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  หน้า

รูปที่ ๑.๑ มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  ๔๕

 จำาแนกตามภาคการผลิต  
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รูปที่ ๑.๕ จำานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๕๐

รูปที่ ๑.๖ จำานวนและอัตราการขยายตัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๕๑

รูปที่ ๑.๗ จำานวนประชากร จำาแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๕๒

รูปที่ ๑.๘ จำานวนผู้ย้ายถิ่น และอัตราการย้ายถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒ ๕๓

รูปที่ ๑.๙ จำานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๕๔

รูปที่ ๑.๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘๖
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รูปที่ ๒.๓ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรัพยากรแร่ ๑๑๑

รูปที่ ๒.๔ ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น จำาแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๒

รูปที่ ๒.๕ สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น จำาแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๓

รูปที่ ๒.๖ ปริมาณการนำาเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น จำาแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๔

รูปที่ ๒.๗ ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๘

รูปที่ ๒.๘ ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๙

รูปที่ ๒.๙ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: พลังงาน ๑๒๓

รูปที่ ๒.๑๐ พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๒ ๑๒๕

รูปที่ ๒.๑๑ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง : ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๑๔๐

รูปที่ ๒.๑๒ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๔๑

รูปที่ ๒.๑๓ พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำาฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ๑๔๖

รูปที่ ๒.๑๔ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรัพยากรน้ำา ๑๖๑

รูปที่ ๒.๑๕ ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๖๒

รูปที่ ๒.๑๖ จำานวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒ ๑๖๘

รูปที่ ๒.๑๗ พ้ืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ๑๖๙

รูปที่ ๒.๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชายฝ่ังทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ๑๗๑

รูปที่ ๒.๑๙ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ๑๗๙

รูปที่ ๒.๒๐ จำานวนชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙ ๑๘๓

รูปที่ ๒.๒๑ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง : ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๘๘
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รูปที่ ๒.๒๒ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายปี  ๑๙๐

 และค่าเฉลี่ยรายพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ 

รูปที่ ๒.๒๓ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปี  ๑๙๑

 และค่าเฉลี่ยรายพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ 

รูปที่ ๒.๒๔ ปริมาณก๊าซโอโซน เฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๙๒

รูปที่ ๒.๒๕ ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๙๙

รูปที่ ๒.๒๖ ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๐๐

รูปที่ ๒.๒๗ ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๐๑

รูปที่ ๒.๒๘ ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปในต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๐๒

รูปที่ ๒.๒๙ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง : มลพิษทางอากาศและเสียง ๒๐๔

รูปที่ ๒.๓๐ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒  ๒๐๕

รูปที่ ๒.๓๑ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ังทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๑๐

รูปที่ ๒.๓๒ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: คุณภาพน้ำา ๒๑๘

รูปที่ ๒.๓๓ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น การนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ๒๑๙

 การกำาจัดอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ 

รูปที่ ๒.๓๔ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  ๒๓๑

 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย 

รูปที่ ๒.๓๕ จำานวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๓๒

รูปที่ ๒.๓๖ ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒ ๒๓๓

รูปที่ ๒.๓๗ จำานวนและสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๓๔

รูปที่ ๒.๓๘ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: สิ่งแวดล้อมชุมชน ๒๔๐

รูปที่ ๒.๓๙ ผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ๒๔๒ 

 ประเภทน้ำาตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปที่ ๒.๔๐ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง : สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ๒๕๐

รูปที่ ๒.๔๑ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๑

รูปที่ ๒.๔๒ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๕๒

รูปที่ ๒.๔๓ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๓

รูปที่ ๒.๔๔ ค่าเฉลี่ยระดับน้ำาทะเล ณ สถานีตรวจวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๕๔

รูปที่ ๒.๔๕ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย แยกตามภาคการผลิต พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ๒๕๕

รูปที่ ๒.๔๖ จำานวนและอัตราป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ๑๑ โรค พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๕๘

รูปที่ ๒.๔๗ สัดส่วนร้อยละการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับกรณีฐาน ๒๖๑

รูปที่ ๒.๔๘ แรงขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง :  ๒๖๕

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
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รูปที่ ๓.๑ ลักษณะภูมิประเทศและรูปตัดลำาน้ำายม ๒๗๓

รูปที่ ๓.๒ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำา บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำายม ๒๗๔

รูปที่ ๓.๓ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ยรายพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ ๒๘๒

รูปที่ ๓.๔ จำานวนวันของฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ๒๘๓

 จำาแนกตามความเข้มข้นตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒ 

รูปที่ ๓.๕ ความหนาแน่นของจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  ๒๙๓

 ๑ มกราคม ๒๕๕๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

รูปที่ ๓.๖ พ้ืนที่เผาไหม้สะสม ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Landsat-8 พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ๒๙๔

รูปที่ ๓.๗ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สถานีตรวจวัดศรีภูมิ (36t)  ๒๙๕

 อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒ 

รูปที่ ๓.๘ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง บริเวณอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๕

 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รูปที่ ๓.๙ จำานวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ๒๙๖

 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ 

รูปที่ ๓.๑๐ จำานวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ๒๙๗

 เขตสุขภาพที่ ๑ (๑ มกราคม-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐)  

สารบัญรูป (ต่อ)
หน้า
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ตารางที่ ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘๗

ตารางที่ ๒.๑ ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๑ ๙๔

ตารางที่ ๒.๒ ปริมาณและมูลค่าการนำาเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๙๗

ตารางที่ ๒.๓ ปริมาณการนำาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓ ชนิด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ๙๗

ตารางที่ ๒.๔ พ้ืนที่การสูญเสียดินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙๘

ตารางที่ ๒.๕ พ้ืนที่ประเทศไทยจำาแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑ ๙๙

ตารางที่ ๒.๖ จำานวนเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ๑๐๐

ตารางที่ ๒.๗ ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำาแนกตามชนิดพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๕

ตารางที่ ๒.๘ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ๑๑๖

ตารางที่ ๒.๙ การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๑๗

ตารางที่ ๒.๑๐ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย  ๑๒๐

 จำาแนกตามสาขาเศรษฐกิจในภาคพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๒.๑๑ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๑๒๖

ตารางที่ ๒.๑๒ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ๑๒๖

ตารางที่ ๒.๑๓ ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) ๑๒๗

ตารางที่ ๒.๑๔ สถิติการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ๑๒๙

 และเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๒.๑๕ สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แยกรายภาค  ๑๓๐

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ 

ตารางที่ ๒.๑๖ สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมป่าไม้ แยกรายภาค พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ ๑๓๑

ตารางที่ ๒.๑๗ จำานวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ทั่วประเทศ  ๑๓๒

 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ตารางที่ ๒.๑๘ สถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๓

ตารางที่ ๒.๑๙ สถิติคดีตรวจปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๓๔

ตารางที่ ๒.๒๐ ปริมาณน้ำาท่าในประเทศไทยจำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ๑๔๒

ตารางที่ ๒.๒๑ สรุปสภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ๑๔๓

ตารางที่ ๒.๒๒ สรุปสภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ๑๔๔

ตารางที่ ๒.๒๓ ปริมาณน้ำาบาดาลในบ่อสังเกตการณ์ ๒๗ แอ่งน้ำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔๗

ตารางที่ ๒.๒๔ ความต้องการใช้น้ำาทั้งประเทศ ทั้งน้ำาผิวดินและน้ำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ๑๔๘

ตารางที่ ๒.๒๕ ศักยภาพของน้ำาต้นทุนในพ้ืนที่เกษตรน้ำาฝน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔๙

ตารางที่ ๒.๒๖ ปริมาณน้ำาใช้การของแหล่งน้ำาผิวดินในพ้ืนที่เกษตรน้ำาฝน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔๙

ตารางที่ ๒.๒๗ การจัดสรรน้ำาในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕๐

ตารางที่ ๒.๒๘ จำานวนบ่อน้ำาบาดาลและปริมาณการใช้น้ำาบาดาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตทั้งประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕๑

สารบัญตาราง
หน้า
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ตารางที่ ๒.๒๙ พ้ืนที่วิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕๒

ตารางที่ ๒.๓๐ สถิติความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๕๒

ตารางที่ ๒.๓๑ สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๕๓

ตารางที่ ๒.๓๒ ผลการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ๑๖๔

ตารางที่ ๒.๓๓ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำาเค็ม จำาแนกตามวิธีทำาการประมง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๑๖๕

ตารางที่ ๒.๓๔ สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖๖

ตารางที่ ๒.๓๕ สรุปสภาพการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล ๒๓ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗๐

ตารางที่ ๒.๓๖ จำานวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๑

ตารางที่ ๒.๓๗ สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๘๒

ตารางที่ ๒.๓๘ คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดินของแต่ละภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๐๖

ตารางที่ ๒.๓๙ คุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑๑

ตารางที่ ๒.๔๐ จำานวนระบบกำาจัดขยะมูลฝอยที่ดำาเนินการอย่างถูกต้องที่เปิดดำาเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๒๒๐

ตารางที่ ๒.๔๑ ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันและองค์ประกอบมูลฝอยประเภทพลาสติกของกรุงเทพมหานคร  ๒๓๕

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ตารางที่ ๒.๔๒ เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ๒๕๖

ตารางที่ ๒.๔๓ ผู้เสียชีวิตที่เข้าข่ายเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน  ๒๕๘

 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๓.๑ จุดความร้อนสะสมในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS  ๒๙๒

 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
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บทสรุป
ผู้บริหาร



บทสรุปผู้บริหาร





๑. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
	 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีภาวะชะลอตัวลดลง 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการหดตัวของการสง่ออกสนิค้า การค้าโลกชะลอตัว และค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ อยา่งไรก็ตาม  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี จากการลงทุนของต่างประเทศ พบว่า มีจำานวนโครงการท่ีได้รับ 
การอนุมัติลดลง แต่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค รองลงมาเป็น 
หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยอยู่ในภาวะได้ดุลการค้า รายได้เฉล่ีย 
ของครัวเรือนลดลง และรายจ่ายเฉล่ียของครัวเรือนลดลงด้วย ด้านการท่องเท่ียว พบว่า มีจำานวนนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำาให้มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  
สำาหรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประชากรประมาณ ๖๖.๕๖ ล้านคน  
มีสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงเล็กน้อย ขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น และอัตรา 
การว่างงานของประชากรลดลง

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำาให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ การนำาเข้า-ส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
มีสาเหตุมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน รวมถึงจำานวนนักท่องเท่ียวลดลง เนื่องจากมาตรการไม่ให้นักท่องเท่ียวจากต่างชาติ
เข้าประเทศ และมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ภายในประเทศ อีกท้ังยังส่งผลกระทบให้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 
ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านภาคการศึกษา ส่งผลให้ต้องปิดภาคเรียนนานขึ้น  
ไม่สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติ ภาครัฐจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม ท้ังนี้ ในช่วงสองไตรมาสแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า มีการติดเช้ือโควิด 19 แต่ก็สามารถควบคุม 
การแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ท่ัวราชอาณาจักร เพื่อปอ้งกันไมใ่หก้ารแพร่ระบาดร้ายแรงมากขึ้น ร่วมกับการดำาเนนิมาตรการอ่ืนๆ 

 สถานการณ์และการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค พบว่า พ.ศ. ๒๕๖๒ อุณหภูมิ
เฉล่ียของโลก มีค่าสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิในยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓-๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๑±๐.๑ องศาเซลเซียส  
มีส่วนทำาให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้น เช่น การเกิดคล่ืนความร้อน ภาวะฝนแล้ง การเกิดพายุหมุนเขตร้อน ภัยแล้ง  
และไฟป่า เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน  
โดยพบว่า ประชากรในโลกร้อยละ ๙๒ หรือประมาณ ๔ พันล้านคน มีโอกาสสัมผัสมลพิษทางอากาศในระดับท่ีมี 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนา 
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) รวมท้ังการดำาเนินงานตามอนุสัญญาและ 
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้จัดทำานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์  
มาตรการ และกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ท่ีครอบคลุม
ด้านกฎหมาย การเงินการคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่ีจะนำาไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จำานวน ๑๑๘,๗๐๐.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีเพิ่มขึ้น 
จากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา
 สถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศ จำานวน ๑๑ สาขา ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมถินุายน ๒๕๖๓  
สรุปได้ดังนี ้

 ๑)	 ทรพัยากรดิน พบว่า ปญัหาดินเปน็ปญัหาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และดินต้ืนเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นท่ีประเทศ 
มากท่ีสุด และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้ นท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีระดับความสมบูรณ์ต่ำา  
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การชะล้างพังทลายของดินเกิดข้ึนในพื้นท่ีราบเปน็บรเิวณกว้าง เกิดขึ้นมากกว่าพ้ืนท่ีสูง การนำาเขา้ปุย๋เคมแีละวัตถอัุนตราย 
ทางการเกษตรลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการนำาเข้าปุ๋ยเคมีและ 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การใช้ท่ีดิน พบว่า การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่ถูกนำาไปใช้เปน็
พื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสดุ และรฐับาลมกีารสง่เสรมิใหเ้กษตรกรทำาเกษตรอินทรยี ์สง่ผลใหป้รมิาณพื้นท่ีและจำานวนเกษตรกร 
ท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์มแีนวโนม้เพิม่ข้ึน หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน การจัดทำาแผนการบรหิารจัดการปอ้งกันการชะล้างพงัทลาย 
ของดินและฟ้ืนฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยการอนรุกัษ์ดินและน้ำา การจัดทำาเปา้หมายความสมดลุของการจัดการทรพัยากรท่ีดิน 
การจัดระบบอนรัุกษ์ดินและน้ำา การปรบัปรุงคณุภาพดินในพื้นท่ีดินเปรีย้ว ดินกรด และดินเค็ม การจัดต้ังธนาคารปุย๋อินทรยี ์
การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชน 

 ๒)	 ทรัพยากรแร่	มีการสำารวจพบแหล่งแร่ท่ีมีศักยภาพในการทำาเหมืองแร่ ได้แก่ แร่ควอตซ์ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แร่โพแทชท่ีจังหวัดมหาสารคาม แร่ทองคำาท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และแหล่งหินอุตสาหกรรม
สำาหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ ซ่ึงแร่ท่ีมีปริมาณการผลิตสูงสุดและใช้งานมากท่ีสุด คือ หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง รองลงมาคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ สำาหรับแร่ 
ท่ีมปีริมาณส่งออกมากท่ีสุด คือ แร่ยิปซัม ส่วนแร่ท่ีมปีริมาณนำาเข้ามากท่ีสุด คือ ถ่านหนิประเภทเชื้อเพลิงแข็ง นอกจากนี ้ 
มูลค่าการผลิต การนำาเข้า และการใช้แร่ มีมูลค่าลดลง ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น หน่วยงานเก่ียวข้องได้ขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์และแผนแมบ่ทเพื่อการบริหารจัดการทรพัยากรแร ่การสำารวจและประเมนิศกัยภาพทรพัยากรแร่ และการศกึษา 
เชิงวิชาการเพื่อวิจัยและพฒันาเทคโนโลยใีนการรไีซเคิลเพื่อพฒันาของเสยีเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทนด้านแรแ่ละโลหะ  
มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อผลักดันเทคโนโลยีต้นแบบให้ผู้ประกอบการนำาไปประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริม 
ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ใหด้ำาเนนิกิจการบนหลักธรรมาภิบาลและเปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม

