที่โลงที่ยังเปนประเด็นสําคัญในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน สวนปญหาระดับเสียงสวนใหญพบในบริเวณ
ริมถนนสายหลักในเขตเมืองใหญเชนเดียวกัน ทั้งนี้การเพิ่มของรถยนตตามนโยบายรถยนตคันแรก ที่มีผูเขารวมโครงการ
กวา ๑ ลานราย ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศและระดับเสียงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
พบปญหาระดับเสียงบริเวณรอบพื้นที่ทาอากาศยาน บริเวณใกลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานบันเทิงตาง ๆ ซึ่งปญหานี้
ไดมีการลดลงไปบางในบางพื้นที่ อันเปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีระบบการลดเสียงจากเครื่องยนตและ
ทอไอเสียของยานพาหนะ
    การจัดการคุณภาพอากาศและเสียงที่ผานมา ไดดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียงป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙ กําหนดเปาหมายและมาตรการรักษาระดับคุณภาพอากาศและเสียงใหอยูใน
ระดบัมาตรฐาน ปรบัปรงุมาตรฐานระดบัเสียงของยานพาหนะที่เขมงวดขึ้น ดาํเนินการจดัทาํฐานขอมลูแหลงกาํเนดิมลพษิ
ทางอากาศตามประเภทโรงงานและมาตรฐานระบายมลพิษทางอากาศ พรอมจัดทําคูมือการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

   • คุณภาพนํ้า 
    คณุภาพน้ําแหลงน้ําผิวดนิในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนใหญอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรม โดยแหลงน้ํา
ผิวดินที่มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีรอยละ ๒๘ ของจุดสํารวจ ซึ่งมีความเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา คุณภาพนํ้า
ในแมนํ้าสายหลักที่พบวา มีคุณภาพนํ้าอยูในระดับเสื่อมโทรมมาโดยตลอด ไดแก แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง แมนํ้าทาจีน
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ตอนลางถึงตอนกลาง แมนํา้ลพบุรี แมนํา้ลําตะคองตอนลาง และแมนํา้ระยองตอนลาง ในขณะที่แหลงนํา้ทะเลชายฝง
โดยรวมมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมเชนกัน สําหรับคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีมีเพียงรอยละ ๑๖ ของจุด
สํารวจเทานัน้ นอกจากนี ้ ยังพบวาคุณภาพนํา้ทะเลชายฝงในหลายพื้นที่มีความเสื่อมโทรมลงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล
ยอนหลัง ๕ ป โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปากแมนํ้าเจาพระยา ทาจีน แมกลอง สัตหีบ แหลมฉบัง ชะอํา บานแหลม และ
ปากนํ้าจังหวัดระนอง ซึ่งสวนใหญเปนแหลงชุมชนและแหลงประกอบกิจการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
    การจัดการคุณภาพนํา้ที่ผานมา มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิ้งจากระบบบําบัด 
น้ําเสยีรวมของชมุชน พัฒนาระบบจดัการน้ําเสียชมุชนใหงายตอการปรบัใช ตดิตามประเมนิประสทิธภิาพของระบบบาํบดั
นํ้าเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอมูล จัดทํา
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลง
กําเนิดมลพิษตองเก็บขอมูล และรายงานสรุปการทํางานของระบบบําบัดนํา้เสียตามมาตรา ๘๐ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

  ๒.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    การเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยและสะสมในชั้นบรรยากาศ เปนเหตุใหอุณหภูมิโลก
สูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ตามมา เปนประเด็นที่ทุกประเทศตองรวมมือกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
สําหรับประเทศไทยแมมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และถูกจัดใหอยูใน
กลุมประเทศ Non-annex I ของอนสุัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) แตประเทศไทยไดมีสวนรวมกับนานาประเทศดําเนินการ
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเตรียมความพรอมในการรับมือและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยจัดทํารางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๙๓ เสนอกรอบการเติบโตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ  อาทิ ดานการเกษตร ดานสาธารณสุข และดานพลังงาน เปนตน รวมทั้งกําหนด
มาตรการปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติตาง ๆ ไวเปนสวนหนึง่ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 
    การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผานมา ไดสงเสริมใหเกิดกระบวนการผลิต
และบริโภคสินคาที่มีฉลากสิ่งแวดลอม สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกจากภาคเมือง สงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร
องคความรูที ่เกี ่ยวของ ตลอดจนกําลังศึกษาและจัดทําขอมูลฐานพรอมหาแนวทางลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในภาคขนสงและของเสีย ศึกษาแนวทางการดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย รวมทั้ง
เตรียมรายงานแหงชาติ ฉบับที่ ๓ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ 

   • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
    การแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในป พ.ศ. 
๒๕๕๖ สูงกวาคาปกติประมาณ ๑-๒ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปสูงกวาคาปกติ รอยละ ๑๑ นอกจากนี้ ยังได
เกิดภาวะภัยแลงเปนบริเวณกวางในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด เนือ่งจากปริมาณฝนที่ตกลงมามีการกระจายตัวผิดปกติ ทําให
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นํา้สะสมในอางเก็บนํา้ขนาดใหญมีปริมาณนอย กอปรกับความตองการใชนํา้เพิ่มสูงขึ้นจึงทําใหเกิดภาวะขาดแคลนนํา้
ตอมาในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดประสบปญหานํา้หลากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
รวมทั้งบางพื้นที่ในภาคอื่น ๆ  นอกจากน้ี ยงัประสบภยัแผนดนิไหวที่มศีนูยกลางแผนดนิไหวจากบรเิวณตอนใตของประเทศ
จีน เมียนมาร และลาว ความรุนแรงประมาณ ๓ - ๖ ริกเตอร สรางความเสียหายตอพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและบริเวณ
ใกลเคียง การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผานมา ไดมีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัท้ังในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั ใหความสาํคัญตอการปองกนัภัยแลงและอทุกภัย สรางความเขาใจ
แกผูใชนํา้ในการวางแผนการผลิตและใชนํา้อยางมีประสิทธิภาพ มีการฟนฟูปาตนนํา้และเพิ่มพื้นที่รับนํา้ จัดทําแผนที่
เสี่ยงภัยประเภทตาง ๆ พรอมจัดทําแผนและซักซอมกรณีเกิดภัยพิบัติ และเตรียมสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรเพื่อให
การชวยเหลือในชวงเกิดภัยพิบัติ

 ๓. ประเด็นสิ่งแวดลอมพิเศษ

  สืบเนือ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตอสถานการณสิ่งแวดลอม
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และการวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ ทําใหสามารถคัดเลือกประเด็นสิ่งแวดลอมพิเศษ
ในการรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ เรื่อง ประกอบดวย (๑) ภัยแลงกับความมั่นคง
ดานนํา้ อาหาร และพลังงาน (๒) การใชประโยชนพื้นที่ปาไม (๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย : วาระสําคัญของ
ประเทศ และ (๔) การใชพลังงานหมุนเวียน

  ๓.๑ ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํ้า อาหาร และพลังงาน
   ภัยแลง เปนภัยจากการขาดแคลนนํ้าจนเกิดความเสียหายอยางกวางขวางตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
พืชและสัตว รวมทั้งสงผลตอระบบการผลิตตาง ๆ ภัยแลงมีโอกาสเกิดมากนอยแตกตางกันในแตละปและในแตละพื้นที่
ซึ่งสวนใหญมักเกิดในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม ภัยแลง
อาจเกิดขึ้นไดในชวงฤดูฝน หากมีภาวะฝนทิ้งชวงหรอืฝนแลงเปนระยะเวลานาน และมีอิทธิพลของมรสุมทีท่ําใหเกิดความ
แหงแลง อุณหภูมิสูงขึ้น และภาวะฝนผิดปกติ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้าอาจไมรุนแรงนัก หากมีการบริหาร
จัดการนํา้อยางเหมาะสมทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมและสรางขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอภาวะภัยแลงที่จะเกิดขึ้น

   • ภัยแลงที่เกิดขึ้น
    ภัยแลงที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไดสงผลกระทบตอพื้นที่ตาง ๆ กระจายใน ๔๙ จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นในภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ประสบภัยแลงใหม สําหรับภัยแลงในชวงปนีเ้กิดกอนเวลา
ที่คาดการณไว เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวงมาตั้งแตกลางป พ.ศ. ๒๕๕๖ สงผลใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ ฤดูฝนมาชากวาปกติและ
มีปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ยทั้งปสูงถึง ๑,๗๖๔ มิลลิเมตร แตการกระจายของปริมาณฝนในแตละเดือนมีความแตกตางจาก
คาปกติ มีอุณหภูมิเฉลี่ยในแตละเดือนสูงกวาปที่ผานมาเกือบทุกเดือน อีกทั้งยังมีปจจัยดานปริมาณนํา้ทาในแหลงนํา้
สายหลักลดลง การที่ฝนตกนอกพื้นที่รับนํา้ทําใหนํา้ลงอางเก็บนํา้มีปริมาณนอย รวมถึงการเรงระบายนํา้จากอางเก็บนํ้า
ขนาดใหญเพื่อรองรับปริมาณนํา้ฝนในฤดูกาลใหม ลวนเปนเหตุทําใหนํา้ที่กักเก็บในอางเก็บนํา้ลดลงไปดวย ในขณะที่
ภาคการเกษตรมีการผลิตขาวเพิ่มขึ้นทุกปทําใหมีความตองการใชนํ้าชลประทานมาก จึงเกิดผลกระทบตอพื้นที่เพาะปลูก
ดังกลาว
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    กรณีภัยแลงในจังหวัดนานซึ่งเปนพื้นที่ตนนํา้ และจังหวัดชัยนาทซึ่งพื ้นที่สวนใหญอยูในเขต
ชลประทาน พบวา พื้นที่ประสบภยัแลงขยายมากข้ึนและเกดิข้ึนในพื้นที่ใหม ๆ  สาํหรบัในพื้นที่จงัหวดัขอนแกนประสบปญหา
ภยัแลงซํ้าซาก โดยสาเหตสุวนหนึ่งมาจากสภาพดนิไมอุมน้ํา เกดิผลกระทบตอการเพาะปลกูพชืและน้ําใชในการอปุโภคบรโิภค
โดยเกษตรกรสวนหนึง่ตระหนักดีวาการปลูกพืชในชวงดังกลาวมีความเสี่ยง แตยังทําการเพาะปลูก และคิดวาหากไดรับ
ผลกระทบกจ็ะไดรบัการชดเชยความเสียหายที่เกดิขึ้นแมจะไมคุมคากนั แตหากปลอยที่ดนิทิ้งไวรอหนาฝนกจ็ะขาดรายได
ที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ดีเกษตรกรบางสวนไดมีการติดตามขอมูลขาวสาร วางแผนการผลิต และจัดสรรที่ดินเพื่อเปน
แหลงนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง

   • ผลกระทบจากภัยแลง
    ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแลง ไดสรางความเสียหายตอภาคสวนตาง ๆ  โดยเฉพาะภาคการเกษตร
ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรไดรับผลกระทบ ๙ แสนกวาไร สวนใหญเปนพื้นที่ผลิตขาว คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๘ ของพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี ้ ยังเกิดผลกระทบตอหวงโซการผลิต แรงงานรอฤดูไดอพยพเขามาทํางานในเมือง และ
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรถดถอยจากผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง และทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในการใชนํ้า
ในบางพื้นที่ นอกจากน้ี ยงัสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําอปุโภคบรโิภคโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือซึ่งประสบปญหา
การขาดแคลนน้ําอยูบอยคร้ังและตอเน่ืองยาวนานข้ึน เกดิปญหาการรกุลํ้าของน้ําเค็มบรเิวณปากแมน้ําเจาพระยาและแมนํ้า
บางปะกงมากขึ้น และมีความเค็มสูงขึ้นกวาเดิม สงผลตอพื้นที่เกษตรและระบบนํ้าประปาที่ใชนํ้าจากแหลงนํ้าดังกลาว 

   • วิเคราะหสถานการณภัยแลง
    ที่ผานมาการเกิดภัยแลงมีความไมแนนอนมากขึ้น ทําใหการวางแผนเพาะปลูกพืชในแตละฤดูกาล
ยากยิ่งขึ้น และไดสรางความเสียหายตอการเพาะปลูกขาวและพืชอายุสั้นในชวงครอมฤดูแลง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกขาว
นาปรังที่ตองอาศยัน้ําชลประทานชวยหลอเล้ียง นอกจากน้ี ยงัสงผลกระทบตอการเพาะปลกูขาวโพดเลี้ยงสตัว ออยโรงงาน 
และมันสําปะหลัง ซึ่งไดรับผลกระทบชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากภัยแลงที่เกิดขึ้น ยังไมสงผลตอความมั่นคง
ทางอาหารของคนไทยในระยะสั้น เนือ่งจากผลผลิตและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนือ่งกับพืชดังกลาว โดยสวนหนึง่เปนการผลิต
เพื่อการสงออก แตภัยแลงไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจอยางชัดเจน 
    การขาดแคลนนํา้อุปโภคบริโภคไดเกิดขึ ้นในบางพื ้นที ่ซึ ่งไมมีระบบประปาหรือนํา้บาดาล
รวมทั้งพื้นที่บริเวณปากแมนํา้ซึ่งมีการรุกลํ้าของนํา้เค็ม สงผลตอคุณภาพนํา้ดิบที่ใชในการผลิตประปา ซึ่งไดสรางความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้ ภัยแลงไดมีผลทําใหระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าตามเขื่อนตาง ๆ  ลดตํ่าลง 
ซึ่งมีผลตอระบบการผลิตไฟฟาพลังนํา้จากเขื่อนเหลานัน้ โดยที่ผานมามีขอมูลวาเขื่อนสิริกิติ์เคยลดกําลังผลิตไฟฟา
เนือ่งจากระดับนํา้ตํ่าลงมาก อยางไรก็ตาม สถานการณนีจ้ะยังไมสงผลกระทบตอความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
มากนัก เนือ่งจากปจจุบันสัดสวนการใชพลังงานนํา้จากเขื่อนขนาดใหญตาง ๆ มีสัดสวนเพียงรอยละ ๐.๖ ของปริมาณ
การใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ หรือคิดเปนรอยละ ๓ ของปริมาณการใชไฟฟาของประเทศ อีกทั้งมีแผนการสํารอง
ผลิตไฟฟาดวยแหลงพลังงานอื่น ๆ ในชวงฤดูแลง 
    แมผลกระทบจากภยัแลงที่มตีอการเกษตร น้ําอปุโภคบรโิภค และการผลติไฟฟาพลงัน้ํา จะไมสงผล
ตอความมั่นคงทางน้ํา อาหาร และพลงังานโดยรวมของประเทศมากนัก แตไดสรางความเสยีหายในระดบัพื้นที่กระจายอยู
ทั่วประเทศ และหากเกดิภยัแลงบอยครั้งและรนุแรงขึ้นในอนาคตโดยขาดการบรหิารจดัการที่ดแีลวยอมเกดิความเสยีหาย
และสงผลกระทบในดานตาง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น 



๑๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ที่ผานมาหลายหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนในการแกปญหาภัยแลง พบวาเปนการดําเนินงาน
ที่มีความซํ้าซอนกันในพื้นที่และขาดการประสานงานกัน ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีขอมูลที่ชัดเจนแตขาด
งบประมาณในการดําเนินงานเพื่อแกไขความเดือดรอนที่เกิดขึ้น ในสวนของภาคประชาชนหรือเกษตรกรไดเริ่มมีความ
เขาใจและปรับตัวมากขึ้น รวมทั้งคอยติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ เพื่อเตรียมรับมือและวางแผนการผลิตเพื่อลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

  ๓.๒ การใชประโยชนพื้นที่ปาไม

   • การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
    ความตองการใชประโยชนจากปาไมมีมากขึ้นทั้งในดานเนื้อไมและพื้นที่ปาไม เกิดปญหาการบุกรุก
พื้นที่ปาไมเปนผลใหพ้ืนท่ีปาไมมแีนวโนมลดลง สามารถจาํแนกออกเปน ๓ ชวง ไดแก ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๕
พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็วในอัตรารอยละ ๑.๔๑ ตอป เนือ่งจากการขยายพื้นที่เกษตรและการทําไมเศรษฐกิจ 
ชวงตอมาระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๑ พื้นที่ปาไมลดในอตัราชาลง คอื รอยละ ๐.๓๓ ตอป ในชวงน้ีมนีโยบายดานการปาไม
เชงิอนุรกัษ การปองกนัรกัษาทรพัยากรปาไม การยกเลกิสมัปทานปาไม และเริ่มโครงการปลกูปาถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ ในป 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ (ปรบัใชเทคโนโลยใีหมในการประเมนิพื้นที่ปาไม) การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม
ในชวงนี้ คิดเปนรอยละ ๐.๑๒ ตอป ถือเปนอัตราการลดที่ชาลง อันมีผลจากนโยบายการดูแลรักษาและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ 
การจัดการทรัพยากรปาไมแบบบูรณาการ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอเนื่องถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งโครงการปลูกและบํารุงปาประชาอาสา
    สําหรบัสถานการณการบกุรกุทาํลายปาไมยงัคงเกดิขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งการลกัลอบตดัไมและคาไม
โดยผิดกฎหมาย การแผวถางพื้นที่เพื่อทําการเกษตรและปลูกสรางที่พักอาศัย โดยมีคดีการจับกุมผูกระทําผิดเพิ่มขึ้นทุกป 
แตยังถือเปนสวนนอยมากหากเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาไมที ่ลดลงจาก ๑๐๗.๒๔ ลานไร เหลือ ๑๐๒.๑๒ ลานไร
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ โดยพื้นที่ปาไมภาคเหนือมสีดัสวนลดลงมากที่สดุ คดิเปนรอยละ ๓.๑๔ ของพื้นที่ รองลงมา
คือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบวาภาคตะวันออก มีพื้นที่ปาไมปกคลุมเพิ่มขึ้น รอยละ ๐.๔๔ 
ของพื้นที่ ในขณะที่พบการบุกรุกปาชายเลนนอยลง ประกอบกับมีการปลูกฟนฟูปาชายเลนอยางตอเนื่อง ทําใหในป พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นประมาณ ๔ หมื่นไร ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

   • การใชประโยชนพื้นที่ปาไมในเขต ส.ป.ก.
    การอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อการเกษตร เห็นไดชัดจากการใชประโยชนที่ดินปาไม
เสื่อมโทรมเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อการกระจาย
สทิธใินที่ดนิแกเกษตรกรผูไมมท่ีีดนิทํากนิ โดยไดมกีารจดัสรรพื้นที่ปาสงวนแหงชาตเิสื่อมสภาพรวมถงึที่ดนิอื่น ๆ  ที่กาํหนด
ไวใหแกเกษตรกรเขาทําประโยชนไปแลวกวา ๓๕ ลานไร มอบหนังสอือนุญาตใหเขาทาํประโยชนในเขตปฏริปูที่ดนิ (ส.ป.ก. 
๔-๐๑) แกเกษตรกรกวา ๒.๖๕ ลานราย ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๑ จังหวัด และจัดสรรที่ดินแกเกษตรกรเพิ่มอีกจํานวน
๖๓,๐๐๐ รายในป พ.ศ. ๒๕๕๗
    การใชประโยชนพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. ไดมีเงื่อนไขหามทําการแบงแยกหรือโอนสิทธิ์ไปยังผูอื่น เวนแต
เปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังหนวยงานที่กําหนด นอกจากนี้ พบวา มีการกระทําผิดเงื่อนไข
ในหลายพื้นที่ อยางกรณกีารเปล่ียนแปลงการใชประโยชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ในอาํเภอวงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ที่มเีขต 



๑๒

ส.ป.ก. ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒.๖๗ แสนไร ซึ่งไดมีการจัดสรรที่ดินแกเกษตรกรและออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑
ไปแลวรวม ๒.๖๒ แสนไร พบวามีการเปลี่ยนผูครอบครองและเขาไปใชประโยชนอยางผิดเงื่อนไข โดยมีกลุมบุคคล
เขามาใชที่ดิน ส.ป.ก. สรางรีสอรที่พักซึ่งสวนใหญไมไดมีการนําเอกสาร ส.ป.ก. ไปซื้อขายกันแตเปนการซื้อขายในรูปแบบ
ของการใชเอกสาร ภบท.๕ (ภาษีบํารุงทองที่) ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ มีการแอบสวมสิทธิ์และซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑

   • การใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยว
    การใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแหงชาติตาง ๆ ยังคงเปน
ที่นิยมของนักทองเที่ยว โดยมีอุทยานแหงชาติที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ รองลงมา คือ อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะชาง อุทยานแหงชาตินํา้ตกเอราวัณ และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซึ ่งสวนใหญไมไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ยกเวนอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทซึ่งเปนที่นิยมทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว โดยมีจํานวนนักทองเที่ยว
ในเขตอุทยานแหงชาตติาง ๆ  ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ประมาณ ๙ - ๑๑ ลานคนตอป จาํแนกเปนนักทองเที่ยวชาวไทย
ประมาณรอยละ ๘๗ นักทองเที ่ยวชาวตางชาติ ประมาณรอยละ ๑๓ พบวานักทองเที ่ยวชาวตางชาติ มักให
ความนิยมกับแหลงทองเที่ยวชายหาดและแหลงทองเที่ยวทางทะเลมากกวาแหลงทองเที่ยวในปาบก
    ที่ผานมามีปญหาที่เกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติหลายแหง เนือ่งจากความแออัดของ
นักทองเที่ยวในชวงวันหยุดและเทศกาลตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีปญหาการบุกรุกเขาไปกอสรางรีสอรทและที่พักเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติดวย อยางกรณีอุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแหงชาติทับลาน ซึ่งไดมีการ
ดําเนินการกับผูบุกรุกและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางไปแลวจํานวนหนึ่ง

   • การใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อกิจการเหมืองแร
    ในการใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อกิจการเหมืองแรสามารถดําเนินการไดตามที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งผูประกอบการที่ไดรับอาชญาบัตร ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ สามารถดําเนินการสํารวจดวยการขุดเจาะ
ผิวหนาดินเพื่อสํารวจปริมาณแรชนิดตาง ๆ โดยขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาประชาชนไมคอยได
รับรูขอมูลในขั้นตอนนีจ้ึงมักมีผลการตอตาน หลังจากนัน้หากพบพื้นทีท่ี่มีศักยภาพก็สามารถทําเหมืองแรไดโดยตองขอ
ประทานบัตร และขออนุญาตเขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวมทั้งตองจัดทํารายงาน
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พรอมมหีนังสอืแสดงความเหน็ชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และบันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร รวมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ตามระเบียบที่กําหนดไว 
    สวนการทําเหมืองแรซึ่งอยูในพื้นที่ปาไมที่ไดมอบใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ไปแลว จะอยูในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งจะตองมีการประเมินวา
พื้นที่นั้น ๆ ไมมีความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม และบริษัทหรือบุคคลที่ยื่นขอความยินยอมใชที่ดิน ส.ป.ก. จะตอง
มีใบประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมและผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น และตองผานรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเชนกัน อยางไรก็ตาม กิจการเหมืองแรแมไดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแตอาจตองแลก
กับการสูญเสียคุณคาของระบบนิเวศ จากการเปดหนาดิน การชะลางพังทลายของดิน และปญหานํา้ทิ้งจากเหมืองลงสู
แหลงนํ้าธรรมชาติ จึงไดสรางความกังวลและไดรับการตอตานจากประชาชน

   • วิเคราะหการใชประโยชนพื้นที่ปาไม 
    การลดลงของพืน้ที่ปาไมที ่มีมาโดยตลอดในชวงเวลาตาง ๆ เปนผลมาจากปจจัยขับเคลื ่อน
ที่เกี่ยวของกบันโยบายการพัฒนาประเทศ การเพิ่มของประชากร ความเหลื่อมลํ้าในการถอืครองที่ดนิทาํกนิ และการหยอน



๑๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ทําใหเกิดการบุกรุกเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปาไมโดยผิดกฎหมาย พบวาพื้นที่
ทางภาคเหนือของประเทศประสบปญหามากกวาพื้นที่บริเวณอื่น ๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ อันเปนผล
มาจากนโยบายสงเสริมพืชเกษตรและกลไกดานการตลาดที่มีราคาเปนสิ่งจูงใจ เชนเดียวกับการบุกรุกเขาไปตัดไมและ
ลักลอบจับสัตวปาที่ยังคงเกิดขึ้นตอเนื่อง แมวาจะมีการปราบปรามที่เขมงวดขึ้น
    สวนการเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาไมตามกระบวนการที่กฎหมายอนุญาต ทั้งการทําการเกษตร
ในเขต ส.ป.ก. การทํากิจการเหมืองแร และการทองเที่ยว ซึ่งมีเงื่อนไขตาง ๆ สําหรับการปฏิบัติ แตพบวามีการละเมิด
กันอยูเสมอ ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศตามมา อีกทั้งการกระทําผิดในลักษณะตาง ๆ ไดถูกปลอยปละละเลยจน
เปนปญหาที่สั่งสมและขยายมากขึ้น ทําใหยากแกการแกไข แมวาจะมีกระบวนการสงเสริมปาชุมชนหรือการมีสวนรวม
ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ก็ตาม นอกจากน้ี การลดลงของพื้นที่ปาไมยงัเกดิในบรเิวณแหลงทองเที่ยว ซึ่งไดเกดิสิ่งปลกูสรางรกุเขาไป
ในพื้นที่ปาไม รวมทั้งมีการเปลี่ยนมือที่ดินไปเปนของนายทุนหรือบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว 
    ในขณะท่ีทิศทางการพัฒนาประเทศมคีวามชดัเจนในการคุมครองพื้นที่ปาไม แตยงัมนีโยบายที่มสีวน
ทําใหพื้นที่ปาไมหายไปอยางถาวร โดยเฉพาะการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งไดเกดิขึ้นมาตั้งแตชวงเร่ิมแผนพัฒนาฯ ฉบบัแรก ๆ  เรื่อยมา ทาํใหปญหาความตองการที่ดนิมมีากขึ้น เชนเดยีวกบันโยบาย
สงเสริมการปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อไมกี่ปที่ผานมามีสวนทําใหเกิดการขยายพื้นที่
ปลูกยางพาราซึ่งบางสวนไดบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาไม

  ๓.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย : วาระสําคัญของประเทศ
   ปญหาขยะมลูฝอยถกูหยบิยกเปนวาระของประเทศ เน่ืองจากปรมิาณขยะมลูฝอยมแีนวโนมเพิ่มขึ้นทกุป
ตามการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการอปุโภคบรโิภคของ
ประชาชน ที่ลวนสงผลใหอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนเพิ่มขึ้น

   • ปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอย

    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคมุมลพษิพบวา ประเทศไทยมปีริมาณขยะมลูฝอยเกดิขึ้นเกอืบ ๓๐ ลานตนั
ตอป สวนใหญเปนขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีประมาณ ๒๖.๗๗ ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยจําแนกเปนขยะมูลฝอย
ที่มาจากชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รอยละ ๕๔ และรอยละ ๔๖ ตามลําดับ ในสวนนีม้ีของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๓ ลานตัน สวนใหญเปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร แบตเตอรี่ 
โทรศัพทมือถือ ซึง่ปจจุบันผลิตภัณฑเหลานีม้ีราคาถูกลง เมื่อหมดสภาพการใชงานจึงกลายเปนขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ
ซากผลิตภัณฑโทรทัศนและมือถือหลายลานเครื่องที่ถูกทิ้ง และยังไมมีมาตรการในการจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้
ขยะที่เกิดข้ึนบางสวนกย็งัไมมีการเกบ็ขนไปกาํจัด จงึมกีารตกคางและบางสวนถกูจดัการอยางไมถกูตอง เน่ืองจากขอจาํกดั
ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    การสาํรวจของกรมควบคมุมลพษิยงัพบวา มมีลูฝอยติดเช้ือเกดิข้ึนประมาณ ๕.๐๕ หมื่นตัน ซึ่งรอยละ 
๗๕ มีระบบการกํากับดูแลและมีรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม แตสําหรับสถานบริการสาธารณสุข
ขนาดเลก็ ไดแก คลนิิก โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลหรอืสถานีอนามยั พบวาสวนใหญยงัมขีอจาํกดัในการดาํเนนิการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี ้ ยังมีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอีก ๒.๖๙ ลานตัน ซึ่งมีตนทุนสูงในการกําจัด
จึงพบการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย โดยทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน เห็นไดชัดจากหลุมขยะที่เกิดไฟไหมในชวง
ตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงตรวจวัดพบสารประกอบอินทรยีระเหยงาย (VOCs) ในอากาศมคีวามเขมขนสงูกวาในบรรยากาศทั่วไป



๑๔

   • สถานการณขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่
    การตกคางของขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง ไดกอใหเกิดความรําคาญและ
สงผลตอสภาพแวดลอมในหลายพื้นที่ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดจัดลําดับจังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกคางวิกฤตไว ๖ จังหวัด 
ไดแก พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ นครปฐม สระบรุ ีสมทุรปราการ และปทมุธานี รวมทัง้จดัทาํกรอบการดําเนินงานการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ซึ ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
โดยกําหนดการดาํเนินงานระยะเรงดวน ๖ เดอืน เพื่อลดขยะตกคางในจงัหวดัที่มปีญหาวกิฤต พรอมนํารองศนูยกาํจดัขยะ
มลูฝอยขนาดตาง ๆ  ๑๙ แหง และขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลมุทั้งประเทศในระยะตอไปตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการใน
การจดัทาํแผนแมบทการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยจงัหวดั เพื่อรวบรวมประกอบการจดัทาํแผนแมบทฯ ของประเทศตอไป
    สําหรับการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนจังหวัดหนึง่ที่มีปญหา
วิกฤตขยะมูลฝอย พบวามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ ๑,๒๐๐ ตันตอวัน มีขยะมูลฝอยตกคางถึงรอยละ ๔๔
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับไปใชประโยชน เพียงรอยละ ๑๕ สงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ทั้งขยะมูลฝอย
เกาและใหมรวมประมาณ ๔ แสนตนั นอกจากนี้ยงัมเีหตกุารณไฟไหมบอขยะมลูฝอยบางแหง มพีื้นที่เปดใหทิ้งขยะมลูฝอย
ที่ผิดกฎหมายและไมมีการจัดการที่ถูกตอง ซึ่งประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอใหเรงจัดหาสถานที่เพื่อจัดทําเปน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม นําขยะมูลฝอยไปแปรรูปเปนพลังงาน สงเสริมการคัดแยกกอนทิ้ง แบงวันหรือกําหนดเวลา
จัดเก็บขยะมูลฝอยแตละประเภท รวมทั้งจัดหารถเก็บขนแบบแยกประเภท 
    สวนพื้นที่ซึ่งไมมีขยะมูลฝอยสะสม ไดแก ภูเก็ต นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบวา มีจุดเดน
ในดานศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมคีวามพรอมดานบคุลากรและงบประมาณ แมวาในแตละพื้นที่ประสบ
ปญหาประชากรแฝงเปนจํานวนมาก แตสามารถจัดการเก็บขนและกําจัดไดเปนอยางดี โดยมีการสงเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแตตนทาง ดวยหลัก 3Rs การเก็บขนโดยความรวมมือระหวางทองถิ่น และมีการกําจัดดวยวิธีการที่หลากหลาย 
ไดแก การแปรรูปเปนพลังงาน การทําปุยหมัก การนํากลับไปใชประโยชน เปนตน โดยมีหนวยงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหการสนับสนุนดานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาอยางตอเนื่อง



๑๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   • กฎระเบียบและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ 
    ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีกฎหมายที ่เกี ่ยวของหลายฉบับ ได แก 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตักิารนิคมอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน รวมทั้งยงัมปีระกาศของหนวยงานที่มอีาํนาจหนาที่ภายใตกฎหมายนั้น ๆ  
อีกจํานวนหนึง่ ซึ่งพบวายังขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จึงไมชวยแกปญหาเทาที่ควร โดยเฉพาะการลักลอบ
ทิ้งของเสียอันตรายที่ยังพบอยูมาก นอกจากนี้ยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
    หนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายขางตน ไดมีการดําเนินงานในลักษณะการสงเสริม
ใหเกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและจัดการอยางถูกตอง ควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย เชน สงเสริมความรวมมือ
ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จัดทําคูมือและฝกอบรมหลักสูตรการจัดการ
ขยะมลูฝอยโดยชมุชน คูมอืการจดัการขยะมลูฝอยสาํหรบัผูบรหิารทองถิ่น ประกวดชมุชนปลอดขยะ (Zero waste) โครงการ
รานรับซื้อของเกาสีเขียว ๓๕ จังหวัด สนับสนุนใหผูประกอบการลดปริมาณการเกิดของเสีย และนําของเสียที่เกิดขึ้น
ไปใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพจนไมมีของเสียเหลือไปฝงกลบ (Zero waste to landfill)
โดยภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการลดการเกิดของเสียเหลานั้น เนื่องจากไดชวยลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย 

   • วิเคราะหสถานการณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
    ปญหาขยะมูลฝอยของประเทศเกิดขึ ้นจากปจจัยขับเคลื ่อนดานการเพิ ่มจํานวนประชากร
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค การขาดความตระหนักของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางจริงจัง
และการขาดความพรอมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้นทุกป 
การนําขยะมลูฝอยกลับมาใชประโยชนยงัมีนอย แมหนวยงานตาง ๆ  ไดมกีารสงเสรมิการลดปรมิาณขยะมลูฝอยจากตนทาง
ก็ตาม 
    นอกจากนี ้ ยังพบวาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการมีจํานวนไมเพียงพอและ
ขยะมูลฝอยกวาครึ่งถูกกําจัดอยางไมถูกตอง เชน การเผากลางแจง การเทกองในบอดินหรือพื้นที่รกราง และยังมีปญหา
ขยะมลูฝอยตกคาง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มภีารกจิตองรบัผดิชอบดาํเนินการมขีอจาํกดัดานงบประมาณ บคุลากร
และอุปกรณไมเพยีงพอ ขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการดแูลรกัษาระบบกาํจดัขยะมลูฝอย การจดัเกบ็คาธรรมเนียม
ยังขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถเก็บไดตามตนทุนจริง จึงมีสวนทําใหงบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ
    การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยยังเกิดขึ้นไมชัดเจน ยังมีอุปสรรคและความชัดเจน
ในการรวมลงทุนกับเอกชน ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการนําของเสียกลับมาใชประโยชน 
นอกจากนี ้ ยังมีอุปสรรคในดานการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งยังไมเห็นความสําคัญของการคัดแยกและลดการเกิด
ขยะมูลฝอย

  ๓.๔ การใชพลังงานหมุนเวียน
   จากความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง ในขณะที่ทรัพยากรพลังงานและกําลังการผลิต
พลังงานภายในประเทศมจีาํกดั ทาํใหประเทศไทยตองนําเขาพลงังานเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนการนําเขาน้ํามนัดบิ นอกจากน้ี 
มีการนําเขากาซธรรมชาตแิละไฟฟาจากพลังงานนํ้าจากประเทศเพื่อนบาน จงึตองเพิ่มความมั่นคงทางพลงังานของประเทศ 
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ดวยการพัฒนาแหลงพลังงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนพลังงานที่ใชแลวและสามารถผลิตขึ้นมา
ไดอีก ไดแก พลังงานชีวมวล การใชนํ้ามันและแอลกอฮอลจากพืช พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอน
ใตพภิพ พลงังานน้ํา และพลังงานจากขยะมูลฝอย โดยจดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก และกาํหนด
เปาหมายการใชพลังงานทางเลือกใหไดรอยละ ๒๕ ของปรมิาณการใชพลงังานเชงิพาณชิยขั้นสดุทาย ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔

   • ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
    ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบตาง ๆ อาทิ พลังงานแสง
อาทิตย เนือ่งจากตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตรจึงมีความเขมแสงคอนขางสูงกระจายทั่วไป พลังงานนํา้จากปาตนนํา้ที่มี
ความสมบรูณทาํใหพลังงานน้ําขนาดเล็กมศีกัยภาพสงู พลงังานลมซึ่งมแีหลงที่มศีกัยภาพอยูบรเิวณชายฝงทะเลตะวนัออก
และภูเขาสูงทางภาคเหนือ พลังงานจากขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตอเนือ่ง ในขณะที่มีการฝงกลบ
อยางไมถูกตองตามหลักวชิาการและถกูตอตานจากชมุชน พลงังานชวีมวลที่มวีตัถดุบิจากเกษตรกรรมเปนจาํนวนมากและ
เปนการสรางรายไดแกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น กาซชีวภาพที่มีวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมการเกษตรจํานวนมาก ซึ่งเปนการ
ชวยลดตนทนุในกระบวนการผลิต เอทานอลท่ีมีพชืพลงังานหลายชนิดเปนวตัถุดิบและยงัสามารถเขารวมในกลไกการพฒันา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ไดอีกดวย และไบโอดีเซลที่สามารถใชพืชนํ้ามันเปนวัตถุดิบเปน
แหลงพลังงานกลับสูภาคเกษตร 
    อยางไรก็ตาม สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนือ่ง คิดเปนรอยละ 
๑๑.๙ ของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคิดเปนมูลคาทดแทนการนําเขาพลังงานกวา
๒ แสนลานบาท และลดการปลอยกาซเรือนกระจก ๒๗.๖๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ซึ่งสวนใหญแลวเปนการใชพลังงานในรูปของความรอน เชื้อเพลิงชีวภาพ และไฟฟา ตามลําดับ
    สําหรับพลังงานหมุนเวียนที่ใชผลิตความรอน ประกอบดวย แสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ และ
ขยะมูลฝอย โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการใช ๕,๗๗๕ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๙.๔
โดยมีการใชความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ ๘๙.๘ สวนพลังงานหมุนเวียนที่นํามาผลิตไฟฟา
ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย โดยในชวง
๕ ป ที่ผานมามีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๑๓๙.๑ โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม
๔,๔๙๔ เมกะวัตต ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในจํานวนนี้โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีกําลังการผลิตติดตั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
๕๔.๖ เชนเดียวกับการใชเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนการใชนํ้ามัน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวม ๖.๑ ลานลิตรตอวัน
แบงเปนเอทานอล ๓.๒ ลานลิตรตอวัน และไบโอดีเซล ๒.๙ ลานลิตรตอวัน ซึ่งพบวามีการใชเอทานอลเพิ่มขึ้นมากกวา
ไบโอดีเซล 

   • การลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน 
    การสงเสรมิการพัฒนาพลงังานหมนุเวยีนไดมคีวามชดัเจนมากขึ้นตามลาํดบั โดยมโีครงการสงเสรมิ
การลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนดวยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) ในขณะที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตเอกชนรายเล็กและเล็กมาก ตามนโยบายของรัฐที่สงเสริม
การผลิตไฟฟาชีวมวล ซึ่งมีการกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มาจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีการ
ปรับปรุงการใหคา Adders และ Feed in tariff ใหมในปที่ผานมา การยกระดับใหอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
เปนกจิการที่มรีะดบัความสาํคญัสงูสดุ โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ การลงทนุดานพลงังานแสงอาทติยและพลงังานลม
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดรับความสนใจเปนอยางมาก มีการลงทุนรวม ๑.๓ แสนลานบาท นอกจากนี้ แนวโนมการลงทุนดานพลังงานเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

   • การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน 
    จากการศึกษากรณีการใชพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ พบวาแหลงพลังงานที่มี
ในชมุชนไดถกูนาํมาใชผลติพลงังานตามศกัยภาพภายในชมุชนน้ัน ๆ  ดงักรณกีารใชไฟฟาพลงังานน้ําบานคลองเรอื จงัหวดั
ชุมพร ที่พัฒนามาจากแนวคิด “รักษาปา ไดนํ้า ไดไฟฟา” ซึ่งชุมชนไดมีการตั้งกติกาการใชไฟฟาอยางพอเพียง มีกองทุน
สาํหรบัการซอมบาํรุงและสวัสดกิารชมุชน ในขณะที่กรณบีานโรงววั จงัหวดัเชียงใหม มกีารใชกาซชีวภาพอดั (Compressed 
Biomethane Gas: CBG) แทนกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ในการหงุตมคดิเปนมลูคาถงึ ๓.๓ 
ลานบาทตอป สวนกรณีเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการพัฒนาใหเปนเกาะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 
Island) แหงแรกของประเทศ โดยกระทรวงพลังงานและภาคสวนตาง ๆ ไดรวมพัฒนาศักยภาพในการใชพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย และพัฒนาใหเกาะแหงนี้เปนตนแบบการใชพลังงานสะอาด

   • สรุปสถานการณดานพลังงานหมุนเวียน 
    การสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนไดมีนโยบายที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในการกําหนดแนวทาง
สงเสริมพลังงานหมุนเวียนและกําหนดเปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียน ไมวาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลมแบบ
ทุงกังหันลม พลังนํ้าขนาดเล็ก ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย เพื่อทดแทนพลังงานหลักของประเทศ โดยกระทรวง
พลังงานไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๑๐ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) รวมถึง
ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ (PDP 2010) เนนลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ
เพิ่มโอกาสพลังงานหมุนเวียน
    อยางไรก็ตาม การดําเนินงานยังคงมีขอจํากัดในดานกฎหมาย ซึ่งมีการทับซอนกันของกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและกฎหมายพลังงาน มีอุปสรรคดานระบบสายสงไฟฟาไมรองรับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และตนทุน
การผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สูงกวาการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทําใหไมสามารถแขงขันได และสรางภาระใหกับ
ผูบริโภค นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานการขออนุญาตใชพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน นอกจากนี ้ ยังขาดการวางแผนและโซนนิง่การปลูกพืชพลังงาน เพื่อปอนโรงไฟฟาชีวมวล ซึ่งอาศัยวัตถุดิบ
ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ของเสียเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร นําไปสูการขยายพื้นที่
ปลูกพืชพลังงานรุกลํ้าพื้นที่ปาไมและพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหาร ในขณะที่ขยะมูลฝอยไดกลายเปนแหลงพลังงานใหม
แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจในการจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาพลังงาน
จากขยะมูลฝอย รวมทั้งสังคมยังขาดขอมูลและความเขาใจตอกระบวนการผลิตไฟฟา และมักมีการตอตานของชุมชน
บริเวณรอบโรงไฟฟา
    อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือดานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปจจุบันมีการนําเขาจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ แมจะมีบางชิ้นสวนท่ีสามารถผลติไดเองในประเทศ แตยงัไมไดรบัการยอมรบัในคณุภาพ ขาดการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานพลังงานหมุนเวียนใหเกิดผลในเชิงพาณิชย เพราะสวนใหญเปนการศึกษาวิจัยระดับการทดลอง
หรือนํารอง ยังไมสามารถขยายผลและนําไปใชไดจริง



๑๘

 ๔. ขอเสนอเชิงนโยบาย

  จากการศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ แบงเปน ๓ สวน ประกอบดวย ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ขอเสนอ
การจัดการสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษ และขอเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ

  ๔.๑ ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ 

   ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑) รักษาพื้นที่ปาไมที่เหลืออยู โดยเรงรัดการกําหนดแนวเขตปาไม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ปาไมเปนไปตามเงื่อนไข และติดตามเฝาระวังอยางมีสวนรวม
   ๒) พัฒนาโครงขายนํ้าในระดับลุมนํ้ายอยและฟนฟูแหลงนํ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักนํ้า
   ๓) จัดทําแผนและใหมีคณะกรรมการคุมครองดูแลพื้นที่ชุมนํ้าในทองถิ่น 
   ๔) กําหนดเขตคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงในพื้นที่สําคัญ ๆ หรือถูกคุกคาม
   ๕) สนับสนุนการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีความคาบเกี่ยว
   ๖) เพ่ิมมาตรการลงโทษและกาํกบัดูแลกจิการที่อาจสงผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติอยางเขมงวด 

   ดานทรัพยากรพลังงาน
   ๑) เพิ่มทางเลือกและแรงจูงใจในการใชพลังงานหมุนเวียนระดับครัวเรือนและชุมชน
   ๒) วางแผนและกาํหนดมาตรการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพในภาคการขนสง ไปพรอม ๆ  กบัการ
วางผังเมืองและแผนพัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบ
   ๓) เพิ่มมาตรการสงเสริมการใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
   ๔) เผยแพรขอมลูการผลิตพลงังานจากแหลงตาง ๆ  ในอนาคตอยางรอบดาน รวมถงึปองกนัและแกไข
ผลกระทบจากกิจการธุรกิจพลังงานอยางจริงจัง 
   ๕) สรางความรวมมือในการจัดทําแผนอนุรักษพลังงานและขยายโครงขายพลังงานในกลุมประเทศ
อาเซียน

   ดานสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
   ๑) กําหนดใหมีทําผังเมืองที่สนับสนุนการเติบโตสีเขียวของเมือง ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และใหมีพื้นที่แนวกันชนสําหรับแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
   ๒) กําหนดเกณฑประเมินการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ๓) ประเมินสถานภาพแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม และเรงจัดทําแผนการฟนฟูและคุมครอง
พื้นที่ที่มีความสําคัญและมีความเสี่ยงสูง
   ๔) สงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพภาคประชาสังคม อาสาสมัครพิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ชมุชน และภาคสวนตาง ๆ  ในการจดัการสิ่งแวดลอมชมุชน สิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 



๑๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ดานภาวะมลพิษ
   ๑) สงเสริมรูปแบบความรวมมอืระหวางกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชน 
   ๒) ปรับปรุงระบบขอมูลการนําเขา การครอบครอง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ของผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล
   ๓) จัดทําแผนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอยางเปนระบบ
   ๔) รวบรวมและใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อลดการเผาในพื้นที่เสี่ยง
   ๕) สนับสนุนชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นแกไขปญหาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม 
พรอมกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษในระยะยาว

   ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   ๑) ทบทวนและวิเคราะหนโยบายดานการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงานตาง ๆ
เพื่อลดชองวางและสรางกลไกความรวมมือในการนําไปสูการปฏิบัติ
   ๒) กําหนดตัวชี ้วัดและความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี ่ยวของ ในการขับเคลื ่อนการเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
   ๓) เพ่ิมการเขาถงึและสรางความเขาใจในขอมลูขาวสารเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
ภัยธรรมชาติอยางตอเนื่องและทันเหตุการณ
   ๔) ลดความเสี่ยงและสรางความพรอมในการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตอภัยธรรมชาติ

  ๔.๒ ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษ
   การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง
   ๑) กระจายอํานาจการจัดการนํา้สูระดับจังหวัด ทองถิ่น รวมทั้งลุมนํา้สาขา โดยมีการเชื่อมโยงกับ
ศูนยบริหารจัดการนํ้าของประเทศ
   ๒) ดแูลรกัษาและพัฒนาแหลงเกบ็กกัน้ําขนาดกลางและขนาดเลก็ และพฒันาแหลงน้ําบาดาลเพื่อนํา
มาใชรวมกับนํ้าผิวดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
   ๓) เสริมสรางศักยภาพในการปรับตัวและเพิ่มความมั่นคงทางดานอาหารแกเกษตรกร และพัฒนา
สายพันธุพืชหรือสัตวที่เหมาะกับภาวะภัยแลง 
   ๔) จําแนกเขตการผลิตทางการเกษตรอยางชัดเจน พรอมมาตรการจูงใจดานมาตรการทางการเงิน
ตอเกษตรกรที่ทําการผลิตอยางเหมาะสมในแตละเขตพื้นที่ 
   ๕) รักษาพื้นที่สีเขียวและฟนฟูปาตนนํา้ พรอมบํารุงรักษาแหลงนํา้ธรรมชาติใหสามารถเก็บกักนํ้าไว
ในชวงฤดูแลง



๒๐

   การใชประโยชนพื้นที่ปาไม 
   ๑) จําแนกเขตที่ดินปาไมและจัดทําหมายแนวเขตใหชัดเจน พรอมจัดทําระบบฐานขอมูลปาไมใหเปน
ระบบเดียวกัน 
   ๒) ใหมีการรื้อฟนคณะกรรมการปาไมและนโยบายปาไมแหงชาติ พรอมปรับปรุงกฎหมายปาไม
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และกําหนดกรอบการใชประโยชนพื้นที่ปาไมอยางรัดกุม 
   ๓) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาไม พรอมตั้งกองทุนรักษาปา กองทุนคารบอน 
และหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจายแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
   ๔) สรางความมั่นคงใหกับปาและชุมชน โดยพัฒนาพื้นที่แนวกันชนรอบปา (Buffer Zone) สงเสริม
การใชประโยชนอยางยั่งยืนเพื่อกระจายประโยชนสูชุมชนทองถิ่น
   ๕) ควบคุมดูแลการใชประโยชนในเขตพื้นที ่ปาไมอยางเขมงวดและเพิ่มบทลงโทษและกําหนด
ความรับผิดชอบในการเยียวยาและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
   ๑) สรางความรวมมือในการดาํเนินงานตามแผนแมบทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ และ
ผลักดันใหมีการจัดทําแผนฯ ระดับจังหวัดและทองถิ่น
   ๒) จัดทําแผนสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางเปนลําดับขั้นตอน และปรับระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหสอดคลองกัน
   ๓) ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมลูฝอยและเพิ่มประสทิธภิาพระบบการกาํจดัขยะมลูฝอยใหเปนไปอยาง
เหมาะสม
   ๔) ผลกัดนัการออกกฎหมายการจดัการซากผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส และสงเสรมิ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ๕) เสนอรูปแบบและทางเลือกในการแปรรูปขยะเปนพลังงาน
   ๖) ควบคุมการขนสงของเสียอันตรายทั้งระบบ และเพิ่มบทลงโทษผูที่ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
รวมทั้งตองใหรับผิดชอบฟนฟูความเสียหายของสภาพแวดลอม 

   การใชพลังงานหมุนเวียน
   ๑) สงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเพื่อเพิ่มการพึ่งตนเอง และลด
คาใชจายในดานการขนสงหรือสายสงพลังงาน
   ๒) ใหความสําคญักับการสงเสรมิการผลติพลงังานชวีมวลจากวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร และพลังงาน
จากขยะ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางคุมคา 
   ๓) กําหนดอัตราสนับสนุนสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา หรือมาตรการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ 
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
   ๔) ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบที่มคีวามซํ้าซอน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตใหแกกจิการผลติ
ไฟฟา
   ๕) กําหนดมาตรการสงเสริมอื่น ๆ เชน แหลงเงินทุนการเชาซื้ออุปกรณ การสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
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พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใหเขาใจงาย เขาถึงได และมีตนทุนลดลง เปนตน
   ๖) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนและศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดานอื่น ๆ เชน การสงเสริมพืชพลังงานชนิดใหมที่เปนพืชตางถิ่นที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศเดิม 

  ๔.๓ ขอเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ
   ๑) ดานระบบสารสนเทศและขอมลู ปรบัปรงุและพฒันาระบบฐานขอมลูดานสิ่งแวดลอมใหมเีอกภาพ 
ทันสมัย และนาเชื่อถือ เพื่อประโยชนในการวางแผน การติดตามผล การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง การจัดทํา
รายงานตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
   ๒) ดานการวางแผน การเตรียมความพรอมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาสูกระบวนการ
วางแผนและกําหนดเปาหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เชน ผลักดันใหมีการจัดการเชิงระบบนิเวศ ผานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการลุมนํา้อยางเปน
รูปธรรม พรอมสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมรวมกันระหวางทองถิ่น เพื่อสรางความรวมมือและสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน
   ๓) ดานองคกร เพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชน และลดขอจํากัดในการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สมัชชาองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม เครือขาย
อาสาสมคัรพทิกัษสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ระดบัจงัหวดั ใหมอีาํนาจหนาที่ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจดัการสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ทั้งดานการเสนอขอมูลและความคิดเห็น การปองกันและเฝาระวัง และการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ตาง ๆ  อาท ิการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ (EHIA) การติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) รวมถึงทบทวนบทบาทหนาที่และรูปแบบขององคกรดานสิ่งแวดลอม 
   ๔) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดสังคมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภค
สนิคาที่มมีาตรฐาน ลดการใชพลังงาน และการปลอยกาซเรอืนกระจกจากภาคอตุสาหกรรม การขนสง การทองเที่ยว เมอืง 
และครัวเรือน โดยใชมาตรการทางภาษี และการสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
   ๕) การปรับปรุงกฎหมายและการเพิ่มการบังคับใชกฎหมาย โดยทบทวนกฎหมายดานทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องปาไม น้ํา กจิการเหมอืงแร การผงัเมอืง และทรพัยสนิทางปญญา รวมทั้งกฎหมาย
ดานสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร กระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)
   ๖) ดานความรวมมอืระหวางประเทศ เสรมิสรางความรวมมอืและลดชองวางดานกฎระเบยีบในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน    
   ๗) ดานการตดิตามประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจดัการสิ่งแวดลอมของประเทศ
ระยะตาง ๆ พรอมปรับเปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มีการติดตามผลการใชกลไกการคุมครองสิ่งแวดลอมในลักษณะตาง ๆ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ
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 Thailand’s state of the environment in 2013 - 2014 was influenced by various driving factors
including internal changes, national development as well as global and regional environmental situations. 
The environmental situation of the country in general was found to be worsened in most aspects.

 1. State of the country and global/regional situations

  1.1 State of the country

   At the end of 2013, Thailand’s population reached 65.12 millions with 0.42% 
growth rate. This rate was slightly higher than the previous year and urban population 
which accounted for 34.24% was identified as the group with the highest population growth. 
This was reflected by significant increase in solid waste, wastewater and energy use in urban areas. 
The demography of the population shows that Thailand was becoming an aging society
with increase in population of the elderly to 14.24% and the decline in the number of working 
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population. The decline contradicted greater demand on labor and leaded more reliance 
on migrant workers at the end of 2014 there were at least 1.56 million migrants who had been 
registered as foreign workers while up to 1.12 millions were awaited to be registered. 
   On the health aspect, non-communicable disease was found to be on the rise 
with cancer as the number one cause of death. Concerning social problems, crime was on the decline 
however child abuse and human trafficking problems continued to placed the country in the U.S.’s
Department of the State’s watch list
   In 2013, Gross Domestic Product (GDP) of Thailand dropped below the 
anticipated value with the growth of only 2.9%.The decrease in the GDP from 6.5% in 2012 
was due to the stagnated global economic recovery which resulted in reduction in foreign
investment, decrease in number of tourists in the last quarter of 2013 and contraction of agricultural 
and industrial exports as well as various internal factors including severe drought and the 
impacts from budgeary constraint from early economic stimulus policies. Employment was also
in decline in light of the economic stagnation with exception of those in industrial and 
service sectors. Household income per capita was found to increase to 25,194 baht per month however 
the debt of the household was also rising due to the increasing in the cost of living. 
 In addition, the political conflict and civil disturbance eventually led to the coup d’état 
by the military’s National Council for Peace and Order (NCPO) on May 22, 2014. The NCPO
took absolute control from the civilian government with the aim to end political strife as well as to initial 
national reforms through drafting of a new constitution and will organize an election accordingly under a 
planned road map for national reconciliation. 
 The environment remained an important national agenda under national policies and 
plans for national development with the view to achieve environmentally sound growth. 
Significant increase in allocation of the national budget for natural  resources and 
environmental management was documented from 1.8% of the budget being directed 
toward this end for the budgetary in 2010 to 4.4% and 5.2% for the budgetary in 2014 and 2015
respectively. The NCPO also placed priority on several aspects environmental management 
and initiated a number of urgent actions including combating forest encroachment, 
developing holistic and integrated water resources management, reducing solid wastes and planning for 
systematic their disposal at provincial level. 

  1.2 State of the environmental actions at global and regional levels

   Climate change has become the priority issue for the global community. In this regards,
the Intergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC) pointed anthropogenic activities 
for the last 200 years as the major cause of climate change which will continue to have serious impacts 
global-wide unless effective mitigation and adaption actions are taken. The global community 
has attempted to manage the climate change problems through reduction of greenhouse gas emission
with the aim to prevent increasing in global temperature beyond 2 degree Celsius. However, 
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these actions were not legally-bound and remained ineffectual to achieve the goal. 
There also were other environmental issues of global importance in the recent year including
inappropriate land-use, inequitable distribution of water resources, biodiversity loss and 
displacement of environmental impacts with relocation of chemical manufacturing facilities 
to developing world, leading to increase in the hazardous waste in these countries. The state 
of the environmental in the Asia-Pacific region reflected that at the global level with an 
addition challenge of good governance in overall environmental management.
   Cooperation of the global community in meeting environmental challenges have
continuously been implemented under international conventions and agreements and with
guidance from global forums the like of the 2012 United Nations Conference on Sustainable 
Development (UNCSD) or Rio+20. In this conference, Thailand and other countries pledged to
commit to achieving sustainable development by meeting the Sustainable Development 
Goals (SDGs) as the succession to the Millennium Development Goals (MDGs) which will end in 2015.
   At regional level,  Thailand paid particular attention on transboundary 
environmental issues including particulate pollution, trafficking of wild fauna and flora and 
management of river systems (i.e. Mekong River). The country also jointed other members of
ASEAN in developing the ASEAN Environmental Blueprint as guidance for several common goals, 
especially cooperation in climate change responses, increasing measures mitigate unfair exploitation of 
natural resources and energy and preventing movement of hazardous materials to countries without any 
regulation or with inadequate rules on their control.

 2. State of the environment in Thailand

  2.1 Natural Resources 

   ● Land Resources : Various changes of land-use occurred through out the entire 
513,115 square kilometers area of Thailand. An inverse trend could be observed in the quantitative 
changes of forest lands and agricultural lands with the gradual decline in forest areas and the progressive
increase in farming areas. Lands used for construction were also found that expanding with
population growth, indicating urban expansion of communities. Land-use planning remained a serious 
problem in the countries with conversion of forests into farmland and productive agricultural lands into
residential and industrial areas, resulting in loss of forest-covered area, oils erosion and land
degradation. In addition, real estate ownerships were found to be concentrated to a small number of
landowners. It was found that over 60% of lands were in the possession of 10% of landowners and that
the problem was most severe in the central region and least serious in the eastern region.
    Actions on land resources management in Thailand included the development of a 
system for farmland zoning to promote diverse agricultural activities. The system classified 20 types of 
lands for cultivation and live-stock and was employed in allocating 0.58 rai of lands to additional 30,000 
farmers in 2013. In addition, actions were taken to promote use of compost and organic fertilizers for soil 
improvement, reduce soil erosion in sloppy areas with planting of soil-holding glass and other species, 
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introduce multiple cropping and draft a bill on land tax in order to create disincentives for leaving lands 
unused and incentives for distribution of land-ownerships.

   ● Forests Resources : According to the 2014 data, Thailand lost approximately
5.12 million rai of forest area in a period of 5 years and was left with 102.12 rai of forest areas which
accounted for 31.57% of the country in 2014. Encroachment and clearing accounted for most loss of 
forest lands. On the other hand, more forest areas were registered as community forests which could be 
found in 8,435 sites nationwide, covering areas of roughly 3.69 million rai. Illegal logging and hunting 
of wildlife continuously occurred and Thailand was found by relevant international organizations to be 
weak in enforcing law against these activities, particularly those associated with trafficking of ivory and 
other products derived from elephants.
    Actions on forest resources management in Thailand included rehabilitation and
conservation of forest ecosystem. These management plan consist of development of a master plan for
25 watersheds, enhancing effective of law enforcement against forest encroachment, improving
database on conservation status of wild fauna and flora, pursuing inclusion of dugongs in Appendix 2 of 
the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in order 
to control and prevent the species’ trafficking and promoting roles of the private sector and  communities 
in protecting forest resources.

   ● Mineral Resources : Domestic mining production was stable trend, while the mineral 
consumption was continuously increasing with 2.24% from the previous year in 2013 and more reliance 
on imports. Even though the mineral exploration has been increased, which is distributed in regions, but 
in the past some of the mining area were opposed by more people about the impact that occurs for health 
of people living nearby, including the impact on agriculture and ecosystems in the area.
    Actions on mineral resources management and mitigating impacts from mining
included mineral resources zoning in 59 of 70 provinces of the country, mining monitoring activities
of those required to submitted Environmental and Health Impact Assessment (EHIA), rewarding
environmentally sound (green) mining operations to provide incentive for more responsible actions 
by mining operators, assisting communities in resolving mining-related environmental problems and
suspending mining activities that have detrimental effects on local communities and environments.

   ● Water Resources : Surface water was generally found to be greater in quantity due to 
higher precipitation in 2013 with the recorded 1,580 millimeters of rainfall exceeding the average value 
of the last 30 years. The reserve supply for drought in larger reservoirs was however found to be lower 
due to the decrease in surface replenishment. Underground reservoirs were used for agriculture in higher 
quantity, particularly in lower northern and central regions, resulting in the decrease of underground
water supply in farming areas. The use of underground water in Bangkok and adjacent cities was
terminated in 1987, enabling underground reservoirs in the area to increase their water table by an
average of 1-2 meters a year.
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    Actions on water resources management included the development of mechanisms
for integrated water resources management at every level, improvement of tools and geographical
information system for irrigation and expanding registration of users of underground water to include 
reservoirs found at the depth of 15 meters or deeper (the previous registering accounted for reservoir at 
the depth of 30 meters and beyond). In addition, the administration of water resources management was 
restructured with appointment of a committee on water resources policy and management to develop 
framework policies and work plans for integrated delegation of public agencies’ responsibilities toward 
effective management of water resources.

   ● Marine and Coastal Resources : Over 3,148 kilometers of the country’s coastline 
hold a wealth of natural resources, particularly 1.57 million rais of mangrove forests. In 2013, the
mangrove forests expanded by 40,000 rai due to intensive rehabilitation efforts and availability of
additional estuary mudflats which accommodate natural generation of mangroves. Nevertheless,
a number of valuable species in coastal areas remained under threat from human and natural disaster, with 
documented deaths of critically endangered Irrawaddy dolphin and endangered sea turtle species. Most 
coral reefs were found to be moderately or seriously damaged by discharge of suspended solid sediments 
and wastewater from mainlands, tourist activities and illegal harvest of corals. Coastal erosion continued 
to persist as an ever pressing problem particularly in the upper Gulf of Thailand.
    Actions on marine and coastal resources management focused on forging cooperation 
of relevant agencies, local administrations, communities’ networks and civil societies in ensuring
continuous protection and rehabilitation of marine and coastal resources. This include creating artificial 
reefs to stimulate coral recovery, protecting endangered and rare marine life, rehabilitating mangroves 
in deteriorated forestlands, abandon shrimp farms, newly emerged mudflats and privately own lands.
In addition, an integrated budgetary plan was developed for protection against and mitigation of coastal 
erosion in 23 province, including actions to promote the roles of local and provincial networks in
managing marine and coastal resources.               

  2.2 Energy resources 

   ● Energy : More energy was used to satisfy the increasing need of the country. This 
was particularly evidence by the 2.6% growth in Primary Commercial Energy Consumption in 2014
accounting for approximately 2,053 thousand barrels of oil equivalent per day. The energy use
relied mainly on fossil fuels, particularly from natural gases, while capacity for primary commercial
energy production in 2014 slightly dropped from previous year to approximately 1.073 thousand
barrels of oil equivalent per day resulting in increase of importing of energy. Final Modern Energy
Consumption in 2014, 1,364 thousand barrels of oil equivalent per day accounted for 3.6% increase from 
the previous year. The using of renewable energy increased by 11.9% and continued to rely mostly on 
biomass the like of bagasse and other agricultural by-product. Tradition sources of renewable energy
including wood slabs, wood chips, charcoals and rice husks were still being used extensively. 
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    Actions on energy management include introducing measures to promote
renewable energy with the view to strengthen energy security, establishing funds for energy
conservation and renewable energy, developing energy use standards for new buildings, restructuring
energy pricing scheme and re-adjusting allocation of the excise’s portion to the fuel reserve fund
in order to better reflect actual cost and market prices. A new electricity generation development
plan (PDP 2015) was being developed to diversify energy sources, reduce energy importation, enable a 
fair electricity charge and take into account the relevant environmental impacts.

  2.3 Community Environment, Natural and Cultural Environmental  

   ● Community environment : The environment in communities became more
importance with the population expansion, particularly in urban areas where densely populated
residential areas, many high-rise buildings, and contracting “green” areas. Concerning solid wastes and 
wastewater problems in communities, 27.71% of local administrations were found to dispose solid wastes 
appropriately while only 10% of local authorities provided for wastewater treatment for communities. 
Communities located in adjacent to major transportation routes in major cities suffered from impacts of 
suspended particulates and other air pollutions as well as noise pollution.
    In taking actions to enhance the environment in communities, several local
administrations placed their focus on maintaining “green” areas by surveying and protecting large trees 
found in cities and developing vacant spaces for recreation. Town planning was available in nearly
200 towns and cities nationwide and became an important tool in developing communities’ environmental 
plans which could provide guidance for further action by local administration and other relevant agencies

   ● Natural and cultural environments : While some natural and cultural environments
had been well maintained, several were under threat from urban expansion, tourism and inappropriate 
development as well as impacts from climate change and natural disasters, resulting in their deterioration. 
Various kinds of protection measures were taken against these threats, including enlisting sites as World 
Heritages (five enlisted with Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat as the latest 
induction, and four included in preliminary listing). However, some World Heritages like Dong Phayayen - 
Khao Yai Forest Complex faced such a serious threats that they could undermine their enlisting. This issue 
was identified by the World Heritage Committee in the request for Thailand to take actions to reduce the 
threats to the site and to report on progress made at the 2015 meeting of the World Heritage Convention.
  Actions on natural and cultural environments focused on the development of relevant
policies, action plans and measures in parallel with conservation of cultural environment at provincial level.
In addition, a handbook on conservation of cultural environments of old urban districts was published with 
extensive survey and registering of communities in central and north-eastern regions; encompassing those 
in trading districts, of ethnic groups, along waterways, by railways, of farmers and fishermen and in rural 
area. Natural environment criteria, guidance and measures were also introduced for preservation of hot 
springs, outstanding geographical features, vegetation and mountains in order to strengthen knowledge 
and understanding of local populations and relevant authorities in taking appropriate actions.
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  2.4 Pollution  

   ● Solid and Hazardous waste : Approximately 21.774 million tons of solid wastes,
accounted for 73,355 tons per day, were generated in Bangkok in 2013. Elsewhere in the country, 54% 
of solid wastes were found in municipalities while the rest 46% were left in the hands of sub-district
administrations. Reuse of solid waste was found to increase to 19% of total wastes which comprised of 
roughly 2% of hazardous materials. Wastes from electric applicants and electronic products were found 
to be on the rise while ensuring effective disposal of wastes and by-products from constructions remained 
difficult. Problems associated with collection and disposal of solid and hazardous wastes were regularly 
reported including the fire at 11 landfills in early 2014 and illegal disposal of hazardous wastes at over 
10 unused lands and ponds. These incidents caused tremendous impacts to the communities and the
environment around the disposal sites.
    Disposal of solid and hazardous wastes in Thaland focused on ranking provinces in 
accordance to the their disposal problems in order to prioritize targeted actions, promoting reduction of 
communities’ solid wastes with waste segregation, encouraging recycle of industrial by-products, reducing 
wastes destined for landfills, pursuing policy to enable full reuse of by-products, strengthen enforcement 
of waste disposal laws and establishing centers to monitor and inspect facilities for disposal of industrial 
wastes.

   ● Air Quality and Noise Level : The 10 years period up to 2013 was noted for general 
improvement in air quality. However, concentrations of particulates of lesser than 10 microns (PM10), 
ozone (O3) and VOCs along majors roadways in cities of several provinces were found to exceed the 
safe standard, while the particulate pollution from open-field burning continued to be a major problem 
in 9 provinces of the upper northern region. Noise pollution was also reported along the cities’ major
roadways. The government’s subsidy for first car buyers added  over one million motor vehicles to the 
roads between 2013 - 2014, resulting in worsening air and noise pollutions. Noise pollution was also
found around airports, factories and entertainment establishments. The problem was, nevertheless, lessen 
in some areas where advance technologies for reduction of noise from engines and exhaust pipes were 
introduced. 
    Actions on air and noise pollution were carried out in accordance to the 2005 - 2015 
master plan on air and acoustic quality. This included setting targets and introducing measures for keeping 
air and acoustic quality within a standard level, improving acoustic standard for motor vehicles and its 
enforcement, developing databases on the point sources of air pollution, including factories, introducing 
a standard on ventilating air pollutants and publishing official handbooks for inspection of air pollution 
from factories.

   ● Water Quality : Quality of surface water in 2013 could mostly be classified as either 
moderate or poor. Surface water reservoirs with good water quality accounted for 28% of all survey sites, 
indicated that decline in the quality in comparison to the previous year. Water quality in downstream of 
major rivers including the lower Chao Phraya River, the middle and lower Tachin River, Lopburi River, 
the lower Lum Takong River and the lower Rayong River had been consistently found to be in poor 
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condition. Water quality in marine and coastal areas was also found to be moderated and poor and good 
water quality was recorded at 16% of all survey sites. When comparing the 2013 data with those from the 
previous 5 years, the water quality in the coastal area was indeed worsen particularly in the estuaries of 
Chao Phraya River, Tachin River, Maklong River, Ranong River, Satahib District, Lam Chabang District, 
Cha-am District and Ban Lam District. It should be noted that these areas were mostly populated and/or 
used of industrial and agricultural activities.
    Actions on water quality management included introduction of a standard to
regulated wastewater discharge from communities’ treatment systems, simplifying communities’
wastewater treatment system in order to facilitated wider adoption, monitoring and evaluating
effectiveness of local administration’s wastewater treatment systems, developing criteria, methodology 
and format to collecting data, recording and reporting on wastewater treatment systems and enforcing 
Section 80 of The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 
(1992) where owners or others with possession of lands identified as sources of pollution are obligated to 
collecting data and report on treatment systems for the pollutions. 

  2.5 Climate change and natural disasters  

   ● Climate change : Emission and accumulation of greenhouse gases in the atmosphere 
are the direct cause of global warming and associated climatic changes. Although Thailand’s greenhouse 
gases emission was lower than other countries, resulting in the country’s exclusion from Annex I of the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the country actively cooperated 
with the international community in the efforts to mitigate greenhouse gases emission. Thailand also 
made preparation in response to climate change by developing a master plan on climate change adaption 
(2013-2050), introducing environmental sound economic growth in The Eleventh National Economic and 
Social Development Plan (2012-2016), formulating strategic plans and actions plans on agriculture, public 
health, energy and other sectors as well as creating specific measures on climate change related natural 
disasters in the national plan for protection against and mitigation of natural disasters (2010-2014).
  Actions on climate change in Thailand included promotion on production and consumption 
of products with labels certifying efforts taken to reduce greenhouse gases emission in their production, 
encouraging reduction of greenhouse gases emission in urban areas, promoting studies, researches and
distribution of knowledge on climate change. In addition, a study was being conducted to develop a database 
and guidance on mitigating greenhouse gases emission in transportation and waste disposal sectors while 
another study was being carried out to identify the most appropriate way for greenhouse gases emission 
in Thailand in addition to preparation for the 3rd National Report with the view to update on the national 
greenhouse gases inventory.

   ● Natural disasters : in 2013 Climatic disturbance was recorded in several areas
nationwide. The average temperature in 2013 was approximately 1-2 degree Celsius above normal while 
average precipitation was also found higher by 11% from 2013 to the middle of 2014. Despite the increase 
in average rainfall, extensive drought occurred in 49 provinces of the country due to unusual rainfall
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scattered which prevented effective replenishment of large reservoirs as well as to greater demand for 
water supply, resulting in water shortage in the later half of 2014. Flooding also occurred in several areas 
of northern and upper central region. In addition, a 3-6 magnitude earthquake originated from Southern 
China, Myanmar and Laos was reported in Chiang Rai Province and adjacent areas in 2014, causing
significant damages to properties and public infrastructure.
    To mitigate impacts from natural disasters, plans for protection against  and mitigation 
of natural disasters were introduced at national and provincial level. In addition, attention was paid 
on drought and flood prevention by enhancing understanding of water users on effective use of water
supply, including through planning for their production, rehabilitating head-watershed forests and
providing for additional catchments, developing and practicing emergency plans for various situations, 
and preparing for provision of tools and personnel for relieve efforts.      

 3. The environmental issues of particular interest
  An analysis of the survey of the public’s and relevant organizations’ opinions on the state of 
the environment in 2013 - 2014 identified 4 issues of particular interest for the reporting on the 2014 state 
of the environment in Thailand. These issues are 1) drought and water, food and energy security, 2) the 
using of forestlands, 3) communities’ solid and hazardous wastes and 4) renewable energy.        

  3.1 Drought and water, food and energy security

   Drought is characterized by extreme water shortage that cause extensive damages human’s 
livelihoods, animal and plant life as well as production systems. Although the possibility in occurrence
of drought varies from year to year and from one place to another, most drought often occurred in
summer and winter months from November to May. Drought could also occur in rainy season when the 
lack of rainfall prevails over a lengthy period by influence of seasonal monsoons and high temperature.
Nevertheless, impacts from water shortage could be mitigated with effective management of water demand 
and supply, preparation for meeting restricting water supply and enhanced capacity to adapt to drought 
situation. 

   ● Drought incidents 

    The 2013-2014 drought affected areas of 49 provinces nationwide,  including those in
southern regions where drought recently occurred in the previous 3 years. The drought of this period 
appeared earlier than anticipated due to the lack of rainfall from the middle of 2013, resulting in the delay of 
rainy season in 2014.  Although annual precipitation was recorded at 1.764 millimeters, monthly distribution
of rainfall was different from normal while average temperature of each of every month exceeded
that of the previous year. In addition to the decrease in the quantity of water in major rivers, catchments 
were not adequately replenished  by seasonal precipitation due to the abnormal rainfall distribution
pattern. Since this situation had not been expected, water was discharged from larger reservoirs in
anticipation seasonal replenishment, leaving then reservoirs in inadequate supply, particularly in light of ever
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increasing rice cultivation and higher demand for water provided by irrigation systems. The drought,
therefore, had serious and direct impacts on farming in the affected areas.
  The occurrence of drought the head watershed areas of Nan Province and irrigated areas of 
Chai Nart Province suggested that the drought was expanding its range and could be found in previously 
unaffected areas. Khon Kaen Province, on the other hand, suffered from drought on regular basis due poor 
water-holding capacity in soil. Although the drought had impacts on cultivation and water consumption, 
farmers in the province continued to take the risk of planting their crops despite the fact that government 
compensation of the possible loss of the crops to drought was inadequate. This mainly because most 
farmers were without other sources of income and therefore could not afford to wait until rainy season 
to commence farming. Some farmers, however, did gather news and information for planning of their 
production as well as allocated lands to store water for any possible drought.

   ● Impacts from drought 

    The 2013/2014 drought had detrimental impacts on various sectors, particularly the 
agricultural sector where over 500,000 rai of farmlands were affected. The rice cultivation was found 
to be the most affected as 86.48% of farmlands damaged by the drought were paddy fields. The effect 
on commercial crops was minimal and accounted to 1.3% of the affected areas while the impacts on 
other cultivation made up the rest 12%. The impacts further affected production chain, driving farmers 
to left their lands to find works in cities and causing stagnation in agricultural sector with diminishing
productivity. The drought directly contributed to conflicts between groups competing for limited supply 
of water as well as to shortage of water supply for consumption, particularly in the north-eastern region 
where the shortage became more regularly and lengthy. Reduction of flow and discharge in major rivers 
during the drought exacerbated saline intrusion and other salinity problems in the estuary areas of Chao 
Phraya and Bang Pakong Rivers and eventually affected available supply for waterworks.

   ● Analisis on the drought 

    Drought had become more unpredictable, causing greater difficulty in planning for 
cultivation in each season. Drought mostly affected farming of rice and short-live crops in the transition 
period between the dry and rainy seasons, particularly the rice cultivation in dry season which relied 
on irrigation. Impacts of the drought on corns that used as animal-feeds, sugar canes and cassavas were 
also reported. However, the impacts did not undermined Thailand’s food security in the short-term since 
the affected production was largely destined for exportation. The impacts on the overall economy were
nevertheless significantly.
    Shortage of water supply for consumption during the drought mostly occurred in
areas without waterworks or underground reservoirs and in estuary areas where increase-salinity affected
availability of freshwater supply. In addition, reduction of storage in dams and other reservoirs diminished 
the electricity generation capacity of the facilities, including the Sirikit Dam where decrease in electricity 
generation was reportedly caused by extremely low water table at the dam. Nevertheless, the drought 
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did not have significant impact on energy security since major dams provided for merely 0.6% of the
country’s energy used or 3% of electricity utilization nationwide. Plans had also been made to substitute 
water power with other sources of energy during the drought season.
    Although impacts of the drought on cultivation of food plants, water supply for
consumption and electricity generation might not undermine the overall water, food and energy security, 
the effects at local level were detrimental and widespread. If more frequent and more severe droughts 
are remained occur without good management in the future, their impacts could escalate and be more 
far-reaching.
    Agencies responsible for drought management were found to be redundant in nature
and lacking coordination in their operation. Local administrations, on the other hand, had good
knowledge of drought situations but were without financial resources to conduct appropriate responses. 
The locals and farmser had gained better understand on drought and became more adaptive. They also 
kept themselves up-to-dated on the drought situation with the view to prepare and plan for mitigating 
anticipated impacts of the drought. 

  3.2 Forestland use  

   ● Changes in forestlands

    Demands for timbers and lands were the main driving factor for forest
encroachment which eventually resulted in forest loss. The reduction in forestlands could be
divided into 3 phases. The first phase occurred between 1973 and 1983 when forests were lost at 
1.41% annually by expansion of agricultural lands and commercial logging. The second phase 
between 1983 and 1998 was characterized by the deceleration of forest loss to 0.33%
per year due to termination of logging concession, development of forest resources conservation
policies and initiation of afforestation program in 1994. New technology was introduced for assessment 
of forestlands in the third phase between 2000 and 2013, revealed further deceleration of forest loss to
0.12% annually. Continuous decline in the loss of forestlands was the result of policies on forest
preservation and rehabilitation of conservation areas, introduction of integrated forest resources
management, public participation in afforestation (up to 2007) as well as forest replantation and
maintenance by local volunteers.
    Forest encroachment still occurred continuously and included illegal logging and trading 
of timbers as well as clearing of forestlands for agriculture and for building residential areas. Number of
arrests made on the encroachment increased on annual basis but did not reflect the actual scale of the
illegal activity as seen by the reduction of forestlands from 107.24 to 102.12 million rai between 2008 
and 2013. Forest loss was mostly found in the northern region (3.14%) followed by southern, central and
northeastern regions. The only exception was the eastern region where forestlands actually increased by 0.44%. 
The region was also credited for lesser encroachment of mangrove forests and for continuous rehabilitation 
of mangrove. As the result, the mangrove forests had been increased 40,000 rai between 2009 and 2013.
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   ● The use of forests in land reform areas 

    Official approval for utilization of forestlands for agriculture was best illustrated by 
the use of degraded forests for farming in accordance to the 1975, Act of Land Reform for Agriculture. 
The Act aimed to provide land ownership to land-less farmers, including through allocation of degraded 
forests and other publicly available lands to farmers. Over 2.65 farmers were provided with certification 
of their rights to make use of over 34 million rai of allocated lands in 71 provinces. Additional allocation 
was also made to 63,000 farmers in 2014.
    The rights to use the allocated lands under the 1975 Act of Land Reform for
Agriculture do not allow for full or partial transfer of the right to any individual other than the right
holders’ heirs or public agencies designated in the Act. In several cases, the allocated lands were used 
for activities that do not permit by the Act. For example, the 140,000 of 240,000 rai of lands designated 
for a program under the Act in Wang Numkeaw District of Nakhon Ratchasrima Province were allocated 
to farmers. However, it was later found that the current right holders were not the individuals originally 
provided with allocated lands and the lands themselves were used in construction of vacation resorts.
In addition, it was discovered that the right over the allocated lands were converted and sold as
conventional real estate ownerships and local taxation was used as a mechanism to certify change of 
ownerships over the allocated lands. As the result, a number of authorities were arrested as accomplices 
in the crime.

   ● The use of forests for tourism  

    Most forests were used for tourism which located in popular national parks. Khao Yai 
National Park, Mu Koh Chang National Park, Erawan National Park and Doi Inthanon National Park 
were among the most famous places in Thailand. With exception to Doi Inthanon National Park which 
was a popular cool season destination, the above mentioned national parks were a relative short distance 
from Bangkok. Between 2008 and 2013, the national parks were annually visited by approximately 
9-11 millions tourists of which 87% were local visitors and the rest 13% were foreigners. Foreign visitors 
were also found to prefer beaches and marine tourist sites to attractions in terrestrial forests.
    Problems associated with tourism in national parks derived from congestion of visitors 
during weekend and holiday seasons. In addition, a number of national parks were encroached to build 
vacation resorts and other facilities to accommodated tourists’ visits as seen at Sirinath National Park 
Phuket and  Thaplan National Park where the encroachment was prosecuted. 

   ● The use of forests for mining  

    Forests could be legally used for mining since mining operators with permits issued 
by the 1967 Minerals Act can conduct survey of any possible deposits by drilling, giving that permission 
for the exploration has been granted by competent authorities. The publics are mostly unaware of such 
procedure and often oppose such exploration. If a viable deposit is found in a forestland, the operator 
needs to acquire a permit to utilize the forestland in accordance to the 1941 Forest Act, in addition to that 
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for mining, and is required to submit environmental and health impact assessment (EHIA) with a letter of 
approval by relevant local administration council, memorandum of understanding with locals as well as 
other evidences.
    Mining in forestlands allocated by the 1975 Act of Land Reform for Agriculture
required approval by the national committee on land reform for agriculture. The permission would be 
granted if the forestlands were found to be unsuitable for any farming activities. In addition, the mining 
operators would require presenting a permit issues by the Ministry of Industry (for mining), conduct
public hearing and gain approval for the EHIA report. Despite tremendous economic value, mining usually 
results in significant environmental trade-off including loss of ecosystems by land clearing, soil erosion 
and discharge of wastewater into local reservoirs. The activity therefore caused concern among and often 
opposed by local populations in some areas.

   ● Analysis on the use of forestlands  

    Continuous loss of forestlands in any period was the result of several driving factors 
including national development policies, increase in population, land ownerships disparity and
ineffective enforcement of laws against illegal encroachment. The most serious and extensive loss
occurred in Northern Thailand where expansion of cash crops and associated market mechanisms
provided incentives for forest encroachment as the mean to make more land available. Illegal logging and 
wildlife harvest also continued to occur in light of more stringent enforcement of laws against such activities.
    The use of forestlands in accordance to procedures permitted by the law, such as farming 
in forest areas allocated by Agricultural Land Reform Act B.E. 2518 (1975), mining and tourism, would 
require meeting conditions for their operations. However, these conditions were not followed in regular 
fashion, resulting in accumulation and escalation of the activities’ impacts on natural ecosystems such as 
the conversion of forestlands into farmlands in Nan and Phang Nga Provinces. Although processes were 
introduced to promote community forests and other kinds of local participation for forest protection, loss 
of forestlands still occurred in many tourist sites as investor seeked to acquire ownerships over forestlands, 
including by using construction of buildings to encroach adjacent forest areas.
    Although national development policies became more explicit in protection of forests, 
some policies continued to contribute to permanent loss of forestlands. These included the promotion 
of mono-cropping for industrial production, resulting in ever-increasing demand for farmlands from 
the period when the first National Economic and Social Development Plan had been adopted. Recently, 
the promotion of rubber plantation in northern and north-eastern regions stimulated expansion of the
plantation in these areas and induced some forest encroachment for this end.   

  3.3 Solid and hazardous wastes: the national agenda  
   Solid waste problem became a national agenda as the waste increased in quantity with
the rise in population, economic expansion and changing consumption pattern. These factors all
contributed to the greater rate of waste generation per capita.
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   ● Quantity and composition of solid wastes  

    In 2013, The Pollution Control Department found that nearly 30 million tons of solid 
waste annually generated in Thailand. Of these, 26.77 million tons were communities’ waste which 
was found to increased from the previously year. Urban communities accounted for 54% of solid waste
generation while those in rural areas contributed the rest of 46%. Communties also generated 
3.3 million tons of hazardous waste which was mostly comprised of electric appliances such as televisions,
personnel computers, battery and mobile phones. As prices of these products became lower, their
replacement and disposal also became more regular and eventually created a large amount of waste,
particularly millions of discarded mobile phones in which no explicit measure is available for their
effective disposal. In addition, some parts of waste were left unattended and/or inappropriately disposed 
due to limited capacity of local administrations.
    The Department also found that approximately 50,500 tons of infectious waste was 
annually generated. Of these, 75% were appropriately disposed, while the rest was left in the hand
smaller health services facilities, such as clinics, sub-district hospitals and treatment stations, which were 
without adequate capacity for proper disposal. As for the waste collection, the Ministry of Public Health
had ordered health service facilities and laboratories under its jurisdiction to acquire capable private
services for transporting infectious waste and to accompany each transport with an official document 
from November 21, 2013 onward. The 2.69 millions tons of industrial hazardous waste were generated on
yearly basis. The high cost associated with the disposal of this waste had often resulted in illegal
dumping in landfills use for non-hazardous waste from communities as seen by the detection of high 
concentration of VOCs when fire occurred at landfills in early 2014.   

   ● Solid waste situation at local level 

    Unattended and inappropriately disposed waste became both nuisance and
environmental problems in several areas. To systematically solve this problem, the Pollution Control 
Department identified 6 provinces which were facing serious crisis in solid waste disposal; Ayutthaya, 
Lopburi, Nakhon Prathom, Sala Buri, Samut Prakhan and Phatum Thani Provinces. The department 
also drafted a national framework for solid and hazardous waste disposal. The framework was approved 
by the national council for peace and order (NCPO) and consisted 3 phases. The immediately phase of 
the framework covered a period of 6 months, focused on the identified provinces with waste disposal 
crisis and aimed to reduce waste by 39%. The intermediate phase covered a period of one year and
comprised of actions in 20 provinces. The later phase also covered a period of one year and was to include
development of provincial waste disposal master plans as contributors forfuture national master plan
on the issues.
    The study of solid waste problems in Ayutthaya Province which was one of provinces 
with waste disposal crisis, found that approximately 1,200 of solid waste was generated daily. Of these, 
44% were left undisposed and only 15% were reused or recycled, resulting in solid waste accumulation of 
roughly 400,000 tons. Fire regularly occurred in a number of landfills in the provinces while inspection of 
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dumping sites found several to be illegally and inappropriately operated. Several recommendations were 
made to rectify these problems including immediate establishment of a central waste disposal facility, 
designation of collection days for each type of solid wastes, promotion of participatory waste segregation, 
acquisition of garbage trucks for each type of solid waste and the use of solid waste for energy generation.
    The Pollution Control Department found that Bangkok, Phuket Province and
Nonthaburi Province were without accumulation of solid waste. These provinces also were noted for the 
capacity of their local administrations in acquiring adequate human and financial resources for waste 
collection and disposal despite having to accommodate unregistered residents in their jurisdiction. Waste 
reduction was also promoted the campaign of “reduce, reuse and recycle” principle as well as enabling 
local cooperation in waste collection and diversifying waste disposal including the use of waste for
electricity generation and  making compost. These actions were technically support by local and
international organizations in consistent basis.

   ● Rules and regulations and their enforcement 

    Several laws are related to solid and hazardous waste disposal including Public Health 
Act, B.E. 2535 (1992), The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, BE. 
2535 (1992), Factory Act, B.E. 2535 (1992), Hazard Substances Act, B.E. 2535 (1992), and Industral 
Estate Authority of Thailand Act, B.E. 2550 (2010) (the 4th revision).  Despite the existence of these laws 
and many more official regulations derived from the laws, the lack of their enforcement handicapped
efforts to solved waste disposal problems, especially the widespread illegal dumping of hazardous waste. 
In addition, no law has been enacted to specifically management waste and by-products of electric and 
electronic appliances.
    Public agencies provided with authority by the above-mentioned laws approached the 
solid waste disposal problem with promotion on waste reduction and appropriate disposal in parallel with
enforcement of the laws’ provisions. These include encouraging cooperation between the publics and
local administration in waste disposal, developing training courses and handbooks on community-based 
waste disposal, publishing a handbook for local administrators on waste disposal, organizing
competition between communities on achieving zero waste, initiating a project on environmentally sound
purchasing of used items, promoting waste reduction among business operators with support from 35 provincial
authorities, and seeking out ways and means to prevent disposal of waste products in landfills. The
private sector was found to be a willing participant in many these activities since waste reduction
would obviously reduce the cost for waste disposal among business operators.                   

   ● Analysis on solid and hazardous waste situation  

    Several driving factors contributed to the current solid waste problem. These included 
population increase, change in consumption pattern, the lack of public awareness on the need to reduce 
and segregate their wastes and the inadequate capacity of local administrations for waste disposals.
Combination of these factors resulted in ever-increasing accumulation of solid waste and relatively minimal 
recycling despite efforts by relevant agencies on waste reduction. 
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    In addition, the number of technically sound disposal facilities remained inadequate 
and over a half of solid waste was inappropriately disposed at unsuitable sites such as open-field
burning or dumping in unused ponds and abandon areas. Local administrations which had
responsibility to ensure appropriate waste disposal in their jurisdictions where often without sufficient 
financial, human and technical resources to provide effective disposal service. These include heavy
machinery and knowledge required for maintaining disposal sites as well as effective system for
generating adequate revenues for waste disposal services.
    It remained unclear what would be required to overcome limitation and enhance
effectiveness in solid waste disposal. Joint venture with private sector on waste disposal as well as on 
development of appropriate recycling technologies had been minimal. Public participation continued to 
be ineffective without better awareness on the need for greater individual efforts on waste segregation 
and reduction. 

  3.4 Renewable energy  
   The continuously increase in demand of energy and the limited resources and energy 
generation capacity had driven Thailand to increase importation of energy supply. While most import of 
the energy was crude oil, Thailand also bought natural gases and electricity from neighboring countries. 
To strengthen energy security, the country needed to divert away for the current reliance on importation 
and develop new sources of energy, including renewable energy the like of biomass energy, biofuel, solar 
energy, geothermal energy, hydro-electric energy and energy from waste materials. To this end, the national 
plan on development renewable and alternative energy envisaged that renewable energy to supplement 
25% of energy use nationwide by the year 2021. 

   ● Potentials for renewable energy development in Thailand

    Thailand had considerable potential to development of various kinds of renewable
energy. Solar energy generation is more applicable in tropical countries such as Thailand is high greater
light intensity, while the head watershed areas of the country could accommodate small scale hydro-
electricity generation. Production of wind energy would be possible along the eastern coastlines and 
northern mountain ranges of Thailand and the generation of electricity from solid waste could provide 
a solution for the need to improve solid waste disposal. Employing biomass energy could make used of 
agricultural by-products and provide farmers with additional incomes while manufacturing of ethanol 
from cash crops would not provided then country with supplementary and/or alternative fuels but also 
allow for participation in the UNFCCC’s clean development mechanism (CDM). Bio-diesel derived 
energy crops could provide a cost-effective source of energy for farming.
    The use of renewable energy had been on the rise and accounted for 11.9% of the
country’s energy use. This was equavalant to 2 trillions baht of import energy and contributed to
reduction of 27.68 million ton of carbon dioxide in comparison to the previous year. Most renewable 
energy was used for heating, as biofuels and for electricity generation respectively. 
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    The renewable energy used for heating included solar, biomass and biogases energy as 
well as that from solid waste. In 2014, the use of the renewable energy accounted for 5,775 billion tons 
of crude oil and increased from the year 2013 by 9.4%. Biofuel was the most used sources for heating, 
accounted for 89.8%. Solar, wind, small-scale hydro-electric energy as well as biomass, biogases and 
solid waste were among renewable energy used for electricity generation which increased by 139.1% in 
a 5 year period and contributed to 4,494 megawatt to power supply in 2014. Biomass power plants were 
found to provide most electricity in comparison to other sources, accounted for 54.6%. The use of biofuel 
as a supplement to petrol was also found to increase consistently. In 2014, 6.1 million liters biofuel was 
used on daily basis, including 3.2 million liters of ethanol and 2.9 liters of bio-diesel. The increase in the 
use of ethanol was further found to exceed that for bio-diesel. 

   ● Investment on renewable energy

    Investment on solar energy was particularly attractive in 2011-2013. This was quite 
evidence in 2011 where the investment accounted for 51,705 million baht or 57.8% of investment value 
for renewable energy. In 2013, public and private investment in renewable energy amounted to 75,822 
baht. Most of the investment was made on wind energy, accounted for 45.6% of the investment value. 
This followed by solar energy, biofuel, biomass, biogases, hydro-electric and energy for solid waste, 
respectively. 
    The public sector became more committed to promotion of renewable energy by
establishing ESCO fund to encourage use of renewable energy and enhance energy conservation. The
regional and metropolitan electricity authorities allowed to purchae power supply from small power 
producers (SPP) and very small power producers (VSPP) at attractive prices, providing that the supply 
derived from the use of biomass energy  (by revising Adder and Feed in Tariff). In addition, the Board
of Investment (BOI) also regarded the development of renewable energy industry as the highest priority 
of its actions.

   ● Renewable energy development at community level

    A study on the communities’ use of renewable energy in various areas found that the 
choice of energy sources utilized by communities depended on their capacity in making of the energy.
For example, the use of hydro-electric power at Klong Reui of Chumpon Province was based on the need 
to preserve head watershed forestlands while providing for local power supply for the community. To this 
end, rules were created to ensure sustainable use of electricity in addition to establishment of local fund
for maintenance of power generation facility. At Rong Woa Village, compressed biogases was
introduced as a replacement of 3.3 million baht worth of Liquid Petroleum Gas (LPG) for household 
cooking while the use of renewable energy, including solar and wind energy, contributed to development 
of Paluong Island (Surat Thani Province) as the first green island of country and the example on the use 
of clean energy.
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   ● The analysis on situation of renewable energy 

    Policy level, the promotion on use of renewable energy became more advance with 
the setting of  targets and development of guidance for various types of renewable energy including
solar, wind, hydro-electric, biomass, biogases energy, and solid waste, with the view to provide
supplements to conventional energy supply. The Ministry of Energy had developeda 10 year plan for 
development of renewable energy (2012-2021) calling for Alternative Energy Development Plan : 
AEDP 2012-2021 and revised the plan on enhancing national capacity in electricity generation for
2013-2030 (PDP 2010) with focus on reducing reliance on natural gases and enhancing opportunity for 
the use of renewable energy.
    There were a number of constrains in further expansion of renewable energy
usage in Thailand. These included conflicting texts on renewable energy in environmental and energy
legislations.The inability of existing electricity cables to deliver power generated by renewable energy,
higher cost of renewable energy production in comparison to conventional fossil fuels (either making 
renewable energy less viable economically or placing consumers to bare the higher price) as well as the 
problem associated with acquiring permission to use legally protected forestlands for development of 
renewable energy.
    Planning and zoning for cultivation of energy crops to supply biomass power plants 
remained lacking and caused the power plants to continue to rely on by-products from agriculture 
and agricultural industry. However, greater use of biomass and biofuel in future may also result in
unsustainable expansion of energy crop cultivation and consequently induced encroachment of 
forestlands and conversion of areas used for cultivation of food crops. While solid waste became the new 
source of energy, most local administrations with responsibility on waste disposal, were still without 
knowledge and understanding on means and ways to develop this energy. The society at large also lacked 
accurate information and understanding in processes involved power generation and communities were 
generally opposed to building of any new power plant in proximity of their residents. 
    Another obstacle for development of renewable energy was the fact that most 
renewable energy technology was imported from oversea. Parts of some equipments and machineries 
could be domestically manufactured but their quality remained questionable. There also was the lack of 
commercially oriented research and development on renewable energy as most of the existing studies on 
the issues were either experimental in natural or pilot testing and not for commercial use. 

 4. Policy recommendations
  A number of policy recommendations were made in compiling the 2014 state of the
environment. These recommendations were divided into 3 groups which are 1) recommendations on
management of various aspects of the environment, 2) recommendations on management of
environmental issues of particular interest and 3) recommendations on improving administration and 
management of the environment in Thailand.  
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  4.1 Recommendations on management of various aspects  of the environment 
   Natural resources

   1) Protecting the remaining forestlands with delineation of forest areas, inspection of 
land-use ion forests and enabling participatory monitoring and surveillance.
   2) Managing tributary networks at sub-watershed level and rehabilitating reservoirs to 
enhance their water retention.
   3) Formulating a plan and committee for protecting local wetland.
   4) Designating marine and coastal protection areas where environmental degradation
occurs.
   5) Encourage co-operation between LGOs in natural resources management.
   6) Adding more punishment for violation of environmental laws and ensuring strict
regulation of  activities that likely to have impacts on natural resources.

   Energy resources

   1) Create optional and additional incentive for renewable energy consumption at
hosehoulds and cimmunity levels.
   2) Developing plans and measures for efficient use of energy in transport sector in parallel 
with systematic local development and  town planning.
   3) Providing taxation measures and other financial assistance for promotion of energy 
conservation technologies in industrial sector.
   4) Disseminating information on future energy generation in every possible aspect,
including protection against and mitigation of impacts from energy business.
   5) Building cooperation on Energy Plan and expanding energy networks among
ASEAN  member countries.

   Community environment, natural environment and cultural environment  

   1) Promoting town planning to support the expansion of green areas, mitigate climate 
change impacts and provide for buffer zones at sites of natural and cultural importance.
   2) Developing criteria and standard for and ensuring evaluation of environmental
management of local administrations while strengthening capacity of  and  providing incentives to the 
administrations.
   3) Evaluating the situation and the risk of natural and cultural sites and developing plans 
for rehabilitation and protection of areas of significant importance and at risks.
   4) Strengthening capacity of civil society, communities, including village voluntary on 
natural resources and environmental and other parties, in maintaining communities’ natural, and cultural 
environments.
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   Pollution

   1) Promoting patterns of cooperation between local administrations and private sectors
in managing solid waste and wastewater.  
   2) Improving data systems on importation, possession and handling of chemicals and 
hazardous waste of industrial operator in order to facilitate regulating such activities.
   3) Developing plans for systematic management of hazardous waste in communities.
   4) Maximing utilization of the agriculture waste in the hot spot to reduce waste burning.
   5) Supporting community and local authorities in solving problems related to and
rehabilitating areas affected environmental degradation and in developing measures for prevention 
and resolving pollution problems in long term.

   Climate change and natural disasters

   1) Reviewing and assessing climate change policies of various agencies in order to fill 
“gaps” of actions and to create cooperative mechanisms for the policies’ implementation.
   2) Setting the clear role and indicators of each related agencies to mobilize the national 
green growth plan in every sector.
   3) Increasing access to and understanding of up-to-date new and information on climate 
change and natural disasters.
   4) Reducing the risk and strengthening readiness to adapt to any situation of communities 
in areas at risk from natural disasters.

  4.2 Recommendations on management of environmental issues of particular 
interest

   Protection against and mitigation of impacts from drought

   1) Decentralizing authorities on water management to provincial, local and watershed 
levels with linkage to the national water management services center.
   2) Maintaining medium and small reservoirs and developing underground reservoirs as
a supplementary to surface water in accommodating water consumption and farming in irrigated
areas and beyond.
   3) Enhancing capacity on adaptation and food security of farmers as well as to develop 
the drought resistance species of plant and animal. 
   4) Providing for clear classification of agricultural zoning and for financial incentives
for farmers to conduct their farming activities accordingly.
   5) Preserving “green” areas, rehabilitating head watershed areas and maintaining
natural reservoirs to enable adequate water storage for dry season.
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   Sustainable use of forestlands 

   1) Clearly classifying and delineating forestlands and adopting a common system for
forest databases of the country.
   2) Reviewing forest policy, actions on land reform for agriculture and laws with the
view to ensure that their revision responses to current circumstance and provides for comprehensive 
framework on forest utilization.
   3) Promoting communities’ participation in forest management as well as providing
appropriated patterns on the payment for ecosystem services-PES, carbon funds and forest protection
funds.
   4) Ensuring security for forests and communities by designating buffer zones, promoting 
sustainable use of forest resources and distributing benefits from the utilization back to local communities.
   5) Restructuring organizations responsible for forest management including by revising 
composition of the national forest committee and developing national forest policy.

   Solid and hazardous waste disposal

   1) Building cooperation and pursuing development of master plan for waste management
at local and national levels. 
   2) Formulating the national waste segregation plan with the clear target for short term and 
long term of implementations, and adjusting the waste management system in line with such plan.  
   3) Improving waste disposal facilities and enhancing efficiency of waste disposal system 
in accordance to relevant standards.
   4) Pushing for enactment of laws for management of electronic waste and promoting 
design and development of environmentally sound appliances that generate less waste when disposed.
   5) Providing appropriated models and options on transforming waste to energy by
investigating cost-effectiveness and identifying areas for such action.
   6) Managing a whole systems of hazardous waste transportation (manifest system) and 
ensuring strict enforcement of laws on illegal disposal of hazardous waste, including in rehabilitation
of affected areas.

   Promotion of renewable energy

   1) Providing for measures to promote community-based power generation in order to 
increase self-reliance and to reduce the cost in transportingfuels and/or in delivering power supply.
   2) Promoting of biomass energy and energy from agricultural by-products and solid
waste in order to enable more efficient use of resources.
   3) Setting appropriate prices in buying electricity derived from renewable energy and 
providing support for other measures to promote renewable energy in the manner that the public would 
not be burdened by additional energy cost.
   4) Revising redundant laws and regulations, especially those related to issuing permits
for power generation.
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   5) Initiating additional measures to provide funding for rent or purchase of equipment 
for research, development and to demonstrate of more accessible and cost-effective renewable energy 
technologies.
   6) Conducting studies, researches and development on renewable energy technologies 
as well as studies on environmental impacts of renewable energy such as those cause by introduction of 
potentially invasive alien species of energy crop.