 ๓)	พลังงาน การผลิตพลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการผลิตคอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติ และมกีารนำาเข้า (สุทธ)ิ  
พลังงานขั้นต้นลดลงเล็กน้อย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำามันดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ และมีการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายลดลง จากการใช้น้ำามนัสำาเร็จรูป ไฟฟ้า และพลังงานหมนุเวียน ด้านพลังงานทดแทนมกีารใช้มากขึ้น จากการใช้ 
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำา ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศดีขึ้น และ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการใช้พลังงานทุกประเภทลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยการผลิตพลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทน การใช้พลังงานหมนุเวียนลดลง และปริมาณ
การนำาเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นลดลง มีสาเหตุมาจากความต้องการใช้พลังงานในประเทศลดลง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เศษชีวมวล แสงอาทิตย์ และขยะชุมชน การส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ในภาคขนสง่ด้วยการใช้เช้ือเพลิง B10 รวมท้ังดำาเนนิงานตามแผนอนรุกัษ์พลังงาน การศกึษาเพื่อสง่เสรมิยานยนต์ทางเลือก  
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การบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันแบบครบวงจร เพื่อลดการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และลดปริมาณ 
ฝุน่ละอองขนาดเล็กเส้นผา่นศนูย์กลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (Particulate Matter 2.5 Micron: PM2.5)  การใช้ระบบสูบน้ำา
ด้วยก๊าซชีวภาพ การสนับสนุนการก่อต้ังวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล และในช่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มมีาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ ลดภาระค่าไฟฟา้ ตรงึราคาแก๊สหงุต้ม และชว่ยเหลือ 
ส่วนต่างราคา NGV (Natural Gas for Vehicles) และรถสาธารณะ  

 ๔)	 ทรพัยากรป่าไม้	 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่อนข้างคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาครัฐได้ส่งเสริมการจัดต้ังป่าชุมชน  
ทำาใหภ้าคเหนอืมพีื้นท่ีปา่ชุมชนมากท่ีสุด สำาหรับสถิติการบุกรุกพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ มจีำานวนคดีบุกรุกเพิ่มขึ้น แต่พื้นท่ี 
ท่ีถูกบุกรุกลดลง ขณะท่ีสถิติการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์มีจำานวนคดีบุกรุกและพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นท่ีถูกไฟไหม้ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีจำานวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ท้ังประเทศคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคเหนือ สัตว์ป่า  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีัตว์เล้ียงลูกด้วยนมถูกคุกคามมากท่ีสุด รองลงมา คือ นก สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก  
ตามลำาดับ สัตว์ป่าหลายชนิดมีจำานวนประชากรท่ีลดลงและตกอยู่ในสภาพท่ีควรเฝ้าติดตาม เนื่องจากการถูกคุกคาม  
การเปล่ียนแปลงสภาพของแหล่งท่ีอยู่อาศัย การบุกรุกทำาลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า และการลดลงของป่าไม้ รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าในบริเวณท่ีติดแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดำาเนินงาน
ตามแนวนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เช่น การจัดทำากฎหมายลำาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น เพื่อให้การดำาเนินการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง  
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน การจัดระบบ 
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมท้ังการดำาเนินการฟื้ นฟูพื้นท่ีป่าไม้ 
ใหก้ลับสู่สภาพสมบูรณ์

 ๕)	 ทรพัยากรน้ำา	ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณฝนเฉล่ียท่ัวประเทศลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐  
ปีท่ีผ่านมา ปริมาณฝนเฉล่ียมีแนวโน้มลดลง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคกลางมีปริมาณน้ำาท่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคเหนอื และภาคตะวันออก ตามลำาดับ สำาหรบัปรมิาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำาขนาดกลางของประเทศ มีปริมาตรน้ำาใช้การได้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
มีความต้องการใช้น้ำาดังกล่าวเพื่อการเกษตรมากท่ีสุด รองลงเป็นการใช้น้ำาเพื่อรักษาระบบนิเวศ อุปโภคบริโภค และ

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓16



อุตสาหกรรม ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (นอกเขตชลประทาน) พบว่า ภาคเหนอืและภาคกลางมปีรมิาณน้ำา
ต้นทนุนอ้ยกว่าความต้องการใช้น้ำา สำาหรับพื้นท่ีชลประทาน มกีารวางแผนจัดสรรน้ำาในช่วงฤดูแล้งเพื่อใช้ในภาคการเกษตร
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอ่ืนๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำาในระดับลุ่มน้ำา การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมโีครงการบรรเทาและแก้ไขปญัหาภัยแล้งและอุทกภัย และการผลักดันน้ำาเค็มเพื่อรกัษาระบบนเิวศในลุม่น้ำา 

 ๖)	 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น  
จากการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมงในทะเลเพิ่มขึ้น แหล่งหญ้าทะเลมีสถานภาพต้ังแต่เสื่อมโทรมเล็กน้อย 
ถึงสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก สาเหตุความเสื่ อมโทรมเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และจากธรรมชาติ แนวปะการัง 
มีแนวโน้มสภาพดีขึ้น และเกิดปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับท่ีไม่รุนแรง โดยพื้นท่ีฝั่ งอันดามันมีการเกิดปะการัง 
ฟอกขาวน้อยกว่าอ่าวไทย และสถิติข้อมูลการเกยต้ืนของสัตว์ทะเลหายากใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวนลดลง 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่เป็นเต่าทะเล โลมา วาฬ และพะยูน ตามลำาดับ สำาหรับพื้นท่ีป่าชายเลนมีจำานวนพื้นท่ี
คงเดิม และใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีชายฝั่ งถูกกัดเซาะมีความยาว ๗๒๖.๗๖ กิโลเมตร ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว  
๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร ด้านปัญหาขยะทะเลพบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ไปจนถึงการตายของสัตว์ทะเลหายาก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แบ่งระบบกลุ่มหาด 
ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ งอย่างเป็นระบบ การจัดทำาหลักเกณฑ์ 
ประกอบการจัดทำาแผน/โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง  การใช้ ไม้ ไผ่ปักชะลอความรุนแรงของคล่ืน 
ในชายฝั่ งทะเลท่ีเป็นโคลน การดำาเนินโครงการฟื้ นฟูป่าชายเลนและชายหาด เช่น การปลูกป่าชายเลน การทวงคืน 
ผนืปา่ชายเลน การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีทวงคืน การจัดต้ังสวนปา่ประชารัฐ สวนปา่พฤกษศาสตร์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ รวมถึงฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ เช่น การปลูกเสริม
ปะการัง และหญ้าทะเล และการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

 ๗)	 ความหลากหลายทางชวีภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบชนิดพืชสูญพันธุ์ในธรรมชาติ ๑ ชนิด คือ โสกระย้า  
มีชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามประมาณ ๙๖๔ ชนิด และได้มีการสำารวจพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย ในช่วง  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำานวน ๒๐๒ ชนิด จากการประเมินความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชายเลน  
พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้ังหมดจำานวน ๒๒ วงศ์ ๒๖ สกุล ๔๓ ชนิด มีพันธุ์ไม้ในสกุลโกงกาง (Rhizophora) และพันธุ์ไม้ 
ในสกุลแสม (Avicennia) เป็นชนิดพันธุ์ไม้เด่น สำาหรับชนิดพันธุ์สัตว์มีการสำารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบพันธุ์สัตว์ 
ท่ีถูกคุกคาม ๕๖๙ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๓ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีพบในประเทศไทย ผลการศึกษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าความหลากหลาย 
ของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน พบท้ังหมด ๕๘ ชนิด (Species) ๒๗ วงศ์ (Family) พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีกระจาย
อยู่ท่ัวประเทศ เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ ๑๕ แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับนานาชาติ  
๖๙ แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับชาติ ๔๗ แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับท้องถ่ิน ๑๙,๒๙๕ แห่ง  
และพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีสมควรได้รับการคุ้มครองและฟ้ืนฟู ๒๘ แห่ง สำาหรับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีควรป้องกัน ควบคุม  
และกำาจัด ๓๒๓ ชนิด โดยหลายชนิดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะท่ีรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในพื้นท่ีอนุรักษ์ และแหล่งน้ำาธรรมชาติ  
ท้ังนี้ การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ การลักลอบเก็บของป่า การตัดไม้ทำาลายป่า การล่าสัตว์ป่า  
การกัดเซาะชายฝั่ ง การถมพื้ นท่ีชุ่มน้ำาและบุกรุกแหล่งน้ำาธรรมชาติ การทำาประมงผิดกฎหมาย การรุกราน 
ของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุท่ีทำาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยการปรับปรุงสถานภาพ
ชนิดพันธุ์สัตว์ท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการสำารวจปะการังอ่อน กัลปังหา และดอกไม้ทะเล  
ในแนวปะการังเขตน้ำาต้ืน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนินการตามแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยพัฒนาเครื่ องมือการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  
โดยการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รวมถึงเตรียมเสนอพื้นท่ีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นท่ีเครือข่ายนกอพยพจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเครือข่ายพันธมิตร 
เพื่อการอนรุักษ์นกอพยพและถ่ินท่ีอยู่อาศยัในเส้นทางบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย
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 ๘)	 สถานการณ์มลพิษ 	 คุณภาพ
อากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีท่ีมปีญัหา
คุณภาพอากาศส่วนใหญ่เป็นพื้ น ท่ี เมือง ท่ีมี  
การจราจรหรือรถบรรทุกขนส่งหนาแนน่ พื้นท่ีท่ีม ี
การเผาในท่ีโล่ง และพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรม 
โดยปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเล็กเส้นผา่นศนูย์กลาง
ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (Particulate Matter 
10 Micron: PM10) พบว่า ค่าเฉล่ียรายปีของ 
ท้ังประเทศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริเวณ
ภาคเหนือ จังหวัดสระบุรี มีค่าเพิ่มขึ้น แต่บริเวณ
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าลดลง 
สว่นปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 พบว่า มค่ีาเฉล่ียรายปท้ัีงประเทศ ๒๕.๑ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร โดยทุกพืน้ท่ีมค่ีาเกินมาตรฐาน 
และเมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า บริเวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดสระบุรี (หน้าพระลาน) มีแนวโน้มลดลง แต่บริเวณพื้นท่ีภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และภาวะหมอกควัน 
ใน ๙ จังหวัดภาคเหนอื มคีวามรุนแรงมากกว่าปท่ีีผา่นมา เนื่องจากมกีารเผาในพื้นท่ีจำานวนมาก ประกอบกับประเทศไทย
ต้องเผชิญกับสภาพอากาศท่ีแหง้แล้ง และเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีปา่ ทำาใหย้ากต่อการเข้าไปดับไฟ สอดคล้องกับจุดความร้อน
สะสมรายจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริมาณฝุน่ละออง PM10 และ PM2.5 ท่ีมค่ีาเกินมาตรฐาน 
ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เกิดปัญหาทัศนวิสัยการมองเห็น ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดทำาแผนแมบ่ทด้านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ กำาหนดมาตรฐาน 
และมาตรการควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษท่ีแหล่งกำาเนิด โดยการกำาหนดมาตรฐานการปล่อยควันดำาจากท่อไอเสีย รวมท้ัง 
การกำาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ มีการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เตือนภัย 
คุณภาพอากาศ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำาทุกวัน และใช้ข้อมูลการตรวจวัดจุดความร้อนสะสม 
เชิงพื้นท่ีมาสนบัสนนุการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่

 ระดับเสียง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ระดับเสียงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมค่ีาใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีต่างจังหวัดท่ีมีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานจะเป็นบริเวณพื้นท่ีริมถนนท่ีมีปริมาณ 
การจราจรหนาแน่น ผลกระทบจากเสียงดัง อาจทำาให้เกิดภาวะเครียด และโรคประสาทหูเสื่อม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้ตรวจติดตามการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ี ๑๓ จังหวัด รวมทั้งการตรวจวัดระดับเสียงของรถหน่วยงานราชการ 
เพื่อปอ้งกันผลกระทบต่อประชาชน 

 คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
เนื่องจากมีแหล่งน้ำาเสื่อมโทรมเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก อย่างไรก็ตาม มีแหล่งน้ำาผิวดินท่ีมี 
คุณภาพน้ำาดีมากท่ีแม่น้ำาตาปีตอนบน ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำาผิวดินเกิดจากจำานวนประชากรและนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
ทำาให้มีการระบายน้ำาเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากแหล่งกำาเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำาโดยตรง ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม 
มไีมเ่พยีงพอและไมค่รอบคลมุพื้นท่ี และการลักลอบท้ิงน้ำาเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้แก้ไขปญัหา
คุณภาพน้ำาและน้ำาเสีย โดยจัดการน้ำาเสียในพื้นท่ีวิกฤต พื้นท่ีเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ จัดระบบอนญุาตระบาย
มลพิษของประเทศไทย และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาผวิดินท่ัวประเทศ

 คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
มีแหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมลดลง และแหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมากเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง  
เกิดจากจำานวนประชากรและนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และการระบายน้ำาเสียท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ทะเลโดยตรง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาทะเลครอบคลุมพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลท้ัง ๒๑ จังหวัด มีการนำาระบบ 
ภมูสิารสนเทศมาใช้ในการติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล เพื่อประมวลผลคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
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 คณุภาพน้ำาบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่ัวไปเปน็น้ำาคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลท่ีใช้บรโิภค บางพ้ืนท่ี
พบธาตุเหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) ในปริมาณสูง บางพื้นท่ีมีการปนเปื้ อนจากสารเคมีทางการเกษตรท่ีตกค้างในดิน  
การปนเปื้ อนของสารเคมีอันตรายจากแหล่งกำาจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่ได้มาตรฐาน ทำาให้มีโอกาสซึมลงสู่ชั้นน้ำาบาดาล
ได้มากขึ้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการสำารวจบ่อน้ำาบาดาลท่ีมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนของชั้นน้ำาบาดาล และ 
เฝา้ระวังระดับและคุณภาพน้ำาบาดาลท่ัวประเทศ

 ขยะมลูฝอย ของเสยีอันตราย มลูฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ขยะมลูฝอย มปีรมิาณเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ๑.๑๘ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอย 
จะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยชุมชนถูกคัดแยกจากต้นทาง 
และนำากลับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๔๔ และขยะมูลฝอยท่ีถูกนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๓๔ ของขยะมูลฝอย 
ท้ังหมด ของเสียอันตราย พบว่า ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมีการแจ้งขนส่งในระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการนำากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการเผา
เพื่อผลิตเปน็พลังงานไฟฟ้า สำาหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมแีนวโนม้ลดลง เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมลดลง สำาหรบัปรมิาณของเสยีอันตรายมปีรมิาณเพิม่ขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สว่นใหญเ่ปน็ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ รองลงมาเปน็ของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคม ีและกระปอ๋งสเปรย์ เปน็ต้น มลูฝอยติดเชื้อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงเล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรับสารอันตราย  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการนำาเข้าสารอันตรายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และการนำาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
มีแนวโน้มลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรับปริมาณการนำาเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
มีแนวโน้มลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ  
และสารอันตรายไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ขยะท่ีย่อยสลายยากท่ีเพิ่มขึ้น  
ส่งผลต่อทัศนียภาพไปจนถึงการตายของสัตว์ทะเลและสัตว์ป่า สารเคมีและโลหะหนักในของเสียอันตรายจากชุมชน 
หากเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ัง 
การจัดการมลูฝอยติดเชื้อท่ีไมถู่กต้อง ทำาใหเ้กิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังจากโรคติดต่อจาก
สารคัดหล่ัง ติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ และติดต่อจากระบบทางเดินอาหาร หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงาน 
ด้านขยะมูลฝอย จัดทำาแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ  
๒๐ ป ีเพื่อใชเ้ปน็กรอบแนวทางการจัดการมลพษิจากขยะมลูฝอยและของเสยีอันตราย การจัดการขยะมลูฝอยแบบรวมกลุม่ 
พ้ืนท่ีจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) การลดขยะพลาสติกโดยให้มีการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การงดใช้ 
ถุงพลาสติกและโฟมในพื้นท่ีอุทยานแหง่ชาติและสวนสัตว์ และการจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ด้านของเสียอันตราย จัดทำา 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงประกาศกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาตให้นำาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้วท่ีเป็นวัตถุอันตราย 
เข้ามาในราชอาณาจักร และจัดทำาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำาหนดชนิดและแหล่งกำาเนิดวัตถุดิบท่ีจะ 
นำามาใชใ้นโรงงาน ด้านมลูฝอยติดเช้ือ พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการมลูฝอยตามกฎหมายสาธารณสขุ  
การขับเคล่ือนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนย์รวม ๙ จังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ได้จัดทำาคำาแนะนำาการจัดการมลูฝอยติดเชื้อต่อสถานพยาบาล หอ้งปฏิบัติการเชื้ออันตราย และการกำาจัดหนา้กากอนามยั
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรการในการจัดการหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเช้ือและผู้กักตัว รวมท้ังมูลฝอยติดเช้ือจากศูนย์กักกัน/โรงแรมสำาหรับผู้กักตัว/ผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด 19 ท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ด้านสารอันตราย มีการพัฒนาระบบและจัดทำาทำาเนียบ 
การปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ ผลักดันให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายท่ีใช้ในการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่  
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น 
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam Sector) และภาคอุตสาหกรรมตู้เย็น

 ๙)	 สิง่แวดล้อมชุมชน ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มจีำานวนเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีสเีขียวในเขตเทศบาลตำาบล และเขตกรุงเทพมหานคร มสีดัสว่นพื้นท่ีสเีขยีวต่อประชากรเพิม่ขึ้นจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผลมาจากการสร้างสวนสาธารณะ สร้างสวนหย่อมในบริเวณเกาะกลางถนน รวมท้ังมีการสร้างสวน
ถนนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ-์มถิุนายน ๒๕๖๓ มแีนวโนม้ลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมกีารปดิสถานท่ีและ
กิจการต่างๆ รวมท้ังประชาชนมกีารปรับเปล่ียนวิถีชีวิต หยุดอยู่บ้าน หรือทำางานท่ีบ้าน อย่างไรก็ตาม พบว่า สัดส่วนของ 
ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดทำาโครงการเพิ่ม
พ้ืนท่ีสเีขยีวและสวนสาธารณะใหป้ระชาชนเขา้ถึงได้ การออกพระราชบญัญติัเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนยีมใหมใ่นการใหบ้รกิาร
จัดการสิง่ปฏิกลูและมลูฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การพฒันาเมอืงและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมอืงนเิวศ การรณรงค์
ลดขยะพลาสติกและการคัดแยกขยะต้นทาง

 ๑๐)	 สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม	สิง่แวดล้อมธรรมชาติ	พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์ประเภท
น้ำาตก ภเูขา ธรณีสัณฐานและภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ 
อันควรอนุรักษ์ในระดับดี สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๕,๔๒๕ แห่ง สำาหรับย่านชุมชนเก่า  
มกีารสำารวจจัดทำาทะเบียนข้อมลูย่านชุมชนเก่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๖๑๓ แหง่ มกีารประกาศเขตเมอืงเก่าแล้ว ๓๒ เมอืง  
และมีเป้าหมายท่ีจะดำาเนินการประกาศเมืองเก่าเพิ่มเติม จำานวน ๔ เมือง แหล่งมรดกโลก มีแหล่งมรดกโลก ๕ แหล่ง  
และอยู่ระหว่างเตรียมการนำาเสนอเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ๗ แหล่ง นอกจากนั้น ยังมแีหล่งท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อ 
เบื้ องต้นของไทย จำานวน ๑๒ แหล่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาภัยธรรมชาติ 
และการบรหิารจัดการแหล่งธรรมชาติอยา่งไมเ่หมาะสม สว่นส่ิงแวดล้อมศลิปกรรมและแหล่งมรดกโลก ได้รบัผลกระทบจาก
การพฒันาและความเจรญิของเมอืง ทำาใหเ้กิดการรุกราน คกุคาม บัน่ทอน และทำาลายความสวยงาม ความสง่างาม และคุณค่า
ทางด้านทัศนียภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติ 
อันควรอนรุักษ์ประเภทน้ำาตก ภเูขา ธรณีสัณฐานและภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา จัดทำาแหล่งเรียนรู้ การอนรุักษ์พัฒนามรดก
ธรณีและอุทยานธรณี การจัดทำานโยบายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติและระดับจังหวัด ติดตามการดำาเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณ รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมเพื่อเป็น 
คลังข้อมลูแหล่งศลิปกรรม

 ๑๑)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและภัยพบิติั	ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อุณหภมู ิประเทศไทยมอุีณหภมูเิฉล่ียท้ังป ี
สูงกว่าค่าปกติ ๑.๐ องศาเซลเซียส และสูงกว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิเฉล่ีย 
ท้ังปีของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากค่าปกติ ปริมาณฝน ปริมาณฝนเฉล่ียมีปริมาณต่ำากว่าค่าปกติ ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับน้ำาทะเล ค่าเฉล่ียระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัดท่ีสถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูงกว่าระดับ 
น้ำาทะเลปานกลางและมีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีสถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉล่ียระดับน้ำาทะเลต่ำา 
กว่าระดับน้ำาทะเลปานกลาง และต่ำากว่าระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัดได้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคพลังงาน มปีริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ภัยพิบัติ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดข้ึนลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยท่ีสุด รวมถึงการเกิดพายุ

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓20



โซนร้อน ท่ีทำาให้เกิดน้ำาป่าไหลหลาก ดินถล่ม และวาตภัย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำาให้ 
เกิดผลกระทบต่อปา่ไม ้ระบบนเิวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสุขภาพของมนษุย์ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้ทบทวนแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจแบบปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่ำา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง การใช้สารทำาความเย็นธรรมชาติ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจท้ังในระดับโครงการ
และระดับกิจกรรม พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อลดก๊าซเรอืนกระจก และด้านภัยพบัิติ มกีารพฒันาระบบเฝา้ระวังภัยพบิติัท่ีติดต้ังแล้วใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึ้น ซอ่มแซม  
บำารุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำาท่วม-ดินถล่ม ตรวจวัดปริมาณน้ำา การเคล่ือนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำาแม่น้ำาโขง 
ร่วมไทย-ลาว เพื่อเปน็แหล่งเก็บกักและเพิ่มน้ำาต้นทุน และบรรเทาปญัหาภัยแล้ง เปน็ต้น 

๓. ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 มกีารคัดเลือก จำานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำา ในพ้ืนท่ีลุม่น้ำายม (๒) ฝุน่ละอองขนาดเล็ก
เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (๓) ไฟไหมป้า่ ในพื้นท่ีจังหวัดเชยีงใหม ่ 
และ (๔) การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

	 ๑)	 การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา

  ลุม่น้ำายมอยูท่างตอนเหนอืของประเทศไทย ครอบคลมุพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด มแีมน่้ำายมเปน็แมน่้ำาสายหลัก ลักษณะ
ภมูปิระเทศมคีวามสงูชนัในพื้นท่ีตอนบน ค่อยๆ ลดลงในพื้นท่ีตอนกลาง และมลัีกษณะเปน็พื้นท่ีราบบรเิวณพื้นท่ีตอนล่าง  
ความกว้างของลำาน้ำายมแคบรองรับน้ำาได้น้อยบริเวณจังหวัดสุโขทัย ทำาให้เกิดปัญหาน้ำาล้นตล่ิงและเอ่อท่วมพ้ืนท่ีตลอด  
๒ ขา้งลำาน้ำาท่ีผา่นมาได้มกีารก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาและอาคารควบคมุน้ำาประเภทต่างๆ อาทิ ประตรูะบายน้ำา ฝาย แก้มลิง สถานี
สบูน้ำาจำานวนมาก แต่ก็สามารถเก็บน้ำาได้เพยีงสว่นนอ้ยของปรมิาณน้ำาท้ังหมด ทำาใหป้ญัหาน้ำาแล้งและอุทกภัยยงัคงเกิดขึน้ 
เปน็ประจำาในพื้นท่ีลุม่น้ำายม 

  หน่วยงานท่ีมีภารกิจและหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการน้ำาของประเทศหลายหน่วยงาน ได้บูรณาการข้อมูล  
และการทำางานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน มอีงค์กรในการบรหิารจัดการน้ำาท้ังระดับชาติ ระดับลุม่น้ำา และระดับองค์การผูใ้ช้น้ำา  
มกีระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำา มแีผนท่ีศกึษาเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำา แก้มลิง ประตูระบายน้ำา  
การผันน้ำาระหว่างลุ่มน้ำายมและลุ่มน้ำาน่าน ซึ่งบางโครงการก่อสร้างแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา ทำาให้ 
การบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำายม และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมปีระสิทธภิาพมากขึ้น

 ๒)	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM2.5)

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมจีำานวน 
วันท่ีเกินค่ามาตรฐานและมค่ีาเฉล่ียรายปลีดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อเปรยีบเทียบปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เฉล่ียรายป ี
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ พบว่า มีจำานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานและค่าเฉล่ียรายปีลดลง โดยปริมาณฝุน่ละออง PM2.5  
มปีรมิาณสูงขึน้ชว่งเดือนพฤศจิกายน-เมษายน มสีาเหตุมาจากความกดอากาศสงูในช่วงดังกล่าว ทำาใหอ้ากาศนิง่ ลมสงบ  
ส่งผลให้ฝุน่ละอองสะสมในบรรยากาศและมีปริมาณเพิม่สูงขึ้น โดยแหล่งกำาเนิดมลพิษสำาคัญในพื้นท่ี ได้แก่ การจราจร  
โดยเฉพาะยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในท่ีโล่งเพื่อกำาจัดเศษวัสดกุารเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม 

  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติโดยมีกรมควบคุม
มลพิษเปน็หนว่ยงานหลัก การกำาหนดเปน็มาตรการระยะเร่งด่วน/ช่วงวิกฤต ระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) การลดมลพิษจากแหล่งกำาเนิด การตรวจสภาพและบำารุงรักษารถยนต์ รณรงค์ลดการใช้รถส่วนตัว
และหนัมาใชร้ถสาธารณะ จัดหนว่ยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อช่วยเหลือและใหค้วามรูกั้บประชาชนและสถานศกึษา เผยแพร่ข้อมลู
และแจ้งเตือนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแก่ประชาชนผา่นช่องทางต่างๆ  
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	 ๓)	 ไฟไหม้ป่า	

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขอ้มลู ณ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) พบว่า พื้นท่ีถูกไฟไหมเ้กือบทกุภาคเพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๒  
สอดคล้องกับจำานวนจุดความร้อนสะสมในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์และปา่สงวนแหง่ชาติท้ังประเทศเพิม่ขึน้ สว่นใหญเ่กิดขึน้บรเิวณ
ภาคเหนือ สำาหรับพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบจุดความร้อนสะสมเพิม่ขึ้นจาก 
ชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพบจุดความรอ้นสะสมหนาแนน่มากกว่า ๕ จุดต่อตารางกิโลเมตรในอำาเภอไชยปราการ  
เชยีงดาว สะเมงิ แมแ่จ่ม ฮอด และอมก๋อย

 ไฟไหม้ป่า ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน รวมท้ังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของมนษุย์ นอกจากนี ้ไฟไหมป้า่ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายด้าน อาทิ สังคมพืช ดิน น้ำา  
สัตว์ปา่และสิ่งมชีีวิตเล็กๆ เปน็ต้น รวมถึงส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ปอ้งกันไฟไหมป้า่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมด้่วยการประชาสัมพันธ ์รณรงค์ขอความร่วมมอื
ประชาชนงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวเขตป่า ส่งเสริมความรู้การทำาเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จัดทำาแผนท่ีจำาแนกพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ลาดตระเวนตรวจปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  
และตรวจติดตามข้อมูลจุดความร้อน การจัดการเชื้อเพลิง ได้แก่ จัดทำาแนวกันไฟ การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง  
และการนำาวัชพืชในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามาเพ่ิมมูลค่า เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า  
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์สำาหรับปฏิบัติงานดับไฟป่า และใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) ในช่วงวิกฤต

	 ๔)	 การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควิด	19

 กรุงเทพมหานครมตัีวเลขสะสมของผูติ้ดเช้ือโควิด 19 มากกว่าพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ เนื่องจากเปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ  
การคมนาคม และการท่องเท่ียว จึงมีประชากรอาศัยหนาแน่น กรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการสั่งปิดสถานท่ีท่ีเสี่ยง 
ต่อการแพร่ระบาดของโรค การค้นหาผูติ้ดเช้ือเชิงรุก การสุม่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในประชาชนกลุม่เสีย่งและสถานท่ีเสีย่ง  
การจัดระบบขนส่งสาธารณะท่ีมปีญัหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งเสริมการเว้นระยะหา่ง การใส่หนา้กากอนามยั  
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และการคัดกรองวัดไข้ ทำาให้เกิดการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal จากมาตรการดังกล่าวทำาให้กรุงเทพมหานคร 
มคุีณภาพอากาศดีขึน้ และมปีรมิาณขยะมลูฝอยลดลง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยะมลูฝอยมปีรมิาณลดลงจากช่วงเดียวกัน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่สดัสว่นของขยะพลาสติกท่ีไมส่ามารถรไีซเคิลได้จากการสัง่สนิค้าออนไลน ์ หรือการส่ังอาหารรูปแบบ 
เดลิเวอร ีมปีริมาณเพิม่ข้ึน และมปีรมิาณมลูฝอยติดเชื้อลดลงจากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บและกำาจัดมลูฝอยติดเชื้อโควิด 19 โดยนำามลูฝอยติดเชื้อจากผูส้ัมผสัผูติ้ดเชื้อโควิด 19  
และผู้กักตัว นำาใส่ถุงแดงและซ้อนถุง ๒ ชั้น ผูกถุงให้มิดชิด ฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ำายาฟอกขาว หรือไฮเตอร์คลอร๊อกซ์ จัดส่ง 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุเพื่อส่งใหผู้ป้ระกอบการเอกชนนำาไปกำาจัดด้วยวิธเีผาในเตาเผาขยะติดเชื้อท่ีศนูยก์ำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุ
และหนองแขม ส่วนขยะมลูฝอยจากสถานท่ีทำางานหรอืบา้นท่ีพบผูติ้ดเชื้อโควิด 19 สำานกัเขตพื้นท่ีนัน้ๆ จะฆา่เช้ือด้วยน้ำายา
ฟอกขาว และสำานักงานเขตจะขนส่งไปกำาจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อชุมชนท่ีศูนย์กำาจัดมูลฝอย และขยะ
จากศนูยกั์กกันโรงแรมสำาหรับผูป้ว่ยติดเช้ือโควิด 19 ผูป้ระกอบการเอกชนจะจัดรถเฉพาะขนสง่ขยะไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผา 
ในเตาเผาขยะติดเชื้อท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม

๔. บทสรุป การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
 สถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อมรายสาขาของประเทศ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมถินุายน ๒๕๖๓ บางสาขา 
มกีารเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน ได้แก่ ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีเกษตรอินทรยีเ์พิม่ขึน้ ทรัพยากรแร่  
พบว่าการผลิต การใช้ และการนำาเข้าแร่ลดลง พลังงาน พบว่า มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเพิม่ขึ้น 
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบว่า ความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรประมงเพิม่ขึน้ และสถานภาพของหญา้ทะเลสมบูรณข์ึน้  
ความหลากหลายทางชวีภาพ พบว่า พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีขึน้ทะเบยีนเปน็แรมซารไ์ซต์เพิม่ขึน้ สิง่แวดล้อมชุมชน พบว่า อัตราสว่นพ้ืนท่ี
สเีขยีวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพิม่ข้ึน สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม พบว่า สถานภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์
สว่นใหญ่อยูใ่นระดับดี
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บางสถานการณคุ์ณภาพสิง่แวดล้อมมกีารเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีควรเฝา้ติดตาม ได้แก่ ทรพัยากรปา่ไมแ้ละสัตว์ปา่ พบว่า  
พื้นท่ีป่าไม้คงท่ี และพื้นท่ีถูกไฟไหม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ทำาให้สัตว์ป่าหลายชนิดได้รับ 
ผลกระทบจำานวนมาก ทรพัยากรน้ำา มปีรมิาณฝนลดลง ทำาใหป้รมิาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำาและน้ำาใช้การได้ลดลง รวมท้ังน้ำาบาดาล 
ลดระดับลงด้วย สถานการณม์ลพษิ พบว่า คณุภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ีเมอืงใหญ ่หมอกควันจากไฟปา่ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนอืรุนแรงเพิม่ขึน้ รวมท้ังปริมาณมลูฝอยและของเสยีอันตรายจากชุมชนเพิม่ขึน้ การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และภัยพิบัติ พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียเพิ่มขึ้น และปริมาณฝนเฉล่ียลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคพลังงานของประเทศจะลดลง

	 ๑)	 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต

  การเปล่ียนแปลงด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ แบง่ออกเปน็ ๒ ลักษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ (Business as Usual) และการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทันหนั (Disruption) สง่ผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ 
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในอนาคตในสองระยะคือ แนวโนม้การเปล่ียนแปลงระยะสัน้ 
เปน็สถานการณ์ท่ีควรเร่งแก้ไขปญัหา และปอ้งกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา ๑-๒ ป ีขา้งหนา้ โดยพจิารณาจาก
สถานการณ์ในปจัจุบนัและฐานขอ้มลูยอ้นหลังท่ีผา่นมา และแนวโนม้มกีารเปล่ียนแปลงระยะยาว ในช่วงระยะเวลา ๓-๕ ปถัีดไป
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	 ๑.๑	 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงระยะสั้น

 ประเด็นท่ีสำาคัญจากการประเมนิสถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ในระยะสัน้ ได้แก่ ประเด็น
การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำา ใหส้อดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี ประเด็นปญัหาคณุภาพอากาศจากกิจกรรมภาคการผลิต 
และการบรโิภค และการทำาการเกษตร ประเด็นการจัดการทรัพยากรปา่ไม ้รวมถึงประเด็นวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 
สง่ผลต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ใหม้กีารจัดระบบสาธารณสุขชุมชน และการใช้ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) 

	 ๑.๒	 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในระยะยาว	

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา และทำาให้เกิดแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ในระยะยาว ได้มาจากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
และการเมืองและนโยบาย สอดคล้องกับนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

	 ๒)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ท่ีผนัผวน และไมส่ามารถคาดการณไ์ด้ จึงควรเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัการเปล่ียนแปลง โดยมมีาตรการระยะส้ัน 
๑-๒ ป ีและระยะยาว ๓-๑๐ ปี
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	 ๒.๑	 ข้อเสนอแนะระยะสั้น	ประกอบด้วย	๓	มาตรการ	ดังนี้

 ●	 พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลสิง่แวดล้อม

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประเทศดำาเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควรมีการเร่งพัฒนางานระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมและจัดเก็บ 
ข้อมูล และการนำาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมไปใช้ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล เพื่อนำา 
ไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีเครือข่ายศูนย์ข้อมูลท่ีทำาหน้าท่ีในการติดตาม กำากับ สังเคราะห์  
และใช้ประโยชน์ในระดับพื้ นท่ี หรือภูมิภาค รวมท้ังเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน 
ท่ีเก่ียวข้อง นำาข้อมลูไปใช้ประโยชนใ์นการรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช กรมปา่ไม ้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำา กรมทรัพยากร 
น้ำาบาดาล สำานกังานทรัพยากรน้ำาแหง่ชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

 ๒.๒	 การคุ้มครองพื้นทีท่ีม่คีวามสำาคัญหรอืมคีวามอ่อนไหวด้านสิง่แวดล้อม

 พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสำาคัญ และได้รับผลกระทบจากการพัฒนา  
อาจทำาให้เกิดความเสียหายท่ียากต่อการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม อาทิ พื้นท่ีป่าต้นน้ำา พื้นท่ีชุ่มน้ำา พื้นท่ีชายฝั่ งทะเล  
เกาะ แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์หรือหายาก ย่านชุมชนเก่า แหล่งศิลปกรรม และแหล่งโบราณสถาน  
ควรมีมาตรการท่ีสามารถดำาเนินการได้อย่างทันท่วงที เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาพื้นท่ีท่ีสำาคัญและได้รับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านีใ้หค้งอยู่อย่างยั่งยืน

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน และกรมควบคุมมลพิษ

	 ๒.๓	 การสรา้งจิตสำานึกในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำามาใช้ในการผลิตและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดมลพิษ 
ในหลายด้าน ประกอบกับจำานวนประชากรท่ีเพิม่ขึ้น ทำาใหม้กีารใชท้รพัยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตสนิค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น และปล่อยมลพิษจากการบริโภคมากขึ้น ดังนั้น จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำานึกและความตระหนัก 
ใหแ้ก่ นกัเรียน นกัศกึษา ประชาชน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ กรมควบคุม
มลพิษ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมปา่ไม ้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
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 ●	 ข้อเสนอแนะระยะยาว	ประกอบด้วย	๓	มาตรการ	ดังนี้

 - ส่งเสริมความร่วมมอืทุกภาคส่วนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน

 การพัฒนาเศรษฐกิจจากการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ผูผ้ลิตสนิค้าและบริการได้นำาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ปน็ต้นทนุการผลิต ทำาใหท้รพัยากรธรรมชาติ
ท่ีมอียูร่อ่ยหรอลงและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามมา สำาหรับผูบ้รโิภคได้บรโิภคสนิค้าและบรกิารท่ีเกินความจำาเปน็ ทำาให้
เพิม่การเกิดของเสียและเป็นภาระในการบำาบัดภายหลัง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมความร่วมมือจากท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน  
และภาคเอกชน เพื่อสนบัสนนุการผลิตท่ียั่งยืน เพื่อนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และหอการค้าไทย

 - ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นท่ีปา่ไมม้สีภาพเสื่อมโทรมจากการถูกทำาลายโดย
การตัดไม ้เผาปา่ การบุกรุกเพื่อทำาการเกษตร ท่ีอยู่อาศยั และรีสอร์ต ทำาใหใ้นแต่ละปมีพีื้นท่ีปา่ถูกทำาลายเปน็จำานวนมาก 
นอกจากนี ้มทีรพัยากรอ่ืนท่ีถกูทำาลาย อาทิ พื้นท่ีชายฝั่ งท่ีเผชิญปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ ง พื้นท่ีชุม่น้ำาต้ืนเขนิและเส่ือมโทรม 
แนวปะการังและหญ้าทะเลเส่ือมโทรม รวมถึงแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ท่ีควรได้รับการฟื้ นฟู 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไมใ่หฐ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมอียู่ถูกทำาลายไปมากกว่านี ้

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมควบคุมมลพิษ กรมศลิปากร และสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 - ผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ ควรส่งเสรมิการนำางาน
วิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและเผยแพรใ่หม้กีารนำามาใชใ้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำามาประยุกต์ใช้ รวมท้ังนำาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
องค์ความรู้ใหม ่เกิดการจัดการท่ีมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับการแก้ไขปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ สำานกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ  สถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแหง่ชาติ สำานกังานพฒันาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน
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Executive
Summary





1. Overview
 Economic and social aspects in Thailand had been changing.	 In 2019, the economic growth was 
decreased slightly from 2018 due to contraction of product exports, global trade slowdown, and the Thai Baht’s 
appreciation. However, economic stability remained sound. In terms of foreign investment, the number of approved 
projects decreased, but the investment value increased. Most of them are in the service and utilities categories, 
electrical appliances and electronics respectively. In 2019, Thailand gained surplus balance of trade. The average-
per-capita income of Thai decreased from 2018 resulting in reduction of households’ spending. For the tourism 
sector, in 2019 the number of foreign tourists visitting Thailand slightly increased compared to 2018 resulting 
in high income received from foreign visitors. In terms of the social aspect in 2019, Thai population was 66.56 
million and proportion of population in the children stage and the labour stage was little decreased, whereas the 
propotion of elder population stage was increased. Additionally, the unemployment rate was reduced. 

 In 2020, the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic significantly impacted on economy and society of 
the country. The gross domestic product including imports and exports of goods and products had continuously 
been declined in the first and the second quarters because of reduction of exports of goods and services, private 
sector investment and final consumption expenditures of a private sector. In addition, a number of tourists had 
been decreasing due to measures to prevent foreign travellors entering Thailand and the lockdown measure 
in the country. This also caused the increase of the number of unemployed workers. In this preriod of time, an 
education sector was affected by extending a semester break longer than the regular situation and students did 
not go to school as usual. The government provided teaching platforms for students through distance learning 
television. After the COVID-19 outbreak, the government rapidly controlled the occurrence by declaring the state 
of emergency to contain spreading of COVID-19 and integrating with other measures.

 States and implementations related to an environmental issue at global and regional levels found 
that in 2019 the average temperature on the Earth increased approximately 1.1±0.1°C above an industrial era 
(1850-1943). This resulted in inducing severe disasters such as heatwaves, cyclones, droughts and fires and affecting 
on forest area, biodiversity and livingstyle. Moreover, 92 percent of the world population or four billion people had 
opportunity to expose to air pollution at an unhealthy level. 

  For natural resources and environmental management in Thailand, the government has paved the 
pathways to achieve the Sustainable Development Goals and adopted the international cooperation. The national 
policies, strategies, plans, measures and mechanisms were formulated to address the natural resources and 
environmental issues. These related to legal and financial aspects, whereas the government expensed on natural 
resources and environmental management approximately 118,700.2 million Baht, accounted for 3.7 percent of 
the fiscal year 2020 increasd from the fiscal year 2019. 

  

2. Sectoral Environmental Quality Situations
 Summary of the environmental quality situation between 2019 and June 2020 was divided into 11 sectors 
as followed:

 1)	 Soil	and	land	use: infertile soil was occurred by natural conditions and shallow soil was covered in 
the widest area across the country. The largest areas in the northeast were in a low level of soil fertility. In addition, 
soil erosion was happened in the plain area rather than the high land. Import of fertilisers and agricultural hazards 
was declined compared with the same period of time in 2018. In the first half of 2020, chemical fertilisers and 
agricultural hazard substances were imported less than the first half of 2019. For land use, most areas were utilized 
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for agriculture and the government had promoted farmers to conduct organic farming resulting in increase of an 
amount of organic farming land and the number of farmers culturing organic farming. Responsible organisations 
had conducted the strategic environmental assessment on land use, the soil erosion prevention and agricultural 
land rehabilitation through soil and water conservation plan, the target of balance for soil resource management, 
the land and water conservation system, the improvement of soil quality in area with acid soil and saline soil, 
establishment of organic fertilizer banks, promotion of organic farming development and land allocation for low 
economic status community. 

 2)	 Mineral	resource:	sites of mining capacity were explored such as quartz in Prachuab Khiri Khan 
Province, potash in Mahasarakam Province and gold in Prachuab Khiri Khan and Chumphon Provinces. Industrial 
minerals and rocks for building large facilities of the government which were mostly produced and consumed such 
as limestone for construction industry and limestone for cement industry respectively. The largest amounts of 
mineral exported was Gypsum, and the largest amounts of miniral imported was coal. Value of mineral products, 
imports and usages was decreased, whereas value of mineral export was increased. The responsible organisations 
mainstreamed the strategy and master plan for mineral resources management, exploration and evaluation of 
sites of mining capacity and studied and developed the recycled technology for changing waste into renewable 
ore and metal matetirals shifted from laboratory experiment to large-scale industrial operation and promotion of 
the green mining operation for a business sector.

 3)	 Energy:	primary energy production was increased from producing condensate and natural gas. The net 
primary energy import was declined due to domestic consumption from petrol, electricity and renewable energy. 
In terms of renewable energy, the amount of its consumption was inclined from solar energy, wind, water, biomass, 
biogas and waste. The value of energy efficiency of the country was increased. During the COVID-19 outbreak 
period, all types of energy consumption were declined compared with the same period in 2019 in terms of primary 
energy production, final energy consumption, renewable energy consumption and the net primary energy import. 
This was because the requirement of energy consumption was declined. The responsible organisations promoted 
to generate electricity from renewable energy through biomass, solar energy and solid waste. The organisations 
enhanced the transportation sector to consume B10 biodiesel and adopted the Energy Efficiency Plan, the study 
to promote alternative vehicles, the palm oil industry management aimed to reduce fossil fuel consumption and 
amount of the fine particles or PM2.5, the usage of biogas energy for abstracting water, the support of SMEs biomass 
production for selling the biomass to biomass factories. During the COVID-19 outbreak period, the government 
assisted residents such as reducing expense of electricity bills, freezing the price of cooking gas and supporting 
the surplus of NGV (Natural Gas for Vehicles) price and public vehicle services. 