  4.3 Recommendations on improving administration and management of the
environment in Thailand
   1) Information systems: Improvement should be made on the existing environment-
related database systems in order that the systems would be able to provide reliable and updated
information for planning, monitoring, assessment on environmental situation as well as for reporting 
requiredby international obligations.
   2) Planning: ensuring inclusion of the preparation for climate change adaptation in
planning processes and identifying targets for managementof natural resources and the environment
toward achieving sustainable development such as pursuing ecosystem based management through
planning and budgetary processes for practical watershed management, promoting joint formulation of 
environmental management plan between local authorities to enable cooperation and supporting resources 
for collaborative efforts. 
   3) Development of organizations: enhancing effectiveness of public participation and 
minimizing limitation of coordinating actionsbetween the public sector, health and environmental
organizations, forums of NGOs on the environment and networks of environmental protection volunteers 
at village level by assigning appropriate authority in supporting environmental management at national 
level including in submitting information and opinions, conducting surveillance and other preventive 
activities and monitoring implementation through environmental and health impact assessment (EHIA) 
and strategic environmental assessment (SEA) as well as reviewing the organizations structures, roles 
and responsibilities.
   4) Mobilization of strategy: ensuring environmentally sound society through practical 
actions by various sectors to enable improvement in manufacturing and consumption of goods, reduction 
of energy uses and of greenhouse gases emission from industrial, transport, tourist sectors as well as from 
urban areas and households through employmentof environmentally sound investment promotion and 
taxation measures. 
   5) Legal improvement and enforcement: Laws related to natural resources and the
environment should be revised, particularly those concerned with forests, water resources, mining, town 
planning, intellectual property rights, public rights to access information and the EHIA process.
   6) International cooperation: cooperation between ASEAN member countries should
be encouraged with the view to fill the gaps in the countries’ regulations on natural resources and
environmental management.
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   7) Monitoring: Implementation of environmental plans should be regularly monitored
with the use of practical indicators while targets and guidance of the plans should be revised to better
meet the changing circumstances. Monitoring is also needed for various kinds of mechanisms for
environmental protection as well as for large development projects.
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บทนํา
บทที่ ๑
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ประเด็นสําคัญ:

	 	 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มอัีตราการเพิ่มร้อยละ	๐.๔๒	ต่อปี	

ในช่วง	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งค่อนข้างคงตัว	 โดยมีแนวโน้มการเพิ่มประชากรในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบท

ขณะที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ	 และจ�านวนแรงงานต่างด้าวมากขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้ทรัพยากร

การบริโภคและการก่อมลพิษ

	 	 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 โดยเฉพาะ

ภาคเกษตรกรรม	ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง	นอกจากนี้	 ยังได้รับผลจากเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วง

ฟนตัว	ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น	และได้รับผลจากการชุมนุมภายในประเทศ	

	 	 การชุมนุมภายในประเทศที่เกิดจากความเห็นแตกต่างทางการเมือง	 ได้ขยายเป็นเหตุการณ์

ความรุนแรง	 น�าไปสู่การยึดอ�านาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เมื่อวันที่	 ๒๒

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗

พร้อมเริ่มกระบวนการปฏิรูปในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 	 ทิศทางการพัฒนาประเทศ	 ที ่ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม

ตามนโยบายและแผนพัฒนาต่าง	 ๆ	 มาตั้งแต่ช่วงต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑

(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	มีการร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น	รวมทั้งเร่งด�าเนินงาน

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกปาไม้	การจัดการขยะมูลฝอย	และการบริหาร

จัดการน�้า	

	 	 ประเทศไทยได้ร่วมมือกับนานาประเทศหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งร่วมก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ซึ่งจะประกาศใช้

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ความส�าคญัต่อการจดัการประเด็นคาบเกี่ยวต่าง	ๆ 	ในภมูภิาค	เช่น	ปัญหาหมอกควนั

ปาไม้	น�้า	และมลพิษ	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้	 ยังมีความร่วมมือตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน	 ซึ่งประเทศไทย

จะร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะประสานงานและมุ่งเน้นการด�าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยเฉพาะด้านพันธกรณีระหว่างประเทศ	 การจัดการมลพิษข้ามพรมแดน

การพัฒนาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการจัดการสิ ่งแวดล้อม	 รวมถึงความร่วมมือในการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑. บทนํา
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	 	 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มอัีตราการเพิ่มร้อยละ	๐.๔๒	ต่อปี	

	 	 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 โดยเฉพาะ

ภาคเกษตรกรรม	ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง	นอกจากนี้	 ยังได้รับผลจากเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วง

	 	 การชุมนุมภายในประเทศที่เกิดจากความเห็นแตกต่างทางการเมือง	 ได้ขยายเป็นเหตุการณ์

	 	 ทิศทางการพัฒนาประเทศ	 ที ่ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม

	 	 ประเทศไทยได้ร่วมมือกับนานาประเทศหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และการเปลี่ยนแปลง

	 	 นอกจากนี้	 ยังมีความร่วมมือตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน	 ซึ่งประเทศไทย
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 ๑.๑ ภาพรวมของประเทศ

	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมนับเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและมผีลต่อคณุภาพชวีติของประชาชน
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคมรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
	 	 ๑.๑.๑	การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม
	 	 	 ข้อมลูจ�านวนประชากรในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	พบว่ามจี�านวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น	๖๕.๑๒	
ล้านคน	 (กรมการปกครอง,	 ๒๕๕๗)	 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 ร้อยละ	 ๐.๔๒	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นสภาพ
ค่อนข้างคงตัวที่มีอัตราการเพิ่มเข้าใกล้ศูนย์	เนื่องจากคนไทยมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต�่าลงและมีชีวิตยืนยาวขึ้น		
	 	 	 ๑)	 จ�านวนประชากร
	 	 	 	 การกระจายตวัของประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทุกภูมภิาค	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗
มีประชากรในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง	๒๒.๓๐	ล้านคน	เพิ่มจากปีที่ผ่านมา	ซึ่งมีจ�านวน	๒๒.๑๔	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ
๑.๗๔	 ส่วนประชากรนอกเขตเทศบาลหรือเขตชนบท	 มีจ�านวน	 ๔๒.๘๒	 ล้านคน	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 ซึ่งมีจ�านวน
๔๒.๖๔	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๔	 (รูปที่	 ๑-๑)	 การเพิ่มของประชากรในเขตเมืองจะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 เนือ่งจากมีอัตราการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยและน�า้เสียต่อคน	 รวมทั้งอัตราการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
และการเดินทางสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง	

	 	 	 ส�าหรบัการกระจายตวัของประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล	จากข้อมลูตามทะเบยีนราษฎร์
ของกรมการปกครอง	 มีความแตกต่างจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ	 ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
ที่ได้ท�าการส�ารวจข้อมลูประชากรท่ีอยูอ่าศยัจรงิในพื้นที่ต่าง	ๆ 	โดยข้อมลูล่าสดุในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	พบว่ามปีระชากรที่อาศยั
อยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง	ร้อยละ	๔๓.๔	ซึ่งสูงกว่าข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์	ที่มีอยู่ร้อยละ	๓๔.๒๗	ในปีเดียวกัน
ส่วนต่างดงักล่าวเป็นประชากรแฝงที่พบในเมอืงใหญ่ต่าง	ๆ 	ซ่ึงพบมากที่สดุในกรงุเทพมหานคร	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	มปีระชากรแฝง

ที่มา:	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	๒๕๕๘

รูปที่	๑-๑	จ�านวนประชากรของประเทศ	ระหว่างป	พ.ศ.	๒54๙	-	๒55๗



48

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	๒๕๕๖

เพิ่มกว่า	๓	ล้านคน	รองลงมาคือ	ภูเก็ต	มีประชากรแฝงเพิ่มกว่า	๑.๓	ล้านคน	และชลบุรี	มีประชากรแฝงเพิ่ม	๑.๒	ล้านคน
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (๒๕๕๖)	 ได้คาด
ประมาณประชากรในอนาคต	 โดยใช้ฐานข้อมูลส�ามะโนประชากรและการเคหะ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	พบว่าการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ซึ่งคาดว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	จะมีประชากรในเขตเมืองเพิ่มเป็นร้อยละ	๕๒	
หรือ	๓๔.๑๓	ล้านคน		

	 	 	 ๒)	 โครงสร้างประชากร
	 	 	 	 การคาดประมาณประชากรในอนาคต	โดยส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	พบว่า	โครงสร้างอายุของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๘๓	(รูปที่	๑-๒)
โดยประชากรวัยเด็ก	 อายุต�่ากว่า	๑๕	ปี	 จะลดลงจาก	๑๒	ล้านคน	 เหลือ	๘	ล้านคน	 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงาน
อายุ	๑๕–๕๙	ปี	จะลดลงจาก	๔๒	ล้านคน	เหลือ	๒๕	ล้านคน	ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	ซึ่งมีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	จะมีจ�านวน
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น	ๆ	 	 โดยประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจาก	๘	ล้านคน	 เป็น	๒๐	ล้านคน
ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า	๒	 เท่า	ภายในช่วงเวลา	๓๐	ปีดังกล่าว	 โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ที่ผ่านมา	ประชากรสูงอายุได้เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ	 ๑๔.๒๔	 ท�าให้ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญต่อความพร้อมด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการ
นอกจากนี้	ยังต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ		

รูปที่	๑-๒	พีระมิดประชากร	จากการคาดประมาณประชากร	ระหว่างป	พ.ศ.	๒55๓	-	๒58๓

๑๐๐+ ชาย				หญิง ชาย				หญิง ชาย				หญิง ชาย				หญิง๙๐	-	๙๔
๘๐	-	๘๔
๗๐	-	๗๔
๖๐	-	๖๔
๕๐	-	๕๔
๔๐	-	๔๔
๓๐	-	๓๔
๒๐	-	๒๔
๑๐	-	๑๔

๐	-	๔

	 ๓๐	 ๒๐	 ๑๐	 ๐	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐
x	๑๐๐๐๐๐ x	๑๐๐๐๐๐ x	๑๐๐๐๐๐ x	๑๐๐๐๐๐พ.ศ.	๒55๓

	 ๓๐	 ๒๐	 ๑๐	 ๐	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐ 	 ๓๐	 ๒๐	 ๑๐	 ๐	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐ 	 ๓๐	 ๒๐	 ๑๐	 ๐	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐

พ.ศ.	๒5๖๓ พ.ศ.	๒5๖๓ พ.ศ.	๒58๓
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4๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ส่วนประชากรวัยแรงงานซึ่งมีแนวโน้มลดลง	ในขณะที่ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 จึงต้องเพิ่มทักษะและศักยภาพแรงงานภายในประเทศ	 และพึ่งพาแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน	ซึ่งกรมการจดัหางาน	(๒๕๕๗)	รายงานว่า	ประเทศไทยมแีรงงานต่าวด้าวเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	ข้อมลู	ณ	สิ้นเดอืนสิงหาคม
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มแีรงงานต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตให้ท�างานในประเทศ	จ�านวน	๑.๕๖	ล้านคน		โดยยงัมกีลุม่หน่ึงที่เข้ามาท�างาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต	จึงเปิดโอกาสให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวไปจดทะเบียน	ณ	ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ	ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 รวมผู้ไปจดทะเบียนจนถึงสิ ้นเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	 ๑.๑๒	 ล้านคน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์	คิดเป็นร้อยละ	๔๔	และ	ร้อยละ	๔๐	ตามล�าดับ

	 	 	 ๓)	 อัตราการว่างงานและรายได้ครัวเรือน	
	 	 	 	 ส�าหรับการจ้างงานในประเทศได้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	ในช่วงต้นปี	พ.ศ.	๒๕๕๗
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม	 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศไม่อ�านวยต่อการเพาะปลูก	 แต่อัตราการว่างงาน
โดยรวมของประชากรวยัแรงงาน	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถงึต้นปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	อยูใ่นระดบัต�่าที่ร้อยละ	๐.๖	-	๐.๙	(ส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ,	๒๕๕๗)	เน่ืองจากมแีรงกระตุ้นจากการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรม
และบริการซึ่งยังคงขยายตัว	
	 	 	 	 ในด้านรายได้รายจ่ายครวัเรอืน	ส�านักงานสถติิแห่งชาติ	(๒๕๕๖)	ได้ท�าการส�ารวจปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
พบว่า	 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน	 ๒๕,๔๐๓	บาทต่อเดือน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๔.๗	 เมื่อเทียบกับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔
แต่มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	๕.๒	มีผลให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงขึ้นเป็น	๖.๓	เท่า	(รูปที่	๑-๓)		ส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสงูขึ้นในช่วงดงักล่าว	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	(๒๕๕๗)	ได้ส�ารวจพบว่า	ส่วนใหญ่เกดิจากปัจจยัค่าครองชพี
ที่สูงขึ้น	จึงมีการกู้เงินส�าหรับซื้อทรัพย์สินและการใช้จ่ายทั่วไป			

รูปที่	๑-๓	รายได้	ค่าใช้จ่ายต่อเดือนและหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน	ระหว่างป	พ.ศ.	๒54๙	–	๒55๖

ที่มา:	ส�านักงานถิติแห่งชาติ,	๒๕๕๖

รายได้/ค่าใช้จ่าย	(บาท) หนี้สินต่อรายได้	(เท่า)

๘.๐

๗.๐

๖.๐

๕.๐

๔.๐

๓.๐

๒.๐

๑.๐

๐.๐

๓๐,๐๐๐

๖.๖
๖.๓ ๖.๔

๕.๘

๖.๓
๒๓,๒๓๖

๑๗,๗๘๗

๑๔,๓๑๑

๑๘,๖๖๐

๑๔,๕๐๐

๒๐,๙๐๓

๑๖,๒๐๕
๑๗,๔๐๓

๑๙,๒๕๙

๒๕,๔๐๓
๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ปี	พ.ศ.

รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินต่อรายได้

๐



5๐

	 	 	 4)	 สุขภาพและภาวะทางสังคม
	 	 	 	 ด้านสุขภาพ	พบว่า	การเจ็บปวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยโรคมะเร็ง
ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่	 (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข,	 ๒๕๕๖)	 ส่วนภาวะด้านสังคม
พบว่า	 ปัญหาอาชญากรรมโดยรวมดีขึ ้น	 แต่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชน	 รวมถึงปัญหา
การค้ามนษุย์	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 ๒๕๕๗)	 นอกจากนัน้แล้ว	 สถานการณ์
การทุจรติคอรัปชั่นในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึน้	โดยเฉพาะต�ารวจและพรรคการเมอืงเปน็องคก์รทีม่ีการคอรปัชั่น
มากที่สุด	 และคนไทยเคยติดสินบนให้ต�ารวจมากที่สุดในบรรดาองค์กรรัฐในปีเดียวกัน	 ขณะที่พรรคการเมืองคอรัปชั่น
มากที่สุด	 ประเมินการจ่ายใต้โต๊ะเพิ่มถึงร้อยละ	๓๕	 ของงบประมาณโครงการ	 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	
๒๕๕๗)

	 	 ๑.๑.๒	การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
	 	 	 ๑)	 มูลค่าผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ		
	 	 	 	 ประเทศไทยมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ	กระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 ประมาณ	 ๕	 ล้านล้านบาท	 แม้ว่ามูลค่า
ภาคการเกษตรจะชะลอตัวตลอดปี	 แต่ภาคบริการและอื่นๆ	 ยังคงมีบทบาทส�าคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง	๕	ปีที่ผ่านมา	(รูปที่	๑-๔)

รูปที่	๑-4		ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ	ณ	ราคาคงที่	จ�าแนกตามภาคการผลิต	ระหว่างป	พ.ศ.	๒54๗	-	๒55๖

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	๒๕๕๗

ล้านบาท

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๙๐๗,๔๒๐

๑,๔๒๖,๓๓๘

๓๕๔,๔๓๑

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและอื่นๆ

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ปี	พ.ศ.

๓๔๗,๘๙๒ ๓๖๕,๔๒๘ ๓๖๙,๗๗๒ ๓๘๕,๒๒๕ ๓๙๐,๓๖๒ ๓๘๑,๔๐๑ ๓๙๖,๙๕๑ ๔๑๒,๑๗๕ ๔๑๘,๐๐๑

๑,๔๙๙,๘๘๒
๑,๕๘๘,๑๐๕

๑,๖๘๖,๓๗๒ ๑,๗๕๑,๔๑๑
๑,๖๔๕,๐๑๕

๑,๘๗๓,๑๗๐
๑,๗๙๓,๓๕๘

๑,๙๑๗,๑๔๒ ๑,๙๑๘,๕๑๘
๒,๐๑๐,๒๔๕

๒,๑๐๐,๙๗๑
๒,๒๐๒,๘๘๒ ๒,๒๒๘,๑๙๗

๒,๖๑๘,๑๒๔
๒,๗๒๒,๙๔๒

๒,๘๐๖,๒๙๗
๒,๙๘๑,๐๔๗

๓,๑๒๐,๓๒๔

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๐



5๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 การขยายตัวของ	 GDP	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ซึ่งมีเพียงร้อยละ	 ๒.๙	 ต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	 ๔.๕	 และ
ลดลงจาก	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ	๖.๕	เป็นผลจากเหตุการณ์ชุมนุมภายในประเทศ	และเศรษฐกิจโลก
ที่ยังอยู่ในช่วงฟนตัวจากการชะลอตัว	ส่งผลต่อเนื่องถึงไตรมาสที่สองของปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ท�าให้	GDP	มีการหดตัวร้อยละ	
๐.๑	คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ	๒	ในสิ้นปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,	๒๕๕๗)

   ๒)	 การลงทุนจากต่างประเทศ 
	 	 	 	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจเป็นผลส่วนหนึ่งจากการลดลงของการลงทุนจากต่างประเทศ	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.๒๕๕๖	จนถงึกลางปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยเฉพาะการยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign

Direct	Investment	:	FDI)	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(๒๕๕๗)	รายงานว่า	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีจ�านวนกว่า
๑,๑๒๓	โครงการ	มลูค่าเงนิลงทุนรวม	๕.๒	แสนล้านบาท	ปรบัลดลงจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๕		ร้อยละ	๒๘.๕	ส่วนจ�านวนโครงการ
และมูลค่าเงินลงทุนในครึ่งปีแรกของปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ก็มีน้อยกว่าครึ่งปีแรกของ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีผลท�าให้โครงการและ
เงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	จนถึงกลางปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ลดลงไปด้วย	(รูปที่	๑-๕)

	 	 	 	 การลงทุนจากต่างประเทศที ่ได้รับอนุมัติโครงการที ่เสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุน	
ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถงึกลางปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	น้ัน	ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุจากประเทศญี่ปุน	รองลงมาเป็นการลงทนุจากจนี
และสิงคโปร์	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์การขนส่ง	กิจการผลิต
ยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง

รูปที่	๑-5		จ�านวนโครงการและเงินลงทุนจากต่างประเทศ	ระหว่างป	พ.ศ.	๒55๒	-	๒55๗

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,	๒๕๕๗

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน	(ล้านบาท)

๗๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๐๐

จ�านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน

ปี	๒๕๕๒
ปี	๒๕๕๓

ปี	๒๕๕๔
ปี	๒๕๕๕

ปี	๒๕๕๖
ปี	๒๕๕๖	(ม.ค.-มิ.ย.)

ปี	๒๕๕๗	(ม.ค.-มิ.ย.)

๐
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	 	 	 ๓)	 การส่งออกสินค้า	
	 	 	 	 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งกรมการค้าระหว่างประเทศ	(๒๕๕๖)	ได้สรุปข้อมูลในปี	พ.ศ.
๒๕๕๖	 มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ	 ๐.๒๑	 ในขณะที่มูลค่าการน�าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ	 ๐.๒๙	 ท�าให้ประเทศไทย
ขาดดุลการค้า	 ๒๒,๑๙๒	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (รูปที ่	 ๑-๖)	 โดยพบว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรหดตัวร้อยละ	๔.๙	จากการส่งออกข้าว	ยางพารา	กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	ที่มีแนวโน้มลดลง	ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลังมีการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	๑๔.๘	ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ	๐.๒	จากการส่งออก
ที่ลดลงของสินค้าในกลุ่มเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุก่อสร้าง	เครื่องประดับและอัญมณี			

ที่มา:	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	๒๕๕๖

	 	 	 4)	 การท่องเที่ยว	
	 	 	 	 ภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งน�ารายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมากมาอย่างต่อเนือ่ง	 โดยมีจ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายในแต่ละปี	แต่ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	กลับมีจ�านวน
นักท่องเที่ยวชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย	 (รูปที่	 ๑-๗)	 เนือ่งจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ	 แต่จ�านวน
นักท่องเที่ยวในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีจ�านวนรวม	 ๒๖.๗	 ล้านคน	 สูงกว่าปีที่ผ่านมา	 (กรมการท่องเที่ยว,	 ๒๕๕๖)	 แม้การ
ชุมนุมได้ยุติลงในกลางปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอยู่อีกระยะหนึง่	 ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้หันไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านแทน	และหากไม่ฟนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวเหล่านั้น
จะหันไปท่องเที่ยวประเทศอื่นแบบถาวร

การน�าเข้า-ส่งออก
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ดุลการค้า
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

๑๗๗,๗๗๕

๑๗๙,๒๒๓

๑๕๒,๔๒๗

๑๓๓,๗๐๔

๑๙๓,๒๙๘

๑๘๒,๙๒๗

๒๒๒,๕๗๙

๒๒๘,๗๘๐

๒๒๙,๒๓๖

๒๔๙,๙๘๘

๒๒๘,๕๓๐

๒๕๐,๗๒๒

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐	

๐	

-๑๐,๐๐๐

-๒๐,๐๐๐

-๓๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐
	 ๒๕๕๑	 ๒๕๕๒	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ปี	พ.ศ.

ส่งออก	 น�าเข้า	 ดุลการค้า

รูปที่	๑-๖	มูลค่าการน�าเข้า-ส่งออก	และดุลการค้า	ระหว่างป	พ.ศ.	๒55๑	-	๒55๖
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่	๑-๗		จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ	ระหว่างป	พ.ศ.	๒55๒	–	๒55๖

ที่มา:	กรมการท่องเที่ยว,	๒๕๕๖

	 	 	 5)	 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  
	 	 	 	 สืบเนือ่งจากเหตุอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายแก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์	 จึงมีการริเริ่ม
นโยบายการคืนภาษีส�าหรับรถยนต์คันแรก	 เพื่อช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์และสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีรถยนต์
มาก่อน	ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรก	โดยการคืนภาษีเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	๑	แสนบาท	ส�าหรับการซื้อรถยนต์
ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน	๑	ล้านบาท	ในช่วงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ปรากฏว่าได้มียอด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	กว่า		๑.๒๔	ล้านราย	ซึ่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ก็ยังคงมีการทยอยส่งมอบรถยนต์แก่ผู้สั่งจอง
	 	 	 	 นโยบายนี้	 การศึกษาโดยวุฒิสภา	 (๒๕๕๗)	พบว่า	 ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงระยะแรก
แต่ได้ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของประเทศผูกพันตามมา	 ซึ ่งท�าให้รัฐเกิดรายจ่ายมากกว่ารายรับ	 กล่าวคือ
การจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมได้น้อยกว่าภาษีที่ต้องคืนให้แก่ผู้ซื้อรถ	รวมทั้งมีส่วนที่ท�าให้หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นต่อเนื่อง	และยัง
เป็นการดงึอปุสงค์ล่วงหน้ามาใช้ก่อน	จึงท�าให้ภาวะตลาดรถยนต์ในช่วงหลงัซบเซาลง	การเพิ่มข้ึนของรถยนต์เป็นจ�านวนมาก
ในระยะเวลาอันสั้นนี	้ ย่อมเป็นการเพิ่มปัญหาการจราจรและมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ต่าง	 ๆ	 ที่ประสบปัญหา
อยู่ก่อนแล้ว

	 	 ๑.๑.๓	การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	
	 	 	 จากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖
ซึ่งมีความยืดเยื้อและเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้ง	 จนมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่โดยรอบ	 และมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	 ในวันที่	 ๙	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 โดยได้มีการเลือกตั้งใหม่	 ในวันที่	
๒	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 แม้ในเวลาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แต่การชุมนุมก็ยังด�าเนินต่อเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งครั้งต่อไป				

จ�า
นว

นค
น

	 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	 เดือน

๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๐
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	 	 	 ความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถหาทางออกได้ในขณะนั้น	 น�าไปสู ่
การประกาศยดึอ�านาจการปกครองประเทศ	โดยพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ผูบ้ญัชาการทหารบก	เมื่อวนัที	่๒๒	พฤษภาคม 
พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ด้วยการตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ขึ้น	 โดยมีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สิ้นสุดลง	 และได้จัดท�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ขึ้น	 หลังจากนัน้ 
ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	เพื่อท�าหน้าที่ตรากฎหมาย	แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมาย	ทั้งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่น	ๆ	โดยท�าหน้าที่แทนรัฐสภา	
	 	 	 ต่อมา	สนช.	มีมติเสนอชื่อ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	หัวหน้า	คสช.	เป็นนายกรัฐมนตรี	โดยมี 
พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง	 เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	และมีประกาศแต่งตั้ง	รัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่ง 
ในกระทรวงต่าง	ๆ 	เมื่อวันที่	๓๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการปฏิรูปการบริหารประเทศด้านต่าง	ๆ  
ผ่านกลไกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมาจากการสรรหา	 โดยก�าหนดกรอบเวลาในการปฏิรูปพร้อมประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม	่
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ก่อนที่จะจัดการเลือกตั้งในล�าดับต่อไป

	 	 ๑.๑.4	ทิศทางการพัฒนาประเทศ
	 	 	 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา	 แม้ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศ 
ผู้น�าด้านเศรษฐกิจและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน	 แต่การผลิตและบริการเกินกว่าศักยภาพในการ 
รองรับของระบบนิเวศได้ก่อให้เกดิความเส่ือมโทรมต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิ่งแวดล้อม	รวมถงึคณุภาพชวีติที่ดี 
ของประชาชน	นโยบายและแผนการพฒันาประเทศจงึหันมาให้ความส�าคัญต่อการพฒันาที่มคีวามสมดุลในทกุๆ	ด้านมากขึ้น			

	 	 	 ๑)	 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 นโยบายและแผนต่าง	ๆ 	ของประเทศ	ได้ให้ความส�าคญัต่อแนวทางเศรษฐกจิสเีขยีวอย่างชดัเจน	
เห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ฉบบัที่	๑๑	(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึ่งเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศที่มีทิศทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มุ่งเน้นสร้างสมดุล	 การพัฒนาและเชื่อมโยงทุกมิต ิ
การพัฒนาอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม	 ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งได้ถูกแปลงไปเป็นเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตสีเขียว	 (Green	 Economy/	 Green	 Growth) 
ในแผนระดับต่าง	ๆ	ของประเทศ	โดยมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙	เป็นแผนส�าคัญที่น�าแนวคิด 
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการ	 เพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 บนแนวทางของความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล	 การใช้ความรู้ทั้งทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยค�านึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรมในการสร้าง
ภมูคิุม้กนัแก่ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	เพื่อส่งผลให้เกดิการพฒันาที่ยั่งยนื	ต่อการพฒันาทั้งมติด้ิานเศรษฐกจิ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 ต่อมา	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 รัฐบาลในขณะนัน้ได้ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศ	 ก�าหนดกรอบ 
การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ	 (New	Growth	Model)	 ในช่วง	๑๕	ปีข้างหน้า	ด้วยยุทธศาสตร์	 
๔	ประการ	ได้แก่	(๑)	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง	(๒)	การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	 เพื่อลดความยากจนและเพิ่มการกระจายรายได้	 (๓)	 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการใช้
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	(๔)	การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส	 โดยได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
การด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ๒)	 ร่างยุทธศาสตรการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ได้จัดท�าร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	Growth)	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑	ขึ้น	
โดยก�าหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ	 โดยมียุทธศาสตร์	 ๔	 ด้าน	 (ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	๒๕๕๖ข)	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 (๑)	การส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 (๒)	การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
	 	 	 	 (๓)	การบริหารจัดการทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 (๔)	การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 คือ	 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน		ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	และ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ		

	 	 	 ๓)	นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 การด�าเนินงานด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อมของประเทศ	 หลังจากที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	 (คสช.)	 เข้ามาบริหารประเทศ	 ได้เร่งด�าเนินการตามค�าสั ่ง	 ประกาศ	 และนโยบายของ	 คสช.	 ในด้าน
การปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรปาไม้	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม	 และแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน	
การปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้เพื่อให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ขึ้น	 และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	 โดยเร่งจัดการหลุมขยะเก่าที่มี
ปัญหาและบริหารจัดการขยะในภาพรวม
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	 	 	 	 เม่ือมีการแต่งตั้งคณะรฐัมนตรเีป็นที่เรยีบร้อย	กไ็ด้มกีารแถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ
เมื่อวนัที่	๑๒	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยจะด�าเนนิงานโดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐพอเพยีง	เพื่อฟนฟเูศรษฐกจิ	สร้างความ
สงบสุขแก่สังคม	ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	 และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์กรทุกระดับ	จ�าแนกเป็นการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	รวมถึงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	(ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	๒๕๕๗)
	 	 	 	 นอกจากน้ี	ยงัได้มีการคัดเลอืกและแต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรปูแห่งชาติ	รวม	๑๑	ด้าน	ประกอบด้วย	
(๑)		ด้านการเมอืง	(๒)	ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน	(๓)	ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	(๔)	ด้านการปกครองท้องถ่ิน
(๕)	 ด้านการศึกษา	 (๖)	 ด้านเศรษฐกิจ	 (๗)	 ด้านพลังงาน	 (๘)	 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 (๙)	 ด้านสื่อสารมวลชน
(๑๐)	 ด้านสังคม	 และ	 (๑๑)	 ด้านอื่น	 ๆ	 เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล ้อมได ้ก�าหนดนโยบายเร ่งด ่วน	 ๑๗	 ข ้อ
ประกอบด้วย	(๑)	ด�าเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ	(๒)	ด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อย่างเต็มความสามารถ	 (๓)	 ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ปา	 ล่าสัตว์	 และตัดไม้	 โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน		
(๔)	ใช้มาตรการปราบปราม	โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งครัดต่อผู้กระท�าผิด		(๕)	ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา
การลกัลอบตดัไม้พะยงู	(๖)	เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนและป้องกนัการบกุรกุ	(๗)	ส�ารวจพื้นที่ปาเสื่อมโทรมให้เสรจ็ภายใน	๑	เดอืน
(๘)	ปฏบิตัติามแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ากนิน�้าใช้ทกุครวัเรอืน	(๙)	ปรบัปรงุหน่วยงานที่จดัการด้านการท่องเที่ยว
ให้เป็นสากล	 (๑๐)	 ด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต	 ๒๖	 จังหวัด	 (๑๑)	 ด�าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ	 CITES	 ให้ส�าเร็จตามก�าหนดเวลา	 (๑๒)	 ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดท�าโครงการกิจกรรมเพื ่อสังคม
(๑๓)	 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๔)	 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนัก	 ความเข้าใจ	 และความเชื่อถือต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ	
(๑๕)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทับซ้อน	 (๑๖)	 เร่งรัดผลักดันการน�า	 “โครงการเร่งด่วน
เพื ่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายทรัพยากรปาไม้ของประเทศ”	 มาใช้แก้ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตปา
ที่ไม่ชัดเจน	 และ	 (๑๗)	 บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้มีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 เห็นได้จาก
สัดส่วนรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓
ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๑.๘	เป็นร้อยละ	๕.๒	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	

5๖5๖
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.๒ สถานการณสิ่งแวดลอมในระดับโลกและระดับภูมิภาค

	 	 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	แทบทกุประเทศต่างประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชดัเจนมากขึ้น	โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม	 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตมนุษย์	 จึงมีความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใต้กลไกความร่วมมือในรูปแบบต่าง	ๆ

	 	 ๑.๒.๑	ประเด็นสิ่งแวดล้อมส�าคัญ

	 	 	 ๑)	 ประเด็นสิ่งแวดล้อมส�าคัญของโลก
	 	 	 	 จากรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก	ฉบับล่าสุด	ซึ่งเผยแพร่ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	หรือ	
Global	Environmental	Outlook	5	ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UNEP,	2012)	ได้จัดท�าขึ้นทุก	ๆ	๕	ปี	
รายงานว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลกจะเสื่อมโทรมลงอย่างมาก	 หากปล่อยไว้เช่นนีจ้ะส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์
อย่างรุนแรง	โดยมีประเด็นสิ่งแวดล้อมโลกที่ส�าคัญ	๕	ประเด็น	ดังนี้
    (๑) ชั ้นบรรยากาศ (Atmosphere)	 การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เป็นเรื ่องที ่มี
ความส�าคัญมากต่อชั้นบรรยากาศ	 เนือ่งจากมีความซับซ้อนและมีความคืบหน้าในการจัดการล่าช้า	 รวมถึงความเข้าใจ
และแรงจูงใจที่แตกต่างกันและเทคโนโลยีคาร์บอนต�่ายังมีราคาแพง
    (๒) การใชประโยชนที่ดิน (Land Use)	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความสูญเสียของ
ระบบนิเวศ	 ซึ่งเป็นผลจากแรงกดดันให้เกิดการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม	 จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกอาหารสัตว์	 เชื้อเพลิง	
เส้นใย	และวัตถุดิบ	
    (๓) ทรัพยากรนํ ้า (Water Resources)	 ยังขาดความพร้อมเรื ่องข้อมูล	 จึงยากที ่จะ
จัดการน�า้ให้มีประสิทธิภาพ	 และยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทาน	 ปกป้องแหล่งน�า้จากภัยคุกคาม
ของมนุษย์	การจัดสรรน�้าให้เป็นธรรมและเป็นระบบเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน�้า		
    (๔) ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity)	ลดลงและสญูเสยีอย่างรนุแรงและต่อเน่ือง	
ทั้งชนิดและจ�านวนสิ่งมีชีวิต	จากการลดลงของแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน�้า
    (๕) สารเคมีและขยะมูลฝอย (Chemicals and Waste)	 มีการย้ายฐานการผลิต
สารเคมีระหว่างประเทศ	พร้อมการเพิ่มการผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่	 ๆ	ที่ใช้สารเคมี	 ท�าให้เกิดผลกระทบจากการสัมผัส
สารเคมี	 การปนเปอนของสารเคมีสู่สภาพแวดล้อม	 การเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง	 รวมทั้ง	 พิษสะสมและพิษเฉียบพลัน
จากการได้รับสารเคมีทางการเกษตร

	 	 	 ๓)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
	 	 	 	 ส�าหรับปัญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที ่เกิดขึ ้นในขณะนี	้ คณะท�างานภายใต้
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate
Change:	IPCC)	ได้เผยแพร่รายงานฉบับที่	๕	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ระบุว่า	นักวิทยาศาสตร์มีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจาก
รายงานฉบับที่	๔	ที่เผยแพร่ออกมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ว่ามีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์		
	 	 	 	 นอกจากนี	้ ยังแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญ	 เช่น	 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก	 ระดับ
น�า้ทะเลเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้น	 ๐.๑๙	 เมตร	 การเพิ่มของปริมาณก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ	 ๔๐	 จากระดับก่อนช่วง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม	 การคาดการณ์ระดับอุณหภูมิที่อาจสูงขึ้นกว่า	 ๒	 องศาเซลเซียส	 ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๖๔๒	 รวมถึง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศและผลกระทบที่จะตามมา	 เช่น	 คลื่นความร้อนที่จะเกิดถี่ขึ ้นและยาวนานขึ้น 
ฝนตกหนักมากขึ้น	 ความแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้นในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 จึงมีข้อเสนอว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที ่ต้องลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่งในปริมาณที่มากพอ	 เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกที่สะสมอยู่ 
ก่อนหน้านี้ด้วย		

	 	 	 ๓)	 ประเด็นส�าคัญส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
	 	 	 	 UNEP	(2012)	ยังได้รายงานว่า	สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค	มีทิศทาง 
การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับสถานการณ์สิ ่งแวดล้อมโลก	 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ที่ได้รับ 
ความสนใจจากเกือบทุกประเทศ	 เนือ่งจากผลกระทบจากระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น	 เหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน 
ที่รุนแรง	 เริ่มมีความถี่และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 การเกิดความสูญเสียของกลุ่มปะการังเนือ่งจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น	 โดยยังคง 
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 	 นอกจากนี	้ ยังมีประเด็นธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Governance)	 ที่ยังเป็น 
ระบบแบบรวมศูนย์	 ขับเคลื่อนโดยผู้เชี ่ยวชาญ	 จัดการแบบแยกส่วนและไม่ยืดหยุ่น	 และยังมีปัญหาด้านกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งปัญหาการขับเคลื่อนแผนงานและแผนปฏิบัติการที่ยังไม่ได้น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 ส่วนประเดน็ใหม่ส�าหรบัภูมภิาคน้ี	ได้แก่	การจดัระบบการก�ากบัดูแลและพฒันาขีดความสามารถ 
เพื่อเผชิญความท้าทายสิ่งแวดล้อมโลก	 การเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การย้ายถิ่นฐานอันเนือ่งจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมประเด็นอื่น	 ๆ	 ด้านอาหาร	 ความหลากหลายทางชีวภาพและที่ดิน	 ประเด็นน�า้จืด 
และทะเล	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รวมถึงพลังงาน	เทคโนโลยี	และขยะมูลฝอย	ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องหา
แนวทางในการจัดการร่วมกัน

	 	 ๑.๒.๒	ความร่วมมือของประชาคมโลก

	 	 	 ๑)	 การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 	 	 	 หลังจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	(United	Nations	Conference 
on	Sustainable	Development)	หรือ	 Rio+20	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริโอ	 เดอ	จาเนโร	ประเทศบราซิล 
โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ	 ๑๙๑	 ประเทศเข้าร่วม	 ในจ�านวนนี	้ มี	 ๗๙	 ประเทศ	 ได้ร่วมลงนามรับรอง 
เอกสารผลลัพธ์การประชุม	 “The	 Future	 We	 Want”	 หรือ	 “อนาคตที ่เราต้องการ”	 เพื ่อยืนยันความมุ ่งมั ่น 
ในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน	 พร้อมยืนยันหลักการและแผนต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านมา	 รวมทั้งเห็นชอบร่วมกันว่า 
เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	 Economy)	 ในบริบทของการพัฒนาที่ยั ่งยืนและการขจัดความยากจน	 เป็นเครื ่องมือ 
ส�าคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน	 รับรองกรอบการด�าเนินงาน	๑๐	ปี	 ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	 และมี 
ข้อตกลงในการด�าเนินงานสาขาต่าง	ๆ		
	 	 	 	 นอกจากนี้	มีมติให้จัดตั้งเวทีการหารือระดับสูงทางการเมือง	(High-Level	Political	Forum:	 
HLPF)	 แทนคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Commission	 on	 Sustainable	 Development:	 CSD) 
ซึ่งในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗	ได้มีการประชุม	HLPF	ระดับรัฐมนตรี	จ�านวน	๒	ครั้ง	โดยเห็นร่วมกันว่า	ความท้าทาย 
ในวันนี้คือ	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ประเด็นเรื่องน�า้	 พลังงาน	 และความมั่นคงทางอาหาร	 และยังต้องค�านึง
ถึงเรื่องการมีงานท�าและการขจัดความยากจน	 หากสามารถบูรณาการทั้งสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จะท�าให้การ
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเติบโตอย่างเป็นธรรม	 และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี	้ ยังหารือเกี่ยวกับ
ความท้าทายที่เป็นอยู่และความท้าทายใหม่ในการบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	
Goals:	MDGs)	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต	 (Sustainable	Development	Knowledge	
Platform,	2013)		

	 	 	 ๒)	 ร่าง	Sustainable	Development	Goals	เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 	 	 	 ผลการประชุม	 Rio+20	 ยังมีมติให้จัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	แทน	MDGs	ที่จะสิ้นสุดลงในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยตั้งคณะท�างานระหว่างรัฐบาล	(Inter-
governmental	Open	Working	Group:	OWG)	เพื่อจัดท�าข้อเสนอเป้าหมาย	SDGs	และวิธีการด�าเนินงานที่เหมาะสม	
	 	 	 	 ที่ผ่านมา	 ได้มีการประชุมระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดท�าเป้าหมาย	 SDGs	 จัดไปแล้ว	 ๑๐	 กว่าครั้ง
โดยได้มีการรวบรวมข้อมูล	 หารือและจัดท�าร่างรายงานและข้อเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หรือ	 SGDs	 ส�าหรับ
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๗๔	ประกอบด้วย	 ๑๗	 เป้าหมายหลัก	 (Goals)	 และ	๑๖๙	 เป้าหมายย่อย	 (Targets)	 โดยมีการ
เพ่ิมเตมิรายละเอียดมากกว่าเป้าหมายเดมิของ	MDGs	และเตรยีมเสนอในกระบวนการเจรจาระหว่างรฐับาลภายใต้สมชัชา
สหประชาชาติ	และเสนอขอการรับรองจากการประชุมสุดยอดผู้น�าโลก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 	 	 ๓)	 ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 	 	 	 การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ให้ความสนใจ	 โดยเฉพาะ
การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคี	(Conference	of	Parties:	COP)	ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change:	UNFCCC)	และการประชุมย่อย
ของคณะท�างานตามข้อตกลงต่าง	ๆ		
	 	 	 	 โดยในช่วงที่พันธกรณี	ระยะที่	๑	ของพิธีสารเกียวโต	ได้หมดลงในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ความก้าวหน้า
ที่มีนัยส�าคัญในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลก	 คือ	 ผลการประชุม	 COP18	 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๕		ณ	กรุงโดฮา	รัฐกาตาร์	 ได้น�าไปสู่พันธกรณีระยะที่	๒	ของพิธีสารเกียวโตที่มีระยะเวลา	๘	ปี
(เริ่ม	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖)	โดยจะมีการทบทวนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบัประเทศอตุสาหกรรม
ในกลุ่ม	 Annex	 I	 (ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 ๒๕๕๖)	 นอกจากนัน้	 ยังย�้าให้
รัฐภาคีด�าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ	 เพื่อให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น
ไม่เกิน	๒	องศาเซลเซียสโดยเร็วที่สุด	บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคและหลักความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง	
รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวของประเทศก�าลังพัฒนา	 ภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
	 	 	 	 ต่อมาการประชุม	COP19	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	กรุงวอร์ซอล	ประเทศโปแลนด์	ได้จัดตั้งกลไก
ระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ด้วยการ
สนบัสนุนด้านต่าง	ๆ 	เพ่ือลดความเสียหายและเยยีวยาผลกระทบที่เกดิข้ึน		(ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม,	 ๒๕๕๗)	 รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วมีกลไกทางการเงินของอนุสัญญาฯ	 รวมถึงองค์กรอื่น	 ๆ
ที่มีความพร้อม	ให้การสนับสนุนการเตรยีมการดงักล่าวโดยเรว็	และยงัขอให้รฐัภาคเีตรยีมการเกี่ยวกบัการเสนอเป้าหมาย
การสนับสนุนระดบัประเทศ	(Intended	nationally	determined	contributions)	เพื่อบรรลวุตัถุประสงค์ของอนุสญัญาฯ	
โดยจะมีการตกลงกันในการประชุมที่จะจัดพร้อมกับการประชุม	COP20	ที่ประเทศเปรู	ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	
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	 	 ๑.๒.๓	ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

	 	 	 ๑)	 ปญหาหมอกควันข้ามแดน
	 	 	 	 ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในเขตภาคพื้นของอาเซียน	 (Mainland	 ASEAN)	 จากปริมาณ
จุดความร้อนและระยะเวลาที่มีค่าฝุนละอองในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 มีอยู่	 ๒	 ช่วงเวลาตามอิทธิพลของ
ลมมรสุม	(ศุทธินี,	๒๕๕๖)	ช่วงแรกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน	เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน
เข้ามาท�าให้เกิดความแห้งแล้ง	โดยในบริเวณประเทศเมียนมาร์มีจุดความร้อนสูงสุด	ช่วงที่	๒	ในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม	
เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรติดชายทะเลหรือเป็นหมู่เกาะ	 โดยประเทศอินโดนีเซียมีจ�านวนจุดความร้อน
มากที่สุดร้อยละ	 ๗๕	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เดือนสิงหาคม-ตุลาคม	 เป็นช่วงเวลาที่เป็นปัญหามากและได้ส่งผล
มาถึงภาคใต้ตอนล่างของไทยเป็นครั้งคราว
	 	 	 	 การจัดตั้งคณะท�างานของอาเซียนเกี ่ยวกับการป้องกันหมอกควันจากไฟปา	 มีมาตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	๒๕๔๐	และต่อมาได้จัดท�าข้อตกลงอาเซียน	เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	(ASEAN	Agreement	on	Trans
boundary	Haze	Pollution)	โดยมีประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันแล้ว	๗	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	มาเลเซีย	เมียนมาร์	สิงคโปร์	
เวียดนาม	ไทย	และลาว	ปัจจุบันเหลือเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน	นอกจากนั้น	ได้มีการตั้งคณะท�างาน
ภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม	๕	ประเทศ	เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	ซึ่งการประชุมที่ประเทศ
มาเลเซีย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกประเทศด�าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาไฟปา	การเผาพื้นที่
การเกษตร	 และการเผาพื้นที่ปาพรุอย่างเคร่งครัด	 โดยประเทศอินโดนีเซียได้ยืนยันว่าจะให้สัตยาบันต่อข้อตกลงอาเซียน
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	
	 	 	 	 ป ัจจุบัน	 มีศูนย ์ เชี ่ยวชาญด้านอุ ตุน ิยมวิทยาแห ่งอาเซียน	 (ASEAN	 Special ized
Meteorological	 Centre:	 ASMC)	 ที่ประเทศสิงคโปร์	 รับผิดชอบการจัดท�าแนวทางลดจ�านวนจุดความร้อนสะสม
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงลง	ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	จุด	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังตรวจและระบุ
ต�าแหน่งที่เกิดไฟ	จัดตั้งกองทุนเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	เพื่อด�าเนินมาตรการทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคในการป้องกันและลดการเผา		

๖๐๖๐



๖๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒55๗
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ๒)	 พื้นที่ปาไม้เกี่ยวเนื่องระหว่างประเทศ
	 	 	 	 พื้นที่ปาไม้ในภูมิภาคนี้แหล่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต่าง	 ๆ	 มากกว่าร้อยละ	 ๔๐
ของสิ่งมีชีวิตในโลก	 (ASEAN,	 n.d.)	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้เห็นความส�าคัญในการจัดการผืนปาที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
อย่างกรณกีารเชื่อมผืนปาด้านตะวันตก	ซ่ึงได้เริ่มขึ้นภายใต้โครงการประเมนิสถานภาพสตัว์ปาและถิ่นอาศยัในแนวเชื่อมต่อ
ปาเทอืกเขาตะนาวศรี	เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส�าคญัในเชงิภูมศิาสตร์	เพื่อการอนุรกัษ์ปาไม้และสตัว์ปา	เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพื้นที่
ปาตามเขตชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เท่านั้น	แต่ยังเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ผืนปาอนุรักษ์ผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 คือ	 ผืนปาตะวันตกกับผืนปาแก่งกระจาน	 ซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(สมาคมอนุรักษ์สัตว์ปาแห่งประเทศไทย,	ม.ป.ป.)
	 	 	 	 การจัดการผืนปาตามแนวชายแดนด้านตะวันออก	 ได้มีโครงการของกรมปาไม้	 (๒๕๕๗)
ซึ่งก�าลังด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการผืนปาสามเหลี่ยมมรกต	 ระหว่างประเทศไทย
กัมพูชา	 และลาว	 ท�าให้เกิดรูปแบบความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที ่ปาไม้
โดยมีการจัดท�าฐานข้อมูลด้านชนิดพันธุ์ต่าง	 ๆ	 การสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการเฝ้าระวังและการลดการบุกรุกท�าลายปา
	 	 	 	 หากสามารถบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เชื่อมต่อผืนปาตามแนวเทือกเขาต่าง	ๆ	ไว้ได้	และ
พฒันาให้เป็นปาที่สมบรูณ์ย่อมเกดิประโยชน์เป็นอย่างมาก	แต่ปัจจบุนัยงัมปัีจจยัคกุคามต่อผนืปา	คอื	การบกุรกุแผ้วถางปา
การล่าสัตว์	 การลักลอบตัดไม้	 การอพยพย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย	 การเพิ่มขึ้นของการตั้งถิ่นฐาน	 ท�าให้เกิด
หย่อมปา	 (Fragmentation)	 มากขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างถาวร	 จ�าเป็นต้องมีการดูแล
อย่างเป็นระบบและมีความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

	 	 	 ๓)	 การจัดการแม่น�้าโขง
	 	 	 	 แม่น�้าโขงมต้ีนก�าเนิดจากเทอืกเขาหมิาลยั	ไหลผ่านประเทศจนี	ลาว	เมยีนมาร์	ไทย	กมัพชูา	และ
เวียดนาม	ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้	ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น	๔,๘๘๐	กิโลเมตร	 เป็นแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติที่มี
บทบาทส�าคัญในภมูภิาคน้ี	โดยเป็นทั้งแหล่งน�้า	แหล่งอาหาร	แหล่งก�าเนิดของอารยธรรม	วฒันธรรม	และประเพณ	ีนอกจากน้ี
ยังเป็นแม่น�้าสายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น�้ามากเป็นอันดับที่	๒	ของโลก	(ชาญวิทย์,	๒๕๕๓)	
	 	 	 	 ปัจจุบัน	 แม่น�า้โขงได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อผลิตไฟฟ้า	 โดยได้มีการสร้างเขื่อนในพื้นที่ตอนบน
ในประเทศจีนแล้วจ�านวน	 ๖	 เขื ่อน	 ในขณะที่พื ้นที ่ตอนล่างในประเทศลาวอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื ่อนไซยะบุรี
และมแีผนงานที่จะสร้างเขื่อนดอนสะโฮง	จงึน�ามาซึ่งข้อกงัวลถงึผลกระทบที่จะเกดิขึ้น	ในขณะที่ประชาชนตลอดล�าน�้าโขง
เริ่มได้รับผลกระทบ	 จากการที่ระดับน�า้ของแม่น�า้โขงเพิ่มสูงขึ้นและลดต�่าลงอย่างเฉียบพลัน	 รวมทั้ง	 ผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 	 	 	 กองทุนสัตว์ปาโลกและมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	 (๒๕๕๖)	 ได้ท�าการศึกษาพบว่า
หากมีการสร้างเขื่อนบนแม่น�้าโขงสายหลักทั้ง	๑๑	แห่ง	ตามแผนที่วางไว้	จ�านวนปลาที่มีอยู่จะลดลงไปร้อยละ	๑๖	และ
มีการประเมินว่าจะสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจปีละกว่า	 ๑๔,๐๐๐	 ล้านบาท	 แต่ถ้าหากนับรวมผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนในแม่น�้าสาขาทั้งหมดแล้ว	จ�านวนปลาจะลดลงไปถึงร้อยละ	๓๗.๘	
	 	 	 	 การจัดการแม่น�า้โขง	 จึงเป็นสิ่งท้าทายที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการร่วมของประเทศต่าง	 ๆ
ในภูมภิาคอาเซยีน	รวมถงึบทบาทของคณะกรรมการลุม่น�้าโขง	ทั้งในด้านการจดัสรรทรพัยากรน�้า	การแบ่งปันผลประโยชน์	
การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน	และการสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรน�้า	ความหลากหลายทางชีวภาพ	วิถีชีวิต	และ
ความมั่นคงด้านพลังงาน



๖๒

	 	 	 4)	 กรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน
	 	 	 	 การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	ซึ่งมีสมาชิกรวม
๑๐	ประเทศ	ท�าให้มีโอกาสด้านความร่วมมือและการลงทุน	รวมทั้ง	การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	โดยใน
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ได้มีการจัดท�ากรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมของอาเซียน	(ASEAN	Environmental	Blueprint)	มีสาระส�าคัญ
สรุปได้ดังนี้	(ASEAN,	n.d.)
	 	 	 	 -	 เสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มพูนความร่วมมือในการด�าเนินงานพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม	(MEAs)			
	 	 	 	 -	 จัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ ่งแวดล้อมข้ามแดน	 ซึ ่งรวมถึงปัญหามลพิษ
หมอกควันข้ามแดน	การเคลื่อนย้ายมลพิษและของเสียอันตรายข้ามแดนต่าง	ๆ	
	 	 	 	 -	 ขับเคลื่อนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	
	 	 	 	 -	 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	มุ่งไปสู่การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาค
	 	 	 	 -	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเมืองและชุมชน	ด้วยการริเริ่ม	 “สังคมคาร์บอนต�่า”	 จัดท�ามาตรการ
สากลส�าหรับเมืองใหญ่	และให้รางวัลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
	 	 	 	 -	 ประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล	 รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในเรื่องการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการขนาดใหญ่	
	 	 	 	 -	 จัดท�ากรอบการจัดการสิ่งแวดล้อมรายสาขา	ครอบคลุมด้านทรัพยากรชายฝังและทรัพยากร
ทางทะเล	ความหลากหลายทางชีวภาพ	แหล่งน�้าจืด	ทรัพยากรปาไม้	และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและ
การค้าที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 นอกจากนี	้ ยังส่งเสริมความร่วมมือในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
การจัดการต่อผลกระทบบนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม	 ความรับผิดชอบร่วมกัน	 และแตกต่างตามขีดความสามารถ
ของแต่ละประเทศ	
	 	 	 	 การด�าเนินงานบางประการข้างต้นได้เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึง่	 โดยมีรูปแบบที่เป็นทางการ
ภายใต้พันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ	 เช่น	 การจัดการหมอกควัน	 การบริหารพื้นที่ทางทะเล	 การปราบปราม
การลกัลอบค้าพชืปาและสตัว์ปา	เป็นต้น	และยงัมรีปูแบบไม่เป็นทางการซึ่งมลีกัษณะเป็นเครอืข่ายความร่วมมอืและการเรยีนรู้
เช่น	 การให้รางวัลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 เครือข่ายการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป็นต้น	 แต่ยังต้องเพิ่ม
มาตรการด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งอาจเกิด
การปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกสูงไปยังประเทศที่มีกฎเกณฑ์และการก�ากับดูแลที่ยังไม่เข้มงวด

๖๒๖๒



 สถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของประเทศ

บทที่ ๒



๖๔

ประเด็นสําคัญ:

  ปจจยัขบัเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและสังคม ดานเศรษฐกจิ และดานการเมอืง

รวมทั้งประเด็นสถานการณสิ่งแวดลอมที่สําคัญภายนอกของประเทศที่ผานมา ไดสงผลทั้งทางตรงและ

ทางออม ผานกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ทําใหสถานการณสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศมีคุณภาพ

เสื่อมโทรมลงแมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานปาชุมชน ปาชายเลน และการใชพลังงานหมุนเวียนไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น

  การเปลี่ยนแปลงดานการใชที ่ดินเกิดขึ ้นอยางชัดเจน สวนใหญไมสอดคลองกับศักยภาพ

ของที่ดินโดยเฉพาะการเปลี่ยนพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่เกษตร ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงเหลือรอยละ ๓๑.๕๗

ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังพบการลักลอบคาพืชปาและสัตวปา รวมทั้งการทําลายสัตวทะเลหายาก จึงมี

ความพยายามคุมครองดวยกลไกตาง ๆ ซึ่งสามารถนําไมพะยูงขึ้นบัญชี ๒ ของอนุสัญญา CITES ไดสําเร็จ

  ในขณะที่พื้นที่ปาชมุชนและพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น จากการรวมดแูลรกัษาและฟนฟขูองหลายๆ 

ฝายอยางจรงิจงั รวมทั้งมพีื้นที่ดนิเลนงอกใหมในบางพื้นที่ทาํใหปาชายเลนสามารถเตบิโตไดตามธรรมชาติ

  ดานการใชพลงังานยงัคงมแีนวโนมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนการใชในภาคอตุสาหกรรมและการขนสง

ซึ่งยังคงใชพลังงานเชิงพาณิชยจากฟอสซิลเปนหลัก แตจากสถานการณราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นและ

นโยบายสงเสริมพลงังานทดแทน สงผลใหการใชพลงังานหมนุเวยีนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๑.๙ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งยังทาทายที่จะบรรลุเปาหมายใหไดรอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ภาวะมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนในเมืองตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

ของประชาชน มเีหตรุองเรยีนเพิ่มมากขึ้น และพบวาขยะมลูฝอยชมุชนสวนใหญถกูกาํจดัอยางไมเหมาะสม

มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายในที่สาธารณะและทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป รวมถึงเกิด

ไฟไหมบอขยะมูลฝอยหลายครั้งในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงถูกกําหนดเปนวาระเรงดวนใหแตละจังหวัด

เรงจัดทําแผนและดําเนินการ 

  การแปรปรวนของสภาพอากาศซ่ึงมีอณุหภมิูเพิ่มสูงขึ้นในรอบ ๑๐ ป ประกอบกบัปริมาณนํ้าฝน

ที่ผนัแปรทกุป แมปริมาณโดยรวมจะเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตจาํนวนวนัฝนตกลดลงและเกดิภาวะฝนทิ้งชวง

ในบางพื้นที่ เปนปจจัยที่นําไปสูการเกิดภัยแลงรุนแรงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

๒. สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ

๖๔

  ปจจยัขบัเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและสังคม ดานเศรษฐกจิ และดานการเมอืง

  การเปลี่ยนแปลงดานการใชที ่ดินเกิดขึ ้นอยางชัดเจน สวนใหญไมสอดคลองกับศักยภาพ

  ในขณะที่พื้นที่ปาชมุชนและพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น จากการรวมดแูลรกัษาและฟนฟขูองหลายๆ 

  ดานการใชพลงังานยงัคงมแีนวโนมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนการใชในภาคอตุสาหกรรมและการขนสง

  ภาวะมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนในเมืองตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

  การแปรปรวนของสภาพอากาศซ่ึงมีอณุหภมิูเพิ่มสูงขึ้นในรอบ ๑๐ ป ประกอบกบัปริมาณนํ้าฝน



๖๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒.๑.๑ ทรัพยากรที่ดิน 
   ท่ีดนิของประเทศไทยมีท้ังหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกโิลเมตร หรอื ๓๒๐.๖๙ ลานไร (กรมพฒันาที่ดนิ, 
๒๕๕๖) นับเปนฐานทรัพยากรสําคัญในการดํารงชีพของมนุษยและระบบการผลิต ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญใน
ภาคการเกษตรของประเทศมาโดยตลอด แตปจจุบันมีความตองการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น เชน ชุมชนเมือง
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเที่ยว เกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม และไมถูกตองตามหลักวิชาการ
ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของดิน

   ๑) การใชประโยชนที่ดิน
    ขอมลูการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากการแปลภาพถายดาวเทยีมของกรมพฒันาที่ดนิ
(๒๕๕๖ก) ที่จัดทําขึ้นในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ ซึ่งรวมขอมูลการสํารวจในเวลาใกลเคียงเขาไวดวยกัน พบวา
สดัสวนพื้นที่ปาไมและพ้ืนท่ีเกษตรมีการเปล่ียนแปลงในทศิทางตรงกนัขามอยางชดัเจนต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพื้นที่ปาไม
มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรมแีนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  สวนพื้นที่ชมุชนและสิ่งปลกูสรางมสีดัสวนเพิ่มขึ้นประมาณ 
๐.๕ เทา จากเดิมรอยละ ๓.๕๖ เปนรอยละ ๕.๑๕ เนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีมาโดยตลอด (รูปที่ ๒-๑)

รูปที่ ๒-๑ สัดสวนการใชประโยชนที่ดินของประเทศ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖

    การเพิ่มขึน้ของพื้นทีเ่กษตรกรรมอยางชัดเจนในชวง ๕-๖ ปที่ผานมา สอดคลองกับขอมูล
การเพาะปลูกพืชระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๕๖) พบวามีการขยายพื้นที่
เพาะปลกูขาว พชืไร ไมผลและไมยนืตนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ปลกูยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
จากโครงการสงเสริมของภาครัฐ ทําใหมีพื้นที่ปลูกยางพารา ๑๘.๕๐ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เชนเดียวกับพื้นที่ปลูกขาว

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๕๖ก

๖๐.๐๐

๕๐.๐๐

๔๐.๐๐

๓๐.๐๐

๒๐.๐๐

๑๐.๐๐

๐.๐๐

๕๖.๒๔

๓๕.๗๔

๔.๔๖

๒๕๔๓-๒๕๔๔

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาไม พื้นที่อื่นๆ

รอ
ยล

ะ

๒๕๔๙-๒๕๕๐ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ป พ.ศ.

๓.๕๖ ๔.๖๒ ๔.๗๑ ๕.๑๕

๖.๐๗ ๖.๔๙ ๖.๑๔

๓๖.๖๓ ๓๕.๒๙
๓๒.๕๘

๕๒.๖๕ ๕๓.๕๑
๕๖.๑๑



๖๖

ที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก ๕๗.๓๘ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปน ๖๑.๗๑ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากการดําเนินโครงการ
ประกนัรายไดและโครงการรบัจาํนําขาวทําใหเกษตรกรมคีวามมัน่ใจในเรื่องผลตอบแทนและรายไดที่จะไดรบัจากการขาย
ขาวเปลือก เปนแรงจูงใจใหขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี ้ ไดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวอีกกวา ๑ ลานไร ในชวงเวลาดังกลาว  

   ๒) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
    การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร จากสํามะโนการเกษตรในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (๒๕๕๗) พบวามีการถือครองที่ดินเพื่อทําการเกษตร ๕.๙ ลานราย โดยผูถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
รอยละ ๔๖ อยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งครอบครองพื ้นที ่การเกษตรสวนใหญของประเทศ ในขณะที ่มี
อัตราพื ้นที ่ถือครองเฉลี ่ยของประเทศเทากับ ๑๙.๔ ไร ต อราย โดยภาคกลางมีพื ้นที ่ถือครองเฉลี ่ยสูงที ่สุด
และภาคใตมีพืน้ที่ถือครองเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด (รูปที่ ๒-๒) นอกจากนี ้ การถือครองพืน้ทีเ่กษตรในชวง ๑๐ ป ที่ผานมา
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖ พบวามีจํานวนผูถือครองพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นจาก ๕.๘ ลานราย เปน ๕.๙ ลานราย และ
มีพื้นที่ถือครองเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๗๗ จาก ๑๑๒.๗ ลานไร เปน ๑๑๔.๗ ลานไร 

รูปที่ ๒-๒ การถือครองที่ดินทางการเกษตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗

   ๓) การกระจายการถือครองที่ดิน
    ขอมูลการถือครองที่ดินในประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากการศึกษาของดวงมณี (๒๕๕๖)
พบวา ผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินมีทั้งหมด ๑๕.๙ ลานราย พื้นที่ถือครองรวม ๙๔.๘๗ ลานไร 
พบการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสูงมาก โดยเฉพาะภาคกลางเปนภาคที่มีความไมเทาเทียมกันในการถือครองที่ดิน
มากที่สุด สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีความไมเทาเทียมกันในการถือครองที่ดินนอยที่สุด
    นอกจากนี้ ยังพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ดินมากกวารอยละ ๖๐ ของประเทศ ถูกถือครอง
โดยกลุมผูถอืครองท่ีดนิรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูถอืครองที่ดนิทั้งหมด สวนที่ดนิที่เหลอือกีประมาณรอยละ ๔๐ ถกูถอืครอง
โดยผูถือครองที่ดินรอยละ ๙๐ การศึกษาดังกลาวยังแสดงขอมูลวาผูถือครองที่ดินครึ่งหนึง่ของผูถือครองที่ดินทั้งหมด

ภาคกลาง

๒๔.๗ ลานไร,

เฉลี่ย ๑๔.๕ ไร/คน

๕๓.๕ ลานไร,

เฉลี่ย ๑๔.๕ ไร/คน

๒๗.๒ ลานไร,

เฉลี่ย ๒๐.๙ ไร/คน

๑๙.๒ ลานไร,

เฉลี่ย ๒๒.๗ ไร/คน
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต



๖๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๔) คุณภาพดิน 
    ดินเสื่อมโทรมที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินตื้น เปนตน 
ซึ่งเปนดินที่มีคุณภาพไมเหมาะกับการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๕๖ข) ไดสํารวจพบวามีพื้นที่ครอบคลุมรอยละ 
๕๔ ของพื้นที่ประเทศ อยางไรก็ตามยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทําใหคุณภาพดินเสื่อมโทรม เชน ภัยธรรมชาติตาง ๆ และการใช
ประโยชนที่ดินไมเหมาะสม โดยนําพื้นที่ปาไมมาเปนพื้นที่เกษตรกรรม สวนพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรนําไปเปนพื้นที่
ชุมชนและแหลงอุตสาหกรรม รวมทั้ง นําพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรมาใชในการเกษตร แมไมมีการศึกษาและจัดทํา
ขอมูลในเรื่องนีโ้ดยตรง แตหากประเมินจากสถานการณการใชที่ดินไมเหมาะสมขางตน รวมทั้ง การทําเกษตรในพื้นที่
ลาดชันทําใหเกิดการพังทลายของหนาดิน การเปดหนาดิน การไถพรวน และการเผาวัชพืชเตรียมพื้นที่เกษตร ตลอดจน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวลวนเปนสาเหตุที่ทําใหคุณภาพดินเสื่อมโทรมลง

ที่มา: ดวงมณี, ๒๕๕๖

รูปที่ ๒-๓ สัดสวนผูถือครองที่ดินที่มีโฉนดจําแนกตามขนาดการถือครอง

ถอืครองที่ดนิไมเกนิ ๑ ไร สวนผูถอืครองที่ดนิอกีรอยละ ๒๒ ถือครองที่ดิน ๑-๕ ไร และที่เหลอืรอยละ ๒๘ ถือครองที่ดินมากกวา 
๕ ไรขึ้นไป จึงเห็นไดวาคนสวนใหญของประเทศ ถือครองที่ดินสวนนอยของประเทศ (รูปที่ ๒-๓)

๖๗๖๗

๒๘%

ถือครองที่ดิน

กวา ๕ ไร
๕๐%

ถือครองที่ดิน

นอยกวา ๑ ไร
๒๒%

ถือครองที่ดิน

๑-๕ ไร



๖๘

   ๕) การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
    การดําเนินงานสําคัญ ๆ ในการจัดการทรัพยากรที่ดิน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ สรุปได
ดังนี้ 
    • การบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เปนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ริเริ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อบริหารการเกษตรใหเหมาะสมกับพื้นที่ ปองกัน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ลดตนทุนการผลิตและใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยไดประกาศ
เขตเหมาะสมตอการปลกูพชื ปศสุตัวและประมงไปแลว ๒๐ ชนิด และจดัทาํฐานขอมลูในการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม
    • การจัดสรรที ่ดินใหเกษตรกรเขาทําประโยชนตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที ่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการจัดสรรที่ดินใน ๗๑ จังหวัด ใหกับเกษตรกรไปแลว ๒.๖๖ ลานราย
เนื้อที่ ๓๕.๑ ลานไร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ในจํานวนนี้เปนการจัดสรรในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหแกเกษตรกร
ประมาณ ๓ หมื่นราย รวมพื้นที่ ๐.๕๘ ลานไร
    • การกระจายการถือครองที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มอบหมาย
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายและรับฟงความคิดเห็นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
๓ ประเด็น คือ การกระจายการถือครองที่ดินและกระตุนใหมีการนําที่ดินรกรางวางเปลามาใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
การลดหยอนและยกเวนภาษใีหแกเกษตรกรและเจาของโรงเรอืนอยูอาศยัตามความเหมาะสม และการจดัตั้งธนาคารที่ดนิ
เพื่อชวยเหลอืเกษตรกรและผูยากไร ปจจบุนัอยูระหวางการเสนอและรบัฟงความคดิเหน็รางพระราชบญัญัตภิาษทีี่ดนิและ
สิ่งปลกูสราง พ.ศ. .... เพื่อจดัเกบ็ภาษจีากผูถอืครองที่ดนิประเภทตาง ๆ  รวมทัง้ที่ดนิทีท่ิ้งไววางเปลาซึ่งจะตองเสยีในอตัรา
ที่เพิ่มสูงขึ้น  
    • การปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ยังคงสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยพืชสดและ
ปุยอินทรียคุณภาพสูงในการบํารุงดิน สงเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานและลดการใชสารเคมี รวมทั้งการปลูกหญาแฝก
ในพื้นที่เกษตรและพื้นที่วิกฤตเสี่ยงตอการสูญเสียหนาดิน เพื่อใหดินคงความชุมชื้น ปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ใหนอยลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน 



๖๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒.๑.๒ ทรัพยากรปาไม 
   ๑) พื้นที่ปาไม 
    การประเมินพื้นที่ปาไมของประเทศเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ ไดเริ่มนําภาพถาย
ดาวเทียมมาประยุกตใชอยางจริงจังในป พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยใชภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT มาแปลภาพดวยสายตา
เปนหลัก พบวามีพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ ๔๓.๒๑ ของพื้นที่ประเทศ และลดลงเหลือรอยละ ๒๕.๒๘ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมปาไมไดแปลภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5 โดยใชการแปล
ดวยสายตาประกอบกับเทคนิคการแปลงภาพดวยคอมพิวเตอร ซึ่งนับเปนกาวสําคัญของการจัดทําแผนที่ปาไมโดยใช
เทคโนโลยีการรับรูระยะไกล โดยพบวามีพื้นที่ปาไม รอยละ ๓๓.๑๕ หลังจากนัน้ยังคงใชระบบที่ใกลเคียงกันจนถึง
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามีพื้นที่ปาไม ๑๐๗.๒๔ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๔  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมปาไม (๒๕๕๗)
ไดจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไมของประเทศ โดยใชภาพถายจากดาวเทียมไทยโชตรวมกับภาพถายดาวเทียม LANDSAT 8 
แปลดวยระบบคอมพิวเตอรเปนหลัก พบวามีพ้ืนท่ีปาไม ๑๐๒.๑๒ ลานไร หรอืรอยละ ๓๑.๕๗ ของพื้นที่ประเทศ (รปูที่ ๒-๔)

รูปที่ ๒-๔ พื้นที่ปาไม ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖

ที่มา: กรมปาไม, ๒๕๕๗

    การลดลงของพื้นที่ปาไม มสีาเหตสุาํคญัจากการบกุรกุเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปาไมในลกัษณะ
การแผวถางพื้นที่เปนบริเวณกวาง โดยมีคดีการบุกรุกพื ้นที ่ปาสงวนแหงชาติ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
เฉลี่ย ๓๘,๖๐๒ ไรตอป (กรมปาไม, ๒๕๕๖) ขณะที่การบุกรุกพื้นที่ปาไมในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เฉลี่ย ๑๙,๓๔๘ ไรตอป (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๖) คดีการบุกรุกที่ถูกจับกุม
รวมกันประมาณ ๕.๘ หมื่นไรตอปนั้น ยังถือวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาไมที่ลดลงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๕๖ ประมาณ ๑ ลานไรตอป อยางไรก็ตาม ขอมูลจํานวนคดีการจับกุมไมสามารถแสดงแนวโนมการบุกรุกพื้นที่ปาไม
ไดอยางชัดเจน เนื่องจากอาจมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการจับกุม
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๗๐

   ๒) การลักลอบตัดไมและคาสัตวปา
    การบุกรุกพื้นที่ปาไมในลักษณะของการลักลอบตัดไม เปนอีกปญหาที่สังคมไดรับรูผานสื่อ
ตาง ๆ มาอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะการลักลอบตัดไมพะยูง ซึ่งมีคดีการตัดไมพะยูงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
ทั้งหมด ๓,๕๘๘ คดี รวมไมพะยูง ๖๔,๓๖๓ ทอน ไมพะยูงแปรรูป ๖๐,๙๐๘ แผน รวมปริมาตรประมาณ ๕ ลูกบาศกเมตร
และในตนปงบประมาณ ๒๕๕๗ (ถึงเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗) มีคดีไมพะยูง ๑,๓๖๘ คดี ไมพะยูงทอน ๓๒,๒๐๒ ทอน
ไมพะยูงแปรรูป ๑๕,๐๕๓ แผน สาเหตุที่มีการลักลอบตัดไมพะยูงกันมากเพราะเรื่องราคาเปนหลัก โดยมีการเพิ่มราคา
จากลูกบาศกเมตรละ ๓ แสนบาท เปนราคาสูงถึงลูกบาศกเมตรละ ๑ ลานบาท โดยกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และกรมศุลกากร มีไมพะยูงของกลางเก็บไว รวมประมาณ ๒ หมื่นลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา 
๒ หมื่นลานบาท (กรมปาไม, ๒๕๕๗) ในปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน 
ประเทศเพื่อนบานและประเทศปลายทางเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในอนาคต
    การลักลอบคาสัตวปาในภาพรวม มคีดีการจบักมุ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  จาํนวน ๖๒๔ คด ีลดลงกวา
ปที่ผานมาเล็กนอย โดยมีของกลางเปนสัตวปามีชีวิต ๑๐,๗๐๐ ตัว ไดแก นกชนิดตาง ๆ งู และกบตาง ๆ นอกจากนี้ 
ยังสามารถจับกุมการกระทําผิดตอชางปา ๒๙ ตัว เสือ ๒๓ ตัว และสามารถยึดซากสัตวปาจํานวน ๑,๓๔๘ ซาก 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๖) อยางไรก็ตาม สถิติคดีการจับกุมเปนเพียงขอมูลหนึ่งที่แสดงใหเห็น
ถึงการลักลอบคาสัตวปาที่ยังคงมีอยู แตไมสามารถแสดงถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได เนือ่งจากยังมีปจจัยอื่น
ที่อาจมีผลตอการจับกุมดวย 
    สําหรับการติดตามและควบคุมสถานการณคางาชางของประเทศไทย ตามอนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที ่ใกลสูญพันธุ  (The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) โดยองคกรฐานขอมูลการคางาชางและ
ผลิตภัณฑจากชางที่ผิดกฎหมาย (Elephant Trade Information System: ETIS) ระบุวาประเทศไทยจัดเปน
ประเทศที่มคีวามออนแอในการบงัคบัใชกฎหมายและควบคมุงาชางผดิกฎหมาย (สาํนักงานกองทนุสตัวปาโลก ประเทศไทย, 
๒๕๕๖)  

๗๐๗๐



๗๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๓) การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม  
    การดาํเนินงานสําคญั ๆ  ในการจดัการทรพัยากรปาไม รวมถึงสตัวปาและพชืปา ระหวางป พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีดังนี้
    •  การฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศปาไม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้า 
สืบเนือ่งจากเหตุการณอุทกภัยครั ้งใหญเมื ่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดทําแผนแมบทการฟ นฟูและอนุรักษปาและ
ระบบนิเวศ ๒๕ ลุมนํ้า ดวยความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับกระทรวงมหาดไทย 
    •  การใชมาตรการทางกฎหมาย ดําเนินการกับผู บุกรุกปาไม โดยเฉพาะรีสอรท ที ่พัก 
สิ ่งปลูกสรางเพื ่อการทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนือ่ง กอปรกับมีคําสั ่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ที่ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดาํเนินการปราบปรามและจบักมุผูบกุรกุยดึถอื ครอบครอง ทาํลายทรพัยากรปาไม 
สภาพปา รวมทั ้งผู สมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหได ผลอยางจริงจังในทุกพื ้นที ่ และคําสั ่งที ่ ๖๖/๒๕๕๗
ใหกองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) มหีนาที่รบัผดิชอบปญหาการบกุรกุทาํลายปาเพิ่มเตมิ
    • สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม
อยางยั่งยืน โดยการสงเสริมการจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบปาชุมชนอยางตอเนือ่งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓
จนถึงปจจุบัน ซึ่งไดมีการขึ้นทะเบียนปาชุมชนไปแลว ๘,๔๓๕ โครงการ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
รวมพื้นที่กวา ๓,๖๘๘,๓๒๐ ไร 
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    • สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรปาไม และสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility: CSR) ตาง ๆ เพิ่มขึ้น
    • ดาํเนินการปรบัปรงุขอมลูการจดัสถานภาพของพชืและสตัวมกีระดูกสนัหลงั ระหวางป พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ โดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบัุน 
นอกจากนี้ ไดมีการสํารวจสถานภาพและถิ่นที่อยูอาศัย  การปรับปรุงฐานขอมูลชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาหายาก
ใกลสูญพันธุและชนิดพันธุเฉพาะถิ่น มาเปนระยะ ๆ  
    • ความคบืหนาในการอนุรกัษสตัวปาและพชืปาที่ใกลสญูพนัธุ จากการประชมุภาคอีนสัุญญา 
CITES ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๓ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีมติใหนําไมพะยูงขึ้นบัญชี ๒ 
ของ CITES ซึ่งจะชวยควบคุมและยับยั้งการตัดไมเพื่อการสงออกได เนือ่งจากประเทศผูนําเขาจะตองตรวจสอบวาไม
ที่นําเขาน้ันไดรบัหนังสืออนุญาตสงออกจากประเทศตนทาง และตองมสีาํเนาการคาใหกบัสาํนักงานเลขาธกิาร CITES ทราบ 
    • ประกาศใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกําหนดมาตรการ
ควบคุมและสงเสริมใหชางไดรับการคุมครองและไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใสใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย และ
กําหนดมาตรการปองกันการลาชางและการคางาชางหรือซากของชาง และใหมีหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักในการดูแล
คุมครองชาง

  ๒.๑.๓ ทรัพยากรแร 
   กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร (๒๕๕๗ข) ไดจดัทาํขอมลู “พื้นที่แหลงแร” ในรปูแผนที่
ทรัพยากรแรรายจังหวัด ซึ ่งระบุแหลงแรสําคัญไว ๑๖ ชนิด เชน แรทองคํา แรยิปซัม แรหินปูน แรดินขาว 
แรถานหิน แรโปรแทส เปนตน โดยพบวา มีแรหินปูนกระจายเปนบริเวณกวางมากที่สุด ตามแนวชายแดนติดกับประเทศ
เมียนมาร ตั้งแตจังหวัดแมฮองสอนถึงจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณเทือกเขาตั้งแตจังหวัดเลยถึงจังหวัดเพชรบูรณ 
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี รองลงมา คือ แรโปรแทส กระจายในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดตาง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม แผนที่แหลงแรเปนเพียงการแสดงใหเห็นศักยภาพเบื้องตน ซึ่งตองดําเนินการสํารวจ
ขั้นรายละเอียดเพื่อใหทราบ “พื้นที่ศักยภาพแร” ในเชิงพาณิชย ซึ่งเปนขั้นตอนที่ลงทุนสูงจึงมีการดําเนินการประเมิน
เปนรายพื้นที่ไป   

   ๑) แหลงแรในธรรมชาติ
    ท่ีผานมาไดมีการสํารวจพบแหลงศกัยภาพแรในปาสงวนแหงชาตหิลายแหง สวนใหญเปนพื้นที่
ภาคกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงศกัยภาพแรหนิปนูในจงัหวดัสระบรุ ีซึ่งไดขอใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อการทาํเหมอืงแร 
โดยเกือบทั้งหมดเปนกลุมแรอตุสาหกรรม (รอยละ ๙๓) ซึ่งประกอบไปดวยแรหนิอตุสาหกรรมชนิดหนิปนูเพื่ออตุสาหกรรม
กอสราง แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ดินขาว และ เฟลดสปาร นอกจากนั้น เปนกลุมแรโลหะอีกเล็กนอย (กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๔)
    สําหรับการสํารวจพบแหลงศักยภาพแรบางกรณีอยูในพื้นที่อนุรักษ อยางกรณีพื้นที่ศักยภาพ
แรตะกั่ว-สังกะสี ในเขตอุทยานแหงชาติลําคลองงู อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๒.๔ แสนไร ซึ่งไดรับ
การคดัคานจากกลุมประชาชนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเกรงจะมผีลกระทบเกดิข้ึนตอระบบนิเวศและชมุชนจงึไดรวมตัวกนัคดัคาน 
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยางไรก็ตาม การสํารวจศักยภาพแรโดยละเอียดตองรอใหมีการพิจารณาอนุญาตกอนจึงจะ
ดําเนินการได 

   ๒) การผลิตและใชประโยชนแร
    การผลิตแรในประเทศมีแนวโนมคอนขางคงที่ในชวง ๒ - ๓ ปที่ผานมา โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖
มีมูลคาการผลิตรวมประมาณ ๖ หมื่นลานบาท ซึ่งชนิดแรสําคัญที่มีการผลิตในประเทศ ไดแก หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง หินปูนเพื่ออตุสาหกรรมซเีมนต ลกิไนต ยปิซมั เปนตน ในขณะที่มคีวามตองการใชแรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เห็นไดจาก
มูลคาการใชแร ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ ๒.๒๔ ซึ่งชนิดแรที่มีการนํามาใชประโยชนเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน ไดแก ลิกไนต ดีบุก หินบะซอลต (หินอุตสาหกรรม) เปนตน สวนมูลคาการนําเขาแรและการสงออกแรโดยรวม
ในปดงักลาวลดลงจากปท่ีผานมา รอยละ ๑๑.๗๙ และรอยละ ๖.๘๖ ตามลาํดับ (กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร, 
๒๕๕๗ก)
    ในขณะท่ีการคาระหวางประเทศ แรและผลติภัณฑแร ภายใตพกิดัศุลกากร ตอนที่ ๒๕ และ ๒๖ 
ของประเทศไทยยงัคงขยายตวั มมีลูคาการสงออกสงูกวาการนําเขา โดยรายการสนิคาสงออกหลกั ไดแก พอรตแลนดซเีมนตฯ 
ยิปซัม สินแรและหัวแรของโลหะมีคา ขี ้แร ขี ้ตะกอน ซึ่งมีตลาดสงออกสําคัญในกลุ มประเทศอาเซียนและจีน 
สําหรับรายการสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินแรและหัวแรสังกะสี สินแรและหัวแรไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม 
สตไีทตธรรมชาต ิตามลําดบั โดยมีแหลงนําเขาท่ีสําคัญจากจนีและออสเตรเลยี (กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร, 
๒๕๕๗ข) 

   ๓) ผลกระทบจากการทําเหมืองแร
    การทําเหมืองแรและโรงแตงแรในบางพื้นที ่ ถูกรองเรียนวาสงผลกระทบตอชุมชนและ
สภาพแวดลอม โดยระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีกรณีการรองเรียนตางๆ ไดแก การทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่
จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย การทําเหมืองหินและโรงโมหินในพื ้นที ่หินเขาคูหา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา 
การทําเหมืองแรสังกะสีในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนตน ไดสรางความเสียหายในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง 
แตไมไดรับการเยียวยาหรือดูแลรักษาพยาบาลจากผู ประกอบการ จนเกิดการรองเรียนและฟองรองคาเสียหาย
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการปนเปอนของสารอันตราย ที่ใชในกระบวนการแตงแรไดปนเปอนลงสูแหลงนํา้
ธรรมชาติ และไหลผานพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร ทําใหผูที่ใชนํ้ามีอาการเจ็บปวย พื้นที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหาย 
และสงผลตอระบบนิเวศทางนํ้า  
    นอกจากนี ้ ยังมีเหตุรองเรียนหรือคัดคานการทําเหมืองแรเกิดขึ้นมาโดยตลอด ในชวงตนป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกรณีชาวบานบานแหงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง คัดคานการอนุญาตของกรมปาไมแกบริษัทเอกชน
ในการสัมปทานเหมืองแรลิกไนต แมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรไดรับการเห็นชอบ
เปนที่เรียบรอยแลว แตชาวบานที่อาศัยอยูรอบบริเวณพื้นที่ขอประทานบัตรรองเรียนวาไมไดมีสวนรวมและรับรูขอมูล
ขาวสารในการจัดทํารายงานดังกลาว
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   ๔) การจัดการทรัพยากรแรและแกไขผลกระทบจากการทําเหมืองแร
    การดําเนินงานระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแรและแกไข
ผลกระทบจากการทําเหมืองแร สรุปไดดังนี้
    • การเรงจัดทําเขตการใชประโยชนจากทรพัยากรธรณทีั้งประเทศใหแลวเสรจ็ เพื่อใชประกอบ
การวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่ใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน และลดผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร
ที่มีตอชุมชนในพื้นที่ โดยจําแนกเปนเขตสงวนทรัพยากรแร เขตอนุรักษทรัพยากรแร และเขตพัฒนาทรัพยากรแร
พรอมกาํหนดแนวทางการบรหิารจัดการแตละเขตใหเหมาะสมกบัพื้นที่ โดยมแีผนสาํรวจครอบคลมุ ๗๐ จงัหวดัทั่วประเทศ 
และสามารถดําเนินการไดรวม ๕๙ จังหวัด ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูระหวางการจัดทําการสํารวจอีก
    • การติดตามการดําเนินงานของกิจการเหมืองแรตาง ๆ ที ่เขาขายประเภทโครงการ
ที ่ต องจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environment and Health Impact
Assessment: EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการดําเนินมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตามที ่ระบุไวในรายงานฯ ทั ้งในระยะดําเนินการและหลังดําเนินการอยางตอเนือ่ง รวมทั ้งกํากับดูแลเหมืองแร
หากกอใหเกิดปญหา หรือมีผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือละเลยไมทําการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรจะสั่งระงับ
ใหหยุดดําเนินการและพิจารณายึดเงินคํ้าประกันการปฏิบัติงาน ตามสัญญาการขอประทานบัตรกับกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร 
    • การใหรางวัลเหมืองแรสีเขียว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปน
แรงจูงใจและผลักดันใหผูประกอบการกระตือรือรนที่จะยกระดับสถานประกอบการเปนเหมืองแรสีเขียวที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม มีการลด ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การดูแลความปลอดภัย 
สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี 
    • การแกไขปญหากรณีเหมืองแรสังกะสีตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยการ
ประกาศเขตพื้นที่ที่สงผลกระทบเปนเขตคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ สวนกรณีเหมืองแรทองคําที่จังหวัดเลยไดมีการ
เจรจายุติความขัดแยง โดยชุมชนยอมใหบริษัทไดขนแรที่เก็บไวและอุปกรณการทําแรออกจากเหมืองแร บริษัทจะหยุด
กิจการชั่วคราว พรอมเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น

๗๔๗๔
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒.๑.๔ ทรัพยากรนํ้า

   ๑) ปริมาณฝนและนํ้าผิวดิน
    น ํา้ผิวดินเป นแหลงน ํา้สําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภค มีการเปลี ่ยนแปลงไปตาม
การแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงใหเห็นวาปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ย ๓๐ ป 
(ป พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓) ทั่วประเทศ มีคาประมาณ ๑,๓๓๙ มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
หรือเดือนกันยายน ในขณะที่ปริมาณฝนตกสะสมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั่วประเทศ มีประมาณ ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร 
สูงกวาป พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กนอย แตยังมากกวาคาเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาว
โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก (รูปที่ ๒-๕) 

ที่มา: กรมชลประทาน, ๒๕๕๗
หมายเหตุ: ขอมูลระหวางวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ตุลาคม

    ปริมาณนํา้ผิวดินโดยธรรมชาติเฉลี่ยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒๑๓,๔๒๓ ลานลูกบาศกเมตร 
แยกเปนน้ําผวิดนิชวงฤดฝูน รอยละ ๘๕.๗ และปรมิาณน้ําผวิดินในชวงฤดูแลงรอยละ ๑๔.๓ โดยมปีรมิาณน้ําฝนเปนน้ําผวิดนิ
ประมาณรอยละ ๒๘.๘ ซึ่งปริมาณสะสมมีคาสูงกวาปกติ สวนระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาปริมาณนํ้าผิวดิน ณ สถานี
วัดนํา้ผิวดินตางๆ โดยรวมมีแนวโนมสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนลางพบวามีปริมาณนํ้าผิวดินตํ่ากวารอยละ ๓๐ ของความจุลํานํ้า สวนบริเวณภาคใต
ฝงตะวันตกมีแนวโนมปริมาณนํ้าผิวดินลดลง (กรมชลประทาน, ๒๕๕๗)
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๑,๑๒๓

ภาคเหนือ

ปริมาณฝนป ๒๕๕๔ ปริมาณฝนป ๒๕๕๕ ปริมาณฝนป ๒๕๕๖ ปริมาณฝนเฉล่ียระยะยาว

ภาค ตอ.เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตฝง ตอ. ภาคใตฝง ตต.

๑,๓๑๕
๑,๑๒๕

๑,๗๒๑

๙๕๗

๒,๓๐๔

รูปที่ ๒-๕ ปริมาณนํ้าฝนสะสม ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖



๗๖

   ๒) คุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา้ในแหลงนํา้สําคัญทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗)
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๒ แหลงนํา้ พบวาคุณภาพนํา้จากแหลงนํา้ผิวดินสวนใหญอยูในเกณฑพอใช หากเทียบกับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนํ้าที่อยูในเกณฑดีลดระดับมาอยูในเกณฑพอใช มีจํานวน ๙ แหง 
สวนใหญเปนแหลงนํา้ที่อยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต สําหรับแหลงนํา้ที ่อยู ในเกณฑพอใชลดระดับ
มาอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมีจํานวน ๔ แหง สวนใหญเปนแหลงนํ้าในภาคกลาง 
    การจัดลําดับจังหวัดที่มีคุณภาพนํา้เสื่อมโทรมถึงคุณภาพนํา้ดีดวยคาดัชนีคุณภาพนํา้ผิวดิน 
(General Water Quality Index: WQI) ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๖๔ จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า) พบวา
    -  จังหวัดที่มีคุณภาพนํ้าดีที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ (แมนํ้ามูล แมนํ้าเสียว) 
    -  จังหวัดที่มีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (แมนํ้าเจาพระยา)
    ขอมูลดังกลาวจะสามารถนําไปใชในการวางแผนจัดการคุณภาพนํา้ เพื่อแกไขปญหาคุณภาพ
นํ้าที่เสื่อมโทรมและรักษาคุณภาพนํ้าที่อยูในเกณฑดีตอไป
    สําหรับขอมูลคุณภาพนํ้าในชวง ๕ ป ยอนหลัง พบวา แหลงนํ้าที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง 
ขณะที่แหลงนํา้ที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยแหลงนํา้ที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาโดยตลอด 
คือ แมนํา้เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนลาง ทาจีนตอนกลาง ลําตะคองตอนลาง เพชรบุรีตอนลาง ระยองตอนลาง 
และแมนํ้าลพบุรี พารามิเตอรที่บงชี้การปนเปอน คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: 
BOD) การปนเปอนของแหลงนํ้าทั้งจากแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแอมโมเนียไนโตรเจนมีคาสูง บงชี้ถึงแหลงนํ้าไดรับนํ้าเสียจากการระบายนํ้าทิ้ง
จากชุมชน เกษตรกรรม และการปศุสัตว

   ๓) แหลงนํ้าบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาล
    นํา้ที ่กักเก็บตามแหลงนํา้บาดาลทั ่วประเทศ ทั ้งหมด ๒๗ แองนํา้บาดาล มีปริมาณ 
๑,๑๓๑,๙๕๙.๘๔ ลานลูกบาศกเมตร และมีปรมิาณน้ําเพิ่มเตมิรายป ๑๐๒,๘๐๙.๘๓ ลานลกูบาศกเมตร ซึ่งจากการตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงระดบัน้ําจากบอสังเกตการณน้ําบาดาลทั่วประเทศ พบวาสวนใหญมกีารเปลี่ยนแปลงเปนปกตติามฤดกูาล 
มีเพียงบริเวณภาคกลางตอนบนที่ระดับนํา้มีแนวโนมลดลง (กรมทรัพยากรนํา้บาดาล, ๒๕๕๗) สอดคลองกับแนวโนม
ปรมิาณการใชน้ําบาดาลในการเกษตรมีมากขึ้น โดยเฉพาะในบรเิวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางตอภาคกลางโดยเฉพาะบรเิวณ
ลุมเจาพระยาตอนบน ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณโุลก กาํแพงเพชร พจิติร สโุขทยั ชยันาท สงิหบรุ ีมอีตัราการใชนํ้าบาดาล
สงูถงึ ๗,๘๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เน่ืองจากมกีารทาํนาเฉลี่ยปละ ๓ ครั้ง ทาํใหเกดิการใชน้ําบาดาลที่เกนิสมดลุถงึปละ 
๘๒๐ ลานลกูบาศกเมตร การใชน้ําบาดาลท่ีเกนิสมดลุจะสงผลใหระดบัน้ําบาดาลลดลง การแกไขปญหาของกรมทรพัยากร
นํ้าบาดาลไดดําเนินโครงการเติมนํ้าลงสูชั้นใตดินผานระบบสระนํ้าในพื้นที่วิกฤต (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, ๒๕๕๖)
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคมุมลพษิ (๒๕๕๗) ไดรายงานวาคณุภาพน้ําบาดาลสวนใหญยงัคงอยู
ในเกณฑมาตรฐาน แตก็พบความเสื่อมโทรมในบางพื้นที่ ซึ ่งเกิดจากการชะลางนํา้เสียจากการฝงกลบขยะมูลฝอย
โดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ การลักลอบทิ้งกากของเสีย การทําเหมืองแร การเกษตรกรรม ฯลฯ ตัวอยางเชน ปญหา
การลักลอบทิ้งสารพิษ และกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม รวมทั้งหมดจํานวน ๑๑ จุด ในพื้นที่ตําบลหนองแหน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๔) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝง
    คุณภาพนํา้ทะเลชายฝงทั่วประเทศจากการตรวจวัดในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีคุณภาพ
อยูในเกณฑดี รอยละ ๑๖ พอใช รอยละ ๓๕ เสื่อมโทรม รอยละ ๓๖ และเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๑๓ และไมพบคุณภาพ
นํ้าที่อยูในเกณฑดีมาก 
     - บรเิวณท่ีคณุภาพน้ําทะเลอยูในเกณฑด ีสวนใหญอยูในพื้นที่อาวไทยฝงตะวนัตก บรเิวณ
ปากคลองวาฬ เกาะสมุย เกาะพะงัน และพื้นที่ในฝงทะเลอันดามัน เชน บานทับละมุ หาดปาตอง หาดกะรน หาดเจาไหม 
อาวฉลอง เปนตน 
     - บริเวณที่คุณภาพนํา้ทะเลเสื่อมโทรมมาก คือ พื้นที่อาวไทยตอนในบริเวณปากคลอง 
๑๒ ธันวา  ปากแมนํา้เจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ บางขุนเทียน ปากแมนํา้ทาจีน ปากแมนํา้แมกลอง และพื้นที่
ใกลเคียง รวมถึงพื้นที่ฝงทะเลอันดามันซึ่งเสื่อมโทรมมากอยางตอเนื่อง คือ หาดชาญดําริ ปากนํ้าระนอง จังหวัดระนอง 
     การเปล่ียนแปลงคณุภาพน้ําทะเลในรอบ ๕ ปยอนหลงัมแีนวโนมเสื่อมโทรมลง  โดยบรเิวณ
ที่คุณภาพนํา้ทะเลอยูในเกณฑเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก สวนใหญอยูในบริเวณปากแมนํา้และปากคลอง ที่มีนํ้าเสีย
และของเสียระบายทิ้งจากชุมชน  สงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าทะเลของประเทศ นอกจากนั้น ยังพบวาคุณภาพนํ้าทะเล
บริเวณชายฝงที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงก็จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม  เนื่องจากยังขาดการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองเรงดําเนินการแกไขปญหาและลดผลกระทบจากปญหาคุณภาพนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดตาง ๆ 
ที่มีตอคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง 

   ๕) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
    การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ไดรับความสนใจจากฝายตาง ๆ มากขึ้นหลังจากเหตุการณ
มหาอุทกภัยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔  และการประสบปญหาภัยแลงรุนแรงในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการดําเนินงานสําคัญ ๆ ดังนี้
     • กรมทรัพยากรนํ้า มีการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ
ทุกระดับ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวยการสงเสริมการมีสวนรวม
     • กรมทรพัยากรนํ้าและหนวยงานที่เก่ียวของไดมกีารพฒันาเครื่องมอืและระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการนํา้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชนจากแหลงนํ้า
ที่สอดคลองกับระบบนิเวศดวยการพัฒนาแหลงนํา้และระบบกระจายนํา้ การใชประโยชนรวมกันระหวางนํา้ผิวดินและ
นํ้าใตดิน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการพยากรณ เฝาระวังและเตือนภัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     • การบริหารจัดการนํ้าในระบบชลประทานมุงเนนการดําเนินงานในการพัฒนาแหลงนํ้า
และเพิ ่มพื ้นที ่ชลประทานตามศักยภาพของลุ มนํา้ใหเกิดความสมดุล บริหารจัดการนํา้อยางบูรณาการใหเกิด
ความเพยีงพอ ทั่วถงึ และเปนธรรม โดยมีการเสรมิสรางการมสีวนรวมในกระบวนการพฒันาแหลงน้ําและบรหิารจดัการนํ้า
     • การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้บาดาล ไดดําเนินการเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้า
บาดาลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับนํา้ คุณภาพนํา้ และปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอแหลงนํา้บาดาล นอกจากนี้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดมีประกาศเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหผูใชนํา้บาดาล
ที่ระดับความลึกตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปตองมาขึ้นทะเบียนผูใชนํา้บาดาลกับกรมทรัพยากรนํา้บาดาล จากเดิมที่กําหนด
ที่ความลึก ๓๐ เมตร เพื่อควบคุมและดูแลการใชนํ้าบาดาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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     ปจจุบนั ยงัมีการปรบัเปลี่ยนคณะกรรมการกาํหนดนโยบายและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปองกันและบรรเทาปญหานํ้าแลง นํ้าทวม รวมทั้งปองกันภัยพิบัติใหกับประชาชนได
อยางแทจริง

  ๒.๑.๕ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
   ทรัพยากรทะเลและชายฝงของประเทศไทย มีพื้นที่ทะเลครอบคลุม ๓๒๓,๔๘๘ ตารางกิโลเมตร 
ใน ๒๓ จงัหวดัที่มพีื้นที่ตดิทะเล ซึ่งความยาวตามแนวชายฝง ๓,๑๔๘ กิโลเมตร เปนทั้งแหลงอาหารและแหลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีคุณคาหลายประการ

   ๑) แนวปะการัง  
    แนวปะการงัที่กระจายตัวอยูตามชายฝงของแผนดินใหญและตามเกาะตาง ๆ  เปนพื้นที่ประมาณ 
๑๒๘,๒๕๖ ไร อยูฝงทะเลอนัดามนั ๖๕,๗๗๘ ไร และฝงอาวไทย ๖๔,๔๘๐ ไร โดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง (๒๕๕๖)
ไดดําเนินการติดตามสํารวจและประเมินสถานภาพแนวปะการังมาอยางตอเนือ่ง ซึ่งจะสํารวจซํ้าในพื้นที่เดิมทุก ๆ ๓ ป
ผลการสํารวจลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันแนวปะการังสวนใหญรอยละ ๘๗.๔ อยูใน
สภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่เฉลี่ยรอยละ ๒๒ และปะการังตายปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย
รอยละ ๖๒.๔ 
    เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลกอนที่จะเกิดเหตุการณปะการังฟอกขาวป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา
มีแนวปะการังที่เสียหายเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ ๗๐.๗ ในขณะที่แนวปะการังในฝงทะเลอาวไทยสวนใหญ รอยละ 
๗๘.๒ อยูในสภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่โดยเฉลี่ยรอยละ ๑๙.๖ ปะการังตาย
รอยละ ๔๖.๙ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลกอนที่จะเกิดเหตุการณปะการังฟอกขาวป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวามีแนวปะการัง
ที่เสียหายเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ ๖๔.๑ ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง คือ ตะกอนที่
ไหลลงสูทะเลและตะกอนที่สะสมในทะเล ฟุงกระจายขึ้นมารบกวนแนวปะการังนํา้ตื้นจากโครงการพัฒนาบริเวณชายฝง 
กิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล นํา้เสียที่ไหลลงทะเล ขยะมูลฝอย การลักลอบขุดลอกรื้อปะการัง และการจับสัตวนํา้
ในแนวปะการัง

   ๒) แหลงหญาทะเล
    ในประเทศไทยพบหญาทะเล ๑๒ ชนิดพันธุ ตามแนวชายฝงทะเลในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด 
โดยมีพื ้นที ่ของหญาทะเลประมาณ ๑๑๘,๖๖๕ ไร ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากขอมูลเดิม โดยทางฝ งทะเลอันดามันมีพื ้นที ่ 
๘๖,๑๐๐ ไร สวนฝงอาวไทยมีพื้นที่ ๓๒,๕๖๕ ไร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๗) ทั้งนี ้ จากรายงาน
การสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเลในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, ๒๕๕๖) พบวา บริเวณชายฝงทะเลอันดามันตอนบนแหลงหญาทะเลมีสภาพคงที่ระดับสมบูรณ
ปานกลางถึงสมบูรณดี สวนบริเวณชายฝ งทะเลอันดามันตอนลางแหลงหญาทะเลมีสภาพคงที ่ระดับสมบูรณดี
เปนเขตที่มีระบบนิเวศหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ ในขณะที่ฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก แหลงหญาทะเลมีสถานภาพ
คอนขางคงที่ในระดับสมบูรณปานกลางถึงสมบูรณดีเชนเดียวกับฝงทะเลอาวไทยตอนกลาง ยกเวนฝงทะเลอาวไทย
ตอนลาง พบวาแหลงหญาทะเลมีสถานภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมตามสภาพธรรมชาติ ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่จะทําให
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หญาทะเลเสื่อมโทรมที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ การขุดลอกคลองหรือทาเทียบเรือประมง การทํา
ประมงโดยใชอวนลากอวนรุน ตะกอนและกิจกรรมบนฝง

   ๓) สัตวทะเลหายาก
    สถานภาพของสัตวทะเลหายากในนานนํ้าไทย ประกอบดวย เตาทะเล พะยูน โลมา และวาฬ
ซึ ่งจัดเปนสัตวปาสงวนและคุ มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ การหามลา 
หามคา หามครอบครอง หามเพาะพันธุ มีผลไปถึงซากดวย นอกจากนี ้ สัตวทะเลหายากหลายชนิดยังถูกจัดใหอยู
ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (The Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและ
พืชปาที่ใกลสูญพันธุใน CITES บัญชี ๑ อยูในภาวะใกลจะสูญพันธุ หามซื้อขายโดยเด็ดขาด สวน CITES บัญชี ๒
อยูในภาวะที่ยังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุ การซื้อขายตองอยูในการควบคุมเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย
    กรณโีลมาอริวดซีึ่งอยูใน CITES บญัช ี๑ มกีารสาํรวจพบการแพรกระจายในบรเิวณอาวไทยตอนบน
ประมาณ ๑๐๐ ตวั (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๗) สวนกรณโีลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลาพบการตายทกุป
โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตายไป ๑๔ ตัว ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาย ๗ ตัว และในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗
พบตายไปแลว ๕ ตัว โดยศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง (๒๕๕๗) ยังไมสามารถยืนยันสาเหตุ
การตายที่ชัดเจนได สวนกรณีเตาทะเลซึ่งพบกระจายตัวทั้งชายฝงทะเลอาวไทยและชายฝงทะเลอันดามัน พบเห็น
การเกยตื้นเปนประจําสวนใหญไดรับบาดเจ็บจากการถูกอวนและใบพัดเรือของ ชาวประมง นอกจากนี้ยังพบวาเครื่องมือ
ประมงเปนสาเหตุสําคัญของการเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก โดยเตาทะเลมีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๗๔ ของสาเหตุ
การเกยตื้นทั้งหมด และพะยูนคิดเปนรอยละ ๘๙ ของสาเหตุการเกยตื้นทั้งหมด

   ๔) ปาชายเลน 
    การสํารวจพื้นที่ปาชายเลนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๐๔ พบวามพีื้นที่ ๒.๒๙ ลานไร นับจากน้ันมาพื้นที่
ปาชายเลนไดลดลงจากการบุกรุกเขาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการทําสัมปทานผิดเงื่อนไข การขยายพื้นที่ทํานากุง 
การทองเที่ยว และอื่น ๆ กระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เหลือพื้นที่ปาชายเลน ๑.๔๕ ลานไร หลังจากนัน้พื้นที่ปาชายเลน
เพิ่มขึ้นเปน ๑.๕๒ ลานไร และ ๑.๕๗ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ และป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ นอกจากนี ้ มีการ
ดําเนินงานตามนโยบายการปลูกปาทดแทนและฟนฟูระบบนิเวศชายฝง พรอมกับสงเสริมเครือขายและการมีสวนรวม
ของชุมชนมาอยางตอเนื่อง   
    การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนรายจังหวัด ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ซึ่งเปน
ขอมูลลาสุดที่มีการจําแนกรายจังหวัดไว พบวามีปาชายเลนเพิ่มขึ้นในเกือบทุกจังหวัด โดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปาชายเลน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด ๑๖,๓๓๓ ไร รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนพื้นที่ ๑๒,๐๑๘ ไร 
และ ๑๔,๐๖๔ ไร ตามลําดับ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ม.ป.ป.) กรณีการจัดการทรัพยากรชายฝง
และปาชายเลนจังหวัดตรัง ไดมีความรวมมือของหนวยงานภาครัฐภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบัน 
การศึกษาผานกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมเชนเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนี้ 
ยังพบการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่ดินเลนงอกใหมบริเวณชายฝงทะเลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัด
สุราษฎร ธาน ีซึ ่งมีที ่ดินเลนงอกใหมจากตะกอนสะสมเกือบ ๒,๐๐๐ ไร   ระหว างป  พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔
(กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๖)  ซึ่งเอื้อตอการแพรกระจายตามธรรมชาติของสังคมพืช
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    จังหวัดที่มีพื้นที่ปาชายเลนลดลงมากที่สุด คือ จังหวัดชุมพร รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ 
และจงัหวดัระนอง คดิเปนพื้นที่ ๘,๒๙๕ ไร ๖,๐๓๑ ไร และ ๓,๘๙๔ ไร ตามลาํดบั จงัหวดัเหลาน้ีมกีารขยายตวัดานการทองเที่ยว
และพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน ซึ่งสวนหนึ่งมีการเขาไปใชพื้นที่ปาชายเลนอยางผิดกฎหมาย ซึ่งการศึกษาของจิรพันธ (๒๕๕๕) 
พบวาจังหวัดที่มีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนในอัตราที่สูงเปนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งที่ดินมีราคาคอนขางสูง เชน 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีแรงจูงใจดานราคาไมจากประเทศเพื่อนบาน เชน จังหวัดสตูล สวนบางจังหวัด
ไดมีการปลอยใหมีการบุกรุกปาชายเลนมาเปนเวลานาน จนมีการถือครองที ่ดินและขยายชุมชนในปาชายเลน
เปนบริเวณกวาง กลายเปนปญหามวลชนจนไมสามารถบังคับใชกฎหมายได เชน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการถือครองพื้นที่
ปาชายเลนโดยไมมีเอกสารสิทธิสูงแตมีการจับกุมนอย 

   ๕) การกัดเซาะชายฝง
    การกัดเซาะชายฝงที่เกิดขึ้นแบงได ๒ ลักษณะ คือ กระบวนการชายฝงซึ่งเปลี่ยนแปลง
โดยปจจัยทางธรรมชาติตามฤดูกาล และปญหากัดเซาะชายฝงอันมีผลมาจากกิจกรรมของมนุษย สําหรับชายฝงทะเล
ของประเทศซึ่งกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงในหลายพื้นที่ สวนใหญเกิดจากกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะ
สิ่งปลกูสรางตามแนวชายฝงและท่ียื่นลงไปในทะเล การสรางสิ่งกดีขวางหรอืเขื่อนกั้นแมน้ํา การทาํลายปาชายเลน เปนตน 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๕)
    การสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๒๕๕๔) พบพื้นที่ชายฝงมีปญหากัดเซาะ
รวม ๘๓๐ กิโลเมตร โดยฝงทะเลอาวไทยซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป ใน ๑๒ จังหวัด ไดแก 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
รวมระยะทาง ๒๒๘ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในบริเวณอาวไทยตอนบนตั้งแตปากแมนํา้บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึง
ปากแมนํา้ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่ที่มีความออนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุด สวนแนวชายฝง
ดานอันดามัน มีปญหาการกัดเซาะรุนแรง ๒๕ กิโลเมตร ใน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

๘๐๘๐



๘๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๖) การดําเนินงานปองกันและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
    หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เครอืขายชมุชน และองคกรเอกชน 
ดําเนินการปองกันและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมาตอเนือ่ง โดยมีการดําเนินงานสําคัญ ๆ ระหวางป พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ ไดแก 
    • การวางปะการังเทียมกระจายตามแนวชายฝง ซึ่งกรมประมงดําเนินงานตอเนือ่งมากวา
๓๐ ป เพื่อสรางแหลงอาศัยสัตวนํ้า ชวยชะลอความแรงของคลื่น และปองกันเรืออวนลากอวนรุน และยังมีหนวยงานอื่นๆ 
เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กองทัพเรือ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการในหลายพื้นที่ โดยใชวัสดุยางรถยนต แทงคอนกรีตรูปลูกบาศก ทอคอนกรีต ตูรถไฟ
โดยไดรับความรวมมือจากชุมชนชายฝง
    • การสงเสรมิความรูเรื่องการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตสตัวทะเลหายาก ซ่ึงกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝง รวมกบัหนวยงานภายนอก จดัฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการปฏิบติังานดานการคุมครอง ปองกนั และดแูล
สตัวทะเลหายากใกลสูญพันธุ ใหมีความพรอมจะใหคาํแนะนําความรูเกี่ยวกบัสตัวทะเลหายากแกประชาชนในพื้นที่อกีดวย
    • การปลูกปาชายเลน มีการดําเนินการตอเนือ่งเชนกัน ในการฟนฟูพื้นที่ชายฝงเสื่อมโทรม 
นากุงราง พื้นที่ดินงอกใหม รวมทั้งสงเสริมการปลูกปาชายเลนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกตอง ดําเนินการโดยหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน สถานศึกษา และผูสนใจอยางกวางขวางมากขึ้น 
    • การจัดทําแผนบรูณาการงบประมาณการจดัการปองกนัและแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝง
๒๓ จงัหวดั ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยมกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยงานรบัผดิชอบประสานการ
ดําเนินงาน และใหมีการสํารวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝงทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ทั้งชายฝงทะเล
อาวไทยและชายฝงอันดามัน นอกจากนี ้ ไดมีการศึกษาเพื่อการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 
    • การสงเสริมบทบาทของเครือขายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด และมีความรวมมือกับภาคเอกชนที่ชัดเจนขึ้น ทําใหลดขอจํากัดการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐในดานบุคลากรและงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  

๘๑๘๑



๘๒

รูปที่ ๒-๖ วิเคราะหสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ

  ๒.๑.๖ สรุปสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
   ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันประกอบดวย ปาไม ที ่ดิน แร นํา้ และทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พบวาโดยรวมถูกบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาไมซึ ่งทําใหมีพื ้นที่ลดลง ดินเสื่อมโทรม
และมีการพังทลายของหนาดินจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใชที่ดินไมเหมาะสม สวนคุณภาพ
นํา้ผิวดิน คุณภาพนํา้ทะเลชายฝง และทรัพยากรชายฝงมีความเสื่อมโทรมลง นอกจากนี ้ มีปญหาการกัดเซาะชายฝง
เพิ ่มขึ้นในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายฝ ง แมวาในบางพื ้นที ่มีตะกอนงอกใหมและมีการขยายพื ้นที ่ของปาชายเลน
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีปจจัยที่เกี่ยวของ ผลกระทบ และการตอบสนองเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติโดยหนวยงานตาง ๆ
ซึ่งแสดงไวโดยใชกรอบ DPSIR ดังรูปที่ ๒-๖ 

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVERS) 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายของชุมชนเมือง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว 
 และอุตสาหกรรม  
- นโยบายการฟนฟูปาไมและฟนฟูระบบนิเวศ
- นโยบายประกันรายไดและนโยบายรับจํานําขาว 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
- ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- การจัดโซนนิ่งพื้นที่ภาคเกษตร
- การบังคับใชกฎหมายแกไขการบุกรุกพื้นที่ปาไม 
- การปรับปรุงคุณภาพดินและนํ้า รวมทั้ง
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการนํ้าและที่ดิน
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
 การเกษตร
- การวางแนวปะการังเทียมและการปลูกปาชายเลน
- การจัดทําแผนบูรณาการแกไขการกัดเซาะชายฝง 
- การสงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน
 และประชาชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)  

- การขยายพื้นที่เกษตรและที่พักรีสอรทรุกเขาไป
 ในพื้นที่ปาไม 
- การลักลอบตัดไมและคาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย
- การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใชสารเคมีทางการเกษตร
- การใชนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาลมากเกินไป
- การทําเหมืองแรโดยขาดการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
- การดําเนินกิจกรรมและการกอสรางกีดขวางทางนํ้า
 และรุกลํ้าพื้นที่ชายฝงทะเล

ผลกระทบ (I : IMPACT) 

- ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
- ปญหาอันเนื่องจากหมอกควันและการใชสารเคมี
 ทางการเกษตร
- การรองเรียนเรื่องผลกระทบจากเหมืองแร
- แหลงหญาทะเลและปะการังเสื่อมโทรม
- การเสียชีวิตและบาดเจ็บของสัตวทะเลหายาก

สถานการณ (S : STATES) 

- พื้นที่ปาไมลดลง
- ดินเสื่อมโทรมและมีการพังทลายของหนาดิน
- สารอันตรายจากเหมืองแรและจากการเกษตร
 ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
- คุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าทะเลเสื่อมโทรมลง  

- แหลงทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลง
- ชายฝงถูกกัดเซาะมากขึ้นในหลายพื้นที่ 
 ในขณะบางพื้นที่มีตะกอนงอกใหม
 และมีปาชายเลนขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น



๘๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   การเปลี่ยนแปลงสถานการณทรัพยากรธรรมชาติขางตน มีปจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของชุมชนเมือง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
ไดสงผลใหเกิดการใชประโยชนที่ดินและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะไมเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ทําให
เกิดการขยายพื้นที่ทางการเกษตรและกิจกรรมตาง ๆ รุกลํ้าเขาไปในพื้นที่ปาไมและพื้นที่ลาดชัน ซึ่งทําใหเกิดปญหา
การพังทลายของหนาดิน สวนนโยบายการประกันรายไดและนโยบายการรับจํานําขาว ไดเปนแรงจูงใจใหเกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเหลานั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหมีความตองการใชพื้นที่และใชนํ้าเพื่อการผลิตมากขึ้นตามมา 
   นอกจากนี ้ ยังนําไปสูกิจกรรมที ่ไมเหมาะสมอื ่นๆ อาทิ การบุกรุกและเขาไปใชประโยชน
ในพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยว การลกัลอบตดัไมและคาสตัวปาอยางผดิกฎหมาย การทาํเหมอืงแรที่ขาดการดแูลคณุภาพ
สิ่งแวดลอม การปลกูพืชเชงิเดี่ยวและการเผาวัชพืช การขดุลอกคลองหรอืบรเิวณทาเทยีบเรอืประมง การใชอวนรนุอวนลาก 
รวมทั้งการปลูกสรางสิ่งปลูกสรางยื่นลงทะเล และการสรางสิ่งกีดขวางหรือเขื่อนกั้นแมนํ้า ลวนสงผลกระทบใหแหลงที่อยู
ของพืชและสัตวมีคุณภาพเสื่อมโทรม และสงผลกระทบตอสุขภาพและการอยูอาศัยของชุมชน   
   ที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดมกีารดําเนินงานเพื่อการจัดการและแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติ

ในลกัษณะตาง ๆ  ไดแก การจดัโซนน่ิงการใชที่ดนิในภาคการเกษตร เพิ่มการบงัคับใชกฎหมาย มกีารปรับปรุงคุณภาพดนิและน้ํา
รวมทั้งการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการบรหิารจดัการน้ําและที่ดิน มกีารสนับสนุนการวจิยัและพฒันานวตักรรม
และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมากกวาการเพิ่มปริมาณการผลิต การจัดทํา
แผนบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง และบูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชนและสงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนเขามาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

แผนบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง และบูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชนและสงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนเขามาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

๘๓๘๓



๘๔

 ๒.๒ ทรัพยากรพลังงาน

  พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตในการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย 
อกีทั้งเปนปจจยัพื้นฐานในการผลิตท้ังภาคธุรกจิและภาคอตุสาหกรรม ดังจะเหน็ไดจากผลการสาํรวจการใชพลงังานของครวัเรอืน 
ที่สํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมและการใชพลังงานในรูปอื่นๆ 
ซึ่งพบวา คาใชจายดานพลังงานคิดเปนรอยละ ๑๐.๙๓ ของคาใชจายในครัวเรือนทั้งหมด โดยคาใชจายดานพลังงาน
ของครัวเรือนรอยละ ๗๐.๘๓ เปนคาใชจายสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม (แกสโซฮอล นํา้มันดีเซล นํา้มันเบนซิน
กาซธรรมชาติสําหรับใชในครัวเรือน และกาซธรรมชาติสําหรับใชในยานยนต) ในจํานวนนีเ้ปนคาใชจายสําหรับนํา้มัน
ไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เพียงรอยละ ๒.๐๒ ในขณะที่เปนคาใชจายสําหรับไฟฟาคิดเปนรอยละ
๒๗.๑๑ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๖)

  ๒.๒.๑ แหลงพลังงาน
   ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๕
จากป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยูที่ระดับ ๒,๐๕๒ เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน โดยพบวามีการใชแหลงพลังงานจากฟอสซิล
รอยละ ๙๘  ซึ่งเปนการใชพลงังานจากกาซธรรมชาติมากที่สดุ คิดเปนรอยละ ๔๔ ของการใชพลงังานเชิงพาณชิยข้ันตนทั้งหมด
รองลงมาคือ นํา้มัน ถานหินนําเขา และลิกไนต ตามลําดับ สวนการใชไฟฟาพลังนํา้ในประเทศและไฟฟาพลังนํา้นําเขา
มีสัดสวนเพียงรอยละ ๒ ของการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน (รูปที่ ๒-๗) โดยแหลงพลังงานจากฟอสซิลเกือบทั้งหมด
มีแนวโนมการใชเพิ่มขึ้น ทั้งถานหินนําเขา กาซธรรมชาติ และนํ้ามัน ซึ่งมีสัดสวนการใชเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ 
๒๐.๕, ๐.๘ และ ๐.๖ ตามลําดบั ในขณะท่ีไฟฟาพลงัน้ําในประเทศและไฟฟาพลงัน้ํานําเขามสีดัสวนการใชลดลงรอยละ ๓.๖
เชนเดียวกับถานหินนําเขาที่มีสัดสวนการใชลดลงรอยละ ๓.๓ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗) 

รูปที่ ๒-๗ สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ป พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗

นํ้ามัน
๓๖%

กาซธรรมชาติ
๔๔%

ถานหินนําเขา
๑๓%

ลิกไนต ๕%

ไฟฟาพลังนํ้า/นําเขา
๒%



๘๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒.๒.๒ การผลิตและนําเขาพลังงาน
   ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนภายในประเทศได ๑,๐๗๓ เทียบเทา
พันบารเรลนํา้มันดิบตอวันหรือ ๕๒,๘๘๘ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบ ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๐.๕ ในขณะที่
การนําเขา (สทุธ)ิ พลังงานเชงิพาณชิยขั้นตนอยูท่ีระดบั ๑,๑๗๑ เทยีบเทาพนับารเรลน้ํามนัดบิตอวนั หรอื ๕๘,๔๕๖ พนัตนั
เทยีบเทาน้ํามนัดบิ เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๔.๔ โดยเปนการเพิ่มข้ึนของการนําเขาถานหินและกาซธรรมชาตเิหลว 
(Liquefied Natural Gas: LNG) คดิเปนการนําเขาสทุธเิพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๕ และ ๑.๒ ตามลาํดบั ในขณะที่การนาํเขาสทุธิ
นํา้มันดิบ คอนเดนเสท และการนาํเขาไฟฟาลดลง ซึ่งเปนผลมาจากความตองการใชพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
และการผลิตพลังงานภายในประเทศไดลดลง ทั้งนี ้ พลังงานที่ผลิตไดภายในประเทศสวนใหญเปนกาซธรรมชาติคิดเปน
รอยละ ๗๐ โดยลิกไนตและกาซธรรมชาติมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๓.๗ และ ๑.๗ ตามลําดับ ในขณะที่
นํา้มันดิบและคอนเดนเสทมีการผลิตลดลงรอยละ ๖.๒ และ ๑.๗ ตามลําดับ เชนเดียวกับไฟฟาพลังงานนํา้ที่ผลิตลดลง
รอยละ ๔.๖ ซึ่งเปนผลมาจากในชวงไตรมาสแรก ปริมาณนํา้ในอางเก็บนํา้มีนอยกวาปที่ผานมามากทําใหผลิตไฟฟา
จากพลังนํ้าได (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗)
   เมื่อเปรียบเทียบการนําเขาพลังงานตอความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน เห็นไดวา 
ประเทศไทยไดพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศถึงรอยละ ๕๗ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการพึ่งพา
พลังงานจากตางประเทศ รอยละ ๕๖ (รูปที่ ๒-๘)

รูปที่ ๒-๘ การใช การผลิต และการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๖ก ๒๕๕๖ข และ ๒๕๕๗
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๒๕๕๓

การผลิตในประเทศ การนําเขา (สุทธิ) การใช การนําเขา/การใช (%)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ป พ.ศ.