 4)	 Forest	area: in 2019, forest area was stable compared with 2018. The government supported local 
residents to establish the community forest resulting in the most extended area of the community forest found 
in the north. The statistical land invasion in the conservation forest areas showed that numbers of land invasion 
cases and forest area invasion was reduced compared with 2019. In 2019, forest fire areas were occurred in the 
conservation forest areas and the reserved forest areas rather than in 2018. In 2020, a number of hotspots were 
stable compared with in 2019. Most hotspots were found in the north. For wildlife animals, in 2019, the most 
threatened animals were mammals, birds, reptiles and amphebians respectively. The number of wild animals 
were declined and concerned because they were threatened by changing habitats, hunting, invading forest areas, 
reducing forest areas and conflicting between human and wild animals in boarder of the conservation areas. 
The responsible organisations adopted the national forest policy to implement related various programs such as 
conducting registrations under the National Park Act B.E. 2562 (2019), the Conservation and Protection of Wild 
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Animals B.E. 2562 (2019) in order to conserve, reserve and protect natural resources and use biodiversity with 
balance and sustainability. The organisations conducted the Smart Patrol Technique for Protected Area Management 
and rehabilitated the forest area.  

 5)	 Water:	in 2019, the averaged annual precipitation over land was declined from 2018. In the past 
decade, the trend of averaged annual rainfall was also reduced. The regional areas where they had the highest 
level amount of runoff were found in the central, the northeast, the south, the north and the eastern regions 
respectively. In 2020, volume of water used in the large and medium sizes reservoirs was decreased lower than in 
2019. The sectors most required water consumption were agriculture, ecology maintenance, community and industry 
respectively. In rainfall areas (outside irrigation area), the northern and the central areas had less volume of water 
supply. Inside irrigation areas, there were plans aimed to allocate water for using in an agricultural sector, ecological 
maintenance and others respectively. The responsible organisations conducted the strategic environmental 
assessment, monitored and evaluated the water management in watershed areas, conducted programs relating 
the Water Resource Act B.E. 2561 (2018) and the Drougths and Floods Alleviation and Management Program and 
pushed saltwater to maintain ecosystem in watershed areas. 

 6)	 Marine	and	Coastal	Resources:	In 2019, marine fishery resources were abundant gradually from 
increase of catch per unit of effort. Status of sea grass sites was in deterioration to very good levels. The causes of 
deteriation were from human activities and natural impacts. Coral reefs were in a good condition and coral bleaching 
was in a mild level. The coral bleaching occured in the Andaman less severe than the Gulf of Thailand. According 
to statistics, in 2019 the stranded marine endangered species were found less than in 2018 and the most stranded 
marine endangered species were sea turtle, dolphin, whale and dugong respectively. In terms of mangrove forest, 
the mangrove forest area was stable compared with in 2018. Coastal area was eroded 726.76 km and the area was 
addressed approximately 637.48 km. The major part of marine debris was plastic impacted on scenery particularly 
attractive areas and death of rare sea creatures. The responsible organisations studied and classified characteristics 
of beach areas into various groups in order to use as baseline data for approaching coastal management system, 
conducting the criteria for coastal erosion prevention programs and applying bamboo revetment technique as 
bamboo rows to dissipate sea wave energy in mud beach, operated rehabilitation on mangrove forest and beach 
programs such as planting mangrove trees, reclaiming the mangrove forest area, demolishing construction in the 
reclaimed area, establishing Pracharat Forest Parks and botanical gardens and promoting public involvement in 
conservation and management of ecosystem as well as rehabilitating other marine resources such as growing 
coral reef and sea grass and helping rare marine lives.  

 7)	 Biodiversity: In 2015, the plant, Pride of Broma, was extincted in nature and approximately 964 were 
threatened species. Two hundred two new species were explored and found in Thailand between 2014 and 2018. 
From the assessment of mangrove resource diversity, a total of 22 species of mangrove trees, 26 families, 43 types 
were discovered. Plants in the genus Mangrove (Rhizophora) and the genus Samae (Avicennia) were the dominant 
species. For the animal species exploration in 2016, the threatened species were 569, representing 12.03 percent 
of vertebrates found in Thailand. Regarding the study results of animal biodiversity in mangrove forest ecosystems 
in 2019, there were 58 species and 27 families. For wetlands in the country, 15 wetland sites were registered as the 
Ramsar Sites; 69 sites were the international wetlands; 47 sites were the national wetlands; 19,295 sites were the 
local wetlands and 28 wetlands were well-deserved for protection and restoration. Three hundred twenty-three 
foreign species should be prevented, controlled, and eliminated. For exotic species, many non-native species were 
promoted for economic development but this should prevent them to spread into conservation areas and water 
resources strictly. In these cases, encroachment on the reserved forests and the conservation forests, smuggling, 
deforestation, hunting, coastal erosion, filling in wetlands and water resources, illegal fishing, alien species invasion 
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and climate change impacts caused biodiversity reduction. The responsible organisations developed the biodiversity 
database by improving the species status under threat in Thailand. In 2020, explorations of soft coral, sea fan and 
sea anemone were conducted in shallow coral reefs. The organisations adopted the Biodiversity Management 
Plan and implemented programs such as developing instrument of the biodiversity assessment for small business 
by assessing natural capital for hotel owners. In addition, the Bangpu Nature Education Center in Samut Prakan 
Province and the area of the migratory bird network in Buriram Province were a coalition for the conservation of 
migratory birds and their habitats on the East Asia-Australia route. 

   8)	 Pollution:	In 2019, the trend of air quality was slightly improved in comparison with in 2018. The 
areas where were encountered with air pollution were urban areas with heavy traffic and a number of trucks, open 
burning areas and industrial estates. The annual average PM10 was under the standard. PM10 in the north and 
Saraburi Province was increased, but PM10 in Bangkok and outskerts was declined. The PM2.5 annual average was 
25.1 mg/m3 in which all areas were over the standard. For consideration in the past decade, the trend of PM2.5 in 
Bangkok and vicinity, the northeastern and Na Pra Lan in Saraburi Province was decreased, but the trend in the 
north was increased. In terms of smoking, the 9 Provinces in the north encountered with haze much severe than 
the past years thanks to a number of open burning sites, dry weather and forest fires where there were difficult 
to access to distinguish the fires. These related to the cumulative hotspots in each Province which was icreased 
54% in comparison with in 2018. The volume of PM10 and PM2.5 was exceeded the standard resulted in impacts 
on human health especially the risky groups, visibility problems and impacts on tourist areas and economy. The 
responsible organisations conducted the 20-year National Air Quality Management Master Plan (2018-2037) and 
mainstreamed to address air pollution as the national agenda, set the air pollution standards and controlled air 
pollution at sources particularly setting up the emission standards from the exhaust pipe and the fuel quality 
standard equivalent to the Euro 5 standard. There were monitoring and warning of air quality, publishing air quality 
to the public on a daily basis through various channels, and applying accumulative hotspots to cope with haze 
and fire problems.

 For noise pollution, in 2019 noise levels were in a safe standard as the same level as in 2018. In Bangkok, 
the areas where the noise level exceeded the standard were mostly near the roadsides and heavy traffic. The noise 
impacts caused stress and neuralgia. The responsible organisations monitored a sound level in 13 Provinces as 
well as measured the level of noise from the governments’ vehicles for prevention of health impacts on residents.

 In terms of surface water quality, in 2019 it was in moderate to very good levels at almost the same 
levels in 2018 due to increase of sources of water quality deteriation found in the central and eastern regions. The 
Upper Tapi River illustrated the very good quality of surface water. The causes of the surface water quality problem 
were increasing residents and tourists resulted in non-standard drainage flown directly into the water resources, 
insufficiency of wastewater treatment system and area coverage and illegal dranage of industrial wastewater. 
The responsible organizations prevented and managed wastewater through treating wastewater in critical areas, 
economic areas, and major tourist attractions, organising wastewater drainage system and monitoring the surface 
water quality across the country.

 In 2019, seawater quality was in fair to very good levels or at the same level in 2018. The number of degraded 
seawater sources was declined, whereas the number of very good seawater sources was increased. The causes 
of seawater quality problems were increase of residents and tourists and drainage of poor quality of wastewater 
into the sea directly. The responsible orgnaisations monitored seawater quality covered all the coastal area in 21 
Provinces by applying the Geographic Information System to monitor and warn events of marine pollution and 
disaster of marine situation projection.
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 In 2019, gound water quality was in a good level related to the standard of drinking water. In some areas, 
there were a large amount of minerals such as Iron (Fe) and manganese (Mn). In other areas, contamination of 
agricultural chemical products and hazardous chemical substances from substandard industrial waste disposal 
sites caused groundwater contamination. The responsible organizations explored the wells which were at risk of 
groundwater contamination and monitored the level and the quality of groundwater across the country. 

 Municipal solid waste was generated in 2019 more than 2018 approximately 3 percent. The solid 
waste generation rate was 1.18 kg per person per day. Although the amount of solid waste was increased, the 
ability to manage solid waste was improved through sorting at sources and recycling approximately 44 percent 
of total waste. In addition, solid waste was managed correctly about 34 percent of total waste. For hazardous 
waste management in 2019, the amount of industrial waste that was notified for transportation in the industrial 
waste management system of industrial plant groups was reduced in comparision with in 2018. Some parts of 
the waste were taken to burn for generating electricity. The amount of hazardous industrial waste was decreased 
beause the production of industrial goods in 2019 was declined. In addition, the amount of hazardous waste in 
2019 was increased from 2018. Most the wastes were remains of appliances and electronic products. The inferior 
hazardous wastes from communities were batteries, chemical containers and aerosol cans respectivley. The 
amount of infectious waste in 2019 was slightly decreased in comparison with in 2018. The amount of hazardous 
substances applied in communities and public health sectors in 2019 was imported more than the same period 
in 2018. Waste management inappropriately affected ecosystem and human health. The increased amount of 
nondegradable waste affected scenery and death of marine and wild animals. In terms of chemicals and heavy 
metals in municipal waste, if they were leaked into nature, this would cause short and long terms impacts on human 
health. Management of infectious waste incorrectly resulted in spread of pathogenic diseases transmitted by 
secretion, a respiratory system, and a digestive system. The responsible organisations of solid waste management 
formulated the 20-year Master Plan to Prevent and Remediate Solid Waste and Hazardous Waste, clustered areas 
to address solid waste effectively, reduced plastic bags in society, prohibited plastic bags and foam containers in 
natural parks and zoos and coped with waste from land based and marine litter. The responsible departments of 
hazardous waste management conducted the draft of Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) Act, revised 
the notification of the Department of Industrial Works on the permission of importing electrical appliances and 
hazardous used electronic equipment in the kingdom, and conducted the notification of the Ministry of Industry 
on types and sources of raw materials used in factories. The relevant departments of infecious waste management 
developed and improved efficiency of the solid waste management system related to the public health laws and 
mainstreamed the centralization of infectious waste management in 9 Provinces. During the COVID-19 outbreak, 
the responsible organisations published advice on infectious waste management for medical facilities, laboratory 
for infectious diseases, face mask disposal for local government organisations, infectious waste management from 
the COVID-19 patients, contacted the patients and persons who were in the quarantine stage and infectious waste 
from centers and hotels for the quarantine stage. For hazardous substances, the related organisations developed 
the system and the directory for pollution emission and transport, enhanced to ban 3 chemicals in agriculture 
such as paraquat, chlorpyrifos and glyphosate, reduced and stopped using hydrochlorofluorocarbons in the spray 
foam sector and the refrigerator industry.

 9)	 Environmental	 community: population living in Bangkok and other municipalities in 2019 
were slightly increased from 2018. The rate of green space and number of populations in Bangkok and other 
municipalities in 2019 was slightly increased in comparison with in 2018 thanks to construction of public parks, 
green areas in the middle of two sides of roads and street gardens. During the COVID-19 outbreak in metropolitan 
areas between February and June 2019, amount of solid waste was declined in comparison with in 2018 due to 
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close of commercial places and business, change of living styles and work from home. However, the proportion 
of plastic waste per municipal waste was increased from food delivery. The responsible organisations conducted 
the programs to increase green area for local residents to access the green space, enacted the fee for municipal 
solid waste management, developed cities and communities related to ecocity’s concept and promoted plastic 
reduction and seggregated waste at sources. 

 10)	Natural	and	cultural	Environment: The natural resource sites that should be preserved such as 
waterfall, mountain, geography, description and cave met the environmental quality standard criteria for natural 
resources at a good level. The cultural sites were composed of 5,425 sites. In case of old community sites in 2018, 
613 sites were explored and registered and 32 sites were declared as old community sites whereas four sites aimed 
to be declared. Six heritage sites were designated from the UNESCO and seven sites had been prepared to propose 
in the tentative lists. Twelve sites were in the tentative lists. Impacts on the natural environment sites were caused 
by disasters and inappropriate management of natural environment sites. The cultural sites and the heritage 
sites were affected by cities’ development through invasion, threat, erosion and degradation of beauty, elegance 
and value of scenery. The responsible organisations monitored and evaluated the environmental quality and the 
ecosystem of the natural resource sites that should be preserved such as waterfall, mountain, geography and 
geomorphology and cave, facilitated learning sites, conserved and developed the geoheritage and the geopark, 
formulated the policy to conserve and rehabilitate the national and the old community sites, monitored the 
programs which were operated under the environmental protection measures in ancient cities and developed the 
database system of the cultural sites as the data bank of cultural sites. 

 11)	Climate	change	and	disasters: In 2019, the average temperature in Thailand rose 1.0°C above the 
average in 2018. In comparison with the past decades, the mean surface air temperature increased constantly. 
The average rainfall in 2019 was declined less than in 2018. The average sea level monitored at Koh Lak station in 
Prachuab Khiri Khan Province rose higher than the mean sea level in 2018. In Ta Pao Noi Island, Phuket Province, 
the average sea level was lower than the mean sea level. In addition, the sea level monitored in 2019 was lower 
than in 2018. For the Greenhouse Gases (GHGs) Emission in an energy sector in 2019, these gases were emitted in 
smaller quantities than in 2018. Disasters occured in 2019 were accounted for less than in 2018 such as cyclones, 
floodings, landslides and windstorms. Climate change affected forest, ecosystem, biodiversity and human health. 
The responsible organisations revised the Master Plan on Climate Change 2015–2550, shifted to be green economy, 
promoted highly efficient technology for energy consumption, applied natural and eco-friendly cooler substances, 
supported all stakeholders voluntarily to reduce GHGs emission at all levels, developed the monitoring and evaluating 
system of GHGs emission and improved the economic mechanisms to reduce GHGs. To response disasters such 
as floodings and landslides, the responsible departments improved, repaired and maintained the disaster warning 
systems which were installed to be more efficient. The organisations monitored the current volume, movement 
of sediment and bed sediment in the Mekong River between Thai-Laos cooperation for building reservoirs and 
managing water supply to relieve droughts. 

3. Critical environmental issues in 2020
 Four critical environmental issues were selected for in-depth study such as (1) water resource management 
in the Yom Basin, (2) the fine particulate matter or PM2.5 in Bangkok and metropolitan areas, (3) forest fires in Chaing 
Mai and (4) community health system management under the crisis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in 
Bangkok. Details are as follows;
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	 1)	 Water	resource	management	in	the	Yom	Basin

  The Yom Basin is located in the North and covered 11 Provinces. Topography characteristics of the 
Yom River are deep slope at the upper, mild slope at the middle and flat at the lower mountain. The river width is 
qiute narrow and locaced in upstream or Sukhothai Province resulted in overflow of water and flooding on both 
sides of the river banks. Watergates, wiers, reservoirs and pump stations were built, but they were tiny parts of the 
current. This regularly caused droughts and floodings in the basin. 

  The responsible organisations integrated data, coordinated to work together, established the 
committees to manage water resource at the national, the basin and the organisation levels, promoted public 
involvement for water resource management, located reservoirs and watergates in maps and drained water 
between the Yom Basin and the Nan Basin. In addition, some construction programs were conducted but others 
were studied. These programs could help relieve suffered residents in the Yom Basin efficiently.

	 2)	 PM2.5	in	Bangkok	and	metropolitan	areas

  In 2019, the average PM2.5 concentration decreased in comparison to in 2018 particularly the number 
of days per annum with air pollutants exceeding the limits and the annual PM2.5 concentration average. The 
average PM2.5 concentration from 2011 to 2019 continuously declined. Mostly the average PM2.5 concentration 
rose between November and April thanks to high air pressure weather during the periods of time associated with 
calm wether and clear sky resulted in dust accumulation in atmosphere. The pollution sources were diesel engine 
exhaust emissions in heavy traffic, burning of crop residues and factories. 

  The responsible organisations conducted the programs associated with the Action Plan related to the 
National Agenda. For example, the Pollution Control Department set up the short-term (2019-2021) and long-
term (2022-2024) measurements to reduce pollution at sources, inspect and maintain vehicle conditions, promote 
travelling by public transportation, set up aid unit mobiles to support risky residents and provide knowledge for 
groups and students as well as publish air quality information for people through various channels. 

	 3)	 Forest	fires	in	Chaing	Mai

  In 2020 (data at June 30, 2020), forest areas in all regions where were burned increased much larger 
than in 2019 related to increasing the number of hotspots in both the conserved forest area and the reserved forest 
area particularly in the northern region. In Chaingmai Province, the accumulated number of hotspots between 
January and May 2020 rose more than the same period of time in 2019. Density of the accumulated number of 
hotspots over 5 hotspots per km2 found in Chai Pra Karn, Chiang Dao, Samoeng, Mae Chaem, Hod and Omkoi 
Sub-districts. 

  Forest fire caused PM10 and PM2.5 over the standard resulted in effects on human health. Moreover, 
forest fire could affect natural resources and ecosystem such as plant, soil, water, wildlife and microorganism as 
well as social, economic and tourism sectors. 

  The responsible organisations prevented forest fire in Chiang Mai by conducting public relation, 
promotion and coordination with people to stop setting on fire along the forest boarders, providing organic 
agriculture without ignition, applying geographic information system (GIS) for clarification of high-risk areas for 
forest fire, patrolling forest areas, enforcing laws and regulations strickly, monitoring hotspots from satellites and 
managing firewoods, branches and leaves. For managing the forest fires, it was important to set firebreaks, early 
burning and reduction of fuel for forest fires. In addition, weeds grown in the forest fire high-risk areas would be 
taken to create value-added products. Moreover, the responsible organisations promoted public involvement to 
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address forest fires, supported the readiness of human resource, forest fire extinguish equimpment and applied 
the single command to manage crisis situations. 

	 4)	 The	public	health	management	system	in	COVID-19	crisis	in	Bangkok

  Bangkok indicated the maximum numbers of COVID-19 patients in the country because of its center of 
economy, transportation, tourism and population density. Bangkok Metropolitant Administration (BMA) announced 
orders to close many places where were able to have high potential to transmit the disease, conducted the proactive 
infection control, randomed to inspect high-risk groups of peoples and places, managed the crowd desity in the 
transportation system during rush hours, promoted social distancing, put a face mask and measured a fever 
associated with the new normal. From these activities, Bangkok had good air quality and solid waste reduction. 
In 2020, the amount of solid waste was declined in comparison to in 2019 but the proportion of non-recycled 
plastic waste from online shopping and food delivery rose significantly. In addition, the amount of infectious waste 
declined in comparison to in 2019.  

  BMA collected and managed COVID-19 infectious waste by collecting the waste from the patients 
and the residents who were in the quarantine states. The waste was put in the red bags for 2 layers tightened up 
strictly and cleaned it by antiseptic liquid such as Haiter and Clorox before sending to the Public Health Service 
Centre. The private sector would collect the bags from the centre before eliminating in incinerators at the On Nuch 
and the Nong Khaem Waste Centres. In terms of the COVID-19 infectious waste from offices or houses, the BMA 
Sub-district Office would collect before cleaning by applying the antiseptic liquid and sending to the centres for 
burning in the incinerators. The infectious waste from hotels which were parts of the state quarantine would be 
collected by private companies and sent to incinerate at the centres. 

4. Conclusion, forecast for change and policy recommendations
 Environmental quality statement in each sector between July 2019 and June 2020 indicated in good quality. 
For example, soil and land use presented increase of organic farming area; mineral resource showed reduction 
of the amount of mineral production, consumption and import; renewable and alternative energy consumption 
rose; the abundance of fish inclined and sea grass condiction was in good quality; the number of Ramsar Sites 
increased; the ratio of green space in Bangkok was increased; the condition of natural resource for conservation 
were in good status. 

 Some sectors should be monitored. For example, forest resource and wildlife, forest area across the country 
was constant, but fires in the national protected forest and the national conserved forest areas were increased 
resulting in impacts on wild animals. For water resources, precipitation reduced resulting in low level of used 
water in the reservoirs and decrease of underground water levels. In terms of pollution, air quality showed higher 
indicators’ value exceeded the standards in big cities whereas smoke from forest fires in the north was found more 
severely. Additionally, municipal wastes and hazarsous wastes were increased. Climate change and disaster impacts 
showed higher average temperature and lower average precipitation although greenhouse gases emission from 
energy sector was decreased. 

 4.1 Prediction of change in the future 

 Natural resources and environmental changes are divided into 2 characteristics such as business as usual 
change and disruption. These changes could be found in 2 stages. Firstly, the short-term deteriation refers to the 
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urgent situations which want to be addressed in the next 1-2 years. Secondly, the long-term deteriation means 
the situations which take time for change by the next 3-5 years. 

	 1)	 The	short-term	alteration

  The critical issues were studied and could be happened in the short-term. These are water management 
which should be conducted and related to needs of local area, air quality from production and comsumption 
activities, agriculture and forest resource management and impacts of the COVID-19 pandemic on economy, 
society and environment for managing the public health and the new normal. 

	 2)	 The	long-term	alteration

  Factors which affected the sectoral state of environment resulted in long term changes. They were 
revised and analysed from various sectors such as society, technology, environment, economics and politics and 
policy related to the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality B.E. 2560-2579.  
 
 4.2 Recommendations on policies of the environmental management 

 The recommendations required various flexibility, regarding both short-term and long-term policies, 
including the arrangement between 1 to 2 years and 3 to 10 years, respectively.

	 4.2.1)	 Short-term	recommendations	consist	of	3	measurements;	

 1)	 Develop	the	environmental	database	usage

 Natural resources and environmental management of the country aims to meet the 
targets of SDGs. This should accelerate development of environmental data base through collecting, storing and 
compiling the data base. Additionally, data base networks are important to support analysis and decision-making 
processes. The data network centers have duties to monitor, analyze and apply data in local and regional areas. 
Building capacity for local government organisations and communities to apply the data for prevention and 
management of environmental issues local areas is necessary. 

 Responsible organizations include Office of Permanent Secretary for Ministry of Natural 
Resources and Environment, Department of Environmental Quality Promotion, Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Royal Forest 
Department, Department of Marine and Coastal Resources, Pollution Control Department, Water Resource 
Department, Department of Groundwater Resources, Office of the National Water Resources and Department of 
Local Administration.    

 2)	 Protect	the	significant	areas	and	the	environmentally	sensitive	areas

 Ecological system and natural resource areas where they are important are affected by 
development programs. They might be damaged and difficult to recover such as forestry in up stream areas, the 
Ramsar Sites, coastal areas and islands. This includes the places for endangered species and endemic species, old 
cities and art and archaeological sites. These areas should be provided rapid measurements to prevent, protect 
and conserve for sustainability. 

 Responsible departments are Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning, Fine Arts Department, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Royal Forest 
Department, Department of Marine and Coastal Resources, Department of Local Administration and Pollution 
Control Department.    
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 3)	 Raising	awareness	of	natural	resources	and	environmental	protection	

 Natural resources are applied for production and consumption in society continuously 
resulting in discharging pollution into environment such as municipal waste, water quality and air quality. Then 
it is necessary to provide knowledge and raise awareness for students, peoples and communities through various 
channels. 

 Responsible organizations include Department of Environmental Quality Promotion, 
Public Relations Department, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Royal Forest Department and Department of Marine and Coastal 
Resources.    

	 4.2.2.)	 Long-term	recommendations	consist	of	3	measurements;	

	 1)	 Enhance	collaboration	to	mainstream	sustainable	production	and	consumption	

 For economic development from production of goods and services to respond needs 
of people domestically and internationally, producers always apply natural resouces in their production processes 
resulting in deterioration of natural resources. Consumers consume products and services over their needs leading 
to discharging waste and pollution into environment increasingly. Then the local governments spend their great 
effort on dealing with discharges. In addition, collaboration to promote sustainable production and consumption 
for stakeholders such as government, private and people sectors should be enhanced to change behavior to be 
environmentally-friendly society.  

 Responsible departments are Department of Environmental Quality Promotion, Office 
of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Pollution Control Department, Fiscal Policy Office, 
National Science and Technology Development Agency, Department of Industrial Works, Federation of Thai 
Industries and Thai Chamber of Commerce.  

 2)	 Rehabilitate	the	deteriorated	natural	resources

 Deterioration of natural resources particularly forestry areas from human activities such 
as logging, setting forest fires and invading for farming, housing and making resorts. A number of natural forest 
areas were damaged every year. Additionally, other types of natural resources were destroyed such as coastal areas 
impacted by coastal erosion, shallow and deteriorated Ramsar Sites and degraded coral reef, sea grass, natural 
sites and fine art sites. These areas want to be rehabited and protected by applying academic guidelines to prevent 
natural resources and environment more ruined.  

 Responsible organizations include Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, Royal Forest Department and Department of Marine and Coastal Resources, Pollution Control 
Department, Fine Arts Department and Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.    

 3)	 	Mainstream	environmental	research	and	innovation	

 Research and innovation should be applied to improve capacity of natural resource and 
environmental management more efficiently. This could help develop new sets of knowledge and address causes 
and impacts of climate change. 

 Responsible organizations are National Research Council of Thailand, Office of National 
Higher Education Science Research and Innovation Policy Council, Agricultural Research Development Agency 
(Public Organization) and Department of Alternative Energy Development and Efficiency. 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 39



การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

การบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ

สถานการณ�และการดำเนินการด�านสิ�งแวดล�อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพ�บัติ

ทรัพยากรป�าไม�และสัตว�ป�า

ทรัพยากรน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สิ�งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การใช�ทรัพยากรทางทะเลเกินศักยภาพ

อนุสัญญา และข�อตกลงระหว�างประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

• เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• อนุสัญญาว�าด�วยพ�้นที่ชุ�มน้ำ
• อนุสัญญาสตอกโฮล�มว�าด�วยสารมลพ�ษที่ตกค�างยาวนาน
• อนุสัญญารอตเตอร�ดัม (สารเคมีอันตราย สารเคมีป�องกันกำจัดศัตรูพ�ช 
 และสัตว�บางชนิดในการค�าระหว�างประเทศ)
• อนุสัญญาบาเซลว�าด�วยการควบคุมการเคลื่อนย�ายข�ามแดนของของเสียอัตราย และการกำจัด
• อนุสัญญามินามาตะว�าด�วยปรอท
• พ�ธีสารคาร�ตาเฮนาว�าด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
• อนุสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
• อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการแปรสภาพเป�นทะเลทราย
• ข�อตกลงว�าด�วยความร�วมมือเพ�่อการพัฒนาลุ�มแม�น้ำโขงอย�างยั่งยืน
• พ�ธีสารนาโงยาว�าด�วยการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมฯ
• อนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที�สำคัญ 25 ยุทธศาสตร์

ระดับประเทศ รายสาขา

ด้านกฎหมาย ด้านสังคมด้านการเงิน การคลัง
และการจัดสรรงบประมาณ

มาตรการและกลไกที�สำคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเพ��มข�้น
แต�อัตราการขยายตัวลดลง

จำนวนประชากรเพ��มข�้นเล็กน�อย
แต�อัตราการขยายตัวลดลง

การศึกษาเฉลี่ยเพ��มข�้น แต�ยังต่ำกว�าเป�าหมายที่กำหนด
ป�ดภาคเร�ยนนานข�้นเนื่องจากโคว�ด 19

ประชากรวัยเด็กลดลง แต�วัยแรงงานและสูงอายุเพ��มข�้น
เข�าสู�สังคมผู�สูงวัย (Aging Society)

การเจ็บป�วยด�วย 11 โรคเฝ�าระวังลดลง
แต�เกิดการแพร�ระบาดใหญ�จากเชื้อโรคโคว�ด 19

อัตราการว�างงานลดลงในช�วง พ.ศ. 2562
แต�เพ��มข�้นมากในช�วงโคว�ด 19

มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกี่ยวกับสิ�งแวดล�อมมากข�้น

การนำเข�า-ส�งออกลดลง แต�ได�ดุลการค�า

มูลค�าการลงทุนจากต�างประเทศเพ��มข�้น
แต�ลดลงในช�วงโคว�ด 19

รายได� รายจ�ายและหนี้สินครัวเร�อนลดลง

รายได�จากการท�องเที่ยวเพ��มข�้นแต�ลดลงในช�วงโคว�ด 19

การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและประชากร
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 การเปล่ียนแปลงด้านสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม มคีวามสมัพนัธกั์บปจัจัยทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้ 
ท้ังภายในและต่างประเทศ รวมถึงการดำาเนนิงานด้านความรว่มมอื และพนัธกรณีระหว่างประเทศในด้านทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและภัยพบิติั ท้ังในระดับโลกและระดับภมูภิาค สง่ผลใหค้วามต้องการ ทิศทาง 
และวิธกีารใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศเปล่ียนแปลงไป สามารถพบได้จากการเปล่ียนแปลงและ 
การตอบสนองท่ีเกิดขึ้น จากการจัดทำายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการและกลไกท่ีสำาคัญ รวมถึงการสร้างกลไก 
การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน ขณะท่ีใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ขึน้ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย  
สง่ผลต่อภาวะเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสขุ วิถีการดำาเนนิชวิีตในสังคม และสิง่แวดล้อม ทำาใหส้ถานการณค์ณุภาพส่ิงแวดล้อม
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มกีารเปล่ียนแปลงต่างจากปท่ีีผา่นมาอย่างเด่นชัดหลายเรื่อง ซึง่การรายงานขอ้มลูสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  
ได้นำามาใชเ้ปน็ขอ้มลูพื้นฐานในการคาดการณ์สถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อมในระยะถัดไป เพื่อนำาไปสูก่ารเตรยีมการปอ้งกัน 
และบรรเทาปญัหาสิง่แวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
 ๑.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