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐



๘๖

พลังงานหมุนเวียน

ดั้งเดิม ๑๑.๐%

พลังงานหมุนเวียน

เชิงพาณิชย

๘.๔%

พลังงานเชิงพาณิชย

๘๐.๖%

นํ้ามันสําเร็จรูป

๔๘.๒%

ไฟฟา ๑๙.๐%

กาซธรรมชาติ ๗.๓%
ถานหิน/ลิกไนต ๖.๑%

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗

รูปที่ ๒-๙ มูลคาการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ป พ.ศ. ๒๕๕๗

   ในดานมูลคาการนําเขาพลังงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมูลคาทั้งหมด ๑,๓๙๙ พันลานบาท ลดลง
รอยละ ๑.๒ จากป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากมูลคาการนําเขานํา้มันดิบและกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ลดลง (รูปที่ ๒-๙)
โดยน้ํามนัดบิมกีารนําเขามากท่ีสุดคดิเปนมูลคาการนําเขา ๙๘๐ พนัลานบาท หรอืรอยละ ๗๐ ของมลูคาการนําเขาพลงังาน
ทั้งหมด ซึ่งลดลงรอยละ ๘.๖ จากปที่ผานมา เนื่องจากมีปริมาณนําเขานํ้ามันดิบที่ลดลงและราคาในตลาดโลกลดลงมาอยู
ในระดบัตํ่า เชนเดยีวกบัมลูคาการนําเขากาซธรรมชาติเหลวที่ลดลงรอยละ ๔.๔ อยางไรกต็ามมลูคาการนําเขาพลงังานชนิดอื่น
ยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งมูลคาการนําเขาไฟฟา กาซธรรมชาติ ถานหิน และนํ้ามันสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๗ ๔.๗ ๒๐.๗ และ 
๔๕.๕ ตามลําดับ เนือ่งจากมีการปดซอมบํารุงของโรงกลั่นนํา้มันภายในประเทศหลายแหง (สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, ๒๕๕๗)

  ๒.๒.๓ การใชพลังงานขั้นสุดทาย
   การใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณ ๗๕,๘๐๔ พันตันเทียบ
เทานํา้มันดิบ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ ๐.๘ และคิดเปนมูลคาการใชพลังงานรวม ๑,๘๐๖ พันลานบาท โดยมีการใช
พลังงานเชิงพาณิชยในสัดสวนรอยละ ๘๐.๖ ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด หรือเทากับ ๖๑,๐๗๕ พันตันเทียบเทา

รูปที่ ๒-๑๐ สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทาย ป พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗

นํ้ามันดิบ

๗๐%

นํ้ามันสําเร็จรูป

๑๔%

กาซธรรมชาติ
๘%

ถานหิน
๓%

ไฟฟา
๑%

กาซธรรมชาติเหลว

๒%



๘๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นํ้ามันดิบ ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ ๐.๓ โดยประกอบดวยนํ้ามันสําเร็จรูป ๓๖,๕๗๐ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑.๗ ไฟฟา ๑๔,๓๗๑ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๖ ถานหินและลิกไนต ๔,๖๒๙ พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบ ลดลงรอยละ ๒๒.๒ และกาซธรรมชาติ ๕,๕๐๕ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๑ (รูปที่ ๒-๑๐)
   สวนท่ีเหลือเปนพลังงานหมนุเวยีนดั้งเดมิ (ฟน ถาน แกลบ และวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร) รอยละ 
๑๑.๐ หรอืเทากับ ๘,๓๒๑ พันตนัเทียบเทาน้ํามนัดบิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๓.๐ และพลงังานหมนุเวยีนเชงิพาณชิย
(แสงอาทิตย ฟน แกลบ กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และกาซชีวภาพ) รอยละ ๘.๔ หรือเทากับ 
๖,๔๐๘ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๘.๖
   อยางไรก็ตาม นํ้ามันสําเร็จรูปยังคงมีการใชในสัดสวนที่สูงกวาพลังงานชนิดอื่น รอยละ ๔๘.๒ ของ
การใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด โดยมีการใชไฟฟา พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม กาซธรรมชาติ ถานหินและลิกไนต รอยละ 
๑๙.๐, ๑๑.๐, ๗.๓ และ ๖.๑ ตามลําดับ
   สวนการใชพลังงานขั้นสุดทายในแตละสาขาเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ (รูปที่ ๒-๑๑) พบวา
มีการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด เปนจํานวน ๒๘,๑๑๐ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบ คิดเปนรอยละ ๓๗.๑
รองลงมาเปนการใชในสาขาขนสง สาขาบานที่อยูอาศัย สาขาธุรกิจการคา และสาขาเกษตรกรรม รอยละ ๓๕.๔, ๑๕.๑,
๗.๒ และ ๕.๒ ตามลาํดบั โดยมกีารใชพลงังานเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกบัป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในสาขาอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และ
สาขาบานที่อยูอาศยั รอยละ ๓.๔, ๑.๓ และ ๐.๘ ตามลาํดบั สวนสาขาธรุกจิการคาและสาขาขนสงมสีดัสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายลดลงรอยละ ๕.๗ และ ๐.๕ ตามลําดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗)

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗

รูปที่ ๒-๑๑ การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการใชพลังงานขั้นสุดทาย ๗๕,๘๐๔ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบ เพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอยละ ๗.๙๑ ในขณะที ่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ ณ ราคาคงที ่ 
(ปอางอิง พ.ศ. ๒๕๔๕) มีมูลคาเทากับ ๙,๒๓๓,๔๙๓ พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ รอยละ ๑๒.๒๒ 
คิดเปนอัตราการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ หรือคาความเขมในการใชพลังงาน
(Energy Intensity) ไดเทากับ ๘.๒๑ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบตอพันลานบาท เมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเปนปฐาน
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๘๘

ของแผนอนุรักษพลังงาน ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓) ที่มีคาความเขมในการใชพลังงานเทากับ ๘.๕๔ พบวา
ลดลงรอยละ ๓.๘๖ ยงัคงหางจากเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ซ่ึงตองลดคาความเขมในการใชพลงังานลงรอยละ ๒๕ จากปฐาน 
อยางไรก็ตาม คาความเขมในการใชพลังงานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยสาขา
อตุสาหกรรมมคีาความเขมในการใชพลงังานสงูที่สดุ รองลงมาคอื สาขาเกษตรกรรม การขนสง บานที่อยูอาศยั และธุรกจิการคา
ตามลําดับ 

  ๒.๒.๔ การใชพลังงานทดแทน
   จากสถานการณราคานํ้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยตองจัดหาพลังงาน
ทดแทนเพื่อใชทดแทนนํา้มัน ซึ่งภาครัฐมีมาตรการและนโยบายที่สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่งโดยเฉพาะการใชพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไดจากภายในประเทศ ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะมูลฝอย และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ มกีารใชพลงังานทดแทนทั้งสิ้น ๙,๐๒๕ พนัตันเทยีบเทาน้ํามนัดิบ คิดเปนรอยละ ๑๑.๙ ของการใชพลงังานขั้นสดุทาย
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๙.๖ โดยการใชพลงังานทดแทนแยกเปน (๑) การใชในรปูไฟฟา (ประกอบดวย
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย) ปริมาณ ๑,๔๖๗ พันตันเทียบเทา
นํา้มันดิบ ในขณะที่ (๒) การใชในรูปแบบความรอนที่ผลิตไดจากพลังงานทดแทน (ประกอบดวยแสงอาทิตย ชีวมวล
กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย) มีปริมาณ ๕,๗๗๕ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ สวน (๓) การใชในรูปแบบเชื้อเพลิงชีวภาพ
มีปริมาณการใชประกอบดวยเอทานอล ๘๗๔ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล ๙๐๙ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗)

๘๘๘๘



๘๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒.๒.๕ การปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงาน
   การปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงานมีสัดสวนประมาณรอยละ ๗๐ ของปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกของประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งที่ผานมาภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง
จากปริมาณการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกภาคพลังงาน ๒๑๘,๖๒๗ พันตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ 
๑.๐ อยางไรก็ตาม จากนโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ทําใหมีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สงผลให
อตัราการปลอยกาซเรอืนกระจกตอผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศลดลงอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีอัตราเทากับ ๒๓.๖๘ พันตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอพันลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗)
 เมื่อจําแนกตามสาขาการผลิต พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ การผลิตไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 
๑๐๔,๔๙๐ พนัตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คดิเปนรอยละ ๔๗.๘ ของการปลอยกาซเรอืนกระจกภาคพลงังานทั้งหมด 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๕๖  รอยละ ๕.๔ เปนผลมาจากการใชแหลงพลงังานในการผลติไฟฟาจากกาซธรรมชาตเิปนหลกั 
รองลงมาคือสาขาการขนสง สาขาอุตสาหกรรม และสาขาเกษตรกรรมตามลําดับ ในขณะที่สาขาธุรกิจการคามีการปลอย
กาซเรือนกระจกนอยที่สุด รองลงมาไดแกสาขาที่อยูอาศัย  (รูปที่ ๒-๑๒)

  ๒.๒.๖ การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน
   การบรหิารจดัการทรพัยากรพลงังานที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดมุงเนนการอนุรกัษพลงังาน  
ควบคูไปกบัการพฒันาพลังงานทดแทน และสรางความมั่นคงทางพลงังาน  โดยมกีารดําเนินงานในลกัษณะตางๆ สรปุไดดงัน้ี 
   • การจัดทําแผนการอนุรักษพลังงาน ๒๐ ป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมี
เปาหมายอนุรกัษพลังงานรายสาขา กลาวคอื ภาคอตุสาหกรรมมเีปาหมายลดการใชพลงังาน ๑๖ ลานตันเทยีบเทาน้ํามนัดบิ 
ภาคอาคารธุรกิจและบานที่อยู อาศัยมีเปาหมายลดการใชพลังงาน ๗ ลานตันเทียบเทานํา้มันดิบ และภาคขนสง 
มีเปาหมายลดการใชพลังงาน ๑๕ ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗
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๙๐

   • การศึกษาแนวทางและความคืบหนาของการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 
Grid) ทั้งในและตางประเทศ ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการดําเนินการนโยบายการพัฒนาระบบ Smart Grid 
ระดับประเทศ 
   • จดัตั้งโครงการสงเสรมิการลงทนุดานอนุรกัษพลงังานและพลงังานทดแทน (ESCO Revolving 
Fund) ระยะที่ ๕ เพ่ือสงเสรมิการลงทุนดานการอนุรกัษพลงังานและพลงังานทดแทน โดยใหความชวยเหลอืดานการลงทนุ
แกผูประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการแตยังขาดปจจัยการลงทุน  
   • การกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานสําหรับอาคารกอสรางใหม (Building Code) ที่มีพื้นที่
ใชสอยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป รวมถงึการอนุรกัษพลงังานแบบมสีวนรวมในโรงงานอตุสาหกรรมและอาคารธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก 
   • การเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานดวยมาตรการตางๆ ไดแก การเพิ่มอัตรานํา้มันสํารอง
ตามกฎหมาย ซึ่งไดออกประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “กําหนดชนิด และอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการคํานวณปริมาณสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖” สําหรับการปรับเพิ่มอัตราสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ของภาคเอกชนจากเดิมรอยละ ๕ เปนรอยละ ๖ โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ การศึกษา
การจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจ (Energy Land Bridge) เพื่อเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค การพัฒนาระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติทดแทนการใชนํา้มัน การลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU)
เพื่อรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เปนตน
   • ปรับโครงสรางราคาพลังงาน โดยมีการปรับอัตราเงินสงเขากองทุนนํา้มันเชื้อเพลิงของนํ้ามัน
สําเร็จรูปชนิดตางๆ ปรับราคากาซปโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) ทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคขนสงใหมีระดับใกลเคียงกัน รวมถึงมีการปรับปรุงราคาขายปลีกกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for 
Vehicle: NGV) 
   • สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ทั้งพลังงานแสงอาทิตยที่ไดดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยใหแกสถานที่ราชการในพื้นที่หางไกล 
รวมถึงไดมีการประกาศใชไบโอดีเซลในนํา้มันดีเซลรอยละ ๗ (B7) ทั่วประเทศ การใหบริการวิชาการพลังงานขยะ
ในสถานศึกษาและการศกึษาปรบัปรงุขอมลูศกัยภาพพลงังานขยะ สวนพลงังานลมไดมกีารจัดทาํแผนที่ลมระดับ Microscale 
สําหรับสงเสริมการพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทย และโครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน
พลังงานลมและแสงอาทิตย และโครงการเกาะพลังงานสะอาดตนแบบ (เกาะพะลวย) นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาวิจัย
สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier การสาธิตการใชเชื้อเพลิงอัดเม็ดในหมอนํ้า
ขนาดเล็ก ในภาคอุตสาหกรรม เปนตน
   • การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งดานการลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อผลิตนํ้ารอน  และการลงทุนติดตั้งใชงานระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 
   นอกจากนี ้ ไดมีการทบทวนภาพรวมการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา 
โดยใหความสาํคญักบัความมั่นคงของระบบไฟฟาทัง้ประเทศ หากพจิารณาวาจดุใดเปนจดุที่มคีวามเสี่ยงและมคีวามสําคญั
ตอประเทศใหเพิ่มระดบัความมั่นคงในบรเิวณน้ัน เพื่อปองกนัความเสี่ยงที่อาจจะทาํใหเกดิไฟฟาดบัเปนบรเิวณกวางขึ้นอกี
ในอนาคต รวมท้ังเพ่ิมแหลงเชื้อเพลิงใหหลากหลาย โดยไดพจิารณาใชน้ํามนัปาลมดิบในการผลติไฟฟาของโรงไฟฟาจงัหวดั
กระบ่ีในสดัสวนรอยละ ๑๐ ของปรมิาณการใชนํ้ามนัเตา เพื่อลดปญหาดานการขนสงน้ํามนัเตา รวมถงึใหมคีวามสอดคลอง
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กบัแผนอนุรกัษพลังงาน ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก รอยละ ๒๕ 
ใน ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

  ๒.๒.๗ สรุปสถานการณทรัพยากรพลังงาน
   ทรัพยากรพลังงานของประเทศไดถูกนํามาใช  เพื่อตอบสนองตอการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
ความตองการใชพลังงานในภาคสวนตาง ๆ ที่สูงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการผลิตพลังงานในประเทศลดลงทําใหมี
การพึ่งพาการนําเขาพลังงานมากขึ้น โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ ผลกระทบ และการตอบสนองของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดการพลังงานของประเทศ แสดงโดยกรอบ DPSIR ดังรูปที่ ๒-๑๓

รูปที่ ๒-๑๓ วิเคราะหสถานการณทรัพยากรพลังงาน

   จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม 
สงผลใหการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งในทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการขนสง ซึ่งเปนการ
ใชพลังงานที่พึ่งพิงทรัพยากรจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก โดยเฉพาะกาซธรรมชาติที่มีการใชมากที่สุดสูงกวารอยละ ๔๐ 
ของการใชพลังงานขั้นตนทั้งหมด กอปรกับแหลงทรัพยากรพลังงานที่มีอยูของประเทศไมเพียงพอตอความตองการ 
จึงทําใหตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศในปริมาณสูงอยางตอเนือ่งมากกวารอยละ ๕๐ ของการใชพลังงานทั้งหมด 

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัว
 ของชุมชนเมือง
- การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว 
 และอุตสาหกรรม
- ความผันผวนของราคานํ้ามัน  

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- การเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานโดยเพิ่มปริมาณ
 พลังงานสํารอง
- การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
- การสงเสริมการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 และการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
- การนํารองการใชพลังงานหมุนเวียนในภาครัฐ 
 และสงเสริมการใชในภาคเอกชน ชุมชนและครัวเรือน
- การปรับแผนการอนุรักษพลังงาน แผนพัฒนากําลังผลิต
 ไฟฟาและระบบสงไฟฟา รวมถึงแผนพัฒนาพลังงาน
 หมุนเวียน

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศลดลง 
- ราคาพลังงาน
- ราคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้น 
- คาใชจายดานพลังงานสูงขึ้น
- การหาแหลงพลังงานใหม ไดรับการคัดคานจากชุมชน 
- การใชพลังงานหมุนเวียนจากแหลงตางๆ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น 

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES) 

- รูปแบบการบริโภคและการดํารงชีวิต
 ที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
- การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนสง 
 และที่อยูอาศัยสูงขึ้นมาก 
- การพึ่งพิงแหลงพลังงานหลักจากเชื้อเพลิง
 ฟอสซิล

สถานการณ (S : STATES)

- ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
- การผลิตพลังงานในประเทศลดลง 
- การนําเขาพลังงานเพิ่มขึ้น  
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รวมทั้งการหาแหลงพลงังานใหม ซึ่งไดรบัการตอตานจากชุมชนอยางตอเน่ืองเพราะกงัวลเรื่องผลกระทบที่จะเกดิขึ้น จงึสงผล
ใหความมั่นคงดานพลังงานลดลง เห็นไดจากกรณีการหยุดจายกาซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาและแหลงพัฒนารวม
ไทย-มาเลเซีย ซึ่งไดสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางชัดเจน
   ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานในตลาดตางประเทศมีการผันผวนและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ราคานํา้มันดิบและมีการปรับโครงสรางราคาพลังงานของประเทศ ทําใหตนทุนดานพลังงานเพิ่มขึ้น สงผลตอตนทุน
ราคาสินคาและบริการตางๆ จึงเปนแรงผลักดันสวนหนึ่งใหเกิดการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
   ที่ผานมาหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดมีการสงเสริมใหมีการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียนในเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง รวมถึงสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับครัวเรือนและชุมชน
สงเสริมใหเอกชนลงทุนเปนผูผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น ควบคูไปกับการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีการทบทวนและปรับแผนอนุรักษพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟา (Power Development Plan: PDP) เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศ

 ๒.๓ สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

  ๒.๓.๑ สิ่งแวดลอมชุมชน
   ดวยการขยายตัวของประชากรและชุมชน ทําใหประเด็นสิ่งแวดลอมชุมชนในดานตางๆ ไดรับ
ความสนใจมากขึ้นทั้งพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน ปญหามลพิษ อีกทั้งประเด็นความแออัดของชุมชนเมืองจากการอพยพ
ยายถิ่นฐานของประชากรซึ่งกําลังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยสงผลตอการบริโภคทรัพยากรและการใชพลังงาน รวมทั้ง
ปญหาสภาพแวดลอมที่เสื ่อมโทรมตามมา เห็นไดจากในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครซึ ่งมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน 
๓,๖๒๗ คนตอตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, ๒๕๕๖) สงผลใหมีการใชพื้นที่เพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 
โดยสวนหนึง่เปนการขยายตัวของอาคารสูง นอกจากนี ้ ยังมีปญหาความไมเปนระเบียบของเสาและสายไฟฟา 
สายโทรศัพท ป ายโฆษณา ป ายประชาสัมพันธ ตามถนนหรืออาคาร ซึ ่งนอกจากจะทําให  เมืองขาดความ
เปนระเบียบแลว ยังบดบังทัศนวิสัยการจราจรดวย 

๙๒๙๒
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   ๑) ปญหาสิ่งแวดลอมชุมชน
    ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ถือเปนปญหาสําคัญของชุมชน ทั้งเรื่องการรวบรวม
และการจัดเก็บ โดยการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีปริมาณ ๒๖.๗๘ ลานตัน 
สวนใหญเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและชุมชนเมือง คิดเปนรอยละ ๕๔ สวนที่เหลือเปนขยะมูลฝอย
ที่เกิดในชุมชนชนบทหรือนอกเขตเทศบาล (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖ก)
    องคกรปกครองสวนทองถิ ่น (อปท.) ซึ ่งมีภารกิจในการจัดการมูลฝอยชุมชน พบวา
มีองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจํานวนหนึง่ที ่ใหบริการเก็บขยะมูลฝอยเพื ่อนําไปกําจัด คิดเปนรอยละ ๕๔ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมีจํานวน ๔,๑๗๙ แหง สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการได 
๑๙.๓๒ ลานตัน โดยขยะมูลฝอยจํานวนนีไ้ดถูกกําจัดโดยวิธีที ่ถูกตองเพียง ๗.๔๒ ลานตัน เนือ่งจากมีสถานที ่
กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตองเพียง ๔๔๖ แหง ในสวนของเสียอันตรายชุมชน พบวามีปริมาณ ๕๖๒,๘๓๔ ตัน ในป พ.ศ. 
๒๕๕๖ ลดลงจากปที่ผานมาประมาณ ๒ แสนตัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖ก)
    ของเสียอันตรายจากชุมชนสวนใหญ ไดแก ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และของเสียอันตรายประเภทอื่น ๆ ไดแก แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี ซึ่งยังพบวามีการทิ้งของเสียอันตราย
ปะปนไปกบัขยะมลูฝอยท่ัวไป ประกอบกับการจัดการของเสยีอนัตรายจากชุมชนยงัไมมกีารจดัการที่เปนระบบและรปูธรรม
ที่ชดัเจน แมวาไดมีการสงเสรมิสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มศีกัยภาพดาํเนินการคดัแยกของเสยีอนัตรายจาก
ชุมชน และเก็บรวบรวมเพื่อกําจัดในศูนยจัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยปจจุบันมีสถานที่กําจัดของเสียอันตรายอยูเพียงไมกี่แหง
    นํา้เสียชุมชน จากรายงานคุณภาพแหลงนํา้ผิวดินที่สําคัญทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ 
(๒๕๕๖ก) พบวา คุณภาพนํา้ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความเสื่อมโทรมลงจากปที่ผานมา  โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับระบบบําบัดนํา้เสียรวมชุมชนสามารถรองรับ
นํา้เสียชุมชนไดเพียงรอยละ ๑๐ ดังนัน้ จึงมักพบการระบายนํา้เสียลงสูแหลงนํา้โดยตรงจากชุมชนขนาดใหญและ
อาคารบานเรือนที่ตั ้งอยูริมนํา้ จึงมีการสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ
ไดดําเนินการกอสรางระบบบําบัดนํา้เสียชุมชนเพิ่มเติม เชน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมือง
หัวหิน เปนตน
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    แตที่ผานมา พบปญหาความไมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการระบบ
บําบัดนํา้เสีย ทั้งจากบุคลากรที่ขาดความรูในการดูแลและเดินระบบบําบัดนํา้เสีย ปญหาคาใชจายในการบริหารจัดการ 
และการขาดกฎหมายขอบังคับ มาตรการในการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํา้เสีย เพื่อนํามาใชจายในการดูแลรักษาระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
    อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไดมีการออกเทศบัญญัติกําหนดอัตรา
คาบรกิารบาํบดันํ้าเสยีและจดัเกบ็คาบรกิารบาํบดัน้ําเสยีตามหลกัการผูกอมลพษิตองเปนผูจาย เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ
บริหารและการบํารุงรักษาระบบบําบัดมากยิ่งขึ้น ไดแก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เทศบาลตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร 
เทศบาลตําบลบานเพ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไดนําแนวทางและมาตรฐานการควบคมุการดาํเนินงานระบบบาํบดัน้ําเสยี ซึ่งกาํหนด
โดยกรมควบคมุมลพิษ ไปปรับใช โดยปจจุบนัมีระบบบาํบดัน้ําเสยีที่ไดรบัการตรวจประเมนิและใหการรบัรองตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008) นี้แลว จํานวน ๒ แหง
ไดแก เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลนครภูเก็ต (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖ข)
    คุณภาพอากาศและระดับเสียง ในชุมชนตาง ๆ มีปญหาดานคุณภาพอากาศและระดับเสียง
จากรถยนตประเภทตางๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบปญหาฝุ นละอองและสารประกอบ
ในอากาศเกินคามาตรฐานอยางตอเนือ่งในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจํานวนรถยนตจดทะเบียนสะสม
ของกรมการขนสงทางบก (๒๕๕๗) ที่พบวาปริมาณรถยนตจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ป 
โดยเฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมารอยละ ๕.๙ ซึ่งจาํนวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นน้ีจะสงผลกระทบโดยตรงกบัปญหา
มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น 
    พื้นที่สีเขียวและพื้นที ่นันทนาการ ดวยความหนาแนนของจํานวนประชากรทําใหพื ้นที ่
สวนใหญถูกใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย และสถานที่ในการประกอบอาชีพ สงผลใหพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการ
นันทนาการ เชน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สนามกีฬา ไมเพียงพอหรือมีพื้นที่สีเขียวที่ไมเหมาะสมกับสัดสวนของ
ประชากร ซึ่งองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดเสนอเกณฑดานพื้นที่สีเขียววาไมควร
ตํ่ากวา ๙ ตารางเมตรตอคน สําหรับประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดจัดทํา “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที ่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั ่งยืน” โดยกําหนดเปาหมาย
ใหชุมชนเมืองโดยภาพรวมมีพื้นที่เขียวไมนอยกวา ๕ ตารางเมตรตอประชากร ๑ คน ภายในระยะเวลา ๕ ป 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๕) และสามารถดาํรงรกัษาไวไดอยางยั่งยนื (สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, 
ม.ป.ป.)
    ในสวนของกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเมืองเพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวใหได
ตามเปาหมาย โดยกระจายพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ชั้นใน สรางสวนสาธารณะขนาดใหญเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร ซึ่งสราง
แลวเสรจ็จาํนวน ๘ แหง จากเปาหมายท่ีวางไว ๑๐ แหงทั่วพื้นที่กรงุเทพมหานคร ทาํใหในป พ.ศ. ๒๕๕๗ กรงุเทพมหานคร
มพีื้นที่สเีขยีวเพิ่มขึ้นคดิเปนพื้นที่ ๕.๔๒ ตารางเมตรตอคน (กรงุเทพมหานคร, ๒๕๕๗) แมยงัตํ่ากวามาตรฐานขององคการ
อนามัยโลก  แตไดเห็นถึงความพยายามในการจัดหาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการมีเปาหมายของการเพิ่ม
พื้นที่สเีขยีวอยางชดัเจน แตสิ่งสําคญันอกจากแนวทางหรอืเปาหมายของการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว คอื การดแูลบาํรงุรกัษาพื้นที่
สีเขียวใหคงอยูตอไป
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ภัยธรรมชาติ ถือเปนภัยคุกคามที่สงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนมาอยางตอเนื่องและมี
แนวโนมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากปจจัยทางธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษยที่ใชทรัพยากรและปลอย
มลพิษสูสิ่งแวดลอมจนเกินที่ธรรมชาติจะบําบัดใหกลับสูสมดุลได การเกิดภัยธรรมชาติแตละครั้งมีระดับความรุนแรงและ
สงผลเสยีหายที่แตกตางกนั สําหรบัชมุชนชนบทภยัธรรมชาติมกัเกดิความเสยีหายตอพื้นที่เกษตรกรรมเปนหลกั แตสาํหรบั
ชุมชนเมอืงภัยพบิตัไิดสรางความเสยีหายตอระบบเศรษฐกจิและการบรกิารอยางกวางขวาง ทาํใหภาคสวนตาง ๆ  ไดตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาว จึงมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เชน กรณีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
(Closed Circuit Television: CCTV) เพื่อเฝาระวังสถานการณและจัดทําคูมือรับมืออุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับปญหานํา้ทวม ดวยการใชระบบปดลอมพื้นที ่ของเทศบาลนครนครสวรรค
การปรับปรุงโครงขายนํ้าและเพิ่มพื้นที่รับนํ้าของชุมชนชนบทในพื้นที่ตางๆ 

   ๒) การผังเมือง
    การวางผังเมืองเปรียบเสมือนการออกแบบบาน เพื่อใหกิจกรรมในบานมีความสอดคลอง
กับลักษณะบานและความตองการของผูอยู อาศัย อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมตอการรองรับการเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ที่อยูอาศัย สถานประกอบการ ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพิ่มขึ้น จึงจําเปนตอง
จัดทําผังเมืองเพื่อกํากับใหการพัฒนาเมืองทางดานกายภาพ มีความเหมาะสมในดานการใชประโยชนที่ดิน เพื่อให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ปจจุบัน มีผังเมืองรวมที่ประกาศกฎกระทรวงแลวจํานวน ๑๙๐ ผัง โดยเปนผังเมืองรวม
ที่อยูระหวางการบงัคบัใช ๙๘ ผัง และเปนผังเมืองรวมที่หมดอายจุาํนวน ๙๒ ผงั โดยเปนผงัเมอืงที่หมดอายแุลวมากกวา ๒ ป 
(กอนสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๕) จํานวนถึง ๖๙ ผัง และผังเมืองที่หมดอายุแลวนอยกวา ๒ ป (ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
จํานวนทั้งสิ้น ๒๖ ผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, ๒๕๕๗) ในกรณีที่ผังเมืองรวมหมดอายุแลวโดยปกติจะสามารถ
ตออายุได ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ ป ดังนัน้ผังเมืองรวมที่หมดอายุแลวมากกวา ๒ ป จึงหมายถึงการใชประโยชนที่ดิน
ตามผังเมืองรวมนั้นไมมีการบังคับใชแลว ซึ่งอาจสงผลใหขาดการวางแผนการใชที่ดินและเกิดการพัฒนาที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเมือง 
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    อยางไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมืองไดแกไขปญหาดังกลาวดวยการถายโอนภารกิจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดจัดทําผังเมืองรวมเอง แตยังมีอุปสรรคโดยเฉพาะในดานความรู ความเชี ่ยวชาญ 
ดานขั ้นตอนในการจัดทําผังเมือง ซึ่งมีขั ้นตอนจํานวน ๑๘ ขั ้นตอน และในแตละขั ้นตอนใชเวลาในการพิจารณา
ซึ่งมักมีความลาชา รวมถึงประสานงานและเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติควบคุมอาคารแทนกรณี
ผังเมืองรวมหมดอายุการบังคับใชและยังขาดความพรอมในการดําเนินการ
    นอกจากนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไดดําเนินการแกไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวนรวม ๔ ประเด็น ไดแก (๑) แกไขใหไมมีอายุการบังคับใชผังเมือง 
แตใหใชระบบการประเมินผลผัง (๒) แกไขเกี ่ยวกับคณะกรรมการผังเมืองใหมีจํานวน ๒๗ คน และมีวาระ
การดํารงตําแหนง ๓ ป และใหปฏิบัติหนาที ่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั ้งใหม (๓) แกไขใหผังเมืองรวม
สามารถกําหนดรายละเอียดไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ประเภทและขนาดของกิจการที่จะใหดําเนินการไดหรือหามดําเนินการ 
และ (๔) แกไขนิยามในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครบทุกรูปแบบ 

   ๓) การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมชุมชน
    ที่ผานมา หลายหนวยงานไดสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน ผานกระบวนการสงเสริม
ศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การใชมาตรการควบคุมดูแลใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และการ
สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมชุมชน สรุปไดดังนี้
    • จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียว ไดมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแนวทาง
ที่ชัดเจนเพื่อการรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว พื้นที่โลง และสวนสาธารณะในเมือง ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
กับจํานวนคนและการเติบโตของชุมชน เปนการเสริมสรางภูมิทัศน โดยเนนการสงเสริมใหพื้นที่สวนบุคคล ไมวา
บานเรอืน หนวยงานราชการสถานศกึษา โดยปลกูตนไมใหมากขึ้นเทาที่จะทาํได รวมถงึการชวยเฝาระวงัและสงเสรมิพื้นที่
โดยรอบใหพื้นที่สีเขียวใหคงอยู



๙๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    • การสงเสรมิการบรหิารจดัการที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานตางๆ รวมถงึดาน
การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งได
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน มีการติดตามประเมินผลและมอบรางวัลเพื่อจูงใจและกระตุนใหเกิดการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
    • การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ซึ่งนําแนวคิด “เมืองนาอยู” มาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข แลวขยายสูการปฏิบัติงานดานอื่นๆ โดยมีการกําหนดใหประเด็นเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูเปน 
“วาระแหงชาติ” เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนยุทธศาสตรสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจน
มีการถายทอดนโยบายใหกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลไดนําไปเปนแนวทางพฒันาเมอืงสูความนาอยู 
พรอมจัดใหมีการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนความรวมมือระหวางกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (๒๕๕๗)
    • การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนเพื่อใหมีการดูแล รักษา อนุรักษ คุมครอง และใชประโยชน
สิ่งแวดลอมภูมิทัศน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายและปลอดภัย ซึ่งจะทําใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดระเบียบปาย แผนปฎิบัติการในการจัดระเบียบปาย และยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน ใหทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของมีแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและใหนําไปปฎิบัติเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ นอกจากนี้แลว ยังไดแปลงขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดระเบียบปายไปสูการปฎิบัติในพื้นที่นํารองหลายพื้นที่ ไดแก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนคร
เชยีงใหม เทศบาลนครลําปาง เทศบาลเมอืงหาดใหญ เทศบาลเมอืงหวัหนิ และอยูระหวางการแปลงยทุธศาสตรการจดัการ
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนไปสูการปฎิบัติในพื้นที่นํารอง ไดแก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ   
    • การจัดการและการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครไดถูกจัดใหรวมอยูในแผนพัฒนาภาค
มหานคร โดยใหมีบทบาทเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม บริการ วิทยาการและสารสนเทศ ไดริเริ่มดําเนินงาน
โครงการหนาบานนามองระดับเขต ตรวจประเมินผลโดยใชมาตรฐาน “หนาบานสะอาด กันสาดเรียบรอย ไมลํ้าแนวขอบ 
รับผิดชอบบาทวิถี ขยะไมมี ตนไมไมรก” เปนตัวชี้วัดและพัฒนาความเปนระเบียบสวยงามของเมือง

  ๒.๓.๒ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
   สิ่งแวดลอมธรรมชาติ หมายถึง สภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติ ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๕๗ก) ไดใหนิยามของคําวา ธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติที ่มีคุณคา
ทางวิทยาการและสุนทรียภาพที ่เกี ่ยวของ เปนสัณฐานที ่สําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตรอันเปนเอกลักษณ
หรือสัญลักษณของทองถิ่น แบงเปน ๒ ประเภท คือ ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได
โดยระบบของตวัเอง เชน ปาไม ทุงหญา สตัวปา สัตวน้ํา อทุยานตางๆ และธรรมชาตสิวนที่เคลื่อนไหวไมไดหรอืไมสามารถ
ฟนฟูคืนสูสภาพเดิมเมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไป เชน ภูเขา ถํ้า นํ้าตก เกาะ แกง หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ หนอง 
บึง ซากดึกดําบรรพและธรณีสัณฐาน 



๙๘

   ในขณะท่ีส่ิงแวดลอมศลิปกรรม ซึ่งสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒๕๕๗ข) ใหนิยามวา สรรพสิ่งที ่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอมที่อยู ในพื้นที่โดยรอบ
แหลงศิลปกรรม เปนองคประกอบและมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งทางตรงและทางออมตอแหลงศิลปกรรมนั้นๆ 
   แนวความคดิในการอนุรกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมศลิปกรรม เกดิจากแหลงธรรมชาติ
และศิลปกรรมกําลังถูกมองขามเพราะประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ ถึงความสําคัญ ประโยชน และคุณคา
ของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมสงผลใหเกิดการทําลายโดยรูเทาไมถึงการณทั้งทางตรงและทางออม แหลงธรรมชาติ
และศิลปกรรมจึงอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมและมีสภาพเสื่อมโทรม มีผลทําใหหมดคุณคา และหมดความสงางาม 
จากสิ่งปลูกสรางที่มีความสูงอยูในบริเวณโดยรอบที่ไมเหมาะสม เนื่องจากขาดการควบคุมการใชที่ดินและอาคารโดยรอบ 
หรือภายในบริเวณแหลงศลิปกรรม การสรางท่ีจอดรถ เสาโทรคมนาคม อาคารพาณชิยอยูใกลเคยีงประชดิแหลงศลิปกรรม 
เปนตน

   ๑) เกณฑคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
    ประเทศไทยมแีหลงธรรมชาตทิี่ควรอนุรกัษทั่วประเทศ แบงเปนแหลงธรรมชาตปิระเภทภเูขา 
นํ้าตก ถํ้า โปงพุรอน ชายหาด เกาะ แกง แหลงนํ้า ซากดึกดําบรรพ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา เปนแหลงธรรมชาติ
ที่มีความออนไหวตอการถูกทําลายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น
    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการจัดทําแผนแมบท
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ แผนปฏิบัติการ และจัดทํามาตรฐานหรือเกณฑคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติขึ้น
เพื่อเปนการปองกันและเตรียมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที่อาจมตีอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาต ิ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทธรณสีณัฐานและภูมลิกัษณวรรณา 
และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดทําเกณฑคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทภูเขาขึ้น พรอมทั้งมีแนวทาง มาตรการ
การอนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยผานความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการแหลงธรรมชาติไดอยางสอดคลองและเหมาะสม
ในแตละพื้นที่

๙๘๙๘



๙๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    นอกจากนี ้ ประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการอนุรักษแหลงธรรมชาติที่สําคัญ โดยการประกาศ
และจัดตั้งอุทยานแหงชาติขึ้น ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่แหลงธรรมชาติที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายอนุรักษ 
ซึ่งสวนใหญอยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวยอุทยานแหงชาติทางบกและทางทะเล จํานวน ๑๔๘ แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน ๖๑ แหง วนอุทยาน 
จํานวน ๑๑๒ แหง และเขตหามลาสัตวปา จํานวน ๖๓ แหง (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๗)

   ๒) การคุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
    สบืเน่ืองจากแหลงศลิปกรรมกระจายตัวอยูในภูมภิาคตางๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจดัเปนมรดกทาง
วฒันธรรมที่มคีาทั้งทางศลิปะ ประวตัศิาสตรและโบราณคด ีเปนสิ่งที่แสดงใหเหน็ถงึความเจรญิรุงเรอืงทางอารยธรรมของ
ประเทศตั้งแตอดตีกาล จงึเปนความจาํเปนที่จะตองสงวนรกัษา อนุรกัษแหลงศลิปกรรมไวมใิหสญูหายไปจากผนืแผนดนิไทย 
รวมถงึการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอมศลิปกรรมใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดคีวบคูกนัไป ตลอดจนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
โดยการนําเอาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการพัฒนากลุมโบราณ
สถานจนสามารถจดัตั้งเปนอทุยานประวตัศิาสตร ๙ แหงทั่วประเทศ รวมถงึมกีลุมโบราณสถานที่ไดรบัการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหง ไดแก เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
และแหลงโบราณคดีบานเชียง (กรมศิลปากร, ๒๕๕๗)
    ท้ังน้ี การคุมครองแหลงศลิปกรรมมหีนวยงานหลกัที่รบัผดิชอบ ไดแก กรมศลิปากร สาํนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมกีารบรูณาการรวมกนัระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของดวย เชน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความยั่งยืนโดยมีการคุมครองดูแลทั้งตัวแหลง
ศิลปกรรมและสภาพแวดลอมโดยรอบแหลงควบคูกันไป เนื่องจากตางเปนสวนสําคัญที่ตองรักษาคุณคาตลอดจนคุณภาพ
ของศิลปกรรมใหดํารงอยูและมีความหมายยิ่งขึ้น
    การอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานของชาติในปจจุบัน ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องและ
มีแนวทางปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม (กรมศิลปากร, ๒๕๕๗) โดย
กรมศิลปากรเปนหนวยงานหลักในการอนุรักษโบราณสถาน แตดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งการอนุรักษ 
เศรษฐกิจ การเมืองที่รุนแรง การเพิ่มจํานวนประชากร ตลอดจนปญหาสถานการณฉุกเฉิน ทําใหมีความเสี่ยงตอการไดรับ
ความเสียหาย ทั้งจากปจจัยทางกายภาพ เชน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพ แวดลอม ปจจัยทางชีวภาพ เชน พืช 
สัตว มนุษย ปจจัยทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว นํ้าทวม เปนตน 
    นอกจากน้ันแลว ยงัขาดการเฝาระวงัและกลไกในการปองกนัและแกไขสถานการณไดทนัทวงที
และชัดเจน ตลอดจนการประสานการบริหารจัดการและเทคนิคกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับสถานการณนัน้ๆ ซึ่งที่
ผานมามักจะดําเนินการภายหลังที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแลว จึงมักสงผลกระทบรุนแรงทําใหคุณคาความสําคัญลดนอย
ลงจนถึงหมดไป (กรมศิลปากร, ๒๕๕๗) ดังนั้น การตรวจตราและเฝาระวังจึงเปนอีกมาตรการหนึ่งในการคุมครองปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถาน ซึ่งอาจดําเนินการโดยแนวรวมหรือในลักษณะเครือขายการอนุรักษ ตลอดจน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอนุรักษและมีการวางแผนดูแลรักษาทั้งในระยะกลาง
และระยะยาวดวย รวมถึงควรมีการเก็บรวบรวมองคความรูเพื่อจัดระบบฐานขอมูลใหครบถวนเพื่อการอนุรักษ เชน
ฐานขอมูลประวัติการอนุรักษ ขอมูลโบราณสถานเพื่อการอนุรักษ ทะเบียนโบราณสถาน เปนตน  



๑๐๐

   ๓) การฟนฟูยานชุมชนเกา
    ยานชมุชนเกาจดัเปนแหลงศลิปกรรมประเภทหน่ึง  สวนใหญมอีายไุมนอยกวา ๕๐ ป   มลัีกษณะ
และวิถีการดํารงชีวิตที่แตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและบริบทของเมือง เชน ยานชุมชนเกากรุงรัตนโกสินทร
ยานชุมชนริมคลองอัมพวา ยานชุมชนริมนํ้าจันทบูร ยานชุมชนเกาเมืองภูเก็ต เปนตน 
    สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของประเทศ เล็งเห็นถึงความสําคัญของยานชุมชนเกาซึ่งเปนแหลงศิลปกรรม
ที่ควรอนุรักษ และควรไดรับการบริหารจัดการที่เหมาะสม จึงไดจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภท
ยานชุมชนเกา เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนประชาชนในบริเวณ
ยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม ควบคูกันไปกับการอยูอาศัยไดอยางเหมาะสม
    ปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนยานชุมชนเกาทั่วทุกภาคของประเทศไทยขึ้น โดยภาคเหนือมี ๑๖๙ ชุมชน ภาคใต ๑๒๙ ชุมชน ภาคกลาง
๑๔๖ ชมุชน ภาคตะวันออก ๔๘ ชมุชน และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ๑๓๘ ชมุชน และจดัทาํมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกาโดยมุงหมายใหภาคสวนตาง ๆ ภาคีเครือขาย รวมถึงชุมชนนําเอามาตรฐานดังกลาวไปสู
การปฏิบตั ิตลอดจนตอยอด ขยายผล เพ่ือฟนฟูยานชมุชนเกาใหเกดิความยั่งยนืและยกระดบัคณุภาพสิ่งแวดลอม คณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
    จากการดาํเนินงานดงักลาวสงผลใหชุมชนมคีวามเปนอยูที่ดีข้ึน เกดิความภาคภูมใิจในอตัลกัษณ 
ประวตัศิาสตรและวฒันธรรมทองถิ่นของตนเอง นอกจากน้ี ยงัชวยใหเกดิความรวมมอืในการอนุรกัษยานชมุชนเกา ซึ่งเปน
ความรวมมอืทั้งในระดบัชมุชน และความรวมมอืระหวาสงชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถงึเปนการสรางแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหกับพื้นที่  ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหกับชุมชนอีกดวย
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๔) การคุมครองและปองกันสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
    ท่ีผานมาไดมีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบติัการเกี่ยวกบัการอนุรกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทุกระดบัของหนวยงาน ทั้งการสรางจติสาํนึกใหแกบคุลากรในภาครฐัในการเปนแบบอยางปฏบิตัิ
ที่ดีใหกับประชาชนทั่วไป ในการอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้ 
    • การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เปนกลไกลหนึง่ของการอนุรักษโบราณสถานในประเทศ 
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถานตามมาตรา ๗ เพื ่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุม
โบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติทั้งของสวนกลางและสวนภูมิภาค 
    •  มติคณะกรรมการมรดกโลกเกี่ยวกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ ใหมีการจัดทํา
แนวเชื่อมผืนปาอุทยานแหงชาติเขาใหญ-ทับลาน ถือเปนตนแบบการเชื่อมผืนปาครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งตอมา
คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร ขอใหราชอาณาจักร
ประเทศไทยดําเนินการและบังคับการจํากัดความเร็วและปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบตามเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ รวมถึงใหจัดสงรายละเอียดแผนปฏิบัติการที่จะบังคับใชในระยะยาวเพื่อปองกันการบุกรุกภายหลัง
ที่ไดมีการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ใหศูนยมรดกโลกตอไป (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๗ค)
    •  นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สงเสริมการทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวทั้งกลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ โดยใหเชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑที ่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั ้งพัฒนาแหลงทองเที ่ยวทั ้งที ่เปนแหลงทองเที ่ยวเดิมและแหลง
ทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการ
ใหมีคุณภาพ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว
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  ๒.๓.๓ สรุปสถานการณสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
   ปจจุบันชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนเมือง
ที ่มีการอพยพยายถิ ่นของประชาชนจากเขตชนบทเขามาอยู อาศัยและประกอบอาชีพในเขตเมืองมากขึ ้นเรื ่อยๆ 
ทําใหเกิดความแออัด มีปญหาขยะมูลฝอยและนํา้เสียชุมชนเนือ่งจากขาดการจัดการอยางถูกวิธี มีปญหาดานคุณภาพ
อากาศและเสยีงจากยานพาหนะ โดยพบคาฝุนละอองและสารประกอบในอากาศเกนิคามาตรฐานในบรเิวณถนนสายหลกั
มาอยางตอเนือ่ง ขณะที่การขยายตัวของชุมชนก็ไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ดวยเชนกัน  โดยสามารถแสดงปจจัยท่ีเกี่ยวของ ผลกระทบอื่นๆ และการดาํเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชกรอบ 
DPSIR  ดังรูปที่ ๒-๑๔
   สถานการณสิ่งแวดลอมขางตน มผีลมาจากปจจัยการเพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตวัของชมุชน
ที่ไมเปนระบบ ขาดการวางแผนการใชประโยชนที่ดนิและการใชผงัเมอืงที่เหมาะสม ซึ่งพบวามผีงัเมอืงรวมในหลายจงัหวดั
ไดหมดอายุลงและมีชองวางในการบังคับใชกฎหมายผังเมือง นอกจากนี ้ ยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย 
ทั้งดานขยะมูลฝอย นํ้าเสีย ปญหาคุณภาพอากาศและเสียงในบริเวณตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชน 

รูปที่ ๒-๑๔ วิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากร
- การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- การสงเสริมดานการทองเที่ยว
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การบังคับใชผังเมืองไมมีประสิทธิภาพ

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- การสงเสริมบทบาทของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม
- การขึ้นทะเบียนและคุมครองแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
- การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- การจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การฟนฟูยานชุมชนเกา

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- ความแออัดในชุมชนเมือง
- การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อนันทนาการ
- ความเปนอัตลักษณของทองถิ่นลดลง
- มลทัศนทางสายตาเพิ่มขึ้น
- ความเดือนรอนรําคาญ และผลกระทบตอการอยูอาศัย

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- ประชากรมีการอพยพยายถิ่นฐานสูชุมชนเมือง
- การพัฒนาสิ่งปลูกสรางไมเหมาะสม
- ประชาชนขาดจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงและบอยครั้งขึ้น

สถานการณ (S : STATES)

- ชุมชนเมืองมีการขยายตัว 
- มีปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชน 
- ปญหาคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณถนนสายหลัก 
- สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
 อยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมและ
 มีความเสื่อมโทรม



๑๐๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   นอกจากน้ี ยงัมผีลจากการขาดการควบคมุคณุภาพการบรกิารทองเที่ยวในเชงิพาณชิย การมปีรมิาณ
การทองเที่ยวมากเกินศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิแปรปรวน 
และการเกดิภยัธรรมชาตบิอยคร้ัง อาทิ น้ําทวม น้ําหลาก ไดสรางความเสยีหายตอชุมชนและสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ
และแหลงศลิปกรรมมีความเส่ือมโทรมลง ความแออดัของชมุชนและสิ่งปลกูสรางตาง ๆ  ที่ไมเหมาะสมยงัสงผลตออัตลักษณ
และคุณคาของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม  
   สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ที่มีอัตราการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และปลอยมลพิษสูงกวาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบนอก อีกทั้งยังมีการเคลื่อนยายเขามาของแรงงานตางถิ่นที่เขา
มาทาํงาน การมวีถิทีี่ตองการแขงขนัและการมคีวามสมัพนัธตอชมุชนและสงัคมที่ลดลง  ไดสงผลใหการจดัการสิ่งแวดลอม
เมืองมีความทาทายมากขึ้น  
   ท่ีผานมา หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของไดดาํเนินการสงเสรมิใหมกีารทาํแผนสิ่งแวดลอมชมุชน 
มีการสงเสริมบทบาทของชมุชนและทองถิ่นใหเขามามสีวนรวม ในการขึ้นทะเบยีนและคุมครองแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การฟนฟูยานชุมชนเกา
รวมถึงดาํเนินการขึ้นทะเบยีนโบราณสถานเพ่ือเปนแนวทางหน่ึงในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอม และเพิ่มคณุคาของแหลง
ธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมตาง ๆ ไว  



๑๐๔

 ๒.๔ ภาวะมลพิษ

  ภาวะมลพษิมแีนวโนมเพิ่มสงูขึ้นตามการพฒันาดานเศรษฐกจิที่สงผลใหมกีารผลติและการบรโิภคที่เพิ่มสงูขึ้น
ซึ่งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความพยายามในการลดผลกระทบดังกลาว ตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงการกําจัดใหเกิด
มลพษินอยลง รวมถงึการสรางความรบัผิดชอบรวมกนัของผูบรโิภคและผูผลติ ซึ่งสามารถสรปุสถานการณปญหาดานภาวะ
มลพิษในชวงที่ผานมาไดดังนี้

  ๒.๔.๑ ขยะมูลฝอยชุมชน
   สถานการณขยะมูลฝอยชุมชนในชวงหลายปที่ผานมา พบวาปญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยทุกปตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 
   กรมควบคุมมลพิษ ไดประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 
โดยคํานวณจากอตัราการเกดิขยะมลูฝอยคณูดวยจาํนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎรในพื้นที่ใหบรกิาร ซึ่งคิดอตัราการเกดิ
ขยะมูลฝอยสําหรับเขตเทศบาลนคร ๑.๘๙ กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลตําบล 
๑.๐๒ กิโลกรัมตอคนตอวัน เมืองพัทยา ๓.๙๐ กิโลกรัมตอคนตอวัน และองคการบริหารสวนตําบล ๐.๙๑ กิโลกรัมตอคน
ตอวัน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๒๔.๗๓ ลานตัน  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษ
ทําการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยการใชแบบสํารวจและลงพื้นที่ภาคสนามรวมกับสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ เพื่อรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิด ณ แหลงกําเนิดตางๆ
ในชุมชน พบวามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ ๒๖.๗๗๔ ลานตัน หรือประมาณ ๗๓,๓๕๕ ตันตอวัน
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ข) ดังรูปที่ ๒-๑๕

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ข

รูปที่ ๒-๑๕ ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

๒๘.๐๐

๒๗.๐๐

๒๖.๐๐

๒๕.๐๐

๒๔.๐๐

๒๓.๐๐
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๒๑.๐๐

๒๐.๐๐

๒๓.๙๓

ลานตัน

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ป พ.ศ.

๒๔.๑๑ ๒๔.๒๒

๒๕.๓๕
๒๔.๗๓

๒๖.๗๗



๑๐๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   จากขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยของทั้งประเทศ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ขางตน 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีขยะมูลฝอยตกคางจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญ และในป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๘ ในจํานวนนี้แยกเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครประมาณ ๔.๑๔ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๑๖ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
ประมาณ ๑๐.๒๔ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๓๘ นอกเหนือจากนั้นเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ประมาณ ๑๒.๓๙๖ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๔๖

   ๑) การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคมุมลพษิ ไดทาํการสาํรวจองคกรปกครองสวนทองถิ่นจาํนวนทั้งหมด 
๗,๗๘๒ แหง ซึ่งมีหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่พบวามีเพียง ๔,๑๗๙ แหงที่สามารถ
ใหบริการเก็บขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนําไปกําจัด คิดเปนรอยละ ๕๔ ของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 
นอกจากนี ้ ยังพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนบางแหงนําไปกําจัดในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยที ่ดําเนินการอยางไมถูกหลักวิชาการ ดวยการเผากลางแจง กองทิ ้งในบอดินเกาหรือพื ้นที ่รกราง
ที ่ไมไดรับการควบคุมดูแลที ่ดี ซึ ่งอาจสงผลใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอมโดยรอบ นอกจากนัน้แลวในพื ้นที ่
ที ่องค กรปกครองส วนท องถิ ่นที ่ไม  มีบริการเก็บขยะมูลฝอย ประชาชนต องดําเน ินการกําจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนเอง และบางสวนนําไปลักลอบทิ้งในพื้นที ่สาธารณะหรือตามขางทาง หรืออาจมีการเผาในครัวเรือน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
    สวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม หลังจากไดมีการ
ติดตามประเมินประสิทธิภาพของระบบ จํานวน ๓๐ แหง พบวามีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง ๑๗ แหง 
และมีประสิทธิภาพในระดับตํ่า ๑๓ แหง โดยสวนใหญมีปญหาดานระบบระบายนํา้ชะลางในระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระบบบําบัดนํา้เสียในระบบการกําจัด เครื ่องจักรเสื ่อมสภาพ รวมถึงปริมาณขยะมูลฝอยกับการคาดการณ
ไมสอดคลองกัน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๖ข)
    นอกจากนี ้ ยังไดมีปญหาจากเหตุการณไฟไหมบอขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๕ ครั้ง ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จํานวน ๑๕ ครั้ง กอใหเกิดมลพิษขึ้น
จํานวนมาก รวมทั้งเกิดไฟไหมซํ้าถึง ๓ ครั้ง ที่บอขยะแพรกษาที่ไหมตอเนือ่งหลายวัน ทําใหตองประกาศเปนพื้นที่
ภัยพิบัติฉุกเฉิน และเปนพื้นที่อพยพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง นอกจากนัน้ยังพบวาหลังจากไฟไหม
พบของเสยีอนัตรายอตุสาหกรรมปะปนอยู กรมโรงงานอตุสาหกรรมจงึดาํเนินการสาํรวจเพื่อหาสาเหตขุองการลกัลอบทิ้ง
ของเสียอันตรายอุตสาหกรรม

   ๒) การนํากลับมาใชประโยชน
    การนําขยะมลูฝอยชมุชนกลบัมาใชประโยชนยงัมสีดัสวนไมมากนัก ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มปีระมาณ 
๕.๑๕๒ ลานตัน หรือรอยละ ๑๙ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยขยะมูลฝอยถูกนําไปใชประโยชน
ใน ๓ ลักษณะ ไดแก (๑) การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยรีไซเคิล โดยการคัดแยกและนํากลับไปแปรรูปใชประโยชน
เชน แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก เปนตน ประมาณ ๓.๙๓๕ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๗๖ (๒) การใชประโยชนจากขยะ
มูลฝอยอินทรีย โดยนําไปทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพสําหรับใชบํารุงดิน ผลิตกาซชีวภาพ ประมาณ ๑.๑๑๔ ลานตัน



๑๐๖

คดิเปนรอยละ ๒๒ และ (๓) การนําไปใชประโยชนโดยผลติเปนพลงังานหรอืเชื้อเพลงิทดแทนในรปูแทงเชื้อเพลงิขยะมลูฝอย 
ประมาณ ๐.๑๐๓ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๒ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ข)

  ๒.๔.๒ ของเสียอันตราย
   ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการประมาณการวามีของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศ จํานวน ๓.๓ ลานตัน 
ซึ่งลดลงรอยละ ๘ จากป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
รอยละ ๘๑.๕ และเปนของเสียอนัตรายจากชมุชน ซึ่งรวมซากผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสและขยะมลูฝอย
ติดเชื้อ คิดเปนรอยละ ๑๘.๕

   ๑) ของเสียอันตรายจากชุมชน
    ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณ ๕๖๒,๘๓๔ ตัน ลดลงจาก
ป พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน ๑๔๙,๙๓๖ ตัน หรือรอยละ ๒๑ สวนใหญเปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ประมาณ ๓๖๘,๓๑๔ ตัน คิดเปนรอยละ ๖๕.๔  ซึ่งพบวามีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป แมวากรมควบคุมมลพิษ
ไดสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มศีกัยภาพดาํเนินการคดัแยกของเสยีอนัตรายจากชมุชน และเกบ็
รวบรวมเพื่อสงไปรีไซเคิลหรือกําจัดในศูนยจัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา 
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก)
    กรณทีี่ชาวบานในตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสนิธุ  กําลงัเดือดรอนจากสารตะกั่ว
ที่สูดดมเขาสูรางกาย มีสาเหตุจากชาวบานรอยละ ๙๐ ประกอบอาชีพคัดแยกประเภทนี้มายาวนานกวา ๒๐ ป มีปริมาณ
มากถึงวนัละ ๒๐๐ ตนั โดยท่ีปจจุบนัยงัไมสามารถจดัหาโรงกาํจดัซากผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสเหลานี้ได 

   ๒) ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
    ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๕
รอยละ ๔.๓ ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมและรณรงคใหนําของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใชประโยชนมากขึ้น 
ปจจบุนัไดมหีลายบรษิทัเริ่มกาํหนดนโยบายการใชประโยชนของเสยีทั้งหมด หรอื Zero waste to landfill โดยกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมมกีารมอบรางวัลใหกับโรงงานท่ีมีการใชประโยชนของเสยีไดทั้งหมด (Zero waste to landfill achievement 
award) จาํนวน ๒๘ บรษิทั ซึ่งโรงงานเหลาน้ันตองมกีารลดการเกดิของเสยี มกีารนําของเสยีกลบัมาใชซํ้าหรอืแปรรปูกลบั
มาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิเชน บริษัทเนสทเล (ไทย) จํากัด บริษัทขอนแกนบริวเวอรี่ จํากัด บริษัทเฟองฟูอนันต 
จํากัด บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) เปนตน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๗)
    กรณีการลักลอบทิ้งและทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการลักลอบทิ้ง
กากของเสยีในพื้นท่ีรกรางหรือบอดนิเกาอยางตอเน่ือง รวม ๑๓ ครั้ง สวนใหญมาจากอตุสาหกรรม โดยพื้นที่ที่พบมากสุดคือ 
จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด ๓ ครั้ง ซึ่งหนวยงานที่เกี ่ยวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมกันตรวจสอบ สืบหาผูกระทําผิด และขนยายไปกําจัดอยางถูกตอง



๑๐๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๓) มูลฝอยติดเชื้อ
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดการณวามีปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื ้อทั ่วประเทศ ประมาณ 
๕๐,๔๘๑ ตันตอป โดยโรงพยาบาลของรัฐจะทําใหเกิดมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๕๗ ของมูลฝอยติดเชื้อ
ทั่วประเทศ รองลงมาเปนคลินิกรอยละ ๑๙ โรงพยาบาลเอกชนรอยละ ๑๗ นอกจากนัน้เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลหรือสถานีอนามัย สถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ซึ่งการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ผานมา ไดแก การเผากําจัดเองโดยเตาเผาของโรงพยาบาล ประมาณ ๒,๓๕๒ ตันตอป 
    การใหเอกชนดาํเนินการเกบ็ ขน และกาํจดั โดยเอกชนสวนใหญเปนผูรบัเกบ็ขนและสงไปกาํจดั
ยังสถานที่กําจัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปดดําเนินการหรือสถานที่กําจัดของเอกชน ซึ่งสามารถกําจัดได
ประมาณ ๒๘,๐๙๕ ตันตอป ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือสถานีอนามัยขนาดเล็กอาจมีการ
นํามูลฝอยติดเชื้อมาฝากกําจัดรวมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เปนเครือขาย 
    อยางไรก็ตามพบวายังมีขอจํากัดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การขนสงและการกําจัดของ
สถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก เนือ่งจากปริมาณที่เกิดขึ้นในแตละวันนอยมาก ประกอบกับการเก็บรวบรวมมูลฝอย
ติดเชื้อมีแนวทางการปฏิบัติเปนการเฉพาะ และตองเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ ทําใหการเก็บรวบรวมในพื้นที่เปนไป
ไดยากและมีคาใชจายสูงมาก บางสวนอาจตองทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน หรือนําไปลักลอบทิ้ง ดังนัน้ จึงควรมีการ
กําหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ข)
    สําหรับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผานั้น ประเทศไทยมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ๑๔ แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองนาน เทศบาลนครขอนแกน 
เทศบาลนครภเูก็ต เทศบาลเมอืงสุพรรณบรุ ีเทศบาลนครยะลา องคการบรหิารสวนจงัหวดันนทบรุ ีเทศบาลนครพษิณโุลก 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลเมืองวารินชําราบ และเทศบาลนคร
หาดใหญ รวมถึงมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเอกชนอยางนอย ๘ แหง 
    ท้ังน้ี กรมอนามยั (๒๕๕๗) ไดวาง ๕ ยทุธศาสตรในการแกไขปญหาขยะมลูฝอย ทั้งขยะมลูฝอย
ชมุชน ของเสยีอนัตราย และมลูฝอยตดิเชื้อ ดงัน้ี (๑) การแยกขยะมลูฝอยครวัเรอืนหรอืการแยกทิ้งขยะมลูฝอย ณ แหลงกาํเนิด 
เนนการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เม่ือทุกบานหรอืสถานที่ตางๆ มกีารแยกทิ้งจะทาํใหมขียะมลูฝอยบางสวนที่จาํหนายได
จะถูกแยกนําไปจําหนาย เชน กระดาษ พลาสติก แกว หรือโลหะ ขยะมูลฝอยบางสวนจะถูกแยกนํากลับไปใชใหม เชน 
เศษอาหาร พืชผัก ผลไมจะถูกนําไปทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เปนตน ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดลดลง 
(๒) การเก็บคากําจัดขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถ
เกบ็คาธรรมเนียมไดเฉพาะคาเกบ็ขนเทาน้ัน แตเกบ็คากาํจดัไมได ซึ่งกรมอนามยักาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายเพื่อใหองคกร
ปกครองทองถิ่นสามารถเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยได (๓) ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการเคลื่อนยาย
มูลฝอยตดิเชื้อ เนนหลักการบาํบดั หรอืกาํจดัท่ีแหลงกาํเนิด เชน โรงพยาบาลใชหมอน่ึงฆาเชื้อ (Autoclave) ทาํลายเชื้อโรค
ในมูลฝอยกอนทิ้ง เปนตน (๔) การสนับสนุนใหทองถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 
และเขมงวดการทิ้งและกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและบานเรือน และ (๕) สํารวจกองขยะมูลฝอยเกาเพื่อทํา
สวนสาธารณะ ขณะนี้มีกองขยะมูลฝอยเกาประมาณรอยละ ๘๐ ทั่วประเทศที่กําจัดไมถูกตอง 



๑๐๘

   ๔) สารอันตราย
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มกีารนําเขาสารเคมจีากตางประเทศ ๖.๑๕ ลานตนั และสงออก ๕.๖๒ ลานตนั
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริมาณการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศลดลง ๔.๘๕ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๔๔
สวนการนําเขาเปนสารเคมีอินทรีย ๓.๓๗ ลานตัน และกลุมอนินทรีย ๒.๗๘ ลานตัน โดยรายการสารเคมีที่นําเขาสูงสุด 
๑๐ อันดบัแรกสวนใหญใชในภาคอตุสาหกรรม (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๕๗ก) ในขณะที่การนําวตัถอุนัตรายทางการเกษตร
ตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใตการกาํกบัดแูลของกรมวชิาการเกษตร มกีารนําเขาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒๑๐ รายการ รวม ๑๗๒,๖๗๔ ตัน สวนใหญเปนวัตถุอันตรายประเภทสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง
สารปองกนัและกาํจัดโรคพืช และสารควบคมุการเจรญิเติบโตของพชื โดยปรมิาณนําเขาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 
๒๕๕๕ เปนจํานวน ๓๘,๒๙๗ ตัน คิดเปนรอยละ ๒๙ ในขณะที่การนําเขาสารเคมีอันตรายของภาคอุตสาหกรรม เปนการ
นําเขาภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการนําเขา จํานวน ๒๑๗ รายการ จากทั้งหมด ๕๒๕ รายการ
รวม ๓,๖๓๘,๒๒๙.๑๖ ตัน ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเปนรอยละ ๔๑ 
    กระทั่งปจจุบันมีการใชสารอันตรายเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
เนือ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนือ่ง แมวาจะมีการรณรงคใหภาคเกษตรกรรมใชสารกําจัดศัตรูพืช
จากผลิตภัณฑชีวภาพแลวก็ตาม  การที่มีปริมาณสารอันตรายเพิ่มขึ้นจึงมีความเสี่ยงในเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีตามมา 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยดานมลพิษที่กรมควบคุมมลพิษไดรวบรวมไว จํานวน ๒๖ ครั้ง จําแนกเปน
เหตุฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินคา จํานวน ๖ ครั้ง เหตุการณขนสงสารเคมี ๓ ครั้ง และอื่น ๆ  อีก ๔ ครั้ง 
อีกทั้งยังมีการลักลอบทิ้งกากของเสีย ๑๓ ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก)

   ๕) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
    การดาํเนินงานเพ่ือจดัการขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตราย ในชวงที่ผานมา สรปุได ดงัน้ี
    • การจัดลําดับจังหวัดที่มีปญหาวิกฤตดานการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดรับการบริการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดแบบ
ไมถูกตอง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง พบวา ๖ จังหวัดแรก ที่มีวิกฤตปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยสูงสุด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สุราษฎรธานี และจังหวัดราชบุรี ตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อเรงกําหนดมาตรการและดําเนินการแกไขปญหาตอไป
    • การสงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสียที ่ตองฝงกลบ
อยางตอเนือ่ง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการนํากากอุตสาหกรรมไปใชประโยชนตามหลัก 3Rs 
    • กาํหนดนโยบายการใชประโยชนของเสยีทั้งหมด หรอื Zero waste to landfill เพื่อสงเสรมิ
ใหภาคอตุสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลติ และเพิ่มขดีความสามารถในการนํากากอตุสาหกรรมไปใชประโยชน
ตามหลกั 3Rs โดยมหีลายบรษิทัเริ่มกาํหนดนโยบายการใชประโยชนของเสยีทั้งหมด (Zero waste to landfill) ในปจจบัุน
    • การเพ่ิมความเขมงวดและจดัตั้งศนูยตดิตามและตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวของกบัการจดัการ
ของเสียอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามบอขยะมูลฝอยและที่สาธารณะ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเปนผูดําเนินงาน โดยทําการตรวจสอบปริมาณการรับของเสีย
อุตสาหกรรมที่ออกจากโรงงานตนทางและปลายทางที่นําไปกําจัดและติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะดวยดาวเทียม
(GPS tracking system)



๑๐๙
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  ๒.๔.๓ คุณภาพอากาศและระดับเสียง
   ๑) คุณภาพอากาศ
    คณุภาพอากาศโดยรวมมแีนวโนมดขีึ้นในชวง ๑๐ ป ที่ผานมาจนถงึป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM

10
) และกาซโอโซน (O

3
) ยังคงเปนปญหามลพิษหลักบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร

และเมอืงใหญในหลายจงัหวดั โดยเฉพาะบรเิวณตาํบลหนาพระลาน อาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสระบรุ ีมปีญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กมากที่สุด มีแนวโนมวาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM

10
) สูงเกินมาตรฐานลดลง สวนพื้นที่ที่มี

ปริมาณกาซโอโซน (O
3
) เกินมาตรฐานมากที่สุด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร สาเหตุหลักเกิด

จากยานพาหนะที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐาน การจราจรที่หนาแนน ภาคอุตสาหกรรม สิ่งกอสรางและการเผาในที่โลง
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕) 
นอกจากน้ี ยงัพบวาบรเิวณพ้ืนท่ีรมิถนนท่ีมกีารจราจรหนาแนน เชน กรงุเทพมหานคร จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัระยอง ฯลฯ 
มีการปนเปอนของสารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ที่ระเหยเปนไอกระจาย
ตัวไปในอากาศ  และอาจปะปนในนํ้าดื่ม เครื่องดื่มและอาหาร ซึ่งสารประกอบอินทรียระเหยงายที่สะสมไวเปนเวลานาน
จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเปนอันตรายตอสุขภาพ
    สําหรับปญหาหมอกควันจากการเผาในที่โลงยังคงเปนปญหาสําคัญในพื้นที ่ ๙ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกป สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพื้นที่ชุมชน 
การเผาในพื้นที่การเกษตร การเผาริมทาง และไฟปา ซึ่งสถานการณหมอกควันป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมดีขึ ้น
กวาป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM

10
) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เกินมาตรฐาน ๔๕ วัน 

เทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบเกินเกณฑมาตรฐาน ๖๔ วัน ทั้งนี้ เปนผลมาจากแตละจังหวัด หนวยงาน และภาคประชาชน
ที่เกี่ยวของรวมกันปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด (กรมควบคุม
มลพิษ, ๒๕๕๖)

   ๒) ระดับเสียง
    ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง บริเวณริมถนนมีระดับเสียงสูงกวาบริเวณทั่วไปที่เปนชุมชน 
สวนที่เปนที่พักอาศัยและสถานศึกษา โดยบริเวณที่ยังเปนปญหาคือบริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งยังคงมีระดับเสียงเฉลี่ยสูงเกินเกณฑมาตรฐานแตมีแนวโนมลดลง ในขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปมีปญหามลพิษทางเสียงเพิ่ม
ขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ยกเวนในชมุชนรอบทาอากาศยาน หรอืใกลกบัโรงงานอตุสาหกรรมหรอืสถานบนัเทงิ สวนพื้นที่
ในชุมชนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณระดับเสียงลดลงในรอบ ๑๖ ป (ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๕) ทั้งนี้ เปนผล
มาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตยานพาหนะที่มีระบบลดเสียงจากเครื่องยนตและทอไอเสีย ซึ่งสอดรับกับ
การกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของยานพาหนะที่มีความเขมงวดมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๕ และ 
๒๕๕๖ก)



๑๑๐

   ๓) การจัดการคุณภาพอากาศและระดับเสียง
    การดําเนินงานเพื่อจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ในชวงที่ผานมา สรุปได ดังนี้
    • มีการจัดทําแผนแมบทการจดัการคณุภาพอากาศและเสยีงป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙ โดยเนน
การเพิ่มศักยภาพของหนวยงานทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายรักษาระดับคุณภาพอากาศ
และเสียงในพื้นที่ที่อยูในเกณฑมาตรฐานไมใหเสื่อมโทรมลง และทําการปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่ที่เกิน
มาตรฐานใหอยูในระดับมาตรฐานทั่วทั้งประเทศ
    • กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
ตามประเภทโรงงานและมาตรฐานระบายมลพิษทางอากาศ มีการกําหนดใหโรงงานที่กอมลพิษสูงตองมีผูควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ และจดัทาํคูมอืการตรวจสอบมลพษิทางอากาศตามประเภทโรงงานใหกับเจาหนาที่ มกีารรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปลองแบบอตัโนมตัอิยางตอเน่ือง (Continuous Emission Monitoring: CEMs) จากโรงงานที่ตั้งอยูใน
พื้นที่วกิฤต มกีารฝกอบรมเจาหนาท่ีดานมลพิษอากาศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถและเพิ่มสมรรถนะหองปฏบิติัการวเิคราะห
และทดสอบมลพิษทางอากาศจากโรงงานอีกดวย

  ๒.๔.๔ คุณภาพนํ้า

   ๑) คุณภาพนํ้าผิวดิน
    การเพิ่มจํานวนประชากรและการพัฒนาประเทศในปจจุบันที่มีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม กอใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่มากขึ้น ทําใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษนํา้เสียอยางรวดเร็ว 
เขมขนและรุนแรงมากขึ้น สงผลตอคุณภาพนํา้ของแหลงนํา้หลายสาย โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีแหลงนํา้ที่มีคุณภาพนํา้
อยูในเกณฑดีเพียงรอยละ ๒๘ เกณฑพอใชรอยละ ๔๙ และเกณฑเสื่อมโทรมรอยละ ๒๓  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมาและขอมูลยอนหลัง ๕ ป ถือวามีแนวโนมเสื่อมโทรมลงเพราะมีบริเวณที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลง 
แตบริเวณที่คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมีจํานวนเพิ่มขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ค) สาเหตุที่ทําใหคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมลง มีสาเหตุจากการปลอยนํ้าเสียจาก ๓ แหลง ไดแก ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งขาด
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียกอนระบายลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ บริเวณแหลงนํ้าผิวดินที่มีความเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้า
เจาพระยาตอนลาง แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง แมนํ้าทาจีนทั้งสาย ลําตะคองตอนลาง แมนํ้าระยองทั้งสาย แมนํ้าชุมพร 
แมนํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี แมนํ้าสะแกกรัง แมนํ้าเพชรบุรีตอนลาง และบึงบอระเพ็ด โดยแมนํ้าที่เสื่อมโทรมมาโดยตลอด
คือ แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง แมนํ้าทาจีนตอนลาง แมนํ้าทาจีนตอนกลาง แมนํ้าลําตะคองตอนลาง แมนํ้าระยองตอนลาง 
และแมนํา้ลพบุรี สําหรับแหลงนํา้ผิวดินที่มีคุณภาพนํา้ดีนัน้ ไดแก แมนํา้วัง แมนํา้อิง แมนํา้กก แมนํา้ลี้ แมนํา้แมจาง 
แมนํา้แควใหญ แมนํา้แควนอย แมนํา้อูน แมนํา้สงคราม หนองหาร แมนํา้ลําชี แมนํา้เวฬุ แมนํ ้าประแสร 
แมนํ้าตาปตอนบน แมนํ้าตรัง แมนํ้าปตตานีตอนบน และแมนํ้าพุมดวง 

๑๑๐๑๑๐๑๑๐
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   ๒) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝง
    สําหรับมลพิษนํ้าทะเลชายฝงตามแนวชายฝงของประเทศ พบวา มีคุณภาพนํ้าที่อยูในเกณฑดี
รอยละ ๑๖ พอใชรอยละ ๓๕ เสื่อมโทรมรอยละ ๓๖ และเสื่อมโทรมมากรอยละ ๑๓ ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอมลูยอนหลงั 
๕ ป พบวาคุณภาพนํา้ทะเลจากบริเวณที่เคยมีคุณภาพนํา้ดีมากไดเสื่อมโทรมลงจนไมเหลือบริเวณที่ยังมีคุณภาพดี
เหลืออยูเลย ในขณะที่บริเวณที่อยูในเกณฑดีจะเหลืออยูนอยมาก สวนบริเวณที่มีคุณภาพนํา้พอใชมีคุณภาพลดลงมา
อยูในระดับเสื่อมโทรมในปนี้ โดยบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมมาก ไดแก ปากแมนํ้าเจาพระยา ปากแมนํ้าทาจีน ปากแมนํ้า
แมกลอง ทาเรือสตัหบี ทาเรอืแหลมฉบงั หาดชะอาํ ปากคลองบานแหลม หาดชาญดาํร ิปากน้ําระนอง ทั้งหมดลวนเกดิจาก
การระบายนํา้เสียจากชุมชนและภาคเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ชายฝง และอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๕๗ค)
    สาํหรบัมาตรการปองกนัในอนาคต ตองมกีารคาํนึงถงึศกัยภาพของพื้นที่ในการอนุญาตประกอบ
กิจการ หรือใหสถานประกอบการมีระบบบําบัดนํา้เสียตั้งแตเริ่มตน การกําหนดเขตโซนนิง่ การพิจารณาอนุญาตระบาย
มลพิษ หรือการเก็บภาษีมลพิษทางนํ้า และตองประกาศเขตควบคุมมลพิษดวย แมที่ผานมาจะมีการประกาศแลว แตการ
บังคับใชยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

   ๓) การดําเนินงานจัดการมลพิษทางนํ้า 
    ท่ีผานมา มีการดาํเนินงานที่สาํคญัในการจดัการน้ําเสยีจากแหลงตาง ๆ  รวมถงึการปองกนัและ
แกไขมลพิษทางนํ้า สรุปไดดังนี้

    • กรมควบคุมมลพิษกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิ้งจากระบบบําบัดนํา้เสียรวม
ของชมุชน เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชเปนมาตรฐานในการควบคมุการดาํเนินงานระบบใหมปีระสทิธภิาพ รวมทั้ง
สงเสริมและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินงานระบบและเดินระบบอยางตอเนื่อง 
นอกจากนัน้ ยังพัฒนาระบบการจัดการนํา้เสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008)
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปประยุกตใช 
    • การตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพระบบบาํบดัน้ําเสยีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากความสามารถในการรวบรวมนํ้าเสียเขาระบบประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าเสียเทียบกับคุณภาพนํา้ทิ้ง ความสามารถในการบําบัดของระบบ และเทคโนโลยีในการควบคุม
อัตโนมัติในระบบระบายและรวบรวมนํา้เสีย เพื ่อนําขอมูลไปจัดทําแนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพของระบบ
ใหมากที่สุด

  ๒.๔.๕ สรุปสถานการณภาวะมลพิษ
   สถานการณดานมลพิษ พบวา มีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนใหญ
เปนขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนเมือง ซึ่งขาดการจัดการที่เหมาะสม อีกทั้งเกิดเหตุการณไฟไหมหลุมฝงกลบขยะ
และเกิดวิกฤตขยะในบางพื้นที่ นอกจากนี ้ ยังมีแนวโนมปริมาณซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับมลพิษดานอื่น ๆ ที่มีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ง ทั้งปญหาหมอกควัน คุณภาพอากาศ และคุณภาพนํา้ 
โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ ผลกระทบ และการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษของหนวยงานตาง ๆ แสดงโดยใชกรอบ 
DPSIR ดังรูปที่ ๒-๑๖
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   ปญหามลพิษท่ีเกดิขึ้นอยางตอเน่ือง เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของประชาชน ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการผลิต
มากข้ึน  กอใหเกดิขยะและของเสียท้ังจากการบรโิภคและจากการผลติ  ซึ่งยงัขาดความรูความเขาใจและขาดประสิทธภิาพ
ในการบงัคับใชกฎหมายเพื่อควบคมุการจดัการของเสยีเหลาน้ัน จงึทาํใหขยะมลูฝอย ของเสยีอนัตราย และมลูฝอยตดิเชื้อ
สวนใหญไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
   นอกจากนัน้ ยังมีผลจากนโยบายของภาครัฐ เชน นโยบายรถคันแรก ซึ่งมีสวนกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศโดยเฉพาะปริมาณฝุนละอองบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ อีกทั ้งโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ ก็ยังเปนแหลงตนกําเนิดของปญหาดานมลพิษตามมามากมาย อาทิ มลพิษทางเสียงรอบทาอากาศยานหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรยังขาดกระบวนการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติสงผลใหเกิดการปนเปอนในแหลงนํ้าตางๆ เปนตน 

รูปที่ ๒-๑๖ วิเคราะหสถานการณภาวะมลพิษ

ปจจัยขับเคลื่อน (D :DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากร 
- การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
- กระแสการบริโภคนิยม
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
- การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ

การตอบสนอง (R : RESPONSE) 

- สงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย 
- นโยบายใชประโยชนของเสียทั้งหมด หรือ 
 Zero Waste to Landfill ตามหลัก 3Rs
- สงเสริมการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย
- แผนแมบทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
- แผนการจัดการมลพิษเนนผูกอเปนผูจาย
- ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัด 
 นํ้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น
- สงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- เกิดเหตุการณไฟไหมบอขยะมูลฝอยหลายครั้ง
- วิกฤติขยะมูลฝอยและขยะลนเมืองในบางพื้นที่
- สงผลกระทบตอสุขภาพและสรางเหตุรําคาญ
 แกประชาชน
- ผลกระทบตอระบบนิเวศและสภาพแวดลอม
 จากการลักลอบทิ้งหรือการปลอยของเสีย
 ที่ไมผานการบําบัดอยางเหมาะสม

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- ความตองการผลิตและบริโภคสินคาเพิ่มขึ้น
- การผลิตเพื่อสนองตอการบริโภคเกินความจําเปน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการจัดการ
 ขยะ มูลฝอยชุมชนและนํ้าเสียชุมชนที่เหมาะสม
- การลักลอบทิ้งของเสียและปลอยนํ้าเสียโดยไมผาน
 การบําบัด 

สถานการณ (S : STATES)

- ปญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญ
 มีการจัดการที่ไมเหมาะสม 
- มีการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม 
- มีปญหานํ้าเสียและหมอกควันอยางตอเนื่อง
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ปจจัยตางๆ ขางตนทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษที่สงผลใหระบบนิเวศ มีผลกอใหเกิดความรําคาญ 
และสงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เชน จากปญหาไฟไหมบอขยะมูลฝอยหลายครั้ง สงผลตอคุณภาพอากาศของ
บริเวณโดยรอบและยังสงผลโดยตรงตอสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณใกลเคียงดวย
   ที่ผานมา ไดมกีารจดัการและแกไขปญหาภาวะมลพษิในลกัษณะตางๆ ไดแก นโยบายการใชประโยชน
ของเสียทั ้งหมด (Zero waste to landfill) เพื ่อสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต
และเพิ ่มขีดความสามารถในการนํากากอุตสาหกรรมไปใชประโยชนตามหลัก 3Rs การสงเสริมการใชประโยชน
กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสียที่ตองฝงกลบอยางตอเนือ่ง แผนแมบทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙ โดยเนนการเพิ่มศักยภาพของหนวยงานทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น การจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทโรงงาน จัดทํามาตรฐานระบายมลพิษทางอากาศ มาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํา้ทิ้งจากระบบบําบัดนํา้เสียรวมของชุมชน เพื่อใหหนวยงานที่เกี ่ยวของนําไปใชเปนมาตรฐาน
ในการควบคุมการดําเนินงานระบบใหมีประสิทธิภาพ และการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัด
นํ้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๒.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ ่มขึ ้นอย างต อเน ือ่งของปริมาณ
กาซเรือนกระจกซึ่งเปนกาซที่มีอยูในชั้นบรรยากาศทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ปริมาณ
กาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศหากมีปริมาณมากเกิน เปนเหตุใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ซึ่งเปนภัยคุกคามที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผานมาไดสงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบนิเวศและ
มนุษยในหลายภูมิภาคของโลก

  ๒.๕.๑ การปลอยกาชเรือนกระจก
   ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงถูกจัดอยู
ในกลุม Non-Annex I ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) แตที่ผานมา ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ในอตัราที่เพิ่มขึ้น โดยระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗  มกีารปลอยกาซเรอืนกระจกเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๒ ตอป และเพิ่มเปน
รอยละ ๓.๙ ตอป ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ขอมูลลาสุดของการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในรายงาน
แหงชาติ ฉบับที่ ๒ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (๒๕๕๓) แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เทากับ 
๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด ประมาณรอยละ 
๗๐ รองลงมาคือ ภาคการเกษตร คิดเปนรอยละ ๒๒.๖ ภาคอุตสาหกรรม รอยละ ๗ สวนภาคที่มีการดูดกลับมากกวาการ
ปลอยกาซเรือนกระจกคือ ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่และปาไม รอยละ ๓.๔  

   ๑) กลไก CDM เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
    การดําเนินงานของประเทศตามกลไกการพัฒนาที ่สะอาด (Clean Development
Mechanism: CDM) เพื่อลดกาซเรือนกระจกรวมกับนานาประเทศมากวา ๑๐ ป  มีโครงการที่ไดรับหนังสือใหคํารับรอง
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โครงการ (Letter of Approval: LoA) แลว จํานวน ๒๒๑ โครงการ คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจาก
การดาํเนินโครงการ ๑๒,๗๑๐,๓๐๙ ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทาตอป (องคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก, ๒๕๕๗) 
    นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ไดรับ LoA และไดรับการขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ๑๔๘ โครงการ คิดเปน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดไดจากการดําเนินโครงการ ๖,๘๘๒,๓๓๖ ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 
และปริมาณกาซเรอืนกระจกท่ีลดไดจากโครงการที่ไดรบัการขึ้นทะเบยีนแลว ๓๕ โครงการ ซึ่งไดรบัการออกหนังสอืรบัรอง
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลด คิดเปนปริมาณ ๓,๕๒๕,๕๑๕ ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นับเปนความพยายามหนึ่ง
ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการใชพลังงานที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

   ๒) แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    ปจจุบนั ประเทศไทยมกีารเตรยีมความพรอมเพื่อรบัมอืและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยไดจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
นอกจากน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กไ็ดเสนอกรอบการเตบิโตที่เปนมติร
ตอสิ่งแวดลอมไวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    หลังจากนัน้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ไดจัดทํา
รางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๙๓ ดวยการมีสวนรวมจากภาคสวน
ตางๆ เพื่อใหมีแนวทางระยะยาวในการแกไขปญหา และเปนกรอบใหหนวยงานทีเ่กีย่วของจัดทําแผนปฏิบัติการ
ไปในทิศทางเดียวกัน รางแผนแมบทฯ นี ้ ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๓ ดาน ไดแก (๑) การปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมการจัดการนํา้ อุทกภัย และภัยแลง การเกษตรและความมั่นคง
ทางอาหาร การทองเที่ยว การสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย (๒) การลด
กาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในภาคการผลิตไฟฟา การคมนาคมขนสง อาคาร 
ของเสยี การเกษตร ปาไม อตุสาหกรรม และการเติบโตของเมอืง และ (๓) การสรางขดีความสามารถดานการบรหิารจดัการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยระบบขอมูล การศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี สรางความรูความตระหนัก การพัฒนา
กลไกสนับสนุน และพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
   ในขณะที่รางแผนแมบทฯ ดังกลาวนีอ้ยูระหวางกระบวนการพิจารณา  สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดทํารางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศแหงชาตท้ัิงระยะส้ันและระยะกลางข้ึน เพื่อใหมกีารนําแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบติัที่ชัดเจน มปีระสทิธภิาพ
และเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ  ของประเทศ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
คูขนานไปพรอม ๆ  กนั เชน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ โดยกระทรวงพลงังาน 
เพื่อใหมีการใชพลังงานหมุนเวียน รอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๗๓ นอกจากน้ียงัมกีารจดัทําแผนยทุธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศดานการเกษตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
และแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ รางแผนปฏิบติัการรองรบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดานสาธารณสุข ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข เปนตน สวนกระทรวงมหาดไทย
ไดมีการกําหนดประเด็นการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื ่อลดความเสี ่ยงจาก
ภัยธรรมชาติไวในแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ เพื่อใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของไดมี
แนวทางการดําเนินงาน เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
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   ๓) การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    นอกจากการจัดทําแผนและยุทธศาสตรในดานตางๆ แลว หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการ
ดําเนินงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
    • การศึกษาและจัดทําขอมูลพื้นฐาน (Baseline) การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง
และของเสีย และหาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง ดําเนินการโดยองคการ
บรหิารกาซเรอืนกระจก นอกจากน้ี ไดสงเสรมิและสนับสนุนใหทกุภาคสวน  มสีวนรวมในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก
ในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนําปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น (คารบอนเครดิต) ไปขาย
ในตลาดคารบอนภาคสมคัรใจในประเทศได ซึ่งมรีะเบยีบวธิกีาร (Methodology) การขึ้นทะเบยีนและการรบัรองปรมิาณ
กาซเรือนกระจกแลว ๒ สาขา ไดแก สาขาการผลิตและใชพลังงานอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย และการขนสง และ
สาขาปาไมและการเกษตร

    • การสงเสริมการเลือกซื้อสนิคาหรอืบรกิารที่ประหยดัพลงังาน ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 
มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย และมีการจัดการซากผลิตภัณฑหลังใชงาน เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดมีสวนรวม
ในการบรหิารจดัการกาซเรือนกระจก และยงัเปนกลไกทางการตลาดในการกระตุนใหผูผลติพฒันาสนิคาที่ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกตามความตองการของผูบริโภคดวย เชน ฉลากคารบอน ฉลากเขียว ฉลากเบอร ๕ ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท  
การรับรองอาคารประหยัดพลังงาน เปนตน โดยความรวมมือของหลายๆ หนวยงาน



๑๑๖

    • การสงเสริมการปรับตัวและเสริมสรางความเขมแข็งของเมืองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การสงเสริมเมืองและสังคมคารบอนตํ่า นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและจัดทําแผน
ในระดับทองถิ่นเพื่อปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
องคการเอกชน  
    • การจัดเตรียมรายงานแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication: TNC) และ
รายงานความกาวหนาราย ๒ ป (Biennial Update Report: BUR) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดลอม ซึ ่งไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ ่งแวดลอมโลก เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทําบัญชี
กาซเรือนกระจก จัดเตรียมขอมูลและเสนอรายงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในดานสภาพแวดลอมของประเทศ
การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก ผลการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก และขอมูลอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว  
    • การรวบรวมองคความรูและสงเสริมการศึกษาวิจัย รวมถึงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ๒.๕.๒ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   องคการอุตุนิยมวิทยาโลกแถลงสถานการณเกี่ยวกับภูมิอากาศโลกวา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนปที่รอน
ที่สดุในชวง ๑๒ ป ซึ่งหมายถงึอณุหภมูคิาเฉล่ียของทั้งโลก โดยมหีลายภมูภิาคซึง่เปนพืน้ที่ที่มอีากาศเยน็จดั  อยางเชนกรณี
ทวปีแอนตารกติกากเ็ผชญิกบัสภาพอากาศท่ีหนาวสดุขั้ว ในขณะที่ทางซกีโลกเหนือเผชญิกบัสภาพอากาศที่แปรปรวนจาก
กระแสลมที่แรงมาก บางประเทศเกิดพายุหิมะตกในรอบ ๑๐๐ ป 

   ๑) สภาพอากาศแปรปรวน
    สําหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๕๖) สรุปวาการไดรับอิทธิพลจากกระแสลม
ที่เกิดขึ้นทําใหเกิดลักษณะของคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบนในชวงกลางเดือนธันวาคม 
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง มีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนาน และมีฝนตกหนัก
หลายพื้นที่บริเวณประเทศไทย หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลงฉับพลัน บางพื้นที่ลดลงมากกวา ๗ องศาเซลเซียส และบริเวณ
ความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยอยางตอเนือ่ง ทําใหประเทศไทย
มีอากาศหนาวเย็นตอเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ ๑๐ ป  

๑๑๖๑๑๖๑๑๖
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    สวนสภาพอากาศโดยรวมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมอีณุหภมูเิฉลี่ยรายปและรายเดอืนสงูกวา
คาปกติ โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาสถิติเดิมที่วัดได อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม
เกือบทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวาคาปกติ ประมาณ ๑-๒ องศาเซลเซียส สวนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทากับ ๑,๗๖๔.๔ มิลลิเมตร สูงกวาคาปกติประมาณรอยละ ๑๑ และสูงกวาปที่ผานมารอยละ ๖ (ป พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งมีปริมาณฝน ๑,๖๘๑.๗ มิลลิเมตร) ชวงตนปถึงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต
เริ่มมีฝนตกชุก เนื่องจากรองความกดอากาศตํ่าจะพาดผานบริเวณดังกลาว หลังจากนั้น มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่ม
พัดปกคลุมประเทศไทยและเริ่มเขาสูฤดูหนาว 
    พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที ่สรางความเสียหายอยางรุนแรงได 
ระหวางป พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๕๖ ประเทศไทยมีพายุหมุนเขตรอนพัดผานในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเปนสวนใหญ 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพายหุมุนเขตรอนท่ีเคล่ือนเขาสูประเทศไทยโดยตรงขณะมกีาํลงัแรงเปนพายดุเีปรสชั่นจาํนวน ๒ ลกู 
คือ พายุดีเปรสชั่น ๒ (TD2) ในชวงกลางเดือนกันยายน และไตฝุน “หวูติ๊บ” (Wutip 1321) ในชวงปลายเดือนกันยายน
ถึงตนเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังมีพายุหมุนเขตรอนที่แมจะไมไดเคลื่อนเขาสูประเทศไทยโดยตรง แตไดออนกําลังลงเปน
หยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและบริเวณใกลเคียงในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน สงผล
ใหประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ เชนเดียวกับ พายุไตฝุน
“คัลแมกี” ที่เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนาม ในชวงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดออนกําลังลงเปนพายุโซนรอนและ
ดีเปรสชั่น และเปนหยอมความกดอากาศตํ่า ทําใหประเทศไทยตอนบนมียังคงมีฝนตก สวนภาคใตมีฝนตกหนาแนน 

   ๒) ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
    ภยัแลง ประเทศไทยประสบภาวะภยัแลงอยางตอเน่ืองตั้งแตอดตีจนถงึปจจบุนั โดยระหวางป 
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๓ จาํนวนหมูบานท่ีประสบภยัแลงมแีนวโนมเพิ่มสงูขึ้น โดยป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเกดิภาวะภยัแลงคอนขาง
ยาวนานตั้งแตเดอืนพฤศจกิายนป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถงึเดอืนมถินุายนป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยในเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มจีาํนวน
หมูบานประสบภัยแลงสูงสุด ๒๕,๗๙๘ หมูบาน ซึ่งตองใชงบประมาณในการใหความชวยเหลือ ๓๘๓,๓๖๐,๑๔๕ บาท 
ซึ่งพื ้นที่ใดมีความแหงแลงบอยครั้งจะสงผลทําใหดินเสื ่อมคุณภาพและอาจสงผลตอเนือ่งจนกลายเปนสภาพพื้นที่
แหงแลงอยางถาวรในที่สุด จากการศึกษาของสํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
(๒๕๕๖ก) พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่แลงซํ้าซากมากที่สุดประมาณ ๔๐ ลานไร รองลงมาคือภาคเหนือที่มี
พื้นที่แลงซํ้าซากกวา ๑๐ ลานไร สถานการณภัยแลงในป พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗) ปริมาณฝนที่ตกบริเวณพื้นที่รับนํ้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์คอนขางนอย ทําใหปริมาณนํ้าไหล
ลงอางสะสมทั้งปของทั้งสองเขื่อนนอยที่สุดในรอบ ๑๐ ป สงผลใหปริมาณนํ้าตนทุนป พ.ศ. ๒๕๕๗ คอนขางนอย อีกทั้ง
ชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝนยังคงตกนอยตอเนือ่งทําใหสถานการณนํา้ในเขื่อนอยูในภาวะเสี่ยงตอการขาดแคลนนํา้
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๗) ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดประกาศยุติเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ขาดแคลนนํ้า) ๔๙ จังหวัด ๒๐,๘๘๕ หมูบาน 
    อุทกภัย ที่เกิดในชวง ๓๐ ปที ่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยบอยครั ้งและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น  มีสาเหตุสําคัญมาจากปจจัยการบุกรุกพื้นทีป่าและการลักลอบตัดไมทําใหสูญเสียพื้นที่ปา
ที่เปนแหลงกักเก็บนํา้ โดยระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ตั ้งแตชวงตนปในพื้นที่ภาคใต 
ในชวงกลางปในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และอีกหลายจังหวัดในพื้นที ่
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สวนในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผานมา ไดเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด ไดแก 
จงัหวดัระนอง จงัหวดัสุโขทัย จงัหวดัพิจติร จงัหวดัพษิณโุลก จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัขอนแกน และจงัหวดัตราด
    แผนดินไหว ในประเทศไทยมักจะเกิดจากแผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากบริเวณ
ตอนใตของประเทศจีน เมียนมาร ลาว ทะเลอันดามัน และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ซึ่งบริเวณที่จะรับรูไดถึงแรง
สั่นสะเทอืน ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และกรงุเทพมหานคร โดยป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดเกดิ
เหตกุารณแผนดนิไหวที่สงผลกระทบตอประเทศไทยจํานวน ๑๑ ครั้ง โดยมคีวามรนุแรง ๒.๙-๖.๐ รกิเตอร ผลกระทบที่เกดิขึ้น
ไดกอความเสยีหายเพียงเล็กนอยและรบัรูไดถงึแรงสั่นสะเทอืน สวนในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถงึเดอืนมถินุายน ไดเกดิเหตกุารณ
แผนดินไหวที่สงผลกระทบตอประเทศไทยจํานวน ๓ ครั้ง โดยมีความรุนแรง ๖.๔, ๖.๓ และ ๓.๙ ริกเตอร ซึ่งครั้งที่
สงผลกระทบมากที่สุดมีศูนยกลางที่จังหวัดเชียงราย ความรุนแรง ๖.๙ ริกเตอร ทําใหถนน อาคารและบานเรือนบริเวณ
ใกลจุดศูนยกลางไดรับความเสียหายอยางหนัก มีผูเสียชีวิต ๑ คน เกิดโคลนผุด โดยรูสึกสั่นไหวที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม และตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   ๓) การปองกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
    ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สวนใหญเกิดขึ้นตอพืชผล
ทางการเกษตร และยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชน  ซึ่งหนวยงานตางๆ ไดมีการดําเนินงาน ดังนี้
    • กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการนํา้อยางยั่งยืน โดยการ
จัดสรรนํา้ใหสอดคลองกับปริมาณนํา้ตนทุนในอางเก็บนํา้ เพื่อสนับสนุนการใชนํา้ในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึงและเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อรักษาระบบนิเวศทางนํา้ โดยมีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูใชนํ้า
กอนฤดูการผลิต การเตรียมการแกปญหาเฉพาะหนาดวยการเตรียมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมนํา้ในแหลงกักเก็บหรือ
ใหบริการในพื้นที่ที่เกษตรกรรองขอ รวมถึงการพัฒนาพันธุพืชใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยซํ้าซาก
    • กระทรวงสาธารณสขุไดกาํหนดใหสาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัทกุแหงจดัตั้งศนูยปฏบัิตกิาร
ปองกันและบรรเทาผลกระทบดานสุขภาพอันเนื่องมาจากอุทกภัย เพื่อสั่งการ ประสานงานและติดตามสถานการณ และ
เฝาระวังผลกระทบดานสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ใหมีการเตรียมการทางดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงที ดําเนินการประเมินและสื่อสารความเสี่ยงดานสุขภาพตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น จัดเตรียมแผน
ประคองกิจการในหนวยงานที่มีความเสี่ยง รวมถึงใหมีการเตรียมการฟนฟูภายหลังนํา้ลดทั้งการทําลายแหลงเชื้อโรค
การฟนฟูสภาพจิตใจของผูประสบภัย การปองกันโรคติดตอ เปนตน
    • การฟนฟปูาตนน้ําโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน เพื่อลดผลกระทบจากภยัแลงและ
นํ้าทวม การพัฒนาแหลงนํ้าทั้งการขุดลอก การเพิ่มแหลงนํ้า และพื้นที่แกมลิง การฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้า เปนตน
    • หลายหนวยงานภาครัฐมีการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติพรอมกับมีการซักซอม โดยจําแนก
ความเสี่ยงของการเกดิภยัพบิตัชินิดตางๆ ตามแผนที่ความเสี่ยง โดยมหีนวยงานรบัผดิชอบหลกั คอื สาํนักงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
    • มีการเปดเว็บไซตของศนูยขอมลูเพื่อการชวยเหลอืผูประสบอทุกภัย www.thaiflood.com 
โดยรวบรวมขอมูลสําคัญไวอยางครบถวน อาทิ ประกาศเตือนภัยพิบัติ รายงานสถานการณลาสุด เบอรโทรสายดวนของ
หนวยงานตางๆ ในยามฉุกเฉิน และความรูดานตางๆ ทั้งการเตรียมความพรอม การรับมือกับสถานการณ และการฟนฟู
หลังประสบภัย
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    • กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ไดกาํหนดใหมแีผนปองกนัและแกปญหาภัยพบิตัฉิกุเฉนิ
ในระดับจังหวัด โดยมุงเนนการจัดระบบการแจงเตือนภัย การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยประเภทตางๆ การฝกซอมแผน
การพัฒนาเครือขายขอมูลขาวสาร การฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอม รวมถึงการเตรียมการสนับสนุนเครื่องมือและ
บุคลากรในชวงเกิดภัยพิบัติ และการสํารวจขอมูลเพื่อใหการเยียวยาและฟนฟูหลังภัยพิบัติ

  ๒.๕.๓ สรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   ประเทศไทยมกีารปลอยกาซเรอืนกระจกสงูข้ึน จากภาคพลงังานและการขนสง ภาคการเกษตร และ
ภาคอตุสาหกรรม อนัเปนผลจากการขยายตวัของกจิกรรมการพฒันาในภาคสวนน้ัน ๆ  นอกจากน้ีแหลงกกัเกบ็คารบอน อาท ิ
พื้นที่ปาไมไดลดลงไป อนัเน่ืองจากการใชประโยชนที่ดนิไมเหมาะสมโดยมกีารบกุรกุพื้นที่ปาไม ประกอบกบัการแปรปรวน
ของสภาพอากาศ ไมวาอณุหภมูเิฉล่ียสูงขึ้นและปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปสงูกวาคาปกต ิซึ่งเปนปจจยัสาํคญัประการหนึ่ง
ที่ทําใหภัยธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยประสบทั้งภาวะภัยแลง นํ้าทวมและนํ้าหลาก แผนดินไหว 
และพายุหมุนเขตรอน ที่มีความไมแนนอนสูงขึ้น สวนปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดแสดงไวโดยกรอบ 
DPSIR ดังรูปที่ ๒-๑๗

รูปที่ ๒-๑๗ วิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ปจจัยขับเคลื่อน (D :DRIVERS)

- การขยายตัวของกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ 
- การลดลงของพื้นที่ปาไม
- การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงกวา
 คาปกติ

การตอบสนอง (R : RESPONSE) 

- ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนภายใตแผนพัฒนาประเทศ
- รางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แหงชาติ
- ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร/ 
 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- ริเริ่มกลไกล CDM 
- ขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียว

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- พื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ผลผลิต
 ทางการเกษตรลดลง 
- สิ่งปลูกสรางและบานเรือนไดรับความเสียหาย
- ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ เชน เสนทางนํ้าเปลี่ยนแปลงและตื้นเขิน
- ชุมชนและเมืองหลายแหงมีการปรับตัวและสราง
 ความพรอมในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน
 และภาคการขนสงในสัดสวนที่สูง
- ระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงและมีความ 
 หลากหลายทางชีวภาพลดลง
- การเกิดภัยที่มีความไมแนนอนและรุนแรงขึ้น

สถานการณ (S : STATES)

- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูงขึ้น 
- มีการประสบภัยพิบัติในลักษณะตางๆ 
 ทั้งภัยแลง อุทกภัย แผนดินไหว และพายุหมุน
 เขตรอน



๑๒๐

   แมวาการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ยังมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
แตยงัคงมกีารปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น  โดยมกีารปลอยกาซเรอืนกระจกมากกวารอยละ ๗๐ อยางไรกต็ามประเทศไทย
ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อลดกาซเรือนกระจกรวมกับ
นานาประเทศมากวา ๑๐ ป รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยไดจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสนอกรอบการเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ หลายหนวยงานของประเทศ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการคูขนานไปพรอม ๆ กัน
   นอกจากนัน้แลว ประเทศไทยยังประสบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ เกิดพายุหมุน
เขตรอนขึ้นในหลายพื้นที่ ปริมาณฝนมีความผันแปรในแตละปและมีแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น ไดสงผล
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงระบบนิเวศและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ที่ผานมาหลายหนวยงานจึงใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เริ่มเตรียมแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมุงเนนที่การเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ รวมถึงมีการดําเนินงานเพื่อการจัดการและแกไขยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ใหความสําคัญตอการอนุรักษและ
ฟนฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทํารางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ เพื่อเปนแผนระยะยาวสําหรับกําหนดทิศทางของประเทศ จัดทํายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดานการเกษตรเพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการนํา้อยางยั่งยืนเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่มการใชพลังงานทางเลือกใหไดรอยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ป 
ตลอดจนการริเริ่มกลไกล CDM เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาที่สะอาด สรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



๑๒๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บทที่ ๓
สถานการณสิ่งแวดลอม

ประเด็นพิเศษ



๑๒๒

ประเด็นสําคัญ:

  จากการทบทวนขอมูลสถานการณสิ ่งแวดลอมที ่ผ านมา และการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดสรุปประเด็นสิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ที่มี

ความสําคัญและประชาชนใหความสนใจเปนพิเศษ จํานวน ๔ ประเด็น ไดแก ภัยแลง ปญหาปาไม

ปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการใชพลังงานหมุนเวียน   

  สาํหรับภาวะภัยแลง ถือวาเปนประเดน็ที่ประชาชนใหความสนใจมากที่สดุ เนื่องจากเกดิผลกระทบ

จากการขาดแคลนนํ้าเปนบริเวณกวางในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะนํ้า

เพื่อการเกษตรในการทาํนาปรังและพชือื่น ๆ  สรางความเสยีหายตอผลผลติทางการเกษตรดงักลาว นอกจากนี ้

ยังมีปญหารวมถึงนํ้าเพื่อการบริโภคในบางพื้นที่ ซึ่งการบรรเทาผลกระทบไมสามารถชวยเหลือไดอยาง

ทั่วถึง จึงเริ่มมีการเรียนรูและปรับตัวในพื้นที่ตาง ๆ 

  ปญหาการบุกรุกปาไม เปนประเด็นที่ประชาชนเห็นไดชัดในทองถิ่นและผานสื่อตาง ๆ ซึ่งมี

ขอมูลระบุการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ทั้งการใชประโยชนพื้นที่ทําการเกษตร และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบตัดไมและสัตวปาเพื่อการคา โดยพื้นที่ในภาคเหนือมีพื้นที่ปาไม

ลดลงทุกจังหวัด ในขณะที่จังหวัดตามแนวชายฝงหลายพื้นที่มีปาชายเลนเพิ่มขึ้น

  ปญหาขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตราย ไดรบัความสนใจเนื่องจากเปนเรื่องใกลตวัในชมุชน

ตาง ๆ กอปรกับมีเหตุการณไฟไหมบอขยะและการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย โดยขอมูลระบุวามี

ขยะมลูฝอยเกิดข้ึนกวา ๗ หมื่นตนัตอวนั สวนใหญกาํจดัไมถกูตอง รวมทั้งมีปญหาการจดัการซากผลติภณัฑ 

ทั้งนี้ ไดมีการนําไปใชประโยชนใหมรอยละ ๑๙ โดยของเสียในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนการนําไปใช

ประโยชนใหมสูงขึ้น ปจจุบันมีนโยบายเรงดวนในการกําจัดขยะมูลฝอยเกาในพื้นที่วิกฤต ๖ จังหวัด

  ประเด็นการใชพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเปนทางออกในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของ

ประเทศ จงึมนีโยบายและมาตรการสงเสรมิการใชพลงังานหมุนเวยีน ทาํใหสดัสวนการใชพลงังานหมุนเวยีน

เพิ่มขึ้น เปนรอยละ ๑๑.๙ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสวนใหญมาจากแหลงชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย 

นอกจากนี้ ยงัมกีรณกีารสงเสริมพลงังานหมนุเวยีนในระดบัชมุชน ซึ่งเชื่อมโยงกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอม

  ปจจุบันมีนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ขางตน ทั้งการปองกันการบุกรุก

พื้นที่ปาไม การบรหิารจดัการนํ้าอยางเปนเอกภาพ การจดัการขยะมลูฝอยตกคาง และการสงเสรมิการผลติ

พลงังานจากขยะมลูฝอย ทาํใหเกดิการขบัเคล่ือนการดาํเนนิงานของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ  มากขึ้น

๓. สถานการณสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษ

  จากการทบทวนขอมูลสถานการณสิ ่งแวดลอมที ่ผ านมา และการสํารวจความคิดเห็น

  สาํหรับภาวะภัยแลง ถือวาเปนประเดน็ที่ประชาชนใหความสนใจมากที่สดุ เนื่องจากเกดิผลกระทบ

  ปญหาการบุกรุกปาไม เปนประเด็นที่ประชาชนเห็นไดชัดในทองถิ่นและผานสื่อตาง ๆ ซึ่งมี

  ปญหาขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตราย ไดรบัความสนใจเนื่องจากเปนเรื่องใกลตวัในชมุชน

  ประเด็นการใชพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเปนทางออกในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของ

  ปจจุบันมีนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ขางตน ทั้งการปองกันการบุกรุก

๑๒๒



๑๒๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ประเด็นสิ่งแวดลอมพิเศษ เปนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ซึ่งประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นวามีความสําคัญ รวมทั้ง เปนประเด็นที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในวงกวาง สรางความเสียหายรนุแรง เปนประเดน็ปญหาเรื้อรงัหรอืเปนสถานการณตอเน่ือง และมคีวามเชื่อมโยง
กับประเด็นสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
 การสํารวจความคิดเห็นไดสอบถามกลุมเปาหมาย ๓ กลุม ประกอบดวย (๑) ประชาชนทั่วไป ซึ่งกระจายในพื้นที่
ตาง ๆ ของประเทศ (๒) หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ (๓) ผูสนใจตอบแบบสอบถามผานสื่อออนไลน 
ซึ่งพบวากลุมตาง ๆ  มคีวามเหน็ไมแตกตางกนันัก โดยเหน็พองกนัวา ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของประเทศ
ที่มีความสําคัญระดับมากที่สุด ไดแก ภัยแลง การบุกรุกพื้นที่ปาไม การใชพลังงาน สภาพแหลงนํา้ธรรมชาติเสื่อมโทรม
(รายละเอยีดในภาคผนวก ค) สวนความคดิเหน็ของประชาชนตอทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชมุชนที่ตนอาศยัอยู 
พบวา ผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เห็นวาประเด็นที่สําคัญ คือ เรื่องมูลฝอยชุมชน นํ้าเสีย และการขาดพื้นที่สีเขียว ในขณะที่
ผูอาศัยอยูในเขตเทศบาลและผูที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นสอดคลองกันวา ประเด็นในชุมชน
ที่สําคัญ ไดแก ภัยแลง ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม และปญหามูลฝอยชุมชน (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
 ผลการสํารวจความคิดเห็นขางตนไดนําไปพิจารณารวมกับเกณฑตาง ๆ กลาวคือ ขอบเขตพื้นที่ที่เกิดผลกระทบ
หรือจํานวนผูไดรับผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ ความเรื้อรังหรือความตอเนื่องของปญหา รวมทั้งความเชื่อมโยง
กับประเด็นสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เพื่อสรุปเปนสถานการณสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ จาํนวน ๔ ประเดน็ ไดแก (๑) ภยัแลง (๒) ปญหาดานปาไม (๓) ปญหาขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย 
และ (๔) การใชพลงังานหมนุเวยีน โดยไดทาํการศกึษารวบรวมขอมลูจากแหลงตาง ๆ  การสาํรวจพื้นที่และรบัฟงความคดิเหน็
จากผูเกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําเสนอขอมูลสถานการณที่เกิดขึ้น 
การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่ผานมา พรอมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการประเด็นตาง ๆ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๓.๑ ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํ้า อาหาร และพลังงาน

  ๓.๑.๑ การเกิดภัยแลง
   ลักษณะการเกิด “ภัยแลง” หนวยงานตาง ๆ ไดอธิบายไว สวนใหญมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน 
โดยมีสวนเกี่ยวของกับสภาพดินฟาอากาศ การกระทําของมนุษย การขาดแคลนนํา้ และความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังที่
กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๕๔) ไดกลาวถึงภัยแลงไววา เปนภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน 
จนกอใหเกิดความแหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน มีสาเหตุทั้งโดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย โดยมักเกิด
ในชวง “ฝนแลง” ซึ่งมปีรมิาณฝนตกนอยกวาปกตหิรอืฝนไมตกตองตามฤดกูาลและ “ฝนทิ้งชวง” ซึ่งมปีรมิาณฝนตกไมถงึ
วันละ ๑ มิลลิเมตรติดตอกันเกิน ๑๕ วัน ในชวงฤดูฝน ดังนั้น ภัยแลงในประเทศไทยจึงมักเกิดในชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึง
ฤดรูอน โดยเริ่มจากครึ่งหลังของเดอืนตลุาคมจนถงึเดอืนพฤษภาคมของปถดัไป และชวงกลางฤดฝูน ประมาณปลายเดอืน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม สวนการอธิบายเกี่ยวกับภัยแลง โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๕๕๗) ซึ่งระบุไว
ในแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยแลง ก็มีความสอดคลองกับกรมอุตุนิยมวิทยา กลาวคือ ภัยแลงเปนภัยที่เกิดจาก
การขาดแคลนนํา้ พืชพรรณตาง ๆ ไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึง่เปนเวลานานจนกอใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย และสงผลกระทบอยางกวางขวางตอชุมชน โดยอาจเกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย



๑๒๔

   เห็นไดวาการเกิดภัยแลงเปนผลมาจากทั้งการกระทําของมนุษย และเกิดจากปจจัยตามธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของกับความแหงแลงและฤดูแลงของประเทศที่เกิดขึ้นทุก ๆ ป ซึ่งบุญสง เลขะกุล และฟลิป ดี ราวด (๒๕๑๗)
ไดอธิบายถึงความแหงแลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวาเปนเหตุการณปกติตามฤดูกาล ของพื้นที่ที ่มีสภาพภูมิอากาศ
แบบมรสุมเขตรอน ทําใหมีชวงฤดูฝนและฤดูแลงที่แตกตางกันมาก โดยมีฝนตกสวนใหญในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สวนฤดูแลงอยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
   กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีการจําแนกฤดูกาลของประเทศ ออกเปน ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และ
ฤดหูนาว ซึ่งการเกดิภยัแลงจะมโีอกาสเริ่มตั้งแตชวงฤดหูนาวปลายปที่มคีวามแหงแลงและมอีทิธพิลตอเน่ืองถงึตนปที่มกัเกดิ
ภาวะฝนแลง ซึ่งเรียกวา “แลงตามฤดกูาล” แตสําหรบับางพื้นที่อาจเกดิภาวะฝนทิ้งชวงในฤดูฝนทาํใหความแหงแลง เรยีกวา 
“แลงนอกฤดูกาล” ทั้งนี้ ภาวะดังกลาวอาจเกิดขึ้นในชวงเวลาที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ของประเทศ (ดังรูปที่ ๓-๑)
โดยบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงยาวนาน เพราะอิทธิพลมรสุมเขาไปไมถึง
และหากไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน จะกอใหเกิดความแหงแลงรุนแรงขึ้น โดยภาคใตฝงตะวันตกเปนอีกพื้นที่หนึง่
ที่มีโอกาสเกิดภาวะฝนแลงยาวนาน เนื่องจากมีเทือกเขาสูงกั้นแนวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเขามา

รูปที่ ๓-๑ ชวงเวลาการเกิดภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ

   ที่มา: ดัดแปลงจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ฝนแลง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ฤดูกาล (ภาพรวม)



๑๒๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   สําหรับปจจัยที่กอใหเกิดการขาดแคลนนํา้และนําไปสูภัยแลง ซึ่งประมวลจากการทบทวนขอมูล
ที่เกี่ยวของ (ชรัตน และคณะ, ๒๕๔๐; Word Bank, 2011; FAO, 2012 และ มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๗) สรุปไดวา
มีปจจัยสําคัญ ๓ ประการ ไดแก (๑) ภาวะฝนตกนอยกวาปกติ ฝนไมตกตองตามฤดูกาล และฝนทิ้งชวงนานผิดปกติ ทั้งที่
เกิดจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ (Natural climate variability) และเกิดจากการทําลายสภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental degradation) จนทําใหธรรมชาติขาดความสมดุล ไมเอื้ออํานวยตอการเกิดฝน (๒) การใชนํ้าที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น (Higher water consumption) เนื่องจากการเพิ่มประชากร การพัฒนาทั้งทางดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงการใชนํ้าที่ไมมีประสิทธิภาพ (๓) การขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า ใหสามารถกระจายนํ้า
ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรมตลอดทั้งป (รูปที่ ๓-๒) จึงทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งอาจสงผลทั้งทางตรง
และทางออมตอการดํารงชีพของประชาชน ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาและขอบเขตพื้นที่ที่เกิดปญหาการขาดแคลนนํ้า และความสามารถในการปรับตัวในพื้นที่นั้น ๆ 

รูปที่ ๓-๒ ปจจัยการเกิดภาวะการขาดแคลนนํ้าและภัยแลง

   ในการประกาศ “ภาวะภัยแลง” ในพื้นที่ตาง ๆ นั้น ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (๒๕๕๕) ซึ่งไดคํานึงถึงสภาพความขาดแคลนนํา้ ปริมาณนํา้ตนทุนที่มีอยูในอางเก็บนํา้ขนาดใหญ-กลาง
เขตจายนํา้บาดาลและประปา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนในพื้นที่นัน้ ๆ โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑไว
อยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจและดําเนินการในแตละจังหวัด

  ๓.๑.๒ สถานการณภัยแลง
   ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนนํา้จึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
ที่ประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหฤดูฝนสั้นลง ซึ่งหมายถึงวาฤดูรอน
จะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกนอยลง สงผลใหปริมาณนํา้ในเขื่อนและอางเก็บนํา้
ทั่วประเทศมปีรมิาณไมเพยีงพอสาํหรบัประชาชนใชอปุโภค บรโิภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งจะสงผลใหเกดิภาวะแหงแลงและการขาดแคลนน้ําทาํใหประชาชนตองประสบกบัความเดอืดรอนในหลายพื้นที่ ที่ผานมา
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ประสบภัยแลงเปนบริเวณกวางในทุกภาค โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดภาวะภัยแลงที่รุนแรงสูงสุด
ครอบคลุม ๗๑ จังหวัด มีมูลคาความเสียหายกวา ๗๕,๐๐๐ ลานบาท และป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นในชวง
กลางฤดูฝน ซึ่งมีความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานกวาปกติสงผลกระทบใน ๖๐ จังหวัด มีมูลคาความเสียหาย ๖,๕๕๐ 
ลานบาท



๑๒๖

   ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ คาดวาภัยแลงจะเกิดในชวงฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนพฤษภาคมตามสภาพอากาศที่คาดการณไว แตภัยแลงไดเกิดเร็วขึ้นกอนการประกาศแจงเตือนภัย เนื่องจากมี
ภาวะฝนทิ้งชวงและสภาพอากาศแหงแลง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ภัยแลงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๑ จังหวัด สวนใหญเปนพื้นที่ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแลง ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจํานวน ๔๙ จังหวัด (กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๗) ดังรูปที่ ๓-๓

รูปที่ ๓-๓ พื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีภัยแลง ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

   ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๗

   เมื่อเปรียบเทียบจังหวัดประสบภัยแลงในชวง ๓ ปที่ผานมา พบวาจังหวัดตามแนวชายแดนที่ติด
แมนํ้าโขงและมีพื้นที่ปาไมตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยประสบภัยแลงในปที่ผาน ๆ มา ไมไดเปน
พื้นที่ประกาศเขตภัยแลงในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดแก จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะที่จังหวัดยโสธรไมเคยเปนพื้นที่ประกาศเขตภัยแลงในชวง ๓ ปที่ผานมานี้ 
พื้นที่ในภาคกลาง พบวามจีงัหวดัในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ประสบภัยแลงเพิ่มมากข้ึน สวนจงัหวดัในภาคใตประสบภยัแลง
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
   ทั้งน้ียงัมสีถานการณดานอื่น ๆ  อนัประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปริมาณและรปูแบบ
การใชน้ํา และการบรหิารจัดการน้ํา อนัสงผลใหเกดิการขาดแคลนน้ํา และการประกาศภาวะภยัแลง ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๗ สรุปดังนี้ 

   ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม
    การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดความแหงแลง ซึ่งหากปใดมีปริมาณ
ฝนตกนอยหรือไมตกตองตามฤดูกาล ฝนตกไมกระจายสมํ่าเสมอหรือฝนไมตกทิ้งชวงยาวนาน เปนเหตุใหเกิดการ
ขาดแคลนน้ํา นอกจากน้ัน ปรากฏการณเอลนีโญ (El niño)  ยงัมผีลตอรปูแบบของฝนและอณุหภูมหิลายพื้นที่ผดิไปจากปกต ิ
หากปใดเกดิเอลนโีญ (El niño)  ปรมิาณฝนของประเทศไทยปน้ัน กม็แีนวโนมวาจะตํ่ากวาปกต ิโดยเฉพาะฤดรูอนและตนฤดฝูน 



๑๒๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในขณะที่อุณหภูมขิองอากาศจะสูงกวาปกต ิซึ่งปรากฏการณเอลนีโญ ที่เริ่มรนุแรงขึ้นน้ีสงผลทาํใหฤดฝูนของไทยในป พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาชากวาปกตไิปเกอืบ ๑ เดอืน และฝนกย็งัตกนอยกวาคาเฉลี่ย ทาํใหน้ําในเขื่อนขนาดใหญที่เริ่มถงึจดุวกิฤต แมวา
ชวงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผานมา จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และเริ่มมีนํ้าไหลเขาเขื่อน แตก็ยังตองเฝาระวังสถานการณภัยแลง
อยางใกลชิด 
    ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ๑,๗๖๔ มิลลิเมตร สูงกวาปที่ผานมาและสูงกวาคาปกติ
รอยละ ๑๑ (รูปที่ ๓-๔) โดยมีฝนตกมากกวาปกติในชวงฤดูหนาวทั้งตนปและปลายป แตปริมาณฝนรายเดือนตางจาก
คาปกตแิละไดเกดิภาวะฝนท้ิงชวงในบางพ้ืนท่ีของภาคกลางและภาคใตฝงตะวนัตก (กรมอตุนิุยมวทิยา, ๒๕๕๗) สวนบรเิวณ
ที่ฝนตกสวนใหญอยูนอกพื้นที่รับนํ้าของอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยโดยตรงนอยกวาปที่ผานมา  
โดยพายุหมุนเขตรอนที่ผานมามีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชัน ๒ ลูก คือ พายุดีเปรสชัน ๒ (TD2) ชวงกลางเดือนกันยายน 
และไตฝุน “หวูติ๊บ” (Wutip, 1321) ชวงปลายเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม นอกจากนีย้ังมีพายุหมุนเขตรอนอื่น 
ที่ไมไดเคลื่อนเขาสูประเทศไทยโดยตรง แตสงผลใหประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มในบางพื้นที่
ในชวงเวลาดังกลาว (รูปที่ ๓-๔)

รูปที่ ๓-๔ ปริมาณฝนรายเดือนและรายปที่แตกตางจากปกติ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

     ที่มา: สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิยา, ๒๕๕๗

    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ อณุหภมูเิฉลี่ยรายปและรายเดอืนสงูกวาคาปกตปิระมาณ ๑-๒ องศาเซลเซยีส
โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกวาคาปกติ และบางพื้นที่วัดอุณหภูมิสูงสุดถึง ๔๒.๗ องศาเซลเซียส
จนกระทั่งเดอืนพฤษภาคม ป พ.ศ. ๒๕๕๗ กย็งัคงมอีากาศรอนเกอืบทั่วไป โดยเฉพาะบรเิวณประเทศไทยตอนบนมอีากาศ
รอนจัดบางพื้นที่ ซึ่งทุกภาคของประเทศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกวาคาปกติ 
๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได ๔๑ องศาเซลเซียส 
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๑๒๘

รูปที่ ๓-๕ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปที่แตกตางจากคาปกติ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

    ที่มา: สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิยา, ๒๕๕๗

    นอกจากนี ้ ยังมีการเผาไหมเชื้อเพลิงและกิจกรรมของมนุษยซึ่งสงผลตอชั้นบรรยากาศ ทําให
เกิดภาวะเรือนกระจกที่มีความรอนสะสมอยูในอากาศใกลผิวโลกมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาดานอุตสาหกรรมตาง ๆ
การตัดไมทําลายปาเปนอีกสาเหตุหนึง่ที่มีผลกระทบตอสภาพดินฟาอากาศ เชน ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้น
โดยเฉพาะพื้นที่ปาไมท่ีอดุมสมบรูณตามธรรมชาติบรเิวณตนน้ําลาํธารที่เปนแหลงดูดซบัน้ํา หากถกูทาํลายไปกจ็ะกอใหเกดิ
ผลกระทบตอปริมาณและการไหลของนํ้าในฤดูแลง

   ๒) ปริมาณนํ้าทาในแหลงนํ้า
    ปริมาณนํา้ทาในประเทศไทยทั้ง ๒๕ ลุมนํา้ มีปริมาณนํา้ทาโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปรวม
๑๙๙,๖๒๗ ลานลูกบาศกเมตร แยกเปนนํ้าทาในชวงฤดูฝน ๑๖๘,๑๖๗ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๔ เปน
นํ้าทาในชวงฤดูแลง ๓๑,๔๖๐ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๗ (ศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
มหาวทิยาลยัรงัสิต, ๒๕๕๗) ซึ่งพบวาปรมิาณน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถงึสิ้นเดอืนเมษายน ๒๕๕๗ 
พบวาแมนํา้ปง แมนํา้ยมและแมนํา้นาน มีปริมาณนํา้ไหลผานสถานีตรวจวัดตํ่ากวาปอื่น ๆ คอนขางมาก (รูปที่ ๓-๖)
ซึ่งสงผลใหแมน้ําเจาพระยามปีรมิาณน้ําลดตํ่าลงมากจนนอยกวาปอื่น ๆ  ตลอดจนแหลงน้ําตามธรรมชาตติื้นเขนิ ถกูละเลย 
และถูกบุกรุกนําไปใชประโยชนสวนตัว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและแกไขในปจจุบัน
    นอกจากปริมาณนํา้ทาที่ไหลลงอางเก็บนํา้ลดลงแลว ฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนซึ่งตกนอกพื้นที่
รบัน้ําของอางเกบ็น้ํา ท้ังอางเก็บน้ําเขื่อนภมิูพลและเข่ือนสริกิต์ิิ ทาํใหปรมิาณน้ําไหลลงอางเกบ็น้ําทั้งสองเข่ือนมปีรมิาณนอย 
เกือบไมแตกตางจากป พ.ศ. ๒๕๔๘ และป พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกิดภัยแลงรุนแรง (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๕๗) 
พอถึงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีการเรงระบายนํ้าออก เพื่อรองรับปริมาณนํ้าฝนในฤดูกาลใหม ที่คาดวาอาจจะมากเหมือนกับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เกดิอทุกภยัครั้งใหญ แตมปีรมิาณฝนที่ตกลงมามนีอยกวาที่คาดไว จงึทาํใหสถานการณน้ําตนทนุป พ.ศ. ๒๕๕๗
มีนอยตามไปดวย
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๑๒๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓-๖ ปริมาณนํ้าเก็บกักในอางเก็บนํ้าขนาดใหญที่สําคัญ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

      ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๕๗

    การบรหิารจดัการน้ําเพื่อการเกษตรดวยระบบชลประทาน ตองจดัสรรน้ําใหไดตามความตองการ 
๓๑,๑๒๕ ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยภาคเหนือมีความตองการใชนํา้ชลประทานมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ตามลําดับ ในขณะที่พื้นที่เกษตรสวนใหญอยูในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือถึงรอยละ ๔๓ ของทั้งประเทศ ตามดวยภาคเหนือและภาคกลางซึ่งมีสัดสวนรอยละ ๒๒ และ ๒๐ ตามลําดับ
แตพื้นที่ชลประทานสวนใหญอยูในพื้นที่ภาคกลาง คิดเปนรอยละ ๓๓ ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ซึ่งไดจัดสรรนํ้า
เพื่อการเกษตรเปนสวนใหญ (กรมชลประทาน, ๒๕๕๗) ดังรูปที่ ๓-๗

รูปที่ ๓-๗ แผนการจัดสรรนํ้าในชวงฤดูแลง ปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗

        ที่มา: กรมชลประทาน, ๒๕๕๗
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๑๓๐

    นอกจากน้ี ยงัสงเสรมิใหเกษตรกรเพาะปลกูพชืฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ทั้งประเทศ ๑๒.๖๐ 
ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง ๑๐.๔๒ ลานไร (ในเขตชลประทาน ๖.๓๓ ลานไร และนอกเขตชลประทาน ๔.๐๙ ลานไร)
พืชไร พืชผัก ๒.๑๘ ลานไร (ในเขตชลประทาน ๐.๕๔ ลานไร และนอกเขตชลประทาน ๑.๖๔ ลานไร) สําหรับพื้นที่ในเขต
ลุมน้ําเจาพระยา มีการสงเสริมการผลิตพืชไร พืชผกัที่มลีูทางการตลาดที่ดี เชน ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวลสิง และถ่ัวเขียว ประชาสมัพนัธ
และรณรงคใหเกษตรกรงดการเผาฟางขาว เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ ประชาสมัพนัธแจงเตอืนสถานการณน้ําใหเกษตรกร
ไดรับทราบ พรอมขอความรวมมือเกษตรกรงดปลูกขาวนาปรังนอกเขตพื้นที่ที่กําหนด รวมทั้งขอใหลดการเพาะเลี้ยงปลา
ในกระชังในบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดพิษณุโลก 

   ๓) ความตองการใชนํ้า
    ความเจริญเติบโตของประเทศและจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เปนเหตุใหปริมาณนํา้ใชเพื่อ
การเกษตร อุปโภคบริโภคและกิจกรรมตาง ๆ  ของทุกภาคสวนมีความตองการมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะความตองการใชนํ้า
ในภาคครัวเรือน นอกจากนี ้ ยังมีการขยายตัวของเมืองตาง ๆ ที่มีสัดสวนการใชนํา้มากกวาชุมชนในชนบท ก็สงผลให
ปริมาณความตองการใชนํ้าเพิม่สงูขึน้ โดยมีการศึกษาระบุวาชุมชนในเทศบาลขนาดกลางและขนาดใหญ มีอัตราการใชนํ้า
๒๐๐-๒๕๐ ลิตรตอคนตอวัน สวนชุมชนนอกเขตเทศบาลและในเขตเทศบาลขนาดเล็ก มีอัตราการใชนํ้า ๑๐๐-๑๒๐ ลิตร
ตอคนตอวนั (ธรรมพงศ, ๒๕๕๐) การขยายตวัของเมอืงและอตุสาหกรรมที่เกดิขึ้นอยางรวดเรว็ ซึ่งนอกจากจะมคีวามตองการ
ใชน้ําเปนจาํนวนมากแลว ยงัทําใหเกดิน้ําเนาเสียที่ระบายลงสูแมน้ําลาํคลองและแหลงน้ําธรรมชาต ิแมที่ผานมาภาครฐัจะ
มกีารดาํเนินการกอสรางระบบบาํบดัน้ําเสียรวมใหแกพื้นที่ตาง ๆ  แตกไ็มสามารถบาํบดัน้ําเสยีไดตามเปาหมาย จงึเปนการ
สูญเสียนํ้าที่เคยใชประโยชนได
    สวนภาคการเกษตรไดมีแนวโนมการผลิตขาวเพิ่มขึ้น ในปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีพื้นที่
ประมาณ ๗๙ ลานไร เพิ่มจากปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๗๐ ลานไร พื้นที่ผลิตขาวที่เพิ่มขึ้น
ในชวงเวลาดงักลาว ๙ ลานไร จาํแนกไดเปนพื้นที่ผลติขาวนาป ๗ ลานไร และพื้นที่ผลติขาวนาปรงั ๒ ลานไร (กรมการขาว, 
๒๕๕๖) ทั้งนี ้ กรมชลประทานไดวางแผนการเพาะปลูกพืชชวงฤดูแลงไวทั้งสิ้น ๑๓ ลานไร แตไดมีการเพาะปลูกจริง
๑๘.๐๒ ลานไร คดิเปนรอยละ ๑๔๐ ซึ่งเกนิจากแผนไปถึง ๕ ลานไร (ตารางที่ ๓-๑) ในขณะที่เขตลุมน้ําเจาพระยาวางแผนการ
เพาะปลกูพชืไว ๕.๐๙ ลานไร แตมกีารเพาะปลกูไป ๙.๘๔ ลานไร คดิเปนเกอืบรอยละ ๒๐๐ หรอืเกนิจากแผนไป ๔.๗๕ ลานไร 
โดยมีการปลูกขาวนาปรังเกินจากแผน ๔.๗๙ ลานไร

ตารางที่ ๓-๑ แผนและผลการเพาะปลูกพืชชวงฤดูแลง ปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗

พื้นที่
ขาวนาปรัง (ไร) พืชไรและพืชผัก (ไร)

แผน ผล แผน ผล

ในเขตชลประทาน ๖.๗๔ ๑๐.๖๔ (๑๕๘%) ๐.๕๔ ๑๐.๖๔ (๑๕๘%)

นอกเขตชลประทาน ๔.๐๘ ๕.๓๘ (๑๓๒%) ๑.๖๔ ๑.๔๓ (๘๗%)

รวม ๑๐.๘๒ ๑๖.๐๒ (๑๔๘%) ๒.๑๘ ๒.๐ (๙๒%)

ที่มา: กรมชลประทาน, ๒๕๕๗



๑๓๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๔) การจัดการนํ้า
    การใชน้ําภาคการเกษตรมสีดัสวนสงูถงึรอยละ ๙๐ ของปรมิาณการใชน้ําของประเทศ แตยงัขาด
ประสิทธิภาพและสูญเสียนํ้ามากเกินความจําเปน โดยมีรองรอยการใชนํ้า (Water Footprint) สูงเปนอันดับ ๓ ของโลก 
รองจากสหรัฐอเมริกา และอิตาลี (Hoeksta, ๒๕๕๔ อางใน สุจริตและคณะ, ๒๕๕๖) สําหรับการเพาะปลูกขาวซึ่งถือเปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ พบวามีความตองการใชนํ้าชลประทานมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๖๒ ของความตองการ
ใชนํ้าชลประทานสําหรับการเพาะปลูกทั้งหมด รองลงมา คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมนํ้ามัน ออย มันสําปะหลัง มะพราว 
สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ ถั่วลิสง ตามลําดับ (แชบเบียร กีวาลา และคณะ, ๒๕๕๖) โดยที่การผลิตขาวเปลือก
๑ กิโลกรัม มีการใชนํ้าประมาณ ๑,๐๐๐ ลิตร ถือเปนการเพาะปลูกที่ใชนํ้ามากที่สุด (สุจริต และคณะ, ๒๕๕๓)
    การปลอยใหผูมโีอกาสใชเทคโนโลยแีละการลงทนุนําน้ําไปใชประโยชน มกัทาํใหผูใชน้ํากลุมอื่น
เปนผูเสียเปรียบ จนทําใหเกิดกระบวนการกดดันดวยการเรียกรองและประทวงมาอยางตอเนือ่ง แมวาประเทศไทย
มีนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับนํ้าหลายฉบับ รวมถึงมีองคกรจัดการนํ้าของรัฐหลายองคกร แตยังพบปญหาความขัดแยง
และขาดประสิทธิภาพการดําเนินงาน เนื่องจากยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน
    การจัดการน้ําท่ีผานมาขาดการเช่ือมโยงขอมลูและองคความรูตาง ๆ  ในการวเิคราะหสถานการณ
และการบรหิารจดัการน้ํา ทั้งภาพรวมระบบนิเวศลุมน้ําทั้งระบบ การใชประโยชนที่ดนิ ปาประเภทตาง ๆ  ผงัเมอืงกบัผลกระทบ
ตอการไหลของนํา้ ปริมาณนํา้ที่มีในแตละชวงเวลาของป ขาดขอมูลการใชนํา้ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
การใชนํ้าของพืชแตละชนิด ตลอดจนการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบนํ้าที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของ
แตละทองถิ่น สงผลตอการบริหารงานที่ผิดพลาด
    ท้ังน้ี การวางแผนการจัดสรรน้ําและขยายกาํลงัการกกัเกบ็น้ําดวยการสรางเข่ือน มกัยดึถอืเกณฑ
เฉพาะดานวศิวกรรม อทุกวทิยา และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ซึ่งมกัเกดิปญหาเรื่องผลกระทบดานสงัคมและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงขอพิพาทระหวางรัฐกับกลุมอนุรักษที่ตอตานการสรางเขื่อน ทั้งนี้ ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรนํ้าสวนหนึ่งมา
จากคาสัมประสิทธิ์การใชนํ้า โดยที่ผานมาไมไดพิจารณาตนทุนสวนเพิ่ม หรือผลผลิตสวนเพิ่มที่เกิดจากการใชนํ้าในกิจกร
รมนั้นๆ
    นอกจากน้ันแลว ลักษณะการจดัการน้ําโดยชมุชนในทองถิ่นเหมอืงและฝายจะทาํการจดัสรรนํ้า
ในฤดแูลงใหผูทาํการปลกูพชื และผูใชน้ําทกุคนจะมสีวนรวมในกจิกรรมเหมอืงฝายตามระบบกตกิาที่กาํหนดขึ้น แตเม่ือสภาพ
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอความเขมแข็งที่เคยมีมา สวนการจัดสรรนํา้โดยรัฐภายหลังการจัดตั้งกรมชลประทาน 
ก็ไดมีความพยายามจัดตั้งกลุมผูใชนํ้ามาโดยตลอด แตไมประสบผลสําเร็จดวยมองวากรมชลประทานดําเนินการอยูแลว 

  ๓.๑.๓ ผลกระทบอันเนื่องจากภัยแลง 
   ภัยแลง สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค และนํ้าเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบภาวะการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด นอกจากนั้น 
ยังสงผลกระทบตอนํา้เพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ลุมนํา้เจาพระยา ก็เริ่มประสบปญหาการขาดแคลนนํา้บอยครั้งและ
ตอเนือ่งยาวนานมากขึ้น สงผลกระทบตอระบบนิเวศและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยรวมของประเทศ นอกจากนั้น
ยังทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรนํ้าระหวางกลุมคนในพื้นที่
   ภัยแลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ อาจเปนปจจัยทั้งทางตรงและทางออมตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งเปนปจจัยกระตุนใหผลกระทบขยายกวางขึ้นหรือมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณสําคัญ อันเปน
ผลกระทบเนื่องจากภัยแลง ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไดดังนี้



๑๓๒

   ๑) ผลกระทบตอการเกษตร 
     ศนูยตดิตามและพยากรณเศรษฐกจิการเกษตร สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร (๒๕๕๗) ไดสรปุ
การใหความชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตักิรณีฉกุเฉนิภยัแลงในประเทศ ตั้งแตเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถงึพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ พบวามีเกษตรกรไดรับผลกระทบ ๑.๒๕ แสนราย พื้นที่เกษตรประสบภัยกวา ๙ แสนไร แบงเปนพื้นที่ผลิตขาว
รอยละ ๘๖.๔๘ พืชไรรอยละ ๑.๓๖ สวนท่ีเหลือเปนพชืสวนและอื่น ๆ  ทั้งน้ี ไดมกีารประมาณการผลกระทบจากสถานการณ
ฝนทิ้งชวงและภัยแลงครั้งนี ้ พบความเสียหายของผลผลิตขาวคิดเปนมูลคา ๑.๕๔ พันลานบาท โดยเฉพาะขาวนาปรัง
ซึ่งเปนพืชหลักที่มีการปลูกในชวงฤดูแลง เมื่อมีขอจํากัดดานปริมาณนํ้าตนทุนในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ทําใหตองลดพื้นที่
ปลกูขาวนาปรงั ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงไปประมาณ ๔.๕ ลานไร ในขณะที่พชือื่น ๆ  เชน ขาวนาป ขาวโพด มนัสาํปะหลงั 
ออยจะไดรับผลกระทบไมมากนัก เนือ่งจากมีการเพาะปลูกตามฤดูกาลในชวงฤดูฝนและเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงฤดูแลง
(รูปที่ ๓-๘) 

รูปที่ ๓-๘ ปฏิทินการผลิตพืชหลักของประเทศ

ที่มา: กรมชลประทาน, ๒๕๕๖

    ภัยแลงยังไดสรางผลกระทบตออัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรก ป พ.ศ. ๒๕๕๗ วาขยายตัวประมาณรอยละ ๐.๕ 
จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของสาขาปศุสัตว โดยมีปจจัยลบจากปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอเนือ่งมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดทวีความรุนแรงและขยายเปนวงกวาง ทําใหพืชสําคัญ
หลายชนิดไดรับความเสียหาย รวมทั้งสรางปญหาโรคตายดวน (EMS) ในกุงทะเลเพาะเลี้ยง แมวาจะมีผลผลิตออยโรงงาน
เพิ่มขึ้น แตขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาลมนํา้มัน และผลไมมีผลผลิตลดลง ซึ่งสงผลให
เศรษฐกิจในสาขาบริการทางการเกษตรลดลง 

   ๒) ผลกระทบจากการรุกลํ้านํ้าเค็ม 
     ดวยนํา้ตนทุนในอางเก็บนํา้ลดลง ทําใหสถานการณนํา้เค็มรุกลํ้าบริเวณอาวไทยเกิดขึ้น
เร็วกวาปกติและมีคาความเค็มสูงกวามาตรฐานคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํา้เจาพระยาซึ่งปกติแลว
คาความเค็มจะเริ ่มสูงกวามาตรฐานในชวงเดือนพฤษภาคม แตในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ความเค็มเริ ่มเกินคามาตรฐาน
สําหรับผลิตนํา้ประปา (ไมเกิน ๐.๒๕ กรัมเกลือตอลิตร) ตั้งแตปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สวนแมนํา้บางปะกง 



๑๓๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เกิดนํา้เค็มรุกเขามาตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เชนเดียวกัน และคาความเค็มที่ตรวจวัดไดเกินจาก
คามาตรฐานคอนขางสูงมาก สงผลใหระบบประปาที่ใชนํา้จากแมนํา้บางปะกงเกิดปญหา อีกทั้งนํา้เค็มไดรุกลํ้าขึ้นไป
ถึงจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ซึ ่งโดยปกติน ํา้เค็มจะรุกลํ ้าถึงแคบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี ้  
การรุกลํ ้าเขาไปไกลมากขึ ้นของนํา้เค็มยังสงผลกระทบตอการเกษตรบริเวณริมแมนํา้ที ่ต องอาศัยนํา้จากแมนํ ้า
ในการเพาะปลูก ซึ ่งทําใหตนไมเสียหาย ทําใหเกษตรกรตองเพิ ่มตนทุนในการนํานํา้จากแหลงอื ่นมาใชแทน
ดังกรณีสวนกลวยไมริมแมนํ้าสาขาของแมนํ้าทาจีนที่ไดรับผลกระทบในป พ.ศ. ๒๕๕๗

   ๓) ผลกระทบตอพื้นที่ชุมนํ้าและแหลงที่อยูตามธรรมชาติ
    บงึธรรมชาตติาง ๆ  อนัเปนพื้นที่ชุมน้ําและแหลงที่อยูตามธรรมชาตขิองพชืและสตัวมกีารตื้นเขนิ 
อันเน่ืองจากระดบัน้ําลดลง วชัพชืเตบิโตเพิ่มขึ้น และมคีวามตองการเขาไปใชพื้นที่ จงึมกีารบกุรกุบรเิวณรอบบงึตาง ๆ  อยางกรณี
ไฟไหมกลางบงึสไีฟ จงัหวดัพจิติร ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิมเีน้ือที่กวา ๕ พนัไร
แตเนื่องจากมีระดับนํ้าลดลงมาก มีกลุมวัชพืชเติบโตขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ และถูกชาวบานบุกรุกอยางตอเนื่องและมีการ
ลักลอบเขาไปเผาวัชพืชเพื่อใชพื้นที่ทํานาบัว ทําใหไฟลุกลามยากแกการควบคุม กอปรกับขาดแคลนนํา้จืดที่จะผันลงไป
ชวยดับไฟ ทําใหเพลิงลุกไหมนานกวา ๑ เดือน เชนเดียวกับการเกิดไฟไหมปาพรุตาง ๆ ในชวงฤดูแลงของป พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ อาทิ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พรุทะเลนอย จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีสาเหตุ
จากการลกัลอบเผาปาเพื่อตองการพื้นท่ีทาํการเกษตร แตเน่ืองจากระดบัน้ําในพื้นที่พรลุดตํ่ากวาระดบัปกตมิาก เน่ืองจาก
ความแหงแลงและมีฝนตกนอย กอปรกับอุณหภูมิสูงทําใหมีอัตราการระเหยของนํ้ามาก สงผลใหเศษซากอินทรียวัตถุแหง
เปนแหลงเชื้อเพลิงของไฟปาไดงาย

๑๓๓๑๓๓๑๓๓



๑๓๔

   ๔) ผลกระทบดานแรงงาน 
    ผลกระทบตอเน่ืองจากปญหาภัยแลง ยงัทาํใหแรงงานภาคเกษตรอพยพเขามาทาํงานในเมอืงใหญ 
เพื่อรอฤดูฝนแลวกลับไปทํากินนัน้เปนเรื่องปกติทุกป ซึ่งเรียกวา “แรงงานรอฤดูกาล” โดยในปที่มีภาวะภัยแลงรุนแรง
การเคลื่อนยายของแรงงานอพยพก็จะมากขึ้น สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจพบวา แรงงานกลุมนี้จะมีจํานวนมากในชวง
ปลายปตอเนื่องถึงตนปซึ่งเปนฤดูแลง (รูปที่ ๓-๙) สวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังพบวาแรงงานกลุมนี้ 
มีความตองการนํารายไดจากการทํางานในชวงที่รอฤดูการผลิตใหมนัน้ จะเก็บสะสมไวเปนทุนในการทําการเกษตรตอไป 
และแบงสวนหนึ่งไปใชหนี้สินที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยแลงดวย

รูปที่ ๓-๙ การเปลี่ยนแปลงของแรงงานรอฤดูกาล ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗

  ๓.๑.๔ การดําเนินงานแกไขปญหาที่ผานมา 
   กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง ในการปองกัน
และใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง ตามยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน ไดแก การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพรอมรับภัย การบริหารจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการภัยหลังเกิดภัย ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันของ
หนวยงานตาง ๆ โดยมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานประสานหลักใหการปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ
มีการบูรณาการและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค 

   ๑) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ
    ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ การบรรเทาปญหาภัยแลงไดถูกเช่ือมโยงกับการจัดการอทุกภัยและการจดัการน้ํา
ของประเทศ ซึ่งไดมีการจัดทําแผนการบรหิารจัดการน้ํา ภายใตรฐับาลการนําของนางสาวยิ่งลกัษณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติวงเงินดําเนินการ ๓.๕ แสนลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแผนลงทุนในโครงการพื้นฐาน
ที่จําเปนเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง ซึ่งมีบางฝายไมเห็นดวยทั้งในรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทําแผน
จึงยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง ซึ่งในที่สุดไดมีคําพิพากษาใหรัฐบาลจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสีย กอนดําเนินการจางออกแบบแตละแผนงาน



๑๓๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

   ภายหลังประกาศเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ตามประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวนั้น ไดมีการทบทวนและปรับแผนการ
บริหารจัดการนํ้า เพื่อใหมีการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง นํา้ทวม รวมทั้งปองกันภัยพิบัติใหกับประชาชนไดอยางแทจริง จึงไดออกคําสั่ง
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ๓ ฉบับ แตใหคงสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํา้และอุทกภัยแหงชาติ 
(สบอช.) ใหเปนหนวยงานภายใตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพลุมนํา้และเขื่อนหรือที่กักเก็บนํา้ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและ
เสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ และไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ 
ทําหนาที่กําหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง
และคุณภาพนํา้ของประเทศเพื่อใหการบริหารจัดการนํา้ของประเทศเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการใหครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งนํ้าทวม นํ้าแลง นํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าเพื่อการเกษตร พรอมตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ กลุม เพื่อใหการวางแผนและ
ดาํเนินการเปนไปตามระบบลุมน้ําท่ีมคีวามเชื่อมโยงกนั และสามารถนําน้ําตนทนุมาบรหิารจดัการแบงปนกนัไดครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ 
    แผนการบรหิารการจดัการน้ําฉบบัสมบรูณกําหนดกรอบการดําเนินงานไว ๓ ระยะ ในเวลา ๓ เดอืน
ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๗) ไดแก 
    - ระยะแรก จัดทําโครงรางแผนงานโครงการตามความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการ ๕ กลุม
กําหนดเวลาใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    - ระยะที่ ๒ เปนการจดัทาํรางแผนบรหิารจดัการน้ํา แนวทางดําเนินการ และมาตรการแกปญหา
กําหนดเวลาใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    - ระยะที่ ๓ การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประกอบดวย แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ กําหนดเวลาใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กอนเสนอใหหัวหนา คสช. พิจารณา และอนุมัติ
เปนแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ



๑๓๖

   ๒) การจัดทําแผนปองกันและลดผลกระทบจากภัยแลง
     การปองกันและลดผลกระทบจากภัยแลง ไดคํานึงถึงการดําเนินงานทั้งระบบ กลาวคือ 
    - กอนเกดิภยั เนนการปองกนัและลดผลกระทบมุงเนนการแจงเตอืนภยั การจดัทาํแผนที่ภยัแลง
การจดัทาํแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั การจัดต้ังหนวยบรรเทาทกุข การฝกซอมแผน การพยากรณภัยแลง การจาํลอง
สถานการณภยั และการสรางระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ เนนการสงเสรมิและสรางความตระหนัก ฝกอบรมเพื่อเตรยีม
ความพรอมรับภัย
    - ชวงเกิดภัย เนนการบริหารจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน การเชื่อมโยงระบบติดตอสื่อสาร
การติดตามสถานการณ การสื่อสารและดําเนินการชวยเหลือ ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากร 
    - หลังเกิดภัย เนนการพัฒนาระบบการบริจาค การฟนฟูความมั่นคงของมนุษยและโครงสราง
พื้นฐาน และการฟนฟูระบบสิ่งแวดลอมชุมชน

   ๓) การประสานงานและบูรณาการการทํางาน
     การประสานการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารทรัพยากรนํา้ ใหเปนไปตาม
ภารกิจของแตละหนวยงานเพื่อการปองกันและบรรเทาภัยแลง ดังนี้

    - กรมทรัพยากรนํ้า เสนอแนะการจัดทํานโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับ
ทรพัยากรน้ํา บรหิารจัดการ พัฒนา อนุรกัษ ฟนฟ ูรวมทั้งควบคมุดูแล กาํกบั ประสานงาน ติดตามประเมนิผลและแกปญหา
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พฒันาวชิาการ กาํหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยดีานทรพัยากรน้ําทั้งภาพรวมและระดบัลุมน้ํา
    - กรมชลประทาน พฒันาพื้นที่ชลประทานใหเพยีงพอ โดยจดัทาํแผนการบรหิารจดัการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแลงในเขตชลประทาน เพื่อใหการเพาะปลูกพืชฤดูแลงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
    - กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เรงรัดการประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล อนุรักษแหลงนํ้าบาดาลให
มีใชอยางยั่งยืน พัฒนาการใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ สังคม ฟนฟูสูความสมดุล และบริหาร
จัดการใหเปนไปตามกฎหมายนํ้าบาดาล 
    - การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย การผลติไฟฟาใหเพยีงพอตอความตองการของประชาชน
รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้าทายเขื่อนและสนับสนุนโรงไฟฟาชุมชนตนแบบ
    - การประปาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานที่ใหบริการนํา้ประปาตามนโยบายของรัฐบาล
โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ
    - การประปานครหลวง มีหนาที่ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปาเพื่อใหเกิดประโยชน
แกการใหบริการสาธารณูปโภค อาทิ การเสริมคันคลองประปา เพื่อเพิ่มความจุนํา้ดิบ ลดผลกระทบของอิทธิพลนํา้เค็ม
ในแมนํ้าเจาพระยาในฤดูแลง 
    - กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน เปนองคกรหลกัในการสงเสรมิสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นปฏิบัติงานอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมภิบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
    - การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อสรางความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่เชื่อมโยงสรางสมดุลจากการพัฒนา
และการมีสวนรวม



๑๓๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๓.๑.๕ กรณีพื้นที่ศึกษา: ผลกระทบจากภัยแลง
   การศึกษาภัยแลงไดดําเนินการใน ๓ พื้นที่ศึกษา ซึ่งมีสภาพพื้นที่และปญหาแตกตางกัน ดังนี้
   ๑) จังหวัดนาน พื้นที่สูงแหลงตนนํ้าสําคัญ เหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีพื ้นที่ภัยแลงขยายมากขึ้น
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพารา
   ๒) จงัหวดัขอนแกน พ้ืนที่ราบสงูเกดิภยัแลงซํ้าซาก ใตเขื่อนน้ําพอง เพาะปลกูมนัสาํปะหลงั ออย
ยูคาลิปตัส เมืองและอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่อง
   ๓) จังหวัดชัยนาท พื้นที่ราบลุมใตเขื่อนเจาพระยา แหลงผลิตอาหาร เพาะปลูกขาวและทําการ
ประมง

   ๑) กรณีจังหวัดนาน
    จังหวัดนานมีพื้นที่ ๗.๑๗ ลานไร แบงการปกครอง ๑๕ อําเภอ สภาพสวนใหญเปนภูเขาสูง 
เปนแหลงตนนํา้ของแมนํา้นานที่ไหลผานกลางจังหวัดลงใตไปบรรจบกับแมนํา้ยมแลวลงสูแมนํา้เจาพระยา แตปาตนนํา้
ในจังหวัดนานไดถูกบุกรุกทําลายลงไปมาก จนในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เหลือพื้นที่ปาไมประมาณ ๔.๖๕ ลานไร คิดเปน
รอยละ ๖๑ ของพื้นที่จังหวัด โดยไดถูกบุกรุกทําลายไปประมาณ ๑ ลานไร ในชวง ๕ ปที่ผานมา สวนประชากรของจังหวัด
นานมีประมาณ ๔.๗๗ แสนคน รอยละ ๘๐ ทําอาชีพเกษตร ซึ่งมีบริเวณที่ราบลุมสําหรับทํานาขาว ปลูกขาวโพด เลี้ยงสัตว 
และพืชผัก โดยมีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ ๓.๕๗ แสนไร (สํานักงานชลประทานจังหวัดนาน, ๒๕๕๗) สวนบริเวณ
เนินเขาและที่ลาดชัน มีปลูกไมสัก ผลไม ขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนยางพารา และปลูกขาวไร เปนบริเวณกวาง
    สภาพอากาศในพื้นที่มีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล โดยมีอุณหภูมิตํ่าสุด ๐ องศาเซลเซียส 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และอุณหภูมิสูงสุด ๔๒.๒ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ชวงที่มีฝนตกชุก 
คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖) มีจํานวนวันฝนตกไมผันแปร



๑๓๘

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยานาน, ๒๕๕๗

รูปที่ ๓-๑๑ ปริมาณนํ้าฝนรวมในจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยานาน, ๒๕๕๗ 

มากนัก แตปริมาณนํ้าฝนรายป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณ ๑,๐๕๓ มิลลิเมตร ตํ่ากวาคาเฉลี่ย ๑,๒๗๑ มิลลิเมตร (รูปที่ ๓-๑๐ 
และรูปที่ ๓-๑๑) สงผลตอปริมาณนํ้าตนทุนที่มีปริมาณนอยกวาทุกป (สถานีอุตุนิยมวิทยานาน, ๒๕๕๗) 

    สถานการณภัยแลงจังหวัดนาน เกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เนือ่งจากฝนทิ้งชวง
ยาวนานกวา ๖ เดือน และมาชากวาปกติมาก ทําใหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงซึ่งกระจายอยูตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด 
ไดแก อําเภอนานอย อําเภอเวียงสา อําเภอภูเพียง อําเภอบานหลวง และอําเภอเชียงกลาง ไดรับผลกระทบมาก ประกอบ
กับสถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าตาง ๆ มีปริมาณนํ้าเหลือประมาณรอยละ ๓๕ ของความจุนํ้า ๒๔.๕๔ ลานลูกบาศกเมตร 
ทําใหไมสามารถสงนํ้าแกพื้นที่เกษตรในชวงฤดูแลงได 
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รูปที่ ๓-๑๐ จํานวนวันฝนตกในจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖



๑๓๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รูปที่ ๓-๑๒ จํานวนหมูบานประสบภัยแลงในจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน, ๒๕๕๗

รูปที่ ๓-๑๓ พื้นที่เกษตรเสียหายจากภัยแลงในจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

ที่มา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน, ๒๕๕๗

    ปญหาภยัแลงท่ีรนุแรงขึ้น ทาํใหจงัหวดันานมพีื้นที่ประกาศภยัแลงมากขึ้นครอบคลมุพ้ืนที่เกอืบ
ทุกอําเภอมาตลอดชวง ๑๐ ปที่ผานมา และสงผลกระทบทําใหขาดแคลนนํา้อุปโภคบริโภค และการเกษตรเพิ่มขึ้นดวย
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ จงัหวดันานประกาศเปนพื้นที่ประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิภยัแลง ๑๔ อาํเภอ ๙๔ ตาํบล ๗๕๑ หมูบาน (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน, ๒๕๕๗) มีประชาชนขาดแคลนนํา้อุปโภคบริโภค จํานวน ๑๙๒,๓๘๘ คน
มีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ ๖๒,๔๓๓ ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายกวา ๗๔,๗๐๐ ไร (รูปที่ ๓-๑๒ และรูปที่ 
๓-๑๓) สัตวเลี้ยง อาทิ โค กระบือ สัตวปก ไดรับผลกระทบกวา ๑,๐๐๐ ตัว มีมูลคาความเสียหายกวา ๑๐ ลานบาท
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๑๔๐

    ผลกระทบอนัเน่ืองจากภยัแลง ประชาชนขาดแคลนน้ําอปุโภค บรโิภคในหลายพื้นที่ บอนํ้าตื้นเขนิ
ไมสามารถสบูน้ําขึ้นมาใชได เกิดความแหงแลง ตนไมเห่ียวเฉา ใบรวง ยนืตนตาย เพราะขาดน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาต ิแมนํ้า
นาน แมนํ้าเกี๋ยน และแมนํ้าสาขาตาง ๆ ลดลงอยางรวดเร็วและแหงขอดจนมองเห็นพื้นดินและสามารถเดินขามลํานํ้าได
น้ําขุนและมอีอกซิเจนนอย ปลาปรบัสภาพไมไดจงึเกดิอาการชอ็กและลอยตาย เกษตรกรผูปลกูไมผลและแตงโมไดรบัความ
เสียหายเพราะขาดนํ้าหลอเลี้ยง ทําใหผลผลิตเหี่ยวเฉากอนเก็บเกี่ยวผลผลิต โคและกระบือที่เกษตรกรเลี้ยงในหลายพื้นที่
ไมมีหญากิน ขณะที่นํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติตาง ๆ แหงลงอยางรวดเร็ว อากาศรอนจัดทําใหโคและกระบือหงุดหงิดงาย
เพราะไมมีแองนํ้าใหกินและใหลงไปแชตัวเพื่อคลายความรอน
    จังหวัดนานจึงไดประกาศวาระจังหวัดใหป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปแหงการปองกันและลดความ
สญูเสยีจากภยัพิบตัติางๆ โดยไดจดักจิกรรมรณรงคไปเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๖ จดัหาภาชนะรองรบัน้ํา (ถงัน้ํากลางประจาํ
หมูบาน) การซอมแซมบอนํ้าบาดาล ขุดคูคลอง เพื่อเปดทางนํ้า พรอมไดจัดสรรเงินทดลองราชการใหทุกอําเภอในพื้นที่
จังหวัดนาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงในพื้นที่
    นอกจากนี ้ หนวยงานราชการและประชาชน ไดรวมแกไขและบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการตางๆ สนับสนุนรถบรรทุกนํ้า และ
แจกจายนํา้ใหกับราษฎรที่เดือดรอนในพื้นที่ประสบภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดนาน
เปดใหเกษตรกรที่ประสบปญหาภัยแลงที่ผลผลิตไดรับความเสียหาย แจงขอผอนปรนเวลาการชําระหนีไ้ด ๑๒ เดือน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน สนับสนุนนํา้ในการอุปโภคและบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเขตพื้นที่จังหวัด
นาน จังหวัดทหารบกนาน ออกชวยเหลือประชาชนตามโครงการกองทัพบกชวยเหลือภัยแลง โครงการชลประทานนาน 
จัดเตรียมเครื่องสูบนํ้าและบรรทุกนํา้ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค ๙ ดําเนินโครงการ
อนุรักษฟนฟูแหลงนํา้ผิวดินในจังหวัดนานตามแผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง สภาเกษตรกรจังหวัดนานไดให



๑๔๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความสําคัญกับปญหาภัยแลง และการจําแนกเขตเพาะปลูกพืชเกษตร ประชาชนไดชวยกันนําดินและทรายบรรจุ
ใสกระสอบเอาไปกั้นนํ้าเพื่อเก็บไวใชและใชเลี้ยงสัตว เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
    ในสวนของความคิดเห็นของประชาชน สวนใหญเหน็วาหนวยงานของรฐั ไดดาํเนินการตามนโยบาย
ที่กําหนดไว แตยังไมเพียงพอตอการบรรเทาความเดือดรอน ประชาชนจะตองชวยเหลือตนเอง สรางแหลงเก็บกักนํา้ไว
ในชุมชนหรือครัวเรือน แบงสรรพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเปนพืชใชนํา้นอย ตองคอยติดตามขอมูล
ขาวสารและเรียนรูวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับตัวอยูกับภัยแลง นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
และการกักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง เนื่องจากการเกษตรในจังหวัดนานตองอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก นอกจากนี้ ยังเสนอให
มีการจําแนกเขตเพาะปลูกพืช เปนการชี ้นําใหเกษตรกรมีทางเลือกที ่ดี ดําเนินกิจกรรมไดอยางเหมาะกับสภาพ
ดินฟาอากาศ โดยควรสงเสริมและสรางแรงจูงใจดานราคาและการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่
ที่กําหนด นอกจากนี้ เกษตรกรก็ตองเรียนรูนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชใหม ๆ โดยเฉพาะพืชใชนํ้านอยและการจัดการนํ้า
เพื่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่สูง

   ๒) กรณีจังหวัดขอนแกน
     จังหวัดขอนแกนมีพื้นที่ ๖.๘ ลานไร แบงการปกครอง ๒๖ อําเภอ สภาพพื้นที่สูงสวนใหญ
เปนที่ราบสลับกับลูกคลื่น ลาดเทไปดานตะวันออกและทิศใต มีแมนํ้าชีและแมนํ้าพองไหลผาน ลักษณะดินเปนดินทราย
ไมอุ มนํา้ และดินตื้นขาดอินทรียวัตถุสําหรับพืช ปจจุบันมีประชากร ๑.๗๗ ลานคน (กรมการปกครอง, ๒๕๕๗)
เปนครัวเรือนเกษตรกรรอยละ ๘๘ ของประชากรในจังหวัด โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรรอยละ ๖๔ ของพื้นที่จังหวัด
อยูในเขตชลประทานรอยละ ๑๔ (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน, ๒๕๕๗) มีผลผลิตสําคัญ ไดแก 
ขาวนาปรัง ขาวนาป ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ตามลําดับ 



๑๔๒

    สภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะมี
ความแหงแลงอันเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น และปริมาณนํ้าฝนนอย ซึ่งอุณหภูมิสูงสุด ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดได ๔๑.๒ 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดวัดได ๑๐.๒ องศาเซลเซียส สวนสถิติปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดขอนแกน พบวาจํานวน
วันฝนตกมีแนวโนมมากขึ้น (รูปที่ ๓-๑๔ และรูปที่ ๓-๑๕) ในขณะที่ปริมาณนํ้าฝนรวมมีแนวโนมลดลง (ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ๒๕๕๖)

ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ๒๕๕๗

ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ๒๕๕๗

รูปที่ ๓-๑๔ จํานวนวันฝนตกในจังหวัดขอนแกน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

รูปที่ ๓-๑๕ ปริมาณนํ้าฝนรวมในจังหวัดขอนแกน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

๑๔๒

๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๑๔๐

๑๒๐

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๒,๐๐๐

๑,๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๐

ปร
ิมา

ณ
นํ้า

ฝน
รว

ม 
(ม

ิลล
ิเม

ตร
)

จํา
นว

น 
(ว

ัน)

พ.ศ.

พ.ศ.



๑๔๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    จังหวัดขอนแกน ประสบปญหาภยัแลงมาอยางตอเน่ืองและยาวนานเปนประจาํทกุป รอยละ ๘๐ 
ของพื้นที่จังหวัด จัดเปนพื้นที่เสี่ยงภัย เนื่องจากสภาพดินไมอุมนํ้า พื้นที่มีความลาดเท มีพื้นที่ผลิตพืชกระจายอยูทั่วพื้นที่ 
อีกทั้งการขยายตวัของเมือง สถาบนัการศกึษา และหนวยงานราชการ และภาคธรุกจิเอกชน มมีากขึ้นโดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เกิดสถานการณภัยแลงในพื้นที่ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผานมา มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ๒๖ อําเภอ ๑๙๗ 
ตําบล ๒,๒๔๓ หมูบาน หรือรอยละ ๙๖ ของหมูบานทั้งจังหวัด และกระจายอยูใน ๒๖ อําเภอ (กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ๒๕๕๗) 
    สถานการณภัยแลงปนี้ มาเร็วกวาทุกป แหลงนํา้ดิบในขอนแกนเริ่มตื้นเขิน อางเก็บกักนํ้า
เหลือนอยลง เกิดความแหงแลงและมีอุณหภูมิสูงขึ ้นถึง ๔๐-๔๒ องศาเซลเซียส อากาศรอนอบอาว และรอนจัด
เกือบทุกพื้นที่ จนเกิดผลกระทบกับการใชชีวิตประจําวันของคนในจังหวัด มีชวงเวลาที่ยาวนานมากกวา ๖ เดือน 
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฤดูฝนเกิดภาวะฝนหยุดตกแบบทิ้งชวงตั้งแตเดือนธันวาคมที่ผานมา ประเด็นปญหาเหลานี้
สงผลใหภาวะความแหงแลงเกิดขึ้นเร็ว และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จํานวนหมูบานที่ถูกประกาศเปนพื้นที่ภัยแลงในจังหวัด
มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นดวย สงผลกระทบกับพืชและขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคในหลายพื้นที่
    จากการสํารวจสภาพปรมิาณน้ําเกบ็กกัโดยเฉพาะภายในเขื่อนอบุลรตัน และระบบชลประทาน
ในจงัหวดั พบวา มปีรมิาณน้ําเกบ็กกัเพียงพอสําหรบัการจายน้ําใหกบัพื้นที่ในเขตชลประทาน รวมไปถงึการจายนํ้าในพื้นที่
ชุมชนสําหรับการผลิตนํา้ประปาเพื่อใหมีนํา้ดื่ม นํา้ใชตลอดชวงฤดูแลงของปนี ้ แตตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
แตจากขอมูลปริมาณนํ้าทา จากสถานีวัดนํ้าทาที่ลุมนํ้าชีทั้งหมด ๓๒ สถานี พบวาปริมาณนํ้าทาจะมีปริมาณนอยในชวง
ฤดแูลง โดยเฉพาะในเดอืนกันยายนและเดอืนตลุาคม และลุมน้ํายอยกม็กัจะมปีญหาการขาดแคลนน้ํามาก เน่ืองจากปรมิาณ
นํ้าทาที่เกิดจากลุมนํ้ามีนอยและยังไมมีแหลงเก็บกักนํ้ารองรับ



๑๔๔

    สถานการณภัยแลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแกน มีความรุนแรงกวาปกติ ทําใหแหลงนํา้
ตาง ๆ มีปริมาณนํ้าเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนบางจุดพบวาแหงขอด ทําใหจังหวัดขอนแกนไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง 
เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาปญหา สวนใหญเปนพื้นที่ตอนกลางและตอนลางของจังหวัดที่ประสบปญหาภัยแลงซํ้าซาก
การขาดแคลนนํ้าจึงมีผลกระทบอยางมากตอการเพาะปลกูและการเจรญิเติบโตของพชื ทาํใหพชืผลทางการเกษตรมผีลผลติ
ลดลง หลายพื้นที่เร่ิมประสานขอรบัการชวยเหลอื โดยเฉพาะน้ําสาํหรบัการอปุโภคและบรโิภค เน่ืองจากแหลงกกัเกบ็น้ําดบิ 
ตื้นเขิน ประกอบกับระบบประปา หรือบอนํ้าในชุมชนสวนใหญขาดการดูแลรักษา
    สถานการณภยัแลงในจงัหวดัขอนแกน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ มพีื้นที่ประสบภัยจาํนวน ๒๖ อาํเภอ ๑๙๗ 
ตําบล ๒,๒๔๓ หมูบาน ประชาชนมีความเดือดรอน ๑.๘๔ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ ๗.๓๓ แสนไร 
สวนใหญเปนนาขาวซึ่งมีพื้นที่เสียหายประมาณ ๗.๓๒ ไร รวมมูลคาความเสียหายเบื้องตนกวา ๗๐๐ ลานบาท จังหวัด
ไดใชเงนิทดลองเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยัแลงไปแลว โดยผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตัิ
กรณีฉุกเฉินระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) รวมเปนเงินประมาณ ๒๕ ลานบาท
    ในชวงฤดูแลงอางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตนมีปริมาณนํ้าที่ใชการไดเหลือประมาณ ๑ ลานลูกบาศก
เมตร ไมสามารถสนับสนุนการทํานาปรงัได และขอใหเกษตรกรปลกูพชืที่ใชน้ํานอยแทน ผูเลี้ยงปลาในกระชงัในแมนํ้าพอง
ตองลดปริมาณปลาแตละกระชัง และลดความหนาแนนเพื่อใหปลาอยูรอดได และตองชะลอการเลี้ยงปลาในกระชังดวย
    ที่ผานมาจงัหวดัขอนแกน ไดจดัตั้งศนูยอาํนวยการเฉพาะกจิปองกนัและแกไขปญหาภยัแลง รวมทั้ง
การแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทกุภาคสวนทราบ ใหอาํเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเตรียมพรอมรับสถานการณภยัแลง
พรอมทั้งใหแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยฯ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมระดมสรรพกําลังเตรียมพรอมปฏิบัติการ
รับสถานการณภัยแลง อาทิ จัดตั้งและฝกอบรมอาสาสมัครเพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง รวมทั้งการกําหนดมาตรการประหยัดนํา้แบบบูรณาการในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และทองถิ่น ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนที่เกี่ยวของ จัดทําแผนสงเสริมการ
ปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับแผนการบริหารจัดการนํ้า วางแผนจัดเตรียมพันธุพืช ปุย และอื่น ๆ ที่จําเปน จัดตั้งศูนย
สื่อสาร และจัดใหมีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่น ๆ ที่จําเปน ตลอดจนตั้งงบประมาณซื้อรถ
บรรทุกนํ้า จัดหานํ้าใหกับชาวบานใหมากที่สุด และจัดหาภาชนะถังนํ้ากลางเพื่อมารองรับนํ้า
    การดําเนินงานขางตน ประชาชนเห็นวาจังหวัดขอนแกนมีขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ ซึ่งสงผลให
เกิดภยัแลงเปนประจํา นอกจากน้ี ยงัมปีญหาแหลงน้ําและอางเกบ็น้ําไวใชในชวงฤดแูลงนอยเกนิไป อยูในสภาพเส่ือมโทรม 
สําหรับการที่หนวยงานตาง ๆ ไดระดมความชวยเหลือในการแจกจายนํา้ในชวงฤดูแลงนัน้ เห็นวาเปนเรื่องที่ตองทําเพื่อ
แกปญหาเฉพาะหนา แตการแกไขปญหาระยะยาวกต็องดาํเนินการ ทั้งน้ี ตองไมขดักบัสภาพทางธรรมชาต ิดวยการพฒันา
แหลงนํ้าและระบบการชลประทานใหทั่วถึงและเพียงพอ พรอมสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
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๑๔๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๓) กรณีจังหวัดชัยนาท
     จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ ๑.๕๔ ลานไร แบงการปกครอง ๘ อําเภอ เปนที่ราบลุมริมฝงซาย
ของแมนํ้าเจาพระยา สูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง ๑๗ เมตร มีแมนํา้ ๓ สายไหลผาน มีประชากร ๓.๖๗ แสนคน
(กรมการปกครอง, ธันวาคม ๒๕๕๗) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม ๑.๒๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๘๒ 
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเพาะปลูกขาวและไมผลในบริเวณที่เปนที่ราบลุม สวนบริเวณพื้นที่ดอน หรือพื้นที่ราบสูง ปลูกพืชไร
จําพวกออย มันสําปะหลัง นอกนั้น เปนพื้นที่ทําสวน ปลูกผัก ไมดอกไมประดับ (สํานักงานจังหวัดชัยนาท, ๒๕๕๗) 
    จังหวัดชัยนาท มีความเหมาะสมของดินและสภาพพื้นที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก มีเขตพื้นที่
ชลประทาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รอยละ ๔๕ ของพื้นที่จังหวัด ทําใหการจัดสรรนํ้าเพื่อการเพาะปลูกไปไดทั่วถึง นอกจากนี้ 
ยังมแีหลงน้ําตามธรรมชาตกิระจดักระจายอยูท่ัวไปของพื้นที่จงัหวดักวา ๑๙๑ แหง และมแีมน้ําสายสาํคญัไหลผาน ๓ สาย 
คือ แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน และแมนํ้านอย
    จังหวัดชัยนาทอยู ภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที ่พัดผานประจําฤดู ฤดูหนาวเริ ่มตั ้งแต
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีคุณสมบัติเย็นและแหงจากจีน 
จะแผลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําใหจังหวัดชัยนาทมีอากาศหนาวเย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีอุณหภูมิตํ่าสุดลดลงกวา ๒-๓ ป ที่ผานมา สวนอุณหภูมิสูงสุดเกิน ๔๐ องศาเซลเซียส ดานปริมาณ
นํา้ฝนของจังหวัดชัยนาท ในชวง ๑๐ ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะมีแนวโนมสูงขึ้น แตกลับพบวาปริมาณ
ฝนรวมในป ๒๕๕๕ และ ป ๒๕๕๖ ลดลงอยางเห็นไดชัดจากสถิติปริมาณฝนป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีปริมาณฝนเฉลี่ย 
๑,๒๘๔.๒ มิลลิเมตร (รูปที่ ๓-๑๖ และรูปที่ ๓-๑๗) โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกลดลงเชนกัน (สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, 
๒๕๕๗)



๑๔๖

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, ๒๕๕๗

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, ๒๕๕๗

รูปที่ ๓-๑๖ จํานวนวันฝนตกในจังหวัดชัยนาท ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

รูปที่ ๓-๑๗ ปริมาณนํ้าฝนรวมในจังหวัดชัยนาท ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

    จังหวัดชัยนาทใชนํา้ตนทุนจากแมนํา้เจาพระยา โดยมีประตูระบายนํา้ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ทําหนาที่เก็บกักนํ้าและระบายนํ้าเขาสูคลองชลประทานในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
นํ้าที่สงผานเขาสูคลองชลประทาน จะเก็บนํ้าไวใชในการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง และในชวงฤดู
ฝนจะมีการระบายนํ้าออกจากคลองชลประทานลงสูแมนํ้าทาจีน
    พื้นที่จงัหวดัชยันาทเกดิภยัแลง จากสภาพภมูอิากาศที่มภีาวะฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน สภาพอากาศ
ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปจะเกิดความแหงแลงและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ประกอบกับมีปริมาณ
น้ําฝนที่อยูในเกณฑท่ีตํ่ากวาปกต ิและไมปกตจินทาํใหหลายพื้นที่ตองประสบกบัความแหงแลง ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
และการอุปโภคบริโภค ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดชัยนาท ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแลง ใน ๖ อําเภอ 
๒๐ ตําบล ๒๐๐ หมูบาน มีประชาชนขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค กวา ๒.๒ หมื่นครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 
๓๑,๔๐๐ ไร เปนพื้นที่นาขาวรอยละ ๙๐ รองลงมาเปนพืชสวนรอยละ ๕ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๗)
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๑๔๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ปญหาภัยแลงในจังหวัดชัยนาท สงผลกระทบขาดแคลนนํา้เพื ่อการเกษตรในพื้นที ่ทํานา
เปนสวนใหญ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย ๓๑,๔๐๐ ไร เปนพื้นที่นาขาวรอยละ ๙๐ ซึ่งมีผลความเสียหายกับ
การทํานาปรังมากที่สุด และมีผลกระทบดานอุปโภคและบริโภคเพียงเล็กนอย การทํานาของจังหวัดชัยนาทไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากปริมาณนํา้ตนทุนที่ปรับลดลงจากปที่ผานมา ดวยพื้นที่ปลูกขาวนาป ๙๐๗,๒๒๖ ไร คิดเปน
รอยละ ๗๑.๔๔ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด และมีพื้นที่ขาวนาปรังจํานวน ๗๑๔,๙๑๐ ไร คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๐ 
ของพื้นที่เกษตร โดยเพาะปลูกสวนใหญอยูในเขตชลประทาน จึงไดรับผลกระทบโดยตรงเพราะตองปลูกในหนาแลง 
อีกทั้งขาวเปนพืชที่ตองการใชนํา้มากกวาพืชชนิดอื่น และขยายพื้นที่ขึ้นทุกป โดยมีแรงจูงใจมาจากนโยบายรับจํานําขาว 
และมีการใชเทคโนโลยีในการดํานา สงผลตอรอบการเพาะปลูกที่มากขึ้น ทําใหมีการใชนํา้มากขึ้นและไมเพียงพอ
และมักเกิดปญหากระทบตอเกษตรกรที่เพาะปลูกอยูตอนทายของคลองสงนํ้า เกิดความขัดแยงตามมา

รูปที่ ๓-๑๘ พื้นที่เพาะปลูกขาวในจังหวัดชัยนาท ระหวางปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒ - ๒๕๕๖/๒๕๕๗

         ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, ๒๕๕๗
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๑๔๘

    จากปรมิาณน้ําตนทนุในเข่ือนตางๆ ต่ํากวาปริมาณน้ําที่จัดสรร ซ่ึงลดลงรอยละ ๔๑ กรมชลประทาน 
จงึไดมกีารออกประกาศแจงเตอืนเกษตรกรในลุมน้ําเจาพระยาทกุโครงการฯ วาตั้งแตตนเดอืนกมุภาพนัธ ๒๕๕๗ เปนตนไป 
จะระบายน้ําเฉพาะเพ่ือการอปุโภคบรโิภค และรกัษาระบบนิเวศเทาน้ัน และขอใหงดทาํนาปรงัอยางตอเน่ืองเพ่ือหลีกเล่ียง
การขาดแคลนนํ้าที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากปริมาณนํ้าตนทุนของลุมนํ้าเจาพระยาในปดังกลาวนี้อยูในเกณฑนอยมาก
    ผลกระทบจากภาวะภัยแลง และสภาวะอากาศรอนจดัในพื้นที่ สงผลใหขาวนาปรงัในหลายพื้นที่
ยืนตนตายในชวงอายุประมาณ ๑-๒ เดือน และตนออย ซึ่งเปนพืชใชนํ้านอย เหี่ยวเฉา และยืนตนตาย ปรากฏชัดในเขต
พื้นที่อาํเภอหนองมะโมง อาํเภอหนัคา และอาํเภอวดัสงิห ซึ่งเปนเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากน้ี ยงัสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศแหลงนํ้า โดยเฉพาะแมนํ้าเจาพระยาที่ไดรับผลกระทบจากระดับนํ้าที่แหงขอดเกิดเปนสันทรายจํานวนมาก 
ซึ่งเปนตนเหตุทําใหแมนํา้ตื้นเขินและทําใหระบบนิเวศแหลงนํา้เสื่อมโทรม ความหลากหลายของสัตวนํา้และพืชนํา้ลดลง 
นอกจากนีป้ริมาณนํา้ในแมนํา้และลําคลองที่ลดลง ยังสงผลกระทบตอกลุมหัตถกรรมจักสานผลิตภัณฑจากผักตบชวา
ทําใหลงไปเก็บผักตบชวาไดยากขึ้น เมื่อนํ้าแหงผักตบชวาจะตนเล็กไมสวยและไมสมบูรณ และเมื่อนํ้าแหงเปนเวลานาน ๆ  
ผักตบชวาก็ตายหมดขาดวัตถุดิบในการผลิต รายไดของกลุมหัตถกรรมก็ลดนอยลง
    ในการบรรเทาปญหาภัยแลงที่ผานมา สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท ไดประสาน
กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนปฏิบัติการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
ดานการเกษตรจังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมรับสถานการณในชวงฤดูแลง หลีกเลี่ยงและบรรเทาความเสียหายตอพื้นที่
การเกษตรที่อาจเกิดขึ้น
    นอกจากนี้ ไดมีการดําเนินงานของศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัด
เตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการชวยเหลอืเกษตรกรที่ประสบภยัดานการเกษตรระดบัจงัหวดั รวมถงึเกษตรกร
ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการรองรับสถานการณ ปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการ 
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในชวงฤดูแลง เรงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาจากภัยแลง 
โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ไดแก โครงการแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อ
การอนุรักษดินและนํ้า โครงการพัฒนาแหลงนํ้าชุมชน พรอมเตรียมความพรอมเครื่องสูบนํ้า รถบรรทุกนํ้า เครื่องมือและ
อปุกรณตางๆ เพือ่ชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่ทาํการเกษตร และใหความชวยเหลอืเกษตรกรในพื้นที่ประสบภยั

๑๔๘๑๔๘๑๔๘



๑๔๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    การดําเนินงานของหนวยงาน ประชาชนมีความเห็นวา ไดชวยบรรเทาปญหาในดานนํ้าอุปโภค
บริโภค แตสําหรับนํา้เพื่อการเกษตรยังไมสามารถแกไขปญหาได ทําใหเกษตรกรที่ลงทุนในการผลิตไปแลว โดย
เฉพาะขาวนาปรังตองไดรับความเสียหาย แมในชวงดังกลาวไดมีการเตือนภัยและขอความรวมมืองดปลูกขาวนาปรัง 
เนือ่งจากปริมาณนํ้าตนทุนนอย โดยเกษตรกรบางสวนไมเชื่อถือขอมูลที่หนวยงานภาครัฐไดแจงเตือน บางรายคิดวาตน
มีประสบการณและจะสามารถผานพนวิกฤตไปได สวนในเรื่องของการดูแลรักษาแหลงนํ้า เห็นวาเปนการใชงบประมาณ
อยางไมเหมาะสม มคีวามซํ้าซอนระหวางหนวยงานหลายหนวยงาน ทั้งหนวยงานภมูภิาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะการขุดลอกแหลงนํ้า

  ๓.๑.๖ ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํ้า อาหารและพลังงาน
   แนวคิด “ความมั่นคงทางอาหาร” ถูกพัฒนาใหมีมิติที่ซับซอนขึ้น ตามพลวัติความเขาใจของผูคน
ในเร่ืองบทบาทของอาหารจากการประชมุอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรงุโรม ประเทศอติาล ีเมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๖ 
เน่ืองจากเหน็มติแิละความเชื่อมโยงท่ีอาจสงผลตอมนุษยและสงัคม ทั้งในระดบัประเทศและระหวางประเทศในอนาคต และ
ตองการใหคนทุกคน ทุกเวลา มีความสามารถเขาถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอยางเพียงพอ ปลอดภัย และ
มีคุณคาทางโภชนาการเพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง 
   องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO)
ไดแบงความหมายดานความมั่นคงออกเปน ๔ มิติ คือ ความพอเพียงของปริมาณอาหาร ที่อาจไดมาจากการผลิตภายใน
ประเทศ หรือการนําเขา รวมถึงความชวยเหลือดานอาหาร การเขาถึงทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อไดมาซึ่งอาหาร
ที่เหมาะสมและมีโภชนาการ การใชประโยชนดานอาหารที่เพียงพอ นํา้สะอาดและการรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อที่จะ
เขาถึงภาวะความเปนอยูที่ดี และเสถียรภาพทางอาหารที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะตองเขาถึงอาหารที่เพียงพอ
ตลอดเวลา นอกจากนัน้ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กลาววาการเขาถึงอาหาร
ที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ
เหมาะสมตามความตองการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง การมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิด
ภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร
   สาํหรบั “ภยัแลง” ซึ่งเปนภยัที่เกดิจากภาวะการขาดแคลนน้ํา จนเกดิความเสยีหายอยางกวางขวาง 
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืชพรรณ และสัตวเลี้ยง รวมทั้งสงผลตอระบบการผลิตตางๆ โอกาสการเกิดภัยแลงจะเปนไป
ตามวงจรของฤดูกาลในแตละป ซึ่งมีโอกาสเกิดในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเรียกกันวา “แลงตามฤดูกาล” นอกจากนั้น อาจเกิด “แลงนอกฤดูกาล” หากมีภาวะฝนทิ้งชวงหรือฝนแลงเปนระยะ
เวลานาน รวมทั้งไดรับอิทธิพลของมรสุมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความแหงแลง อุณหภูมิสูงขึ้น และภาวะฝนผิดปกติในชวง
เวลาอื่น
   อยางไรกต็าม ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ความแหงแลง และภาวะการขาดแคลนนํ้าที่เกดิขึ้น
ในแตละปอาจไมรุนแรงหรือสงผลกระทบมากจนกลายเปนภัยแลงก็ได และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากภาวะ
การขาดแคลนนํ้าก็อาจแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม การเตรียมความพรอม และความยืดหยุน
ในการปรบัตวัของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  หมายความวาในสภาวะเดียวกนัอาจทาํใหบางพื้นที่ประสบภัยแลง แตบางพื้นที่อาจไมประสบ
ภัยแลงหากมีการจัดการที่ดี สําหรับการวิเคราะหสถานการณภัยแลงโดยใชกรอบ DPSIR แสดงไวดังรูปที่ ๓-๑๙ 



๑๕๐

   สําหรับผลกระทบจาก “ภัยแลง” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผานมา ไดสงผลตอการขาดแคลน
นํา้ในภาคการเกษตรเปนหลัก เนือ่งจากปจจุบันการเกิดภัยแลงเปนสิ่งที่มีความไมแนนอนมากขึ้น ยากที่จะวางแผนการ
ผลิตในแตละฤดูกาล พืชผลที่เพาะปลูกไวจึงประสบภาวะขาดแคลนนํ้าและเสียหาย นอกจากนี้ การเพาะปลูกพืชอายุสั้น
ครอมชวงฤดูแลงโดยอาศัยนํา้ชลประทาน จะไดรับผลกระทบมากหากปใดที่มีภาวะฝนนอย ปริมาณนํา้ตนทุนในเขื่อน
ตํ่า โดยเฉพาะขาวนาปรัง นอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน และอาจมีภาวะเพลี้ยแปงระบาด
สรางความเสียหายแกมันสําปะหลังดวย
   อยางไรก็ตาม การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรอันเนือ่งจากภัยแลง อาจยังไมสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางอาหารของคนไทยชัดเจนนัก เนือ่งจากประเทศไทยเปนผูผลิตขาวเพื่อบริโภคในประเทศ และยังเปน
ผูสงออกขาวในปริมาณสูง ทําใหมีผลผลิตขาวสํารอง และเพียงพอตอการบริโภคไดในระยะหนึง่ สวนการขาดแคลนนํา้
ที่เกิดจากภัยแลงยังไดสงผลตอนํา้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีระบบประปาหรือนํา้บาดาลในบางพื้นที่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดความเสียหายมาก สวนในพื้นที่ภาคกลางก็จะเกิดสถานการณนํา้เค็มรุกลํ้าเขามามากขึ้น 
สงผลตอนํ้าดิบที่นําไปใชผลิตประปาในหลายจังหวัด 
   ภาวะการขาดแคลนนํา้ที่เกิดขึ้นนี ้ ไดสงผลตอนํา้ในอางเก็บนํา้ตามเขื่อนตาง ๆ มีระดับลดตํ่าลง
อันเนือ่งมาจากฝนนอย ฝนตกไมลงอางเก็บนํา้ การปลอยนํา้หลอเลี้ยงพื้นที่ใตเขื่อนมากเกินไป รวมถึงการปลอยนํา้
ในปริมาณมากเพื่อรอรับนํ้าฝนตามฤดูกาลที่จะมาถึง แตก็มีเหตุการณฝนมาชาหรือมานอยกวาปกติ ก็จะทําใหปริมาณนํ้า

รูปที่ ๓-๑๙ วิเคราะหสถานการณภัยแลง

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัว
 ทางเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- นโยบายสงเสริมการเกษตร
- ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการเกษตร

การตอบสนอง (R : RESPONSE) 

- การประกาศแผนภัยแลงในแตละป
- การจัดสรรนํ้าในฤดูแลง ขุดลอกคลอง แหลงนํ้า
- การเฝาระวัง/เตือนภัย และการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
- ชวยเหลือผูประสบภัย แจกจายนํ้าอุปโภคบริโภค
- ปฏิบัติการฝนหลวง
- สงเสริมพืชใชนํ้านอยและอาชีพเสริมในฤดูแลง
- การจัดทํายุทธศาสตรภัยแลง ปองกันและลด
 ผลกระทบ เตรียมความพรอมรับมือบริหารจัดการ
 ในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัย

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- ขาดแคลนนํ้า ผลผลิตการเกษตรลดลง
- นํ้าเค็มรุกพื้นที่นํ้าจืดและเกินคามาตรฐาน
- แรงงานเขาเมืองรอฤดูกาล
- แหลงอาหาร/ที่อยูอาศัยพืชและสัตวลดลง
- เกิดภาวะนํ้าหลาก หนาดินพังทลาย ตะกอนสะสม
 ในแหลงนํ้า

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- ความตองการใชนํ้าเพิ่ม
- การขยายพื้นที่การเกษตรเกินแผนการ
 จัดสรรนํ้าในชวงแลง
- ฝนและอุณภูมิแตกตางจากคาปกติ
- ปริมาณนํ้าทาและอางเก็บนํ้าลดลง

สถานการณ (S : STATES) 

- ภัยแลงมาเร็ว – ชวงเวลาในภัยแลงยาวนานขึ้น
- พื้นที่ประสบภัยแลงขยายมากขึ้น



๑๕๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตนทุนในอางเก็บนํา้ตํ่ากวาระดับที่คาดการณไว นอกจากมีผลตอพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใตเขื่อนแลว ยังมีผลตอระบบ
การผลิตไฟฟาพลังนํ้าที่ติดตั้งไวตามเขื่อนตาง ๆ โดยที่ผานมามีขอมูลวาเขื่อนสิริกิติ์ลดกําลังผลิตไฟฟา เนื่องจากระดับนํ้า
ตํ่าลงมาก
   อน่ึง สถานการณน้ีก็ยงัไมสงผลกระทบตอความมั่นคงทางพลงังานชดัเจนมากนัก เน่ืองจากปจจบุนั
สัดสวนการใชพลังงานนํา้จากเขื่อนขนาดใหญ ซึ่งกระจายในแตละภาคของประเทศ มีสัดสวนประมาณรอยละ ๓ และ
มีแผนการสํารองไฟฟาดวยแหลงพลังงานอื่น ๆ ในชวงฤดูแลง อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแลงในดานตาง ๆ 
ทั้้งในดานปรมิาณน้ําอปุโภคบรโิภค น้ําเพ่ือการเกษตร ผลผลติพชือาหาร และการผลติพลงัไฟฟาพลงัน้ํา จะไดรบัผลกระทบ
ไมมากนักดงัที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตหากเกดิภยัแลงบอยขึ้นและรนุแรงขึ้นในอนาคต แนนอนวาผลกระทบกจ็ะมากขึ้น
ตามมาดวย จึงตองมีการเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
   ที่ผานมา กรมทรัพยากรนํ้าทําหนาที่ประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทํานโยบาย 
แผน มาตรการที่เกี่ยวกับทรัพยากรนํา้ กรมชลประทานทําหนาที่วางแผนการจัดสรรนํา้ การเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง
สวนหนวยงานอื่น ๆ  กส็นับสนุนการดาํเนินงานใหเปนไปในทศิทางเดียวกนั เมื่อตองเผชิญกบัภัยแลง กรมปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย ก็จะทําหนาที่ในการอํานวยการลดผลกระทบและเยียวยาทั้งในดานการแจกของ แจกจายนํ้า และเงินชดเชย
ความเสยีหาย อยางไรกต็าม การดาํเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ในระดับพื้นที่ยงัมคีวามซํ้าซอนและขาดการประสานงานกนั 
โดยพบวามอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขามาทําหนาที่ในการดแูลความเดอืดรอนของประชาชนไดอยางใกลชดิมากกวา 
แตขาดงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน สําหรับภาคประชาชนหรือเกษตรกร
เริ่มมีความเขาใจและปรับตัวมากขึ้น รวมทั้งคอยติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ เตรียมรับมือและวางแผนการผลิต
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 



๑๕๒

 ๓.๒ การใชประโยชนพื้นที่ปาไม

  เมื่อกอนปาไมไมไดถกูมองเปนฐานในการพฒันาประเทศเชนในปจจบุนั หากตองการความเจรญิกต็องถางปา
เปลี่ยนเปนนาเปนไร และยังเชื่อวาปาไมเปนแหลงโรคภัยไขเจ็บ จึงไมคอยมีการเขาไปใชประโยชน นอกจากการเก็บ
หาของปาและเขาไปตัดไมมาใชสอยเทาที่จําเปน จนมาถึงยุคการทําไมสักเปนสินคาสงออก ชวงตนสมัยรัตนโกสินทร 
จึงไดมีกฎระเบียบขึ้นมากํากับดูแลและตั้งกรมปาไม ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๙ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อดูแล
ผลประโยชนการทําไมของประเทศ จากนัน้ไดยายไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งเปลี่ยนเปนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (กษ.) ตอมามีความตองการไมมากขึ้น รัฐไดอนุญาตใหมีสัมปทานทําไมอยางถูกกฎหมาย ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเปนการใชประโยชนในพื้นที่ปาไมที่ชัดเจนแตเกิดปญหาการควบคุมดูแล รวมทั้งมีการบุกรุกปาไมเพิ่ม 
สภาพแวดลอมเส่ือมโทรมไปมาก กอปรกบัไดเกดิภยัน้ําหลากที่มาพรอมกบัทอนซงุจาํนวนมากที่ตาํบลกระทนู อําเภอพปูิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงไดยกเลิกระบบสัมปทานในป พ.ศ. ๒๕๓๒
  ปญหาและผลกระทบจากการบุกรุกเข าไปใช ประโยชนในพื ้นที ่ป าไม เกิดขึ ้นมาตั ้งแต ในอดีต
ดังขอความแนบทาย พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ระบุเหตุผลการประกาศใชกฎหมายนี้วา เนื่องจาก
รัฐบาลไดกําหนดจุดหมายไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ จะสงวนปาไมไวประมาณ รอยละ ๕๐ ของเนื้อที่
ประเทศ หรือ ๑๕๖ ลานไร แตปรากฏวาปาไมถูกบุกรุกทําลายเปนจํานวนมาก อาจเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง 
พื ้นดินพังทลาย ลําน ํา้ตื ้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงไดหาทางปองกันการบุกรุกและการใชประโยชนที ่ไมเหมาะสมในพื ้นที ่ปาไม ซึ ่งกอนหนานัน้ ไดประกาศใช
พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อดแูลรกัษาและคุมครองพื้นที่ปาไม
ของประเทศตามลําดับ



๑๕๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ปจจบุนั การบกุรกุเขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาไมยงัคงเกดิขึ้น สงผลใหพื้นที่ปาไมลดลงและมสีภาพเสื่อมโทรมลง 
อยางไรก็ตาม ยังมีรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่ปาไมในลักษณะอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาต ิอาทิ การทําเกษตรในพ้ืนท่ีปาไมเสื่อมโทรมที่จดัสรรเปนเขตปฏริปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การทาํเหมอืงแร
ในเขตพื้นที่ปาไม รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศและทองเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยาน-
แหงชาติ

  ๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
   การประเมินพื้นที่ปาไมของประเทศโดยกรมปาไม เริ่มใชดาวเทียมอยางจริงจังในป พ.ศ. ๒๕๑๖
โดยการแปลภาพดวยสายตาเปนหลัก ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดนําเทคนิคการแปลภาพดวยสายตารวมกับระบบ
คอมพวิเตอรมาใช มีผลทําใหการประเมินพ้ืนท่ีปาไมมคีวามละเอยีดขึ้น (กรมปาไม, ๒๕๕๗) สาํหรบัขอมลูป พ.ศ. ๒๕๑๖ นั้น 
พบวามีพื้นที่ปาไมครอบคลุม ๑๓๘.๕๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๔๓.๒๑ ของพื้นที่ประเทศ และลดลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพื้นที่ ๑๐๖.๓๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๓.๑๕ 
   สําหรับในชวง ๕ ปท่ีผานมาน้ี ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามพีื้นที่ปาไมลดลงจาก 
๑๐๗.๒๔ ลานไร เหลือ ๑๐๒.๑๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๔ และรอยละ ๓๑.๕๗ ของพื้นที่ประเทศตามลําดับ
โดยลดลงเปนพื้นที่ ๕.๑๒ ลานไร 
   จากขอมูลการเปล่ียนแปลงพื้นที่ปาไมของประเทศในภาพรวม สามารถแบงอตัราการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ได ๓ ชวง กลาวคือ ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๕ พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๕-
๒๕๔๑ พื้นที่ปาไมลดในอัตราชาลง และชวงการปรับใชเทคโนโลยีใหมในการประเมินพื้นที่ปาไม และชวงระหวางป พ.ศ. 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ พบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมมีอัตราการลดลงที่ชาลงกวาชวงที่ผานมา (รูปที่ ๓-๒๐)

รูปที่ ๓-๒๐ สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๕๖

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมปาไม, ๒๕๕๖

๒๕๕๕ ป พ.ศ.