	 ๑)	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มมีลูค่ารวม ๑๖.๘๘ ล้านล้านบาท เนื่องจาก 
การหดตัวของการสง่ออกสนิค้า ภาวะการค้าโลกท่ีชะลอตัว และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ สง่ผลใหอั้ตราการขยายตัวรอ้ยละ  
๒.๔ ชะลอตัวลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีขยายตัวร้อยละ ๔.๒ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยมาจาก 
ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ ๔.๕ และร้อยละ ๒.๘ ต่อเนื่องจาก 
การขยายตัวร้อยละ ๔.๖ และร้อยละ ๔.๑ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามลำาดับ การอุปโภคภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ  
ขยายตัวร้อยละ ๑.๔ และร้อยละ ๐.๒ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๒.๖ และร้อยละ ๒.๙ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามลำาดับ  
ขณะท่ีการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ ๒.๖ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรับ 
ด้านการผลิต ภาคเกษตร ขยายตัวลดลงรอ้ยละ ๐.๒ เทียบกับการขยายตัวรอ้ยละ ๕.๕ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคอุตสาหกรรม  
ขยายตัวรอ้ยละ ๒.๖ ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอ้ยละ ๔.๐ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และภาคบรกิารและอ่ืนๆ ขยายตัวรอ้ยละ 
๔.๐ ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอ้ยละ ๔.๘ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมเีสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟอ้
ท่ัวไปเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ ๐.๗ และบญัชเีดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ ๗.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อพจิารณาในชว่ง  
๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า มลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (รูปท่ี ๑.๑)

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (รายได้) ต่อหวัเฉล่ียของคนไทยอยูท่ี่ ๒๔๓,๔๖๖.๙ 
บาทต่อคนต่อป ี เพิม่ขึน้จาก ๒๓๖,๘๑๕.๐ บาทต่อคนต่อป ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม 
แหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก) 
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	 พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หมายเหต	ุ: p = ค่ารายไตรมาสในปีท่ีมีค่ารายปีเป็นค่าตัวรวมเบื้องต้น         
 p1 = ค่ารายไตรมาสในเบื้องต้นท่ียังไม่มีค่ารายปี
ทีม่า	: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๓ก)

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓ (เมษายน-มถินุายน) 
ลดลงร้อยละ ๑๒.๒ ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ ๒.๐ ในไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๓ (มกราคม-มีนาคม) โดยมีสาเหตุสำาคัญ 
จากการลดลงของการสง่ออกสนิค้าและบรกิาร การลงทนุภาคเอกชน และการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบรโิภคขัน้สดุท้ายของเอกชน  
ขณะท่ีการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคข้ันสดุท้ายของรฐับาล และการลงทนุของภาครฐัมกีารขยายตัว (สำานกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๑.๑	มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	
(Gross	Domestic	Product:	GDP)	จำาแนกตามภาคการผลิต	 
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๒๕๕๓ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ ๒๕๖๑[p]

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)GDP ภาคเกษตร GDP ภาคอุตสาหกรรม GDP ภาคบริการและอ่ืนๆ GDP รวม
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	 ๒)	 การลงทนุจากต่างประเทศ

 สถานการณก์ารลงทนุจากต่างประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มโีครงการจากต่างประเทศท่ีได้รบัการอนมุติั 
ให้ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำานวน ๘๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของจำานวน
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนท้ังสิ้น ๑,๕๐๐ โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
รวม ๒๘๑,๘๗๓ ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๖๓ ของปริมาณเงินลงทุนท้ังสิ้นท่ีได้รับอนมุติั ๔๔๗,๓๕๗ ล้านบาท ด้านจำานวน 
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหมวดบริการและสาธารณูปโภค จำานวน ๒๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของโครงการ 
ต่างชาติท่ีได้รับอนมุติัท้ังสิ้น รองลงมาเปน็หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ จำานวน ๒๐๖ โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  
๒๔ ของโครงการต่างประเทศท่ีได้รับอนมุติัท้ังสิน้ ในด้านของมลูค่าเงินลงทนุ สว่นใหญอ่ยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง มูลค่ารวม ๙๕,๒๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของเงินลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด รองลงมา 
เปน็หมวดเครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์มลูค่ารวม ๕๖,๔๓๓ ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ ๒๐ ของเงินลงทนุจากต่างประเทศ
ท้ังหมด โดยแหล่งท่ีมาของมลูค่าเงินลงทุนในโครงการต่างประเทศท่ีได้รับอนมุติัใหก้ารส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญี่ปุน่ รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐไต้หวัน ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา  
พบว่า จำานวนโครงการจากต่างประเทศท่ีได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน และมูลค่าเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลง  
(รูปท่ี ๑.๒) (สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๖๓)

รูปที่	๑.๒	จำานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๒๕๖๓)

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มโีครงการลงทุน
จากต่างประเทศท่ีได้รบัการอนมุติัการลงทนุรวม ๕๓๕ โครงการ มลูค่าเงินลงทนุรวมท้ังสิน้ ๑๖๐,๖๖๔.๒๐ ล้านบาท และมมีาตรการ 
เพื่อสนบัสนนุการลงทนุในอุตสาหกรรมทางการแพทย ์ ได้แก่ (๑) มาตรการเรง่รัดการลงทนุในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
เพื่อรับมือโรคโควิด 19 (๒) มาตรการสนับสนุนการปรับเปล่ียนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  
รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ (๓) การปรับสิทธิประโยชน์สำาหรับกิจการผลิตวัตถุดิบท่ีใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกจากนี ้ ได้มมีาตรการผอ่นปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผูป้ระกอบการ เช่น (๑) การขยายเวลา 
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นำาเข้าเครื่องจักรและการเปิดดำาเนินการ (๒) การขยายเวลาการดำาเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และ  
(๓) การผอ่นผนัขออนญุาตหยุดกิจการชัว่คราวเปน็ระยะเวลาเกินกว่า ๒ เดือน เปน็ต้น (สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ 
การลงทนุ, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 การนำาเข้า-สง่ออก

 สถานการณ์การนำาเข้าสินค้าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมูลค่าการนำาเข้าสินค้ารวม ๗๔.๒๖ แสนล้านบาท  
ลดลงรอ้ยละ ๗.๙๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรมศลุกากร, ๒๕๖๓) เนื่องจากการสง่ออกหดตัวต่อเนื่อง เปน็ผลมาจากเศรษฐกิจ 
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอตัวลง จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและสาธารณรฐัประชาชนจีน ประกอบ
กับราคาน้ำามนัดิบในตลาดโลกท่ีมแีนวโนม้ปรบัตัวลดลง และเงินบาทท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเนื่อง โดยมสีนิค้านำาเขา้สำาคัญ ๕ รายการ  
มสีดัส่วนการนำาเขา้รวม รอ้ยละ ๓๗.๓๑ ของมลูค่าการนำาเขา้ท้ังหมด ได้แก่ น้ำามนัดิบ เครื่องจักรกล/สว่นประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า/
ส่วนประกอบเคมภัีณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (กรมการค้าต่างประเทศ, ๒๕๖๓ก) สำาหรบัการสง่ออกสนิค้าใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มมีลูค่าการสง่ออกรวม ๗๖.๑๙ แสนล้านบาท หดตัวลงรอ้ยละ ๕.๙๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี ้เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา  
พบว่า การสง่ออกสนิค้ามแีนวโนม้เพ่ิมข้ึน (รูปท่ี ๑.๓) (กรมศลุกากร, ๒๕๖๓)

 สำาหรบัมลูค่าการนำาเข้า-สง่ออกสนิค้าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในภาวะได้ดุลการค้า โดยมมีลูค่าการส่งออก
มากกว่ามลูค่าการนำาเข้าประมาณ ๑.๙๓ แสนล้านบาท และเมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ดุลการค้ามแีนวโนม้ 
เพิม่ขึน้ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มแีนวโนม้ลดลงในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และกลับมาเพิม่ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รูปท่ี ๑.๓)  
(กรมศลุกากร, ๒๕๖๓)

ทีม่า	:	กรมศุลกากร (๒๕๖๓)

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มมีลูค่า
การนำาเขา้สนิค้ารวม ๓๒.๖๙ แสนล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๑๓.๙๔ จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมมีลูค่าการนำาเข้าสนิค้า
รวม ๓๗.๙๙ แสนล้านบาท สำาหรบัการสง่ออกสนิค้า พบว่า มมีลูค่าการสง่ออกสนิค้ารวม ๓๕.๕๙ แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ  
๘.๒๕ จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม ๓๘.๘๐ แสนล้านบาท (กรมศุลกากร, ๒๕๖๓)  

รูปที่	๑.๓	มูลค่าการนำาเข้า-ส่งออก	และดุลการค้าระหว่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒
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ซึ่งมูลค่าการนำาเข้าและส่งออกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่ีลดลงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ท่ีสง่ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก และการประกาศล็อกดาวน ์(Lockdown) 
ของหลายประเทศท่ัวโลก ส่งผลทำาให้ห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ประกอบกับรัฐบาลยังไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวเดินทาง
เข้าประเทศได้ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศหดตัวอย่างรุนแรง (กรมการค้าต่างประเทศ, ๒๕๖๓ข และ ๒๕๖๓ค)  
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำาเข้า-ส่งออก ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ยังอยู่ในภาวะได้ดุลการค้าโดยมีมูลค่า 
การส่งออกสูงกว่าการนำาเข้าสินค้าประมาณ ๒.๙๐ แสนล้านบาท (กรมศลุกากร, ๒๕๖๓)

	 ๔)	 รายได้	ค่าใช้จ่าย	และภาวะหนีส้นิของครวัเรอืน

 การสำารวจขอ้มลู ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ครวัเรอืนมรีายได้เฉล่ียเดือนละ ๒๖,๐๑๘ บาท ลดลงรอ้ยละ  
๓.๔๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมรีายได้ ๒๖,๙๔๖ บาท ส่วนใหญ่เปน็รายได้จากการทำางาน ร้อยละ ๗๑.๑ รองลงมาคือ รายได้ 
ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ในรูปสวัสดิการ/สินค้าและบริการต่างๆ ร้อยละ ๑๔.๑ เงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 
นอกครวัเรอืน/รฐั ร้อยละ ๑๒.๘ รายได้ท่ีเปน็ตัวเงินอ่ืนๆ รอ้ยละ ๑.๒ และรายได้จากทรพัยส์นิ รอ้ยละ ๐.๘ ตามลำาดับ สว่นครวัเรอืน 
มรีายจ่ายเดือนละ ๒๐,๗๔๒ บาท ลดลงร้อยละ ๓.๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมรีายจ่าย ๒๑,๔๓๗ บาท ส่วนใหญ่เปน็ค่าใช้จ่าย
อุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๖.๕ แบ่งเปน็ค่าอาหาร เครื่องด่ืม และยาสบู รอ้ยละ ๓๓.๙ รองลงมาเปน็ท่ีอยู่อาศยั เครื่องแต่งบา้น  
และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ร้อยละ ๒๑.๐ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะและการเดินทาง ร้อยละ ๑๗.๓ ค่าใช้จ่ายของใช้ 
ส่วนบุคคล/เครื่องนุง่หม่/รองเท้า ร้อยละ ๕.๙  ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ร้อยละ ๓.๗ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศกึษา ค่าเวชภัณฑ์ 
และรักษาพยาบาล และกิจกรรมศาสนา ร้อยละ ๑.๕ ๑.๓ และ ๑.๐ ตามลำาดับ สำาหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบันเทิงและ 
จัดงานพิธีมีเพียงร้อยละ ๐.๙ นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค อาทิ ภาษี เงินบริจาค ของขวัญ  
เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย และดอกเบี้ย สูงถึงร้อยละ ๑๓.๕ (สำานกังานสถิติแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก)

 ส่วนหนี้สินครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีครัวเรือนท่ีไม่มีหนี้สิน ร้อยละ ๕๔.๘ และครัวเรือนท่ีม ี
หนี้สิน ร้อยละ ๔๕.๒ โดยมีหนี้สินเฉล่ีย ๑๖๔,๐๕๕ บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน 
ร้อยละ ๗๓.๘ เช่น ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายซื้อบ้าน/เช่าซ้ือบ้าน/หรือท่ีดิน และใช้ในการศึกษา เป็นต้น และ
เป็นการก่อหนี้สินเพื่อการลงทุนและอ่ืนๆ ร้อยละ ๒๖.๒ อาทิ ใช้ทำาการเกษตร ใช้ทำาธุรกิจ และหนี้สินอ่ืนๆ สำาหรับ
ครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบอย่างเดียว ร้อยละ ๙๑.๘ รองลงมาคือ หนี้นอกระบบอย่างเดียว  
รอ้ยละ ๔.๗ และหนีส้นิท้ังในระบบและนอกระบบ รอ้ยละ ๓.๕ ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาเปน็รายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร 
และ ๓ จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธาน ีและสมทุรปราการ มรีายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนสูงกว่าภาคอ่ืนมาก คือ ๓๗,๗๕๑ บาท 
แต่ก็มีค่าใช้จ่ายและจำานวนหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ ๓๐,๗๗๘ และ ๑๙๐,๘๔๙ บาท ตามลำาดับ  
และในช่วง ๑๓ ปท่ีีผา่นมา พบว่า รายได้เฉล่ียสูงกว่าค่าใช้จ่ายท่ีจำาเปน็ในการยังชีพ และพบว่า รายได้เฉล่ีย ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
และหนีส้ินต่อรายได้มแีนวโนม้เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ย (รูปท่ี ๑.๔) (สำานกังานสถิติแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก)
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รูปที่	๑.๔	รายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินต่อรายได้	พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานสถิติแหง่ชาติ (๒๕๖๓ก)

 ในไตรมาส ๑/๒๕๖๓ (มกราคม-มนีาคม) หนีสิ้นครวัเรอืนมลูค่า ๑๓.๔๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวรอ้ยละ 
๓.๙ ชะลอตัวจากรอ้ยละ ๕.๑ ในไตรมาส ๔/๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธนัวาคม) โดยเปน็ผลจากความเชื่อมัน่ท่ีลดลงตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจท่ีมคีวามไมแ่นน่อนสงูจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 โดยเงินใหกู้ย้มืแก่ภาคครวัเรอืนชะลอลง 
ในเกือบทกุประเภทสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล สำาหรบัแนวโนม้สนิเชื่อครวัเรอืนในไตรมาส ๒/๒๕๖๓ (เมษายน-
มถินุายน) ยงัคงชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะท่ีสัดสว่นหนีส้นิครวัเรอืนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมแีนวโนม้สงูข้ึนตามระดับ
การหดตัวทางเศรษฐกิจท่ีจะรุนแรงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส ๑/๒๕๖๓ (มกราคม-มนีาคม) แมว่้าสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเริ่มผอ่นคลาย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่น
ต่อภาวะเศรษฐกิจ ปญัหาภัยแล้ง และการปรบัตัวลดลงของรายได้ภาคครัวเรอืน ทำาใหค้รวัเรอืนชะลอการขอสนิเช่ือใหมแ่ละ
รักษาสภาพคล่องสำาหรับค่าใช้จ่ายท่ีจำาเปน็ (สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