๑๕๔

   การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในแตละชวง สรุปไดดังนี้
   - ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๕ พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว โดยลดลงรอยละ ๑.๔๑ 
ตอป เนื่องจากมีการใชประโยชนเพื่อการเกษตรซึ่งขยายตัวเปนอยางมาก มีการทําไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ปาธรรมชาติเพื่อการคา สงผลใหพื้นที่ปาไมลดลงในอัตราที่สูง 
   - ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๑ พื้นที่ปาไมลดในอตัราที่ชาลง คือ รอยละ ๐.๓๓ ตอป ในชวงนี้
มีนโยบายดานการปาไมเชิงอนุรักษ การปองกันและรักษาทรัพยากรปาไม การยกเลิกสัมปทานปาไมในป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
โดยหลังป พ.ศ.๒๕๓๕ มีนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนชัดเจนขึน้ การสงเสริมการจัดการปาชุมชน
และเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   - ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ (ปรับใชเทคโนโลยีใหมในการประเมินพื้นที่ปาไม)
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในชวงนี้ มีอัตราการลดลงที่ชาลงกวาชวงที่ผานมา คิดเปนรอยละ ๐.๑๒ ตอป ซึ่งเปนชวงที่
มีการดําเนินนโยบายการดูแลรักษาและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ การจัดการทรัพยากรปาไมแบบบูรณาการโดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวม และยังดําเนินโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ และโครงการปลูก
และบํารุงปาประชาอาสา
   สวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมในระดับจังหวัด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ในชวง ๕ ป
ที่ผานมานี ้ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) พบวา จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน และจังหวัดลําปาง มีพื้นที่
ปาไมลดลงมากที่สุด คือ ๑๑.๐๕, ๘.๐๗, ๔.๕๐ และ ๔.๔๙ แสนไร ตามลําดับ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนพื ้นที ่ปาไมเทียบกับพื ้นที ่จังหวัด พบวา จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน และจังหวัดภูเก็ต
มีสัดสวนพื ้นที ่ปาไมลดลงมากที ่สุด คือ รอยละ ๑๔.๓๗, ๑๓.๑๒, ๙.๙๗ และ ๘.๑๑ ของพื ้นที ่แตละจังหวัด
ตามลําดับ โดยจังหวัดเหลานี ้มีการขยายตัวของพื ้นที ่เกษตรอยางชัดเจน โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี ้ยงสัตว 
ยางพารา และปาลมนํา้มัน นอกจากนี ้ ยังมีผลจากการขยายพื้นที่สิ่งปลูกสรางรองรับธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งเปนปจจัย
ขับเคลื่อนใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมอีกสวนหนึ่ง
   อยางไรก็ดี มีบางจังหวัดไดมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ไดแก จังหวัดสตูล จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นชัดเจน ๐.๙-๑.๐ แสนไร สวนหนึ่งมาจากการเพิ่มของพื้นที่ปาชายเลน
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา 

๑๕๔๑๕๔๑๕๔



๑๕๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๓.๒.๒ การบุกรุกเขาใชประโยชนพื้นที่ปาไม
   การบุกรุกพื้นที่ปาไมในลักษณะตาง ๆ เปนสาเหตุสําคัญใหพื้นที่ปาไมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งจาก
การทบทวนเอกสารและขาวสาร สรุปไดวามีลักษณะการบุกรุกพื้นที่ปาไม ๔ ลักษณะ ดังนี้
   ๑) การบุกรุกพื้นที่ใหม โดยเขาไปกานตนไมใหญใหยืนตนตายหรือถากถางพื้นที่เพื่อเพาะปลูก 
ทําแบบคอยเปนคอยไป หลังจากนัน้ก็ทําการครอบครองที่ดินทํากินหรือขายตอใหผูอื่นที่เขามากวานซื้อจากเกษตรกร
รายยอยจนไดเปนที่ดินแปลงขนาดใหญ 
   ๒) การขยายพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากินของชุมชนที่ตั้งติดกับพื้นที่ปาหรืออยูกอนการประกาศ
เขตพื้นที่ปาตามกฎหมายตาง ๆ ซึ่งยังรอการพิสูจนสิทธิอยู เมื ่อมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงตองการขยายพื้นที่
ทํากินออกไป นอกจากนี ้ ผู ที ่ไดจัดสรรที ่ดินทํากินในเขตปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม ซึ ่งเดิมเปนปาเสื ่อมโทรม
ไดขยายพื้นที่ทํากินรุกเขาไปในพื้นที่ปา 
   ๓) การซื้อขายหรอืจับจองพื้นที่ดวยวธิมีชิอบดวยกฎหมาย มกีารกั้นแนวรั้ว การใชเอกสาร สค.๑ 
ไปออกเอกสารสทิธิ นส.๓ ก หรือโฉนดไมตรงตาํแหนง รวมทั้งการออกเอกสารสทิธโิดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อครอบครอง
ทําการเกษตร ประกอบกิจการทองเที่ยว หรือกิจการอื่น และอาจมีการขยายพื้นที่ปาเปนบริเวณกวางตอไป
   ๔) การเขาไปตัดไมและลักลอบจับสัตวปาเพื่อการคา โดยเฉพาะไมและสัตวมีคาตาง ๆ ที่มี
มูลคาสูงและเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
   การบกุรกุเขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาไมในลกัษณะเหลาน้ี ทาํใหสภาพพื้นที่ปาไมมคีวามเสื่อมโทรม
และลดพื้นที่ลงไป อันเกิดจากการแผวถางพื้นที่เพื่อทําการเกษตรและปลูกสรางที่พักอาศัย สวนใหญแลวเปนการบุกรุก
พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิเมื่อมจีาํนวนมากขึ้นอาจนําไปสูการรวมกนัเปนกลุมกอน สรางพลงัตอรอง ทาํใหตองมกีระบวนการ
เจรจาผอนผันหรือใหสิทธิในระดับใดระดับหนึ่งตามกฎหมาย 



๑๕๖

   จากขอมูลกรมปาไม (๒๕๕๖) และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (๒๕๕๖) เกี่ยวกับ
คดีปาไม พบวามีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมากกวาปาอนุรักษ โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ แนวโนมของพื้นที่
ซึ่งถูกจับกุมกรณีบุกรุกปาสงวนแหงชาติเพิ่มในอัตราสูงมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกซึ่งตรวจยึดได เกือบ 
๕ หมื่นไร ในขณะที่คดีบุกรุกในเขตปาอนุรักษซึ่งกรมอุทยานฯ ดูแล มีพื้นที่ซึ่งตรวจยึดได จํานวน ๑.๙ หมื่นไร และลดลง
จากป พ.ศ. ๒๕๕๕ เกือบ ๑ หมื่นไร (รูปที่ ๓-๒๑)

รูปที่ ๓-๒๑ จํานวนพื้นที่ซึ่งเปนคดีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

           ที่มา: กรมปาไม, ๒๕๕๖ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๖

   ในจํานวนคดีการบุกรุกพื้นที่ปาไม พบวาสวนใหญเกิดในบริเวณภาคเหนือมาโดยตลอด สําหรับ
พื้นที่ตรวจยึดไดในภาคเหนือในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ ๔๒ ของพื้นที่ตรวจยึดไดทั้งประเทศ ซึ่งสถานการณนี้
ยังคงตอเนื่องมาถึงกลางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจํานวนพื้นที่บุกรุกสูงกวาภาคอื่น ๆ โดยขอมูลการบุกรุกมีความ
สอดคลองกับพื้นที่ปาไมที่ลดลงในทุกจังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม
   สวนกรณีการบุกรุกปาชายเลนมีไมมากนัก สวนใหญเปนคดีการจับกุมการเขาไปทําการประมง
โดยผิดกฎหมาย มากกวาการบุกรุกเขาไปยึดพื้นที่เพื่อทํากิน จึงยังทําใหจํานวนพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มมากขึ้น กอปรกับ
มีการปลูกฟนฟูปาชายเลนอยางตอเนื่อง ทําใหในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นเปน ๑,๕๖๘,๑๖๕ ไร จากเดิม 
๑,๕๒๕,๐๖๐ ไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเพิม่ปละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ ๐.๗ ตอป
อยางไรก็ตาม ในเขตปาชายเลนก็ยังคงมีการอาศัยอยูของชุมชนที่รอพิสูจนสิทธิวาไดเขามากอนการประกาศเขตปาไม
แตดวยการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนเหลานี้ ทําใหมีความตองการที่อยูอาศัยและที่ทํากินเพิ่มขึ้นตามมา จึงหลีกเลี่ยง
การเขาถือครองพื้นที่ปาชายเลนไดยาก
   นอกจากนี ้ ยังมีการบุกรุกปาไมเกี่ยวกับการจับสัตวปาอยางผิดกฎหมาย ซึ่งสวนใหญเกิดในเขต
พื้นที่อนุรักษ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนคดีและของกลางที่ตรวจยึดไดลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากรายงานสถิติคดี 
พบวาสตัวปาที่มชีวีติซึ่งตรวจยดึได สวนใหญจะเปนสตัวปาที่มชีวีติอยูมากกวาซากสตัวปา โดยมสีตัวเลี้ยงลกูดวยนม ไดแก 
เสือ เนื้อทราย ลิง ชางปา เปนตน นอกจากนั้นเปนสัตวขนาดเล็กจําพวกสัตวเลื้อยคลานและสัตวปก อยางไรก็ตาม ยังมี
ซากสตัวสงวนบางชนิด ไดแก ละมั่ง เลียงผา ควายปา เปนตน สวนคดกีารทาํไม มชีนิดไมสาํคญัๆ ไดแก ไมสกั ไมกระยาเลย 
ไมพะยูง ทั้งในลักษณะไมทอนและไมแปรรูป (กรมปาไม, ๒๕๕๖ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๖)

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐
๒๕๕๑

ไร


๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ป พ.ศ.

ปาอนุรักษ

ปาสงวนแหงชาติ



๑๕๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๕๗

   กรณีการลักลอบตัดไมพะยูงซึ่งเปนไมที่เติบโตในปาธรรมชาติ พบมากในกลุมปาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ บริเวณกลุมปาภูพาน-ภูสระบัว กลุมปาพนมดงรัก-ผาแตม กลุมปาภูเขียว-นํ้าหนาว และกลุมปาดงพญาเย็น-
เขาใหญ แมไมพะยูงไดรับการขึ้นบัญชีไชเตส (CITES) ประเภท ๒ ในปพ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใหการสงออกไมพะยูงไป
นอกประเทศตองระบุแหลงที่มาจากแปลงปลูกเทานัน้ แตเนือ่งจากพะยูงเปนไมที่มีราคาสูง มีตลาดใหญอยูที่ประเทศ
จีน ไมไกลจากประเทศไทยนัก รวมทั้งมีกฎระเบียบการนําเขาสินคาที่ไมเขมงวด ทําใหเกิดการลักลอบตัดไมพะยูงสงออก
เปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคดีลักลอบตัดไมพะยูงในเขตปาอนุรักษ ๑,๔๓๒ คดี ไมของกลางประมาณ
๑ พันลูกบาศกเมตร มูลคากวา ๓ ลานบาท สวนในเขตปาสงวนแหงชาติมีจํานวน ๑,๔๖๘ คดี มีของกลางไมพะยูงกวา 
๕๕,๐๐๐ ทอน/แผน ซึ่งไมไดประเมินมูลคาที่ชัดเจน สวนเสนทางการลักลอบขนสงนัน้จะขนขามแมนํา้โขง ๓ เสนทาง
ไปยังประเทศเวียดนาม ลาว และจีน และเมื่อสงออกไปยังตางประเทศแลวราคาจะสูงขึ้นเกือบเทาตัว จึงจูงใจใหมีการ
ลักลอบตัดอยางตอเนื่อง
   สถานการณนีทํ้าใหไมพะยูงในธรรมชาติอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เนื่องจากพบการสืบพันธุกรรมทางธรรมชาติตํ่า พบกลาไมหรือไมหนุมนอยมาก และเปนไมโตชา ตองใชเวลา
ประมาณ ๓๐ ป จึงจะสามารถสรางแกนดานในที่มีสีแดง สม ดํา อันเปนจุดขายของไมพะยูง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๕๗) โดยปจจุบันกรมปาไมไดเรงเพาะพันธุไมพะยูงควบคูกับการคัดเลือกพันธุ เพื่อใหไดสายพันธุที่ดี เพาะแจกจาย
ไปยังศูนยเพาะชํากลาไมในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ

  ๓.๒.๓ การใชประโยชนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   นับตั้งแตมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และการจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในปเดียวกัน เพื่อรับผิดชอบการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินและกระจายสิทธิในที่ดิน
เพื่อนํามาจดัใหแกเกษตรกรผูไมมทีี่ดนิทาํกนิเปนของตนเอง หรอืเกษตรกรที่มทีี่ดนิไมเพยีงพอแกการครองชพี โดยไดกาํหนด
ใหที่ดินของรัฐ ไดแก ที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมสภาพ ที่จําแนกเปนที่จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชนที่
ราษฎรเลิกใชรวมกัน ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และที่รกรางวางเปลาที่อยูนอกเขตปาไมถาวร ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมนํามาจัดใหแกเกษตรกรท่ีไดยื่นคาํรองไวเขาทาํประโยชน ซึ่งเกษตรกรจะไดรบัสทิธติามกฎหมายปฏริปูที่ดนิ 

๑๕๗๑๕๗



๑๕๘

   ปจจุบัน ไดจัดที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปแลว กวา ๓๕ ลานไร 
มอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) แกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๑ จังหวัด
กวา ๒.๖๕ ลานราย สวนที่ดินที่ยังคงเหลืออีกประมาณ ๔ ลานกวาไร เนือ่งจากมีการถือครองอยู จึงตองมีการ
ดําเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดมาตรการใหจัดการไวแลว เชน กรณีผู ถือครองรุ นแรกๆ ที่เสียชีวิตหรือ
ชราภาพและไมมีทายาทมารับสิทธิ สามารถคืนที่ดินใหแก ส.ป.ก. จะไดรับคาชดเชยการสูญเสียโอกาส และ ส.ป.ก.
จะดําเนินการนําที่ดินไปจัดใหแกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติรายอื่นตอไป โดยมีเปาหมายวาจะจัดสรรที่ดินใหเกษตรกรไดรับ
สิทธิเขาทําประโยชนในที่ดิน เพิ่มอีกจํานวน ๖๓,๐๐๐ ราย ในป พ.ศ. ๒๕๕๗
   สาํนักงานปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมไดใหความสาํคญัตอการจดัที่ดนิ การพฒันาอาชพีแกเกษตรกร 
รวมถึงใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานการผลิตและลดตนทุนการผลิต และจําแนกพื้นที่โดยสงเสริมเกษตรกรเพาะปลูก
พืชที่เหมาะสม ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งไดมีการจัดตั้งเขตนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อจัดสรรที่ดินควบคูกับการสรางอาชีพในรูปแบบของนิคมหรือการรวมกลุม
การผลิต โดยไดดําเนินการไปแลวเกือบ ๑๐๐ แหงทั่วประเทศ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกรมปาไมที่เตรียมทําบันทึก
ความรวมมอืกับสํานักงานปฏริปูท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม ในการทาํงานรวมกนัจดัการพื้นที่ การสาํรวจขอมลูการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. รวมถึงใหมีการพิจารณาการสงมอบพื้นที่ปาสมบรูณที่ยังเหลือในพื้นที่ ส.ป.ก. กวา ๒.๕๗ ลานไร
ใหกับกรมปาไมเพื่อนําไปใชประโยชนและฟนคืนสภาพปาตอไป 
   แมการใชประโยชนในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ไมอนุญาตใหทาํการแบงแยกหรือโอนสทิธ์ิในที่ดินน้ันไปยงัผูอื่น
เวนแตตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื ่อประโยชนในการ
ปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม แตที ่ผ านมาพบมีการกระทําผิดเงื ่อนไขในหลายพื ้นที ่ อยางกรณีการเปลี ่ยนแปลง
การใชประโยชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ในอําเภอวังนํา้เขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเขต ส.ป.ก. ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งสิ้น
๒๔๑,๐๑๘ ไร ปจจบุนัดาํเนินการปฏริปูที่ดนิและออกเอกสารสทิธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ใหกบัเกษตรกรไปแลวจาํนวน ๑๓๙,๓๐๐ ไร 
แตกลับพบวามีการเปลี่ยนผูครอบครองและเขาใชประโยชนอยางผิดเงื่อนไข โดยมีกลุมบุคคลเขามาใชที่ดิน ส.ป.ก.
สรางรสีอรทและที่พกัในพื้นท่ีอาํเภอวงัน้ําเขยีวน้ัน สวนใหญไมไดมกีารนําเอกสาร ส.ป.ก. ไปซื้อขายกนั แตเปนการซื้อขาย
ในรูปแบบของการใชเอกสาร ภบท.๕ (ภาษีบํารุงทองที่) 
   การใชประโยชนพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. โดยผิดกฎหมาย ยังมีอีกในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการแอบ
สวมสิทธิ์และซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ เปนมูลคาสูงซึ่งมักมีผูรวมขบวนการ โดยมีเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรูเห็นหรือ
อํานวยความสะดวก จึงทําใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเตรียมตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพื่อปองกันปญหาที่จะลุกลามมากขึ้น

  ๓.๒.๔ การใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อการทองเที่ยว
   ปาไมเปนแหลงธรรมชาตทิี่มภีมูทิศันงดงาม มคีวามรมรื่น ประกอบกบัมคีวามหลากหลายของชนิด
พนัธุพชืและสตัวท่ีนาสนใจ จึงไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในรปูแบบตางๆ โดยมกัมรีปูแบบในลกัษณะการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่นานาประเทศใหความสนใจดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ มีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และใหความรูแกนักทองเที่ยว ดวยเชื่อวาจะใหผลตอบแทนที่คุมคากวา
ในระยะยาว สามารถนําจุดเดนมาเปนจุดขาย รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน นอกจากนี้ 
ยังมีสวนสนับสนุนใหเกิดรายไดหมุนเวียนในทองถิ่นมากขึ้น



๑๕๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวโนมการทองเที่ยวของไทยยงัอยูในภาวะการขยายตวัของการทองเที่ยวโลก 
แมวาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองในชวงปลายป แตมีนักทองเที่ยวเขามาเยือน จํานวน
๑๘ ลานคน เพิ่มมากกวาป พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรมการทองเที่ยว, ๒๕๕๖) อยางไรก็ตาม การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ทองเที่ยวกลับไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควรและยังขาดความชํานาญพิเศษในการบริการทองเที่ยว จึงทําใหศักยภาพ
การแขงขันกับประเทศเพื่อนบานลดลงไป 
   สําหรับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแหงชาติตาง ๆ ยังคงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
อยางตอเนื่อง อุทยานแหงชาติที่ไดรับความนิยมสูงสุด ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ รองลงมา ไดแก อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชาง อุทยานแหงชาติเอราวัณ และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซึ่งสวนใหญไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ยกเวน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซึ่งเปนที่นิยมทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ
ตางๆ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ มีประมาณ ๙-๑๑ ลานคนตอป (รูปที่ ๓-๒๒) จําแนกเปนนักทองเที่ยวชาวไทย
ประมาณรอยละ ๘๗ นักทองเที่ยวชาวตางชาติประมาณรอยละ ๑๓ ซึ่งพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความนิยมกับ
แหลงทองเที่ยวชายหาดและแหลงทองเที่ยวทางทะเลมากกวาแหลงทองเที่ยวในปาบก

รูปที่ ๓-๒๒ จํานวนนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๗.
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๑๖๐

   แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติหลายแหง มักประสบความแออัดของนักทองเที่ยวในชวงวันหยุด
และเทศกาลตาง ๆ  นอกจากน้ียงัมีการบกุรกุเขาไปกอสรางรสีอรทและที่พกัเพื่อรองรบันักทองเที่ยวในอทุยานแหงชาตดิวย 
อยางกรณีการปลูกสรางอาคาร โรงแรม รีสอรท บุกรุกเขาไปในพื้นที่อุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน
ไดรายงานความกาวหนาเม่ือเดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาการตรวจสอบการรงัวดัออกโฉนดที่ดิน และตรวจสอบหลกัฐาน
พบวาสวนใหญเปนการนําเอกสารสิทธิ ส.ค.๑ แปลงอื่นมาออกโฉนด จึงไดทําการเพิกถอนโฉนดจํานวน ๓๐ แปลง 
สวนกรณีการออกหลักฐานโฉนดไมชัดเจน ไดมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเนือ้ที่กวา ๑,๐๐๐ ไร (กรมที่ดิน, 
๒๕๕๗) สวนกรณีการปฏบิตักิารทวงคนืผืนปาอทุยานแหงชาตทิบัลาน มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ มกีารดาํเนินการกบัผูบกุรกุ
ไปแลวทั้งสิ้น ๔๒๙ คดี โดยการออกคําสั่งทางปกครองแลว ๕๐ คดี และดําเนินการรื้อถอนไปแลว ๒๗ ราย แตกลับพบ
วามีรีสอรทหลายแหงที่ถูกรื้อถอน กลับเขามาซอมแซมบานพักเพื่อเตรียมเปดกิจการอีกครั้ง (มูลนิธิโลกสีเขียว, ๒๕๕๖) 
   การทองเที่ยวในเขตปาไมจึงตองมีการจัดการอยางระมัดระวัง เนือ่งจากมีพื้นที่สวนหนึ่งอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติที่มีความเปราะบางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไมควรปลอยใหเปนภาระของหนวยงานภาครัฐเพียงฝายเดียว
นักทองเที่ยวและสังคมสามารถตัดสินใจกอนเขาใชบริการที่พักไดเชนกัน เทากับวาเปนหลีกเลี่ยงการทําลายและชวยกัน
ดูแลรักษาพื้นที่ปาไมของประเทศ

  ๓.๒.๕ การใชประโยชนพื้นที่ปาไมเพื่อกิจการเหมืองแร
   การทําเหมืองแรนอกจากเปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจแลว ยังอาจตองแลกกับ
การคงอยูของคุณคาทางนิเวศแหลงทรัพยากร เนือ่งจากแหลงแรบางสวนอยูกระจายในเขตภูเขาซึ่งมีปาไมปกคลุม
หลายพื้นที่เปนปาตนนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ มีกรณีการทําเหมืองแรที่ไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ชมุชนโดยรอบ จากการเปดหนาดนิท่ีกอใหเกิดปญหาการชะลางพงัทลายของดิน และการปลอยน้ําทิ้งจากเหมอืงโดยไมผาน
การบําบัดลงสูแหลงนํ้าจึงกอใหเกิดมลพิษทางนํ้า 
   การทาํเหมอืงแรในพื้นที่ปาไม ผูประกอบการที่ไดรบัอาชญาบตัรตามพระราชบญัญตัแิร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ในการสํารวจดวยการขุดเจาะผิวหนาดิน แรชนิดตาง ๆ ในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร จะตองขออนุญาตเขาสํารวจจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่ปาไมใหขออนุญาตจากกรมปาไม ที่ดินหรือทางสาธารณะใหขออนุญาตจากองคการบริหารสวน
ตําบลหรืออําเภอ ที่ราชพัสดุใหขออนุญาตจากหนวยงานที่ครอบครองดูแล ซึ่งประชาชนไมคอยไดรับรูขอมูลในขั้นตอนนี้
จึงมักมีผลการตอตานตามมา 

๑๖๐๑๖๐๑๖๐



๑๖๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

   หลังจากน้ัน หากพ้ืนท่ีมีศกัยภาพสามารถทาํเหมอืงแรไดกจ็ะตองขอประทานบตัรและขออนุญาตเขาไป
ใชประโยชนพื้นที่ปา ซึ่งสามารถทําไดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ แตทั้งนี้ ตองมีการจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ เพื่อใหมรีะบบการดาํเนินงานทั้งกอน ระหวาง และหลงัปดเหมอืงใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนด พรอมมหีนังสอืแสดงความเหน็ชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบนัทกึยนิยอมแกไขปญหาราษฎร 
และหลักฐานอื่นๆ ตามระเบียบกรมปาไม ซึ่งใหมีการเสนอเรื่องผานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
ไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อตรวจสอบพื้นที่รวมกัน แลวคอยเสนอเรื่องตอกรมปาไม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามลําดับตอไป 
   กรณีการทําเหมืองแรซ่ึงอยูในพื้นที่ปาไมที่ไดมอบใหสาํนักงานปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ไปแลว การขออนุญาตจะตองอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งสามารถมีมติ
อนุญาตใหบริษัทหรือบุคคลใชที่ดิน ส.ป.ก. ไดตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการพิจารณาจะตองมีการประเมินวาพื้นที่นั้นๆ ไมมี
ความเหมาะสมตอการทาํเกษตรกรรม และบรษิทัหรอืบคุคลที่ยื่นขอความยนิยอมใชที่ดนิ ส.ป.ก. จะตองมใีบประทานบตัร
จากกระทรวงอุตสาหกรรมมากอน ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น และตองผานรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ มากอนเชนกัน ซึ่งถือเปนการคัดกรองมาแลวโดยมีมาตรการในการดูแลสภาพพื้นที่อยางดี

  ๓.๒.๖ ปจจัยนําไปสูการใชประโยชนพื้นที่ปาไม 
   การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนและการบุกรุกพื้นที่ปาไม มีปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
   ๑) จํานวนประชากรและการกระจายการถือครองที่ดิน
     จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นไดเปนปจจัยเรงในการใชทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด แมการ
เพิ่มประชากรของประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ ๑ ตอป ในชวงเกือบ ๑๐ ปที่ผานมานี้ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖) 
ซึ่งมีการคาดประมาณวาในอนาคตอัตราการเพิ่มจะชาลงจนอิ่มตัวและลดลง ซึ่งอาจสงผลตอการใชทรัพยากรและการใช
ที่ดนิไมมากนัก หากมกีารจดัการดานการกระจายการถอืครองที่ดนิ ซึ่งปจจบุนัยงัมกีารกระจกุตวัของการครอบครองที่ดนิ 
ดังขอมูลที่นําเสนอไวในหัวขอสถานการณทรัพยากรที่ดิน ที่แสดงใหเห็นวาคนกลุมหนึง่เพียงรอยละ ๑๐ ถือครองที่ดิน
คิดเปนรอยละ ๖๐ ของพื้นที่ที่มีโฉนด แตคนสวนใหญซึ่งเปนเกษตรกรกลับมีการถือครองที่ดินที่มีโฉนดนอยมาก จึงเปน
ปจจัยสําคัญในการบุกรุกพื้นที่ปาไม 



๑๖๒

    ทั้งนี ้ นโยบายที่เกี่ยวของกับการกระจายการถือครองที่ดิน ไดแก มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่องการแกไขปญหาราษฎรที่ถือครองและทําประโยชนอยูกอนที่ทางราชการประกาศใหเปน
เขตปาไม และการประกาศเขตปาดังกลาวซอนทับกับที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู โดยการเพิกถอนสภาพเขตปาสงวน
แหงชาติที่ราษฎรถือครองทําประโยชนอยูกอนการประกาศเขตปาไมและใหออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สวนราษฎรที่เขาครอบครองทํากินหลังการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ จะจัดใหทํากินโดยใหสิทธิ ส.ป.ก. จากการ
ปฏิรูปที่ดิน โดยใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดหรือแยงกับมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ 
    นอกจากน้ี ยงัมมีตคิณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อแกไขปญหาการบกุรกุปาสงวน
แหงชาตไิว ซึ่งกาํหนดใหมกีารสาํรวจพื้นที่ที่มกีารถอืครองใหชดัเจน ใหขึ้นทะเบยีนผูถอืครองพื้นที่ปา พสิจูนสทิธ ิและนําขอมลู
มาประกอบการแกไขปญหา แลวแตการถอืครองน้ันจะอยูในที่ดนิเขตปาสงวนแหงชาตหิรอืไมและเปนเขตตนน้ําลาํธารหรอืไม
ซึ่งปจจบุนัมาตรการตามมตคิณะรฐัมนตรน้ีี ยงัไมสามารถจดัทาํไดครบถวน และยงัมปีญหาความไมเขาใจในการครอบครอง
ทําประโยชนของประชาชน 
    แตยังมีความพยายามอื่น ๆ ที่จะแกไขปญหาการบุกรุกปาไม เชน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาพื้นที่ปาไม ซึ่งครั้งนี้เปนความพยายามแกไขปญหา
การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาตแิละพ้ืนท่ีปาไมอกีครั้งหน่ึง โดยมมีติคณะรฐัมนตร ีวนัที่ ๑๗ และ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ใหความเห็นชอบตามบันทึกการเจรจาการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไดตั้งคณะกรรมการแกไข
ปญหาในแตละพื้นที่ โดยใหมีฝายราชการและราษฎรอยางละเทาๆ กันเพื่อพิสูจนและรับรองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
    สวนมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการรางระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน ออกในสมัยรัฐบาลที่นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อใหสิทธิชุมชนในการ
บรหิารจดัการและครอบครองท่ีดนิอยูอาศยัและใชประโยชนทาํกนิ เพื่อความมั่นคงในการอยูอาศยั โดยใหมกีารใชประโยชน
ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพทางธรรมชาติ ซึ่งที่ผานมาไดรับความสนใจจากชุมชนตางๆ โดย ไดมีการมอบ



๑๖๓
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โฉนดชุมชนฉบับแรกที่บานคลองโยง จังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ปจจุบันมีการยื่นขอโฉนดชุมชนแลวจํานวนเกือบ 
๒,๐๐๐ ชุมชน เนื้อที่กวา ๓๐๐,๐๐๐ ไร ซึ่งชุมชนที่ยื่นขอโฉนดชุมชนสวนหนึ่งเปนชุมชนที่อาศัยและทํากินอยูในเขตปาไม 

   ๒) นโยบายและเปาหมายดูแลรักษาปาไม
    ภายหลังปรากฏวาสภาพพื้นที่ปาไมของประเทศถกูบกุรกุทาํลายและมสีภาพเสื่อมโทรม จงึมกีาร
ประกาศใชกฎหมายเพื่อคุมครองพื้นที่ปาไมและสัตวปา ไดแก พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อใหการดําเนินงานมีความเขมงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับโครงสรางและบทบาท
ของหนวยงานราชการในเวลาตอมา พรอมมีนโยบายสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดูแลรักษาปาไม
    นอกจากน้ี ยงัไดนําผลการศกึษาขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิในป พ.ศ. ๒๔๙๑
ที่เสนอใหมีการสงวนพื้นที่ปาไมไวใหไดรอยละ ๔๐ ของเนื้อที่ประเทศ มาประกอบการกําหนดเปาหมายในการสงวนและ
รักษาพื้นที่ปาไมในนโยบายปาไมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๘ จาํแนกเปนปาเพื่อการอนุรกัษรอยละ ๑๕ ปาเพื่อเศรษฐกจิรอยละ 
๒๕ เพื่อความสมดุลในการรักษาระดับความสัมพันธอันเหมาะสมของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติไว 
    ในสวนของแผนพัฒนาประเทศ เริ่มปรากฏเปาหมายในการดแูลรกัษาปาไมชดัเจนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยใหมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ โดยไดแบง
สัดสวนระหวางปาเพื่อการอนุรักษและปาเพื่อเศรษฐกิจ เปนรอยละ ๑๕ และรอยละ ๒๕ ตามลําดับ ตอมาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) ไดปรับเปาหมายใหมีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของ
พื้นที่ของประเทศ และรักษาพื้นที่ปาชายเลนใหคงไวไมนอยกวา ๑.๑ ลานไร หลังจากนั้นไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับสืบเนื่องมาจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดระบุใหมีการรักษาพืน้ที่อนุรักษไวไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพิ่มพืน้ที่ปาชายเลนไมนอยกวา
ปละ ๕,๐๐๐ ไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ (รูปที่ ๓-๒๓)

รูปที่ ๓-๒๓ เปาหมายการดูแลรักษาปาไมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ - ฉบับที่ ๑๑

▶ ปาเศรษฐกิจ
 รอยละ ๒๕

▶ ปาอนุรักษ
 รอยละ ๑๕

แผนฯ ฉบับที่ ๖
๒๕๓๐-๒๕๓๔

▶ ปาชายเลน
 ไมนอยกวา 
 ๑.๑ ไร

▶ ปาอนุรักษ
 รอยละ ๒๕

แผนฯ ฉบับที่ ๗
๒๕๓๕-๒๕๓๙

▶ ปาชายเลน
 ไมนอยกวา 
 ๑ ลานไร

▶ ปาอนุรักษ 
 รอยละ ๒๕

แผนฯ ฉบับที่ ๘
๒๕๔๐-๒๕๔๔

▶ ปาชายเลน 
 ไมนอยกวา
 ๑.๒๕ ลานไร

▶ ปาอนุรักษ
 ไมนอยกวา
 รอยละ ๒๕

แผนฯ ฉบับที่ ๙
๒๕๔๕-๒๕๔๙

▶ คุมครองปา
 ใหสมบูรณ 
 ไมนอยกวา
 รอยละ ๓๓ 

▶ ปาอนุรักษ
 ไมนอยกวา
 รอยละ ๑๘

แผนฯ ฉบับที่ ๑๐
๒๕๕๐-๒๕๕๔

▶ เพิ่มความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพ 

▶ เพิ่มปาชายเลน
 ไมนอยกวา 
 ๕,๐๐๐ ไรตอป

▶ ปาอนุรักษ
 ไมนอยกวา
 รอยละ ๑๙

แผนฯ ฉบับที่ ๑๑
๒๕๕๕-๒๕๕๙

ที่มา: สรุปจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



๑๖๔

   ๓) นโยบายการเกษตร
    ในขณะที่นโยบายการพัฒนาประเทศเริ่มมีความชัดเจนในการคุมครองพื้นที่ปาไม แตพบวา
นโยบายภาครัฐเองกลับยังมีโครงการหลายโครงการที่ประกาศดําเนินการและเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงและ
หายไปอยางถาวร โดยเฉพาะการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เพื่อสงเขาสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหปญหาความ
ตองการที่ดินมีมากขึ้น 
    ท่ีจรงิแลว การบกุรุกพื้นที่ปาเน่ืองจากแรงผลกัดันของนโยบายสงเสรมิการเกษตร ไดเริ่มมาตั้งแต
ชวงเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) ที่สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการสงออก
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ในชวงเวลานั้นมีนโยบายกําหนดใหมีการสงวนรักษาพื้นที่ปาไว รอยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ปาทั้งประเทศ แตดวยนโยบายของรัฐบาลมุงสงเสริมการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด พืชนํ้ามัน มะพราว ฝาย 
ยางพารา มันสําปะหลัง ออยและกาแฟ กลายเปนปจจัยหนึ่งที่เรงใหมีการบุกรุกแผวถางปาเพิ่มมากขึ้น
    กรณีสงเสริมการปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ลานไร รวมทั้ง
โครงการเอื้ออาทรที่รัฐบาลใหเกษตรกรสามารถตัดโคนยางในพื้นที่ปาสงวนเพื่อปลูกแทนไดอีก ๑ ลานไร ทําใหพื้นที่
ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีอยูประมาณ ๑๒.๖ เปน ๑๘.๕ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเปนอัตรา
การเพิ่มรอยละ ๔.๕ ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๗) โดยนโยบายเหลานีไ้ดเปนปจจัยคุกคามพื้นที่
ปาไม ซึ่งพบวาหลังจากที่มีการประกาศนโยบายดังกลาวทําใหเกิดการขยายพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นสงผลใหพื้นที่ปาถูกบุกรุก
เพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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   ๔) การสงเสริมการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ
    อตุสาหกรรมทองเที่ยวเปนอตุสาหกรรมที่มกีารขยายตวัสงู และมบีทบาทความสาํคญัตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเปนแหลงรายไดที่สําคัญ ชวยการสรางงานและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
เพราะมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน รวมไปถึงการคาการลงทุน 
    ประเทศไทยไดขับเคลื่อนนโยบายการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Tourism) 
มีการพัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในระดับตางๆ ใหมีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางสมดุล ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในสวนการพัฒนาแผนการตลาดตามนโยบายและยทุธศาสตรการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดเปาหมายใหมีสัดสวนรายไดทางการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ หรือ GDP
ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ โดยเนนตลาดที่มีคุณภาพ การสื่อสารคุณคาของสินคาทองเที่ยว และการเพิ่มความรวมมือระหวาง
ประเทศ

   ๕) การประกอบกิจการเหมืองแรในพื้นที่ปาไม
    ดวยภาวะที่ความตองการแรเพิ่มสูงขึ้นจนมีปริมาณนําเขามากกวาการสงออกในขณะนี ้ ทําให
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการแหมืองแร ไดเรงจัดทําเขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรณีทั้งประเทศใหแลวเสร็จ 
เพื่อประโยชนในการใชประกอบการวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่ใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั ่งยืนและลด
ผลกระทบจากการพัฒนาทรพัยากรแรท่ีมีตอชมุชนในพื้นที่ โดยจาํแนกเปนเขตสงวนทรพัยากรแร เขตอนุรกัษทรพัยากรแร 
และเขตพัฒนาทรัพยากรแร พรอมกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแตละเขตใหเหมาะสมกับพื้นที่ 
    แตการพัฒนาเพื่อนําทรัพยากรแรมาใชประโยชน เปนกิจกรรมที่สงผลกระทบตอทรัพยากร-
ธรรมชาตติาง ๆ  และส่ิงแวดลอมหลายรูปแบบ โดยที่ผานมาไดมกีารนําแรมาใชจนขาดความสมดุล ทาํใหทรพัยากรธรรมชาติ
ลดปริมาณลง มีสภาพเสื่อมโทรม และเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ มากมาย รวมทั้งยังมีปญหาการจัดการหนา
ดิน และการปนเปอนในพื้นที่เหมืองที่ปดกิจการแลวและพื้นที่โดยรอบ สาเหตุสําคัญมาจากการปฏิบัติตามมาตรการ
การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหขาดความเชื่อถือจากชุมชนในพื้นที่

  ๓.๒.๗ กรณีการใชประโยชนพื้นที่ปาไมในพื้นที่ตางๆ 
   การศกึษาลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ปาไม ไดทาํการคดัเลอืกพื้นที่ศกึษา ๓ พื้นที่ ซึ่งมสีภาพพื้นที่
และปญหาแตกตางกัน ไดแก (๑) จังหวัดนาน ซึ่งพื้นที่ปาตนนํ้าของประเทศ มีพื้นที่ปาไมลดลงในอัตราสูงมาก โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาไมไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และเริ่มปลูกยางพารา (๒) อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการถือครองที่ดิน และพัฒนาดานการทองเที่ยวซึ่งบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาไม (๓) จังหวัดพังงา ซึ่งพื้นที่
ปาไมลดลงมากจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกปาลมนํ้ามันและยางพารา ในขณะที่มีการดูแลรักษาปาชายเลนไปพรอม ๆ  กัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้



๑๖๖

   ๑) กรณีปาไมจังหวัดนาน
    จังหวัดนานมีพื้นที่ ๗.๑๗ ลานไร สภาพสวนใหญเปนภูเขาสูง เปนตนนํ้าของแมนํ้านานที่ไหล
ผานกลางจังหวัดลงใตไปบรรจบกับแมนํ้ายมลงสูแมนํ้าเจาพระยา
     โดยพื้นที่ปาไมในจังหวัดนานไดรับการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ ๗ แหง วนอุทยานและ
เขตรักษาพันธุสัตวปาอีก ๒ แหง และมีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ๑๖ แหง จากขอมูลพื้นที่ปาไมจังหวัดนานในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีพื้นที่ปาไมเหลือ ๔.๖๕ ลานไร คิดเปนรอยละ ๖๑ ของพื้นที่จังหวัด ลดลงจากเดิมที่เคยมีพื้นที่ปาไม ๕.๑๐ ลานไร ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (กรมปาไม, ๒๕๕๖)
    สถานการณการใชประโยชนพื้นที่ปาไม ในลักษณะตาง ๆ มีดังนี้
    - การเก็บหาของปาและไมใชสอยในปาชุมชน ซึ่งมีปาชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกรมปาไม โดยในป 
พ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัดนานมีปาชุมชน จํานวน ๓๕๔ แหง (ศูนยประสานงานปาไมจังหวัดนาน, ๒๕๕๗) 
    - การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีจํานวน ๓๓๔,๕๒๒ ไร มีการใชประโยชน
พื้นที่ ๔๗๙,๓๐๕ ไร มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน ๒๐๗,๔๗๑ ไร และเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก, น.ส.๓ และใบจองอีก 
๒๗๑,๘๓๔ ไร (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาน, ๒๕๕๖)
    - การทองเที่ยวในเขตปาไมซึ่งเปนอุทยานแหงชาติ โดยอุทยานแหงชาติทุกแหงในจังหวัดนาน
ไดรบัความนิยมจากนักทองเท่ียวสูง โดยเฉพาะอทุยานแหงชาติดอยภูคาที่มตีนชมพภููคา เปนพนัธุไมหายากและมเีฉพาะถิ่น 
โดยจะออกดอกสีชมพูปละครั้งในชวงฤดูหนาว 



๑๖๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อจับจองทําการเกษตรเปนบริเวณกวาง สวนใหญเปนการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและยางพารา พรอมการพัฒนาเสนทางคมนาคมเขาไปเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งทําใหงายตอการรุกพื้นที่ปามากขึ้น
    ปจจุบัน จังหวัดนานยังมีปญหาการประกาศพื้นที่อนุรักษทับซอนกับพื้นที่ทํากินของชาวบาน 
และปญหาแนวเขตปาไมไมชัดเจน ทําใหมีการผอนปรนและดําเนินการกับผูกระทําผิดไดยาก 
    การบุกรุกปาไมมีมากขึ้นในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชัน จนสงผลเสียโดยตรงทั้งตอการสูญเสีย
สิ่งมีชีวิต ทั้งพรรณพืชและสัตวปาและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน ความเสื่อมโทรมของแหลงนํา้ สงผลให
สภาพแหลงนํ้าตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดิน และนํ้ามีความขุนในชวงฤดูนํ้าหลาก 
    นอกจากน้ี ยงัเกดิปญหามลพษิ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากการเกิดไฟปาหลายจุดในจังหวัดนาน สงผลตอ
การสญัจร ทาํใหทศันวสิยัการมองเหน็ลดลง ซึ่งการวดัคุณภาพอากาศพบวา คาฝุนละอองขนาดเกนิ ๑๐ ไมครอน (PM

10
) เฉล่ีย 

๒๔ ชั่วโมง สงูถงึ ๑๔๔ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่ขอมลูการเกดิไฟปาใน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ มรีายงานวาสถานการณ
ไฟปาและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดนานเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีพื้นที่ไดรับความเสียหายทั้งในเขตอุทยานฯและ
นอกเขตอุทยานฯ จํานวน ๑๔,๗๖๑ ไร (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน, ๒๕๕๖) โดยมีสาเหตุ
มาจากประชาชนในพื้นที่มีการบุกรุก แผวถางปาเพื่อทําไรขาวโพด และปลูกยางพารามากขึ้น
    จงัหวดันานยงัเคยประสบอทุกภยัในหลายพื้นที่ตอเน่ืองกนัหลายปที่ผานมา พบปญหานํ้าหลาก
ในบริเวณพื้นที่ทั้งลุมนํ้าตอนบนและลํานํ้าสาขาตางๆ จากฝนตกหนักและนํ้าปาไหลหลาก ทําใหลํานํ้าสายหลักไมสามารถ
ระบายนํา้ไดทัน และขาดแหลงเก็บกักนํา้เพื่อชวยชะลอนํา้หลาก สงผลใหบริเวณที่ลุมมีนํา้ทวมฉับพลันและเกิดนํ้าทวม
ในพื้นที่ราบลุมตามมา
    ในการจัดการปาไมในจังหวัดนานที่ผานมา ไดมีการดําเนินการดังนี้
    - ปลูกปาตนน้ํารวมกบัชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบนัการศกึษา และภาคธรุกจิ
เอกชน รวมทั้งดําเนินโครงการรักษปา รักษนํ้า รักษแผนดิน และการรณรงคใหมีการดูแลรักษาปาไมอยูเปนระยะๆ
    - สนับสนุนและสงเสริมการปลูกหญาแฝกและทําฝายชะลอนํ้า สงเสริมกิจกรรมธนาคารตนไม 
    - สํารวจและจัดทําแผนที่การใชที่ดินรายแปลง ในหลายหมูบานเพื่อการจดัการแกไขปญหาที่ดนิ
และเกิดการคุมครองทรัพยากรปาไมในทองถิ่น
    - ขยายผลพื้นที่ตนแบบโครงการปดทองหลังพระสืบสานพระราชดําริ นํามากําหนดและ
ขับเคลื่อนวาระนาน “เมืองนาอยู คูปาตนนํ้า” มีเปาหมายฟนฟูพื้นที่ปาไม ๒ แสนไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖๗๑๖๗๑๖๗



๑๖๘

    สําหรับการดาํเนินงานตางๆ น้ัน ประชาชนมขีอคิดเห็นตอการลดลงของพื้นที่ปาไมในจงัหวดันาน
พบวาตรงกนัในเรื่องของพ้ืนท่ีปาไมท่ีลดลงอยางตอเน่ืองและนาใจหายจากสภาพปากลายเปนภูเขาหัวโลน แตมคีวามคดิเหน็
ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัสาเหตใุนการทําลายปาไม ซึ่งอาจเปนเพราะนโยบายสงเสรมิการปลกูพชืเชงิเด่ียว แหลงทนุสนับสนุน
ใหกลุมเกษตรกรเขาถงึไดงาย ราคาผลผลิตสูง ทําใหเกดิการขยายพื้นที่เกษตรอยางรวดเรว็ นโยบายการผอนปรนแกผูอาศยั
อยูในพื้นที่ปามานานและการชะลอการจับกุมผูกระทําผิด กอใหเกิดการเขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาไมลุกลามมากขึ้น และ
มีผูที่เชื่อวาหากแผวถางหรือใชจนปาเสื่อมโทรม รัฐจะใหสิทธิครอบครอง 
    บางสวนเห็นวาการบุกรุกพื้นที่ปาเกิดขึ้น เพราะมีเจาหนาที่รัฐรวมมือหรืออํานวยความสะดวก
ใหกระทําผิดและแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ และเห็นวาแผนงานและแผนปฏิบัติการดําเนินการที่ผานมาของจังหวัด 
ดาํเนินการไดเพยีงเลก็นอยเมื่อเทยีบกบัความเสยีหายที่เกดิขึ้น จาํเปนตองใชมาตรการเรงดวนหรอืมาตรการทางกฎหมาย
เขาดาํเนินการไปพรอมกนั และเนนความเขมงวดในการบงัคบัใช นอกจากน้ี เหน็วาการที่หลายหนวยงานซึ่งเปนภาคเอกชน
และหนวยงานภายนอกเขามาชวยฟนฟูสภาพปาในจังหวัดนาน แตยังเปนการจัดกิจกรรมเปนครั้งคราว ไมไดแกไขปญหา
ที่สาเหตุและขาดการติดตามผล จึงทําใหการเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ปาไมก็ยังคงเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆ 

   ๒) กรณีปาไมวังนํ้าเขียว
    วงัน้ําเขยีวเปนอาํเภอในจังหวัดนครราชสมีา แบงเขตการปกครองเปน ๕ ตําบล มจํีานวนประชากร
ประมาณ ๔.๓ แสนคน มเีน้ือที่ ๖๖๑,๕๖๓ ไร มสีภาพพื้นที่เปนภเูขาสงู ลกัษณะพื้นที่เปนลกูคลื่นสลบักบัพื้นที่ราบเนินเขา
ความสูงเฉลี่ย ๑๒๐-๑,๐๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สวนใหญมีระดับความสูงอยูระหวาง ๒๐๐-๖๐๐ เมตร 

๑๖๘๑๖๘๑๖๘



๑๖๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปนพื้นที่ปาไมในเขตอทุยานแหงชาตทัิบลาน และปาสงวนแหงชาตปิาเขาภหูลวง (เขาแผงมา) ซึ่งเปนปาตอเน่ืองกบัอทุยาน
แหงชาติเขาใหญ 
    การใชประโยชนพื้นที่ปาไมไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่มกีารประกาศจดัตั้งหมูบานและประกาศ
เขตปาสงวนแหงชาติ สงผลใหเริ่มเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ มีการสัมปทานทําไมขององคการอุตสาหกรรม
ปาไม (ออป.) ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ สงผลใหปาไมถูกตัดโคนโดยไมมีการปลูกทดแทน ตอมาไดการตัดถนนหลวงหมายเลข 
๓๐๔ ผาน ทําใหมีการขยายพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยมากขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติและ
ประกาศใหบางสวนเปนพื้นที่ ส.ป.ก. แตเกษตรกรเขาทํากินแลวประสบปญหาการขาดทุน เปนหนีส้ิน จนตองขายที่ดิน
ใหแกพอคานายทนุ และเปล่ียนสภาพจากการเปนเกษตรกรเจาของที่ดิน กลายมาเปนผูเชาที่ดินของตนเองแทน นอกจากน้ี 
ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก
    - เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดสรรใหแกเกษตรกรไรที่ทํากิน ๒.๖๙ แสนไร
 ตอมา ส.ป.ก. ไดกันคืนใหกรมปาไมบางสวน ปจจุบันมีพื้นที่ใชประโยชนจริง ๒.๖๒ แสนไร คิดเปนรอยละ ๔๐ ของพื้นที่
อําเภอ 
    - การเกษตรในพื้นที่ มีทั้งขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย รวมทั้งไมดอก และ
ยังมีการปลูกพืชผักเมืองหนาว พุทรานมสด และองุน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับประชาชน
    - การบริการทองเที่ยว ดวยอําเภอวังนํา้เขียวมีภูมิประเทศที่สวยงาม มีทะเลหมอกที่สวยงาม
ในชวงฤดหูนาวจนไดรบัการกลาวขาน “สวิตเซอรแลนดแดนอสิาน” รวมทั้งมแีหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติสาํคญัในบรเิวณ
ใกลเคียงหลายแหง รวมทั้งยังมีพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ 
    จากการที่อาํเภอวงัน้ําเขยีวไดถกูเสนอใหเปนแหลงทองเที่ยวของจงัหวดั ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ สงผลให
การทองเที่ยวในพื้นที่พัฒนาและขยายตัวตามลําดับ จึงมีบานพักและรีสอรทเกิดขึ้น พรอมกับรานอาหารและรานคาที่
ทันสมัยเกิดขึ้นตามมา ในขณะที่พื้นที่สวนหนึ่งยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม 

๑๖๙๑๖๙๑๖๙



๑๗๐

    สําหรับการจัดการปาไมที่ผานมา มีดังนี้
    - เสนอใหมีการจัดทําแนวเขตปาไมใหชัดเจน ควบคูไปกับการประชาสัมพันธใหทุกฝายทราบ
ถึงโทษทางกฎหมายจากการบุกรุกยึดถือครองพื้นที่ปาไม 
    - การดาํเนินการสงเสรมิการฟนฟแูละอนุรกัษปาของชมุชนตางๆ รวมกบัองคกรพฒันาเอกชน 
จนเกิดเปนรูปธรรมความสําเร็จกระจายในรูปแบบตางๆ พรอมปลูกปาเสริมและปลูกขึ้นใหม แตก็ยังมีพื้นที่นอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาไมที่สูญเสียไป
    - หลายหนวยงานท่ีไดเขาไปสาํรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมขอเทจ็จรงิกรณรีสีอรทที่พกับกุรกุพื้นที่ปา 
และเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยการยืดหยุนใหอยูอาศัยและทํากินตอไดอีก ๑๐-๑๕ ป นั้น ตองอยูภายใตเงื่อนไข
ไมบุกรุกปาหรือกอสรางสิ่งปลูกสรางเพิ่มเติม รวมทั้งตองปลูกปาเพิ่ม และไมโอนสิทธิ์ตอใหผูอื่น สวนกรณีพื้นที่ที่มีปญหา 
ส.ป.ก. ทบัซอนกบัพื้นท่ีปาไมซึ่งกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชืหรอืพื้นที่ซึ่งกรมปาไมรบัผดิชอบ กต็องมกีารคนื
พื้นที่นั้นกลับไป ทั้งนี้ หวังใหเปน “วังนํ้าเขียวโมเดล” ที่จะใชในพื้นที่อื่นๆ 
    ในสวนของความคดิเห็นของประชาชน สวนใหญกงัวลตอการดํารงชีวติ เน่ืองจากพื้นที่ไมสามารถ
นําไปออกโฉนด ดังนัน้เมื่อมีการเปลี่ยนมือซื้อขายกัน จึงกลายเปนผูบุกรุกพื้นที่ของรัฐและกระทําผิดกฎหมาย ยกเวน
เกษตรกรที่ไดรบัการจดัสรรจาก ส.ป.ก. และเหน็วาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่รฐัจดัสรรใหแกเกษตรกร ขาดการแนะนําในการใชพื้นที่
ใหเหมาะสมกับศักยภาพ ในขณะที่เกษตรกรซึ่งทํากินในที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตนคิมสหกรณการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ไดรับการดูแลในการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อปลูกพืชผัก โดยมีกรมสงเสริมสหกรณใหความชวยเหลือดานการตลาด ซึ่งถือเปน
แนวทางการพัฒนาที่ดีจึงควรขยายผลเพิ่มเติม นอกจากนั้น การสูญเสียที่ดินทํากิน ทําใหครอบครัวขาดความมั่นคงและ
ขาดความอบอุน เนื่องจากคนรุนใหมทิ้งถิ่นฐานไปหางานทําในเมืองใหญหรือแหลงอุตสาหกรรมที่มีการจางงาน

   ๓)  กรณีปาไมจังหวัดพังงา
    จงัหวดัพงังาตั้งอยูในภาคใตฝงตะวนัตกของประเทศไทย มพีื้นที่ทั้งหมด ๒.๖ ลานไร สภาพพื้นที่เปน
ภเูขาสลบัซบัซอนทอดเปนแนวยาวจากทิศเหนือไปทศิใต บรเิวณที่เปนที่ราบจะลาดลงจากทศิตะวนัออกไปยงัทศิตะวนัตก
ลงสูทะเลอันดามัน มีปาชายเลนเกือบตลอดแนวชายฝง และมีเกาะอยูในทะเลอันดามันจํานวนมาก จังหวัดพังงามีทั้ง
ปาดบิเขา ปาดบิชื้น และปาชายเลน โดยมพีื้นท่ีปาไมที่ไดรบัการประกาศเปนพื้นที่อนุรกัษในลกัษณะตางๆ คอื เขตอทุยาน
แหงชาติจํานวน ๗ แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา ๑ แหง พื้นที่เตรียมประกาศเขตหามลาสัตวปา ๑ แหง และเขตวนอุทยาน 
๒ แหง ซึ่งคิดเปนพื้นที่อนุรักษรอยละ ๓๖.๒๗ ของพื้นที่จังหวัด
    สถานการณการใชประโยชนพื้นที่ปาไม มีประเด็นสําคัญดังนี้
    - มีผูประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาลมนํา้มัน มังคุด ซึ่งมี
บางสวนเขาไปใชพื้นที่ปาไมทั้งกอนและหลังการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ
    - มีแหลงทองเท่ียวที่มชีื่อเสยีง โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเที่ยวในอาวพงังา ชายหาดเขาหลกั 
แหลงดํานํ้าตื้นที่หมูเกาะสุรินทร แหลงดํานํ้าลึกที่หมูเกาะสิมิลัน รวมถึงทรัพยากรการทองเที่ยวอื่นๆ เชน ถํ้า นํ้าตก ภูเขา 
ปาไม ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายไดจากการทองเที่ยว ๙,๑๗๗.๒๔ ลานบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๑.๖๔ จากป พ.ศ. ๒๕๕๔
    - มีปาชุมชนที่ไดรับการขึ้นทะเบียน ทั้งหมด ๘๘ ปา คิดเปนพื้นที่ปาทั้งหมด ๒๗,๑๔๕ ไร



๑๗๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    จากปจจยัขางตนไดทาํใหพื้นที่ปาไมจงัหวดัพงังาลดลง โดยเหน็ไดจากการแปลภาพถายดาวเทยีม
ไทยโชต มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑.๑ ลานไร ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เฉลี่ย ๒๗,๖๑๕ ไรตอป พื้นที่ปาไมที่ลดลงในชวงดังกลาวเปนผลมาจากความตองการพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก 
ยางพารา และปาลมนํ้ามันที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับการขยายตัวดานการทองเที่ยวของจังหวัดพังงา เมื่อพิจารณาสถิติ
ผลการดาํเนินคดกีารบกุรกุพ้ืนท่ีปาในเขตจงัหวดัพงังาระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๖ พบวาในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
จํานวนคดีและพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนชวงที่ราคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวมีการขยายตัวเชนกัน 
    สวนการขยายตัวดานการทองเที่ยว ทําใหผูมีอิทธิพลและนักลงทุนนอกพื้นที่เขามาบุกรุกพื้นที่
ปาชายเลนเพื่อสรางรีสอรทและทาเทียบเรือ รวมถึงยังสงผลใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงตอการบุกรุกพื้นที่ปาไม
เพือ่นําไปขาย นอกจากน้ี ยงัเกดิความขดัแยงระหวางเจาหนาทีป่าไมกบัชมุชนจากการประกาศเขตพื้นที่ปาไม ทาํใหชมุชน
ทาทายเจาหนาที่รัฐโดยการบุกรุกพื้นที่ปาแปลงใหม 
    ที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม ดังนี้
    - เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายโดยการยึดพื้นที่คืน รื้อถอน ทําลายสิ่งปลูกสราง ดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิด และมีกระบวนการเจรจาขอคืนพื้นที่จากผูกระทําผิด
    - ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเปนประจําทุกปในพื้นที่ที่ทําการยึดคืน และจัดกิจกรรมปลูกปาใน
พื้นที่เสื่อมโทรมในวันสําคัญตางๆ
    - จดัอบรมหลกัสตูรราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษทรัพยากรปาไม (รสทป.) และกลุมราษฎรอาสาสมคัร
พิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (รสทช.) การเฝาระวังและจัดทําแนวปองกันไฟปา
    - จัดทําปายหามบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ลาดตระเวน เฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปา
    - จดัหาพ้ืนท่ีปลูกปาชายเลนใหองคกรธรุกจิเอกชน ทาํกจิกรรมภายใตแนวคดิความรบัผดิชอบ
ตอสังคม (Corperate Social Responsibility: CSR)



๑๗๒

    จากสถานการณและการดาํเนินงานขางตน หลายฝายเหน็วาที่ผานมาชมุชนชวยกนัเปนหเูปนตา
ในการเฝาระวัง และแจงใหเจาหนาที่ทราบเมื่อพบผูกระทําผิด เกิดกระบวนการเรียนรูวาคนตองอยูกับปา ทําใหมีการ
ชวยกันดูแลรักษาปา เกิดการตอยอดโดยการจัดตั้งเปนกลุมอนุรักษฯ และหลายกลุมไดรับรางวัลเชิดชูในระดับประเทศ
ทาํใหเกดิความภาคภมูใิจและเปนแรงผลกัดนัในการทาํงานดานการอนุรกัษ รวมถงึเปนตนแบบใหกบักลุมอื่นๆ นอกจากนี้
ยังเสนอใหมีการจัดอบรมอาสาสมัคร รสทป.ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา แตการนําไปปฏิบัติยังไมมี
ประสทิธภิาพมากนัก เน่ืองจากขาดการสนับสนุนที่ตอเน่ือง ทั้งในดานงบประมาณในการทาํกจิกรรมและการพฒันาศกัยภาพ 
นอกจากนี ้ ในดานแนวเขตพื้นที่ปาแมจะมีการสํารวจพิกัดและจัดทําแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตรแลว แตยังขาด
การสื่อสารกับชุมชนที่อยูติดพื้นที่ปาอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒.๘ การดูแลรักษาและปองกันการบุกรุกทําลายปาไม
   จากสถานการณที่ทรัพยากรปาไมเสื่อมโทรมและถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นจนเหลือพื้นที่ปานอยลง
ในปจจบุนั กอใหเกดิผลกระทบทางระบบนิเวศและการดาํรงชวีติหลายประการ รวมถงึมแีนวโนมที่จะรนุแรงมากขึ้น ทาํให
ทุกฝายมีความตื่นตัวทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ และองคกรประชาชนในพื้นที่ตางก็ใหความสนใจและ
หาแนวทางแกไขปญหาในรูปแบบตางๆ โดยในชวง ๔-๕ ปที่ผานมา มีการดําเนินงานสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 
   • คําสั่งเรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๖๔ และ ๖๖ ลงวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปสาระสําคัญให
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ กอ.รมน.จังหวัด ดําเนินการดังนี้
    (๑) ปราบปรามและจับกุมผูบุกรุก ยึดครอง ทําลายปา รวมถึงผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือ 
และติดตามผลคดีปาไม โดยมิใหสงผลกระทบตอผูมีรายไดนอย ผูไรที่ทํากิน ที่อาศัยอยูกอนคําสั่งนี้
    (๒) ปองกันมิใหมีการบุกรุกปาเพิ่มเติม ดวยการใชกฎหมายอยางเขมงวด
    (๓) ฟนฟูสภาพปาที่ถูกบุกรุกทําลายใหคืนสภาพที่สมบูรณ โดยใหประสานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวมถึงใหภาคประชาชนและชุมชนมีสวนรวม 
    (๔) หากเจาหนาที่รัฐละเลยหรือมีสวนรวมกระทําผิด ใหลงโทษทางวินัยและอาญาโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ติดตามผลและรายงานแก คสช.อยางตอเนื่อง
   • ประกาศเรื่องแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปาไม ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 
๑๐๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดชนิดไม เปนไมหวงหามประเภท ก. ไดแก ไมสัก
ไมยาง ไมชิงชัน ไมพะยูง และไมอื่นๆ รวม ๑๘ ชนิด หามมิใหมีการครอบครองไมดังกลาวรวมถึงไมแปรรูปตามขนาด
ที่กําหนดในเขตควบคุมการแปรรูป นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทลงโทษผูกระทําผิด 

๑๗๒๑๗๒๑๗๒



๑๗๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   • แผนการจัดการปาไมอยางยั่งยนืเพื่อตอบสนองนโยบายของ คสช. เพื่อลดการตดัไมและบุกรกุปา 
รักษาพื้นที่ปาที่สมบูรณไวใหได ลดความขัดแยงเพิ่มความรวมมือ เพิ่มปาเศรษฐกิจ รักษาสมดุลตามธรรมชาติ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงาน ๓ ดาน ไดแก ดานอํานวยการ เนนการปรับโครงสราง
อตัรากําลงั สวสัดกิาร และเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัการปาสงวนแหงชาต ิดานการปองกนัรกัษาปา เนนการเขมงวดกวดขนั 
การลาดตระเวน การบงัใชกฎหมาย การควบคมุกจิการแปรรปูไม ความรวมมอืของชมุชนและระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และดานการสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึก เนนการสงเสริมใหความรู และการสรางเครือขายการดูแลรักษาปา 
   • นโยบายเรงดวนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมไดมอบนโยบายไวเมื่อวนัที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเกี่ยวของกบัการจดัการปาไม 
ไดแก การสํารวจพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน สรางกระบวนมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรักษา
แหลงตนน้ํา ผนืปา และสัตวปา พรอมเรงฟนฟูพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม ใหความสาํคญัตอการแกไขปญหาการลกัลอบตัดไมพะยงู 
การจัดการไมพะยูงของกลาง เพิ่มพื้นที่และปองกันการบุกรุกปาชายเลน รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหา
การถือครองที่ดินทับซอน โดยผลักดันโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาไมของประเทศ แกไขปญหา
เขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่ปาไมไมชัดเจน โดยใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติงานตามนโยบายดังกลาว
   • ตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลกูสรางในเขตอทุยานแหงชาต ิซึ่งเปนอาํนาจของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ สั่งใหผูกระทาํผดิรื้อถอนออกไป โดยมลีาํดบัขั้นตอนตามพระราชบัญญตัิ
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปดโอกาสใหคูกรณไีดมสีทิธโิตแยง แสดงพยานหลกัฐาน รวมถงึการอทุธรณ
คําสั่ง โดยในชวง ๔-๕ ปที่ผานมา ไดมีการรื้อถอนบานพัก รีสอรท โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
ทับลาน อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด และอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
   • กลไก REDD Plus หรือ Reducing Emission from Deforestation and Degradation and 
Enhancement of Carbon Stocks หมายถึง การลดการปลอยกาซเรือนกระจกอันเนื่องจากการทําลายปาและความ
เสื่อมโทรมของปา เพื่อสรางแรงจูงใจทางการเงินในการอนุรักษทรัพยากรปาไมไวเปนแหลงเก็บกักคารบอนดวยวิธีการ
จัดการอยางยั่งยืน พรอมการปองกันมิใหปาไมเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน โดยธนาคารโลก
ไดจัดตั้งกองทุนหุนสวนคารบอนปาไม (The Forest Carbon Partnership Facility: FCPF) ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ปจจุบันประเทศไทยไดจัดตั้งคณะทํางาน REDD+ Working Groups ภายใตคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเปนประธาน เพื่อจัดทําแผนแหงชาติในการ
ดําเนินงาน จัดทําขอเสนอการดําเนินงานระยะที่ ๒ เสนอตอกองทุน FCPF พรอมมอบหมายใหกรมปาไมดูแลประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นจากสวนปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รับผิดชอบการเสริมสรางศักยภาพผูเกี่ยวของ และ
มีแนวคิดในการออกพันธบัตรปาไม เพื่อเปนกลไกทางการเงินภายในประเทศ



๑๗๔

   • สงเสริมการจัดการพื้นที่แนวกันชน โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในพื้นที่แนว
กันชนรอบปา โดยเฉพาะพื้นที่ปาอนุรักษ บนแนวคิดการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชชุมชนเปนฐาน 
รวมทั้งสงเสริมอาชีพ กองทุนหมุนเวียน เพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตร การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถ
เปนฉนวนปองกันการบุกรุกทําลายปาไม เชน กรณีอุทยานแหงชาติหวยขาแขง อุทยานแหงชาติจอมทอง อุทยานแหงชาติ
ภูเขียว เปนตน 
   • การสงเสริมแนวคิด 7Green เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่ไมรบกวนสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
และลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม ดวยการเริ่มที่ตนเองที่ตองทําดวยความตั้งใจและมุงมั่น วางแผนการ
เดินทางเพื่อลดการใชพลังงาน เรียนรูแหลงทองเที่ยว เขาใจวิถีและอัตลักษณชุมชน ไมทําลายสภาพแวดลอม ลดมลพิษ
ที่จะเกิดขึ้น และมอบสิ่งดีดีกลับคืนสูสังคมและธรรมชาติ โดยมีการรณรงคและจัดทําสื่อเผยแพรอยางกวางขวาง

  ๓.๒.๙ สรุปสถานการณการใชประโยชนพื้นที่ปาไม
   จากกรณีการลดลงของพื้นที่ปาไมในชวงระยะตางๆ อันมีปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญที่เกี ่ยวของ
กับนโยบายของประเทศดานตางๆ รวมทั้งการเพิ่มของประชากรและความเหลื่อมลํ้าในการกระจายการถือครองและ
การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินทํากิน ทําใหเกิดการบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาไม 
   โดยพบวาพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศประสบปญหามากกวาพื้นที่บริเวณอื่นๆ โดยเฉพาะ
การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจที่สืบเนือ่งจากนโยบายสงเสริมและกลไกตลาดที่มีราคาเปนสิ่งจูงใจ เชนเดียวกับการบุกรุก
เขาใชประโยชนพื้นที่ปาไม เพื่อตัดไมโดยเฉพาะไมพะยูงและลักลอบจับสัตวปาที่ยังคงเกิดขึ้นตอเนือ่ง แมวาจะมีการ
ปราบปรามที่เขมงวดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงไวดังรูปที่ ๓-๒๔
   สําหรับปจจัยดานบกุรุกพื้นที่ปาไมซึ่งเปนการกระทาํผดิที่กฎหมาย แตถกูปลอยปละละเลยจนปญหา
ขยายเพิ่มมากขึ้น อยางกรณกีารเปลี่ยนพื้นท่ีปาไมเปนพื้นที่เกษตรจงัหวดันานและจงัหวดัพงังา จงึยากแกการแกไขปญหา 
แมวาจะมีกระบวนการสงเสริมปาชุมชนหรือการมีสวนรวมในรูปแบบอื่นๆ ก็ตาม พื้นที่ทั้งสองแหงนี ้ ก็มีการลดลงของ
พื้นที่ปาไมสูงมาก นอกจากนี ้ ยังเห็นไดวาการลดลงของพื้นที่ปาไมยังเกิดในพื้นที่แหลงทองเที่ยว ซึ่งที่ดินราคาแพงและ
มกีารเปลี่ยนมอืไปเปนของนายทนุหรอืบคุคลภายนอกที่เขามาแสวงหาประโยชนจากอตุสาหกรรมทองเที่ยว และมกัมกีารรกุ
เขาไปในพื้นที่ปาไม ซึ่งทําใหเสียภาพลักษณที่ดีของทองเที่ยว 



๑๗๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓-๒๔ วิเคราะหสถานการณการใชประโยชนพื้นที่ปาไม

   อยางไรก็ตาม การใชประโยชนในพื้นที่ปาไมสามารถกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการ
จัดสรรพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหแกเกษตรกรเขาทํากิน การอนุญาตใหเขาใชทํากิจการเหมืองแร ซึ่งมีมาตรการกําหนดไว
อยางเครงครดั แตกระน้ันกพ็บวากจิกรรมเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอพื้นที่และระบบนิเวศปาไมอยูเสมอ รวมทั้งการทองเที่ยว
ในเขตอทุยานแหงชาตท่ีิมรีะเบยีบชดัเจน แตมกัมกีารละเมดิกฎระเบยีบกนัอยูเสมอ นอกจากน้ี ยงัทาํใหมกีารขยายตวัของ
ชุมชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแหงชาติ เกิดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว รวมถึงที่พัก โรงแรม และ
รีสอรท ซึ่งไดสงผลกระทบกลับมายังระบบนิเวศในเขตอุทยานแหงชาติเนื่องจากขาดการจัดการที่ดี
   จากสถานการณขางตน ทําใหหลายฝายตระหนักถึงปญหาจึงเริ่มกําหนดเปาหมายการดูแลรักษา
ปาไม ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) เพื่อเปนกรอบใหหนวยงานไดนําไป
ปฏิบัต ิซึ่งไดสงผลใหอตัราการลดลงของปาไมชาลงไปบาง กอปรกบัการปลกูปาของหนวยงานที่เกี่ยวของและมภีาคเอกชน
สนใจมากขึ้น จึงเปนตัวชวยเพิ่มพื้นที่ปาไมไดสวนหนึ่ง ในขณะที่ภาคการทองเที่ยวไดมีการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ตามแนวคิด 7Green เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวและผูประกอบการทองเที่ยวเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากร
- นโยบายการสงเสริมพืชเศรษฐกิจ
- นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว
- ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- การขยายพื้นที่อยูอาศัยของชุมชน
- ขยายพื้นที่เกษตร
- การถือครองที่ดินกระจุกตัว
- พัฒนาการคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน 
 และที่พักประเภทตางๆ
- แหลงทองเที่ยวประเภทปาไมเปนที่นิยม 
 ของนักทองเที่ยวมากขึ้น
- สําหรับนักทองเที่ยว

สถานการณ (S : STATES)

- พื้นที่ปาไมลดลง
- ปาไมมีความเสื่อมโทรมในหลายพื้นที่

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- ฟนฟูพื้นที่ตนนํ้า กําหนดนโยบายและเปาหมาย 
 การรักษาปาไม
- ใชเทคโนโลยีมาประเมินความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
- สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาไม 
 เพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน
- ริเริ่มกลไกลตางๆ อาทิ PES, CDM, PES, REDD+
- สงเสริมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- ภาวะนํ้าหลาก  ภาวะภัยแลง
- การเปลี่ยนการถือครองที่ดิน
- แหลงอาหาร/ที่อยูของพืชและสัตวลดลง
- หนาดินพังทลาย/ตะกอนสะสมในแหลงนํ้า



๑๗๖

๓.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย: วาระสําคัญของประเทศ

  ขยะมูลฝอย เปนปญหาสิ่งแวดลอมอีกประการหนึง่ที่สงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ รวมทั้งมีผลตอสุขภาพ

อนามัย ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําลังเพิ่มมากขึ้นทุกปเพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริโภค การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งนับวาเปนวาระสําคัญของประเทศที่ตองเรงจัดการและแกไข

อยางจริงจัง 

  ๓.๓.๑ การเกิดขยะมูลฝอย

   ๑) ขยะมูลฝอยจากชุมชน

    ขยะมูลฝอยที่ตองจัดการทั้งขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ตอเนือ่ง โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๗ก) ไดสํารวจพบวามีขยะมูลฝอยชุมชน ๒๖.๗๗๔ ลานตัน

ในจํานวนนีเ้ปนของเสียอันตราย ๓.๓๐ ลานตัน นอกจากนี ้ยังมีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอีก ๒.๖๙ ลานตัน

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้ออีกกวา ๕ หมื่นตัน ซึ่งมีตนทุนในการกําจัด จึงพบมีกา รลักลอบทิ้งและทิ้งปะปนรวมกับขยะมูลฝอย

ชุมชน แสดงขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทดังรูปที่ ๓-๒๕

รูปที่ ๓-๒๕ ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก

นำกลับไป
ใชใหม
๑๙%

กำจัด
ไมถูกตอง
๒๖%

ตกคาง
๒๘% กำจัดถูกตอง

๒๘%



๑๗๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

 ในสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดเปนปญหาเรื ้อรังของประเทศและมีแนวโนมปญหารุนแรงขึ ้นหากยังไมมี

การดําเนินการใด ๆ โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑.๐๕ กิโลกรัมตอคนตอวัน เปน ๑.๑๕ 

กิโลกรัมตอคนตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก) นอกจากนี ้ยังมีปริมาณสะสมที่ยังไมไดรับการจัดการอีกประมาณ 

๒๐ ลานตัน

   ๒) ขยะชุมชนเมือง

    สําหรับแหลงที่มาของขยะมูลฝอยชุมชน พบวา สวนใหญเกิดจากชุมชนเมืองตางๆ คิดเปน

รอยละ ๕๔ โดยจาํแนกเปนขยะมลูฝอยในกรุงเทพมหานคร มีรอยละ ๑๖ จากเทศบาลและเมืองพัทยา รอยละ ๓๘ 

ที่เหลือเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล อีกรอยละ ๔๖ ดังรูปที่ ๓-๒๖ (กรมควบคุมมลพิษ, 

๒๕๕๗ก) 

    นอกจากกรุงเทพมหานครแลว เมืองใหญตางๆ ก็กอใหเกิดขยะมูลฝอยในปริมาณสูง 

ทั้งจากประชากรผูอยูอาศัย ผูเขามาใชบริการ และนักทองเที่ยว

รูปที่ ๓-๒๖  สัดสวนขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก

อบต.
๔๖%

กรุงเทพฯ
๑๖%

กรุงเทพฯ

เทศบาลและ
เมืองพัทยา

อบต.
เทศบาลและ
เมืองพัทยา
๓๘%



๑๗๘

    กรณีเมืองภูเก็ต การที่เปนเมืองทองเที ่ยวแบบกาวกระโดด ทําใหประสบปญหาขยะ

มูลฝอยจํานวนมหาศาลทั้งจากกลุมนักทองเที ่ยว และจากธุรกิจที ่เกี ่ยวเนือ่งกับการทองเที ่ยวทั ้งโรงแรม รีสอรท 

คอนโดมิเนียม หางสรรพสินคา โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 

๑๐.๗ ลานคนตอป มีรายไดจากการทองเที่ยว ๒๒๘,๙๘๕ ลานบาท (สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๖) เนื่องจาก

จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  เพิ่มตามจํานวนประชากรและนัก

ทองเที่ยวที่มากขึ้น โดยขอมูลจากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดจาก

หนวยงานทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ตกวา ๑๙ แหง มีปริมาณเฉลี่ยกวา ๖๐๐ ตันตอวัน ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับ

ของระบบการกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตที่มีอยูในปจจุบัน นอกจากนี ้ จากการคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยของ

จังหวัดภูเก็ตคาดวาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ ๗ ตอป หากไมมีการดําเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ณ แหลงกําเนิดภายในระยะเวลา ๑๐ ปขางหนา จังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๙๐๐–๑,๐๐๐ ตันตอวัน 

และมากถึง ๒,๐๐๐ ตันตอวัน ภายใน ๒๐ ป

    สําหรับจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดที่ใหญเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร 

มีประชากร ๑.๗ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเขามาทองเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหมประมาณ ๕.๖ ลานคน ทํารายไดใหจังหวัดเชียงใหมตอปมากกวา ๔.๓ หมื่นลานบาท และยังมีแนวโนม

ขยายตัวอยางตอเนือ่งกวารอยละ ๑๐ เนือ่งจากเปนเมืองสําคัญทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเดน และปจจุบันมีศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ หรือศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงใหเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก และแนนอนวาปญหาที่ตามมาคือ ปญหาขยะ

มูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเชนกัน ในแตละวันมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากถึงวันละ ๑,๗๐๐ ตัน บางสวนไดรับการเก็บขน

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตก็ยังไมเพียงพอเพราะยังมีขยะมูลฝอยอีกกวา ๑.๗ แสนตัน ที่อยูในพื้นที่ซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีบริการเก็บขน 

๑๗๘๑๗๘๑๗๘



๑๗๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    สวนเมืองพัทยา เปนเมืองทองเที ่ยวที ่ไดรับความนิยมทั ้งนักทองเที ่ยวชาวไทยและ

ตางประเทศ และเปนเมืองที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สวนใหญจึงเปนกิจกรรมตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยวและบริการ จากสถิติของสํานักงานการทองเที ่ยว

แหงประเทศไทย (๒๕๕๖) ที่ระบุไววาเมืองพัทยามีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวเฉลี่ยปละกวารอยละ ๑๒ โดยป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจํานวนนักทองเที่ยวรวมกวา ๘ ลานคน ไมนับรวมประชากรตามทะเบียนราษฎร ประชากรแฝง และ

แรงงานที ่หลั ่งไหลเขามาพักอาศัยอยู ในพื้นที่อีกกวา ๕ แสนคน ทําใหเมืองพัทยาประสบปญหาเรื ่องการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย ทําใหมีขยะมูลฝอยที่ตกคางในเมืองพัทยาและเกาะลานเฉลี่ยประมาณ ๔๐๐ ตันตอวัน จนมีการรองเรียน

เรื่องดังกลาวเปนจํานวนมาก ปจจุบันจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีไมเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึน้ และ

ขยะมูลฝอยจํานวนมากเหลานีไ้ดสงผลใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนเปนอยางมาก ทั้งนี ้ปญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะลาน

นัน้จะมีมากกวาพื้นที่เมืองพัทยา เพราะศักยภาพการจัดเก็บในแตละวันอยูที่ประมาณ ๑๐ ตันตอวัน แตขยะมูลฝอย

บนเกาะลานมีมากถึง ๒๐-๓๐ ตันตอวัน ปจจุบันทุกฝายใหความสําคัญในการแกไขอยางจริงจัง โดยมีการผลักดันวาระ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยเปนวาระของเมืองพัทยาตอไป

   ๓) ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

    แมของเสียอันตรายจากชุมชนในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีปริมาณลดลงกวารอยละ ๒๑ 

เหลือ ๕๖๒,๘๓๔ ตัน แตเมื่อพิจารณาเฉพาะซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical 

and Electronic Equipment: WEEE) เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร แบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จาก ๓๕๙,๐๗๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปน ๓๖๘,๓๑๔ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเนื่องมาจากราคาของผลิตภัณฑ

เหลานีม้ีราคาถูกลง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตลาดจากการนําผลิตภัณฑมาซอมแซมมาเปนการทิ้งผลิตภัณฑและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเหลานีเ้ปนเทคโนโลยีขั ้นสูง เมื่อลาสมัยหรือหมดสภาพการใชงาน จะกลายเปนขยะมูลฝอยในทันที 

นอกจากนั้นประเทศไทยยังเปนปลายทางซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก ที่ถูกแฝงมาในรูปของการนําเขาสินคา

ที่มีคุณภาพตํ่า ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้มักมีอายุการใชงานสั้น 



๑๘๐

    ปริมาณซากผลิตภัณฑโทรทัศนมีปริมาณมากที่สุด ๑๐๑,๒๘๖ ตันตอป คิดเปนรอยละ ๑๘ 

ของปริมาณซากผลิตภัณฑทั้งหมด รองลงมาเปนเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา คอมพิวเตอร ตามลําดับ อาจเปน

เพราะประเทศไทยมีการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศนจากระบบอนาล็อกไปสูระบบทีวีดิจิตอล ซึ่งจะมี

ทีวีหลายลานเครื่องที่ถูกทิ้งและกลายเปนซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แตยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการปญหา

ดังกลาว อยางไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษมีแนวคิดที่จะใชมาตรการทางการคลังกับการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมแบบ

ครบวงจร คือ หากบริษัทใดนําเขาหรือผลิตสินคาที่จะกอใหเกิดปญหาซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในอนาคต บริษัทนัน้

ตองเปนผูรับซื้อคืน หรือเปนผูรับผิดชอบจัดการซากผลิตภัณฑดังกลาวดวย หากทําไดก็จะไดรับการลดภาษีตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

   ๔) มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล

    สถานพยาบาลตางๆ กวา ๓๗,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ ไดกอขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก

ในแตละวัน ทั้งที่เปนขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื ้อซึ ่งจัดเปนของเสียอันตรายที่ตองมีการกําจัดอยางถูกวิธี 

ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๖ข) ไดประเมินปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสํารวจขอมูลจาก

สถานพยาบาลสวนหนึง่รวมกับขอมูลของกรมอนามัยคาดการณวามีปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ 

๕๐,๔๘๑ ตัน

    นอกจากนี ้ ไดศึกษาและสํารวจอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ 

ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อแบบศูนยรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสถานพยาบาลที่ใหบริการแกประชาชน มีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้ออยูระหวาง 

๐.๔๗-๑.๓๒ กิโลกรัมตอเตียงตอวัน โดยคลินิกและโพลีคลินิกเอกชนมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อสูงสุด รองลงมาเปน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สวนโรงพยาบาลสัตวมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อนอยที่สุด คือ รอยละ ๐.๓๗ 

(รูปที่ ๓-๒๗)



๑๘๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    สําหรับคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึ่งมีอัตราการเกิดมูลฝอย

ติดเชื้อสูงนัน้ สวนใหญรองรับการดูแลสุขภาพเบื้องตนและกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนือ่งจากกระจายอยูในชุมชนทั่วไป

และเขาถึงไดงาย แตสถานพยาบาลขนาดเล็กกลุมนี้มักพบมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน 

รูปที่ ๓-๒๗ อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

  ๓.๓.๒ การนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน

   ขยะมูลฝอยจําแนกไดเปนขยะอินทรีย ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล โดยขยะ

อินทรียที่เกิดขึ้นมีสัดสวนมากที่สุดรอยละ ๒๙.๕๔ ของขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ มีแนวทางนําไปใชประโยชนไดหลาย

ประการโดยเฉพาะการนําไปทําปุยหมักและนํา้หมักชีวภาพเพื่อบํารุงดิน รวมถึงการนําไปผลิตกาซชีวภาพเปนพลังงาน

ทดแทน แตจากการสํารวจโดยกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๗ก) ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา มีการนําไปใชประโยชนประมาณ 

๑.๑๑ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๔.๑๘ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น

   ในขณะที่มีการคัดแยกเอาขยะประเภทรีไซเคิลได จําพวก แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก 

อะลูมิเนียม และอื่นๆ ไปขายผานรานรับซื้อของเกา ศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะ และการเรียกคืนบรรจุภัณฑจาก

ผูประกอบการ สามารถรวบรวมไดเกือบ ๔ ลานตน คิดเปนรอยละ ๑๔.๔๔ ของขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น นอกจากนัน้

 ไดมีการนําขยะมูลฝอยที่เผาไหมไดไปผานกระบวนการผลิตเปนพลังงานไฟฟาหรือเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของแทงเชื้อ

เพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยสามารถรวบรวมไดประมาณ ๐.๑ ลานตัน หรือรอยละ ๐.๓๘ (รูปที่ ๓-๒๘)

   ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดรวมกันได

รอยละ ๑๙ ของขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังหางจากเปาหมายที่กําหนดไวในแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหตองมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ค
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๑๘๒

รูปที่ ๓-๒๘ การนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน ป พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗

 การนําขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถรีไซเคิลได (Recyclable waste) ไปใชประโยชนใหม ไดมีการสํารวจโดย

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม (๒๕๕๗) ในป พ.ศ.๒๕๕๖ พบวา มีการนําวัสดุจําพวก

ผลิตภัณฑเหล็ก โลหะและอลูมิเนียม มาใชใหมเกือบทั้งหมด ซึ่งคิดเปนรอยละ ๙๙.๘ เนือ่งจากมีมูลคาสูงและมีสภาพที่

คงทน สวนวัสดุประเภทแกว และกระดาษ มีการนํากลับมาใชใหมรอยละ ๗๕ โดยมีกระดาษสวนหนึง่ที่ถูกทิ้งปะปนกับ

ขยะทั่วไปจนเปยก ชํารุด ไมสามารถนําไปขายตอได แตสําหรับขยะมูลฝอยที่เปนวัสดุจําพวกพลาสติกและกลองเครื่อง

ดื่ม ยังมีการนําไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๕๐ ซึ่งโดยทั่วไปพลาสติกและกลองเครื่องดื่มเปนบรรจุภัณฑสําหรับสินคา

หลัก เมื่อมีการบริโภคสินคาหลักไปแลวบรรจุภัณฑเหลานี้ก็ถูกมองวาไมมีคาและถูกทิ้งเปนขยะมูลฝอยที่เปนภาระในการ

จัดการตอไป

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีของเสียจากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ๒.๖๙ ลานตัน ซึ่งลดลงจากปที่ผานมา ๐.๑๒ ลานตันหรือ

รอยละ ๔.๓ เนือ่งจากไดมีการใชประโยชนกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสียที่ตองฝงกลบดวยกระบวนการตางๆ 

ทั้งนี้ไดมีการนําของเสียอันตรายไปผานกระบวนการใชซํ้ารอยละ ๓๑.๒ แปรรูปเปนพลังงานทดแทนรอยละ ๓๐ แปรรูป

ใชเปนวัสดุรอยละ ๑๓.๒ และสงออกไปรีไซเคิลยังตางประเทศรอยละ ๒.๙ สุดทายเหลือของเสียที่ผานการบําบัดกอน

การฝงกลบและตองกําจัดโดยการเผาทําลายเพียงรอยละ ๒๓ ของปริมาณที่เกิดขึ้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๖)

 อยางไรก็ตาม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็ไดกอใหเกิดขยะมูลฝอยในลักษณะอื่นๆ โดยเฉพาะขยะมูลฝอย

รีไซเคิลได จําพวกแกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียมและยาง ซึ่งสํารวจพบมีปริมาณ ๑๓.๒๒ ลานตัน โดยไดมี

การนํากลับมาใชประโยชนทั้งการแปรรูปใชใหม การใชซํ้าและใชเปนเชื้อเพลิงประมาณ ๘.๔๔ ลานตันหรือรอยละ ๖๔ 

โดยเปนอัตราการใชประโยชนที่สูงกวาขยะมูลฝอยจากชุมชน ทั้งนี ้ เนือ่งจากมีการเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ และมี

ปริมาณมากพอที่กอใหเกิดรายไดอยางชัดเจน ทั้งผานระบบการซื้อขายทั่วไปและเปนการแลกเปลี่ยนของเสียและวัสดุ

เหลือใช (Waste exchange system) โดยกลุมผูผลิตผูนําเขาหรือผูจําหนายสินคารวมทั้งการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ

หรือผลิตภัณฑผานระบบมัดจํา-คืนเงิน (Deposit-refund system)



๑๘๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๖ก) ระบุวา อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมีอัตราการนํากลับมาใช

ประโยชนใหมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆทั้งกลุม แกว กระดาษ พลาสติก เหล็กอะลูมิเนียม และ

ยางรถยนตที่มีแนวโนมขยายตัวตามภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องใชไฟฟา สินคาโภคภัณฑ 

เครื่องสําอางค และยา นอกจากนัน้ยังไดดําเนินการรวมกับภาคเอกชน ไดแก สมาคม สถาบันอุดมศึกษา บริษัทผูผลิต

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการเครือขายโทรศัพท รวมถึงหางสรรพสินคาตางๆ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 

รณรงค และจัดตั้งจุดบริการรับซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามแหลงตางๆ 

  ๓.๓.๓ การกําจัดขยะมูลฝอย

   ๑) การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

    ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นในแตละป ไดเปนภาระในการจัดการของหนวยงานที่

เกี่ยวของ ซึ่งพบวายังไมสามารถจัดการไดทั้งหมด ทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางสะสมมาโดยตลอด โดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนําไปกําจัด

มีเพียง ๔,๑๗๙ แหง คิดเปนรอยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดของประเทศ 

รูปที่ ๓-๒๙ ปริมาณขยะมูลฝอย การนําไปใชประโยชน และการกําจัดที่ถูกตอง

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

           ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐ และกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก

 จากรูปที่ ๓-๒๙ ขยะมูลฝอยชุมชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บขนไดสามารถนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัด

ขยะมูลฝอยที่ถูกตองประมาณ ๗.๔ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๕๒ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได หรือรอยละ 

๒๗.๕ ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น จึงมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีกสวนหนึง่ตกคาง และสวนหนึง่ถูกกําจัดโดยวิธี

ที่ไมถูกตอง เชน การเผากลางแจง การเทกอง การทิ้งในบอดินเกา หรือพื้นที่รกราง เปนตน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก) 
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๑๘๔

ซึ ่งหากไมมีการควบคุมและดูแลที ่ดีอาจสงผลใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอมโดยรอบ รวมทั ้งประชาชนที ่อาศัย

อยูใกลเคียงสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนเหลานัน้ สวนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมไดบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ประชาชนตองดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนเองหรือแอบนําขยะมูลฝอยไปลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือ 

กําจัดโดยการเผาในครัวเรือน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรง

 ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเกิดเหตุการณไฟไหมหลุมฝงกลบหรือบอทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยขึ้นในหลายพื้นที่ 

ซึ่งสงผลกระทบตอชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงเปนอยางมาก และสวนใหญเปนบอฝงกลบขยะมูลฝอยที่มีการ

จัดการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการดวย ซึ่งรวบรวมจากสื่อตางๆ ไดดังนี้ . ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยเอกชนพื้นที่ ๑๕๐ ไร ในซอยแพรกษา ๘ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

สงผลกระทบตอ ๓ ชุมชน ๑,๔๘๐ ครอบครัว ตองออกจากพื้นที ่และเกิดไฟไหมซํ ้ารวม ๓ ครั ้ง (๑๖ มีนาคม-

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยพื้นที่กวา ๒๓ ไร ของเทศบาลตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัด

สกลนคร เกิดควันพิษและกลิ่นเหม็นกระจายเปนวงกวางไปยังตําบลใกลเคียง (๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยเกาของเทศบาลนครสุราษฎรธานี พื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร ไฟลุกลามบริเวณกวา 

๕ ไร ซึ่งบอทิ้งขยะมูลฝอยนี้ไดยุติการทิ้งขยะมูลฝอยไปเมื่อ ๖ ปที่แลว. ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ซึ่งรองรับขยะมูลฝอยจากเทศบาล

เมืองอรัญญประเทศ และขยะมูลฝอยจากตลาดโรงเกลือบางสวน (๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)



๑๘๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยของเอกชนพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร ในซอยสุเหราบางกะสี ถนนเทพารักษ กม.๑๖ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดปดทําการไปแลวไฟลุกไหมพื้นที่เกือบ ๓๐ ไร (๓๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยภายในปาละเมาะ พื้นที่เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

(๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานแพง พื้นที่ ๑๔ ไร ในพื้นที่บานทาลาดทุง ตําบลบานแพง 

อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม (๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมพื้นที่บอทิ้งขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพรหมมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

(๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ ๓๒ ไร ในพื้นที่หมู ๘ ตําบลบานปอม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทาเรือ หมู ที ่ ๑ ตําบลโพธิ ์เอน อําเภอทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กินพื้นที่เกือบ ๑ ไร (๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗). ไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยเอกชนพื้นที่กวา ๒๐ ไร ในหมูที่ ๗ ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งเปนพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่ไมมีความเหมาะสม (๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

 เหตุการณไฟไหมหลุมฝงกลบหรือบอทิ ้งขยะมูลฝอยขางตน กรมสงเสริมคุณภาพสิ ่งแวดลอมไดทําการ

เก็บตัวอยางสารอินทรียระเหยงายในอากาศในรัศมี ๑, ๕, และ ๑๐ กิโลเมตร พบวามีความเขมขนสูงกวาในบรรยากาศ

ทั่วไป และพบวาเปนสารที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาไดมีการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมปะปนกับ

ขยะมูลฝอยทั ่วไป สวนสาเหตุการไหมนัน้ไดมีการสันนิษฐานวาเกิดจากการจุดไฟเผาโดยตั ้งใจและไมตั ้งใจ เชน 

การจุดไฟเผาขยะมูลฝอยของผูที่ประกอบอาชีพเก็บของเกาขาย เพื่อที่จะไดคนหาขยะมูลฝอยที่ตองการไดอยางสะดวก 

การจุดไฟเผาซังขาวของชาวนาในบริเวณใกลเคียงแลวลามไปถึงบอทิ้งขยะมูลฝอย นอกจากนี ้ดวยสภาพอากาศที่แหง

และรอนในชวงดังกลาว จึงทําใหเกิดไฟลุกไหมอยางรวดเร็วและยากตอการดับไฟ อยางไรก็ตาม ก็ไดสะทอนใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตองเรงพัฒนาใหดีขึ้น



๑๘๖

 จากเหตุการณนีเ้ครือขายตอตานบอทิ ้งขยะมูลฝอย ซึง่เปนกลุ มภาคประชาชนไดมีการรวมตัวกันแสดง

ความคิดเห็น เนื่องจากมีขอวิตกกังวลตอผลกระทบจากกรณีไฟไหมบอขยะซํ้าซาก จึงเรียกรองใหประกาศเปนพื้นที่ฟนฟู

สิ่งแวดลอมและหามประกอบกิจการทุกประเภท เพื่อใหเกิดการฟนฟูและปรับปรุงพื้นที่อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

ใหสั่งยกเลิกและหามออกใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภทที่สงผลกระทบ  และใหชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานฟนฟูและปรับปรุงพื้นที่ไดอยางสะดวก (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ๒๕๕๗)

   ๒) การกําจัดของเสียอันตราย

    การกําจัดของเสียอันตรายอยางถูกหลักวิชาการ ทําไดโดยการเผาทําลายและการฝงกลบ

อยางปลอดภัย สําหรับการฝงกลบจะใชสําหรับฝงกลบของเสียจากอุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตราย และของเสียอันตราย

ที่ผานกระบวนการปรับเสถียรและทําใหเปนกอนแข็ง โดยมีการออกแบบใหเปนหลุมฝงกลบอยางปลอดภัยซึ่งสามารถ

ปองกันมิใหนํา้และกากของเสียที่อยูในหลุมสามารถซึมออกไปสูภายนอกได หลุมดานขางของหลุมฝงกลบจะมีบอ

สังเกตการณการรั่วไหลออกสูภายนอกสองดาน เพื่อเก็บตัวอยางนํา้ในบอสังเกตการณทั้งสองบอมาตรวจสอบปริมาณ

สารปนเปอนอยางสมํ่าเสมอ 

    ปจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทเอกชน ๔ แหง ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ลําดับที่ ๑๐๑ ในการรับกําจัดของเสียอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ข) ไดแก บริษัท เจนโก จํากัด (มหาชน) บริษัท 



๑๘๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท โปรเฟสชั ่นแนลเวสต เทคโนโลยี (๑๙๙๙) จํากัด ซึ ่งใชระบบ

ฝงกลบอยางปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแกว ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังมีบริษัทอัคคี

ปราการ จํากัด ที่ใชระบบเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ

    อยางไรก็ตาม ยังพบมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมในพื้นที่รกราง บอดินเกา และที่สาธารณะ 

ถึง ๑๓ ครั้ง ดังนี้

    . การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายอุตสาหกรรมประเภทนํา้มันใชแลวและแผงวงจร  ลง

บอดินในพื้นที่หมู ๒ ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี (๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  ลงในพื้นที่เกษตรกรรม

ในหมู  ๓ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งนํา้เสียปนเปอนสารเคมี  ลงคลองระบายนํา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งนํา้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี (๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งสารเคมีและของเสียอันตรายอุตสาหกรรมประเภทกากตะกรันเตา

หลอมอลูมิเนียม ลงบอดิน หมู ๑๘ ตําบลบางพระ จังหวัดปราจีนบุรี (๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ ้งสารเคมีและของเสียอันตรายอุตสาหกรรมประเภทตัวทําละลาย  

ลงบอดิน หมู ๑ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๘๗๑๘๗๑๘๗



๑๘๘

    . การลักลอบทิ ้งขยะมูลฝอยปนเป อนสารกลุ มตัวทําละลายอินทรีย  ในบริเวณ

ถนนสุวินทวงษ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบหลอมตะกั่ว  ในพื้นที่ตําบลหนองปลาไหล อําเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี  ทําใหมีการแพรกระจายของตะกั่วในสิ่งแวดลอม (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

    . รถบรรทุกลักลอบปลอยนํ้าเสียที่มีความเปนกรดคอนขางสูง  ลงทอระบายนํ้าขางถนน

สายแกงคอย-บานนา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี (๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายอุตสาหกรรมประเภทกากตะกรันเตาหลอมอลูมิเนียม

และสารตัวทําละลายเสื่อมคุณภาพ ในบริเวณตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิง้นํา้เสียปนเปอนนํา้มัน ในบริเวณหมู ๔ ตําบลปากนํา้ อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ตําบลคลองเรือ 

อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

    . การลักลอบทิ้งนํ้าเสียปนเปอนสารกลุมตัวทําละลายอินทรียและนํา้มัน  ทิ้งลงบอดิน

ในพื้นที่หมู ๑๓ ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

http://reo16.mnre.go.th/reo16/knowledge/detail/144



๑๘๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   จากกรณีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายอุตสาหกรรม พบวาปริมาณของเสียอันตรายจาก

อุตสาหกรรมมีปริมาณมากถึง ๒.๖๙ ลานตัน แตโรงงานที่รับกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีไมเพียงพอ 

และการบําบัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรมอยางถูกตองก็มีตนทุนคอนขางสูง เชน ของเสียประเภทกรดจะมีตนทุน

การบําบัดถึง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน แตถาหากเขาสูกระบวนการลักลอบทิ้งของเสียแลว อาจมีการเสนอราคา

ในการกําจัดเพียง ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาทตอตัน เทานัน้ (เบทเตอร เวิลด กรีน อางถึงในเทคนิคแมกกาซีน, ๒๕๕๗) 

ทําใหเกิดการลักลอบทิ้งคอนขางมาก สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังเปนภาระของภาครัฐในการเก็บกูของเสียและ

ฟนฟูสภาพแวดลอม ซึ่งไมมีงบประมาณรองรับในสวนนี้ 

   ๓) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    จากการสํารวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลตางๆ โดยกรมควบคุมมลพิษ 

(๒๕๕๖ข) พบวาโรงพยาบาลสวนหนึง่มีเตาเผาเอง แตบางสวนใหเอกชนดําเนินการเก็บขนและกําจัด ซึ่งนําไปกําจัดยัง

สถานที่กําจัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของเอกชนที่เปดดําเนินการโดยสถานพยาบาลขนาดใหญ ไมวาเปน

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่สําคัญ สวนใหญมีแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ที ่ชัดเจน รวมทั ้งไดรับมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 

ซึ่งรวมมาตรฐานดานการกําจัดของเสียจากสถานพยาบาลไวดวย 

    สวนสถานพยาบาลขนาดเล็ก ไดแก คลินิก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลายแหง

ไดมีการนํามูลฝอยติดเชื้อมาฝากกําจัดรวมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เปนเครือขาย แตมีบางแหงที่อาจนําไปกําจัดไมถูกตอง 

หรือลักลอบทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน

๑๘๙๑๘๙๑๘๙



๑๙๐

๓.๓.๔ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ รวมทั้งมีประกาศของ

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมายนัน้ๆ อีกจํานวนหนึง่ โดยแบงเปนของเสียจากชุมชน และของเสียจาก

อุตสาหกรรม สรุปไดดังนี้ 

  ๑) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียจากชุมชน

   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

   - กฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

   - กฎกระทรวงเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕

   - กฎกระทรวงเรื่องการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

   - ประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของ

ผูประกอบกิจการบําบัด

   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕

   - มาตรา ๗๘ การเก็บรวบรวม การขนสงและการจัดการของเสีย ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การนั้น

   - มาตรา ๗๙ ถาไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ มาตรการและวิธีการกําจัดของเสียได



๑๙๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม

   พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

   - ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํา้ หรือผูควบคุมระบบบําบัด

มลพิษอากาศ หรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖

   - ประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของ

ผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. ๒๕๕๐

   - ประกาศเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   - ประกาศเรื่องหลักเกณฑ และวิธีการ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว

จากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๗

   พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

   - ประกาศเรื่องการแจงและการรับแจงการมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

   - ประกาศเรื่องระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗

   - ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘

   พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

   - ประกาศเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น

ในนิคมอุตสาหกรรม

   นอกจากนี้ ยังมีนโยบายและแผนการจัดการที่เกี่ยวของ คือนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ ่งแวดล อมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ แผนจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

   จากกฎหมายที่เกี่ยวของพบวาในทางปฏิบัติยังไมชวยแกปญหาไดมากเทาที่ควร เชน กรณีการ

ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายที่ยังมีการลักลอบทิง้อยูมาก และจากกฎหมายทีไ่มเขมงวดทําใหมีความพยายามในการทิ้ง

ของเสียอันตรายอุตสาหกรรมแบบผิดกฎหมายทําใหถูกกฎหมาย โดยผูกระทําผิดจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 

มีใบอนุญาตขนสงครบ แตยังสามารถนําไปลักลอบทิ้งนอกเสนทางได หรือบางโรงงานที่รับของเสียที่เปนอันตราย 

แตแจงวาไมใชของเสียอันตราย เปนตน หากมีการเพิ่มโทษปรับใหมากขึ้น หรือกําหนดใหการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย

เปนคดีอาญา เพื่อใหบทลงโทษมีความรุนแรงขึ ้น รวมทั ้งตองใหผู ลักลอบทิ้งมีสวนในการฟ นฟูความเสียหายตอ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะสามารถทําใหการลักลอบทิ้งลดลงได  



๑๙๒

   นอกจากนีย้ังไมมีกฎหมายฉบับใดที่เกี ่ยวของกับการจัดการซากผลิตภัณฑเครื ่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ที่ผานมามีเพียงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการบังคับใชกฎหมาย

เหลานีย้ังไมเพียงพอและยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายแตละฉบับก็มีวัตถุประสงคที่ตางกัน การบังคับใชจึงยัง

ไมเหมาะสม และแมในปจจุบันมีการออกรางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตรายและผลิตภัณฑที ่ใชแลว 

หรือการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑและเครื ่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ ระยะที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔) และระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก็ยังไมสามารถแกปญหาไดเทาที่ควร เนื่องจากยังมีขอจํากัด

ในเรื่องของกฎ ระเบียบ การขาดความตระหนักของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง

ก็ยังไมมีระบบรองรับการคัดแยกซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ดังนัน้การออกกฎหมายในการจัดการซาก

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมควรจํากัดเพียงแคการสงเสริมการเพิ่มอัตราปริมาณการจัดเก็บรวบรวม

ซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส หรือนําไปสูการกําจัดหรือการรีไซเคิลอยางปลอดภัยเทานั้น แตตองนําไปสูการแกไขปญหา

ที่ตนเหตุได เชน สงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปราศจากสารอันตราย ซึ่งจะสงผล

ใหซากผลิตภัณฑนั้นสามารถนํามารีไซเคิลหรือทําลายไดอยางปลอดภัยอีกดวย

๓.๓.๕ การดําเนินงานแกไขปญหาที่ผานมา

  หลายหนวยงานจัดทําโครงการเพื่อแกไขปญหามูลฝอย และดําเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการ

มูลฝอย เพื่อเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยใหเหมาะสม เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  >> โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City) ริเริ่มโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจ สามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกตองตาม

หลักวิชาการ เพื่อพัฒนาเปนเมืองตนแบบในอนาคต โดยมีเปาหมายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑,๐๙๖ แหง ใน ๗๖ 

จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบการจัดการกับขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ โดยที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีระบบฐานขอมูล มีแผนการจัดการ/ปฏิบัติการ มีการลด คัดแยกและนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชน และตองมีการเก็บ รวบรวม ขนสง อยางมีประสิทธิภาพและมีการกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ง)

  >> การประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) แนวคิดนีเ้ปนการเพิ่มการรีไซเคิลใหมากขึ้น 

ลดของเสียที่เหลือใหนอยลง ลดการบริโภคใหนอยลง เปนการทําใหมัน่ใจวาผลิตภัณฑหรือสินคาไดรับการผลิตหรือ

ทําขึ้นเพื่อใหสามารถนํากลับมาใชซํ้าได สามารถซอมได สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได หรือสามารถยอยสลายได 

โดยมีเปาหมายของการปลอดขยะ คือ การที่สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยใหเหลือนอยที่สุดและสามารถกําจัดขยะ

มูลฝอยเหลานั้นไดในที่สุดโดยจัดตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมี

สวนรวมของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

โดยเริ่มจากการจัดการขยะมูลฝอยจากตนทางแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชใหม การจัดการกลางทางโดยผานระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

การจัดการปลายทาง คือ การกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๖)



๑๙๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  >> การสงเสริมการใชประโยชนและลดปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม เปนการมุง

สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได

อยางยั่งยืน ซึ่งในปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนพื้นที่สําหรับทําการฝงกลบ การปนเปอนของนํา้ชะของเสียสูนํา้ใตดิน 

ดังนัน้จึงมีการสนับสนุนใหผูประกอบการทําการลดปริมาณการเกิดของเสีย และหาทางนําของเสียที ่เกิดขึ ้นไปใช

ประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพของของเสียนัน้ๆ เพื่อใหมีปริมาณของเสียที่ตองกําจัดดวยวิธีฝงกลบลดลง

อยางตอเนื่อง จนไมมีของเสียตองฝงกลบอีกหรือ Zero Waste to landfill ดวยการประยุกตใชหลัก 3Rs ซึ่งโรงงานเหลา

นัน้ตองมีการลดการเกิดของเสีย มีการนําของเสียกลับมาใชซํ ้าหรือแปรรูปกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ดําเนินโครงการนํารองเพื่อพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสียอุตสาหกรรมอยาง

ตอเนื่อง และการมอบรางวัลสําหรับโรงงานที่ใชประโยชนของเสียไดทั้งหมด (Zero waste to landfill achievement 

award) โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโรงงานเขารวมทั้งสิ้น ๕๐ แหง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๗) 

  >> การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด

ใหสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจางเอกชนดําเนินการ

ขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ใชเอกสารการกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Infection Waste System) ตั้งแตวันที่ ๒๑ 



๑๙๔

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทําใหการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ อยางนอยรอยละ ๗๕ 

มีระบบการกํากับดูแลและรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม สวนอีกรอยละ ๒๕ ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับการ

เก็บรวบรวม การขนสงและการกําจัด เนือ่งจากปริมาณที่เกิดขึ้นในแตละวันนอยมาก ประกอบกับการเก็บรวบรวม

มูลฝอยติดเชื้อ มีแนวทางปฏิบัติเปนการเฉพาะและตองเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทําใหการเก็บรวบรวมในพื้นที่

เปนไปไดยากและมีคาใชจายสูงมาก บางสวนอาจถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน หรือนําไปลักลอบทิ้ง 

  >> หนวยงานภาครัฐอื ่น มีทั ้งการกําหนดและทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวของกับ

การจัดการขยะมูลฝอย การสงเสริมการสรางรายไดจากการลดขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การคนควาและวิจัย

ทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการกําจัดขยะมูลฝอย การพัฒนาศักยภาพแกชุมชน เชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอน ุรักษ พลังงาน สําน ักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล อมจังหวัด สําน ักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

  >> ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน มีทั้งการดําเนินกิจกรรมเพื่อคืนกําไรแกสังคม การศึกษาวิจัย

องคความรูดานสิ่งแวดลอม การทํางานในระดับชุมชนและเปนหนวยประสานกับภาคีตางๆ เชน บริษัทวงษพาณิชย 

บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันการ

จัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม มูลนิธิสวนแกว สมาคมสรางสรรคไทย

  >> ภาคการศึกษา มีทั้งการสนับสนุนดานบุคลากรเพื่อใหความรู ขอมูลทางวิชาการและดําเนินงาน

วิจัยในเชิงลึก ตลอดจนรวมกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและปลูกจิตสํานึก 

เชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน

  ๓.๓.๖ การจัดทํากรอบการดําเนินงานตามนโยบาย คสช.

   กรมควบคุมมลพิษเสนอ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดแนวทางการดําเนิน

งานไว ๔ ดาน ประกอบดวย (๑) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (๒)   สรางรูป

แบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (๓) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย (๔) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งแบงการดําเนินงานออกเปน ๓ ระยะ สรุปได

ดังตารางที่ ๓-๒ 



๑๙๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ๓-๒  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเรงดวน (๖ เดือน)

แนวทางการดําเนินงานระยะ
ปานกลาง (๑ ป)

แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
(๑ ปขึ้นไป)

๑. กําจัดขยะมูลฝอย
ตกคางสะสมในสถานที่ 
กํ า จัดขยะ มูลฝอย
ในพื้นที ่วิกฤติ (ขยะ
มูลฝอยเกา)

๑. สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อ
ปดหรือจัดทําแผนงานฟนฟูสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 
๒. ฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเกาและ
รองรับขยะมูลฝอยใหม ทางเลือก 
ดังนี้ 
 ๒.๑ ป ด ส ถ า น ที ่กํ า จั ด ข ย ะ
มูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยเดิมใหดําเนินการได
ถูกตองตามหลักวิชาการ
 ๒.๒ กํ า จั ด ในสถานที ่กํ า จั ด
ขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช
เปนเชื ้อเพลิงทดแทนโดยตรงให
กับโรงงานของเอกชนที ่มีอยู เ ดิม 
หรือผลิตเปนแทงเชื ้อเพลิง (RDF) 
หรือสงเสริมการลงทุนของเอกชน
เพิ่มเติม
๓. กรณีสถานที ่กําจัดขยะมูลฝอย
เปนของเอกชนและดํา เนินงาน
ไมถูกตอง ให บังคับใชกฎหมาย
ใหดําเนินการอยางถูกตอง 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๑ : จํานวน 
๖ จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ 
(เอกชน) และปทุมธานี (เอกชน)

เปาหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมได ๑๑.๐๕ ลานตัน (รอยละ 
๓๙ ของขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ทั้งประเทศ ๒๘ ลานตัน)

๑. สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปด
หรือจัดทําแผนงานฟนฟูสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย 
๒. ฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม
เพือ่จัดการขยะมูลฝอยเกาและรองรับ
ขยะมูลฝอยใหม ทางเลือก ดังนี้ 
 ๒.๑ ปดสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย 
หรอื ปรบัปรงุสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมใหดําเนินการไดถูกตองตามหลัก
วิชาการ
 ๒.๒ กําจัดในสถานที ่กําจัดขยะ
มู ลฝอยของ เอกชน หรื อ ใช เป น
เชื ้อ เพลิ งทดแทนโดยตรง ให กั บ
โรงงานของเอกชนที ่มีอยู เดิม หรือ
ผลิตเปนแทงเชื ้อเพลิง (RDF) หรือ
สงเสริมการลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม
๓. กรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปน
ของเอกชนและดําเนินงาน ไมถูกตอง 
ใหบังคับใชกฎหมายใหดําเนินการ
อยางถูกตอง 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๑ : จํานวน
๒๐ จังหวัด : กาญจนบุรี นครศรี-
ธรรมราช เพชรบุรี  สุราษฎรธานี  
ร า ช บุ รี  ข อ น แ ก น  ป ร า จี น บุ รี  
ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี นครราชสีมา 
ลําปาง แพร  ชัยนาท เพชรบูรณ  
ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา 
กระบี่ และ สมุทรสาคร

เปาหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมได ๑๑.๔๐ ลานตัน(รอยละ 
๔๑ ของขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ทั้งประเทศ ๒๘ ลานตัน)

๑. สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปด
หรือจัดทําแผนงานฟ นฟูสถานที ่กําจัด
ขยะมูลฝอย 
๒. ฟ นฟูสถานที ่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเกาและรองรับ
ขยะมูลฝอยใหม ทางเลือก ดังนี้ 
     ๒.๑ ปดสถานที ่กําจัดขยะมูลฝอย 
หรือ ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมใหดําเนินการไดถูกตองตามหลัก
วิชาการ
     ๒.๒ กําจัดในสถานที ่กํ าจัดขยะ
มูลฝอยของเอกชน หรือใชเปนเชื้อเพลิง
ทดแทนโดยตรงใหกับโรงงานของเอกชน
ที ่มีอยู เดิม หรือผลิตเปนแทงเชื ้อเพลิง 
(RDF) หรือสงเสริมการลงทุนของเอกชน
เพิ่มเติม
๓. กรณีสถานที ่กําจัดขยะมูลฝอยเปน
ของเอกชนและดําเนินงานไมถูกตอง
ใหบังคับใชกฎหมายใหดําเนินการอยาง
ถูกตอง 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๑ : จํานวน 
๔๗ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม 
สมุทรสงคราม พะเยา นราธิวาส พัทลุง 
สระแกว ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยภูมิ พิจิตร 
หนองบัวลําภู สุรินทร บึงกาฬ กาฬสินธุ 
อุตรดิตถ นาน ตราด กําแพงเพชร สิงหบุรี 
นครนายก สตูล อํานาจเจริญ อุดรธานี 
พิษณุโลก สกลนคร พังงา จันทบุรี ยโสธร 
แมฮองสอน นครสวรรค มุกดาหาร 
อุทัยธานี อุบลราชธานี  เชียงราย ระยอง 
ลําพูน หนองคาย เชียงใหม นครพนม 
ปตตานี รอยเอ็ด อางทอง บุรีรัมย เลย 
และ สุพรรณบุรี

เปาหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ได ๒.๕๐ ลานตัน (รอยละ ๙ ของขยะ
มูลฝอยตกคางสะสมทั ้งประเทศ ๒๘ 
ลานตัน)



๑๙๖

(ตอ) ตารางที่ ๓-๒  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเรงดวน (๖ เดือน)

แนวทางการดําเนินงานระยะ
ปานกลาง (๑ ป)

แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
(๑ ปขึ้นไป)

๒. สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
ที ่เหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม)
 - เนนการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตตนทาง 
 - จั ด ก า ร ข ย ะ
มูลฝอยแบบศูนยรวม 
 - กําจัดโดยเทคโน-
โลยีแบบผสมผสาน
เนนการแปรรูปเปน
พลั งงานหรือทํ า ให
เกิดประโยชน สูงสุด

๑.  นํารองรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
 ๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนย
กํ า จัดขยะมูลฝอยรวมที ่รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอย ตั ้งแต ๓๐๐ 
ตัน/วัน ขึ้นไป โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ จัดระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๑.๒ คดัแยกของเสยีอนัตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั ่วไป 
และเก็บรวบรวม ณ สถานที ่เก็บ
รวบรวมของจังหวัด และสงไปกําจัด
ยังสถานที่กําจัดของเอกชน
 ๑.๑.๓ จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และ
แปรรูปขยะมูลฝอยไปเปนพลังงาน 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงบอฝงกลบเดิม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใชงาน 
 ๑.๒ รูปแบบ  Model  M  ศูนย
กํ า จัดขยะมูลฝอยรวมที ่รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอย ตั ้งแต ๕๐ - 
๓๐๐ ตัน/วัน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ จัดระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๒.๒ คดัแยกของเสยีอนัตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั ่วไป 
และเก็บรวบรวม ณ สถานที ่เก็บ
รวบรวมของจังหวัด และสงไปกําจัด
ยังสถานที่กําจัดของเอกชน
 ๑.๒.๓ จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ
ทําปุย หรือแปรรูปเปนพลังงาน เชน 
กาซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟา
 ๑.๒.๔ ปรับปรุงบอฝงกลบเดิม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใชงาน 

๑.  นํารองรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย
 ๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต ๓๐๐ ตัน/วัน ขึ ้นไป 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ จั ด ระบบคั ดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๑.๒ คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด และสงไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดของเอกชน
 ๑.๑.๓  จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และ
แปรรูปขยะมูลฝอยไปเปนพลังงาน 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
 ๑.๑.๔  ปรับปรุงบอฝงกลบเดิม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใชงาน 
 ๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต ๕๐ - ๓๐๐ ตัน/วัน 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  จัดระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๒.๒  คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด และสงไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดของเอกชน
 ๑.๒.๓  จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ทําปุย 
หรือแปรรูปเปนพลังงาน เชน กาซ
ชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟา
 ๑.๒.๔  ปรับปรุงบอฝงกลบเดิม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใชงาน 

๑. นํารองรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
 ๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมที ่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต ๓๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๑.๒  คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของ
จังหวัด และสงไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ของเอกชน
 ๑.๑.๓  จัดทําระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรูปขยะ
มูลฝอยไปเปนพลังงาน เพื่อผลิตกระแส
ไฟฟา
 ๑.๑.๔  ปรับปรุงบอฝงกลบเดิมให
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มระยะ
เวลาการใชงาน 
 ๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมที ่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอย ตั้งแต ๕๐ - ๓๐๐ ตัน/วัน โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๒.๒  คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของ
จังหวัด และสงไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ของเอกชน
 ๑.๒.๓  จัดทําระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ทําปุย หรือ
แปรรูปเปนพลังงาน เชน กาซชีวภาพ 
ผลิตกระแสไฟฟา
 ๑.๒.๔  ปรับปรุงบอฝงกลบเดิมใหถูก
ตองตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มระยะเวลา
การใชงาน 



๑๙๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(ตอ) ตารางที่ ๓-๒  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเรงดวน (๖ เดือน)

แนวทางการดําเนินงานระยะ
ปานกลาง (๑ ป)

แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
(๑ ปขึ้นไป)

 ๑.๓  รูปแบบ Model S ศูนย
กํ า จัดขยะมูลฝอยรวมที ่รอง รับ
ปริมาณขยะมูลฝอย นอยกวา ๕๐ 
ตัน/วัน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑  จัดระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง
 ๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั ่วไป 
และเก็บรวบรวม ณ สถานที ่เก็บ
รวบรวมของชุมชน และสงไปยัง
สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด 
 ๑.๓.๓  จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยนํา
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก
ไปฝงกลบและ/หรือ นําขยะมูลฝอย
ที่ผานการคัดแยกไปใชประโยชนอื่น 
อาทิ ทําปุย
๒. จัดใหมีสถานที ่เก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด 
จังหวัดละ ๑ แหง
๓. สงเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือ
ดําเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนสง 
และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๒ : 
๑. Model L ไดแก จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต 
ทน.หาดใหญ  และ ทน.สงขลา 
จ.สงขลา กรุงเทพมหานคร และ 
จ.เชียงราย
๒. Model M ไดแก ทม.นาน จ.นาน 
และ ทต.เมืองแกลง จ.ระยอง
Model S ไดแก ทต.ทาวังผา จ.นาน 
ทม.สีคิ้ว ทต.โนนแดง จ.นครราชสีมา 
และ ทต.ลําปลายมาศ ทต.อิสาณ 
จ.บุรีรัมย

 ๑.๓  รูปแบบ Model S ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอย นอยกวา ๕๐ ตัน/วัน โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑  จัดระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง 
 ๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของชุมชน และสงไปยังสถานที่เก็บ
รวบรวมของจังหวัด 
 ๑.๓.๓  จัดทําระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยนํา
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกไป
ฝงกลบและ/หรือนําขยะมูลฝอยที่ผาน
การคัดแยกไปใชประโยชนอื ่น อาทิ 
ทําปุย
๒. จัดใหมีสถานที ่เก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัด
ละ ๑ แหง
๓. สงเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือ
ดําเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนสง 
และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๒ : จํานวน 
๒๖ จังหวัด : นครปฐม อยุธยา สระบุรี  
ปทุมธานี  ลพบุรี  ส มุทรปราการ    
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี 
สุ ราษฎร ธานี  ราชบุ รี  ขอนแกน 
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี 
นครราชสีมา  (ยก เวน  ทม .สีคิ ้ว 
ทต.โนนแดง) ลําปาง แพร ชัยนาท 
เพชรบูรณ  ระนอง ชุมพร ยะลา 
ฉะเชิงเทรา กระบี่ และ สมุทรสาคร

 ๑.๓  รูปแบบ Model S ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมที ่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอย นอยกวา ๕๐ ตัน/วัน โดยดําเนิน
การ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ จดัระบบคดัแยกขยะมลูฝอย
ทั่วไปที่ตนทาง 
 ๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของ
ชุมชน และสงไปยังสถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด 
 ๑.๓.๓ จัดทําระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน โดยนําขยะ
มูลฝอยที ่เหลือจากการคัดแยกไปฝง
กลบและ/หรือนําขยะมูลฝอยที่ผานการ
คัดแยกไปใชประโยชนอื่น อาทิ ทําปุย
๒. จัดใหมีสถานที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัดละ 
๑ แหง
๓. สงเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดําเนิน
งานระบบเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

พื้นที่เปาหมายขั้นตอนที่ ๒ : จํานวน 
๔๖ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม 
สมุทรสงคราม พะเยา นราธิวาส พัทลุง 
สระแกว ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยภูมิ พิจิตร 
หนองบัวลําภู สุรินทร บึงกาฬ กาฬสินธุ 
อุตรดิตถ นาน (ยกเวน ทต.ทาวังผา 
ทม.นาน) ตราด กําแพงเพชร สิงหบุรี 
นครนายก สตูล อํานาจเจริญ อุดรธานี 
พิษณุโลก สกลนคร พังงา จันทบุรี ยโสธร 
แมฮองสอน นครสวรรค มุกดาหาร 
อุทัยธานี อุบลราชธานี ระยอง (ยกเวน 
ทม.แกลง) ลําพูน หนองคาย เชียงใหม 
นครพนม ปตตานี รอยเอ็ด อางทอง 
บุรี รัมย  (ยกเวน ทต.ลํ าปลายมาศ
ทต.อิสาณ) เลย และ สุพรรณบุรี



๑๙๘

(ตอ) ตารางที่ ๓-๒  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเรงดวน (๖ เดือน)

แนวทางการดําเนินงานระยะ
ปานกลาง (๑ ป)

แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
(๑ ปขึ้นไป)

๓. ว า ง ร ะ เ บี ย บ 
มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

๑. ออกระเบียบใหผู วาราชการ
จังหวัดเปนผูกํากับดูแลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
หลักวิชาการ
๒. ออกระเบียบใหมีคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานทําหนาที่จัดทําแผนแมบท
และบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในภาพรวมของ
จังหวัด โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที ่อื ่นตามที ่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะกําหนด 
๓. จัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และ
กําหนดรูปแบบ เทคโนโลยีทางเลือก
สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยของ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแตละ
ขนาด (ทส.)
๔. พิจารณาผอนปรนกฎหมายที ่
เกี ่ยวของ เชน การจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) พระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื ่องการทํารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ และหรือออกมาตรการเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการลงทุนของภาค
เอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย (ทส./กค./
พน./มท./อก.)
๕. ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม คาบริการ หลักเกณฑ
และมาตรฐานการลด คัดแยก เก็บ
รวบรวม ขนสง และกํา จัดขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้อ (สธ./ทส.)

๑. พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาต
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (Permitting 
system) (ทส.)
๒. จัดทําโครงการนํารองการเรียกคืน
ซากผลิตภัณฑ เครื ่องใช ไฟฟาและ
ผลิตภัณฑอิ เล็กทรอนิกสตามหลัก
การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต 
(Extended Producer Responsi-
bility : EPR) (ทส./อก.)
๓. กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ ร ะ เ บี ย บ
บังคับใชในการนําวัสดุรีไซเคิลเปน
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุ
ภัณฑ/ผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรม 
(อก.)
๔. จัดทํามาตรการเพื ่อการปองกัน 
และแกไขปญหาการลักลอบทิ ้งกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตราย (อก./ทส.)
๕. ส ง เ สริ มการก อสร า ง โร ง ง าน
บําบัด/กําจัด/รีไซเคิลเพิ่มเติม (อก.)
๖. ออกขอบัญญัติทองถิ ่นใหมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั ่ว ไป 
ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสีย
อั นตราย )  และห ามทิ ้ง ขอ ง เ สี ย
อันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตาม
กฎกระทรวงที ่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด (อปท./มท.)
๗. พิจารณาเสนอกฎหมายที ่จะใช
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศใหเปนเอกภาพ (ทส./
มท./สธ./อก.)

๑. ออกกฎหมายดานการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ ไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส  
(Waste Electrical and Electronic 
E q u i p m e n t  –  W E E E )  ต า ม
ห ลั ก ก า ร ข ย า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ของผู ผลิต (Extended Producer 
Responsibility : EPR) / คาธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ (Product charge) (ทส.)
๒. ออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย (ขยะทั ่วไป ขยะอินทรีย 
ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และหาม
ทิ ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ทั ่ว ไปตามกฎกระทรวงที ่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด (อปท./มท.)



๑๙๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(ตอ) ตารางที่ ๓-๒  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ระยะเรงดวน (๖ เดือน)

แนวทางการดําเนินงานระยะ
ปานกลาง (๑ ป)

แนวทางการดําเนินงานระยะยาว
(๑ ปขึ้นไป)

๖. ออกกฎระเบียบเรื ่องระบบการ
ตรวจสอบควบคุมการจัดตั ้งและ
ดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
(สธ./ทส.)
๗. ออกขอบัญญัติทองถิ ่นใหมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั ่วไป 
ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ของเสีย
อันตราย)  และหามทิ ้งของเ สีย
อันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั ่วไป
ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ที ่ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขกําหนด (อปท./มท.)

๔. สร างวิน ัยของ
คนในชาติมุ ง สู การ
จัดการที่ยั่งยืน
- ใหความรูประชาชน
- บังคับใชกฎหมาย

๑. ตรวจสอบและดําเนินการทาง
กฎหมายแกผู ลักลอบทิ ้ง ลักลอบ
กําจัด ขยะมูลฝอยชุมชน กาก
อุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของ
เสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื ้อที ่
ไมถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.)
๒. รณรงค ประชาสัมพันธใหความ
รู ปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ตั ้งแตการลด 
คัดแยกที ่ตนทาง จนถึงการกําจัด
ขั ้นสุดทาย ตลอดจนลดการใชถุง
พลาสติกและหันมาใชวัสดุอื ่นแทน 
(ทส./สนร.)  
๓. สรางจิตสํานึกและวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยใหแกนักเรียน
และเยาวชน โดยใหมีการปฏิบัติเปน
รูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษา
ทุกแหงเปนตัวอยาง (ศธ.)

๑. ตรวจสอบและดําเนินการทาง
กฎหมายแกผูลักลอบทิ้ง ลักลอบกําจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม 
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย
และมูลฝอยติดเชื ้อที ่ไมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (อก./สธ./วท./
สตช./มท./อปท.)
๒. ควบ คุมการประกอบ กิจการ
รานรับซื ้อของเกาทั ้งการใหอนุญาต
ประกอบกิจการและการดําเนินกิจการ 
(มท./อปท.) 
๓. รณรงค ประชาสัมพันธใหความรู 
ปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ตั ้งแตการลด
คัดแยกที่ตนทาง จนถึงการกําจัดขั้น
สุดทาย ตลอดจนลดการใชถุงพลาสติก
และหันมาใชวัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)  
๔. สรางจิตสํานึกและวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยใหแกนักเรียนและ
เยาวชน โดยใหมีการปฏิบัติเปนรูป
ธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุก
แหงเปนตัวอยาง (ศธ.)

๑. ตรวจสอบและดํ า เนิ นการทาง
กฎหมายแกผู ลักลอบทิ้ง ลักลอบกําจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม
กากกัมมันตรั งสี  ของเสียอันตราย
และมูลฝอยติดเชื ้อที ่ไมถูกตองตาม
หลักเกณฑที ่กําหนด (อก./สธ./วท./
สตช./มท./อปท.)
๒. ควบคุมการประกอบกิจการราน
รับซื้อของเกาทั้งการใหอนุญาตประกอบ
กิจการและการดําเนินกิจการ (มท./
อปท.)
๓. รณรงค ประชาสัมพันธใหความรู  
ปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั ้งแตการลด คัดแยกที ่
ตนทาง จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย ตลอด
จนลดการใชถุงพลาสติกและหันมาใช
วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)  
๔. ส ร า ง จิ ตสํ านึ กและ วินั ย ในการ
จัดการขยะมูลฝอยใหแกนักเรียนและ
เยาวชน โดยใหมีการปฏิบัติเปนรูปธรรม
ในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแหง
เปนตัวอยาง (ศธ.)

ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ 



๒๐๐

 ในการนี้ ไดกําหนดใหมีการประสานขับเคลื่อน Roadmap โดยกําหนดบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ประสานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต ๓ มาตรการ ไดแก มาตรการลดขยะมูลฝอย มาตรการ

จัดการขยะมูลฝอย โดยครอบคลุมการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดเก็บขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย มาตรการ

สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของมีดังนี้

 ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด
 ๒) กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ๓) กระทรวงสาธารณสุข

 ๔) กระทรวงศึกษาธิการ

 ๕) กระทรวงพลังงาน

 ๖) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ๗) กระทรวงการคลัง ประกอบดวย สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 ๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย กรมพัฒนาที่ดิน

 หนวยงานที่เกี่ยวของเหลานีท้ําหนาที่ในการสนับสนุนคําปรึกษาและเอกสารทางวิชาการ จัดทําแผนแมบท

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ รับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประสานงานในพื้นที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบังคับใชกฎหมาย ดําเนินการ

ทางกฎหมายกับผูลักลอบทิ้งของเสียกากอุตสาหกรรม รวมทั้งประสานทุกสวนราชการในการดําเนินงานตาม Roadmap 

ไปในทิศทางเดียวกัน

 ๓.๓.๗ กรณีปญหาขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย

  การลงพื้นที่เพื่อศึกษาปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนัน้ มีจังหวัดที่มีปญหาในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ ่งเปนจังหวัดที ่มีขยะมูลฝอยตกคางสะสม

ในปริมาณมาก และเปนพื้นที่เปาหมายที่ตองจัดการเรงดวน นอกจากนัน้ยังมีกรณีไฟไหมบอขยะแพรกษา จังหวัด

สมุทรปราการที่มีการไหมซํ้าซาก และมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ขอมูลทั่วไป หางจากกรุงเทพมหานคร ๗๕ กิโลเมตร พื้นที่ ๑.๕ ลานไร เปนที่ราบลุมมีแมนํา้

เจาพระยาและแมนํา้อืน่ๆ ไหลผาน มีพื้นที่เกษตรรอยละ ๖๕ สวนใหญเปนพื้นที่นา มีชลประทานครอบคลุมพื้นที่

ทุกอําเภอ (สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖) แบงเปน ๑๖ อําเภอ มี ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด 

๑ เทศบาลนคร ๔ เทศบาลเมือง ๓๑ เทศบาลตําบล และ ๑๒๑ องคการบริหารสวนตําบล ประชากร ๗.๙ แสนคน 

(ประชากรแฝง ๔ แสนคน) เปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แหง เขตประกอบการอุตสาหกรรม ๒ แหง 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตเกือบ ๓,๐๐๐ แหง ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอยูในอันดับ ๓ ของประเทศ (สํานักงาน



๒๐๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗) เปนเมืองทองเที่ยวผสมกับเมืองอุตสาหกรรม มีที่พักอาศัยหนาแนนมาก ปะปนกับบานเรือน

ดั้งเดิม ปจจุบันสภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง

   สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร

และประชากรแฝงทั้งสิ ้นประมาณ ๑.๒ ลานคน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย ๑,๒๐๐ ตันตอวัน (อัตราการเกิดขยะ

มูลฝอย ๑ กิโลกรัมตอคนตอวัน) กําจัดไดรอยละ ๕๖ หรือประมาณ ๗๐๐ ตันตอวัน มีขยะมูลฝอยตกคางถึงรอยละ ๔๔ 

สงผลตอปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ซึ่งเปนปญหาขยะมูลฝอยเการอยละ ๙๐ และขยะมูลฝอยใหมรวมประมาณ 

๔๐๐,๐๐๐ ตัน โดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี ้ จากการสํารวจของสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ ๖ (๒๕๕๗) พบวามีปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปใชประโยชนรอยละ ๑๕ เก็บขนนําไปกําจัดไดรอยละ ๘๕ 

ซึ่งสวนใหญเปนการกําจัดแบบไมถูกตอง คิดเปนรอยละ ๗๑ 

   ปจจุบัน มีจํานวนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ไดรวมกับ

หนวยงานราชการอื่น ๕๗ แหง เปนของเอกชน ๓๙ แหง และของตนเอง ๒๐ แหง สวนวิธีการกําจัดเปนแบบกองบนพื้น 

(Open Dumping) ๗๙ แหง ฝงกลบโดยดินกดทับครั้งคราว ๒๔ แหง กองบนพื้นแลวเผา ๗ แหง เตาเผา ๖ แหง 

(สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๖, ๒๕๕๗)

   ผลกระทบจากปญหาขยะมูลฝอยชุมชน ปญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีไมเพียงพอ ไดทําให

เกิดขยะมูลฝอยตกคาง มีนํา้ชะจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสูพื้นที่เกษตร เมื่อลมแรงขยะมูลฝอยจะถูกพัดปลิวกระจาย

ออกนอกกอง นอกจากนัน้ ยังมีเหตุการณไฟไหมบอขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บอขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลทาเรือ บอขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลนครหลวง และบอขยะมูลฝอยอําเภอบางปะอิน ในชวงเดือน

พฤษภาคมสงผลใหเกิดปญหากลิ่นและควัน ไดสรางความเดือนรอนรําคาญแกประชาชนและสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 

๒๐๑๒๐๑๒๐๑



๒๐๒

   การจัดการปญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่ผานมา ไดดําเนินการแกไขมาโดยตลอด ซึ่งหลังเหตุการณ

ไฟไหม ๔ แหงในระยะเวลา ๑ เดือน ไดทําการตรวจสอบพื้นที่เปดใหทิ้งขยะมูลฝอย พบวามีบางแหงผิดกฎหมายและ

ไมมีการจัดการ ซึ่งจะดําเนินคดีกับเจาของบอขยะมูลฝอยที่ไมไดรับอนุญาต และพรอมเอาผิดกับผูเกี่ยวของหากพบ

การปลอยปละละเลย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาไดทําสัญญาใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบพัฒนาการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการใชเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงความรอนผลิต

พลังงานไฟฟาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการปญหาขยะ

มูลฝอยเปนไปอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

   - ระยะเรงดวน จัดหาสถานที่รวมเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอย แบงวันหรือชวงจัดเก็บขยะมูลฝอย

แตละประเภท สงเสริมการมีสวนรวมและคัดแยกกอนทิ้งมุงสูการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ Zero waste รวมทั้งจัดหา

รถเก็บขนแบบแยกประเภท และการนําขยะมูลฝอยไปแปรรูปเปนพลังงาน

   - ระยะกลาง ๑–๒ ป ตั้งงบประมาณจัดซื้อ ซอมหรือเปลี่ยนรถเก็บขนขยะมูลฝอย และใหเอกชน

เปนผูรับจางเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตอง สวนกลางสนับสนุนงบประมาณ

ในการหาสถานที่หรือวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย และรวมกันจัดตั้งศูนยขนถายและกําจัดขยะมูลฝอยรวมตามโซนตางๆ

   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีเปาหมาย

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยไดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลครบทุกแหง โดยจังหวัด

มีแนวทางในการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล และมีการ

ขนถายเพื่อนํามากําจัดในสถานที่ที่มีในปจจุบัน และสงไปยังเอกชนเพื่อไปผลิตเปนปุยอินทรียและคัดแยกขายใหโรงงาน

ปูนซีเมนตเพื่อนําไปเปนพลังงานความรอนควบคูกับเชื้อเพลิงลิกไนตในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต และดําเนินงานตาม 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย ๕ ขั้นตอน คือ 



๒๐๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๑) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่

   ๒) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที ่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) 

โดยเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสานเนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

   ๓) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

   ๔) สรางวินัยของคนในชาติมุ งสู การจัดการที่ยั ่งยืน เนนใหความรูประชาชน สนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชนและบังคับใชกฎหมาย โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด    

   ๕) สรางสังคมสีเขียว และสงเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

   กรมควบคุมมลพิษไดใหแนวทางดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & green city) 

เนนการบูรณาการหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนงานโครงการและ

ดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ๓ ประเภท ไดแก (๑) ขยะมูลฝอยชุมชน ผลักดันใหเกิดการกําจัดใหถูกหลัก

วิชาการ ลดปริมาณการเก็บขน เนนการคัดแยกจากตนทาง (๒) ของเสียอันตรายจากชุมชน ผลักดันการสรางเครือขาย

หรือรูปแบบที่ดีในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และ (๓) มูลฝอยติดเชื้อ พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ผลักดันศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม ไมนอยกวา ๑ ศูนยตอสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค

   ความคิดเห็นของประชาชน สวนใหญตระหนักตอสถานการณปญหา และรับรูวาจังหวัดเปน ๑ 

ใน ๖ พื้นที่วิกฤต และเปนขาวใหญกับเหตุการณไฟไหม เห็นดวยกับนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยการ

ปดบอทิ้งขยะมูลฝอยเดิม แตเปนหวงเรื่องผลตอความขัดแยงจากชุมชนในพื้นที่บอทิ้งขยะมูลฝอยใหม ซึ่งควรคํานึง

ความคุมคาและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพราะอยุธยานํา้ทวมทุกปมลพิษสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 

ซึ่งควรเนนการพัฒนา ปรับปรุงบอทิ้งขยะมูลฝอยใหดี มีประสิทธิภาพ สะดวกในการขนยาย และประหยัดตนทุน 

สวนการกําจัดโดยเผาแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา เห็นวาเปนเรื่องที่ดีเพราะมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ฝง โดยมีความมั่นใจวา

ระบบการเผาจะมีความปลอดภัยและไมกอมลพิษ แตตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื ่อไมใหเกิด

ผลกระทบกับภาคสวนที่เกี่ยวของ และใหมีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมดวย 

๒๐๓๒๐๓๒๐๓



๒๐๔

   ตอมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๓๗๕ ลานบาท ใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองออกแบบและกอสรางบอขยะแหงใหมที่ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล เนือ้ที่เกือบ ๔๐๐ ไร ซึ่งเปน

โครงการบริการจัดการขยะแบบครบวงจรนํารองของประเทศ คือ มีทั้งระบบฝงกลบและระบบนําเขาเตาเผา เพื่อนํา

ความรอนไปผลิตเปนกระแสไฟฟา โดยเริ่มนําเครื่องจักรในการคัดแยกขยะมาตั้งที่บอขยะบานปอมแลว เพื่อคัดแยกขยะ

กองเทาภูเขาเหลานี้ กอนลําเลียงไปไวที่บอแหงใหมในตําบลมหาพราหมณ คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน

   เห็นไดวาปญหาขยะมูลฝอยเปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการแกไข เนือ่งจากที่ผานมายังเปนการแก

ปญหาที่ปลายเหตุมากกวาการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ซึ่งจําเปนตองมุงเนนและรวมกันสรางความตระหนักในการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดใหนอยลง ปจจุบันทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวคิดการรณรงคใหประชาชนมี

สวนรวมในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย โดยสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนตั้งแตตนทางเพื่อให

งายตอการจัดการในขั้นตอนตอไปมากยิ่งขึ้น และยังเพิ่มการบูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กับหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้นดวย

   ๒) กรณีไฟไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

    ขอมูลพื้นที่ มีพื้นที่ ๑๕๐ ไร เปนบอดินลึก มีเอกชนเปนเจาของที่ดิน ไดรับใบอนุญาต ๓ ป 

จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ใหใชพื ้นที ่ทําโรงงานปุ ยเคมีและอยู ระหวางสัญญาเชาปที ่ ๒ 

โดยมีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เปนผูอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ หมดอายุป พ.ศ. ๒๕๕๕

    สถานการณไฟไหมบอทิ ้งขยะมูลฝอยแพรกษา เมื ่อ ๑๖-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ซึ่งไฟไดลุกไหมบอทิ้งขยะมูลฝอยเอกชน ในซอยแพรกษา ๘ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง โดยเพลิงไดลุกไหมอยางรุนแรง

สงผลใหเกิดกลุมควันสีดําและมีกลิ่นเหม็น ปกคลุมพื้นที่โดยรอบ และแพรกระจายออกไปยังพื้นที่อื ่นๆ ตองอพยพ

ประชาชนออกจากพื้นที่และประกาศเปนพื้นที ่ภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยไฟไหมตอเนือ่งเปนเวลา ๑ สัปดาห และพบ

กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบมาจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูนํามาทิ้งไวดวย 

๒๐๔๒๐๔๒๐๔



๒๐๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ผลกระทบและการจัดการที่ผานมา จากเหตการณสงผลกระทบตอประชาชนหลายพันคน  

ทั้งดานสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต และความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการรวมตัวของประชาชนกวา ๒,๐๐๐ คน 

ฟองดําเนินคดีทั ้งทางแพงและทางปกครองแกหนวยงานรัฐและเอกชนที ่เกี ่ยวของ และเรียกรองใหมีการปดบอ 

และเรงฟนฟูสภาพแวดลอมใหสามารถอาศัยอยูตอไปไดอยางปลอดภัย ทั้งนี ้ กรมควบคุมมลพิษ ไดตรวจสอบคุณภาพ

อากาศ ในชวงเกิดเหตุพบสารซัลเฟอรไดออกไซดเกินคามาตรฐาน ๒๐-๓๐ เทา พบฝุนขนาดเล็กมากถึง ๓๕๐ ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร สูงกวามาตรฐาน ๓๐ เทา จัดอยูในขั้นวิกฤต ตองอพยพประชาชนที่อาศัยอยูในรัศมี ๑.๕ กิโลเมตร 

ออกจากพื้นที่จํานวน ๓ ชุมชน ๑,๔๘๐ ครอบครัว 

    การสะทอนจากสังคม กรณี “บอทิ้งขยะมูลฝอยแพรกษา” สงผลใหสังคมจับตามองปญหา

การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย และการจัดการการรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการแกไขและฟนฟูสภาพแวดลอม 

ซึ่งทําใหพบวามีบอขยะมูลฝอยที่เกิดจากการลักลอบทิ้งอยูในหลายพื้นที่ของประเทศ และสวนหนึง่เปนของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม และเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประชุมเรงรัด “กําหนด

การแกไขปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย” เปนวาระสําคัญที่ตองบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    จากกรณีดังกลาว ชาวบานในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๒,๐๐๐ คน ยื่นฟอง

ผูประกอบการคัดแยกและฝงกลบขยะมูลฝอย รวมทั้งเจาของที่ดินที่จัดทําเปนบอขยะมูลฝอยเนื้อที่ ๑๕๓ ไร รวม ๓ คน 

จํานวน ๑๐ สํานวน ตอแผนกคดีสิ่งแวดลอม เรื่องการกระทําที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมตอเนือ่ง ๓ ครั้ง บริเวณบอทิ้งขยะมูลฝอย ในเดือนมีนาคม โดยเรียกคาเสียหายรายละ 

๑ แสนบาท รวม ๒๐๐ ลานบาท และปจจุบันอยูระหวางการไกลเกลี่ยคดี

    ในกรณีนี้ไดมีหลายฝายเกี่ยวของ ตั้งแตเจาของที่ดิน ผูเชา จนถึงหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง 

เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 

และหนวยงานในทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผู วาราชการจังหวัด 

ควรรวมกันแกไขปญหาอยางจริงจังโดยใชกฎหมายที่เขมงวด เนือ่งจากมีการรองเรียนอยูบอยครั้ง การใชกฎหมายกับ

ผูประกอบการหรือผูเชาที่ดิน หรือกระทั่งเจาของที่ดิน หรือเพิ่มบทลงโทษกับผูลักลอบทิ้งแทนการเปรียบเทียบปรับ  



๒๐๖

  ๓.๓.๘ กรณีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี

   กรมควบคุมมลพิษไดจัดลําดับจังหวัดที่มีปญหาวิกฤตในดานการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง ๗๗ 

จังหวัด โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งป ซึ่งมีเพียง ๓ จังหวัด ที่ไมมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ไดแก 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

   ๑) กรณีจังหวัดภูเก็ต

    จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๗๐ ตารางกิโลเมตร เปนเกาะขนาดใหญ ตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดีย 

อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๖๒ กิโลเมตร แบงเปน ๓ อําเภอ มี ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๑๑ เทศบาล และ ๗ 

องคการบริหารสวนตําบล ประชากร ๓.๗ แสนคน นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงอีกกวา ๓ แสนคน

    ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะมูลฝอยคิดเปน ๖๖๑ ตันตอวัน โดยในรอบ 

๑๔ ป (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖) จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอปรอยละ ๗.๓ ทั้งนี้ ศูนยกําจัด

ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตไดคาดการณไววาปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งจาก

ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย ๖๙๔ ตันตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน ๙๘๗ ตันตอวัน ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจัดอยูใน

ภาวะวิกฤตเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไข (เทศบาลนครภูเก็ต, ๒๕๕๗) 

    จังหวัดภูเก็ตมีการจัดการขยะมูลฝอย โดยเนนการจัดการตั้งแตตนทางโดยใชหลัก 3Rs

และการจัดการปลายทางโดยจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด และยังรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในพื้นที่ดวย

    เนนการใชหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอยมาใชประโยชนและเพิ่มมูลคา เชน 

แปรรูปเปนพลังงานไฟฟา (Refuse Derived Fuel: RDF) การทําปุยหมัก และการนําไปรีไซเคิล โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนได รอยละ ๑๖ 

    เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต โดยไดรับอนุญาตใหใช

ที่ดินจากกรมปาไม จํานวน ๒๙๑ ไรเศษ แบงเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ ๑๓๔ ไร พื้นที่กําจัดมูลฝอยแบบ



๒๐๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เตาเผาชุมชนซึ่งสามารถแปรรูปเปนกระแสไฟฟาได  พื้นที่เตาเผาติดเชื้อ ๔๖ ไร พื้นที่บําบัดนํ้าเสีย ๓๓ ไร และพื้นที่แนว

กันชน ๗๘ ไร (เทศบาลนครภูเก็ต, ๒๕๕๗) 

    มีการลงนามบันทึกขอตกลงขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในการใหบริการรวมกัน 

นอกจากนี ้ยังมีหนวยงานเอกชนอื่นมาใชบริการดวย โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขามากําจัดที่ศูนย

กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ย ๖๐๐ ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครภูเก็ตเฉลี่ย ๑๑๕ ตัน/วัน 

และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและเอกชนเฉลี่ย ๔๘๕ ตันตอวัน (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๗)

   ๒) กรณีจังหวัดนนทบุรี

    มีพื้นที่ ๖๒๒ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนฝงแมนํ้าเจาพระยา หางจากกรุงเทพมหานคร ๒๐ 

กิโลเมตร แบงออกเปน ๖ อําเภอ ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๒ เทศบาลนคร ๓ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตําบล 

และ ๓๔ องคการบริหารสวนตําบล มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ๑.๒ ลานคน และยังมีประชากรแฝงอีกกวา 

๓ ลานคน โดยเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ ๗๕ ของประเทศ แตมีประชากรหนาแนนเปนอันดับ ๒ ของประเทศ 

(กรมการปกครอง, ๒๕๕๗)

    ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ของจังหวัดนนทบุรีที ่จัดเก็บไดในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา

มีจํานวน ๔.๕ แสนตัน หรือเฉลี่ยประมาณ ๑,๒๓๑.๓๓ ตันตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก) โดยมีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่เก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัดไดทั้งหมด จํานวน ๔๕ แหง 

    จังหวัดนนทบุรี เปนอีกหนึง่จังหวัดที่มีชื่อเสียงในดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

โดยเฉพาะดานการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเนนการจัดการตั้งแตตนทาง สรางจิตสํานึกประชาชน และการจัดการปลาย

ทางโดยใชการกําจัดแบบรวมศูนยและอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

    - จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน และประชาชนทั่วไปในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

กอนทิ้ง และหาวิธีสรางมูลคาเพิ่มจากขยะมูลฝอย เชน การเปลี่ยนเปนพลังงาน การนํากลับมาใชซํ้า การนําไปหมักทําปุย

ชีวภาพ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมไดรอยละ ๒๕ 



๒๐๘

    - รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ใช สถานที ่กําจัดขยะมูลฝอยของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ที่ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย ในเนือ้ที่ประมาณ ๔๖๕ ไร โดยแบงออกเปน 

พื้นที่กาํจดัขยะมลูฝอยแบบฝงกลบ โดยการฉดีพน EM ดับกลิ่น และใชดินปดทบัรายวนั พื้นที่ระบบบาํบดัน้ําชะขยะมลูฝอย 

แบบระบบตกตะกอนรวมกับระบบออสโมซีสผันกลับ (Reverse Osmosis) และพื้นที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ (องคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, ๒๕๕๗)

    - มีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

เทศบาล ๑๔ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๓๑ แหง และภาคเอกชน ในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย

   ๓) กรณีกรุงเทพมหานคร

    มีพื้นที่ ๑,๕๖๘.๗๗ ตารางกิโลเมตร เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนศูนยกลาง

การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชย การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ 

แบงการปกครองออกเปน ๕๐ เขต โดยจําแนกเปนเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 

๕.๗ ลานคน (ประชากรแฝงประมาณ ๓ ลานคน) ซึ่งป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนน

อันดับที่ ๑๓ ของโลก (กรมการปกครอง, ๒๕๕๗)

    อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (คิดจากปริมาณที ่จัดเก็บ) ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีจํานวน ๔.๑๔ ลานตัน หรือประมาณ ๙,๙๖๓ ตันตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗ก) ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากป พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑.๖๖ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนปริมาณขยะมูลฝอยของเมืองใหญอื่นๆ ในประเทศ 

อยางเชนจังหวัดภูเก็ต พบวากรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยสูงกวาจังหวัดภูเก็ต ทั ้งนี ้ ธนาคาร

เพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ไดคาดการณไววา

ปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย

เฉลี่ย ๑๒,๖๔๔ ตันตอวัน จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน ๑๕,๖๐๗ ตันตอวัน (สํานักสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐)

    การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมุงสูมหานครสีเขียว เริ่มจัดการตั้งแตตนทาง 

คือ การควบคุมการเกิดขยะมูลฝอย และปลายทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

    - เนนการลดขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดโดยใชหลัก 3Rs จัดเก็บและแยกประเภท

ใหสามารถกลับมาใชประโยชนไดอีก โดยนํารองในสถานศึกษา สถานประกอบการ และตลาดกวา ๓๑๔ แหง สามารถ

ลดขยะมูลฝอยไดรอยละ ๔๐ และเนนการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยผานกิจกรรมตาง ๆ เชน ธนาคารขยะ ศูนยวัสดุ

รีไซเคิลชุมชน การทําปุยหมักอินทรีย การผลิตกาซชีวภาพ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชประโยชนไดรอยละ ๑๔



๒๐๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพจะถูกเก็บรวบรวมและขนสงไปยังสถานีขนถาย

ขยะมูลฝอย ๓ แหง คือ สถานีขนถายขยะมูลฝอยสายไหม รองรบัได ๒,๐๐๐ ตนัตอวัน สถานีขนถายขยะมูลฝอยหนองแขม 

รองรับได ๔,๐๐๐ ตันตอวัน และสถานีขนถายขยะมูลฝอยออนนุช รองรับได ๔,๐๐๐ ตันตอวัน สําหรับขยะอินทรีย

สวนหนึ่งจะถูกนํามาผลิตปุยอินทรียที่โรงงานหมักปุยออนนุช ซึ ่งสามารถรองรับได ๑๐๐ ตันตอวัน และปจจุบัน

กําลังกอสรางโรงเผาขยะมูลฝอยดวยพลังงานความรอนสูงและสามารถผลิตกระแสไฟฟาได ๖-๗ เมกกะวัตต ในพื้นที่

สถานีขนถายขยะมูลฝอยหนองแขมที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได ๓๐๐-๕๐๐ ตันตอวัน (สํานักสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๖)

   - กรณีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร นับวามีรูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ใกลเคียงกัน ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการตั้งแตตนทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดโดยให

ความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ตลอดจนการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ปลายทาง คือ การนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ตองมีวิธีการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ไมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม นอกจากนีย้ังสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น มีความรวมมือและทําบันทึกขอตกลง

รวมกันในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยมุงเนนรูปแบบรวมศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

  ๓.๓.๙ สรุปสถานการณปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

   สถานการณขยะมูลฝอยของประเทศมีปริมาณเพิ ่มสูงขึ ้น แตยังขาดระบบการจัดการที ่

เหมาะสม ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ยังมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและมีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

และยังพบวาขยะจําพวกซากผลิตภัณฑเครือ่งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และยังขาดระบบการ

จัดการที่เหมาะสมเชนกัน  สวนปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ ผลกระทบ และการดําเนินงานในการแกไขและจัดการปญหา

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แสดงไดดังรูปที่ ๓-๓๐



๒๑๐

   ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสาเหตุสวนหนึง่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร  การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ การขยายตัวดานการทองเที่ยว กิจกรรมการบริการ และภาคอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการผลิตและบริโภค

สินคาเพิ ่มขึ ้น ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนือ่ง เกิดปญหาในการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน

ลนถังและตกคาง กอปรกับกฎหมายและมาตรการบทลงโทษในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยยังไมเขมงวด ซึ่งศักยภาพ

ในการเก็บขนและการจัดเก็บขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีนอย และที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังมีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน การเผากลางแจง การเทกอง การทิ้งในบอดินเกา 

ทิ้งในพื้นที่รกราง ในสวนของภาคครัวเรือนยังมีการกําจัดขยะมูลฝอยเอง ซึ่งเปนการกําจัดที่ไมถูกตองเชนกัน เชน 

การเผา การเทกอง การทิ้งในพื้นที่สาธารณะ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 

รูปที่ ๓-๓๐  วิเคราะหสถานการณปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

+ปจจัยขับเคลื่อน (D :DRIVERS)

- การเพิ่มขึ้นของประชากร 
- การพัฒนาศรษฐกิจ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
 และการบริการมีการขยายตัว
- การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
- กรอบการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและ
 ของเสียอันตราย (Roadmap) ตามนโยบาย
 ของ คสช.
- การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
 ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
- สงเสริมความรวมมือของประชาชนกับทองถิ่น
 ใหจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- สงเสริมใหผูประกอบการดําเนินกระบวนการ
 ผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- เกิดเพลิงลุกไหมหลุมฝงกลบและบอทิ้ง
 ขยะมูลฝอยในหลายในพื้นที่สงผลตอชุมชน
 และสิ่งแวดลอม
- นํ้าชะจากหลุมฝงกลบและการเทกอง
 ขยะมูลฝอยลงสูดินและแหลงนํ้าธรรมชาติ 
- กลิ่นและแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคจากปญหา
 ขยะมูลฝอยลนถังและตกคาง

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- การบริโภคและความตองการสินคาเพิ่มขึ้น 
- ขาดความรวมมือจากผูผลิตสินคาชุมชนและ
 ผูจําหนาย
- ขยะมูลฝอยแตละประเภทมีการกําจัดแบบถูกตอง
 ตามหลักวิชาการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดระบบการจัดการ
 ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
- สัดสวนการนําขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชนยังนอย

สถานการณ (S : STATES) 

- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้นและมีการจัดการ
 ที่ไมเหมาะสม 
- ของเสียอันตรายถูกลักลอบทิ้งปะปนกับ
 ขยะมูลฝอยทั่วไป
- ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
 มีแนวโนมสูงขึ้น



๒๑๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ สรุปไดดังนี้

   - การขาดระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั ้งแต การคัดแยก 

เก็บขน ขนสง และกําจัด โดยที่ยังนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนนอย และสวนใหญแกปญหาที่ปลายเหตุ

   - สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักวิชาการมีจํานวนไมพอ ขยะมูลฝอยอีกกวาครึ่ง

ถูกนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่ไมถูกตอง เชน การเผากลางแจง การเทกองในบอดินหรือพื้นที่รกราง และยังมีปญหา

ขยะมูลฝอยที่ตกคาง

   - องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณ บุคลากร อุปกรณเครื ่องจักรที่ไมเพียงพอ 

ขาดความเชี่ยวชาญ ขาดความรูในการดูแลรักษาระบบ 

   - การจัดเก็บคาธรรมเนียมยังขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถเก็บไดตามตนทุนจริง ทําให

งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด

   - การรวมลงทุนกับเอกชนยังมีนอย ขาดความชัดเจนในการรวมทุน

   - ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการนําของเสียกลับมาใชประโยชน

   - ประชาชนยังขาดจิตสํานึกที่ดี ไมเห็นความสําคัญของการลดการเกิดขยะมูลฝอย และ

ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน

   - การรณรงคประชาสัมพันธยังมีนอย และขาดความตอเนื่อง

   ดังนั้น จึงมีผลทําใหประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นถึง ๒ ลานตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และมีปริมาณสะสมและตกคางมากในหลายจังหวัด สวนของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ถูกทิ้งปะปนกับขยะ

มูลฝอยทั่วไป สงผลใหเมื่อฝนตกจะถูกชะลางไปยังแหลงนํา้ธรรมชาติ เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต นอกจากนัน้ยังเกิดกลิ่น

และยังเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคอีกดวย และยังพบวามีเหตุการณไฟไหมหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่ สงผล

ตอชุมชนโดยรอบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

   ที่ผานมา ไดมีการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายในลักษณะตางๆ ไดแก การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีเปาหมายนํา

ขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนรอยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ตามนโยบายของ คสช. โดยการจัดการใน ๖ จังหวัดที่อยูในภาวะวิกฤตขยะสะสมตกคางมาก และพื้นที่อื่นๆ อยางเปน

ลําดับขั้นตอน พรอมกําหนดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  นอกจากนัน้ยังสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย

แบบครบวงจร รวมทั้งการสรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน  และรวมมือกับ

ภาคเอกชนโดยการสงเสริมใหผูประกอบการลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยการใชซํ้า และแปรรูปกลับมา

ใชใหม การเรียกคืนซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการออกแบบสินคาของภาคอุตสาหกรรมใหมีการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั ้งนีเ้พื ่อรวมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด
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๓.๔ การใชพลังงานหมุนเวียน

  การศึกษาสถานการณพลังงานหมุนเวียนซึ ่งเปนพลังงานทดแทนประเภทหนึง่ ตามความหมายที ่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ม.ป.ป.) กําหนดไวชัดเจนวา “พลังงานทดแทน” หมายถึง พลังงาน

ที่นํามาใชแทนนํา้มันเชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมาเปน ๒ ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลว

หมดไป เรียกวา พลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินนํา้มัน และทรายนํา้มัน เปนตน 

และพลังงานทดแทนจากแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก 

พลังงานชีวมวล การใชนํา้มันและแอลกอฮอลจากพืช พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานนํ้า เซลลเชื้อเพลิง และพลังงานจากขยะมูลฝอย เปนตน (รูปที่ ๓-๓๑)

  ปจจุบัน หลายฝายไดหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เนือ่งจากพบวาการพึ่งพิงแหลงพลังงาน

จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนํ้ามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงตอวิกฤตพลังงานในไมชา เนื่องจากพลังงาน

เหลานีม้ีปริมาณลดลงไปทุกวัน และคาดกันวาจะหมดไปในไมชา สวนการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากประเทศ

เพื่อนบานไมไดกอใหเกิดความมั่นคงทางพลังงานได 

  สําหรับประเทศไทย มีมูลคาการนําเขาพลังงานในป พ.ศ. ๒๕๕๗ กวา ๑.๔ ลานลานบาท ซึ่งมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง โดยมีมูลคาการนําเขานํา้มันดิบมากที่สุดกวารอยละ ๗๐ ของมูลคาพลังงานที่นําเขาทั้งหมด 

(สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗) นอกจากนี ้ การผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยยังใชกาซธรรมชาติ

เปนสวนใหญมากกวารอยละ ๖๔ โดยมีการนําเขากาซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบานประมาณรอยละ ๒๐ ดังนั้น 

๒๑๘. รูปที่ ๓-๓๑  การแบงประเภทพลังงาน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ม.ป.ป.

หมายเหตุ: * พลังงานหลักอาจมีการใหความหมายที่ครอบคลุมพลังงานฟอสซิล ซึ่งรวมถานหินและกาซธรรมชาติดวย



๒๑๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เมื่อเกิดเหตุการณหยุดจายกาซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงการปดซอมบํารุง

แหลงกาซธรรมชาติบงกชและแหลงกาซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นํามาซึ่งความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ หากเกิดเหตุการณ

ที่รุนแรงและนานกวา  

  ๓.๔.๑ สถานการณการใชพลังงานหมุนเวียน 

   ในชวง ๕ ป ที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) ประเทศไทยมีการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้น

อยางตอเนือ่งตามการขยายตัวดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยยังคงมีการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกวา

รอยละ ๗๖ ในขณะเดียวกันสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (๒๕๕๗) รายงานวาเพิ่มขึ้นกวารอยละ ๖๕ จาก ๕,๔๔๕ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบในป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน ๙,๐๒๕ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ (รูปที่ ๓-๓๒)

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ การใชพลังงานหมุนเวียนคิดเปนรอยละ ๑๑.๙ ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย 

สงผลใหลดการนําเขาพลังงาน เปนมูลคา ๒๑๕,๐๖๕ ลานบาท และลดการปลอยกาซเรือนกระจก ๒๗.๖๘ ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเปนการใชพลังงานหมุนเวียนในรูปความรอนมากที่สุด

คิดเปนรอยละ ๖๔.๐ ของการใชพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รองลงมา ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพ และไฟฟา คิดเปนรอยละ 

๑๙.๗ และ ๑๖.๓ ตามลําดับ ทั้งนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน, ๒๕๕๗) 

รูปที่ ๓-๓๒ การใชพลังงานหมุนเวียน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
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ไฟฟา ความรอน เชื้อเพลิงชีวภาพ สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ป พ.ศ.

รอ
ยล

ะ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗
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  พลังงานหมุนเวียนที่นํามาผลิตไฟฟา ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํา้

ขนาดเล็ก ชีวมวล กาซชีวภาพ และพลังงานจากขยะมูลฝอย ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ การผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมเพิ่มขึ ้นอยางตอเนือ่งคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๓๙.๑ โดยในป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวม ๔,๔๙๔ เมกกะวัตต เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๑๘.๖ โดยพบวา

โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีกําลังการผลิตติดตั้งมากที่สุด ๒,๔๕๑.๘ เมกกะวัตต คิดเปนรอยละ ๕๔.๖ รองลงมา ไดแก 

พลังงานแสงอาทิตย กาซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก และพลังงานจากขยะมูลฝอย (รูปที่ ๓-๓๓) นอกจากนี้ 

พบวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไดรับการพัฒนาอยางมากในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ถึงรอยละ ๒๔๔.๗ เชนเดียวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๑๐๑.๐ ซึ่งเปนผลมาจาก

ตนทุนการผลิตที่ลดลง การสงเสริมการผลิตในระดับชุมชนและครัวเรือน รวมถึงมีการตอตานจากชุมชนใกลเคียงนอย

กวาการผลิตพลังงานประเภทอื่น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗)

  พลังงานหมุนเวียนที่ใชผลิตความรอน ประกอบดวย แสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ และพลังงาน

จากขยะมูลฝอย ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ การผลิตความรอนจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมเพิม่ขึ ้น

อยางตอเนื่องคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๓.๕ โดยในป พ.ศ.๒๕๕๗ มีการใช ๕,๗๗๕ พันตันเทียบเทา

นํา้มันดิบ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ รอยละ ๙.๔ โดยมีการใชความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวลมากที่สุด ๕,๑๘๔ พันตัน

เทียบเทานํ้ามันดิบคิดเปนรอยละ ๘๙.๘ รองลงมาไดแก กาซชีวภาพ พลังงานจากขยะมูลฝอย และพลังงานแสงอาทิตย 

ตามลําดับ (รูปที่ ๓-๓๔)

รูปที่ ๓-๓๓ กําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗

หมายเหตุ : รวมการผลิตไฟฟานอกระบบ (off grid)



๒๑๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓-๓๔ การใชความรอนจากพลังงานหมุนเวียนระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

                     ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๖ก

  สําหรับการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ประกอบดวย “เอทานอล” สําหรับผลิตเปนนํ้ามันแกสโซฮอล E10 E20 

และ E85 ซึ่งทดแทนการใชนํ้ามันเบนซิน และ “ไบโอดีเซล” ซึ่งทดแทนนํ้ามันดีเซล มีแนวโนมการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

เชนกัน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพรวม ๖.๑ ลานลิตรตอวัน แบงเปนเอทานอล ๓.๒ ลานลิตรตอวัน 

และไบโอดีเซล ๒.๙ ลานลิตรตอวัน หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พบวาเอทานอลมีการใช

เพิ่มขึ้นอยางมากโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๒๘.๖ ซึ่งเปนผลจากการประกาศยกเลิกการผลิตนํ้ามัน

เบนซิน ๙๑ และนโยบายรถคันแรกที่ทําใหมีรถรุนใหมซึ่งสามารถใชนํ้ามันแกสโซฮอล E20 เปนจํานวนมากขึ้น ในขณะที่

การใชไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ ๗.๔ เนื่องจากมีขอจํากัดดานวัตถุดิบที่มีไมเพียงพอ (รูปที่ ๓-๓๕) 

รูปที่ ๓-๓๕ การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗



๒๑๖

  ๓.๔.๒ การลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน

   ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนทั้งจากภาครัฐและเอกชน คิดเปนมูลคา ๘๔,๕๘๘ 

ลานบาท โดยมีการลงทุนในพลังงานลมมากที่สุด ๒๕,๗๒๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๐.๔ ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด 

รองลงมาไดแก ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ ขยะมูลฝอย กาซชีวภาพ แสงอาทิตย และพลังงานนํ้า  คิดเปนรอยละ ๒๒.๕, 

๑๘.๐, ๑๐.๕, ๙.๖, ๘.๗ และ ๐.๓ ตามลําดับ (รูปที่ ๓-๓๖) โดยมีการลงทุนในพลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ เชื้อเพลิง

ชีวภาพ และพลังงานจากขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนพลังงานจากลม แสงอาทิตย และ

พลังงานนํ้ามีการลงทุนลดลง อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ การลงทุนในพลังงานแสงอาทิตยและพลังงาน

ลมไดรับความสนใจอยางมาก โดยมีมูลคาการลงทุนรวม ๗๕,๒๓๓ ลานบาท และ ๖๐,๒๙๗ ลานบาท ตามลําดับ 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ก และ ๒๕๕๗)

รูปที่ ๓-๓๖ มูลคาการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

                  ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ก และ ๒๕๕๗



๒๑๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  การลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนไดรับความสนใจลงทุนจากภาคเอกชน เนือ่งจากตนทุนไมสูงมาก 

และมีแนวโนมการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสัดสวนของพลังงานทดแทนเขามาเรื่อยๆ ซึ่งภาครัฐใหการสนับสนุน

ตอเนือ่ง จึงมีโอกาสเกิดโครงการทั้งในและตางประเทศ แมวาการผลิตจากผูประกอบกิจการโรงไฟฟาขนาดใหญ 

(Independent Power Producer: IPP) จะเกิดขึ้นยากกวา แตสถาบันการเงินมั่นใจวาโรงไฟฟาขนาดเล็กเปนเรื่องนา

ลงทุน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยไดเริ่มปลอยสินเชื่อใหกับบริษัทเอกชนลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระบบปรับแผง

เซลลอาทิตยมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอมาไดมีผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 

Enterprises: SME) สนใจมากขึ้น จึงไดขยายไปสูงโรงไฟฟาชีวมวลและโรงงานผลิตกาซชีวภาพในพื้นที่ตางๆ และในป 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนทั้งสิ้น ๕๘๔ เมกกะวัตต มูลคาโครงการรวม ๕.๓๓ หมื่นลานบาท 

วงเงินกูทั้งสิ้น ๓.๘๖ หมื่นลานบาท โดยลาสุดเปนการสนับสนุนโครงการทุงกังหันลมผลิตไฟฟา กําลังผลิตรวม ๒๐๗ 

เมกกะวัตต ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดของอาเซียน ที่อําเภอดานขุนทด และอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา (ธนาคาร

กสิกรไทย, ๒๕๕๖)

  ๓.๔.๓ ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน  

   การศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย พบวาประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มี

ศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนอยูในระดับสูง เนือ่งจากเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 

รวมถึงมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ ่งลวนแตอํานวยใหเกิดวัตถุดิบนํามาผลิตพลังงานหมุนเวียน

ทั้งชีวมวล กาซชีวภาพ รวมถึงไบโอดีเซล และเอทานอล นอกจากนี ้ยังมีศักยภาพดานพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงาน

แสงอาทิตยที่มีความเขมแสงที่เหมาะสม (รูปที่ ๓-๓๗) 



๒๑๘

  สําหรับศักยภาพและขอจํากัดของแหลงพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท ซึ่งสรุปจากแหลงขอมูลตางๆ 

(กระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๑ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ๒๕๕๗ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร, ๒๕๕๕) มีดังนี้

  ๑) พลังงานแสงอาทิตย 

       เปนแหลงพลังงานธรรมชาติขนาดใหญและสามารถใชไดไมมีวันหมด ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูง 

เนือ่งจากตั้งอยูในบริเวณใกลเสนศูนยสูตรทําใหมีความเขมแสงอาทิตยคอนขางสูงกระจายอยูทั่วประเทศ โดยหากมีการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยจะมีขนาดกําลังผลิตติดตั้งสูงถึง ๕๐,๐๐๐ เมกกะวัตต (MWp) นอกจากนี้ 

สามารถนําพลังงานแสงอาทิตยไปผลิตพลังงานความรอน ซึ่งมีศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตนํา้รอนพลังงานแสง

อาทิตย รวมเทียบเทาการทดแทนปริมาณนํา้มันดิบไมนอยกวา ๑๕๔ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบ โดยแหลงที่มีการใช

นํ้ารอน ไดแก กิจการโรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และบานอยูอาศัย อยางไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตยมีขอจํากัดในดาน

เทคโนโลยีและอุปกรณที่มีราคาสูง แมปจจุบันจะมีราคาลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับหลายปกอน แตก็ยังตองนําเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศเกือบทั้งหมด รวมถึงในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบ Solar farm ตองใช

พื้นที่มากในการผลิต

รูปที่ ๓-๓๗  ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของประเทศ จําแนกตามแหลงพลังงาน

ตั้งบริเวณใกลเสนศูนยสูตร ความเขมแสงคอนขางสูงกระจายทั่วไป



๒๑๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๒) พลังงานลม 

   แหลงศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทยมีกําลังลมเฉลี่ยทั้งป อยูในระดับ ๓ ซึ่งใหความเร็วลม 

๖.๔ เมตรตอวินาที ขึ้นไปที่ความสูง ๕๐ เมตร  โดยจะมีกําลังในการผลิตพลังงานทั้งสิ้น ๓๐๐ วัตตตอตารางเมตร 

อยูที ่ภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปตตานี และ

ที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม อยางไรก็ตาม การผลิตพลังงานจากพลังงานลมสําหรับประเทศไทย

มีขอจํากัด คือ มีความเร็วลมตํ่าซึ่งยังไมมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญและงานวิจัยรองรับ

สําหรับการลงทุน รวมถึงมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีจํากัด เขาถึงไดยากและบางสวนอยูในพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย 

โดยที่ผานมาไดมีการสาธิตการติดตั้งใชงานกังหันขนาดใหญหลายแหง ไดแก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมนํารอง

ขนาด ๒๕๐ และ ๑,๕๐๐ กิโลวัตต ที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการกังหันลมของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยที่อําเภอลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒ ตัว เพื่อนํารองสูการพัฒนาการผลิตไฟฟาพลังงานลม

ในประเทศไทย

  ๓) พลังงานนํ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว 

   ประเทศไทยมีแหลงพลังงานนํา้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานนํา้ขนาดเล็กและ

ขนาดจิ๋ว ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๐ ป ไดกําหนดไว ๓๒๔ เมกกะวัตต ซึ่งพื้นที่เปาหมายจะเปนโครงการ

พัฒนาไฟฟาพลังงานนํา้ระดับหมูบานหรือระดับชุมชน และบางแหงเปนโครงการอางเก็บนํา้เพื่อชลประทาน ของ

กรมชลประทานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังสามารถนํามาใชผลิตไฟฟาได โดยเปนการสรางเขื่อนขนาดเล็กหรือ

ฝายทดนํา้กัน้ลํานํา้ที ่จะพัฒนา โดยผันนํา้จากฝายทดนํา้หรือเขือ่นไปยังโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาขนาดตัง้แต 

๕-๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต ถือเปนเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนที่มีตนทุนตํ่าที่สุด ซึ่งแหลงพลังงานนํ้าที่มีศักยภาพเหลานี้

สวนใหญจะตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติหรือพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย จึงประสบปญหาการขออนุญาตใชพื้นที่ทั้งสวนที่

เปนตัวฝายและระบบสายสงไฟฟาลาชา รวมถึงโอกาสการลงทุนเชิงธุรกิจมีนอย



๒๒๐

  ๔) พลังงานชีวมวล 

   ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล เนื่องจากพลังงานชีวมวลนั้นสอดคลอง

กับรูปแบบการผลิต ไมวาจะเปนทางดานวัตถุดิบซึ่งไทยเปนประเทศที่มีชีวมวลจากเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก และ

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลจะเปนการกระตุนใหเกิดการสรางงานและรายไดใหกับคนในภาคเกษตรกรรม

ของไทยซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ โดยไดกําหนด

เปาหมายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล ๓,๖๓๐ เมกกะวัตต และพลังงานความรอนจํานวน ๘,๐๐๐ พันตันเทียบเทา

นํา้มันดิบ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ไวในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๐ ป ที่ผานมาการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

ชีวมวลขนาดใหญ มักประสบปญหาอยูหลายประการ ทั้งขอจํากัดดานศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ ราคาของวัตถุดิบที่ไม

แนนอน ปญหาในการรวบรวม ขนสง และควบคุมคุณภาพ รวมถึงการตอตานของชุมชนในพื้นทีร่อบโครงการ  ทัง้นี้ 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (๒๕๕๖) ไดเสนอใหคํานึงถึง ๔ ดาน ไดแก ขนาดโรงไฟฟาที่เหมาะสมไมเกิน ๑ เมกกะวัตต 

ความพรอมของชุมชน ศักยภาพของชีวมวล และความเปนไปไดในการลงทุน เพื ่อเปนทางออกในการสรางการ

ยอมรับของชุมชน เนือ่งจากเชื้อเพลิงที่ใชในโรงไฟฟามาจากของเหลือใชทางการเกษตรของชุมชน และทําใหชาวบาน

เกิดความคุนเคยกับโรงไฟฟาชีวมวลมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหกระแสตอตานโรงไฟฟาลดลงหรือผอนคลายไดในอนาคต

  ๕) กาซชีวภาพ 

  ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพดานกาซชีวภาพ เนือ่งจากเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรม

เกษตรและการแปรรูปจํานวนมาก ไดแก อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรมสุราและเบียร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

ปาลม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้จะมีนํ้าเสียหรือ

ของเหลือใชจากกระบวนการผลิตภาคสวนตางๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพประมาณ ๙๔๓.๗ ลานลูกบาศก

เมตรตอป สามารถนํามาทดแทนนํา้มันเตาได ๔๘๖ ลานลิตร มีมูลคาการประหยัดพลังงานเทียบเทานํา้มันเตาไดกวา 

๓,๙๐๐ ลานบาทตอป นอกจากนีย้ังมีของเสียจากฟารมปศุสัตว ที่มีศักยภาพผลิตกาซชีวภาพประมาณ ๑,๒๖๐.๔ ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป รวมทั้งหมดมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพมากกวา ๒,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป ดังนั้นในแผน

พลังงานทดแทน ๑๐ ป จึงไดตั้งเปาหมายสงเสริมการผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ ทั้งในรูปไฟฟา ๖๐๐ เมกกะวัตต และ

ความรอน ๑,๐๐๐ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 



๒๒๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   ๖) พลังงานจากขยะมูลฝอย 

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานคาดประมาณการเกิดปริมาณขยะมูลฝอย

จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมปีรมิาณขยะมลูฝอยชุมชนสงูถึง ๔๕,๘๕๕ ตันตอวนั โดยใชสมมติฐานวาขยะมลูฝอย 

๑๐๐ ตัน สามารถผลิตกระแสไฟฟาได ๑ เมกกะวัตต และคิดศักยภาพในการนําขยะมูลฝอยมาผลิตกระแสไฟฟาได

รอยละ ๗๐ ดังนัน้กําลังการผลิตไฟฟาจากขยะมูลฝอยที่เปนไปไดคือ ๓๒๐ เมกกะวัตต ซึ ่งการผลิตพลังงานจาก

ขยะมูลฝอยจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแตประชาชน ผูนําชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยที่ผานมาการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยประสบปญหาขาดระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง การตอตานจากชุมชน 

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรวมทุนกับภาคเอกชนที่ยังไมเอื้อใหภาคเอกชนไดเขามาลงทุน 

   ๗) เอทานอล 

    ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีพืชพลังงานหลายชนิดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับ

ผลิตเอทานอลได เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความคุมคา

ทางดานเศรษฐศาสตรวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลในปจจุบัน ไดแก กากนํา้ตาล และมันสําปะหลัง นอกจากนี้

การผลิตเอทานอลยังสามารถรวมขายคารบอนเครดิต ในกลไกการพัฒนาที ่สะอาด (Clean Development 

Mechanism: CDM) รวมถึงสามารถยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและภาษีเงินได

นิติบุคคล ๘ ป จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันผูบริโภคใหการยอมรับและมีความเชื่อมั่นใน

นํา้มันแกสโซฮอลมากขึ้น รวมถึงบริษัทผูผลิตรถยนตไดมีการผลิตรถยนตรุ นใหมที ่สามารถใชแกสโซฮอลทั ้ง E20 

และ E85 ออกมารองรับความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ตาม การผลิตเอทานอลมีขอจํากัดในดานวัตถุดิบซึ่งมี

พื้นที่ปลูกจํากัด รวมถึงราคาที่ไมแนนอน มีทั้งภาวะขาดแคลนและภาวะลนตลาด

   ๘) ไบโอดีเซล 

    การผลิตไบโอดีเซลในปจจุบัน ใชนํา้มันพืชเปนวัตถุดิบหลัก ซึ่งสามารถผลิตไดในประเทศ เชน 

ปาลมนํา้มัน ทานตะวัน ละหุง มะพราว สบูดํา เปนตน แตเมื่อพิจารณาถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจึงไดใชวัตถุดิบ

จากนํ้ามันปาลมดิบและไขปาลมที่เปนผลพลอยได (By product) จากโรงกลั่นนํ้ามันพืชเปนหลัก ขณะที่นํ้ามันพืชใชแลว 

ไขมันสัตว หรือนํ้ามันพืชอื่นๆ จะถูกนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงในภาคเกษตรกรรม 



๒๒๒

เนือ่งจากมีขอจํากัดในคุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได โดยผูผลิตไบโอดีเซลสามารถยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและภาษีเงินไดนิติบุคคล ๘ ป จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในวงเงินโครงการละไมเกิน ๕๐ ลานบาท ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ ๔ ไดอีกดวย

  ๓.๔.๔ นโยบายและมาตรการสําคัญๆ ดานพลังงานหมุนเวียน

    การสงเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศ ไม ว าพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม

แบบทุงกังหันลม พลังงานนํา้ขนาดเล็ก ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะมูลฝอย  ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก ๑๐ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) เปนหลัก นอกจากนี้ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ๒๐ ป  

(ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓) หรือ PDP2010 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ ก็นับวามีบทบาทสําคัญในการกระจายแหลงพลังงาน 

เพื่อใหหันมาใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยปจจุบันกําลังจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา ฉบับใหม ที่จะเริ่มใชในชวง

ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ หรือ PDP2015

    กระทรวงพลังงานไดพยากรณความตองการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในป พ.ศ. 

๒๕๖๔ คาดวาจะมีความตองการ ๙๙,๘๓๘ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ ดังนัน้ จึงไดมีการกําหนดเปาหมายการใชพลังงานทดแทนไวในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน ๒๕,๐๐๐ พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หรือคิดเปน ๒๕% ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด (รูปที่ ๓-๓๘)

รูปที่ ๓-๓๘  เปาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๕ก.



๒๒๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   พลังงานทดแทนที่จะสงเสริมใหมีการใชเพิ่มขึ้นในชวงแผนดังกลาว ทั้งหมดจัดเปนพลังงาน

หมุนเวียนซึ่งแบงเปนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟามีเปาหมายการผลิตรวม ๑๓,๙๒๗ เมกกะวัตต ซึ่งมีแหลง

พลังงานจากชีวมวลมากที่สุด รองลงมาจากกาซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และขยะมูลฝอย ตามลําดับ 

สวนพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตความรอนมีเปาหมายรวม ๙,๘๐๐ พันตันเทียบเทานํา้มันดิบ ซึ่งเปนพลังงานจาก

ชีวมวลมากที่สุด รองลงมาเปนกาซชีวภาพ ขยะมูลฝอย และพลังงานแสงอาทิตยตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังมีพลังงาน

หมุนเวียนสําหรับเชื้อเพลิงในการขนสงที่มีเปาหมายรวม ๑๙.๒๐ ลานลิตรตอวัน ซึ่งมีเปาหมายผลิตเอทานอลมากที่สุด 

รองลงมาคือ ไบโอดีเซล และเชื้อเพลิงใหม

   ในการขับเคลื่อนสูเปาหมายดังกลาว มียุทธศาสตรกําหนดไว ๖ ประการ ประกอบดวย

   ๑) การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยางกวางขวาง

   ๒) การปรับมาตรการจูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนใหเหมาะสมกับสถานการณ

   ๓) การแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาพลังงานทดแทน

   ๔) การปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาสูระบบ Smart Grid

   ๕) การประชาสัมพันธ และสรางความรูความเขาใจตอประชาชน

   ๖) การส งเสริมงานวิจัยเป นเครื ่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

แบบครบวงจร

   อนึง่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “เสนทางสู เปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนของ

ประเทศ” วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย จ.นนทบุรี ผูเขารวมการประชุมไดรวมเสนอความ

คิดเห็นตอเปาหมายการใชพลังงานทางเลือกรอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปไดดังนี้

   - การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนรอยละ ๒๕ ของการใชพลังงานขั ้นสุดทาย

ยังเปนไปไดยากเนื่องจากการใชพลังงานหมุนเวียนเปนเทคโนโลยีที่ตองการการกําหนดนโยบายเพื่อใหไดรับความรวมมือ

จากทุกภาคสวน

   - ควรใหความสําคัญการสงเสริมกาซชีวภาพและพลังงานชีวมวลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการ

ชวยเหลือเกษตรกร และลดตนทุนในการใชพลังงานดานอื่น ๆ

   - ควรมีการแตงตั ้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาพลังงานจากขยะมูลฝอย โดยให

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขามามีสวนรวม  

   - ควรกําหนดแนวทางการบริหารพื ้นที ่ปลูกพืชพลังงานทดแทน เชน หญาเนเปยร  

ปาลมนํา้มัน โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ และใหคํานึงถึงทั้งอุปทาน (Supply) ความตองการขายพลังงาน 

และอุปสงค (Demand) ความตองการใชพลังงานควบคูไปดวย 

   - การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควรพิจารณาถึงผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช

พลังงานใหรอบดาน เพื่อลดการเกิดผลกระทบทั้งดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ

   - การสงเสริมหรือพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ 

พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชพลังงานใหรอบดาน เพื่อลดการเกิดผลกระทบทั้งดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 

และดานอื่นๆ



๒๒๔

   - การขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนในระดับทองถิ่นจะตองเริ่มจากภาคการศึกษาและภาค

ชุมชน   โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการทําแผนบริหารจัดการ โดยรวมมือกับโรงเรียนใน

ชุมชน และภาคสวนตางๆ โดยมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสนับสนุนการสรางความรู สรางนวัตกรรม และสื่อการเรียน

การสอน

   สวนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ หรือ PDP2010

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ ของกระทรวงพลังงาน (๒๕๕๕ข) มีสมมุติฐานสําคัญในการจัดหาไฟฟาในอนาคต ใหมีการใชเชื้อเพลิง

ในการผลิตไฟฟาทุกประเภทใหผสมผสานกันในสัดสวนที ่เหมาะสม เพื ่อลดการพึ ่งพากาซธรรมชาติ นอกจากนี ้ 

ยังตองการจัดหาพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเปาหมายใหภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ประเทศไทยจะมีสัดสวน

พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2010 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ไมตํ่ากวารอยละ ๕ โดยป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ จะ

พิจารณาปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกป 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ และในป พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๓ จะขยายปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและ

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสูงขึ้นประเทศ 

   สําหรับกําลังผลิตไฟฟาใหม ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ประกอบดวย โครงการโรงไฟฟา

ตามแผนฯ ซึ่งเปนโครงการที่มีภาระผูกพัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนแลว โดยกําลังผลิตไฟฟาใหมที่เพิ่มขึ้น

ในชวงนี้ รวม ๒๓,๓๒๕ เมกกะวัตต มีรายละเอียดดังนี้

   - รับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน   ๘,๑๙๔ เมกกะวัตต 

    (ในประเทศและรับซื้อจากตางประทศ) 

   -  โรงไฟฟาระบบ Cogeneration   ๕,๑๐๗ เมกกะวัตต

   -  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม    ๖,๕๕๑ เมกกะวัตต

   -  โรงไฟฟาถานหิน/ลิกไนต    ๓,๔๗๓ เมกกะวัตต

   โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Revolving 

Fund) เปนกลไกทางการเงินในการสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนโครงการดานอนุรักษพลังงานและพลังงาน

ทดแทน ริเริ่มโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ ปจจุบันอยูระหวาง

ดําเนินโครงการ ระยะที่ ๓ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนผูประกอบการหรือผูพัฒนาโครงการในการ

เชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทน โดยมีระยะเวลาการผอนชําระคืนไมเกิน ๕ ป  หรือเขารวมลงทุน

ในโครงการ โดยรวมทุนในวงเงินสูงสุดไมเกินรอยละ ๕๐ ของเงินทุนทั้งหมดในโครงการ โดยไมเกินโครงการละ 

๕๐ ลานบาท การรวมลงทุน ๓-๗ ป หลังจากนัน้จะขายหุนสวนที่รวมลงทุนในราคาพารบวกดวยผลตอบแทนตามที่

ตกลงกันคืนใหแกเจาของโครงการหรือนักลงทุนอื่นที่สนใจ

   ทั้งนี ้มีขอมูลจากมูลนิธิพลังงานเพือ่สิ่งแวดลอม (๒๕๕๖) ซึง่เปนหนึง่ในผูจัดการกองทุนฯ นี้ 

ไดรวบรวมไววา ในระยะที่ ๑-๒ มีโครงการ ๑๓ โครงการที่ไดรับการสนับสนุนการใหเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน/

พลังงานทดแทน และ ๑๑ โครงการที่ไดรับการสนับสนุนในรูปแบบการเขารวมลงทุน สวนใหญเปนโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย กําลังผลิต ๑-๖ เมกกะวัตต รองลงมาเปนโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล นอกจากนีม้ีโรงไฟฟาชีวมวลจากเศษไม 

ไมยางพารา และแกลบ โรงไฟฟากาซชีวภาพ และโรงไฟฟาพลังงานนํ้า



๒๒๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   นอกจากนี ้ยังมีมาตรการยกระดับใหอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเปนกิจการที่มีระดับความ

สาํคัญสงูสดุ และจะไดรบัการสงเสรมิการลงทนุจากสาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (Borad of Investment: BOI) 

ในระดับสูงสุดดวย พรอมมาตรการสงเสริมการลงทุนอื่นๆ อาทิ ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลเปนเวลา ๘ ป และหลังจากนั้นอีก ๕ ป หรือตั้งแตปที่ ๙-๑๓ จะลดหยอนภาษีนิติบุคคลไดรอยละ ๕๐ กําหนด

มาตรการจูงใจดานภาษี เชน ลดภาษีเครื่องจักร อุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ การอนุญาตใหนําตนทุนในการติดตั้ง

โครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ไฟฟา ประปา ขอหักลบภาษีไดสูงสุด ๒ เทา สําหรับโครงการที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

เปนตน

   สวนการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีนโยบายรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตเอกชนรายเล็ก (Small Power 

Producer: SPP) และผูผลิตเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการ

ผลิตไฟฟาจากชีวมวลมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนรายเล็กและรายเล็กมากที่ผลิต

ไฟฟาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร หรือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการเกษตร 

ผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร รวมถึงขยะมูลฝอยและไมจากการปลูกปาเปน

เชื้อเพลิง โดยไดกําหนดราคารับซื้อในอัตราพิเศษเฉพาะสําหรับไฟฟาที่มาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในชวงที่ผานมา

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟาจากรูปแบบ Adder มาเปนรูป

แบบ Feed-in Tariff (FiT) จนครบทุกประเภทเชื้อเพลิง โดยโครงสรางของอัตรา FiT จะประกอบดวย ๓ สวน ไดแก (๑) 

อัตรารับซื้อไฟฟาสวนคงที่ (FiTF) ซึ่งจะคงที่ตลอดอายุโครงการ (๒) อัตรารับซื้อไฟฟาสวนผันแปร (FiTV) จะปรับเพิ่มขึ้น

ตามอัตราเงินเฟอขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) เฉลี่ยของปกอนหนา (๓) อัตรารับซื้อไฟฟาพิเศษ (FiT Premium) ตาม

นโยบายของรัฐเพื่อสรางแรงจูงใจในการลงทุนบางประเภทเชื้อเพลิง สรุปอัตรา Feed-in Tariff ที่ประกาศใชในป พ.ศ. 

๒๕๕๘ ดังตารางที่ ๓-๓



๒๒๖

ตารางที่ ๓-๓ อัตราการรับซื้อไฟฟาสําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากในรูปแบบ 

Feed-in Tariff

กําลังผลิตติดตั้ง

(MW)

FiT (บาท/หนวย)

ระยะเวลา

สนับสนุน 

(ป)

FiT Premium (บาท/หนวย)

FiT
F

FiT
V,๒๕๖๐

FiT(๑)

สําหรับโครงการ

กลุมเชื้อเพลิง

ชีวภาพ 

(๘ ปแรก)

สําหรับโครงการ

ในพื้นที่พิเศษ(๒) 

(ตลอดอายุ

โครงการ)

๑. พลังงานนํ้า (กําลังผลิต ≤ ๒๐๐ kW) ๔.๙๐ - ๔.๙๐ ๒๐ ป - ๐.๕๐

๒. พลังงานลม (ทุกขนาด) ๖.๐๖ - ๖.๐๖ ๒๐ ป - ๐.๕๐

๓. พลังงานแสงอาทิตย

- บนหลังคา กําลังผลิต ๐-๑๐ kWp ๖.๘๕ - ๖.๘๕ ๒๕ ป - ๐.๕๐

- บนหลังคา กําลังผลิต > ๑๐-๒๕๐ kWp ๖.๔๐ - ๖.๔๐ ๒๕ ป - ๐.๕๐

- บนหลังคา กําลังผลิต > ๒๕๐-๑,๐๐๐ kWp ๖.๐๑ - ๖.๐๑ ๒๕ ป - ๐.๕๐

- บนพื้นดิน (ทุกขนาด) ๕.๖๖ - ๕.๖๖ ๒๕ ป - ๐.๕๐

๔. ขยะมูลฝอย (การจัดการแบบผสม

ผสาน)

- กําลังผลิต ≤ ๑ MW ๓.๑๓ ๓.๒๑ ๖.๓๔ ๒๐ ป ๐.๗๐ ๐.๕๐

- กําลังผลิต > ๑-๓ MW ๒.๖๑ ๓.๒๑ ๕.๘๒ ๒๐ ป ๐.๗๐ ๐.๕๐

- กําลังผลิต > ๓ MW ๒.๓๙ ๒.๖๙ ๕.๐๘ ๒๐ ป ๐.๗๐ ๐.๕๐

๕. ขยะมูลฝอย (หลุมฝงกลบ) ๕.๖๐ - ๕.๖๐ ๑๐ ป - ๐.๕๐

๖. ชีวมวล

- กําลังผลิต ≤ ๑ MW ๓.๑๓ ๒.๒๑ ๕.๓๔ ๒๐ ป ๐.๕๐ ๐.๕๐

- กําลังผลิต > ๑-๓ MW ๒.๖๑ ๒.๒๑ ๔.๘๒ ๒๐ ป ๐.๔๐ ๐.๕๐

- กําลังผลิต > ๓ MW ๒.๓๙ ๑.๘๕ ๔.๒๔ ๒๐ ป ๐.๓๐ ๐.๕๐

๗. กาซชีวภาพจากนําเสีย/ของเสีย

(ทุกขนาด)
๓.๗๖ - ๓.๗๖ ๒๐ ป ๐.๕๐ ๐.๕๐

๘. กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน

(ทุกขนาด)
๒.๗๙ ๒.๕๕ ๕.๓๔ ๒๐ ป ๐.๕๐ ๐.๕๐

ที่มา: ดัดแปลงจากกระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๗

หมายเหตุ:  (๑)  อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามอัตราเงินเฟอขั้นพื้นฐาน (Core Inflation)

  (๒)  โครงการในพื้นที่ จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา 

อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี 



๒๒๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๒๗๒๒๗๒๒๗

   จากตารางที่ ๓-๓ โครงสรางของอัตรา FiT จะประกอบดวย ๓ สวน ไดแก (๑) อัตรารับซื้อไฟฟา

สวนคงที่ (FiTF) ซึ่งจะคงที่ตลอดอายุโครงการ (๒) อัตรารับซื้อไฟฟาสวนผันแปร (FiTV) จะปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ

ขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) เฉลี่ยของปกอนหนา (๓) อัตรารับซื้อไฟฟาพิเศษ (FiT Premium) ตามนโยบายของรัฐเพื่อ

สรางแรงจูงใจในการลงทุนบางประเภทเชื้อเพลิง 

   ขอมูลของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กระทรวง

พลังงาน, ๒๕๕๖ข) มีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กและรายเล็กมากที่ขายไฟฟาเขาระบบแลว ๔๒๑ ราย รวม ๒,๙๒๕ 

เมกกะวัตต รอลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา  (Power Purchase Agreement: PPA) ๔๗๕ ราย รวม ๓,๒๑๗ เมกกะวัตต 

ไดรับการตอบรับซื้อไฟฟาแลว ๑๐๐ ราย ๒,๓๖๖ เมกกะวัตต และอยูระหวางการพิจารณา ๒๕๐ ราย รวม ๓,๑๐๕ 

เมกกะวัตต โดยเปนพลังงานชีวมวลมากที่สุด ๔,๐๓๔ เมกกะวัตต รองลงมาคือพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ตาม

ลําดับ

  ๓.๔.๕ กรณีการผลิตพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน

   การสงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนดําเนนิการอยางตอเนือ่ง โดยระยะแรก

เนนชุมชนที่อยูหางไกลซึ่งสายสงไฟฟาเขาไมถึง  ตอมาจึงขยายไปยังชุมชนทั่วประเทศ โดยใชแหลงพลังงานที่มีในชุมชน

ตามความเหมาะสมและศักยภาพภายในชุมชนนัน้ ๆ ซึ่งประเภทพลังงานและรูปแบบของการจัดการมีความแตกตางกัน

ไปตามลักษณะทางสังคมและภูมิประเทศ ดังกรณีตัวอยางที่นาสนใจ ดังนี้

   ๑) กรณีไฟฟาพลังงานนํ้าบานคลองเรือ

    บานคลองเรือ เปนหมู บานเล็กๆ ประมาณ ๙๐ กวาครอบครัว ในตําบลปากทรง 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ผืนปาบริเวณนัน้ไดเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวและถูกทําลายไปมาก ชาวบานไดกันพื้นที่

ที่เหลือและรวมกันสรางฝายชะลอนํา้ตามลําหวยตาง ๆ ในปาตนนํา้กวา ๓๐๐ ฝาย จนทําใหพื้นที่ปากลับมาชุมชื่น

อุดมสมบูรณอีกครั้งในอีกไมกี่ปตอมา



๒๒๘

    ชาวบานคลองเรือตระหนักวา เมื่อมีปาจึงมีนํ้า เมื่อมีนํ้าจึงมีชีวิต ทุกวันนี้ชาวบานคลองเรือ

มี “ประปาภูเขา” สําหรับใชกินใชอยูรวมถึงทําการเกษตรไดตลอดป แตปญหาที่สําคัญของชุมชน คือการไมมีไฟฟาใช

ภายในหมูบาน ดวยตั้งอยูหางไกล เขาถึงพื้นที่ลําบาก กอนหนานี้ชาวบานใชพึ่งพาไฟฟาจากแผงโซลารเซลลซึ่งสามารถให

แสงสวางและพอดูโทรทัศนได แตหากวาวันไหนแดดไมออกหรือแดดนอยก็จะมีไฟใชนอยตามไปดวย ตอมาในป พ.ศ. 

๒๕๕๑ ผูนําชุมชนไดไปดูงานที่โรงไฟฟาพลังนํา้ที่หมูบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการจัดการความรูดาน

พลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใต จึงกลับมาระดมทุนกันในกลุมชาวบาน ซื้อวัสดุอุปกรณ รวมกันกอสรางโรงเรือนโรงไฟฟา 

ฝาย และบอตะกอน ตอมาไดรับการสนับสนุนเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังนํา้พรอมอุปกรณและระบบสายสงไฟฟาจาก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

    ชุมชนบานคลองเรือ ไดมีการกําหนดอัตราคาไฟฟาเชนเดียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค

แบงเปนสวัสดิการชุมชนและซอมบํารุงระบบไฟฟา รวมถึงตั้งเปน “กองทุนหมุนไฟ” ใหชุมชนอื่นที่ยังไมมีไฟฟาใช รวมถึง

สงเสริมใหทุกครัวเรือนรวมกันประหยัดไฟ เพราะปริมาณนํา้ในการผลิตกระแสไฟฟาจะมีความคงที่อยูราว ๑๐ เดือน

เทานั้น และแหงราว ๒ เดือน จึงไดมีขอตกลงรวมกันวา ๑ หลังคาเรือนจะสามารถใชไฟฟาไดไมเกิน ๓๐๐ วัตต ขณะที่ใน

หนาแลงจะตองลดการใชลงมาเหลือหลังคาเรือนละ ๑๕๐ วัตต รวมถึงยังหามไมใหมีการใชเครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลือง

พลังงานมาก

   ๒) กรณีหมูบานโรงวัว ใช CBG กาซชีวภาพ แทน LPG 100%

    สืบเนือ่งจากการคิดคนวิจัยดานการผลิตกาซซีบีจี (Compressed Bio-methane Gas: 

CBG) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม นํากาซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหได

กาซซีบีจี ที่มีคุณสมบัติเทียบเทากาซเอ็นจีวีและไดนําไปทดลองใชสําหรับยานยนต รวมถึงการบรรจุถังสําหรับใชใน

ภาคครัวเรือน เพื่อทดแทนกาซแอลพีจีจนประสบความสําเร็จ 

    ดังนัน้ จึงมีการตอขยายการนํากาซซีบีจีไปใชในครัวเรือนใหเพิ่มมากขึ้น โดยนํารองที่

หมูบานโรงวัว หมู ๑ ตําบลนํ้าบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกที่เลี้ยงเปน

จํานวนมากในชุมชน เพื่อชวยลดคาใชจายของครัวเรือนจากการปรับขึ้นราคาของกาซแอลพีจี โดยกาซซีบีจีมีตนทุนเพียง

กิโลกรัมละ ๑๒ บาท สามารถมาทดแทนกาซแอลพีจีหุงตมได ๑๓๓,๐๐๐ กิโลกรัมตอป คิดเปนมูลคาถึง ๓,๓๐๘,๐๐๐ 

บาทตอป (คิดที่ราคา LPG ๒๔.๘๒ บาทตอกิโลกรัม)



๒๒๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ชุมชนบานโรงวัวประสบความสําเร็จทดลองนํากาซซีบีจี ไปใชในครัวเรือนชาวบานโรงวัว 

ชาวบานจึงรวมสานตอโครงการดังกลาว ดวยการตั้งคณะกรรมการโครงการกาซชีวภาพบานโรงวัวขึ้น ผานกระบวนการ

เรียนรูจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ เพือ่บริหารจัดการสถานผีลิตและจายกาซซีบีจีทั้งระบบ ขณะเดียวกันยังจัดตั้ง

กองทุนบริหารกาซซีบีจีอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดคาเติมกาซถังละ ๑๒๐ บาท ซึ่งเงินที่ไดมาจะถูกหักเปนคากาซ 

๕๐ บาท สวนที่เหลือจะนําเขากองทุน นอกจากนี ้ ยังมีขอตกลงรวมกันหลายประการเพื่อใหมีกาซเพียงพอและทั่วถึง

ทุกครัวเรือน

   ๓) เกาะพะลวย : Green Island แหงแรกของประเทศ

    บ านเกาะพะลวย ประชากรกวา ๑๐๐ ครัวเรือน ในหมู ที ่ ๖ ในตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูหางจากเกาะสมุยประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยูหางจากฝงอําเภอดอนสัก

ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร บางสวนของเกาะอยูในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง สวนที่เหลือเปนที่อยูในความดูแล

ของกรมธนารักษ ประชาชนสวนใหญทําประมงขนาดเล็ก หารังนกนางแอน ทําสวนยาง ทําสวนมะพราว สวนผลไม 

และเลี้ยงวัว   

    กระทรวงพลังงานไดส งเสริมเกาะแหงนีข้ึ ้นมาเปนตนแบบการใชพลังงานสะอาด 

ทําใหหลายภาคสวนเขามารวมสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะตางๆ ประกอบไปดวย โครงการพัฒนาอางเก็บนํา้

เพื่ออุปโภคบริโภค การสาธิตกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ๑ กิโลวัตต โครงการพัฒนาสถานีบรรจุแบตเตอรี่มอเตอรไซต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และศูนยสาธิตอาหารทะเลตากแหงพลังงานแสงอาทิตย เปนตน ดวยความรวมมือรวมใจของ

ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทําใหเกาะพะลวยเปนตนแบบเกาะพลังงานสะอาด โดยกระทรวงพลังงานตั้งเปาจะขยายไปสู

การพัฒนาพื้นที่แหลงอื่น ๆ ตอไป



๒๓๐

  ๓.๔.๖ กรณีการผลิตพลังงานหมุนเวียนในเชิงธุรกิจ

   ๑) กรณีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย “แบบฟลมบาง” แหงแรกในไทย

    ปจจุบันมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเกิดขึ ้นในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อสอดรับกับ

นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตยนับเปนหนึง่ในพลังงานทดแทนหลัก เนื่องจาก

พื้นที่ประเทศของไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง โดยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่เรียกไดวาเปนตน

แบบในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย นั่นคือ “ลพบุรี โซลาร” กอตั้งโดย ๓ พันธมิตรสําคัญ ไดแก เอ็กโก กรุป 

ของไทย ซีแอลพี จากฮองกง และดีจีเอ จากญี่ปุ น เนือ่งจากเปนโรงไฟฟาที ่ใชเทคโนโลยีแผงเซลลแสงอาทิตย 

“แบบฟลมบาง” (Thin Film) แหงแรกของไทย มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดในอาเซียนและใหญติดอันดับโลก เพราะใชแผง

เซลลแสงอาทิตยกวา ๕๔๕,๐๐๐ แผง ตั้งอยูบนพื้นที่กวา ๑,๒๐๐ ไร ณ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีกําลังการผลิต

ถึง ๕๕ เมกกะวัตต สามารถผลิตพลังงานสะอาดใหแกประชาชนกวา ๔ แสนคน หรือประมาณ ๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน

    นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินและที่ปรึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนา

แหงเอเชีย (ADB) ดวย รวมทั้งไดรับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย ในฐานะผูดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) หรือตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งมีสวนชวยประเทศไทย

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศไดมากกวา ๑.๓ ลานตัน ตลอดอายุการดําเนินงาน ๒๕ ป และชวย

ลดการนําเขาเชื้อเพลิงไดมากถึงปละ ๓๕,๐๐๐ ตัน

   ๒) กรณีกังหันลมผลิตไฟฟาที่ลําตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

    บริเวณอางพักนํ้าตอนบนโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพพลังงานลมดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีลมพัดถึง ๒ ชวง คือชวงฤดูลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปประมาณ ๕-๖ เมตรตอวินาที ซึ่งสามารถนํามาผลิตไฟฟาได 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดดําเนินโครงการติดตั้งกังหันลม ขนาดกําลังผลิต ๑,๒๕๐ กิโลวัตต 

จํานวน ๒ ชุด รวมกําลังผลิต ๒,๕๐๐ กิโลวัตต ซึ่งติดตั้งแลวเสร็จพรอมทั้งเชื่อมโยงเขาสูระบบการจําหนายของการไฟฟา

สวนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา 

    โครงการนี ้ กฟผ. ไดใชงบประมาณดําเนินการประมาณ ๑๔๕ ลานบาท เปนกังหันลม

ที่ใหญที ่สุดของ กฟผ.สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณปละ ๔.๖๐ ลานหนวย ซึ ่งทดแทนการใชนํา้มันเชื ้อเพลิงได 

๑.๑ ลานลิตรตอป และลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง ๒,๓๐๐ ตันตอป นอกจากนี ้ยังจะเปนศูนยกลางการเรียนรู

ดานการพัฒนาพลังงานลมสําหรับผลิตไฟฟาใหกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งความโดดเดน

ของกังหันลมจะดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนพื้นที่นี้ และชวยสรางรายไดใหชาวบานในพื้นที่ตอไป



๒๓๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๓.๔.๗ ขอจํากัดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

   ปจจุบัน การผลิตพลังงานหมุนเวียนมีการลงทุนสวนใหญในระบบผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย  ซึ่งราคาวัสดุอุปกรณตางๆ ปรับตัวลดลง และยังมีมาตรการสงเสริมจากการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ที ่ติดตั ้งบนหลังคา (Solar rooftop) แตยังมีไมมาตรการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนอื ่น ๆ ที ่ชัดเจน นอกจากนี ้ 

ยังมีอุปสรรคในดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้

   กฎหมายที่บังคับอยูถูกประกาศใชกอนการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง มีปญหาจาก

ความทับซอนของกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายพลังงาน โดยเฉพาะกฎหมายสิ่งแวดลอมจะกําหนดหลักการเพื่อให

เกิดการใชพลังงานฟอสซิลอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมไดออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนการใช

พลังงานหมุนเวียน 

   ความสามารถของระบบสายสงไฟฟาไมรองรับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงระบบ

การรับซื้อ สง และจําหนายของการไฟฟาไมเอื้อตอพลังงานหมุนเวียน

   ตนทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สูงกวาการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงไมสามารถ

แขงขันได ทําใหมีการใหสวนเพิ่มหรือราคารับซื้อไฟฟาในอัตราพิเศษ (Adder และ Feed in tariff) ซึ่งจะไปสรางภาระให

กับผูบริโภคได

   ขาดการวางแผนและโซนนิง่พืชพลังงาน เพื ่อปอนโรงไฟฟาชีวมวล ซึ ่งอาศัยวัตถุดิบทาง

การเกษตรและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ของเสียเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งยังขาดการ

วางแผนการปลูกพืชพลังงานที่เหมาะสม จึงนําไปสูปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชอาหารมาเปนพืชพลังงาน 

และมีกรณีรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่ปาไม



๒๓๒

   การผลิตไฟฟาจากขยะมูลฝอยเริ ่มไดรับความสนใจเปนอยางมาก จากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นซึ ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย เนือ่งจากกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอยแบบเดิมดวย

การฝงกลบและเทกองนัน้ ไดกอใหเกิดปญหาและถูกตอตานจากชาวบาน แตปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพ ความคุมทุน รูปแบบการบริหารจัดการโดยใหเอกชน

รวมทุนตามกฎหมาย รวมทั้งขาดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในการพัฒนาศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 

   การขออนุญาตใชพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํา้ 

โดยสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับดวย จึงตองผานขั้น

ตอนการขออนุญาตและพิจารณาที่ใชเวลาและงบประมาณ

   สังคมยังขาดขอมูลและความเขาใจตอกระบวนการผลิตไฟฟา และมักมีการตอตานของชุมชน

บริเวณรอบโรงไฟฟา เนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ในขณะที่การผลิตของโรงไฟฟา

หลายแหงกอผลกระทบซึ่งเปนขาวแพรหลาย สงผลตอความเชื่อมั่นของสังคม

   เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ แมมีการผลิตชิ้นสวนและ

ประกอบอุปกรณบางสวนในประเทศ แตยังไมไดรับการยอมรับในคุณภาพมากนัก ทั้งในแงผูประกอบการและผูปลอยเงินกู 

สวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน มักอยูในระดับการทดลองหรือนํารอง ขาดการสนับสนุนเพื่อ

ตอยอดใหเกิดผลในเชิงพาณิชย และไมสามารถนําไปใชงานไดจริง

  ๓.๔.๘ สรุปสถานการณการใชพลังงานหมุนเวียน

   ปจจุบันการใชพลังงานหมุนเวียนของประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๑๑.๙ ในป พ.ศ. 

๒๕๕๗  อันเปนผลจากการสงเสริมอยางตอเนือ่ง เพื่อแสวงหาแหลงพลังงานใหมทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีกําลัง

การผลิตลดลง และตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานของประเทศ รวมทั้งแนวโนมราคาพลังงานที่สูงขึ้นทําใหตนทุนพลังงาน

ของประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศไทยตองเรงหาแหลงพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล โดยมีนโยบาย 

แผน และมาตรการตางๆ สนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนของทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเปน

รอยละ ๒๕ ของการใชพลังงานขั้นสุดทายภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี ้ ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมีการ

ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน ดังแสดงไวในรูปที่ ๓-๓๙



๒๓๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓-๓๙  วิเคราะหสถานการณการใชพลังงานหมุนเวียน

ปจจัยขับเคลื่อน (D : DRIVER)

- ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
- แหลงพลังงานภายในประเทศไมเพียงพอ
- ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก
- การพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงาน 

การตอบสนอง (R : RESPONSE)

- มาตรการสนับสนุนการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน 
- การสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาบุคลากร
 ในการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียน 
- การขยายผลในระดับชุมชน และครัวเรือน 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเขาสูระบบ 
 Smart Grid
- การประชาสัมพันธและเสริมสรางความรู
 ความเขาใจแกประชาชน
- การสงเสริมและการปรับแผนพัฒนาพลังงาน
 ทดแทนและพลังงานทางเลือก

ผลกระทบ (I : IMPACT)

- ลดการพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
- สรางความเชื่อมั่นตอพลังงานหมุนเวียน
- การผลิตพลังงานชีวมวลบางแหงสงผลกระทบ
 ตอชุมชน
- ตนทุนโดยรวมในการผลิตและการใชพลังงาน
 หมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ปจจัยกดดัน (P : PRESSURES)

- ความขัดแยงในการพัฒนาโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิง
 ฟอสซิล และความไมเชื่อมั่นในพลังงานนิวเคลียร
- แหลงพลังงานฟอสซิลภายในประเทศไมเพียงพอ 
 ตนทุนในการนําเขาพลังงานเพิ่มขึ้น
- ตนทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนลดลง
- กระแสการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

สถานการณ (S : STATES) 

- การใชัพลังงานหมุนเวียนมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น 
 โดยมีโอกาสบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สัดสวน
 การใชพลังงานหมุนเวียน รอยละ ๒๕ ของการใช
 พลังงานขั้นสุดทาย ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔



๒๓๔

  สําหรับปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานหมุนเวียนของประเทศ นอกจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความตองการใชพลังงานที่เพิ ่มขึ้นในทุกสาขาแลว ยังมีความไมเชื่อมั่นในพลังงาน

นิวเคลียรและกระแสความตื่นตัวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิต สงผลใหปจจุบันพลังงานหมุนเวียน

ไดรับการสงเสริมใหมีการใชเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคสวน โดยสวนใหญมาจากเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งในรูปของไฟฟาและ

ความรอน ในขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพจากการใชเอทานอลก็มีการใชเพิ่มขึ้นอยางมากจากการที่มีรถรุนใหมที่สามารถใช 

E20 ออกมาใชเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมาจากนโยบายรถคันแรก นอกจากนี ้ภาคเอกชนไดใหความสนใจลงทุนดานพลังงาน

หมุนเวียน รวมถึงสถาบันการเงินที่มีความมั่นใจในการปลอยสินเชื่อ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่ได

รับการลงทุนเพิ่มขึ้นมากในชวง ๓ ปที่ผานมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ซึ่งเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ 

แตก็ทําใหตนทุนคาไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น และบางพื้นที่ก็ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลบางแหง

  ผลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดใหความสําคัญในการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  เพื่อลดการนําเขาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตพลังงาน มีการทบทวน

และปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาที่เพิ่มสัดสวนการใช

พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มมาตราการสงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชน 

การกําหนดอัตรการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอัตราพิเศษ และสนับสนุนสวนเพิ่มราคาการรับซื้อไฟฟา รวมทั้ง

สงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนและครัวเรือน ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง  

๒๓๔๒๓๔๒๓๔



๒๓๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอสรุปและขอเสนอ
เชิงนโยบาย

บทที่ ๔



๒๓๖

ประเด็นสําคัญ:

  การเปลี่ยนแปลงสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดรบัผลจากปจจยักดดนัและปจจยั

ขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ การเพิ่มประชากรและการขยายตัวของเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต

และการสื่อสาร ความออนแอในการบังคับใชกฎหมาย ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ 

ทาํใหสิ่งแวดลอมโดยรวมมคีวามเสื่อมโทรมลง บรกิารของระบบนเิวศถกูลดทอนลง กระทบตอคณุภาพชวีติ

ของประชาชน เกิดความขัดแยงในสังคม และเกิดความเสียหายในภาคการผลิตและการทองเที่ยว

  การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่ผานมา ไดใชกลยุทธการสงเสริมและเพิ่มมาตรการจูงใจ

ใหภาคสวนตางๆ ดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น และไดปรับรูปแบบมาเปนการกํากับดูแล

เพื่อลดการทาํลายสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้น หลงัไดรบัมอบนโยบายจากคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.)

  ขอเสนอตอการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอมของประเทศในยคุขอมูลขาวสารและการเปล่ียนแปลง 

จาํเปนอยางยิ่งที่ตองพฒันาใหมคีวามพรอมดานระบบขอมลูและสารสนเทศ รวมทั้งการวางแผนและกาํหนด

เปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดการติดตามผลอยางเปนระบบ

  การจดัการสิ่งแวดลอมของประเทศมคีวามจาํเปนอยางมากที่ตองประสานและรวมมอืกบัประเทศ

ตางๆ ในประชาคมอาเซียน เพื่อปรับแผนและมาตรการตาง ๆ ใหเปนระบบที่สอดคลองกัน เพิ่มความ

รวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมที่คาบเกี่ยวระหวางประเทศ รวมทั้งความรวมมือภายในประเทศในการ

จัดการสิ่งแวดลอมที่มีความคาบเกี่ยวระหวางทองถิ่น เพื่อนําไปสูการจัดการเชิงนิเวศที่มีระบบแผนและ

งบประมาณรองรับการดําเนินงาน

  ขอเสนอเชิงนโยบายไดใหความสําคัญทั้งขอเสนอในการจัดการสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ  เพื่อแกไข

สถานการณและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม และขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในระยะยาว 

  นอกจากนี้ ยังเสนอใหมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสนับสนุนใหเกิดแผนและยุทธศาสตรการจัดการที่ดิน ซึ่งจะนําไปสู

การจัดการในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ อยางเปนธรรม

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. ขอสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย

๒๓๖

  การเปลี่ยนแปลงสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดรบัผลจากปจจยักดดนัและปจจยั

  การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่ผานมา ไดใชกลยุทธการสงเสริมและเพิ่มมาตรการจูงใจ

  ขอเสนอตอการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอมของประเทศในยคุขอมูลขาวสารและการเปล่ียนแปลง 

  การจดัการสิ่งแวดลอมของประเทศมคีวามจาํเปนอยางมากที่ตองประสานและรวมมอืกบัประเทศ

  ขอเสนอเชิงนโยบายไดใหความสําคัญทั้งขอเสนอในการจัดการสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ  เพื่อแกไข

  นอกจากนี้ ยังเสนอใหมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไปสู



๒๓๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรุปภาพรวมสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗

  จากการทบทวนและติดตามสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศดานตางๆ การศึกษาวิเคราะห
ประเด็นสิ่งแวดลอมพิเศษที่อยูในความสนใจของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
การสํารวจสถานการณในพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูแทนจาก
ภาคสวนตาง ๆ เพื ่อนํามาเสนอเปนรายงานสถานการณคุณภาพสิ ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๗ ตามกรอบ DPSIR
(Driver-Pressure-State-Impact) นั้น มีขอสรุปดังนี้ 

  ๑) ปจจัยขับเคลื่อนและปจจัยกดดัน (Driver-Pressure)
   ปจจยัขบัเคลื่อนและปจจยักดดนัที่สาํคญั ซึ่งเปนปจจยัที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคณุภาพสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการขยายตวัของเมอืง จาํนวนประชากรในเขตเมอืงรวมถึงประชากรแฝง มกีารเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ซึ่งมีการเขาถึงขอมูลขาวสารและตองการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม และยังมีกลุมที่ขาดความเขาใจ
และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี ้ ยังมีการแสดงพลังทางสังคมของกลุมผูไดรับผลกระทบและเรียกรองสิ่งที่
ตองการในประเด็นตางๆ สวนภาวะเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาไดชะลอตัวอยางเห็นไดชัด จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลัง
ฟนตัว เหตุการณความไมสงบภายในประเทศ และภาวะภัยแลงที่สงผลตอภาคการเกษตร รวมทั้งหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น 
ทําใหการผลิตและการบริโภคมีการชะลอตัวไปดวย



๒๓๘

   การพัฒนาเทคโนโลยแีละปรบัเปลี่ยนรปูแบบการผลติ ทั้งในภาคอตุสาหกรรมและภาคการเกษตร ไดมี
เทคโนโลยีที่กาวหนาและใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ทําใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิตและปลอยมลพิษออกมามากขึ้น 
ในขณะเดียวกันเริ่มมีการใชเทคโนโลยีที่สะอาดเขามาชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ 
   ทิศทางการพัฒนาประเทศมคีวามชดัเจนในการดาํเนินตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อชวยสราง
ความมั่นคงและเขมแข็ง และพรอมมุงเนนการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดชวยใหเกิดแผนและยุทธศาสตรที่ชัดเจน
ตามมา แตนโยบายรายสาขาตาง ๆ  ไดนําไปสูการดําเนินงานที่ไมเหมาะสม เชน การสงเสริมเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย การ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม การพัฒนาเสนทางคมนาคมและโครงการขนาดใหญ ซึ่งลวนสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ ยังขาดประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย หนวยงานที่ควบคุมดูแลไมชัดเจน ทําใหเกิดการ
บกุรกุทาํลายทรพัยากร การลักลอบท้ิงและปลอยมลพษิมาอยางตอเน่ือง จนกระทั่งมนีโยบายทวงคืนผนืปาของกรมอทุยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทําใหมีการเขมงวดในการปองกันและ
ปราบปรามผูกระทําผิดมากขึ้น
   สวนความรวมมอืระหวางประเทศดานการพฒันาที่ยั่งยนื การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึการ
จดัการสิ่งแวดลอมคาบเก่ียวระหวางประเทศ ไดชวยในดานสรางความเขาใจ แลกเปลี่ยนขอมลู และสนับสนุนการดาํเนินงาน
เพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกันมากขึ้น 

  ๒) สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม (State)
   คณุภาพสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ  พบวา ทรพัยากรดิน ปาไม น้ํา และทรพัยากรชายฝงทะเล มกีารใชประโยชน
อยางไมเหมาะสม ถกูบกุรุกทําลายและเส่ือมโทรมลง โดยยงัมปีระเด็นคางคาเรื่องแนวเขตปาไม การผอนปรน และการบังคบั
ใชกฎหมาย สวนทรพัยากรพลงังานและแรธาต ุซึ่งปรมิาณที่สาํรวจพบไดลดลงไปเรื่อยๆ จงึตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
ขณะเดยีวกนัการนําทรพัยากรในประเทศมาใชในบางกรณไีดสงผลกระทบและมเีหตรุองเรยีนจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
   สวนภาวะมลพษิและสิ่งแวดลอมชมุชน มปีญหาชดัเจนในดานขยะมลูฝอยทั้งปรมิาณที่เพิ่มขึ้น การทิ้งขยะ
อันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมเหมาะสม สวนสถานการณดานมลพิษทางอากาศ
ยงัพบปญหาเฉพาะบรเิวณเสนทางคมนาคมหลกัในเมอืงใหญ และปญหาหมอกควนัที่สงผลกระทบตอสขุภาพและการทองเที่ยว
ในชวงตนป สวนสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมศิลปกรรมถูกคุกคามจากการทองเที่ยวที่ขาดการจัดการที่ดี การขยายตวั
ของชุมชนและเมือง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภัยธรรมชาติ
   นอกจากน้ี มีการแปรปรวนของสภาพอากาศ มอีณุหภมูเิฉลี่ยสงูขึ้นและปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปสงูกวา
คาปกติ การกระจายตัวของฝนและจํานวนวันฝนตก รวมถึงอิทธิของมรสุมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้า
เปนบริเวณกวางในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง กลางป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอจากนั้นไดเกิดเหตุการณนํ้าหลากและนํ้าทวมขัง
ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 

  ๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
   ผลกระทบท่ีเกดิจากการเปลี่ยนแปลงคณุภาพสิ่งแวดลอมขางตน มอียางนอย ๓ ลกัษณะ ในดานระบบ
นิเวศ ดานคุณภาพชีวิต และดานเศรษฐกิจ กลาวคือ 
   • ผลกระทบตอบรกิารของระบบนิเวศ ในการดดูซบัและชะลอน้ําหลาก การเปนแหลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลอเลี้ยงระบบตามธรรมชาติ และการปองกันภัยพิบัติ 



๒๓๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   • ผลกระทบตอการดาํรงชวีติโดยตรงของประชาชน ทั้งเหตุราํคาญจากขยะมลูฝอย อากาศ และน้ําเสยี 
การขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช ผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบกิจการและโครงการตาง ๆ
   • ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจระดับตาง ๆ จากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติทําให
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย นักทองเที่ยวจากตางประเทศลดลง และเกิดคาใชจายในการฟนฟูสิ่งแวดลอมและเยียวยา
ความเสียหาย 

  ๔) การดําเนินงานเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (Response)
   นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศไดมุงสูการเติบโตสเีขียวหรอืการเติบโตที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
มีหลายหนวยงานจัดทําแผนและกําหนดยุทธศาสตรดานตาง ๆ ตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานบางประเด็นไวชัดเจน เชน การใชพลังงานหมุนเวียน การดูแลรักษาปาชายเลน การนําขยะมูลฝอยกลับไป
ใชประโยชน นอกจากนัน้ ไดมีการตั้งกลไกการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อแกไขและจัดการปญหาดานตาง ๆ
แบบบูรณาการ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการนํ้า เปนตน 
   ไดมีการเสริมสรางการมีสวนรวมและสรางแรงจูงใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใหรางวัล
ทั้งแกบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานตาง ๆ ที่มีผลงานในดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน ดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการเมือง การจัดการอาคารประหยัดพลังงาน ดานกิจการเหมืองแร สถานประกอบการ รวมถึง
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมคีวามรวมมอืกบัชมุชนในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอม รวมถงึการใชกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ในการปรับปรุงระบบการผลิต เปนตน นอกจากนี ้ มีการเพิ่มความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจเอกชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อฟนฟูและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาง ๆ มากขึ้น



๒๔๐

   ชวงการปฏิรูปประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําขอเสนอการปฏิรูป
สิ่งแวดลอมหลายประเด็น เชน ดานพลังงาน ดานการจัดการปาไม ดานปญหาการคาพืชปาและสัตวปา ดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมถึงซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส เปนตน ในขณะที่หนวยงานภาครัฐไดเรงดําเนินการ
แกไขปญหาตามนโยบายของรฐับาล ในดานการจดัการขยะมลูฝอยตกคางและวางแผนการจดัการขยะมลูฝอยระดบัจงัหวดั
การบรหิารจดัการท่ีดนิ ปองกันการบกุรุกและฟนฟปูาไม และทบทวนระบบการบรหิารการจดัการน้ําใหเปนเอกภาพมากขึ้น 
   เห็นไดวา สถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศมีทิศทางการเปลี่ยนแปลง สวนทางกับการเติบโตของ
ประเทศมาโดยตลอด แมจะมีนโยบายการพัฒนาประเทศและแผนตางๆ หลายฉบับที่ใหความสําคัญตอการเติบโตที่เปน
มติรตอสิ่งแวดลอม แตยงัขาดการนําไปสูการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม กอปรกบักระแสการบรโิภคนิยม ซึ่งเกดิขึ้นพรอมกบั
การพัฒนาสูความเปนสังคมสมัยใหม โดยมีสื่อทางการตลาดและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
บรโิภคที่เกนิพอด ีมีการเตบิโตของเมืองอยางรวดเรว็ ทาํใหประชากรเมอืงหนาแนน เกดิเปนปญหามลพษิทางอากาศ ปญหา
ขยะมลูฝอยและน้ําเสียมีความรนุแรงเพ่ิมขึ้น มีความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได ความรวมมอืของสงัคมในการจดัการ
กับปญหาสิ่งแวดลอมมีนอยลง นอกจากนี ้ ยังมีปญหาการเคลื่อนยายและการตั้งถิ่นฐานของแรงงาน สถานการณเหลานี้
ไดสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน สวนปญหาการบังคับใชกฎหมายจากกลไกของภาครัฐออนแอลง การกํากับดูแล
และเอาผิดกับผูทําลายทรัพยากรธรรมชาติและผูกอมลพิษทําไดยากขึ้น ยังมีปญหาภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นบอยครั้งและ
มีแนวโนมความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไดเปนปจจัยทาทายที่สงผลตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ และ
ทําใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณภาพจาก : www.csbsrud2087.blogspot.com



๒๔๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ๔.๒ ขอเสนอเชิงนโยบาย

  ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ จําแนกเปน ๓ สวน ประกอบดวย ขอเสนอ
การจัดการสิ่งแวดลอมดานตางๆ ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษ และขอเสนอการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ

  ๔.๒.๑ ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมดานตางๆ 

    ๑) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนํามาใชเพื ่อการบริโภคและใชเปนฐานการผลิตเพิ่มขึ ้น 
ตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งแมอัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศไมสูง
นัก แตมกีารเขามาของแรงงานตางดาวเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรโิภค ทาํใหมกีารใชทรพัยากรและ
ปลอยมลพิษเพิ่มมากขึ้น สวนนโยบายการเกษตรและการสงออกทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ขยายตัวของเมืองและกิจกรรมการทองเที่ยว สงผลใหพื้นที่ปาไม ทรัพยากรนํ้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ลดลง
และมีความเสื่อมโทรมลง ที่ผานมาไดมีกิจกรรมการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนและภาคเอกชนเขามามีบทบาท
มากขึ้น แตก็ยังขาดความรวมมือในการดําเนินงานอยางเปนระบบและขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย จึงมี
ขอเสนอเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
     (๑) เรงรัดการกําหนดแนวเขตปาไม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินปาไมเปนไปตามเงื่อนไข 
และติดตามเฝาระวังโดยใชเทคโนโลยีผสมผสานกับการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อรักษาพื้นที่ปาไมที่เหลืออยูไวใหได
     (๒) พัฒนาโครงขายการจัดการนํา้ในระดับลุมนํา้ยอยและเรงฟนฟูแหลงนํา้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเก็บกักนํ้าใหมากขึ้น
     (๓) จัดทําแผนและตั้งคณะกรรมการสงวนรักษาและคุมครองพื้นที่ชุมนํา้ ทั้งในระดับทองถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อใหเปนพื้นที่เก็บกักนํา้ รักษาระบบนิเวศ และเปนแหลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๒๔๑๒๔๑๒๔๑



๒๔๒

     (๔) กําหนดเขตคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง โดยเฉพาะบริเวณแหลงทรัพยากร
อันมีคุณคาหรือหายาก พื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมหรือถูกคุกคาม เพื่อกําหนดมาตรการในการจัดการเฉพาะพื้นที่
ใหมีความชัดเจน
     (๕) จัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงระบบนิเวศ อันคาบเกี่ยวระหวางทองถิ่นนั้น ๆ
     (๖) เพิ่มมาตรการลงโทษและการกาํกบัดแูลกจิการที่อาจสงผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติ
อยางเขมงวด พรอมกับการเฝาระวัง การรณรงคและการสื่อสารใหเขมขน

    ๒) ดานทรัพยากรพลังงาน 
     ดวยความตองการพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคการขนสงและอุตสาหกรรม แหลงพลังงาน
ในประเทศลดลง มีการตอตานกิจการผลิตพลังงานในบางพื้นที ่ ทําใหมีแนวโนมพึ่งพาการนําเขาพลังงานเพิ่มขึ ้น
เกดิความเสี่ยงดานพลังงานของประเทศ ท่ีผานมาไดมกีารสงเสรมิการนําพลงังานทดแทนมาใชมากข้ึน มผีลใหการปลอยกาซ
เรอืนกระจกจากภาคพลังงานลดลงอยางตอเน่ือง แตยงัควรกระจายแหลงพลงังานใหมคีวามหลากหลาย สงเสรมิการอนุรกัษ
พลังงานอยางจริงจัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีขอเสนอดังนี้
     (๑) เพิ ่มทางเลือกและแรงจูงใจในการใชพลังงานหมุนเวียนระดับครัวเรือนและชุมชน
อยางเหมาะสมกับบริบทแตละพื้นที่
     (๒) กําหนดมาตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคการขนสงไปพรอม ๆ กับการวาง
ผังเมืองและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบ 
     (๓) เพิ่มมาตรการทางภาษีและการใหความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อสงเสริมเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
     (๔) เผยแพรขอมูลการผลิตพลังงานจากแหลงตาง ๆ ในอนาคตอยางรอบดาน รวมถึงปองกัน
และแกไขผลกระทบจากกิจการผลิตธุรกิจพลังงานอยางจริงจัง 
     (๕) สรางความรวมมือในการขยายโครงขายพลังงานในกลุมประเทศอาเซียน รวมไปถึง
การวางแผนอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค 



๒๔๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ๓) ดานสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
     จากการขยายตัวของชุมชนและเมือง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสรางที่ไม
เหมาะสม การไมเคารพกฎระเบียบ และภัยธรรมชาติที่เกิดบอยครั้งขึ้น ไดสงผลกระทบคุณภาพชีวิตของชุมชน มีปญหา
การจัดการขยะและนํา้เสียชุมชน การขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ความแออัดและไมเปนระเบียบ ทําใหสิ่งแวดลอมชุมชน
รวมถึงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมมีความเสื่อมโทรม แมไดดําเนินมาตรการทางผังเมือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล การขึ้นทะเบียน
และการคุมครองแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม แตยังไมสามารถลดผลกระทบจากภัยคุกคามตาง ๆ เหลานัน้ได
จึงมีขอเสนอดังนี้
     (๑) กําหนดแนวทางการจัดทําผังเมืองเพื่อสงเสริมการเติบโตสีเขียวของเมือง ลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิและใหมพีื้นที่แนวกนัชนสาํหรบัการคุมครองสิ่งแวดลอมในบรเิวณ
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
     (๒) กาํหนดเกณฑมาตรฐานและการประเมนิผลการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมกับการเสริมสรางศักยภาพและมาตรการจูงใจหรือใหรางวัลประจําป 
     (๓) ประเมนิความสาํคัญและความเสี่ยงของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในแตละจงัหวดั 
พรอมเรงจัดทําแผนการฟนฟูและคุมครองสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญและมีความเสี่ยงสูง 
     (๔) สงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพของภาคประชาสังคม ชุมชน อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) และภาคสวนตาง ๆ ในการดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และผลักดันใหมีการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกของชาติและของโลก เพื่อใหมีการ
ดูแลรักษาและคุมครองใหมีสภาพแวดลอมที่ดี



๒๔๔

    ๔) ดานภาวะมลพิษ 
     ภาวะมลพิษสวนใหญเกดิข้ึนในยานชุมชน บรเิวณเสนทางคมนาคมสายหลกั แหลงประกอบการ
อุตสาหกรรมและรอบแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งบริเวณปากแมนํ้าตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงสะสมของตะกอนและมลพิษที่ถูก
กระแสนํ้าชะมาสะสมในบริเวณดังกลาว ที่ผานมาไดมีมาตรการปองกันและแกไขโดยรณรงคลดการกอมลพิษตาง ๆ จาก
ตนทาง เพิ่มความเขมงวดในการควบคมุดแูล รเิริ่มจดัทาํฐานขอมลูและระบบรายงานสาํหรบัแหลงกาํเนิดมลพษิซึ่งเขาขาย
ที่กําหนด และสงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีขอจํากัดในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา มีการทิ้งขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อปะปนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งมีการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม จึงมีขอเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ ดังนี้
     (๑) เสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมรูปแบบความรวมมือ
ระหวางกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นกบัภาคเอกชน ในการรวบรวม การใชประโยชน การกาํจดัขยะมลูฝอยและนํ้าเสยี
ชุมชน 
     (๒) ปรับปรุงระบบขอมูลการนําเขา การครอบครอง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ของผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล
     (๓) จัดทําแผนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอยางเปนระบบ ตั้งแตการสงเสริมให
เลอืกซื้อผลติภณัฑท่ีกอใหเกดิขยะมลูฝอยนอย กาํหนดจดุรวบรวมของเสยีอนัตรายจากชมุชน การกาํหนดมาตรการรบัคนื
และกาํจดัซากผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส สงเสรมิใหมแีหลงรบักาํจดัของเสยีอนัตรายจากชมุชน กระจาย
อยูในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ
     (๔) รวบรวมและใชประโยชนจากวสัดเุหลอืใชทางการเกษตรหลงัฤดกูาลเกบ็เกี่ยว เพ่ือลดปญหา
การเผาและปญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นตามมา 
     (๕) สนับสนุนชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นในการเฝาระวัง แกไขปญหาและฟนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม พรอมกาํหนดใหมีแผนและการจดัสรรงบประมาณสาํหรบัจดัการมลพษิในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงหรอื
มีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม

๒๔๔๒๔๔๒๔๔



๒๔๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    ๕) ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นที่นานาประเทศใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
โดยยอมรับวามนุษยเปนสาเหตุหลักของปญหาที่เกิดขึ้น และเรียกรองใหประเทศตาง ๆ รวมมือกันลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เพื่อใหอณุหภมูโิลกเพ่ิมขึ้นไมเกนิเปาหมายที่กาํหนดไวโดยเรว็ที่สดุ อยางไรกต็าม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป ยังทําใหคนสวนใหญมองเปนเรื่องไกลตัว แตเมื่อเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งและ
สรางความเสยีหายชดัเจน จึงไดสรางความตระหนักใหคนหนัมาสนใจขอมลูขาวสารและการเตรยีมความพรอมมากขึ้น ขณะ
ที่ภาครฐัไดจดัทาํแผนแมบทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศในระยะยาว รวมทั้งกาํหนดนโยบายมุงสู
การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรรมชาติ ทั้งนี้ ไดมีขอเสนอตอการดําเนินงานระยะตอไป ดังนี้
     (๑) ทบทวนและวิเคราะหนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหนวยงานตาง ๆ 
เพื่อลดชองวางและสรางกลไกความรวมมือในการนําไปสูการปฏิบัติ
     (๒) กาํหนดตวัชี้วดัและความรบัผดิชอบแตละหนวยงานในการขบัเคลื่อนการเตบิโตที่เปนมติร
ตอสิ่งแวดลอม ใหสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่ไดจัดทําขึ้น 
     (๓) เพิ่มการเขาถึงขอมูลและสรางความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติอยางทันเหตุการณ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
     (๔) เพิ่มทางเลือกในการลดความเสี่ยงและสรางความพรอมในการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงตอภัยธรรมชาติ ทั้งชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่ราบ และชุมชนชายฝงทะเล

  ๔.๒.๒ ขอเสนอการจัดการสิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษ
    สิ่งแวดลอมประเด็นพิเศษในรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ๔ ประเด็น 
ประกอบดวย ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํา้ อาหารและพลังงาน การใชประโยชนพื้นที่ปาไม ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย: วาระสําคัญของประเทศ และการใชพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีขอเสนอตอการจัดการประเด็นตาง ๆ เหลานัน้
ดังตอไปนี้

    ๑) ภัยแลงกับความมั่นคงดานนํ้า อาหารและพลังงาน
     ภยัแลง เปนภยัท่ีเกดิขึ้นจากการขาดแคลนน้ําจนสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม การประกอบ
กจิกรรมและการดาํรงชวิีตของประชาชน หากปลอยใหเกดิขึ้นอยางตอเน่ืองโดยไมมมีาตรการแกไขปญหาอยางจรงิจงั กจ็ะ
มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้น จนสงผลตอความมั่นคงทางดานนํ้า อาหาร และพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ การปองกัน
และบรรเทาผลกระทบจากภยัแลง จาํเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจลกัษณะพื้นที่และศกัยภาพของพื้นที่ วางแผนการบรหิาร
จัดการระบบการผลิตและการใชทรัพยากรนํา้บนฐานศักยภาพของระบบนิเวศ เพื่อบริหารจัดการอุปสงคและอุปทาน
ของนํา้ใหเหมาะสมตามฤดูกาล โดยคํานึงถึงปริมาณนํา้ผิวดิน นํา้ใตดิน ภาวะนํา้ทวม นํา้แลงและคุณภาพนํา้ รวมทั้ง
ความสอดคลองการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สภาพสังคม และความจําเปนในแตละพื้นที่ เนนการปองกันปญหาหรือ
การแกไขปญหาบนฐานของขอมูลและการมีสวนรวมผูเกี่ยวของ โดยมีขอเสนอดังนี้ 



๒๔๖

     (๑) กระจายอํานาจการจัดการนํา้ โดยมีศูนยบริหารจัดการนํา้ในระดับจังหวัด ระดับลุมนํา้
สาขา และระดับทองถิน่ ที่เชื่อมโยงกับศูนยบริหารจัดการนํา้ของประเทศ เพือ่จัดทําขอมูล วางแผนและกําหนดกติกา
การใชนํ้า บํารุงดูแลรักษาแหลงนํ้า รวมทั้งเปนศูนยประสานงานและสั่งการหากประสบภัยแลงหรืออุทกภัย
     (๒) พัฒนาแหลงเก็บกกัน้ํา โดยสงเสรมิใหมอีางเกบ็น้ําขนาดกลางและขนาดเลก็ หรอืฝายทดนํ้า
เพื่อผันนํา้เขาพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งขุดลอกแหลงนํา้ใหเก็บกักนํา้ในฤดูแลงไดมากขึ้น นอกจากนี ้ ใหมีการพัฒนาแหลง
นํา้บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในพื้นที่ที่ที่มีศักยภาพและมีคุณภาพนํา้เหมาะสม เพื่อนํามาใชรวมกับ
นํา้ผิวดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยจัดการดวยระบบการใหนํา้แบบใชนํา้นอย เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าใชอยาง
เหมาะสม โดยทําการศึกษาเรื่องคาลงทุน การบํารุงรักษา และประสิทธิภาพการใหนํ้าแบบตาง ๆ อยางรอบดาน
     (๓) เสรมิสรางศกัยภาพในการปรับตัวและเพิ่มความมั่นคงแกเกษตรกร ในการผลติอาหารเพื่อการ
พึ่งตนเอง สรางทางเลือกในการผลิตพืชและสัตวที่หลากหลาย ปรับปรุงชนิดพันธุใหเหมาะสมกับภาวะภัยแลง โดยมีแผน
การผลิตและแผนการจัดการนํ้าเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกร พรอมพัฒนาระบบฐานขอมูลการเตือนภัยทางการเกษตร
ดวยขอมูลที่เขาใจไดงาย 
     (๔) จาํแนกเขตการผลติทางการเกษตรอยางชัดเจน พรอมมาตรการจูงใจใหเกษตรกรทาํการผลิต
อยางเหมาะสมในแตละเขตพื้นที่ 
     (๕) รักษาพืน้ที่สีเขียวและฟนฟูปาตนนํา้ โดยการปลูกไมยืนตนซึ่งเนนชนิดพันธุทองถิ่นใหมี
ความหลากหลาย เพื่อเรงการฟนตัวของระบบนิเวศ และสรางความชุมชื้นในพื้นที่ พรอมบํารุงรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติให
สามารถเก็บกักนํ้าไวในชวงฤดูแลง

    ๒) การใชประโยชนพื้นที่ปาไม 
     ปจจุบนัมีการใชประโยชนพื้นที่ปาไมในลกัษณะตางๆ โดยมขีั้นตอนการอนุญาตหรอืดาํเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไดแก การจัดสรรที่ดินปาเสื่อมโทรมแกเกษตรกร
ในลักษณะการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การประกอบกิจการเหมืองแร รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ  แตมีหลายกรณีที่ไมไดดําเนินการตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ทําใหเกิดการทําลายสภาพแวดลอมและบุกรุกพื้นที่ปาไมมาอยางตอเนือ่ง โดยการมีสวนรวมในการจัดการ
ปาไมและขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จึงมีขอเสนอในการใชประโยชนพื้นที่ปาไมควบคูไปกับการจัดการปาไม
อยางยั่งยืน ดังนี้
     (๑) จําแนกเขตท่ีดนิปาไมและจดัทาํหมายแนวเขตใหชัดเจน รวมทั้งจดัทาํระบบฐานขอมลูปาไม
ใหเปนระบบเดียวกัน ทั้งในดานพื้นที่ปาไมและการกําหนดนิยามความหมาย โดยจําแนกเขตพื้นที่อนุรักษ ที่ดินปาสงวน
แหงชาติ ที่ดินในเขตปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ดิน สค.๑ และอื่น ๆ รวมทั้งจําแนกปาสมบูรณ ปาเสื่อมโทรม 
เขตทํากิน พื้นที่ทับซอนตาง ๆ
     (๒) ฟ นฟูคณะกรรมการปาไมแหงชาติและนโยบายปาไมแหงชาติ ทบทวนโยบายและ
การดําเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อปรับทิศทางและเสนอทางเลือกการดําเนินงานในอนาคตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมปรับปรุงกฎหมายปาไม เพื่อปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และกําหนดกรอบ
การใชประโยชนพื้นที่ปาไมอยางรัดกุม 



๒๔๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     (๓) สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการปาไม โดยกําหนดพื้นที่ปาไมพรอมจัดใหมีกองทุนใน
การดูแลรักษาปาแกชุมชน เพื่อทําหนาที่ปองกันไฟปา ปลูกฟนฟูปา และสนับสนุนเครื่องมือในการลาดตระเวน เฝาระวัง 
และแจงเหตุ นอกจากนี้ ควรริเริ่มกลไกการจายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) รวมถึง
กองทุนคารบอนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหภาคสวนอื่น ไดมีสวนรวมและมีทางเลือกในการดําเนินงานที่สอดคลองกับบริบท
ทางสังคมและสภาพพื้นที่
     (๔) สรางความมั่นคงใหกับปาและชุมชน โดยพัฒนาพื้นที่แนวกันชนรอบปา (Buffer Zone)
สงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืนเพื่อกระจายประโยชนสูชุมชนทองถิ่น ไมวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การพัฒนา
ผลติภณัฑและเพิ่มมลูคาจากทรพัยากรในเขตปาชมุชนที่กาํหนด เพื่อใหเกดิรายไดแกชมุชน และลดแรงกดดนัในการเขาไป
ใชพื้นที่ปาไมอยางไมเหมาะสม
     (๕) ควบคุมดูแลการบุกรุกทําลายปาไมและกํากับดูแลกิจกรรมในเขตพื้นที่ปาไมอยางเขมงวด 
พรอมเพิ่มบทลงโทษและกาํหนดความรบัผิดชอบในการเยยีวยาและแกไขผลกระทบที่เกดิขึ้นในดานตาง ๆ  อยางครอบคลมุ

    ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
     การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเปนปญหาสําคัญและกําหนดใหเปนวาระของ
ประเทศ เพราะยังขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทิ้งขยะมูลฝอยประเภทตางๆ ปะปนกัน เกิดปญหาขยะมูลฝอย
ตกคาง การกาํจดัขยะมลูฝอยไมถกูตอง เกดิปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมในบรเิวณแหลงฝงกลบขยะมลูฝอย จงึจาํเปน
ตองอาศัยความรวมมอืของประชาชน หนวยงานภาครฐั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนในการจดัการขยะมลูฝอย
อยางเปนระบบ รวมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายตาง ๆ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามแนวทางดังนี้
     (๑) สรางความรวมมือในการดําเนินงานตามกรอบการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย
ของประเทศในระยะตาง ๆ  และรวมผลักดนัการจัดทาํแผนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยในระดับจงัหวดัและระดับทองถิ่น 
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบูรณาการงบประมาณและความรวมมือในการจัดการ
ขยะมลูฝอยชมุชน โดยใหภาคเอกชนเขามารวมลงทนุในการบรหิารจดัการ โดยมกีารกาํกบัและควบคมุใหถกูตองตามหลกั
สุขาภิบาล

๒๔๗๒๔๗๒๔๗



๒๔๘

     (๒) จัดทําแผนสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยและพัฒนากระบวนการดําเนินงานอยางเปน
ลําดับขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหระบบการคัดแยก การรวบรวม การเก็บขน และการกําจัดขยะมูลฝอย
มีความสอดคลองกัน 
     (๓) เรงตดิตามประเมนิผลและใหคําแนะนําเพื่อปรบัปรงุระบบการกาํจดัขยะมลูฝอย ทั้งในดาน
การจดัการสถานท่ีและวิธีการกาํจัดขยะมูลฝอย พรอมทบทวนเกณฑการเกบ็คาธรรมเนียมเกบ็ขนและคากาํจดัขยะมลูฝอย
ใหมีความเหมาะสม 
     (๔) ผลักดนัออกกฎหมายและมาตรการจดัการซากผลติภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 
พรอมมาตรการสงเสริมและบังคับตั้งแตตนทาง เชน สงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ใหผูผลิตตองรับซื้อคืนและจัดการกับซากผลิตภัณฑดวย กําหนดราคาของบรรจุภัณฑหรือผลิตภัณฑใด ๆ โดยรวม
คากําจัดดวย 
     (๕) เสนอรูปแบบและทางเลือกในการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน (Waste to energy)
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดตางๆ ซึ่งมีองคประกอบและปริมาณมูลฝอยแตกตางกันไป
     (๖) ควบคมุการขนสงของเสยีอนัตราย โดยพฒันาระบบเอกสารกาํกบัการขนสงของเสยีอนัตราย 
และมาตรฐานการตรวจสอบระบบการขนสงกากของเสียอันตราย ตั้งแตตนทางที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษจนถึงปลายทาง
ที่เปนสถานที่กําจัด พรอมติดตั้งระบบติดตามตําแหนงของรถยนตขนสงกากของเสียอันตราย เพิ่มบทลงโทษผูกระทําผิด
ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และใหผูลักลอบทิ้งตองรับผิดชอบฟนฟูความเสียหายตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

    ๔) การใชพลังงานหมุนเวียน 
     ดวยพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแหลงพลังงาน
ตางๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย พลังงานนํา้ พลังงานลม พลังงานจากขยะมูลฝอย พลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ รวมถึง 
เอทานอล และไบโอดเีซล จงึมกีารสงเสรมิพลงังานหมนุเวยีนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลงังานของประเทศ สรางการมสีวนรวม
ในการจัดการพลังงานและลดผลกระทบจากการผลิตและการใชพลังงานจากฟอสซิล โดยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก กําหนดเปาหมายการใชพลังงานทดแทนใหได รอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ผานมา
มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ ๑๑.๙ แตกระนั้นก็ยังมีอุปสรรคบางประการ อาทิ การผลิตพลังงานหมุนเวียนยังมีตนทุนสูง เทคโนโลยีสวนใหญ
นําเขาจากตางประเทศ ระบบสายสงไฟฟาไมรองรับกระแสไฟจากพลังงานหมุนเวียน เปนตน จึงไดมีขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อนําไปสูการดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายดังนี้ 
     (๑) สงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ลดคาใชจายในดานการ
ขนสงหรือสายสงพลังงานเพ่ิมเตมิจากมาตราสงเสรมิพลงังานหมนุเวยีนของภาคเอกชน โดยมุงเนนใหการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรที่มีภายในชุมชนมาผลิตพลังงาน 
     (๒) สงเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และพลังงานจากขยะ
มูลฝอย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางคุมคา โดยเรงสรางความเขาใจแกประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ศึกษาความเหมาะสมในแตละพื้นที่ใหครอบคลุม และกําหนดมาตรการสงเสริมเฉพาะ รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใชอื่น ๆ ใหสามารถนํามาใชไดจริง



๒๔๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     (๓) กาํหนดอตัราสนับสนุนสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟา หรอืมาตรการสงเสรมิพลงังานหมนุเวยีน
อื่นๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีความสมดุล โดยไมกอใหเกิดภาระดานตนทุนพลังงานแกประชาชน สอดคลองกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี คํานึงถึงตนทุนทั้งดานการผลิตและการกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้น และศักยภาพดานวัตถุดิบภายในประเทศ 
ตลอดจนมเีปาหมายระยะยาว โดยหลีกเล่ียงการอดุหนุนเพื่อบดิเบอืนราคาที่แทจรงิ ใหใชระบบการแขงขนั หลกีเลี่ยงระบบ
โควตาการผลิต 
     (๔) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่มีความซํ้าซอน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตใหแก
กิจการไฟฟาโดยไมตองขอความเห็นจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายโรงงาน รวมถึง
ประกาศโรงไฟฟาขยะมูลฝอย ใหไดรบัการยกเวนในการปฏิบติัตามกฎหมายรวมทนุ เพื่อใหเกดิความคลองตัวในการพฒันา
โครงการ
     (๕) กําหนดมาตรการสงเสริมอื่น ๆ เชน การเชาซื้ออุปกรณผานกองทุนอนุรักษพลังงาน
การสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในจุดที่เขาถึงไดงาย และเขาใจไดงาย เปนตน
     (๖) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียน ควรกําหนดแผนและงบประมาณ
ที่ชดัเจน เนนการวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือนําสูไปการปฏบิตัไิดจรงิในเชงิพาณชิย และตองมกีารศกึษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดานอื่นๆ เชน การสงเสริมพืชพลังงานชนิดใหมที่เปนพืชตางถิ่นที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศเดิม 
     กระบวนการขางตน ตองอาศัยการสรางความรูความเขาใจเรื่องการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ประเภทตาง ๆ  ใหแกประชาชน ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนบทบาทหนาที่ในการมสีวนรวม
ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนของประชาชน โดยมีรูปแบบที่เขาใจงาย หลากหลาย และเขาถึงประชาชนทุกภาคสวน

  ๔.๒.๓ ขอเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ
    จากปจจัยขับเคลื่อนตางๆ ทัง้ดานสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมเสื่อมโทรมลง แมไดมีแผนงานและดําเนินงานในการแกไขปญหา
แตยังตองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยังเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและระบบนิเวศที่สมดุล 
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๒๕๐

    ขอเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ
    ๑) ดานระบบสารสนเทศและขอมูล ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหมี
เอกภาพ ทันสมัย และนาเชื่อถือ เพื่อประโยชนในการวางแผน การติดตามผล การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
การจัดทํารายงานตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
    ๒) ดานการวางแผน การเตรยีมความพรอมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศเขาสูกระบวนการ
วางแผนและกําหนดเปาหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชน ผลักดันใหมีการจัดการเชิงระบบนิเวศ ผานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการลุมนํ้าอยางเปน
รูปธรรม พรอมสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมรวมกันระหวางทองถิ่น เพื่อสรางความรวมมือและสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน
    ๓) ดานองคกร เพิ่มประสทิธภิาพการมสีวนรวมของประชาชน และลดขอจาํกดัในการดาํเนินงาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สมัชชาองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม เครือขาย
อาสาสมคัรพทิกัษสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ระดบัจงัหวดั ใหมอีาํนาจหนาที่ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจดัการสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ทั้งดานการเสนอขอมูลและความคิดเห็น การปองกันและเฝาระวัง และการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ตาง ๆ อาทิ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) การติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) รวมถึงทบทวนบทบาทหนาที่และรูปแบบขององคกรดานสิ่งแวดลอม 
    ๔) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดสังคมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภค
สินคาที่มีมาตรฐาน ลดการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม การขนสง การทองเที่ยว
เมือง และครัวเรือน โดยใชมาตรการทางภาษีและการสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
    ๕) การปรับปรุงกฎหมายและการเพิ่มการบังคับใชกฎหมาย โดยทบทวนกฎหมายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องปาไม นํา้ กิจการเหมืองแร การผังเมือง และทรัพยสินทางปญญา 
รวมทั้งกฎหมายดานสทิธใินการรบัรูขอมลูขาวสาร กระบวนการจดัทาํรายงานวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ 
(EHIA)
    ๖) ดานความรวมมือระหวางประเทศ เสริมสรางความรวมมือและลดชองวางดานกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศตาง ๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน 
    ๗) ดานการติดตามประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
ของประเทศระยะตางๆ พรอมปรบัเปาหมายหรอืแนวทางการดาํเนินงานใหเหมาะสมกบัสถานการณหรอืการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น มีการติดตามผลการใชกลไกการคุมครองสิ่งแวดลอมในลักษณะตาง ๆ  รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ
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    การจัดการสิ่งแวดลอมในระยะตอไป นับเปนความทาทายของหนวยงานและผูปฏิบัติงานดาน
สถานการณสิ่งแวดลอม ที่ตองมีการวิเคราะหอยางเชื่อมโยงและวางแผนการทํางานระยะยาว ทั้งเชิงประเด็นและ
เชงิพื้นที่ ตลอดจนคาํนึงถงึปญหาส่ิงแวดลอมขามพรมแดนระหวางประเทศเพื่อนบาน และประเทศตาง ๆ  ในโลก ซึ่งจาํเปน
ตองพิจารณาในแงกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งมุมมองเชิงสหวิชาการ 
ซึ่งจําเปนตองนํามาบูรณาการสูการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และเทาทันกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ ซึ่งอาจ
มีความเห็นแตกตางและตองใชเวลามากขึ้น แตจะนําไปสูการยอมรับและเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน นอกจากนี้ 
ควรเนนการวางแผนเชิงระบบที่มีเปาหมายแตละดานชัดเจน พรอมจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ เพื่อสรางความมั่นคงและสมดุลแกฐานทรัพยากรของประเทศตอไป
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ภาคผนวก





ภาคผนวก ก  
ค�าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๔ / ๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม



๒๖๘

คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ที่ ๔ / ๒๕๕๕

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม
_____________________________

 ตาม  คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ ๑๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการจดัทาํรายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม และที่ไดมกีารปรับปรุง น้ัน ในการน้ี เพื่อใหการจัดทาํรายงาน

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องมือหนึง่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในเชิงนโยบายเกิดประสิทธิภาพ 

มีความชัดเจนและทันตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในแตละชวงเวลา คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ จึงมีมติใหยกเลิกบรรดาคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของกับการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม และใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ชุดใหม

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบญัญติัสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และตามคาํสั่งสาํนักนายกรฐัมนตร ีท่ี ๓๗/๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ และมตคิณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตดิงักลาว

จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้

 ๑.  องคประกอบ

      ๑.๑ ศาสตราจารยพิเศษ ธวัชชัย  สันติสุข  ประธานอนุกรรมการ

      ๑.๒ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน รองประธานอนุกรรมการ

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      ๑.๓ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแทน อนุกรรมการ

  ๑.๔ รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือผูแทน อนุกรรมการ

  ๑.๕ ผูแทนกรมการทองเที่ยว อนุกรรมการ

      ๑.๖ ผูแทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ

  ๑.๗ ผูแทนกรมประมง อนุกรรมการ

  ๑.๘ ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ

  ๑.๙ ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ

  ๑.๑๐ ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อนุกรรมการ

/๑.๑๑ ผูแทนกรม...



๒๖๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๑.๑๑ ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี อนุกรรมการ

  ๑.๑๒ ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า อนุกรรมการ

  ๑.๑๓ ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อนุกรรมการ

  ๑.๑๔ ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อนุกรรมการ

  ๑.๑๕ ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการ

  ๑.๑๖ ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ

  ๑.๑๗ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ

  ๑.๑๘ ผูแทนกรมศิลปากร อนุกรรมการ

  ๑.๑๙ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

  ๑.๒๐ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม อนุกรรมการ

           และความมั่นคงของมนุษย

  ๑.๒๑ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ

  ๑.๒๒ ผูแทนกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ

  ๑.๒๓ ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อนุกรรมการ

  ๑.๒๔ ผูแทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อนุกรรมการ

  ๑.๒๕ ผูแทนมูลนิธิสุขภาพไทย อนุกรรมการ

  ๑.๒๖ พลตํารวจเอก วิสุทธิ์  กิตติวัฒน อนุกรรมการ

           ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.๒๗ รองศาสตราจารย วุฒิ  หวังวัชรกุล อนุกรรมการ

           ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.๒๘ รองศาสตราจารย ณิฏฐารัตน  ปภาวสิทธิ์ อนุกรรมการ

   ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.๒๙ นายสุรพล  ดวงแข อนุกรรมการ

            ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.๓๐ เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและเลขานุการ

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ๑.๓๑ เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑.๓๒ เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ๒.  อํานาจหนาที่

       ๒.๑ กาํกบัและดแูลการจดัทาํรายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอมของประเทศและขอเสนอแนะเชงินโยบาย

ซึ่งสอดคลองกับสถานการณที่เกดิขึ้นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตพิจิารณาเหน็ชอบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

/๒.๒ พิจารณา...



๒๗๐

       ๒.๒ พจิารณาแตงตั้งคณะทํางานเทาที่จําเปนในการดําเนินการจัดทาํรายงานสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม

และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

       ๒.๓ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนขอมูลและเอกสารในการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

       ๒.๔ ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัขิองหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอเสนอแนะเชงินโยบายของคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบ

       ๒.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 ๓. ใหคณะอนุกรรมการจดัทาํรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมเบกิเบี้ยประชมุและคาใชจายตามกฎหมายหรอื

ตามระเบียบของทางราชการจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

              สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕

     

        
    (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)
    รองนายกรัฐมนตรี
    ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ



ภาคผนวก ข 

กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม DPSIR



๒๗๒

กรอบการวิเคราะหสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม DPSIR

 ในการตดิตามประเมนิผลการพฒันาตามแนวทางการพฒันาที่ย่ังยืนไดมีประเทศตาง ๆ  รวมแสวงหาเคร่ืองมอืเพื่อนาํไปใชให

เหมาะสม โดยมีกรอบแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตทศวรรษที่ ๙๐ และไดถูกนําไปใชกันอยางแพรหลาย คือกรอบแนวคิด 

Pressure-State-Response (PSR) ซึ่งเปนกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) เพื่อใหกลุมประเทศสมาชิกและนานาประเทศ

ใชชุดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมชี้วัดการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 กรอบแนวคิด PSR มีสาระสําคัญวากิจกรรมของมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางภาวะกดดันแกสิ่งแวดลอม (Pressure) 

และสงผลใหสถานะทัง้ทางกายภาพและคุณภาพของสิ่งแวดลอมแปรเปลี่ยนไป (State) ดังนั้นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและขอมูล

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดลอมจึงถูกนํามาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อตอบสนอง

ความตองการของสังคม (Response) ในการแกไขปญหา ลดผลกระทบและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น แตกรอบแนวคิด PSR 

ยงัมีขอจํากัดในการจาํแนกความแตกตางระหวางตวัชี้วดัภาวะกดดนักบัตวัชี้วดัสถานะ นอกจากนี ้ยงัเนนดานสิง่แวดลอมมากเกินไป 

ซึ่งอาจไมครอบคลุม มิติอื่น ๆ รวมทั้งไมไดคํานึงถึงประเด็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้น

 ดังนั ้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ UNCSD จึงขยายกรอบแนวคิดใหครอบคลุมในมิติการพัฒนาที่ยั ่งยืนอื ่น ๆ ใหมากขึ ้น 

โดยปรับมาเปนกรอบแนวคิด DSR ซึ่งจําแนกประเภทของตัวชี้วัดออกเปน ๓ กลุม คือ แรงขับเคลื่อน (Driving force) สถานะ 

(State) และการตอบสนอง (Response) แมวามีขอดีในการวิเคราะหจากเหตุไปหาผล (Cause-effect analysis) ทําใหรูถึงรากเหงา

ของปญหา แตก็มีขอจํากัดคือมีความไมสอดคลองกับการติดตามประเมินผลบางมิติ โดยเฉพาะประเภทการตอบสนองหลายตัวชี้วัด

ทีข่าดความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดความคิดแบบแยกสวน อีกประการหนึ่งคือ หากตัวชี้วัดนั้นมีมากเกินไปจะทําใหการนําตัวชี้วัด

ทั้งหมดมาทดสอบเปนไปไดยาก 

 การติดตามประเมินผลและการรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ในชวงหลายปที ่ผานมา 

ไดใชกรอบแนวคิด DPSIR ซึ่งไดผสมผสานกรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลทั้งสองขางตน ซึ่ง UNEP ไดนํามาใชโดยดําเนินการ

เพื่อรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมและใชสําหรับระดับนโยบายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมประกอบดวย ๕ สวน 

(ดังรูปที่ ผ-๑)



๒๗๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ ผ-๑ กรอบการวิเคราะห DPSIR

 กรอบ DPSIR นี้ แสดงใหเห็นถึงปจจัยขับเคลื่อน (Driver) ที่เปนสาเหตุเบื้องหลังที่ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย

ทีส่งผลโดยตรงตอสิ่งแวดลอม จนเกิดปจจัยกดดัน (Pressure) ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมนําไปสูสถานการณ 

(State) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดานตาง ๆ อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยขับเคลื่อน ปจจัยกดดัน 

จนสงผลกระทบ (Impact) ที่มีผลตอความเปนอยูของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม จึงจําเปนตองมีการตอบสนอง (Response) 

เพื่อลดผลกระทบและดําเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

 อนึ่ง การวเิคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ไดมกีารปรบัใชและแจกแจงประเดน็ตาง ๆ  ของกรอบ DPSIR

เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหใหมีความชัดเจนขึ้น กลาวคือ พิจารณาปจจัยกดดันทั้งปจจัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ของมนุษย ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และนโยบายของภาครัฐ พิจารณาผลกระทบ ครอบคลุมทั้งผลกระทบคุณภาพชีวิต

ของมนุษย ทัง้ทางดานเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบตอระบบนิเวศ สวนประเด็นการตอบสนองนั้น พิจารณามากกวา

นโยบายและการดําเนินงานของภาครัฐ โดยไดพิจารณาถึงการตอบสนองของภาคสวนอื่น ๆ ดวย อาทิ สถาบันการศึกษา 

ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และอื ่น ๆ นอกจากนี ้ ยังพิจารณาการปรับตัวของชุมชนทองถิ ่นตอผลที ่ไดรับ

เพื่อใหสถานการณสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปจจัยขับเคลื่อน

(Driver: D)
การตอบสนอง

(Response: R)

ปจจัยกดดัน

(Pressure: P)

สถานการณ

(State: S)

ผลกระทบ

(Impact: I)





ภาคผนวก ค
ตารางข้อมูล



๒๗๖

หนวย : ลานคน

   ที่มา: ปรับปรุงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๘

ประชากร ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

ทั่วประเทศ ๖๒.๘๓ ๖๓.๐๔ ๖๓.๓๙ ๖๓.๕๓ ๖๓.๘๘ ๖๔.๐๘ ๖๔.๔๖ ๖๔.๗๘ ๖๕.๑๒ +๐.๕๒

กรุงเทพฯ และ
ในเขตเทศบาล

๑๘.๓๘ ๑๘.๘๙ ๑๙.๕๔ ๒๑.๓๖ ๒๑.๖๓  ๒๑.๗๓ ๒๑.๘๖ ๒๒.๑๔ ๒๒.๓๐ +๐.๗๒

นอกเขต
เทศบาล

๔๔.๔๕ ๔๔.๑๕ ๔๓.๘๕ ๔๒.๑๗ ๔๒.๒๕ ๔๒.๓๕ ๔๒.๖๐ ๔๒.๖๔ ๔๒.๘๒ +๐.๔๒

ตารางที่ ผ-๑ จํานวนประชากรในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗



๒๗๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๒ พีระมิดประชากร จากการคาดประมาณประชากร ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓

 

อายุ
๒๕๕๓ ๒๕๖๓ ๒๕๗๓ ๒๕๘๓

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

๐-๔ ๑,๙๘๓ ๑,๘๘๘ ๑,๘๑๐ ๑,๗๒๙ ๑,๕๔๑ ๑,๔๗๑ ๑,๒๕๖ ๑,๑๙๙

๕-๙ ๒,๑๕๙ ๒,๐๗๒ ๑,๘๙๒ ๑,๘๑๒ ๑,๖๗๓ ๑,๖๐๐ ๑,๓๙๐ ๑,๓๒๘

๑๐-๑๔ ๒,๓๐๗ ๒,๒๓๓ ๑,๙๖๔ ๑,๘๗๕ ๑,๗๙๖ ๑,๗๑๙ ๑,๕๓๒ ๑,๔๖๕

 ๑๕-๑๙ ๒,๓๒๒ ๒,๒๗๘ ๒,๑๔๒ ๒,๐๖๔ ๑,๘๘๑ ๑,๘๐๗ ๑,๖๖๕ ๑,๕๙๖

๒๐-๒๔ ๒,๑๙๐ ๒,๑๘๑ ๒,๒๗๖ ๒,๒๒๒ ๑,๙๔๓ ๑,๘๖๗ ๑,๗๘๐ ๑,๗๑๔

๒๕-๒๙ ๒,๒๘๒ ๒,๓๒๓ ๒,๒๗๖ ๒,๒๖๑ ๒,๑๐๘ ๒,๐๕๒ ๑,๘๕๖ ๑,๗๙๘

๓๐-๓๔ ๒,๕๒๔ ๒,๖๒๙ ๒,๑๓๑ ๒,๑๕๗ ๒,๒๒๖ ๒,๒๐๒ ๑,๙๐๗ ๑,๘๕๓

๓๕-๓๙ ๒,๕๘๑ ๒,๗๒๙ ๒,๒๐๔ ๒,๒๙๑ ๒,๒๑๒ ๒,๒๓๕ ๒,๐๕๘ ๒,๐๓๓

๔๐-๔๔ ๒,๖๗๔ ๒,๘๖๙ ๒,๔๒๓ ๒,๕๘๗ ๒,๐๖๑ ๒,๑๒๙ ๒,๑๖๓ ๒,๑๗๘

๔๕-๔๙ ๒,๔๕๙ ๒,๖๖๓ ๒,๔๖๑ ๒,๖๗๔ ๒,๑๑๘ ๒,๒๕๓ ๒,๑๓๗ ๒,๒๐๔

๕๐-๕๔ ๒,๑๐๗ ๒,๓๐๕ ๒,๕๑๗ ๒,๗๘๘ ๒,๓๐๓ ๒,๕๒๖ ๑,๙๗๑ ๒,๐๘๗

๕๕-๕๙ ๑,๗๒๐ ๑,๙๐๔ ๒,๒๖๗ ๒,๕๕๒ ๒,๒๙๕ ๒,๕๘๐ ๑,๙๙๑ ๒,๑๘๖

๖๐-๖๔ ๑,๒๓๐ ๑,๓๘๖ ๑,๘๘๔ ๒,๑๖๓ ๒,๒๘๔ ๒,๖๔๓ ๒,๑๑๑ ๒,๔๑๔

๖๕-๖๙ ๙๓๐ ๑,๐๘๓ ๑,๔๗๑ ๑,๗๓๗ ๑,๙๗๔ ๒,๓๕๙ ๒,๐๒๓ ๒,๔๑๑

๗๐-๗๔ ๖๘๗ ๘๔๕ ๙๗๕ ๑,๒๐๓ ๑,๕๒๕ ๑,๙๑๓ ๑,๘๗๖ ๒,๓๗๔

๗๕-๗๙ ๕๐๓ ๖๗๓ ๖๔๔ ๘๕๕ ๑,๐๔๖ ๑,๔๑๔ ๑,๔๒๖ ๑,๙๖๓

๘๐-๘๔ ๒๗๒ ๓๘๗ ๓๘๑ ๕๖๒ ๕๕๕ ๘๓๗ ๘๘๐ ๑,๓๗๒

๘๕-๘๙ ๑๐๗ ๑๗๑ ๑๙๖ ๓๓๒ ๒๕๓ ๔๔๔ ๔๑๔ ๗๖๕

๙๐-๙๔ ๓๕ ๖๔ ๖๒ ๑๑๗ ๘๔ ๑๗๖ ๑๒๑ ๒๗๔

๑๐๐+ ๑๒ ๒๒ ๑๒ ๒๗ ๒๐ ๕๓ ๒๔ ๗๒

รวม (๑) ๓๑,๐๘๔ ๓๒,๗๐๕ ๓๑,๙๘๘ ๓๔,๐๐๘ ๓๑,๘๙๘ ๓๔,๒๘๐ ๓๐,๕๘๑ ๓๓,๒๘๖

รวมทั้งชายและหญิง (๑) ๖๓,๗๘๙ ๖๕,๙๙๖ ๖๖,๑๗๘ ๖๓,๘๖๗

รวม (๒) ๑,๒๒๑ ๙๑๑ ๑,๒๒๑ ๙๑๑ ๑,๒๒๑ ๙๑๑ ๑,๒๒๑ ๙๑๑

รวมทั้งชายและหญิง (๒) ๒,๑๓๒ ๒,๑๓๒ ๒,๑๓๒ ๒,๑๓๒

รวมทั้งหมด (๑)+(๒) ๙๖,๐๙๔ ๓๓,๖๑๖ ๙๙,๒๐๕ ๓๔,๙๑๙ ๙๙,๒๙๗ ๓๕,๑๙๑ ๙๕,๖๖๙ ๓๔,๑๙๗

รวมทั้งชายและหญิง (๑)+(๒) ๑๒๙,๗๑๐ ๑๓๔,๑๒๔ ๑๓๔,๔๘๘ ๑๒๙,๘๖๖

หนวย : พันคน

  ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๘๓  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๖
 หมายเหตุ :      (๑)  ประชากรสัญชาติไทยและไมใชสัญชาติไทยแตมีชื่อในทะเบียนบาน
  (๒)  ประชากรไมใชสัญชาติไทยและไมมีชื่อในทะเบียนบาน ที่มีจํานวนเทากับแจงนับได ในป พ.ศ. ๒๕๕๓



๒๗๘

ตารางที่ ผ-๓ รายได คาใชจายตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน ป พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

 หนวย : บาท

ขอมูลความยากจน ๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ๑/ ๑๔,๙๖๓ ๑๗,๗๘๗ ๑๘,๖๖๐ ๒๐,๙๐๓ ๒๓,๒๓๖ ๒๕,๔๐๓

คาใชจายของครัวเรือน ๒/ ๑๒,๒๙๗ ๑๔,๓๑๑ ๑๔,๕๐๐ ๑๖,๒๐๕ ๑๗,๔๐๓ ๑๙,๒๕๙

หนี้สินตอรายได ๗.๐ ๖.๖ ๖.๓ ๖.๔ ๕.๘ ๖.๓

ที่มา :  รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๖

 หมายเหตุ : ๑/ รายไดของครัวเรือน หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่ครัวเรือนไดรับมาจากการทํางาน หรือผลิตเอง หรือจากทรัพยสิน 

   หรือไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น

  ๒/ คาใชจายของครัวเรือน หมายถึง คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพเทานั้น ไมรวมการสะสมทุน เชน ซื้อบาน/ที่ดิน 

  และเงินออม
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รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๒๘๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๕ การลงทุนจากตางประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

การลงทุน ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๒๕๕๕

(ม.ค.-พ.ย.)
๒๕๕๖

๒๕๕๖
(ม.ค.-พ.ย.)

จาํนวนโครงการ ๘๓๒ ๗๘๘ ๘๖๖ ๑,๐๕๙ ๑,๕๘๔ ๑,๒๘๙ ๑,๑๓๒ ๑,๐๑๕

มูลคาเงินลงทุน 

(ลานบาท)
๒๙๗,๔๖๒ ๓๕๐,๗๕๕ ๒๓๖,๐๕๙ ๓๙๖,๓๔๘ ๖๔๗,๙๗๔ ๔๙๕,๖๔๕ ๕๒๔,๗๖๘ ๓๘๖,๖๗๑

  ที่มา : สถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รายเดือนสะสมป ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๖ ขอมูลการนําเขา-สงออก ป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

 หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

ขอมูล ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

มูลคาการคา ๓๕๖,๙๙๘.๕๐ ๒๘๖,๑๓๐.๓๐ ๓๗๖,๒๒๕.๓๐ ๔๕๑,๓๕๘.๙๐ ๔๗๙,๒๒๔.๑๐ ๔๗๙,๒๕๒.๔๐

สงออก ๑๗๗,๗๗๕.๒๐ ๑๕๒,๔๒๖.๕๐ ๑๙๓,๒๙๘.๑๐ ๒๒๒,๕๗๙.๒๐ ๒๒๙,๒๓๖.๑๐ ๒๒๘,๕๒๙.๘๐

นําเขา ๑๗๙,๒๒๓.๓๐ ๑๓๓,๗๐๓.๗๐ ๑๘๒,๙๒๗.๑๐ ๒๒๘,๗๗๙.๗๐ ๒๔๙,๙๘๗.๙๐ ๒๕๐,๗๒๒.๓๐

ดุลการคา - ๑,๔๔๘.๑๐ ๑๘,๗๒๒.๘๐ ๑๐,๓๗๑.๐๐ - ๖,๒๐๐.๖๐ - ๒๐,๗๕๑.๘๐ - ๒๒,๑๙๒.๘๐

อัตราการขยายตัว (รอยละ)

มูลคาการคา ๒๑.๕ -๑๙.๙ ๓๑.๕ ๒๐.๐ ๖.๒ -

สงออก ๑๕.๕ -๑๔.๓ ๒๖.๘ ๑๕.๑ ๓.๐ -๐.๓

นําเขา ๒๘.๑ -๒๕.๔ ๓๖.๘ ๒๕.๑ ๙.๓ ๐.๓

ดุลการคา - - -๔๔.๖ - ๒๓๔.๗ ๖.๙

 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร, ๒๕๕๗



๒๘๒

ตารางที่ ผ-๗ จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

 หนวย : คน

เดือน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖p

มกราคม ๑,๒๖๙,๙๗๘ ๑,๖๐๕,๕๐๕ ๑,๘๐๕,๙๔๗ ๑,๙๙๒,๑๕๘ ๒,๓๑๘,๔๔๗

กุมภาพันธ ๑,๑๓๘,๒๒๐ ๑,๖๑๔,๘๔๔ ๑,๘๐๒,๔๗๖ ๑,๘๕๓,๗๓๖ ๒,๓๖๗,๒๕๗

มีนาคม ๑,๒๓๗,๑๓๒ ๑,๔๓๙,๔๐๑ ๑,๗๐๒,๒๓๓ ๑,๘๙๕,๕๖๐ ๒,๓๒๒,๒๐๐

เมษายน ๑,๐๘๕,๒๙๓ ๑,๑๐๘,๒๐๙ ๑,๕๕๒,๓๓๗ ๑,๖๘๖,๒๖๘ ๒,๐๑๓,๐๑๒

พฤษภาคม ๙๒๓,๙๑๘ ๘๒๖,๖๑๐ ๑,๔๐๗,๔๐๗ ๑,๕๔๖,๘๘๘ ๑,๘๔๖,๔๐๓

มิถุนายน ๙๕๔,๗๗๒ ๙๖๔,๙๕๙ ๑,๔๘๔,๗๐๘ ๑,๖๔๔,๗๓๓ ๒,๐๕๖,๒๔๑

กรกฎาคม ๑,๐๙๔,๖๕๘ ๑,๒๗๕,๗๖๖ ๑,๗๑๙,๕๓๘ ๑,๘๑๕,๗๑๔ ๒,๒๒๓,๖๘๕

สิงหาคม ๑,๑๔๙,๒๘๘ ๑,๒๗๐,๘๘๓ ๑,๗๒๖,๕๕๙ ๑,๙๒๖,๙๒๙ ๒,๔๖๙,๑๖๐

กันยายน ๑,๐๔๐,๕๓๘ ๑,๒๑๔,๘๑๐ ๑,๔๘๖,๓๓๓ ๑,๖๑๑,๗๕๔ ๒,๐๕๖,๔๐๕

ตุลาคม ๑,๒๐๙,๔๗๓ ๑,๓๑๖,๘๐๖ ๑,๔๒๒,๒๑๐ ๑,๘๐๑,๑๔๗ ๒,๐๖๕,๕๑๘

พฤศจิกายน ๑,๓๖๑,๕๗๔ ๑,๔๗๘,๘๕๖ ๑,๒๙๑,๕๔๘ ๒,๑๔๓,๕๕๐ ๒,๓๙๙,๒๔๐

ธันวาคม ๑,๖๘๔,๙๙๗ ๑,๘๑๙,๗๕๑ ๑,๘๒๙,๑๗๔ ๒,๔๓๕,๔๖๖ ๒,๕๙๘,๐๑๕

รวม ๑๔,๑๔๙,๘๔๑ ๑๕,๙๓๖,๔๐๐ ๑๙,๒๓๐,๔๗๐ ๒๒,๓๕๓,๙๐๓ ๒๖,๗๓๕,๕๘๓

 ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว, ๒๕๕๖      

 หมายเหตุ :   P ขอมูลเดือนเมษายนถึงเดือน ธันวาคม ป ๒๕๕๖ เปนขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว 

    จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย     

  *  อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 



๒๘๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๘ สัดสวนการใชประโยชนที่ดินในประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖

 หนวย : ไร

การใชประโยชนที่ดิน ๒๕๔๓/๒๕๔๔ ๒๕๔๙/๒๕๕๐ ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ๒๕๕๒/๒๕๕๖

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ๓.๕๕๕๘ ๔.๖๒๔๕ ๔.๗๑ ๕.๑๕

พื้นที่เกษตรกรรม ๕๖.๒๓๖๐ ๕๒.๖๕๙๘ ๕๓.๕๑ ๕๖.๑๑

นาขาว ๒๕.๔๙๖๓ ๒๔.๗๘๐๘ ๒๔.๕๒ -

พืชไร ๑๔.๐๒๕๙ ๑๒.๔๖๙๔ ๑๒.๐๖ -

ไมยืนตน ๗.๘๔๒๕ ๙.๓๐๔๐ ๑๐.๑๒ -

ไมผล ๓.๕๐๓๑ ๓.๙๗๙๖ ๓.๙๑ -

พืชสวน ๐.๐๔๑๔ ๐.๒๐๔๑ - -

พืชไรหมุนเวียน ๑.๖๒๓๘ ๐.๘๗๘๘ ๑.๑๒ -

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว ๐.๐๕๕๓ ๐.๑๗๓๒ ๐.๕๒ -

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ๐.๕๖๑๐ ๐.๘๓๕๕ ๐.๘๔ -

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม - ๐.๐๒๙๕ - -

พื้นที่ปาไม ๓๕.๗๕๑๕ ๓๖.๖๓๘๓ ๓๕.๒๙ ๓๒.๕๘

ปาเสื่อมโทรม ๔.๑๗๐๔ - - -

ปาสมบูรณ ๓๐.๙๖๕๔ ๓๒.๓๔๘๘ ๓๒.๑๑ -

ปาบึงหรือปาพรุ ๐.๑๗๔๕ - - -

ปาชายเลน ๐.๔๔๐๙ - - -

ปารอสภาพฟนฟู - ๓.๙๔๐๒ ๓.๑๘ -

สวนปา - ๐.๓๔๖๖ - -

วนเกษตร - ๐.๐๐๒๗ - -

พื้นที่แหลงนํ้า ๑.๕๙๐๗ ๒.๔๗๔๐ ๒.๗๕ -

พื้นที่เบ็ดเตล็ด ๒.๘๖๖๐ ๓.๖๐๓๕ ๓.๗๔ ๖.๑๔

 ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๕๖
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๒๓

.๑
๘

จํา
นว

นฟ
าร

ม
๒,

๖๓
๕,

๖๖
๖

๒,
๖๔

๐,
๘๖

๗
๒,

๖๖
๘,

๑๗
๐

๒,
๖๙

๕,
๔๗

๒
๒,

๖๙
๑,

๖๖
๐

๒,
๖๘

๘,
๕๖

๑
๒,

๖๙
๓,

๘๕
๓

๒,
๗๔

๙,
๓๗

๙
๒,

๗๖
๒,

๐๔
๙

๒,
๗๕

๕,
๐๐

๒

นา
ขา

ว
๔๒

,๗
๙๗

,๗
๖๓

๔๒
,๗

๙๓
,๘

๑๔
 

๔๒
,๗

๘๙
,๕

๖๖
 

๔๒
,๗

๘๓
,๘

๑๓
 

๔๒
,๗

๘๐
,๓

๘๘
๔๒

,๗
๗๙

,๒
๒๙

 
๔๒

,๗
๗๖

,๗
๕๔

 
๔๒

,๗
๗๐

,๖
๔๖

 
๔๒

,๗
๖๓

,๐
๑๘

 
๔๒

,๗
๕๗

,๗
๘๐

 

พืช
ไร


๑๒

,๖
๙๒

,๐
๑๐

๑๒
,๖

๘๘
,๑

๕๖
๑๒

,๖
๔๘

,๕
๘๕

๑๒
,๖

๑๔
,๗

๙๖
๑๒

,๕
๖๘

,๖
๘๗

๑๒
,๔

๒๗
,๐

๐๗
๑๒

,๒
๖๑

,๖
๙๖

๑๒
,๑

๑๔
,๓

๓๕
๑๒

,๐
๑๙

,๔
๓๑

๑๑
,๙

๔๐
,๕

๐๓

สว
นผ

ลไ
ม/

 ไม
ยืน

ตน
๓,

๕๕
๑,

๐๕
๕

๓,
๕๕

๔,
๙๑

๐
๓,

๕๙
๔,

๔๘
๐

๓,
๖๓

๘,
๒๗

๑
๓,

๖๗
๔,

๓๗
๙ 

๓,
๘๒

๖,
๐๖

๐
๓,

๙๙
๑,

๓๗
๑

๔,
๑๓

๘,
๗๓

๐
๔,

๒๓
๓,

๖๓
๖

๔,
๓๑

๐,
๑๕

๕

สว
นผ

ัก/
ไม

ดอ
ก/

ไม
ปร

ะด
ับ

๓๓
๘,

๗๗
๓

๓๓
๙,

๗๔
๘

๓๔
๓,

๙๑
๔

๓๓
๓,

๓๑
๘

๓๓
๖,

๘๘
๑

๓๓
๗,

๘๒
๓

๓๐
๒,

๕๕
๓

๓๐
๑,

๙๗
๘

๓๐
๖,

๔๓
๐

๓๑
๕,

๘๗
๒

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
าง

กา
รเ

กษ
ตร

อื่น
๕,

๑๐
๙,

๘๘
๗

๕,
๑๐

๓,
๘๕

๒
๕,

๑๔
๓,

๖๑
๕

๕,
๐๓

๘,
๕๑

๙
๕,

๐๑
๗,

๕๕
๑

๔,
๘๔

๓,
๐๔

๕
๔,

๔๓
๓,

๓๒
๗

๔,
๔๗

๒,
๗๖

๑
๔,

๔๘
๗,

๑๒
๖

๔,
๕๒

๓,
๗๘

๑

ตา
รา

งท
ี่ ผ

-๙
 เน

ื้อท
ี่กา

รใ
ชป

ระ
โย

ชน
ทา

งก
าร

เก
ษต

ร 
ป 

พ
.ศ

. ๒
๕๔

๕ 
- ๒

๕๕
๔



๒๘๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 
หน

วย
 : 

ไร


กา
รเ

กษ
ตร

๒๕
๔๕

๒๕
๔๖

๒๕
๔๗

๒๕
๔๘

๒๕
๔๙

๒๕
๕๐

๒๕
๕๑

๒๕
๕๒

๒๕
๕๓

๒๕
๕๔

ภา
คก

ลา
ง

เน
ื้อท

ี่ทั้ง
หม

ด
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 
๖๔

,๙
๓๘

,๒
๕๓

 

เน
ื้อท

ี่ปา
ไม


๑๘

,๖
๘๗

,๖
๒๕

๑๘
,๖

๘๗
,๖

๒๕
๑๘

,๔
๒๗

,๑
๙๓

๑๗
,๘

๘๔
,๐

๐๑
๑๗

,๗
๗๔

,๑
๘๔

๑๗
,๗

๗๔
,๑

๘๔
๑๘

,๙
๑๓

,๑
๐๕

๑๘
,๙

๑๓
,๑

๐๕
๑๘

,๙
๑๓

,๑
๐๕

๑๘
,๙

๑๓
,๑

๐๕

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
าง

กา
รเ

กษ
ตร

๓๑
,๖

๔๑
,๑

๓๙
๓๑

,๖
๔๒

,๔
๘๙

๓๑
,๖

๙๓
,๕

๕๙
๓๑

,๕
๗๑

,๓
๖๘

๓๑
,๕

๖๖
,๗

๑๐
๓๑

,๕
๑๓

,๙
๕๒

๓๑
,๑

๐๓
,๙

๕๓
๓๑

,๑
๑๓

,๓
๒๗

๓๑
,๑

๐๓
,๖

๓๗
๓๑

,๑
๓๓

,๗
๕๐

ขน
าด

ขอ
งฟ

าร
ม

๓๕
.๒

๕
๓๕

.๑
๒

๓๕
.๕

๕
๓๕

.๘
๐

๓๕
.๙

๔
๓๕

.๙
๒

๓๖
.๔

๔
๓๖

.๗
๙

๓๖
.๓

๓
๓๖

.๘
๕

จํา
นว

นฟ
าร

ม
๘๙

๗,
๗๒

๗
๙๐

๑,
๐๒

๗
๘๙

๑,
๔๒

๙
๘๘

๑,
๘๓

๐
๘๗

๘,
๓๒

๐
๘๗

๗,
๓๑

๐
๘๕

๓,
๕๒

๗
๘๔

๕,
๖๔

๙
๘๕

๖,
๐๕

๒
๘๔

๔,
๘๓

๑

นา
ขา

ว
๑๐

,๓
๕๐

,๒
๓๐

๑๐
,๓

๔๖
,๗

๖๙
 

๑๐
,๓

๓๗
,๖

๕๖
 

๑๐
,๓

๓๐
,๔

๒๕
 

๑๐
,๓

๒๐
,๘

๐๒
 

๑๐
,๒

๘๘
,๗

๑๗
 

๑๐
,๒

๗๖
,๘

๘๙
 

๑๐
,๒

๕๐
,๓

๘๐
๑๐

,๒
๑๗

,๗
๕๗

 
๑๐

,๒
๐๘

,๒
๕๑

 

พืช
ไร


๙,

๒๗
๐,

๔๑
๙

๙,
๒๕

๗,
๙๓

๕
๙,

๒๘
๒,

๑๔
๕

๙,
๒๖

๒,
๔๗

๘
๙,

๒๑
๔,

๔๓
๕

๙,
๒๑

๔,
๕๐

๕
๙,

๒๕
๕,

๙๓
๐

๙,
๑๑

๘,
๖๒

๔
๙,

๐๖
๔,

๐๑
๖

๙,
๐๐

๓,
๗๐

๗

สว
นผ

ลไ
ม/

 ไม
ยืน

ตน
๖,

๙๓
๑,

๙๐
๔

๖,
๙๕

๑,
๑๑

๘
๖,

๙๕
๓,

๙๔
๒

๖,
๙๙

๓,
๙๔

๕
๗,

๐๕
๙,

๗๐
๒

๗,
๐๗

๔,
๒๕

๖
๗,

๐๙
๐,

๑๒
๐

๗,
๒๕

๕,
๖๖

๖
๗,

๓๒
๑,

๕๓
๙

๗,
๓๙

๑,
๑๖

๗

สว
นผ

ัก/
ไม

ดอ
ก/

ไม
ปร

ะด
ับ

๕๕
๐,

๒๑
๕

๕๕
๑,

๑๘
๑

๕๕
๖,

๔๖
๘

๕๓
๙,

๗๒
๗

๕๔
๖,

๕๒
๖

๕๓
๙,

๗๒
๔

๔๗
๔,

๕๗
๘

๔๙
๐,

๗๔
๔ 

๔๙
๗,

๒๓
๙

๕๐
๖,

๒๙
๑

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

น 
ทา

งก
าร

เก
ษต

รอ
ื่น

๔,
๕๓

๘,
๓๗

๑
๔,

๕๓
๕,

๔๘
๖

๔,
๕๖

๓,
๓๔

๘
๔,

๔๔
๔,

๗๙
๓

๔,
๔๒

๕,
๒๔

๕
๔,

๓๙
๖,

๗๕
๐

๔,
๐๐

๖,
๔๓

๖
๓,

๙๙
๗,

๙๑
๓

๔,
๐๐

๓,
๐๘

๖
๔,

๐๒
๔,

๓๓
๔

ภา
คใ

ต

เน
ื้อท

ี่ทั้ง
หม

ด
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 
๔๔

,๑
๙๖

,๙
๙๒

 

เน
ื้อท

ี่ปา
ไม


๑๐

,๘
๘๓

,๓
๗๕

๑๐
,๘

๘๓
,๓

๗๕
๑๑

,๒
๑๔

,๖
๒๙

๑๑
,๐

๔๔
,๕

๗๐
๑๐

,๘
๐๙

,๙
๔๕

๑๐
,๘

๐๙
,๙

๔๕
๑๑

,๖
๘๓

,๙
๙๖

๑๑
,๖

๘๓
,๙

๙๖
๑๑

,๖
๘๓

,๙
๙๖

๑๑
,๖

๘๓
,๙

๙๖

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
าง

กา
รเ

กษ
ตร

๒๒
,๐

๑๗
,๗

๗๑
๒๒

,๐
๓๒

,๑
๒๐

๒๑
,๙

๒๑
,๑

๖๓
๒๒

,๑
๘๓

,๑
๕๔

๒๒
,๑

๘๗
,๖

๖๒
๒๒

,๑
๘๘

,๙
๙๖

๒๒
,๓

๓๒
,๙

๒๙
๒๒

,๒
๑๔

,๐
๓๙

๒๒
,๐

๒๔
,๗

๗๖
๒๑

,๗
๗๑

,๙
๓๐

ขน
าด

ขอ
งฟ

าร
ม

๒๔
.๙

๔
๒๔

.๙
๕

๒๔
.๗

๒
๒๔

.๙
๒

๒๕
.๐

๐
๒๕

.๐
๓

๒๔
.๘

๒
๒๔

.๐
๔

๒๔
.๐

๕
๒๓

.๕
๙

จํา
นว

นฟ
าร

ม
๘๘

๒,
๖๕

๖
๘๘

๒,
๙๒

๕
๘๘

๖,
๖๐

๘
๘๙

๐,
๒๙

๐
๘๘

๗,
๔๖

๙
๘๘

๖,
๔๔

๘
๘๙

๙,
๙๑

๗
๙๒

๓,
๙๑

๓
๙๑

๕,
๖๕

๘
๙๒

๒,
๘๒

๘

นา
ขา

ว
๒,

๔๓
๗,

๐๔
๑

๒,
๓๖

๑,
๔๗

๒ 
๒,

๑๙
๗,

๒๙
๔ 

๒,
๑๗

๗,
๔๕

๐ 
๒,

๑๕
๑,

๔๑
๑ 

๒,
๐๖

๗,
๙๓

๓ 
๑,

๙๙
๔,

๑๓
๔ 

๑,
๗๘

๔,
๒๘

๓ 
๑,

๕๐
๒,

๐๕
๑ 

๑,
๒๒

๗,
๕๔

๔ 

พืช
ไร


๗๔

,๓
๙๑

๕๖
,๑

๗๘
๔๒

,๘
๐๓

๓๒
,๘

๘๗
๒๔

,๘
๘๗

๒๐
,๘

๐๑
๑๗

,๙
๙๐

๑๗
,๓

๐๓
๑๑

,๘
๐๕

๑๐
,๔

๘๗

สว
นผ

ลไ
ม/

 ไม
ยืน

ตน
๑๗

,๕
๔๗

,๔
๕๔

๑๗
,๖

๗๔
,๘

๕๓
๑๗

,๘
๕๙

,๙
๘๐

๑๘
,๒

๗๓
,๑

๘๗
๑๘

,๓
๑๐

,๑
๔๘

๑๘
,๔

๙๔
,๕

๑๗
๑๘

,๘
๔๑

,๖
๘๕

๑๘
,๙

๗๖
,๓

๕๓
๑๙

,๑
๒๖

,๘
๐๘

๑๙
,๑

๕๙
,๗

๕๓

สว
นผ

ัก/
ไม

ดอ
ก/

ไม
ปร

ะด
ับ

๑๔
๑,

๗๒
๕

๑๔
๒,

๓๘
๘

๑๔
๔,

๒๐
๑

๑๓
๙,

๓๒
๑

๑๔
๐,

๘๐
๙

๑๔
๐,

๔๔
๕

๑๒
๖,

๙๑
๕

๑๒
๓,

๒๑
๑

๑๒
๔,

๖๐
๖

๑๒
๗,

๓๙
๖

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

น 
ทา

งก
าร

เก
ษต

รอ
ื่น

๑,
๘๑

๗,
๑๖

๐
๑,

๗๙
๗,

๒๒
๙

๑,
๖๗

๖,
๘๘

๕
๑,

๕๖
๐,

๓๐
๙

๑,
๕๖

๐,
๔๐

๗
๑,

๔๖
๕,

๓๐
๐

๑,
๓๕

๒,
๒๐

๕
๑,

๓๑
๒,

๘๘
๙

๑,
๒๕

๙,
๕๐

๖
๑,

๒๔
๖,

๗๕
๐

ตา
รา

งท
ี่ ผ

-๙
 เน

ื้อท
ี่กา

รใ
ชป

ระ
โย

ชน
ทา

งก
าร

เก
ษต

ร 
ป 

พ
.ศ

. ๒
๕๔

๕ 
- ๒

๕๕
๔ 

(ต
อ)



๒๘๖

กา
รเ

กษ
ตร

๒๕
๔๕

๒๕
๔๖

๒๕
๔๗

๒๕
๔๘

๒๕
๔๙

๒๕
๕๐

๒๕
๕๑

๒๕
๕๒

๒๕
๕๓

๒๕
๕๔

รว
มท

ั้งป
ระ

เท
ศ

เน
ื้อท

ี่ทั้ง
หม

ด
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 
๓๒

๐,
๖๙

๖,
๘๘

๘ 

เน
ื้อท

ี่ปา
ไม


๑๐

๖,
๓๑

๙,
๑๘

๘
๑๐

๖,
๓๑

๙,
๑๘

๘
๑๐

๔,
๗๔

๔,
๓๓

๑
๑๐

๐,
๖๒

๕,
๘๒

๑
๙๙

,๑
๕๗

,๘
๗๘

๙๙
,๑

๕๗
,๘

๗๘
๑๐

๗,
๒๔

๑,
๐๓

๐
๑๐

๗,
๒๔

๑,
๐๓

๐
๑๐

๗,
๒๔

๑,
๐๓

๐
๑๐

๗,
๒๔

๑,
๐๓

๐

เน
ื้อท

ี่ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
าง
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๒๘๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๑๐ ปริมาณฝนรายเดือนและรายปที่แตกตางจากปกติ  ป พ.ศ. ๒๕๕๖

    หนวย : รอยละ

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป

ปริมาณฝน ๑๒๙ ๓๔ -๔๑ -๑ -๒๓ ๑๔ ๔๐ -๗ ๒๗ ๑๖ ๓๔ ๒ ๑๑

 ที่มา : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๑๑ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปที่แตกตางจากปกติ (%) ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : รอยละ

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป

อุณหภูมิเฉลี่ย ๐.๗ ๑.๓ -๐.๖ ๐.๕ ๐.๙ ๐.๒ -๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๑ -๑.๔ ๐.๓

 ที่มา : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๑๒ การเปลี่ยนแปลงของแรงงานรอฤดูกาลในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ 

   หนวย : พันคน

ขอมูล ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

มกราคม ๒๔๒ ๒๗๔ ๒๕๑ ๒๒๒ ๒๓๑ ๒๖๔ ๓๗๘  ๓๔๙  ๒๗๘

กุมภาพันธ ๓๓๒ ๒๐๖ ๓๓๙ ๑๙๘ ๒๙๐ ๒๕๕ ๔๘๔ ๒๘๕ ๒๔๕

มีนาคม ๓๕๒ ๓๕๑ ๒๐๓ ๒๙๘ ๓๑๗ ๓๔๗ ๔๗๕ ๓๓๓ ๓๗๔

เมษายน ๔๑๖ ๓๕๒ ๓๑๖ ๒๖๔ ๔๒๐ ๒๗๕ ๓๘๙ ๔๑๖ ๓๕๐

พฤษภาคม ๓๖๖ ๔๗๙ ๓๓๕ ๒๔๖ ๔๔๔ ๓๓๙ ๓๗๙ ๓๔๕ ๒๕๐

มิถุนายน ๗๓ ๑๐๖ ๓๕ ๕๐ ๑๙๔ ๗๗ ๘๗ ๗๗ ๑๐๓

กรกฎาคม ๔๔ ๑๘ ๑๘ ๒๐ ๑๐๐ ๑๖ ๑๘ ๓๑ ๓๔๒

สิงหาคม ๗๖ ๓๑ ๒๔ ๒๕ ๑๔ ๕๓ ๓๓ ๔๙ -

กันยายน ๘๘ ๙๗ ๑๓๗ ๑๐๘ ๓๑ ๗๓ ๓๙ ๖๕ -

ตุลาคม ๗๙ ๑๖๕ ๑๗๒ ๑๗๔ ๑๕๕ ๒๙๙ ๕๘ ๑๒๔ -

พฤศจิกายน ๑๒๔ ๗๑ ๗๘ ๘๑ ๑๔๐ ๑๕๒ ๔๐ ๙๗ -

ธันวาคม ๔๙ ๕๔ ๒๑ ๖๑ ๓๙ ๑๒๐ ๘๒ ๗๔ -

 ที่มา : สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๗



๒๘๘

ตารางที่ ผ-๑๓ แผนการจัดสรรนํ้าในชวงฤดูแลง ป ๒๕๕๖/ ๒๕๕๗ แยกตามการใชประโยชน

 หนวย : รอยละ

การจัดสรรนํ้า อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม การเกษตร ระบบนิเวศและอื่น ๆ

ทั้งประเทศ ๙ ๑ ๖๒ ๒๘

ลุมนํ้าเจาพระยา ๒๑ ๐.๐๙ ๕๔ ๒๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ๑ ๗๔ ๒๐

 ที่มา : กรมชลประทาน, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๑๔ อุณหภูมิในจังหวัดนาน ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖  

 หนวย : องศาเซลเซียส

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๖.๐ - ๒๖.๐ ๒๖.๐ ๒๖.๑ ๒๖.๐ ๒๖.๓ ๒๗.๓ ๒๕.๘ ๒๖.๙ ๒๖.๗

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๔.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๓ ๓๒.๗ ๓๓.๖ ๓๔.๕ ๓๒.๓ ๓๓.๕ ๓๓.๕

อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด ๒๐.๐ ๑๙.๐ ๒๑.๐ ๒๑.๐ ๒๐.๔ ๒๐.๑ ๑๙.๕ ๒๑.๑ ๒๐.๙ ๒๒.๑ ๑๙.๓

อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๕ ๔๑.๘ ๔๐.๕ ๔๐.๑ ๔๑.๐ ๓๙.๗ ๔๑.๒ ๔๒.๒ ๓๘.๒ ๓๙.๘ ๔๑.๔

อุณหภูมิตํ่าสุด ๑๐.๐ ๙.๗ ๑๐.๕ ๘.๔ ๙.๐ ๗.๒ ๖.๗ ๑๑.๘ ๑๐.๕ ๙.๑ -

 ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานาน, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๑๕ ปริมาณนํ้าฝนรวม จํานวนวันฝนตก จังหวัดนาน ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ปริมาณนํ้าฝนรวม (ม.ม.) ๑,๒๐๐ ๑,๑๖๗ ๑,๔๖๓ ๑,๑๙๔ ๑,๐๙๖ ๑,๑๗๓ ๑,๐๙๕ ๑,๔๕๗ ๑,๙๕๕ ๑,๑๓๖ ๑,๐๕๓

จํานวนวันฝนตก (วัน) ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๓ ๑๑๓ ๑๑๕ ๑๔๓ ๑๐๗ ๑๑๕ ๑๒๕ ๑๑๒ ๑๒๓

ฝนสูงสุด (ม.ม.) ๗๔ ๑๔๔ ๑๐๒ ๘๘๔ ๖๐.๓ ๗๐.๑ ๗๓.๓ ๙๔.๑ ๑๐๓.๓ ๑๒๙.๔ ๑๑๒.๗

 ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานาน, ๒๕๕๖



๒๘๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๑๖ จํานวนหมูบานประสบภัยแลงจังหวัดนาน

พื้นที่ประสบภัยแลง ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

อําเภอ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๔

ตําบล ๘๘ ๙๐ ๙๖ ๙๔ ๙๔

หมูบาน ๖๖๕ ๗๒๕ ๘๕๑ ๖๒๐ ๗๕๓

 ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๑๗ พื้นที่เกษตรเสียหายจากภัยแลงจังหวัดนาน

การเกษตรที่เสียหาย ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

พื้นที่การเกษตร (ไร) ๖๑,๒๙๔ ๗๔,๗๔๒ ๑๔๐,๙๑๙ ๓๔,๒๓๔ ๗๖,๐๔๔

ความเสียหายเบื้องตน (บาท) ๗๙,๐๒๐,๖๐๐ ๒๔,๗๔๒,๒๗๖ ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๓๓๕,๐๐๐ ๑๐,๓๑๘,๑๒๓

 ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๑๘ อุณหภูมิในจังหวัดขอนแกน

 หนวย : องศาเซลเซียส

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๐ ๒๗.๐ ๒๗.๐ ๒๗.๐ ๒๗.๐ ๒๖.๑ ๒๗.๐ ๒๗.๗ ๒๖.๒ ๒๗.๔ ๒๗.๒

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๓.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๐ ๓๒.๘ ๓๑.๙ ๓๓.๐ ๓๓.๗ ๓๑.๖ ๓๒.๘ ๓๒.๘

อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด ๒๒.๐ ๒๒.๐ ๒๓.๐ ๒๓.๐ ๒๒.๘ ๒๒.๑ ๒๒.๖ ๒๓.๒ ๒๑.๔ ๒๒.๘ ๒๒.๘

อุณหภูมิสูงสุด ๔๐.๐ ๔๐.๔ ๔๐.๒ ๓๙.๓ ๔๑.๑ ๓๘.๕ ๓๙.๖ ๔๑.๒ ๓๙.๓ ๓๙.๐ ๔๑.๘

อุณหภูมิตํ่าสุด ๑๒.๒ ๑๓.๐ ๑๑.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๖ ๑๑.๙ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๑.๖ ๑๕.๐ ๑๑.๖

 ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนบน, ๒๕๕๖



๒๙๐

ตารางที่ ผ-๑๙ ปริมาณนํ้าฝนรวม จํานวนวันฝนตก จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖  

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ปริมาณนํ้าฝนรวม (ม.ม.) ๑,๔๖๗ ๑,๒๒๒ ๙๓๗ ๑,๒๐๒ ๑,๓๗๙ ๑,๗๘๑ ๑,๐๔๐ ๑,๒๓๐ ๑,๓๗๗ ๑,๐๐๐ ๙๔๓

จํานวนวันฝนตก (วัน) ๑๐๓ ๙๓ ๑๐๓ ๑๐๘ ๑๐๑ ๑๒๑ ๑๐๓ ๑๑๐ ๑๓๑ ๙๗ ๑๑๘

ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) ๑๒๗ ๑๒๙ ๘๑ ๖๗ ๙๐.๖ ๒๒๑.๙ ๘๑.๙ ๖๕.๗ ๗๔.๓ ๖๔.๔ ๗๐.๔

 ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๒๐ อุณหภูมิในจังหวัดชัยนาท

 หนวย : องศาเซลเซียส

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

อุณหภูมิเฉลี่ย (C) ๒๘.๐ ๒๘.๐ ๒๙.๐ ๒๘.๐ ๒๘.๒ ๒๗.๖ ๒๘.๐ ๒๙.๐ ๒๗.๕ ๒๘.๘ ๒๘.๔

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๕.๐ ๓๕.๐ ๓๕.๐ ๓๔.๐ ๓๔.๒ ๓๓.๔ ๓๓.๘ ๓๔.๗ ๓๒.๘ ๓๔.๔ ๓๔.๔

อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด ๒๓.๐ ๒๓.๐ ๒๔.๐ ๒๔.๐ ๒๓.๗ ๒๓.๔ ๒๓.๗ ๒๔.๘ ๒๓.๓ ๒๔.๗ ๒๔.๐

อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๐ ๔๒.๐ ๔๑.๐ ๔๐.๐ ๔๒.๐ ๓๙.๐ ๔๐.๐ ๔๒.๐ ๓๘.๐ ๔๑.๐ ๔๑.๕

อุณหภูมิตํ่าสุด ๑๓.๐ ๑๕.๐ ๑๓.๐ ๑๒.๐ ๑๓.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ ๑๖.๐ ๑๕.๐ ๑๘.๐ ๑๒.

 ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, ๒๕๕๖



๒๙๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๒๑ ปริมาณนํ้าฝนรวม จํานวนวันฝนตก จังหวัดชัยนาท ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖
  

ขอมูล ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ปริมาณนํ้าฝนรวม (ม.ม.) ๑,๑๑๑ ๙๒๙ ๑,๒๓๐ ๑,๒๒๒ ๑,๑๘๖ ๑,๔๘๖ ๑,๔๑๕ ๑,๕๗๖ ๑,๕๔๗ ๑,๐๔๑ ๑,๐๕๑

จํานวนวันฝนตก (วัน) ๑๑๐ ๑๐๓ ๑๐๘ ๑๒๑ ๑๐๗ ๑๔๒ ๑๐๑ ๑๑๐ ๑๔๔ ๑๑๗ ๑๐๘

ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) ๑๐๔ ๗๕ ๑๐๓ ๑๓๖ ๙๗.๗ ๖๑.๔ ๖๘.๑ ๘๖.๕ ๑๒๔.๙ ๘๓.๕ ๗๕.๙

 ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๒๒ พื้นที่เพาะปลูกขาวในจังหวัดชัยนาท

 หนวย : ไร

พื้นที่เพาะปลูก ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ๒๕๕๖/๒๕๕๗

ขาวนาป ๑,๑๐๕,๗๗๑ ๙๗๘,๖๘๔ ๗๓๙,๐๑๐ ๗๘๕,๗๘๗ ๗๙๐,๐๑๓ ๙๐๗,๒๒๖

ขาวนาปรัง ๘๑๔,๗๐๕ ๖๒๕,๓๕๕ ๖๓๙,๖๑๘ ๕๐๙,๖๑๔ ๖๓๗,๘๙๙ ๗๑๔,๙๑๐

 ที่มา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๒๓ จํานวนคดีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ 

 หนวย : ไร

พื้นที่ปา ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ปาอนุรักษ ๑๙,๗๖๗ ๒๒,๖๗๖ ๑๙,๘๕๓ ๑๖,๖๘๗ ๒๘,๘๔๙ ๑๙,๑๐๘

ปาสงวนแหงชาติ ๒๘,๘๘๗ ๓๐,๙๗๔ ๓๔,๗๗๐ ๔๘,๑๑๘ ๔๓,๕๓๙ ๔๙,๖๘๘

 ที่มา :  กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๖



๒๙๒

ตารางที่ ผ-๒๔ ขอมูลพื้นที่ปาไมประเทศไทยแยกรายภาค/รายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ 

จังหวัด/ภาค
๒๕๔๓

 ๑/
๒๕๔๗ 

๒/
๒๕๕๑ 

๓/
๒๕๕๖ 

๔/

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ*

รวมภาคเหนือ ๖๐,๑๖๘,๙๓๗.๕๐ ๕๖.๗๕ ๕๗,๕๔๒,๗๖๒.๕๐ ๕๔.๒๗ ๕๙,๔๒๑,๗๑๕.๓๓ ๕๖.๐๔ ๕๖,๒๘๓,๕๙๘.๗๗ ๕๒.๓๖

กําแพงเพชร ๑,๓๖๕,๔๓๗.๕๐ ๒๕.๓๘ ๑,๒๓๑,๘๒๕.๐๐ ๒๒.๙ ๑,๒๖๖,๘๙๑.๙๙ ๒๓.๕๕ ๑,๒๔๔,๐๖๐.๔๙ ๒๓.๓๘

เชียงราย ๓,๒๗๔,๑๒๕.๐๐ ๔๔.๘๖ ๓,๑๘๘,๔๑๒.๕๐ ๔๓.๖๘ ๓,๒๗๗,๘๘๗.๖๒ ๔๔.๒๒ ๒,๙๘๗,๙๖๓.๔๖ ๔๑.๒๙

เชียงใหม ๑๐,๒๘๐,๓๑๒.๕๐ ๘๑.๘๐ ๙,๘๐๖,๖๙๓.๗๕ ๗๘.๐๔ ๑๐,๓๘๐,๙๒๔.๐๗ ๘๒.๖๑ ๙,๕๗๓,๓๔๙.๖๖ ๖๙.๔๙

ตาก ๘,๔๓๙,๗๕๐.๐๐ ๘๒.๓๑ ๗,๙๑๘,๖๑๒.๕๐ ๗๗.๒๒ ๗,๙๔๒,๓๘๑.๑๕ ๗๗.๔๖ ๗,๗๘๙,๗๐๓.๑๖ ๗๒.๐๓

นครสวรรค ๕๔๕,๘๑๒.๕๐ ๙.๑๐ ๕๓๐,๑๕๖.๒๕ ๘.๘๔ ๕๕๐,๖๘๕.๗๖ ๙.๑๘ ๕๔๖,๘๑๕.๕๗ ๙.๑๘

นาน ๕,๕๗๘,๔๓๗.๕๐ ๗๗.๘๐ ๕,๓๑๐,๘๐๐.๐๐ ๗๔.๐๗ ๕,๑๐๓,๕๕๑.๘๕ ๗๑.๑๘ ๔,๖๕๓,๐๒๓.๗๓ ๖๑.๒๑

พะเยา ๒,๑๖๐,๘๑๒.๕๐ ๕๔.๕๗ ๑,๙๙๓,๒๕๐.๐๐ ๕๐.๓๔ ๒,๐๕๔,๔๙๖.๔๒ ๕๑.๘๙ ๒,๐๐๒,๑๑๐.๙๑ ๕๑.๗๗

พิจิตร ๗,๔๓๗.๕๐ ๐.๒๖ ๘,๓๓๑.๒๕ ๐.๒๙ ๗,๙๙๐.๖๙ ๐.๒๘ ๗,๗๑๕.๔๖ ๐.๒๙

พิษณุโลก ๒,๔๑๒,๖๒๕.๐๐ ๓๕.๖๙ ๒,๔๖๒,๕๘๗.๕๐ ๓๖.๔๓ ๒,๔๘๔,๖๐๖.๕๑ ๓๖.๗๖ ๒,๔๑๐,๖๖๓.๔๙ ๓๖.๔

เพชรบูรณ ๒,๔๗๑,๘๗๕.๐๐ ๓๑.๒๒ ๒,๒๘๑,๖๐๐.๐๐ ๒๘.๘๒ ๒,๕๔๔,๐๕๒.๗๐ ๓๒.๑๓ ๒,๔๐๒,๕๐๗.๒๒ ๓๑.๑๕

แพร ๒,๗๖๖,๙๓๗.๕๐ ๖๗.๗๑ ๒,๖๖๔,๗๘๑.๒๕ ๖๕.๒๑ ๒,๕๗๒,๒๖๑.๖๘ ๖๒.๙๔ ๒,๕๑๕,๐๘๓.๕๗ ๖๒.๐๗

แมฮองสอน ๗,๑๔๕,๘๗๕.๐๐ ๙๐.๑๖ ๖,๙๕๕,๑๓๗.๕๐ ๘๗.๗๕ ๗,๐๔๒,๓๑๑.๑๔ ๘๘.๘๕ ๖,๙๔๐,๒๗๙.๐๐ ๘๖.๘๙

ลําปาง ๕,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ ๗๑.๐๑ ๕,๓๗๕,๓๒๕.๐๐ ๖๘.๖๒ ๕,๙๗๖,๐๓๙.๗๙ ๗๖.๒๙ ๕,๕๒๖,๗๐๐.๓๖ ๗๐.๘๑

ลําพูน ๑,๗๐๓,๑๘๗.๕๐ ๖๐.๔๘ ๑,๖๒๘,๗๓๗.๕๐ ๕๗.๘๔ ๑,๖๑๐,๒๘๐.๒๑ ๕๗.๑๘ ๑,๕๔๗,๐๓๒.๖๓ ๕๕.๒๗

สุโขทัย ๑,๔๔๑,๘๑๒.๕๐ ๓๔.๙๗ ๑,๓๓๓,๓๘๑.๒๕ ๓๒.๓๔ ๑,๔๑๑,๑๖๐.๗๗ ๓๔.๒๓ ๑,๒๔๔,๒๙๔.๑๔ ๒๙.๘๗

อุตรดิตถ ๒,๘๖๓,๕๐๐.๐๐ ๕๘.๔๕ ๒,๗๗๖,๖๖๘.๗๕ ๕๖.๖๘ ๓,๐๗๕,๕๖๖.๓๒ ๖๒.๗๘ ๒,๗๔๐,๗๘๖.๐๐ ๕๕.๗

อุทัยธานี ๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕๑.๐๑ ๒,๐๗๖,๔๖๒.๕๐ ๔๙.๓๖ ๒,๑๗๐,๖๒๖.๖๘ ๕๑.๖ ๒,๑๕๑,๕๐๙.๙๒ ๕๑.๗๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖,๕๗๙,๑๒๕.๐๐ ๑๕.๗๑ ๑๗,๕๕๙,๘๐๖.๒๕ ๑๖.๖๔ ๑๗,๒๒๒,๒๑๓.๙๘ ๑๖.๓๒ ๑๕,๘๑๓,๙๓๑.๕๒ ๑๕.๐๙

กาฬสินธุ ๔๙๒,๑๒๕.๐๐ ๑๑.๓๓ ๕๑๘,๙๙๓.๗๕ ๑๑.๙๕ ๔๗๐,๒๒๖.๘๕ ๑๐.๘๓ ๔๕๗,๐๘๖.๕๕ ๑๐.๕๔

ขอนแกน ๗๘๓,๖๒๕.๐๐ ๑๑.๕๒ ๗๖๙,๔๓๗.๕๐ ๑๑.๓๑ ๘๐๔,๕๙๙.๗๖ ๑๑.๘๓ ๗๑๓,๙๒๑.๖๐ ๑๐.๗๒

ชัยภูมิ ๒,๓๓๔,๓๗๕.๐๐ ๒๙.๒๓ ๒,๓๔๐,๕๐๐.๐๐ ๒๙.๓๑ ๒,๔๑๘,๒๙๑.๙๓ ๓๐.๒๘ ๒,๓๖๒,๔๖๗.๙๓ ๒๙.๗๗

นครพนม ๕๑๔,๖๘๗.๕๐ ๑๔.๙๔ ๘๒๖,๑๐๖.๒๕ ๒๓.๙๘ ๕๓๐,๔๒๕.๙๕ ๑๕.๔ ๖๑๘,๙๙๙.๖๒ ๑๗.๕๘

นครราชสีมา ๒,๐๔๕,๒๕๐.๐๐ ๑๕.๙๗ ๑,๙๖๘,๐๘๗.๕๐ ๑๕.๓๗ ๑,๙๕๗,๘๔๐.๙๔ ๑๕.๒๙ ๑,๙๑๙,๑๒๘.๕๐ ๑๔.๘๑

บึงกาฬ - - - - - - ๑๗๙,๘๒๕.๑๔ ๗.๑๙

บุรีรัมย ๕๖๓,๗๕๐.๐๐ ๘.๗๔ ๕๙๔,๘๗๕.๐๐ ๙.๒๒ ๖๐๒,๐๘๘.๓๖ ๙.๓๓ ๕๕๑,๐๘๑.๗๖ ๘.๗๕

มหาสารคาม ๑๒๑,๗๕๐.๐๐ ๓.๖๘ ๑๓๘,๖๑๒.๕๐ ๔.๑๙ ๒๐๗,๖๑๗.๙๔ ๖.๒๘ ๑๔๕,๙๐๐.๓๙ ๔.๑๖

มุกดาหาร ๙๓๓,๘๑๒.๕๐ ๓๔.๔๓ ๙๑๐,๔๓๑.๒๕ ๓๓.๕๗ ๘๙๖,๒๕๓.๒๒ ๓๓.๐๔ ๘๙๓,๖๕๙.๒๐ ๓๔.๖๕

ยโสธร ๒๔๑,๑๘๗.๕๐ ๙.๒๗ ๒๘๕,๐๖๘.๗๕ ๑๐.๙๖ ๒๗๒,๗๒๗.๒๑ ๑๐.๔๙ ๒๑๕,๓๐๓.๘๐ ๘.๓๔

รอยเอ็ด ๒๔๙,๓๑๒.๕๐ ๔.๘๑ ๓๓๒,๕๕๐.๐๐ ๖.๔๑ ๓๑๙,๑๙๑.๔๑ ๖.๑๕ ๑๙๕,๑๐๗.๗๕ ๓.๙๗

เลย ๒,๕๐๗,๓๗๕.๐๐ ๓๕.๑๒ ๒,๖๗๕,๑๔๓.๗๕ ๓๗.๔๖ ๒,๔๕๔,๐๕๑.๖๐ ๓๔.๓๗ ๒,๑๖๙,๕๘๒.๙๙ ๓๓.๐๖

ศรีสะเกษ ๖๐๒,๖๒๕.๐๐ ๑๐.๙๑ ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑.๖๗ ๖๖๘,๓๘๕.๘๕ ๑๒.๑ ๖๗๘,๙๑๑.๔๑ ๑๒.๑๖



๒๙๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด/ภาค
๒๕๔๓

 ๑/
๒๕๔๗ 

๒/
๒๕๕๑ 

๓/
๒๕๕๖ 

๔/

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ*

สกลนคร ๑,๐๗๘,๑๒๕.๐๐ ๑๗.๙๖ ๑,๒๗๙,๙๘๑.๒๕ ๒๑.๓๒ ๑,๑๙๔,๓๑๐.๙๗ ๑๙.๘๙ ๑,๐๙๕,๗๙๕.๙๙ ๑๘.๓

สุรินทร ๔๘๗,๗๕๐.๐๐ ๙.๖๑ ๕๒๘,๐๑๒.๕๐ ๑๐.๔ ๕๘๒,๐๐๔.๘๒ ๑๑.๔๖ ๔๑๒,๗๒๙.๑๒ ๗.๔๖

หนองคาย ๓๗๘,๓๗๕.๐๐ ๘.๒๖ ๔๑๖,๕๔๓.๗๕ ๙.๐๙ ๓๔๘,๓๗๙.๐๒ ๗.๖ ๑๔๔,๐๖๓.๔๐ ๗.๐๔

หนองบัวลําภู ๓๒๐,๔๓๗.๕๐ ๑๓.๒๙ ๓๕๔,๐๖๘.๗๕ ๑๔.๖๘ ๓๗๑,๒๖๔.๕๓ ๑๕.๓๙ ๒๖๙,๓๑๑.๐๕ ๑๐.๕๑

อํานาจเจริญ ๓๒๒,๑๒๕.๐๐ ๑๖.๓๐ ๓๕๘,๘๓๗.๕๐ ๑๘.๑๖ ๓๕๙,๔๒๗.๔๙ ๑๘.๑๙ ๒๒๘,๒๐๑.๔๐ ๑๑.๐๙

อุดรธานี ๙๓๓,๓๗๕.๐๐ ๑๒.๗๓ ๙๒๒,๘๐๖.๒๕ ๑๒.๕๙ ๘๖๘,๑๘๐.๘๓ ๑๑.๘๔ ๗๘๑,๑๗๗.๙๓ ๑๑.๒๙

อุบลราชธานี ๑,๖๖๙,๐๖๒.๕๐ ๑๖.๙๖ ๑,๖๙๔,๗๕๐.๐๐ ๑๗.๒๒ ๑,๘๙๖,๙๔๕.๓๐ ๑๙.๒๘ ๑,๗๘๑,๖๗๕.๙๙ ๑๘.๒๔

รวมภาคกลาง ๑๓,๔๑๓,๖๘๗.๕๐ ๓๑.๘๔ ๑๓,๒๗๗,๐๓๑.๒๕ ๓๑.๕๒ ๑๓,๘๙๒,๒๓๒.๐๑ ๓๒.๙๘ ๑๓,๘๓๒,๖๓๕.๙๙ ๓๒.๗๙

กรุงเทพมหานคร ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๐ ๑,๙๓๑.๒๕ ๐.๒ ๔๓๗.๓๖ ๐.๐๔ ๘๐๕.๘๔ ๐.๐๘

กาญจนบุรี ๗๔๑๘๒๕๐ ๖๐.๙๒ ๗,๒๖๘,๘๓๗.๕๐ ๕๙.๖๙ ๗,๖๗๘,๑๖๙.๐๑ ๖๓.๐๕ ๗,๕๗๔,๘๔๕.๑๗ ๖๒.๕๑

ชัยนาท ๓๔,๑๒๕.๐๐ ๒.๒๑ ๓๖,๖๘๗.๕๐ ๒.๓๘ ๔๗,๘๘๙.๙๗ ๓.๑ ๓๗,๗๘๕.๖๘ ๒.๔๑

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ ๑,๔๓๖,๖๒๕.๐๐ ๓๖.๑๐ ๑,๕๖๑,๘๑๒.๕๐ ๓๙.๒๔ ๑,๓๓๖,๕๘๐.๘๖ ๓๓.๕๘ ๑,๔๒๘,๕๐๒.๙๗ ๓๕.๖๔

พระนครศรีอยุธยา ๒๕๐.๐๐ ๐.๐๒ ๑,๐๘๑.๒๕ ๐.๐๗ ๐ ๐ ๐ ๐

เพชรบุรี ๒,๑๑๘,๗๕๐.๐๐ ๕๔.๔๖ ๒,๐๗๐,๓๕๐.๐๐ ๕๓.๒๑ ๒,๑๑๕,๑๓๑.๗๓ ๕๔.๓๖ ๒,๒๑๓,๔๗๑.๑๗ ๕๗.๓๘

ราชบุรี ๑,๐๔๒,๑๘๗.๕๐ ๓๒.๐๙ ๑,๐๐๔,๔๐๐.๐๐ ๓๐.๙๓ ๑,๐๙๗,๓๖๗.๔๒ ๓๓.๗๙ ๑,๑๑๑,๕๖๖.๔๖ ๓๔.๒๗

ลพบุรี ๔๑๘,๘๑๒.๕๐ ๑๐.๘๑ ๔๕๖,๘๙๓.๗๕ ๑๑.๗๙ ๖๘๔,๘๔๘.๙๔ ๑๗.๖๗ ๕๖๓,๔๒๖.๕๗ ๑๓.๘๖

สมุทรปราการ ๒,๖๘๗.๕๐ ๐.๔๓ ๓,๙๖๘.๗๕ ๐.๖๓ ๖,๙๙๕.๒๑ ๑.๑๑ ๘,๖๔๒.๒๗ ๑.๔๓

สมุทรสงคราม ๑๕,๓๗๕.๐๐ ๕.๙๐ ๗,๙๗๕.๐๐ ๓.๐๖ ๑๒,๖๔๖.๙๒ ๔.๘๖ ๑๔,๔๕๒.๓๑ ๕.๕๙

สมุทรสาคร ๒๑,๓๑๒.๕๐ ๓.๙๑ ๒๐,๘๒๕.๐๐ ๓.๘๒ ๒๓,๘๐๒.๗๖ ๔.๓๗ ๑๓,๕๔๑.๐๔ ๒.๕

สระบุรี ๕๑๖,๓๗๕.๐๐ ๒๓.๑๐ ๔๖๔,๒๗๕.๐๐ ๒๐.๗๗ ๕๐๔,๑๖๙.๘๒ ๒๒.๕๕ ๔๗๔,๗๖๙.๓๘ ๒๑.๗๘

สิงหบุรี

สุพรรณบุรี ๓๘๖,๙๓๗.๕๐ ๑๑.๕๖ ๓๗๗,๙๙๓.๗๕ ๑๑.๒๙ ๓๘๔,๑๙๒.๐๒ ๑๑.๔๗ ๓๙๐,๘๒๗.๑๓ ๑๑.๕๗

อางทอง

รวมภาคตะวันออก ๕,๒๗๓,๙๓๗.๕๐ ๒๓.๑๒ ๕,๑๕๐,๒๐๖.๒๕ ๒๒.๕๗ ๕,๐๒๐,๘๗๒.๘๓ ๒๒.๐๑ ๕,๑๓๙,๐๒๔.๘๔ ๒๒.๔๕

จันทบุรี ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๓๔.๒๘ ๑,๓๒๔,๑๖๘.๗๕ ๓๓.๔๓ ๑,๓๓๖,๕๐๔.๖๘ ๓๓.๗๔ ๑,๓๑๓,๐๕๔.๖๙ ๓๒.๗๕

ฉะเชิงเทรา ๕๘๙,๓๑๒.๕๐ ๑๗.๖๒ ๕๓๖,๑๗๕.๐๐ ๑๖.๐๓ ๔๘๔,๐๕๕.๖๒ ๑๔.๔๗ ๕๑๒,๑๐๘.๗๘ ๑๕.๘๕

ชลบุรี ๓๑๒,๐๖๒.๕๐ ๑๑.๔๔ ๓๐๑,๖๗๕.๐๐ ๑๑.๐๖ ๓๐๐,๓๘๖.๑๕ ๑๑.๐๒ ๓๕๐,๙๓๗.๕๖ ๑๒.๔๖

ตราด ๕๘๕,๕๐๐.๐๐ ๓๓.๒๓ ๖๐๓,๑๕๐.๐๐ ๓๔.๒๓ ๔๕๗,๙๖๘.๓๔ ๒๕.๙๙ ๕๖๒,๖๑๖.๓๔ ๓๑.๔๑

นครนายก ๔๐๕,๕๖๒.๕๐ ๓๐.๕๘ ๔๐๑,๙๘๑.๒๕ ๓๐.๓๑ ๓๙๙,๙๗๕.๘๘ ๓๐.๑๖ ๓๙๔,๕๕๕.๔๕ ๒๙.๔๙

ปราจีนบุรี ๙๒๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑.๑๑ ๙๒๗,๔๖๒.๕๐ ๓๑.๑๖ ๘๖๖,๔๒๕.๑๑ ๒๙.๑๑ ๘๘๖,๐๔๗.๕๖ ๒๘.๒๑

ระยอง ๑๘๕,๘๑๒.๕๐ ๘.๓๗ ๑๙๕,๗๕๖.๒๕ ๘.๘๒ ๑๘๕,๘๕๔.๖๗ ๘.๓๗ ๑๙๖,๕๒๗.๑๘ ๘.๕๘

สระแกว ๙๑๑,๖๘๗.๕๐ ๒๐.๒๗ ๘๕๙,๘๓๗.๕๐ ๑๙.๑๒ ๙๘๙,๗๐๒.๓๘ ๒๒.๐๑ ๙๒๓,๑๗๗.๒๘ ๒๑.๖๒

ตารางที่ ผ-๒๔ ขอมูลพื้นที่ปาไมประเทศไทยแยกรายภาค/รายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ (ตอ) 



๒๙๔

จังหวัด / ภาค
๒๕๔๓

 ๑/
๒๕๔๗ 

๒/
๒๕๕๑ 

๓/
๒๕๕๖ 

๔/

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ* เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ*

รวมภาคใต ๑๐,๘๘๒,๘๑๒.๕๐ ๒๔.๖๒ ๑๑,๒๑๔,๕๕๖.๒๕ ๒๕.๓๗ ๑๑,๖๘๓,๙๙๕.๖๙ ๒๖.๔๔ ๑๑,๐๕๐,๓๔๘.๔๕ ๒๓.๙๕

กระบี่ ๕๐๐,๘๗๕.๐๐ ๑๗.๐๒ ๕๕๑,๒๓๑.๒๕ ๑๘.๗๓ ๖๑๕,๔๐๑.๓๓ ๒๐.๙๑ ๕๕๙,๐๓๒.๘๒ ๑๖.๘

ชุมพร ๘๐๑,๓๑๒.๕๐ ๒๑.๓๔ ๘๐๖,๗๘๑.๒๕ ๒๑.๔๘ ๘๓๐,๕๐๑.๖๙ ๒๒.๑๑ ๗๘๗,๘๓๑.๔๓ ๒๑.๐๒

ตรัง ๗๘๒,๑๒๕.๐๐ ๒๕.๔๕ ๗๑๙,๓๒๕.๐๐ ๒๓.๔ ๖๖๘,๑๕๒.๖๓ ๒๑.๗๔ ๖๖๐,๘๗๗.๔๕ ๒๒.๓๕

นครศรีธรรมราช ๑,๑๑๙,๘๑๒.๕๐ ๑๘.๐๒ ๑,๑๗๕,๘๘๑.๒๕ ๑๘.๙๒ ๑,๓๒๐,๘๕๔.๑๗ ๒๑.๒๖ ๑,๐๖๑,๗๒๖.๒๐ ๑๗.๑๙

นราธิวาส ๖๔๘,๑๘๗.๕๐ ๒๓.๑๗ ๗๐๘,๖๐๐.๐๐ ๒๕.๓๓ ๗๑๓,๙๔๕.๓๙ ๒๕.๕๒ ๗๐๙,๕๖๒.๓๗ ๒๕.๒๘

ปตตานี ๔๔,๖๘๗.๕๐ ๓.๖๘ ๕๐,๑๐๖.๒๕ ๔.๑๓ ๕๖,๘๕๒.๙๙ ๔.๖๙ ๕๙,๐๓๓.๑๘ ๔.๗๘

พังงา ๑,๑๕๗,๐๖๒.๕๐ ๔๔.๓๙ ๑,๐๗๖,๕๙๓.๗๕ ๔๑.๓ ๑,๒๐๖,๘๖๑.๙๓ ๔๖.๓ ๑,๐๙๖,๓๙๙.๗๐ ๓๑.๙๓

พัทลุง ๓๔๒,๖๘๗.๕๐ ๑๖.๐๑ ๓๘๔,๔๓๗.๕๐ ๑๗.๙๖ ๔๐๓,๙๘๕.๙๕ ๑๘.๘๘ ๓๙๐,๕๗๔.๘๙ ๑๖.๑๙

ภูเก็ต ๓๖,๖๘๗.๕๐ ๑๐.๘๑ ๖๑,๖๓๗.๕๐ ๑๘.๑๖ ๙๖,๐๖๕.๑๙ ๒๘.๓ ๖๙,๒๑๕.๙๘ ๒๐.๑๙

ยะลา ๘๖๘,๖๘๗.๕๐ ๓๐.๗๔ ๙๔๐,๐๖๘.๗๕ ๓๓.๒๗ ๙๔๘,๗๑๐.๒๕ ๓๓.๕๗ ๙๓๖,๐๔๖.๐๘ ๓๓.๔๗

ระนอง ๑,๑๐๙,๘๗๕.๐๐ ๕๓.๘๑ ๑,๐๖๗,๘๓๑.๒๕ ๕๑.๘ ๑,๑๑๙,๘๗๖.๒๐ ๕๔.๓๓ ๑,๐๕๙,๓๗๐.๘๐ ๕๒.๕๖

สงขลา ๕๑๓,๑๒๕.๐๐ ๑๑.๑๒ ๕๓๖,๕๕๖.๒๕ ๑๑.๖๑ ๖๘๘,๘๖๑.๕๒ ๑๔.๙๑ ๕๘๐,๔๙๗.๙๔ ๑๒

สตูล ๖๕๘,๓๑๒.๕๐ ๔๒.๔๙ ๗๘๗,๑๗๕.๐๐ ๕๐.๘๑ ๖๐๑,๕๕๗.๕๕ ๓๘.๘๓ ๗๔๔,๕๑๙.๖๒ ๓๙.๘๒

สุราษฎรธานี ๒,๒๙๙,๓๗๕.๐๐ ๒๘.๕๔ ๒,๓๔๘,๓๓๑.๒๕ ๒๙.๑๕ ๒,๔๑๒,๓๖๘.๙๐ ๒๙.๙๔ ๒,๓๓๕,๖๕๙.๙๙ ๒๘.๕๗

รวมทั้งประเทศ ๑๐๖,๓๑๘,๕๐๐.๐๐ ๓๓.๑๕ ๑๐๔,๗๔๔,๓๖๒.๕๐ ๓๒.๖๖ ๑๐๗,๒๔๑,๐๒๙.๘๔ ๓๓.๔๔ ๑๐๒,๑๑๙,๕๓๙.๕๗ ๓๑.๕๗

 ที่มา : สํานักจัดการที่ดินปาไม, กรมปาไม

 หมายเหตุ :  *  รอยละของพื้นที่จังหวัด

  ๑/  เนื้อที่ปาไมไดมาจากการแปลตีความขอมูลจากภาพถายดาวเทียม LANSAT-5 TM บันทึกขอมูลชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๓ 

    มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยไมมีการตรวจสอบภาคพื้น

   เนื้อที่ปาหมายถึง เนื้อที่ปาชนิดตางๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน 

   และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขต ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาโครงการ และพื้นที่ที่ใหญกวา ๕ เฮกแตร 

   (๓.๑๒๕ ไร) โดยมีเรือนยอดตนไมสูงอยางนอย ๕ เมตร ปกคลุมมากกวารอยละ ๑๐ ของพื้นที่

  ๒/ เนื้อที่ปาไมไดมาจากการแปลตีความขอมูลภาพถายดาวเทียม LANSAT-5 TM บันทึกขอมูลป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

   โดยไมมีการตรวจสอบภาคพื้น

.    เนื้อที่ปาหมายถึง เนื้อที่ปาชนิดตาง ๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน 

   และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขต ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาโครงการ และพื้นที่ที่ใหญกวา ๕ เฮกแตร 

   (๓.๑๒๕ ไร) โดยมีเรือนยอดตนไมสูงอยางนอย ๕ เมตร ปกคลุมมากกวารอยละ ๑๐ ของพื้นที่

  ๓/  เนื้อที่ปาไมไดมาจากการแปลตีความขอมูลจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 บันทึกขอมูลป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐

    โดยมีการตรวจสอบภาคพื้น

    เนื้อที่ปาไม หมายถึง ที่ปาชนิดตาง ๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน 

    และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่ใหญกวา ๕ เฮกแตร (๓.๑๒๕ ไร) 

    และจําแนกความแตกตางของขอมูลดวยสายตา

  ๔/ เนื้อที่ปาไมไดมาจากการแปลตีความขอมูลจากภาพถายดาวเทียมไทยโชต และ LANDSAT-8 บันทึกขอมูลป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

   มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยมีการตรวจสอบภาคพื้น

   พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา ๓.๑๒๕ ไร 

   และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปา โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส 

   หรือพื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเนื้อไม ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และ สวนปาลม

ตารางที่ ผ-๒๔ ขอมูลพื้นที่ปาไมประเทศไทยแยกรายภาค/รายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ (ตอ) 



๒๙๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๒๕ พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๒

    หนวย : ไร

จังหวัด ๒๕๒๙ 
๑/

๒๕๓๒ 
๒/

๒๕๓๔ 
๓/

๒๕๓๖ 
๔/

๒๕๓๙ 
๕/

๒๕๔๓ 
๖/

๒๕๔๗ 
๗/

๒๕๕๒ 
๘/

ภาคกลาง ๖,๓๔๙.๐๐ ๓,๗๒๕.๐๐ ๒,๕๓๗.๕๐ ๓๓,๕๑๙.๐๐ ๓๔,๐๕๖.๗๕ ๖๗,๙๖๑.๙๐ ๔๙,๙๗๙.๑๖ ๗๕,๖๘๓.๒๖

สมุทรปราการ ๖๔๔.๐๐ - - ๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๘๕๗.๕๐ ๗,๒๑๖.๐๒ ๙,๑๖๓.๙๑ ๑๒,๕๒๔.๑๗

กรุงเทพมหานคร - - - ๑,๒๕๐.๐๐ ๑,๒๓๖.๒๕ ๓,๒๔๙.๐๙ ๒,๕๓๗.๒๘ ๓,๓๕๑.๗๙

สมุทรสาคร ๘๘๗.๐๐ - - ๑๑,๓๖๙.๐๐ ๑๐,๖๐๑.๗๕ ๑๙,๒๕๒.๗๕ ๑๔,๙๐๘.๙๒ ๒๕,๒๕๗.๒๒

สมุทรสงคราม ๓๐๖.๐๐ - - ๕,๗๗๕.๐๐ ๗,๑๕๖.๒๕ ๑๕,๙๕๖.๕๗ ๑๔,๑๑๒.๔๒ ๑๔,๒๗๒.๗๕

เพชรบุรี ๓,๖๐๖.๐๐ ๓,๐๕๖.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ ๑๒,๙๒๕.๐๐ ๑๒,๙๓๖.๒๕ ๑๙,๑๖๕.๕๙ ๖,๕๕๐.๗๑ ๑๘,๕๖๘.๗๕

ประจวบคีรีขันธ ๙๐๖.๐๐ ๖๖๙.๐๐ ๔๓๗.๕๐ ๒๕๐.๐๐ ๒๖๘.๗๕ ๓,๑๒๑.๘๘ ๒,๗๐๕.๙๒ ๑,๗๐๘.๕๘

ภาคตะวันออก ๑๗๔,๘๘๙.๐๐ ๑๒๙,๔๓๐.๐๐ ๖๙,๒๗๔.๗๕ ๘๑,๕๔๘.๐๐ ๗๙,๑๑๒.๕๐ ๑๖๕,๒๙๒.๐๑ ๑๕๒,๒๔๗.๓๔ ๑๖๑,๕๕๐.๔๒

ตราด ๕๕,๑๑๒.๐๐ ๕๓,๙๘๗.๐๐ ๔๘,๔๓๗.๕๐ ๔๗,๙๒๕.๐๐ ๔๗,๐๘๖.๕๐ ๕๙,๔๘๒.๒๓ ๕๗,๕๐๓.๖๔ ๖๑,๙๗๔.๑๙

จันทบุรี ๙๐,๖๖๘.๐๐ ๕๔,๓๕๐.๐๐ ๑๖,๖๔๓.๗๕ ๒๕,๔๕๐.๐๐ ๒๔,๓๓๒.๒๕ ๗๘,๕๘๐.๓๕ ๗๓,๗๑๑.๙๓ ๗๕,๔๒๘.๙๑

ระยอง ๑๕,๑๒๒.๐๐ ๑๐,๙๘๗.๐๐ ๙๖๒.๕๐ ๔,๒๕๐.๐๐ ๔,๑๐๓.๐๐ ๑๑,๗๖๔.๐๑ ๘,๗๐๙.๔๕ ๑๑,๒๘๓.๕๗

ชลบุรี ๙,๓๖๒.๐๐ ๖,๕๕๐.๐๐ ๙๓๗.๕๐ ๕๗๕.๐๐ ๕๗๕.๐๐ ๔,๕๔๗.๘๗ ๔,๕๑๐.๓๑ ๕,๕๕๔.๔๑

ฉะเชิงเทรา ๔,๖๒๕.๐๐ ๓,๕๕๖.๐๐ ๒,๒๙๓.๕๐ ๓,๓๔๘.๐๐ ๓,๐๑๕.๗๕ ๑๐,๙๑๗.๕๕ ๗,๘๑๒.๐๑ ๗,๓๐๙.๓๔

ภาคใตฝงตะวันออก ๑๒๒,๗๗๒.๐๐ ๑๐๖,๗๗๕.๐๐ ๘๗,๓๗๕.๐๐ ๑๐๒,๖๕๔.๐๐ ๑๐๓,๕๗๐.๕๐ ๒๑๒,๘๙๓.๘๔ ๑๗๐,๙๒๒.๑๙ ๑๘๒,๙๓๔.๐๑

ชุมพร ๒๒,๖๖๒.๐๐ ๑๔,๑๕๖.๐๐ ๑๑,๓๖๒.๕๐ ๒๐,๕๘๔.๐๐ ๑๙,๖๙๘.๗๕ ๔๕,๒๙๑.๘๐ ๔๐,๕๓๕.๓๙ ๓๒,๒๔๐.๑๑

สุราษฏรธานี ๒๖,๗๗๔.๐๐ ๒๓,๕๔๔.๐๐ ๑๓,๗๗๕.๐๐ ๑๙,๗๗๕.๐๐ ๑๙,๕๘๖.๒๕ ๕๘,๑๒๗.๐๔ ๓๒,๕๑๐.๒๘ ๔๖,๕๗๔.๒๐

นครศรีธรรมราช ๕๕,๒๒๔.๐๐ ๕๓,๒๕๖.๐๐ ๕๐,๑๕๖.๒๕ ๔๙,๙๗๕.๐๐ ๕๒,๖๐๑.๐๐ ๕๙,๘๗๕.๖๔ ๖๖,๐๙๘.๕๑ ๗๓,๕๔๙.๖๐

พัทลุง ๖๕๖.๐๐ ๕๒๕.๐๐ ๓๗๕.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๘๘๑.๒๕ ๑,๓๕๔.๓๘ ๒,๐๔๑.๐๓ ๓๙๙.๙๘

สงขลา ๖,๐๓๑.๐๐ ๔,๓๐๐.๐๐ ๑,๔๓๑.๒๕ ๓,๔๒๕.๐๐ ๓,๘๙๖.๕๐ ๒๑,๘๐๕.๑๑ ๖,๓๙๕.๐๘ ๗,๙๙๑.๙๕

ปตตานี ๑๑,๔๒๕.๐๐ ๑๐,๙๙๔.๐๐ ๑๐,๒๗๕.๐๐ ๘,๐๙๕.๐๐ ๖,๙๐๖.๗๕ ๒๖,๔๓๙.๘๗ ๒๓,๒๒๘.๘๔ ๒๑,๙๙๓.๖๘

นราธิวาส - - - - - - ๑๑๓.๐๖ ๑๘๔.๔๙

ภาคใตฝงตะวันตก ๙๒๓,๗๒๔.๐๐ ๘๘๘,๕๖๔.๐๐ ๙๒๗,๑๙๓.๗๕ ๘๓๖,๕๔๕.๐๐ ๘๓๐,๖๕๐.๒๕ ๑,๑๓๓,๖๓๓.๐๒ ๑,๐๘๕,๐๒๕.๘๕ ๑,๑๐๔,๘๙๒.๘๗

ระนอง ๑๓๕,๐๘๗.๐๐ ๑๓๒,๓๘๘.๐๐ ๑๒๑,๖๘๗.๕๐ ๑๒๐,๖๗๕.๐๐ ๑๒๐,๒๒๙.๐๐ ๑๗๐,๓๓๔.๘๐ ๑๕๘,๓๔๒.๙๐ ๑๕๔,๔๔๘.๓๔

พังงา ๒๒๗,๖๒๕.๐๐ ๒๒๒,๖๖๓.๐๐ ๒๐๙,๔๓๗.๕๐ ๑๙๑,๙๗๖.๐๐ ๑๙๐,๒๖๕.๒๕ ๒๖๒,๗๓๖.๔๘ ๒๗๑,๖๒๗.๗๔ ๒๗๕,๓๑๖.๖๘

ภูเก็ต ๑๒,๐๙๔.๐๐ ๑๑,๑๖๓.๐๐ ๙,๗๑๒.๕๐ ๙,๖๗๕.๐๐ ๙,๔๔๘.๐๐ ๑๑,๗๒๔.๘๖ ๑๐,๕๙๓.๐๖ ๑๒,๓๒๗.๔๒

กระบี่ ๑๘๙,๔๕๐.๐๐ ๑๘๕,๒๖๙.๐๐ ๑๙๙,๔๖๘.๗๕ ๑๗๘,๒๙๒.๐๐ ๑๗๖,๗๐๙.๒๕ ๒๑๙,๓๓๘.๓๘ ๒๒๔,๒๑๗.๐๖ ๒๑๘,๑๘๕.๗๔

ตรัง ๑๖๔,๒๒๕.๐๐ ๑๕๖,๕๐๐.๐๐ ๑๙๒,๘๐๖.๒๕ ๑๕๒,๐๕๐.๐๐ ๑๕๐,๕๙๖.๗๕ ๒๒๓,๖๗๖.๙๑ ๒๐๔,๖๔๒.๓๔ ๒๒๐,๙๗๕.๗๔

สตูล ๑๙๕,๒๔๓.๐๐ ๑๘๐,๕๘๑.๐๐ ๑๙๔,๐๘๑.๒๕ ๑๘๓,๘๗๗.๐๐ ๑๘๓,๔๐๒.๐๐ ๒๔๕,๘๒๑.๕๙ ๒๑๕,๖๐๒.๗๕ ๒๒๓,๖๓๘.๙๕

รวมทั้งประเทศ ๑,๒๒๗,๗๓๔.๐๐ ๑,๑๒๘,๔๙๔.๐๐ ๑,๐๘๖,๓๘๑.๐๐ ๑,๐๕๔,๒๖๖.๐๐ ๑,๐๔๗,๓๙๐.๐๐ ๑,๕๗๙,๗๘๐.๗๗ ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๔ ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖

 ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๖

 หมายเหตุ :   ๑/  ป พ.ศ. ๒๕๒๙ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-3 มาตราสวน ๑: ๒๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมปาไม

  ๒/  ป พ.ศ. ๒๕๓๒ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 และดาวเทียม SPOT ดําเนินการ โดยกรมปาไม

  ๓/  ป พ.ศ. ๒๕๓๔ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-4, 5 มาตราสวน ๑: ๒๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  ๔/  ป พ.ศ. ๒๕๓๖ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมปาไม โดยไดรับการสนับสนุนภาพถายดาวเทียม

   และเงินอุดหนุนบางสวนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

  ๕/  ป พ.ศ. ๒๕๓๙ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมปาไม

  ๖/   ป พ.ศ. ๒๕๔๓ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมปาไม  

  ๗/  ป พ.ศ. ๒๕๔๗ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

  ๘/  ป พ.ศ. ๒๕๕๒ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

  ขอมูลป พ.ศ.๒๕๕๖ แปลจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5 มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ดําเนินการ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ยังไมไดจําแนกพื้นที่รายจังหวัด



ตารางที่ ผ-๒๖ พื้นที่ปาอนุรักษ ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

 หนวยพื้นที่ : ไร

ประเภท 

ปาอนุรักษ

จํานวน 

(แหง)

เนื้อที่

ปาอนุรักษ*

พื้นที่คงสภาพปา พื้นที่ปารุนสอง 

รอการฟนฟู

พื้นที่เปลี่ยนแปลง

สภาพปา

พื้นที่ 

เกษตรกรรม

แหลงนํ้า

และชลประทานเนื้อที่ รอยละ

อุทยานแหงชาติ ๑๒๗ ๓๙,๗๘๕,๒๒๙.๘๗ ๓๐,๑๗๓,๘๖๕.๐๒ ๗๕.๘๔ ๑,๒๔๐,๗๕๙.๔๑ ๑,๕๙๓,๘๐๙.๑๔ ๑,๘๑๘,๘๔๘.๖๓ ๙๒,๘๔๗.๔๑

เขตรักษาพันธุสัตวปา ๕๘ ๒๒,๘๙๗,๕๑๑.๙๒ ๒๐,๒๖๑,๗๒๖.๘๒ ๘๘.๔๙ ๖๖๑,๔๓๗.๒๐ ๙๔๕,๙๐๒.๐๘ ๗๔๓,๒๑๒.๕๓ ๓๓,๓๖๙.๕๗

เขตหามลาสัตวปา ๖๕ ๒,๘๔๖,๐๖๒.๐๒ ๙๖๘,๑๕๔.๗๑ ๓๔.๐๒ ๕๓,๔๖๐.๔๘ ๒๑๘,๗๕๙.๔๔ ๕๙๘,๓๒๕.๗๘ ๓๙,๓๙๗.๖๒

พื้นที่เตรียมการ

อุทยานแหงชาติ
๒๐ ๕,๗๗๐,๒๔๔.๐๗ ๔,๘๒๘,๗๙๕.๔๕ ๘๓.๖๘ ๑๗๒,๒๘๐.๘๖ ๕๒๒,๑๑๑.๗๗ ๒๑๓,๗๔๙.๘๔ ๖,๐๕๓.๖๖

พื้นที่เตรียมการ

เขตรักษาพันธุสัตวปา
๒ ๓๐๖,๙๙๕.๙๒ ๒๖๕,๔๗๗.๕๕ ๘๖.๔๘ ๒๒,๘๗๓.๐๖ ๑๔,๔๙๖.๔๕ ๓,๕๐๙.๙๘ ๖๗.๘๑

พื้นที่เตรียมการ

เขตหามลาสัตวปา
๙ ๖๒๙,๖๖๐.๔๐ ๓๑๖,๗๔๘.๐๒ ๕๐.๓๐ ๑๐,๐๘๔.๖๗ ๑๑,๐๕๘.๔๕ ๑๐,๙๔๑.๐๕ ๕๐๕.๔๕

วนอุทยาน ๑๑๑ ๗๗๒,๓๙๖.๗๑ ๓๐๙,๓๘๘.๖๕ ๔๐.๐๖ ๓๓,๓๘๖.๐๓ ๒๗,๖๐๔.๗๘ ๑๓,๗๔๘.๔๙ ๖,๒๖๒.๗๗

รวม    ๑๒๗ ๓๙,๗๘๕,๒๒๙.๘๗ ๓๐,๑๗๓,๘๖๕.๐๒ ๗๕.๘๔ ๑,๒๔๐,๗๕๙.๔๑ ๑,๕๙๓,๘๐๙.๑๔ ๑,๘๑๘,๘๔๘.๖๓ ๙๒,๘๔๗.๔๑

 ที่มา :   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๗

 หมายเหตุ:     *  เนื้อที่ปา คํานวนจากระบบ GIS

                *  ขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่ปรากฏอยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนในภาคสนามและขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง

   หรือภาพถายทางอากาศที่เปนปจจุบัน

  *  พื้นที่ใชประโยชนอื่น ๆ และทะเล ไมถูกนํามาคํานวณรวมในขั้นตอนนี้ โดยมีพื้นที่สวนนี้ประมาณ ๖,๗๗๕,๐๘๐.๒๗ ไร

  คําอธิบาย

  พื้นที่คงสภาพปา : เปนผลจากการแปลตีความขอมูลภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปรียบเทียบกับผลการแปลตีความขอมูลภาพถายจากดาวเทียมไทยโชต 

  ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ เปนพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพปาไมมีการเปลี่ยนแปลง

  พื้นที่ปารุนสองรอการฟนฟู : เปนพื้นที่ที่ตรวจพบวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการใชประโยชนเปนพื้นที่อื่น ๆ และพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการฟนตัวของพื้นที่กลับคืนมา

  เปนพื้นที่ปาไม แตยังคงเปนปาที่ไมสมบูรณ  

  พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพปา : เปนพื้นที่ที่ตรวจพบวามีสภาพปาจากขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อทําการแปลตีความขอมูลจากดาวเทียมในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  พบวาพื้นที่ดังกลาวไมมีสภาพเปนปา  

  พื้นที่เกษตรกรรม : เปนพื้นที่ที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรมจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

๒๙๖



๒๙๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๒๗ จํานวนนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖)

 หนวย : คน

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

จํานวนนักทองเที่ยว ๑๐,๔๑๘,๘๙๘ ๑๑,๒๘๘,๘๙๓ ๑๐,๖๔๘,๓๘๗ ๙,๔๙๔,๘๐๗ ๙,๙๔๑,๔๖๙ ๑,๑๒๗,๕๘๗๔

 ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๒๘ ภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ  

กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง ๖.๙๔

กําจัดขยะมูลฝอยถูกตอง ๗.๒๗

ขยะมูลฝอยตกคาง ๗.๔๑

นําขยะมูลฝอยกลับไปใชใหม ๕.๑๕

รวม ๒๖.๗๗

 ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๒๙ ปริมาณของเสียอันตรายในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

ของเสียอันตราย ปริมาณของเสียอันตราย (ลานตัน)

ของเสียอันตรายจากชุมชน ๐.๕๖

ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ๒.๖๙

มูลฝอยติดเชื้อ ๐.๐๕

รวม ๓.๓

 ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗



๒๙๘

ตารางที่ ผ-๓๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปริมาณขยะมูลฝอย (ลานตัน)

กรุงเทพมหานคร ๔.๑๓๗

เทศบาล ๑๐.๒๔๑

องคการปกครองสวนตําบล (อบต.) ๑๒.๓๙๖

 ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๓๑ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการนําไปใชประโยชนและการกําจัดที่ถูกตอง

 หนวย : ลานตัน

การจัดการขยะมูลฝอย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ขยะมูลฝอยทั้งประเทศ ๒๓.๙๓ ๒๔.๑๑ ๒๔.๒๒ ๒๕.๓๕ ๒๔.๗๓ ๒๖.๗๗

กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตอง ๕.๖๙ ๕.๙๔ ๕.๗๗ ๕.๖๔ ๕.๘๓ ๗.๔๒

นําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน ๓.๔๕ ๓.๘๖ ๓.๙๐ ๔.๑๐ ๕.๒๘ ๕.๑๕

ขยะมูลฝอยตกคาง ๑๔.๗๙ ๑๔.๒๘ ๑๔.๕๕ ๑๕.๖๑ ๑๓.๖๒ ๑๔.๒๐

 ที่มา : สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐ และกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๓๒ ปริมาณการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 

 หนวย : ลานตัน

การใชประโยชน ปริมาณการนําขยะมูลฝอย  

รีไซเคิล ๓.๙๓

ปุยหมัก ๑.๑๔

ผลิตพลังงาน ๐.๑๐

รวม ๕.๑๕

 ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗



๒๙๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๓๓ ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมและการนํากลับมาใชประโยชน ป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

ของเสียอุตสาหกรรม/

การใชประโยชน
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ของเสียอุตสาหกรรม ๑๑.๕๕ ๑๒.๐๙ ๑๒.๗๖ ๑๒.๘๒ ๑๑.๔๑ ๑๒.๘๔

การนํากลับมาใชประโยชน ๗.๒๒ ๘.๐๖ ๘.๔ ๘.๕๘ ๘.๐๐ ๘.๔๔

 ที่มา : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ๒๕๕๖ และการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ

ตารางที่ ผ-๓๔ ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภท ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

ของเสียอันตราย ปริมาณของเสียอันตราย  

อุตสาหกรรม ๒.๖๙

ชุมชน ๐.๕๖

มูลฝอยติดเชื้อ ๐.๐๕

รวม ๓.๓

 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๖ และกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖



๓๐๐

ตารางที่ ผ-๓๕ การคาดการณปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั่วประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน

สถานพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  

โรงพยาบาลรัฐ ๒๘,๖๖๘

โรงพยาบาลเอกชน ๘,๖๐๖

คลินิก ๙,๖๙๘

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ๓,๒๑๕

สถานพยาบาลสัตว ๒๙๑

หองปฏิบัติการ ๓

รวม ๕๐,๔๘๑

 ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๓๖ อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ

 หนวย : กิโลกรัม/เตียง/วัน

สถานพยาบาล อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 

โรงพยาบาลศูนย ๐.๘๔

โรงพยาบาลทั่วไป ๐.๕๔

โรงพยาบาลชุมชน ๐.๗๗

โรงพยาบาลอื่น (สาธารณสุข) ๐.๔๗

โรงพยาบาลกระทรวงอื่น ๐.๗๑

โรงพยาบาลเอกชน ๐.๗๐

คลินิก/โพลีคลีนิคเอกชน ๑.๓๒

สถานีอนามัย/รพสต. ๐.๙๐

สถานพยาบาลสัตว ๐.๓๗

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ๐.๔๓

 ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗



๓๐๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๓๗ รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมในป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ลานตัน/ป

รูปแบบการจัดการ ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

แปรรูปเปนวัตถุดิบ ๐.๓๖

แปรรูปเปนพลังงานทดแทน ๐.๘๑

ผานกระบวนการเพื่อใชซํา ๐.๘๔

บําบัด ๐.๐๗

กําจัด ๐.๕๔

สงออกไปรีไซเคิล ๐.๐๗

 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๖

ตารางที่ ผ-๓๘ การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

 หนวย : ตัน

การจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย (ตัน)

กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง ๒๐๕,๗๓๕.๙๐

ขยะมูลฝอยตกคาง ๓๙,๗๐๖.๕๔

นําขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชน ๔๕,๑๖๕.๔๖

รวม ๒๙๐,๖๐๗.๙๐

 ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๖, ๒๕๕๗



๓๐๒

ตารางที่ ผ-๓๙ สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนจําแนกตามชนิดพลังงาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

 หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนรวม  ๑,๖๑๘  ๑,๖๖๓  ๑,๗๘๒  ๑,๘๕๔ ๑,๙๘๑ ๒,๐๐๑ ๒,๐๕๒

- นํ้ามันดิบ  ๖๓๔  ๖๔๓  ๖๕๒  ๖๗๔ ๗๐๙ ๗๔๐ ๗๓๔

- กาซธรรมชาติ  ๖๔๘  ๖๘๒  ๗๘๓  ๘๐๙ ๘๘๘ ๙๐๑ ๙๑๖

- ถานหินนําเขา  ๑๙๙  ๒๐๕  ๒๑๑  ๒๐๔ ๒๓๐ ๒๒๐ ๒๖๐

- ลิกไนต  ๑๐๑  ๙๘  ๙๙  ๑๑๒ ๙๘ ๑๐๐ ๙๘

- พลังนํ้า/ไฟฟานําเขา  ๓๖  ๓๕  ๓๖  ๕๔ ๕๕ ๔๐ ๔๔

 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๖ข และ ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๔๐ การใช การผลิต การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน* ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

 หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน

๒๕๕๑(๑) ๒๕๕๒(๑) ๒๕๕๓(๑) ๒๕๕๔(๑) ๒๕๕๕(๒) ๒๕๕๖(๓) ๒๕๕๗(๓) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

๒๕๕๖-๒๕๕๗(๓)

การใช**  ๑,๖๑๘  ๑,๖๖๓ ๑,๗๘๒ ๑,๘๕๔ ๑,๙๘๖ ๒,๐๐๑ ๒,๐๕๒ ๒.๕%

การผลิต  ๘๔๘  ๘๙๕  ๙๘๙  ๑,๐๑๘  ๑,๐๘๕  ๑,๐๗๗  ๑,๐๗๓ -๐.๕%

การนําเขา (สุทธิ) ๙๕๒ ๙๒๒ ๑,๐๐๑ ๑,๐๑๘ ๑,๐๘๒ ๑,๑๒๒ ๑,๑๗๑ ๔.๔%

การนําเขา / การใช (%) ๕๙ ๕๕ ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๖ ๕๗

 ที่มา :  (๑) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๖ข

  (๒) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๖ก

  (๓) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๗

 หมายเหตุ :  *  พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ประกอบดวย นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป 

   ไฟฟาจากพลังนํ้า และถานหิน/ลิกไนต

  ** การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใชที่ไมเปนพลังงาน (Non-Energy use) ไดแก 

   การใชยางมะตอย NGL Condensate LPG และ Naphtha ซึ่งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี



๓๐๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๔๑ มูลคาการนําเขาพลังงาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

มูลคาการนําเขา
มูลคา (พันลานบาท) ๒๕๒๗

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ การเปลี่ยนแปลง (%) สัดสวน (%)

นํ้ามันดิบ ๑,๐๗๒ ๙๘๐ -๘.๖ ๗๐

นํ้ามันสําเร็จรูป ๑๓๙ ๒๐๒ ๔๕.๕ ๑๔

กาซธรรมชาติ ๑๑๒ ๑๑๗ ๔.๗ ๘

ถานหิน ๔๐ ๔๘ ๒๐.๗ ๓

ไฟฟา ๑๙ ๑๙ ๑.๗ ๑

กาซธรรมชาติเหลว (LNG) ๓๕ ๓๓ -๔.๔ ๒

รวม ๑,๔๑๖ ๑,๓๙๙ -๑.๒ ๑๐๐

 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,  ๒๕๕๗

ตารางที่ ผ-๔๒ การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามชนิดพลังงาน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

การใชพลังงานขั้นสุดทาย
ปริมาณ (พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

การใชพลังงานขั้นสุดทาย (รวม) ๗๓,๓๑๖ ๗๕,๒๑๔ ๗๕,๘๐๔ ๒.๖ ๐.๘

• พลังงานเชิงพาณิชย ๖๐,๓๔๐ ๖๑,๒๓๖ ๖๑,๐๗๕ ๑.๕ -๐.๓

 - นํ้ามันสําเร็จรูป ๓๔,๘๘๑ ๓๕,๙๔๘ ๓๖,๕๗๐ ๓.๑ ๑.๗

 - ไฟฟา ๑๓,๗๘๓ ๑๔,๐๐๒ ๑๔,๓๗๑ ๑.๖ ๒.๖

- ถานหิน/ลิกไนต ๖,๕๘๒ ๕,๙๔๗ ๔,๖๒๙ -๙.๖ -๒๒.๒

- กาซธรรมชาติ ๕,๐๙๔ ๕,๓๓๙ ๕,๕๐๕ ๔.๘ ๓.๑

• พลังงานหมุนเวียน ๕,๖๓๕ ๕,๙๐๒ ๖,๔๐๘ ๔.๗ ๘.๖

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ๗,๓๔๑ ๘,๐๗๖ ๘,๓๒๑ ๑๐.๐ ๓.๐

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๗



๓๐๔

ตารางที่ ผ-๔๓ การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

การใชพลังงานขั้นสุดทาย

ปริมาณ (พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง

ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

(รอยละ)๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๑) สาขาเกษตรกรรม ๓,๔๗๗ ๓,๔๙๙ ๓,๖๘๖ ๓,๗๙๐  ๓,๙๐๖ ๓,๙๕๗ +๑.๓

๒) สาขาอุตสาหกรรม ๒๔,๐๖๐ ๒๕,๕๗๑ ๒๔,๘๔๕ ๒๖,๙๑๐ ๒๗,๑๙๓ ๒๘,๑๑๐ -๑๑.๔

๓) สาขาบานที่อยูอาศัย ๑๐,๐๘๙ ๑๐,๐๙๖ ๑๑,๐๔๐ ๑๑,๐๘๓ ๑๑,๓๖๗ ๑๑,๔๕๙ +๐.๘

๔) สาขาธุรกิจการคา ๔,๙๔๐ ๕,๖๒๑ ๕,๕๑๑ ๕,๓๐๓ ๕,๘๐๕ ๕,๔๗๗ -๕.๗

๕) สาขาขนสง ๒๔,๑๓๒ ๒๔,๕๙๔ ๒๕,๔๘๐ ๒๖,๒๓๐ ๒๖,๙๔๓ ๒๖,๘๐๑ -๐.๕

 ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๖ข และ ๒๕๕๗



๓๐๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๔๔ ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

 หนวย : พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ

การใชพลังงานหมุนเวียน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

ไฟฟา(๑) ๕๙๔ ๘๐๗ ๙๘๘ ๑,๑๓๘ ๑,๓๔๑ ๑,๔๖๗

- แสงอาทิตย ๔.๑ ๕.๔ ๘.๑ ๔๒.๐ ๙๒.๐ ๑๑๘.๐

- พลังงานลม ๐.๓ ๐.๓ ๐.๔ ๑๒.๐ ๒๖.๐ ๒๖.๐

- พลังงานนําขนาดเล็ก ๑๔.๖ ๑๕.๔ ๑๘.๖ ๒๗.๐ ๒๘.๐ ๓๒.๐

- ชีวมวล ๕๔๓.๕ ๗๓๙.๐ ๘๙๔.๘ ๙๕๑.๐ ๑,๐๓๙.๐ ๑,๑๓๘.๐

- กาซชีวภาพ ๓๑.๓ ๔๖.๓ ๖๕.๗ ๘๗.๐ ๑๓๑.๐ ๑๒๖.๐

- ขยะมูลฝอย ๐.๑ ๐.๒ ๐.๔ ๑๙.๐ ๒๕.๐ ๒๗.๐

ความรอน(๒) ๓,๑๗๖.๙ ๓,๗๖๓.๑ ๔,๕๒๘.๗ ๔,๘๘๖ ๕,๒๗๙ ๕,๗๗๕

- แสงอาทิตย ๐.๙ ๐.๒ ๑.๘ ๔.๐ ๔.๕ ๕.๐

- ชีวมวล ๒,๙๘๗.๐ ๓,๔๔๙.๐ ๔,๑๒๓.๐ ๔,๓๔๖.๐ ๔,๖๙๔.๐ ๕,๑๘๔.๐

- กาซชีวภาพ ๑๘๘.๐ ๓๑๑.๐ ๔๐๒.๐ ๔๕๘.๐ ๔๙๕.๐ ๔๘๘.๐

- ขยะมูลฝอย ๑.๐ ๑.๑ ๑.๗ ๗๘.๒ ๘๕.๐ ๙๘.๐

เชื้อเพลิงชีวภาพ ๘๖๕ ๘๗๕ ๙๘๔ ๑,๒๗๐ ๑,๖๑๒ ๑,๗๘๓

เอทานอล ๓๔๐ ๓๓๔ ๓๒๓ ๔๓๐ ๗๐๗ ๘๗๔

ไบโอดีเซล ๕๒๕ ๕๔๑ ๖๖๑ ๘๔๐ ๙๐๕ ๙๐๙

การใชพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ๔,๖๓๖ ๕,๔๔๕ ๖,๕๐๑ ๗,๒๙๔ ๘,๒๓๒ ๙,๐๒๕

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน (รอยละ) ๖.๙๕ ๗.๗๕ ๙.๒๑ ๙.๙๕ ๑๐.๙๔ ๑๑.๙๐

การใชพลังงานขั้นสุดทาย ๖๖,๖๙๘ ๗๐,๒๔๘ ๗๐,๕๖๒ ๗๓,๓๑๖ ๗๕,๒๑๔ ๗๕,๘๐๔

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๖ก และ ๒๕๕๗

 หมายเหตุ:  (๑)  ไมรวมไฟฟาที่ผลิตใชเอง (Off grid)

  (๒)  รวมเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาใชเอง (on grid)



๓๐๖

ตารางที่ ผ-๔๕ มูลคาการลงทุนการใชพลังงานทดแทน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

 หนวย : ลานบาท

พลังงานหมุนเวียน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

แสงอาทิตย ๔,๖๔๔ ๓๒,๗๘๘ ๒๔,๔๗๒ ๕๑,๗๐๕ ๑๖,๒๐๙ ๗,๓๑๙

พลังงานลม ๙๕๔ ๑๗,๔๖๕ ๑๓๙ ๕,๐๓๓ ๓๔,๕๗๗ ๒๕,๗๒๐

พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ๓๐๑ ๑๔๘ ๓๓๐ ๔๐๕ ๓๙๔ ๒๓๘

ชีวมวล ๕,๓๔๙ ๑๑,๘๔๖ ๑๓,๙๐๑ ๑๖,๗๖๙ ๘,๖๐๐ ๑๙,๐๖๒

กาซชีวภาพ ๕,๒๗๕ ๑,๒๕๙ ๓,๗๕๗ ๑,๖๒๓ ๒,๓๐๙ ๘,๐๙๖

พลังงานจากขยะมูลฝอย ๓๒๕ ๑,๐๔๗ ๒,๒๖๔ ๔,๙๐๘ ๑๒๗ ๘,๙๑๖

เชื้อเพลิงชีวภาพ ๒,๑๖๙ ๑๒,๕๐๑ ๗๓ ๘,๙๑๑ ๑๓,๖๐๖ ๑๕,๒๓๗

มูลคาการลงทุนรวม ๑๙,๐๑๗ ๗๗,๐๕๔ ๔๔,๙๓๖ ๘๙,๓๕๔ ๗๕,๘๒๒ ๘๔,๕๘๘

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๖ก และ ๒๕๕๗



๓๐๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ง
สรุปผลการส�ารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๓๐๘

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นตอสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 การสํารวจความคิดเห็นตอสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมประเด็นซึ่งเปนทีส่นใจของประชาชน นําไปใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม

โดยพิจารณาเปนประเด็นสิ ่งแวดลอมพิเศษทีต่ องศึกษาวิเคราะห ติดตามและหาแนวทางในการแกไขปญหาในการจัดทํา

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ

วิธีการสํารวจ 

 การสํารวจครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามกับกลุมประชากร (๑) ผูแทนหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย หนวยงานราชการ 

(ระดับกรม) ทีเ่กี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร (๒) ประชาชนกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไป และ (๓) ผูสนใจ

ตอบแบบสอบถามผานสื่อออนไลน

 สําหรับผูแทนของหนวยงานไดกําหนดตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการศึกษา สวนประชาชนทัว่ไปไดเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) รวมกับการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยคํานึงถึงการกระจายตามจังหวัดตาง ๆ ในเขตพื้นที ่รับผิดชอบของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคทั้ง ๑๖ แหง รวมทั้งกําหนดสัดสวนของประชากรในเขตเมือง : เขตชนบท เทากับ ๔๐:๖๐ ตามสัดสวนประชากร

ของประเทศ

 การกําหนดขนาดตัวอยาง ไดใชตาราง Krejcie & Morgan สําหรับประชากรขนาดใหญเกิน ๑,๐๐๐ ที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ ๙๕ และใชการกาํหนดแบบสดัสวนสาํหรบัประชากรขนาดตํ่ากวาหลกัพนั  กลาวคอืประชากรตํ่ากวาหลกัรอย ใชขนาดตวัอยาง

รอยละ ๕๐ ประชากรหลักรอย ใชขนาดตัวอยางรอยละ ๒๕ โดยการสํารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ดําเนินการสํารวจในระหวาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังตารางที่ ผ-๔๗)

แบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล 

 เครื่องมอืท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถาม จาํนวน ๒ ชดุ ประกอบดวย ชดุที่ ๑ สาํหรบัผูแทนหนวยงานตาง ๆ  

ชุดที่ ๒ สําหรับประชาชนกลุมตัวอยาง และผูสนใจตอบแบบสอบถามออนไลน โดยแบงการสอบถามออกเปน ๓ สวน ประกอบดวย 

สวนที ่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ สวนที ่ ๒ ความคิดเห็นตอความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติของประเทศ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และสวนที่ ๓ ความคิดเห็น

ตอการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 สวนแรก  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

 ชุดที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ ประกอบดวย ชื่อ ตําแหนง และการติดตอกลับ และชื่อหนวยงาน



๓๐๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ชุดที่ ๒  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ ประกอบดวย เพศ ปเกิด ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ

 สวนทีส่อง ชุดที ่ ๑ และชุดที ่  ๒  มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

ปญหาสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติของประเทศ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เปนคําถาม

ปลายปดเพื่อใหระบุระดับความสําคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

 สําคัญมากที่สุด    ใหคะแนน  ๔ คะแนน

 สําคัญมาก      ใหคะแนน  ๓ คะแนน

 สําคัญปานกลาง    ใหคะแนน  ๒ คะแนน

 สําคัญนอย      ใหคะแนน  ๑ คะแนน

 ไมสําคัญหรือไมแนใจ   ใหคะแนน  ๐ คะแนน

 นอกจากนี้ ยังมีคําถามปลายเปดใหระบุประเด็นปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และในทองถิ่น/ 

พื้นที่รับผิดชอบ (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบ) ที่มีความสําคัญมาก ๓ ลําดับแรก 

 สวนทีส่าม ของชุดที ่ ๑ และชุดที ่ ๒ เปนประเด็นคําถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดลอม สําหรับคําถามปลายปดตอปญหาที ่มีผลตอการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมของประเทศ 

มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

 เห็นดวย     ใหคะแนน  ๑ คะแนน

 ไมเห็นดวย     ใหคะแนน  ๐ คะแนน

 เฉพาะชุดที ่ ๑ มีคําถามปลายเปดเพื่อการระบุขอมูลเกี่ยวกับโครงการเดนในปที่ผานมา และขอเสนอตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

 เฉพาะชุดที ่ ๒ มีคําถามปลายปดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และทํากิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอม มีเกณฑการให

คะแนนดังนี้

 เปนประจํา     ใหคะแนน  ๓ คะแนน

 คอนขางบอย      ใหคะแนน  ๒ คะแนน

 เปนครั้งคราว     ใหคะแนน  ๑ คะแนน

 ไมเคยทํา     ใหคะแนน  ๐ คะแนน

 ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ มีคําถามปลายเปด ใหระบุขอเสนอตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

 การแปลผลขอมูล ระดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๗๕  หมายความวา สําคัญนอย 

 คะแนนเฉลี่ย ๑.๗๖ - ๒.๕๐  หมายความวา สําคัญปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๒๕  หมายความวา สําคัญมาก

 คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๖ - ๔.๐๐  หมายความวา สําคัญมากที่สุด



๓๑๐

 การหาความเชื่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามที ่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา

และรวมกันอภิปรายในขอคําถามแตละขอ และรวมกันปรับในขอคําถามที ่ประชาชนไมเขาใจ หรืออาจตีความไมตรงกัน 

รวมทัง้ขอความทีเ่ปนศัพทวิชาการหรือศัพททีร่ับรูแตเฉพาะแวดวงนักสิ่งแวดลอม โดยปรับเปนถอยคําที่ผู ตอบแบบสอบถาม

เขาใจได สวนในการหาคาความเชื ่อมั ่นนั ้นใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Conbach, Alpha Coefficient) 

ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha) ของแบบสอบถาม ๓ ชุด ดังนี้

 แบบสอบถามผูแทนหนวยงาน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ ๐.๙๐๗

 แบบสอบถามประชาชนกลุมตัวอยาง ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ ๐.๘๖๘

 แบบสอบถามออนไลน  ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ ๐.๙๐๐

ผลการสํารวจ

 ผลทีไ่ดจากการสํารวจไดนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ 

ความคิดเห็นตอสถานการณและความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดังตารางที ่ ผ-๔๗ ถึง ตารางที ่ ผ-๕๔ นอกจากนี้ ยังไดสรุปขอเสนอตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศ



๓๑๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๔๗ จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับมา

กลุมเปาหมาย กลุมประชากร กลุมตัวอยาง จํานวนที่ไดรับ

(๑) หนวยงาน ๔๘๖

หนวยงานราชการ  (ระดับกรม) ๒๓ ๑๒ ๑๕

องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ˜๒๐๐ ๑๐๐ ๖๐

องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓๔ ๑๗ ๑๘

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สส.ภ.) ๑๖ ๘ ๑๒

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ๗๖ ๓๘ ๔๖

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)

๗๖ ๓๘ ๒๑

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใน ๑๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ˜๑,๔๐๐ ๓๐๐ ๓๑๔

(๒) ประชาชนกลุมตัวอยาง (อายุ ๑๘ ปขึ้นไป) ˜๔๔.๖๕ ลาน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๘

เขตชนบท-อบต. ใน๑๖ จังหวัด ๖๐๐ ๖๕๔

เขตเมือง-เทศบาล ใน ๑๖ จังหวัด ๓๐๐ ๔๓๔

กรุงเทพฯ-๖ เขต ๑๐๐ ๑๒๐

(๓) ผูสนใจตอบแบบสอบถามออนไลน

ผูสนใจ ๑๕๔

รวมไมนอยกวา ๑,๗๑๓ ๑,๘๔๘



๓๑๒

ตารางที่ ผ-๔๘   ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถามและผูสนใจตอบแบบสอบถามออนไลน

ปจจัยสวนบุคคล
ประชาชน (n=๑,๒๐๘) ผูสนใจตอบออนไลน (n=๑,๒๐๘)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพศ        

  หญิง ๖๖๓ ๕๔.๘๘ ๘๖ ๕๕.๘๔

  ชาย ๕๔๕ ๔๕.๑๒ ๖๘ ๔๔.๑๖

อายุ

๑๘-๒๔ ป ๑๗๒ ๑๔.๓๖ ๑๑ ๗.๑๔

๒๕-๕๙ ป ๙๔๒ ๗๘.๖๓ ๑๓๗ ๘๘.๙๖

๖๐ ป ขึ้นไป ๘๔ ๗.๐๑ ๖ ๓.๙๐

พื้นที่อยูอาศัย

เขตชนบท ๖๕๔ ๕๔.๑๔ ๔๒ ๒๗.๒๗

เขตเมือง ๔๓๔ ๓๕.๙๓ ๕๑ ๓๓.๑๒

กรุงเทพมหานคร ๑๒๐ ๙.๙๓ ๖๑ ๓๙.๖๑

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือตํากวา ๒๗๒ ๒๒.๖๑ ๑๐ ๖.๔๙

มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา ๔๗๕ ๓๙.๔๘ ๖ ๓.๙๐

ปริญญาตรี ๔๐๒ ๓๓.๔๒ ๔๙ ๓๑.๘๒

ปริญญาโทหรือสูงกวา ๕๔ ๔.๔๙ ๘๙ ๕๗.๗๙

อาชีพ

รับราชการ/ขาราชการบํานาญ/พนักงานของรัฐ ๑๒๘ ๑๐.๖๐ ๔๕ ๒๙.๒๒

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๕ ๒.๐๗ ๓ ๑.๙๕

พนักงานบริษัท/ ลูกจางรายเดือน ๑๕๙ ๑๓.๑๖ ๗๗ ๕๐.๐๐

ธุรกิจสวนตัว ๑๒๓ ๑๐.๑๘ ๗ ๔.๕๕

คาขาย ๑๙๑ ๑๕.๘๑ ๐ ๐

เกษตร/ปศุสัตว/ ประมง ๑๘๐ ๑๔.๙๐ ๔ ๒.๖๐

รับจางทั่วไป/รายวัน ๒๐๓ ๑๖.๘๐ ๔ ๒.๖๐

นักศึกษา ๑๓๕ ๑๑.๑๘ ๗ ๔.๕๕

อื่น ๆ ๖๔ ๕.๓๐ ๗ ๔.๕๕

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน

นอยกวา ๒๓,๐๐๐ บาท/เดือน ๘๕๑ ๗๔.๐๐ ๒๓ ๑๔.๙๔

๒๓,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๒๗๕ ๒๓.๙๑ ๕๗ ๓๗.๐๑

มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๒๔ ๒.๐๙ ๗๔ ๔๘.๐๕



๓๑๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๔๙ ทัศนคติผูแทนหนวยงานตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

(ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๔๘๖)

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๑) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๑ การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม 

 รวมถึงปญหาการถือครองที่ดิน 

 การขาดแคลนที่ดินทํากิน 

๔๘๖ ๑ ๖ ๔๗ ๒๖๓ ๑๖๘ ๑ ๓.๒๓
๐.๗๑

๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๒๐% ๙.๗๐% ๕๔.๑๐% ๓๔.๖๐% ๐.๒๐% ๘๐.๗๑%

๑.๒ พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก 

 จากการขยายพื้นที่ปลูกพืเศรษฐกิจ 

 และกอสรางโรงแรม บานพัก

 หรือรีสอรทเพื่อการทองเที่ยว

๔๘๖ ๒ ๙ ๒๘ ๑๖๕ ๒๘๐ ๒ ๓.๔๙ 

๐.๗๘ 

๑๐๐% ๐.๔๐% ๑.๙๐% ๕.๘๐% ๓๔.๐๐% ๕๗.๖๐% ๐.๔๐% ๘๗.๒๔%

๑.๓ แหลงนํ้าตาง ๆ ตามธรรมชาติ 

 มีระดับนํ้าลดลง มีปญหารุกลํ้า 

 และมีสิ่งกอสรางกีดขวางทางนํ้า 

๔๘๖ ๐ ๕ ๓๑ ๑๙๗ ๒๕๒ ๑ ๓.๔๔ 
๐.๖๙ 

๑๐๐% ๐ ๑.๐๐% ๖.๔๐% ๔๐.๕๐% ๕๑.๙๐% ๐.๒๐% ๘๖.๑๑%

๑.๔ พืชและสัตวปาถูกคุกคาม  

 (ไมพะยูง ชาง กระทิง ปะการัง 

 พะยูน ฯลฯ)

๔๘๖ ๓ ๑๒ ๕๐ ๒๒๔ ๑๙๓ ๔ ๓.๒๗ 
๐.๘๙

๑๐๐% ๐.๖๐% ๒.๕๐% ๑๐.๓๐% ๔๖.๑๐% ๓๙.๗๐% ๐.๘๐% ๘๑.๖๙%

๑.๕ ชนิดพันธุพืชและสัตวทองถิ่น

 ลดลงและสูญหาย (พันธุขาว 

 พืชผักพื้นเมือง ปลา สัตว)

๔๘๒ ๐ ๕ ๖๑ ๒๓๙ ๑๗๕ ๒  ๓.๒๔ 
๐.๗๖

๑๐๐% ๐ ๑.๐๐% ๑๒.๗๐% ๔๙.๖๐% ๓๖.๓๐% ๐.๔๐% ๘๐.๙๑%

๑.๖ การกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย

 ซึ่งมีความรุนแรงมากตั้งแต

 จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดจันทบุรี

๔๗๗ ๙ ๘ ๖๗ ๒๑๑ ๑๕๖ ๒๖ ๓.๓๗ 
๑.๓๙

๑๐๐% ๑.๙๐% ๑.๗๐% ๑๔.๐๐% ๔๔.๒๐% ๓๒.๗๐% ๕.๕๐% ๘๔.๒๓%

๑.๗ การพัฒนาในบริเวณพื้นที่ชายฝง 

 ทะเลอยางไมเหมาะสม 

 (การถมทะเล กําแพงกั้นคลื่น 

 สิ่งปลูกสรางในทะเล)

๔๘๓ ๑๐ ๘ ๗๓ ๒๖๓ ๑๐๔ ๒๕ ๓.๒๓ 

๑.๓๗
๑๐๐% ๒.๑๐% ๑.๗๐% ๑๕.๑๐% ๕๔.๕๐% ๒๑.๕๐% ๕.๒๐% ๘๐.๖๙%

๑.๘. การใชพลังงาน
 อยางไมมีประสิทธิภาพ

๔๘๔ ๐ ๙ ๕๐ ๒๑๗ ๒๐๒ ๖ ๓.๓๔ 
๐.๘๙ 

๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๑๐.๓๐% ๔๔.๘๐% ๔๑.๗๐% ๑.๒๐% ๘๓.๔๗%



๓๑๔

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๒) ปญหาดานคุณภาพสิ่งแวดลอม    

๒.๑ พื้นที่สีเขียวในชุมชนมีไมเพียงพอ 
 หรือขาดการบํารุงรักษา 

๔๘๓ ๑ ๘ ๘๗ ๒๒๕ ๑๕๘ ๔ ๓.๑๕ 
๐.๘๘

๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๗๐% ๑๘.๐๐% ๔๖.๖๐% ๓๒.๗๐% ๐.๘๐% ๗๘.๗๓%

๒.๒ นํ้าเสียชุมชนถูกปลอยลงสูแหลงนํ้า 
 หรือสิ่งแวดลอม โดยขาดการบําบัด
 ที่เหมาะสม

๔๘๕ ๒ ๑๑ ๓๕ ๑๘๘ ๒๔๖ ๓ ๓.๔๑ 
๐.๘๓ 

๑๐๐% ๐.๔๐% ๒.๓๐% ๗.๒๐% ๓๘.๘๐% ๕๐.๗๐% ๐.๖๐% ๘๕.๒๑%

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น 
 ขาดการคัดแยกและการกําจัด
 ที่ถูกวิธี

๔๘๕ ๐ ๖ ๓๔ ๑๗๘ ๒๖๔ ๓ ๓.๔๘
๐.๗๗

๑๐๐% ๐ ๑.๒๐% ๗.๐๐% ๓๖.๗๐% ๕๔.๔๐% ๐.๖๐% ๘๗.๐๑%

๒.๔ ของเสียอันตรายและ
 ซากอิเล็กทรอนิกส ขาดการจัดการ 
 อยางเหมาะสม

๔๘๕ ๑ ๙ ๖๔ ๑๙๓ ๒๑๘ ๐ ๓.๒๗ 
๐.๗๗

๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๙๐% ๑๓.๒๐% ๓๙.๘๐% ๔๔.๙๐% ๐ ๘๑.๘๖%

๒.๕ การปนเปอนและสะสมของสารเคมี 
 ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร 
 แหลงนํ้า ดิน หรือสิ่งแวดลอม 

๔๘๕ ๐ ๓ ๓๙ ๑๙๒ ๒๔๙ ๒ ๓.๔๔ 
๐.๗๓

๑๐๐% ๐ ๐.๖๐% ๘.๐๐% ๓๙.๖๐% ๕๑.๓๐% ๐.๔๐% ๘๖.๐๓%

๒.๖ ปญหาหมอกควันจากการเผาวัชพืช/ 
 เศษวัสดุทางการเกษตร

๔๘๕ ๒ ๒๔ ๑๐๘ ๒๐๕ ๑๔๕ ๑ ๒.๙๘ 
๐.๙๐

๑๐๐% ๐.๔๐% ๔.๙๐% ๒๒.๓๐% ๔๒.๓๐% ๒๙.๙๐% ๐.๒๐% ๗๔.๓๘%

๒.๗ ผลกระทบตอชุมชนและสภาพ  
 แวดลอมจากการนําแรตางๆ มาใช 
 (เหมืองแรสังกะสี เหมืองแรทองคํา)

๔๘๔ ๙ ๒๙ ๑๑๙ ๒๐๙ ๑๐๒ ๑๖ ๒.๙๕ 
๑.๓๐

๑๐๐% ๑.๙๐% ๖.๐๐% ๒๔.๖๐% ๔๓.๒๐% ๒๑.๑๐% ๓.๓๐% ๗๓.๘๖%

๒.๘ ผลกระทบตอชุมชนและสภาพ  
 แวดลอมจากกระบวนการผลิต 
 พลังงาน (การขุดเจาะกาซธรรมชาติ  
 โรงไฟฟาถานหิน ฯลฯ)

๔๘๕ ๘ ๑๙ ๑๐๖ ๒๒๐ ๑๒๑ ๑๑ ๓.๐๒ 

๑.๑๖
๑๐๐% ๑.๖๐% ๓.๙๐% ๒๑.๙๐% ๔๕.๔๐% ๒๔.๙๐% ๒.๓๐% ๗๕.๔๑%

๒.๙ มลพิษอุตสาหกรรม (นํ้าเสีย ขยะ 
 มูลฝอย สารพิษ กากอุตสาหกรรม) 
 ถูกลักลอบปลอยทิ้ง และปนเปอน
 สูสิ่งแวดลอม  

๔๘๕ ๔ ๘ ๕๐ ๑๗๔ ๒๔๒ ๗ ๓.๔๑ 

๐.๙๗
๑๐๐% ๐.๘๐% ๑.๖๐% ๑๐.๓๐% ๓๕.๙๐% ๔๙.๙๐% ๑.๔๐% ๘๕.๒๖%

๒.๑๐ สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
 เสื่อมโทรม

๔๘๕ ๑ ๑๗ ๗๙ ๒๕๔ ๑๒๗ ๗ ๓.๐๙ 
๐.๙๗

๑๐๐% ๐.๒๐% ๓.๕๐% ๑๖.๓๐% ๕๒.๔๐% ๒๖.๒๐% ๑.๔๐% ๗๗.๓๗%

๒.๑๑ แหลงศิลปกรรมถูกละเลย
 หรือจัดการอยางไมเหมาะสม

๔๘๕ ๓ ๑๘ ๑๔๒ ๒๒๕ ๙๐ ๗ ๒.๘๗ 
๑.๐๑

๑๐๐% ๐.๖๐% ๓.๗๐% ๒๙.๓๐% ๔๖.๔๐% ๑๘.๖๐% ๑.๔๐% ๗๑.๘๑%

๒.๑๒ มลพิษและผลกระทบตอการใช 
 ทรัพยากร จากการเพิ่มขึ้น
 ของแรงงานตางดาวและยายฐาน
 การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๔๘๔ ๒ ๒๓ ๑๑๐ ๒๐๗ ๑๓๔ ๘ ๓.๐๒ 

๑.๐๗
๑๐๐% ๐.๔๐% ๔.๘๐% ๒๒.๗๐% ๔๒.๘๐% ๒๗.๗๐% ๑.๗๐% ๗๕.๖๒%

ตารางที่ ผ-๔๙ ทัศนคติผูแทนหนวยงานตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

(ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๔๘๖) (ตอ)



๓๑๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา
คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๓) ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

     

๓.๑ สภาพอากาศแปรปรวน
๔๘๓ ๑ ๙ ๕๓ ๑๙๒ ๒๒๘ ๐ ๓.๓๒ 

๐.๗๖
๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๙๐% ๑๑.๐๐% ๓๙.๘๐% ๔๗.๒๐% ๐ ๘๒.๙๗%

๓.๒  ภัยแลง
๔๘๓ ๐ ๓ ๑๕ ๑๕๗ ๓๐๗ ๑ ๓.๖๐ 

๐.๖๒
๑๐๐% ๐ ๐.๖๐% ๓.๑๐% ๓๒.๕๐% ๖๓.๖๐% ๐.๒๐% ๙๐.๐๖%

๓.๓  นํ้าทวม
๔๘๓ ๑ ๙ ๔๒ ๑๙๙ ๒๓๐ ๒ ๓.๓๗ 

๐.๗๙
๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๙๐% ๘.๗๐% ๔๑.๒๐% ๔๗.๖๐% ๐.๔๐% ๘๔.๑๖%

๓.๔  ดินโคลนถลม
๔๘๓ ๖ ๓๘ ๑๓๔ ๑๙๒ ๑๐๙ ๔ ๒.๘๐ 

๑.๐๕
๑๐๐% ๑.๒๐% ๗.๙๐% ๒๗.๗๐% ๓๙.๘๐% ๒๒.๖๐% ๐.๘๐% ๖๙.๘๘%

ตารางที่ ผ-๔๙ ทัศนคติผูแทนหนวยงานตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

(ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๔๘๖) (ตอ)



๓๑๖

ตารางที่ ผ-๕๐ ทัศนคติประชาชนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

(n = ๑,๒๐๘)

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๑) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๑ การใชประโยชนที่ดิน

 ไมเหมาะสม รวมถึงปญหา

 การถือครองที่ดิน 

 การขาดแคลนที่ดินทํากิน 

๑๒๐๘ ๑๑ ๒๗ ๑๗๖ ๕๖๑ ๔๑๓ ๒๐ ๓.๑๓

๑.๐๒
๑๐๐% ๐.๙๐% ๒.๒๐% ๑๔.๖๐% ๔๖.๔๐% ๓๔.๒๐% ๑.๗๐% ๗๘.๑๖%

๑.๒ พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก จากการ 

  ขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

  และกอสราง โรงแรม บานพัก 

 หรือรีสอรทเพื่อการทองเที่ยว

๑๒๐๘ ๒๔ ๕๓ ๑๔๐ ๔๗๔ ๕๐๙ ๘ ๓.๑๖

๐.๙๗
๑๐๐% ๒.๐๐% ๔.๔๐% ๑๑.๖๐% ๓๙.๒๐% ๔๒.๑๐% ๐.๗๐% ๗๘.๙๘%

๑.๓ แหลงนํ้าตาง ๆ ตามธรรมชาติ 

 มีระดับนํ้าลดลง มีปญหารุกลํ้า

 และมีสิ่งกอสรางกีดขวางทางนํ้า 

๑๒๐๘ ๑๑ ๓๒ ๑๓๒ ๔๖๖ ๕๕๗ ๑๐ ๓.๒๗
๐.๘๙

๑๐๐% ๐.๙๐% ๒.๖๐% ๑๐.๙๐% ๓๘.๖๐% ๔๖.๑๐% ๐.๘๐% ๘๑.๘๔%

๑.๔ พืชและสัตวปาถูกคุกคาม  

 (ไมพะยูง ชาง กระทิง ปะการัง 

 พะยูน พลับพลึงธาร ฯลฯ)

๑๒๐๘ ๑๔ ๕๕ ๒๓๔ ๔๖๑ ๔๑๘ ๒๖ ๓.๐๓
๑.๑๓

๑๐๐% ๑.๒๐% ๔.๖๐% ๑๙.๔๐% ๓๘.๒๐% ๓๔.๖๐% ๒.๒๐% ๗๕.๖๘%

๑.๕ ชนิดพันธุพืชและสัตวทองถิ่น

 ลดลงและสูญหาย (พันธุขาว 

 พืชผักพื้นเมือง ปลา 

 สัตวอาหาร ฯลฯ)

๑๒๐๘ ๑๒ ๕๓ ๑๘๗ ๕๐๑ ๔๓๘ ๑๗ ๓.๐๙
๑.๐๖

๑๐๐% ๑.๐๐% ๔.๔๐% ๑๕.๕๐% ๔๑.๕๐% ๓๖.๓๐% ๑.๔๐% ๗๗.๒๙%

๑.๖ การกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 

 ซึ่งมีความรุนแรงมากตั้งแต

 จังหวัดเพชรบุรีจน

 ถึงจังหวัดจันทบุรี

๑๒๐๘ ๑๙ ๖๐ ๒๔๒ ๕๐๕ ๒๙๗ ๘๕ ๒.๘๙

๑.๔๙
๑๐๐% ๑.๖๐% ๕.๐๐% ๒๐ ๔๑.๘๐% ๒๔.๖๐% ๗.๐๐% ๗๒.๒๘%

๑.๗ การพัฒนาในบริเวณพื้นที่ชายฝง 

 ทะเลอยางไมเหมาะสม 

 (การถมทะเล กําแพงกั้นคลื่น 

 สิ่งปลูกสรางในทะเล)

๑๒๐๘ ๑๕ ๖๐ ๒๗๔ ๔๖๙ ๓๓๓ ๕๗ ๒.๙๑
๑.๓๙

๑๐๐% ๑.๒๐% ๕.๐๐% ๒๒.๗๐% ๓๘.๘๐% ๒๗.๖๐% ๔.๗๐% ๗๒.๗๐%

๑.๘ การใชพลังงานอยางไมมี  

 ประสิทธิภาพ

๑๒๐๘ ๓ ๒๙ ๑๕๓ ๔๕๕ ๕๔๓ ๒๕ ๓.๒๗
๑.๐๑

๑๐๐% ๐.๒๐% ๒.๔๐% ๑๒.๗๐% ๓๗.๗๐% ๔๕.๐๐% ๒.๑๐% ๘๑.๘๓%



๓๑๗

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๒) ปญหาดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒.๑ พื้นที่สีเขียวในชุมชน

 มีไมเพียงพอหรือขาดการ

 บํารุงรักษา 

๑๒๐๘ ๗ ๓๐ ๑๙๔ ๕๘๖ ๓๗๕ ๑๖ ๓.๐๘
๐.๙๐

๑๐๐% ๐.๖๐% ๒.๕๐% ๑๖.๑๐% ๔๘.๕๐% ๓๑.๐๐% ๑.๓๐% ๗๗.๑๐%

๒.๒ นํ้าเสียชุมชนถูกปลอยลงสู

 แหลงนํ้าหรือสิ่งแวดลอม 

 โดยขาดการบําบัดที่เหมาะสม

๑๒๐๘ ๓ ๒๔ ๑๒๑ ๕๖๕ ๔๙๐ ๕ ๓.๒๖
๐.๗๗

๑๐๐% ๐.๒๐% ๒.๐๐% ๑๐ ๔๖.๘๐% ๔๐.๖๐% ๐.๔๐% ๘๑.๔๘%

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น 

 ขาดการคัดแยกและการกําจัด

 ที่ถูกวิธี

๑๒๐๘ ๓ ๒๐ ๑๗๑ ๕๓๖ ๔๗๓ ๕ ๓.๒๑

๐.๘๒
๑๐๐% ๐.๒๐% ๑.๗๐% ๑๔.๒๐% ๔๔.๔๐% ๓๙.๒๐% ๐.๔๐% ๘๐.๒๖%

๒.๔ ของเสียอันตรายและซาก  

 อิเล็กทรอนิกส ขาดการจัดการ 

 อยางเหมาะสม

๑๒๐๘ ๕ ๗๔ ๒๓๒ ๔๖๕ ๔๑๑ ๒๑ ๓.๐๑
๑.๑๑

๑๐๐% ๐.๔๐% ๖.๑๐% ๑๙.๒๐% ๓๘.๕๐% ๓๔.๐๐% ๑.๗๐% ๗๕.๓๔%

๒.๕ การปนเปอนและสะสมของสาร 

 เคมีทางการเกษตร ในพื้นที่  

 เกษตร แหลงนํ้า ดิน หรือ

 สิ่งแวดลอม 

๑๒๐๘ ๓ ๔๐ ๑๘๗ ๔๗๕ ๔๙๗ ๖ ๓.๑๘

๐.๘๖
๑๐๐% ๐.๒๐% ๓.๓๐% ๑๕.๕๐% ๓๙.๓๐% ๔๑.๑๐% ๐.๕๐% ๗๙.๖๐%

๒.๖ ปญหาหมอกควันจากการเผา 

 วัชพืช/เศษวัสดุทางการเกษตร

๑๒๐๘ ๑๓ ๖๘ ๒๖๘ ๔๕๗ ๓๘๘ ๑๔ ๒.๙๕
๑.๐๔

๑๐๐% ๑.๑๐% ๕.๖๐% ๒๒.๒๐% ๓๗.๘๐% ๓๒.๑๐% ๑.๒๐% ๗๓.๘๕%

๒.๗ ผลกระทบตอชุมชนและสภาพ  

 แวดลอมจากการนําแรตาง ๆ  

 มาใช (เหมืองแรสังกะสี 

 เหมืองแรทองคํา)

๑๒๐๘ ๓๘ ๑๒๙ ๓๐๓ ๔๐๒ ๒๐๗ ๑๒๙ ๒.๕๗

๑.๗๖
๑๐๐% ๓.๑๐% ๑๐.๗๐% ๒๕.๑๐% ๓๓.๓๐% ๑๗.๑๐% ๑๐.๗๐% ๖๔.๑๖%

๒.๘ ผลกระทบตอชุมชนและ

 สภาพแวดลอมจากกระบวน

 การผลิตพลังงาน (การขุดเจาะ 

 กาซธรรมชาติ โรงไฟฟาถานหิน  

 ฯลฯ)

๑๒๐๘ ๓๘ ๑๐๖ ๒๗๓ ๔๒๖ ๒๘๗ ๗๘ ๒.๗๒

๑.๕๔
๑๐๐% ๓.๑๐% ๘.๘๐% ๒๒.๖๐% ๓๕.๓๐% ๒๓.๘๐% ๖.๕๐% ๖๘.๑๐%

๒.๙ มลพิษอุตสาหกรรม 

 (นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย สารพิษ  

 กากอุตสาหกรรม) ถูกลักลอบ 

 ปลอยทิ้ง และปนเปอนสู

 สิ่งแวดลอม  

๑๒๐๘ ๒๓ ๔๔ ๑๗๙ ๔๕๒ ๔๘๘ ๒๒ ๓.๑๓

๑.๗๑
๑๐๐% ๑.๙๐% ๓.๖๐% ๑๔.๘๐% ๓๗.๔๐% ๔๐.๔๐% ๑.๘๐% ๗๘.๒๐%

ตารางที่ ผ-๕๐ ทัศนคติประชาชนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

(n = ๑,๒๐๘) (ตอ)



๓๑๘

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๒.๑๐ สภาพแวดลอมในแหลง

 ทองเที่ยวเสื่อมโทรม

๑๒๐๘ ๑๐ ๕๐ ๒๑๓ ๕๗๒ ๓๔๔ ๑๙ ๓.๐๐
๑.๐๒

๑๐๐% ๐.๘๐% ๔.๑๐% ๑๗.๖๐% ๔๗.๔๐% ๒๘.๕๐% ๑.๖๐% ๗๕.๐๒%

๒.๑๑ แหลงศิลปกรรมถูกละเลย

 หรือจัดการอยางไมเหมาะสม

๑๒๐๘ ๑๐ ๖๗ ๒๗๔ ๕๕๒ ๒๖๔ ๔๑ ๒.๘๕
๑.๒๗

๑๐๐% ๐.๘๐% ๕.๕๐% ๒๒.๗๐% ๔๕.๗๐% ๒๑.๙๐% ๓.๔๐% ๗๑.๒๗%

๒.๑๒ มลพิษและผลกระทบตอการใช 

 ทรัพยากร จากการเพิ่มขึ้น 

 ของแรงงานตางดาวและยายฐาน 

 การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑๒๐๘ ๒๔ ๘๖ ๒๔๔ ๔๘๕ ๓๒๔ ๔๕ ๒.๘๖

๑.๓๒
๑๐๐% ๒.๐๐% ๗.๑๐% ๒๐.๒๐% ๔๐.๑๐% ๒๖.๘๐% ๓.๗๐% ๗๑.๔๗%

๓) ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

๓.๑ สภาพอากาศแปรปรวน
๑๒๐๘ ๙ ๑๗ ๑๗๘ ๔๖๗ ๕๓๔ ๓ ๓.๒๔

๐.๘๓
๑๐๐% ๐.๗๐% ๑.๔๐% ๑๔.๗๐% ๓๘.๗๐% ๔๔.๒๐% ๐.๒๐% ๘๑.๑๒%

๓.๒  ภัยแลง
๑๒๐๘ ๑ ๑๕ ๘๔ ๔๐๙ ๖๙๙ ๐ ๓.๔๘

๐.๖๗
๑๐๐% ๐.๑๐% ๑.๒๐% ๗.๐๐% ๓๓.๙๐% ๕๗.๙๐% ๐ ๘๗.๐๔%

๓.๓  นํ้าทวม
๑๒๐๘ ๕ ๓๒ ๑๑๙ ๔๓๗ ๖๑๔ ๑ ๓.๓๔

๐.๘๐
๑๐๐% ๐.๔๐% ๒.๖๐% ๙.๙๐% ๓๖.๒๐% ๕๐.๘๐% ๐.๑๐% ๘๓.๖๒%

๓.๔  ดินโคลนถลม
๑๒๐๘ ๔๑ ๑๒๖ ๒๖๕ ๔๕๙ ๒๙๓ ๒๔ ๒.๗๑

๑.๒๔
๑๐๐% ๓.๔๐% ๑๐.๔๐% ๒๑.๙๐% ๓๘.๐๐% ๒๔.๓๐% ๒.๐๐% ๖๗.๖๗%

ตารางที่ ผ-๕๐ ทัศนคติประชาชนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

(n = ๑,๒๐๘) (ตอ)



๓๑๙

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ง-๕๑  ทัศนคติผูตอบแบบสอบถามออนไลนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

  (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๑๕๔)

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๑) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ

๑. การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะ 
 รวมถึงปญหาการถือครองที่ดิน  
 การขาดแคลนที่ดินทํากิน 

๑๕๔ ๐ ๓ ๑๗ ๔๖ ๘๗ ๑ ๓.๔๕

๐.๘๕
๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๑๑.๐๐% ๒๙.๙๐% ๕๖.๕๐% ๐.๖๐% ๘๖.๒๐

๒. พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก จากการ
 ขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
 และกอสรางโรงแรม หรือรีสอรท 
 เพื่อการทองเที่ยว

๑๕๔ ๑ ๐ ๕ ๔๓ ๑๐๔ ๑ ๓.๖๖

๐.๗๑

๑๐๐% ๐.๖๐% ๐ ๓.๒๐% ๒๗.๙๐% ๖๗.๕๐% ๐.๖๐% ๙๑.๔๐

๓. แหลงนํ้าตาง ๆ ตามธรรมชาติ 
 มีระดับนํ้าลดลง มีปญหารุกลํ้า 
 และมีสิ่งกอสรางกีดขวางทางนํ้า 

๑๕๔ ๐ ๓ ๑๐ ๕๕ ๘๕ ๑ ๓.๔๘

๐.๗๙
๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๖.๕๐% ๓๕.๗๐% ๕๕.๒๐% ๐.๖๐% ๘๗.๐๑

๔. พืชและสัตวปาถูกคุกคาม 
 (เชน กระทิงชาง ปะการัง
         ไมพะยูง พลับพลึงธาร )

๑๕๔ ๑ ๒ ๑๘ ๕๒ ๗๘ ๐ ๓.๔๔
๑.๐๒

๑๐๐% ๐.๖๐% ๑.๓๐% ๑๑.๗๐% ๓๓.๘๐% ๕๐.๖๐% ๐ ๘๖.๐๔

๕. ชนิดพันธุพืชและสัตวทองถิ่น
         ลดลง และสูญหาย (พันธุขาว
        พืชผักพื้นเมือง ปลา สัตวอาหาร
        ฯลฯ)

๑๕๔ ๐ ๓ ๒๒ ๕๘ ๖๙ ๒ ๓.๓๓

๐.๙๔
๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๑๔.๓๐% ๓๗.๗๐% ๔๔.๘๐% ๑.๓๐% ๘๓.๒๘

๖. การกัดเซาะชายฝงทะเล
 อาวไทย ซึ่งมีความรุนแรง
 มากตั้งแตจังหวัดเพชรบุรีจนถึง 
 จังหวัดจันทบุรี

๑๕๔ ๒ ๐ ๑๘ ๕๑ ๗๔ ๙ ๓.๖๒

๑.๓๔
๑๐๐% ๑.๓๐% ๐ ๑๑.๗๐% ๓๓.๑๐% ๔๘.๑๐% ๕.๘๐% ๙๐.๔๒

๗. การพัฒนาในบริเวณพื้นที่
 ชายฝงทะเลอยางไมเหมาะสม  
 (การถมทะเล กําแพงกั้นคลื่น 
 สิ่งปลูกสรางในทะเล)

๑๕๔ ๒ ๒ ๒๐ ๕๐ ๗๔ ๐ ๓.๔๘

๑.๒๔
๑๐๐% ๑.๓๐% ๑.๓๐% ๑๓.๐๐% ๓๒.๕๐% ๔๘.๑๐% ๐ ๘๗.๐๑

๘. การใชพลังงานอยางไมมี  
 ประสิทธิภาพ

๑๕๔ ๒ ๑ ๑๐ ๔๕ ๙๑ ๐ ๓.๖๔
๑.๑๐

๑๐๐% ๑.๓๐% ๐.๖๐% ๖.๕๐% ๒๙.๒๐% ๕๙.๑๐% ๐ ๙๐.๙๑



๓๒๐

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา
คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๒) ปญหาดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒.๑ พื้นที่สีเขียวในชุมชนมีไมเพียงพอ 

 หรือขาดการบํารุงรักษา 

๑๕๔ ๐ ๑ ๓๕ ๖๒ ๕๕ ๑ ๓.๑๕
๐.๘๗

๑๐๐% ๐ ๐.๖๐% ๒๒.๗๐% ๔๐.๓๐% ๓๕.๗๐% ๐.๖๐% ๗๘.๗๔

๒.๒ นํ้าเสียชุมชนถูกปลอยลงสู
 แหลงนํ้าหรือสิ่งแวดลอม 
 โดยขาดการบําบัดที่เหมาะสม

๑๕๔ ๐ ๓ ๑๓ ๕๙ ๗๙ ๐ ๓.๓๙
๐.๗๓

๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๘.๔๐% ๓๘.๓๐% ๕๑.๓๐% ๐ ๘๔.๗๔

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น 
 ขาดการคัดแยกและการกําจัด
 ที่ถูกวิธี

๑๕๔ ๐ ๑ ๑๖ ๕๔ ๘๑ ๒ ๓.๔๗
๐.๘๗

๑๐๐% ๐ ๐.๖๐% ๑๐.๔๐% ๓๕.๑๐% ๕๒.๖๐% ๑.๓๐% ๘๖.๘๕

๒.๔ ของเสียอันตรายและ
 ซากอิเล็กทรอนิกส ขาดการ  
 จัดการอยางเหมาะสม

๑๕๔ ๐ ๓ ๑๓ ๔๗ ๘๙ ๒ ๓.๕๒
๐.๘๙

๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๘.๔๐% ๓๐.๕๐% ๕๗.๘๐% ๑.๓๐% ๘๗.๙๙%

๒.๕ การปนเปอนและสะสมของ
 สารเคมีทางการเกษตร ในพื้นที่ 
 เกษตร แหลงนํ้า ดิน
 หรือสิ่งแวดลอม 

๑๕๔ ๐ ๑๕ ๕๔ ๗๙ ๖ ๐ ๓.๖๑

๑.๑๐
๑๐๐% ๐ ๙.๗๐% ๓๕.๑๐% ๕๑.๓๐% ๓.๙๐% ๐ ๙๐.๒๖%

๒.๖ ปญหาหมอกควันจากการเผา 
  วัชพืช/เศษวัสดุทางการเกษตร

๑๕๔ ๐ ๖ ๓๐ ๕๘ ๕๕ ๕ ๓.๒๕
๑.๒๑

๑๐๐% ๐ ๓.๙๐% ๑๙.๕๐% ๓๗.๗๐% ๓๕.๗๐% ๓.๒๐% ๘๑.๑๗%

๒.๗ ผลกระทบตอชุมชนและ
 สภาพ แวดลอมจากการนํา
 แรตาง ๆ มาใช (เหมืองแรสังกะสี  
 เหมืองแรทองคํา)

๑๕๔ ๑ ๕ ๓๐ ๕๙ ๔๖ ๐ ๓.๔๔

๑.๖๒
๑๐๐% ๐.๖๐% ๓.๒๐% ๑๙.๕๐% ๓๘.๓๐% ๒๙.๙๐% ๐ ๘๖.๐๔%

๒.๘ ผลกระทบตอชุมชนและสภาพ  
 แวดลอมจากกระบวนการผลิต 
 พลังงาน (การขุดเจาะกาซ  
 ธรรมชาติ โรงไฟฟาถานหิน ฯลฯ)

๑๕๔ ๑ ๓ ๒๔ ๖๐ ๕๗ ๐ ๓.๔๕

๑.๓๙
๑๐๐% ๐.๖๐% ๑.๙๐% ๑๕.๖๐% ๓๙.๐๐% ๓๗.๐๐% ๐ ๘๖.๒๐%

ตารางที่ ง-๕๑  ทัศนคติผูตอบแบบสอบถามออนไลนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

  (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๑๕๔) (ตอ)



๓๒๑

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นปญหา
จํานวน/

รอยละ

ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน

เฉลี่ย
S.D.

ไมสําคัญ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไมแนใจ

๒.๙ มลพิษอุตสาหกรรม (นํ้าเสีย 
 ขยะมูลฝอย สารพิษ 
 กากอุตสาหกรรม) ถูกลักลอบ 
 ปลอยทิ้ง และปนเปอนสู
 สิ่งแวดลอม  

๑๕๔ ๑ ๒ ๑๖ ๕๓ ๗๗ ๐ ๓.๕๑

๑.๑๓
๑๐๐% ๐.๖๐% ๑.๓๐% ๑๐.๔๐% ๓๔.๔๐% ๕๐ ๐ ๘๗.๘๓%

๒.๑๐ สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
 เสื่อมโทรม

๑๕๔ ๑ ๒๓ ๗๒ ๕๕ ๓ ๐ ๓.๒๙

๐.๙๗
๑๐๐% ๐.๖๐% ๑๔.๙๐% ๔๖.๘๐% ๓๕.๗๐% ๑.๙๐% ๐ ๘๒.๓๑%

๒.๑๑ แหลงศิลปกรรมถูกละเลย
 หรือจัดการอยางไมเหมาะสม

๑๕๔ ๑ ๒ ๔๐ ๖๒ ๔๔ ๐ ๓.๑๔
๑.๒๑

๑๐๐% ๐.๖๐% ๑.๓๐% ๒๖.๐๐% ๔๐.๓๐% ๒๘.๖๐% ๐ ๗๘.๕๗%

๒.๑๒ มลพิษและผลกระทบตอการใช 
 ทรัพยากร จากการเพิ่มขึ้น 
 ของแรงงานตางดาวและยายฐาน 
 การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑๕๔ ๐ ๒ ๓๑ ๕๙ ๕๑ ๑๑ ๓.๔๖

๑.๔๗
๑๐๐% ๐ ๑.๓๐% ๒๐.๑๐% ๓๘.๓๐% ๓๓.๑๐% ๗.๑๐% ๘๖.๕๓%

๓) ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

๓.๑ สภาพอากาศแปรปรวน
๑๕๔ ๐ ๑ ๑๕ ๖๒ ๗๔ ๒ ๓.๔๔

๐.๘๖
๑๐๐% ๐ ๐.๖๐% ๙.๗๐% ๔๐.๓๐% ๔๘.๑๐% ๑.๓๐% ๘๕.๘๘%

๓.๒  ภัยแลง
๑๕๔ ๐ ๐ ๑๒ ๖๗ ๗๔ ๑ ๓.๔๔

๐.๗๓
๑๐๐% ๐ ๐ ๗.๘๐% ๔๓.๕๐% ๔๘.๑๐% ๐.๖๐% ๘๕.๘๘%

๓.๓  นํ้าทวม
๑๕๔ ๐ ๓ ๒๖ ๗๒ ๕๒ ๑ ๓.๑๖

๐.๘๕
๑๐๐% ๐ ๑.๙๐% ๑๖.๙๐% ๔๖.๘๐% ๓๓.๘๐% ๐.๖๐% ๗๙.๐๖%

๓.๔  ดินโคลนถลม
๑๕๔ ๑ ๑๐ ๕๕ ๕๓ ๓๐ ๐ ๒.๘๕

๑.๒๙
๑๐๐% ๐.๖๐% ๖.๕๐% ๓๕.๗๐% ๓๔.๔๐% ๑๙.๕๐% ๐ ๗๑.๒๗%

ตารางที่ ง-๕๑  ทัศนคติผูตอบแบบสอบถามออนไลนตอความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมประเทศในปจจุบัน 

  (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) (n = ๑๕๔) (ตอ)



๓๒๒

ตารางที่ ผ-๕๒ ความคิดเห็นตอปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) 

ที่สําคัญที่สุด ๓ ลําดับ

 (n = ๔๘๖)

ลําดับ ประเด็นปญหา จํานวน รอยละ

ความคิดเห็นของหนวยงานตอปญหาฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๑ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ขาดการคัดแยกและการกําจัดที่ถูกวิธี ๑๙๐ ๓๙.๑๐

๒ ภัยแลง ๑๓๗ ๒๘.๒๐

๓
พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก จากการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การกอสรางโรงแรม 

บานพักหรือรีสอรทเพื่อการทองเที่ยว
๑๐๙ ๒๒.๔๐

ความคิดเห็นของประชาชนตอปญหาฯ ในชุมชนตนเอง

๑ ภัยแลง ๔๒๔ ๓๕.๑๐

๒ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ขาดการคัดแยกและการกําจัดที่ถูกวิธี ๓๙๒ ๓๒.๕๐

๓
พื้นที่ปาไมถูกบุกรุก จากการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การกอสรางโรงแรม

บานพักหรือรีสอรทเพื่อการทองเที่ยว
๒๘๐ ๒๓.๒๐

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามออนไลนตอปญหาฯ ในชุมชนตนเอง

๑ ขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ขาดการคัดแยกและการกําจัดที่ถูกวิธี ๗๑ ๔๖.๑๐

๒ นํ้าเสียชุมชนถูกปลอยลงสูแหลงนํ้าหรือสิ่งแวดลอม โดยขาดการบําบัดที่เหมาะสม ๒๙ ๑๘.๘๐

๓ พื้นที่สีเขียวในชุมชนมีไมเพียงพอหรือขาดการบํารุงรักษา ๒๗ ๑๗.๕๐



๓๒๓

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ผ-๕๓  ความคิดเห็นตอปญหาที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

     (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) ๓ ลําดับแรก

ประเด็นปญหา

ผูแทนหนวยงาน
(n = ๔.๘๖)

ประชาชน
(n = ๑๒๐๘)

ผูตอบออนไลน
(n = ๑๕๔)

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ

๑) ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ ๗๐ ๑๔.๔๐ ๓๘๒ ๓๗.๕๐ ๒๐ ๑๓.๐๐

๒) ขาดการมีสวนรวมตัดสินใจ ในการวางแผนและดําเนินโครงการ ๒๒๘ ๔๖.๙๐ ๔๔๗ ๔๓.๘๐ ๕๗ ๓๗.๐๐

๓) นโยบาย แผนและโครงการไมตอเนื่อง/ไมสอดคลองกับสถานการณ ๒๔๓ ๕๐.๐๐ ๔๕๘ ๔๔.๓๐ ๗๙ ๕๑.๓๐

๔) การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ ๒๙๖ ๖๐.๙๐ ๕๙๙ ๕๘.๐๐ ๗๙ ๕๑.๓๐

๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ๑๑๗ ๒๔.๑๐ ๔๗๓ ๔๖.๔๐ ๖๕ ๔๒.๒๐

๖)  ภาคธุรกิจขาดความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง ๘๕ ๑๗.๕๐ ๒๕๒ ๒๕.๖๐ ๒๗ ๑๗.๕๐

๗)  การสื่อสารสาธารณะเรื่องสิ่งแวดลอมยังไมกวางขวาง ๔๔ ๙.๑๐ ๒๑๘ ๒๒.๔๐ ๑๑ ๗.๑๐

๘)  ขาดการศึกษาที่สรางการเรียนรูและปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดลอม ๑๘๔ ๓๗.๙๐ ๔๕๖ ๔๖.๒๐ ๖๕ ๔๒.๒๐

๙) ขาดแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติ ปองกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ๑๓๘ ๒๘.๔๐ ๓๐๘ ๓๑.๘๐ ๕๔ ๓๕.๑๐



๓๒๔

ตารางที่ ผ-๕๔  การดําเนินชีวิตประจําวันและการทํากิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของประชาชนกลุมตัวอยาง

และผูสนใจ  ตอบแบบสอบถามออนไลน (ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

ประเด็นปญหา
ประชาชน (n = ๑,๒๐๘) ผูตอบออนไลน (n = ๑๕๔)

จํานวน (คน) คาเฉลี่ย จํานวน (คน) คาเฉลี่ย

๑) ดูแลรักษาตนไมบริเวณที่พักอาศัย ๑,๒๐๘ ๒.๐๐ ๑๕๔ ๒.๐๑

๒) ปลูกพืชผักหรือเลือกซื้อพืชผักปลอดสารพิษ ๑,๒๐๘ ๑.๘๐ ๑๕๔ ๑.๗๘

๓) ลดการใชถุงพลาสติกและลดการเกิดขยะมูลฝอยอื่นๆ ๑,๒๐๗ ๑.๕๘ ๑๕๔ ๒.๐๗

๔) แยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง ๑,๒๐๘ ๑.๖๑ ๑๕๔ ๑.๘๘

๕) ใชนํ้าอยางประหยัด ไมเปดใหไหลทิ้ง และคอยตรวจสอบการรั่วไหล ๑,๒๐๘ ๒.๓๐ ๑๕๔ ๒.๔๔

๖) ปดเครื่องใชไฟฟาและถอดปลั๊กหลังการใชงาน ๑,๒๐๗ ๒.๓๗ ๑๕๔ ๑.๔๗

๗) เตรียมหรือซื้ออาหารปริมาณที่เหมาะสม โดยไมเหลือทิ้ง ๑,๒๐๗ ๑.๙๒ ๑๕๔ ๒.๒๙

๘) ซอมแซมสิ่งของเครื่องใชและเสื้อผาเพื่อนํากลับมาใชใหม ๑,๒๐๘ ๑.๗๒ ๑๕๔ ๒.๐๕

๙) เลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมื่อตองซื้อสินคาชิ้นใหม ๑,๒๐๗ ๑.๖๐ ๑๕๔ ๒.๐๘

๑๐) มีสวนรวมในการพัฒนาหรือดูแลสภาพแวดลอมในชุมชน ๑,๒๐๕ ๑.๘๑ ๑๕๔ ๑.๘๗



๓๒๕

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สรุปขอเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 จากการสอบถามกลุมตัวอยางทัง้ ๓ กลุม ไดมีขอเสนอเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงไดเปน ๕ ดาน ดังนี้

๑) ดานกฎหมาย ควรปรับแกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมใหทันสมัย ดวยการคํานึงถึงการจัดการ

ทีแ่หลงกําเนิดปญหา และผู ก อมลพิษเปนผู จ าย กําหนดมาตรการทางกฎหมายสนับสนุน มาตรการทางเศรษฐศาสตร 

และมาตรการทางสังคม และกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนอยางแทจริง

๒) ดานการมีสวนรวม ควรใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นทีต่นเอง เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนโดยมีเวทีใหความรูความเขาใจในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

พัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงขอมูลของประชาชน เพื่อใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ควรพัฒนาศักยภาพ

และเครือขายเจาหนาที่ภาครัฐในระดับปฏิบัติการดานการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ

 ๓) ดานการเรียนรู และพัฒนาเครือขาย ควรใหการศึกษา สรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ ่งแวดลอมอยางจริงจัง

โดยกําหนดใหเปนใหเปนสวนหนึ่งของหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบั นอกจากนี้ ควรสรางการเรยีนรูใหกบัประชาชนระดบัตาง ๆ  ทั้งเดก็ 

ผูใหญ และผูสงูอาย ุโดยอาศยัองคความรูท้ังท่ีเปนภมูปิญญาทองถิ่น ผสมผสานกบัความรูทางวทิยาศาสตร สนบัสนนุกระบวนการวจิยั

ในระดับพื้นที่มากขึ้น ทั้งในเชิงเทคนิค และเชิงกระบวนการ รวมทั้งสรางเครือขายการวิจัยในระดับตาง ๆ  

 ๔) ดานการสื ่อสารเพื ่อสิ ่งแวดลอม ควรมีสื ่อดานสิ ่งแวดลอมเพิ ่มมากขึ้น ใชการสื ่อสารการตลาด ทําใหเกิด

การรณรงคทีเ่กิดผลในวงกวาง ดวยการสื่อสารงายๆ ใหชุมชนเขาใจถึงปญหาตอตัวเองและลูกหลานในอนาคต ทั้งสถานการณ 

ผลการดําเนินงานและบทเรียนทัง้สวนของภาครัฐ องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง

ของการดําเนินงาน

 ๕) ด านนโยบายและการแกไขปญหาของรัฐ ควรเชื ่อมโยงการแกไขถึงป ญหาสาเหตุของการเกิดปญหา

อยางเปนระบบพรอมมกีารตดิตามผลอยางตอเนื่อง ควรสงเสริมการใชพลงังานทางเลอืกอยางจริงจงัทั้งในระดบัประเทศและในระดบั

ชุมชนทองถิ่น กาํหนดใหอตุสาหกรรมหรอืธรุกจิบรกิารขนาดใหญ เชน หาง สรรพสนิคาที่ใชพลงังานมาก  มสีวนรบัผดิชอบตอพลงังาน

สวนรวมของประเทศมากกวาผูใชพลังงานรายยอยในครัวเรือน เสนอใหมีการทบทวนโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอกจากนี้ ขอเสนอใหศึกษารูปแบบการสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

ใหภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานในระดับภูมิภาคใหดําเนินโครงการตาง ๆ  ในการปลูกฝงสํานึกแกประชาชนในแตละชุมชน

และทองถิ่น โดยการรวมกันคิด วิเคราะห และหาวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนและทองถิ่นของตน ดวยขอตกลงและระเบียบ

อันเปนที่ยอมรับและบังคับใชไดจริง
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