	 ๕)	 การท่องเทีย่ว

 สถานการณก์ารท่องเท่ียวใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มนีกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียว 
ประเทศไทยจำานวน ๓๙.๙๒ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีจำานวน ๓๘.๑๘ ล้านคน โดยมีรายได้ 
จากการท่องเท่ียว ๑.๙๑ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีรายได้ ๑.๘๘ ล้านล้านบาท 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย (ร้อยละ ๒๔.๘๕) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ร้อยละ ๑๕.๘๔) สาธารณรัฐไต้หวัน (ร้อยละ ๑๔.๘๖) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ร้อยละ ๑๐.๘๖) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ร้อยละ ๑๐.๐๗) ตามลำาดับ และ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากนักท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) สำาหรับ 
ผู้เย่ียมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยจำานวนท้ังสิ้น ๒๒๙.๗๕ ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๘๗ จาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๒๒๗.๗๗ ล้านคน และมรีายได้จากการท่องเท่ียว ๑.๐๘ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙๓ จาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีรายได้ ๑.๐๗ ล้านล้านบาท รวมประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังสิ้น ๒.๙๙  
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๘ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีรายได้ ๒.๙๕ ล้านล้านบาท ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง  
๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า จำานวนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
(รูปท่ี ๑.๕) (สำานกังานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ๒๕๖๓)

ค่าใช้จ่าย หน้ีสินต่อรายได้รายได้
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 การสง่เสริมการท่องเท่ียวเมอืงรอง เพื่อกระจายการท่องเท่ียวไปสูพ่ื้นท่ีต่างๆ เพื่อลดความแออัดของ
การท่องเท่ียวในเมอืงหลัก และเพิม่การกระจายรายได้ในเมอืงรอง พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีูเ้ยีย่มเยอืนเมอืงรองจำานวน ๙๑.๒๖  
ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ ๑.๔๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมผีูเ้ยีย่มเยอืนจำานวน ๘๙.๙๘ ล้านคน โดยจำานวนผูเ้ยีย่มเยอืนไปยงัเมอืงรอง 
ขยายตัวในทุกจังหวัด และจังหวัดท่ีมีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี ตามลำาดับ  
ในขณะท่ีรายได้จากการท่องเท่ียวในเมืองรอง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณ ๐.๒๗๐ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔๘  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมรีายได้ ๐.๒๖๖ ล้านบาท (สำานกังานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ๒๕๖๓)  

รูปที่	๑.๕	จำานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทาง
มาประเทศไทยและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒	

ทีม่า	:	สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (๒๕๖๓)

รายได้จากผู้เย่ียมเยือนชาวไทย (ล้านล้านบาท)

จำานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ (ล้านคน)

จำานวนผู้เย่ียมเยือนชาวไทย (ล้านคน)

รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ (ล้านล้านบาท)
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า  
มนีกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จำานวน ๖.๖๙ ล้านคน ลดลงรอ้ยละ ๖๖.๑๕ จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมนีกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ จำานวน ๑๙.๗๗ ล้านคน สำาหรับรายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จำานวน ๓๓๒,๐๑๓.๐๓ ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ ๖๕.๑๕ จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมรีายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จำานวน ๙๕๒,๕๗๒.๐๖ 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีมาตรการไม่ให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเข้าประเทศ เพื่อควบคุมสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลใหไ้มม่นีกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในช่วงเดือนเมษายนถึงมถิุนายน ๒๕๖๓ (สำานกังาน 
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ๒๕๖๓)
 ๑.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร

	 ๑)	 จำานวนประชากร

 ประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีระมาณ ๖๖.๕๖ ล้านคน เปน็เพศชาย ๓๒.๖๑ ล้านคน และ 
เพศหญงิ ๓๓.๙๕ ล้านคน มอัีตราการขยายตัวของประชากร รอ้ยละ ๐.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพจิารณาในระดับภาค พบว่า  
ภาคท่ีมปีระชาชนอาศยัอยู่มากท่ีสดุ คือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คิดเปน็รอ้ยละ ๓๓.๐๘ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนอื  
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๔ ๑๘.๒๑ ๑๔.๒๖ และ ๘.๕๑ ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาในช่วง  
๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า อัตราการขยายตัวของประชากรมแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๑.๖) (กรมการปกครอง, ๒๕๖๓)

รูปที่	๑.๖	จำานวนและอัตราการขยายตัวของประชากร	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมการปกครอง (๒๕๖๓)

	 ๒)	 โครงสรา้งประชากร

 โครงสรา้งประชากรไทยแบง่ตามช่วงอายุ ๓ กลุม่ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอ้ยกว่า ๑๕ ป)ี ประชากร 
วัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ป)ี และประชากรวัยสงูอายุ (อายุ ๖๐ ปขีึน้ไป) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มสีดัสว่นประชากรวัยเด็ก รอ้ยละ  
๑๗.๑๓ ของประชากรท้ังหมด หรอื ๑๑.๔๐ ล้านคน สดัส่วนประชากรวัยแรงงาน รอ้ยละ ๖๕.๕๒ ของประชากรท้ังหมด หรือ  
๔๓.๖๑ ล้านคน สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ ร้อยละ ๑๗.๓๕ ของประชากรท้ังหมด หรือ ๑๑.๕๕ ล้านคน เมื่อพิจารณา 
ในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ประชากรรวมมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยประชากรในชว่งวัยแรงงานและวัยสงูอายุมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้  
แต่ประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง (กรมการปกครอง, ๒๕๖๓) ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 
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เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged 
Society) เมื่อมปีระชากรอายุ ๖๐ ปข้ึีนไป มสีดัสว่นสงูถึงรอ้ยละ ๒๐ ของประชากรท้ังหมด และใน พ.ศ. ๒๕๗๔ ประเทศไทย 
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (Super-aged Society) เมื่อมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๘ ของ
ประชากรท้ังหมด (สำานกังานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค) ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีัดส่วนประชากร
วัยสูงอายุ ร้อยละ ๑๗.๓๕ ของประชากรท้ังหมด ซึ่งจัดว่าอยู่ในสังคมสูงวัย (รูปท่ี ๑.๗)

รูปที่	๑.๗	จำานวนประชากร	จำาแนกวัยเด็ก	วัยแรงงาน	และวัยสูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒	

ทีม่า	:	กรมการปกครอง (๒๕๖๓)

	 ๓)	 การยา้ยถ่ิน	และอัตราการว่างงาน	

 การย้ายถ่ินของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีผู้ย้ายถ่ินจำานวนท้ังสิ้น ๖.๖๔ แสนคน  
หรือคิดเป็นอัตราการย้ายถ่ินร้อยละ ๐.๙๘ ของประชากรท้ังประเทศ (๖๘.๐๒ ล้านคน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๘๗ จาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมผีูย้า้ยถ่ิน ๕.๖๘ แสนคน โดยแบ่งเปน็การยา้ยถ่ินภายในประเทศ ๖.๒๗ แสนคน และยา้ยมาจากต่างประเทศ 
๐.๓๗ แสนคน โดยประเทศท่ีย้ายเข้าประเทศไทยมากท่ีสุด คือ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา ร้อยละ ๕๓.๖ รองลงมา 
คือ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา อังกฤษ และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คิดเปน็ร้อยละ ๑๓.๕ 
๖.๕ ๕.๐ และ ๔.๙ ตามลำาดับ โดยส่วนใหญ่ย้ายถ่ินด้วยสาเหตุหน้าท่ีการงาน ร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมาคือ ย้ายติดตาม
ครอบครัว ย้ายกลับภมูลิำาเนา ย้ายท่ีอยู่อาศยั และย้ายเพ่ือการศกึษา คิดเปน็อัตราร้อยละ ๑๙.๕ ๑๖.๑ ๑๔.๑ และ ๔.๓  
ตามลำาดับ สำาหรบัผูย้า้ยถ่ินท่ีมงีานทำา ๔.๑๖ แสนคน ประกอบด้วย ผูท้ำางานในสาขาการผลิต ๐.๙๐ แสนคน สาขาการขายส่ง
และปลีก ๐.๘๒ แสนคน สาขาเกษตรกรรม ๐.๗๐ แสนคน และท่ีพกัและบรกิารอาหาร ๐.๕๘ แสนคน ท่ีเหลือเปน็สาขาอ่ืนๆ  
เมื่อพิจารณาตามอาชีพของผู้ย้ายถ่ินท่ีมีงานทำา พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริการและจำาหน่ายสินค้า ๑.๒๑  
แสนคน รองลงมาคือ ผูป้ระกอบงานอาชีพพื้นฐาน เช่น คนทำาความสะอาด คนงานด้านเกษตรกรรม และคนงานก่อสร้าง 
เป็นต้น ๐.๗๑ แสนคน ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ๐.๖๐ แสนคน  
ท่ีเหลือกระจายอยู่ในอาชีพอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า อัตราการย้ายถ่ินของประชากร 
มแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๑.๘) (สำานกังานสถิติแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข) 
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รูปที่	๑.๘	จำานวนผู้ย้ายถิ่น	และอัตราการย้ายถิ่น	พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๖๒

ทีม่า	: สำานักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๓ข)

 เมื่อพิจารณาการมีงานทำาและการว่างงานของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีประชากร 
ท่ีอยู่ในกำาลังแรงงานหรือพร้อมจะทำางาน ๓๘.๑๘ ล้านคน คิดเปน็ร้อยละ ๖๗.๕ ประกอบด้วย ผูม้งีานทำา ๓๗.๖๑ ล้านคน  
ผูว่้างงาน ๓.๗๓ แสนคน และผูร้อฤดกูาล ๑.๙๑ แสนคน คิดเปน็อัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๙๘ ของกำาลังแรงงานรวม ลดลง 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมผีูว่้างงาน ๔.๐๔ แสนคน คิดเปน็อัตราการว่างงาน รอ้ยละ ๑.๐๕ ของกำาลังแรงงานรวม หากพิจารณาเปน็ 
รายภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ ๑.๕ (๐.๗๘ แสนคน) รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร มอัีตราการว่างงานร้อยละ ๐.๙ เท่ากัน (๑.๐๒ ๐.๕๗ และ ๐.๔๖ แสนคน ตามลำาดับ) และภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื มอัีตราการว่างงานร้อยละ ๐.๘ (๐.๗๔ แสนคน) ตามลำาดับ หากพิจารณาอัตราการว่างงาน ตามกลุ่มอายุ พบว่า 
กลุม่วัยเยาวชน (อายุ ๑๕-๒๔ ป)ี มอัีตราการว่างงานรอ้ยละ ๕.๓ (๒.๐๖ แสนคน) รองลงมาคือ กลุม่วัยผูใ้หญ ่(อายุ ๒๕-๕๙ ป)ี 
มอัีตราการว่างงานรอ้ยละ ๐.๕ (๑.๖๓ แสนคน) และกลุม่วัยสงูอายุ (อายุ ๖๐ ปขีึ้นไป) มอัีตราการว่างงานรอ้ยละ ๐.๑ (๐.๐๔  
แสนคน) ท้ังนี้ หากจำาแนกการว่างงานตามประสบการณ์ทำางาน พบว่า มีผู้ว่างงานท่ีไม่เคยทำางานมาก่อน ร้อยละ ๕๑.๑  
(๑.๙๐ แสนคน) และผู้ว่างงานท่ีเคยทำางานมาก่อน ร้อยละ ๔๘.๙ (๑.๘๓ แสนคน) เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา  
พบว่า อัตราการว่างงานของประชากรมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น (รูปท่ี ๑.๙) (สำานกังานสถิติแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)
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รูปที่	๑.๙	จำานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๓ค)

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถิุนายน ๒๕๖๓ พบว่า ไตรมาส 
ท่ี ๑/๒๕๖๓ (มกราคม-มนีาคม) มผีูว่้างงาน ๓.๙๕ แสนคน คิดเปน็อัตราการว่างงาน รอ้ยละ ๑.๐ ของกำาลังแรงงานรวม และ
เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓ (เมษายน-มถิุนายน) ท่ีมผีูว่้างงาน ๗.๔๕ แสนคน คิดเปน็อัตราการว่างงานร้อยละ ๒.๐  
ของกำาลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจีำานวนผูว่้างงานและอัตราการว่างงาน 
เพิ่มขึ้น จากไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๒ (มกราคม-มนีาคม) ท่ีมจีำานวนผูว่้างงาน ๓.๕๑ แสนคน คิดเปน็อัตราการว่างงาน ร้อยละ 
๐.๙ ของกำาลังแรงงานรวม และไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ (เมษายน-มถิุนายน) ท่ีมจีำานวนผูว่้างงาน ๓.๗๖ แสนคน คิดเปน็อัตรา 
การว่างงาน ร้อยละ ๑.๐ ของกำาลังแรงงานรวม โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงานท่ีเคยทำางานมาก่อน และเมื่อพิจารณาเหตุผล 
ในการว่างงาน พบว่า มีสาเหตุมาจากสถานท่ีทำางานเลิก/หยุด/ปิดกิจการหรือหมดสัญญาจ้าง (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 
๒๕๖๓ค ๒๕๖๓ง และ ๒๕๖๓จ)

	 ๔)	 การศกึษา

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากรไทยมกีารศกึษาเฉล่ีย ๘.๗ ป ีเพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารศกึษาเฉล่ีย ๘.๖ ป ี 
และสำาหรับประชากรในวัยแรงงาน ชว่งอายุ ๑๕-๕๙ ป ีพบว่า มกีารศกึษาเฉล่ีย ๙.๗ ป ี สูงกว่าระดับการ ศกึษาขัน้บงัคับ ๙ ป ี 
แต่ยังต่ำากว่าเปา้หมายท่ีกำาหนดไว้ในแผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งกำาหนดไว้ท่ี ๑๒.๕ ป ี(สำานกังานสถิติ
แหง่ชาติ, ๒๕๖๓ฉ) และเมื่อพจิารณาผูท่ี้มงีานทำาตามระดับการศกึษาท่ีสำาเรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า เปน็ผูท่ี้สำาเรจ็การศกึษา
ระดับประถมศกึษา ๘.๔๐ ล้านคน หรือคิดเปน็ร้อยละ ๒๒.๓ ระดับอุดมศกึษา ๘.๒๐ ล้านคน หรือคิดเปน็ร้อยละ ๒๑.๘  
ไม่มีการศึกษาและต่ำากว่าประถมศึกษา ๗.๘๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖.๔๓  
ล้านคน หรือคิดเปน็ร้อยละ ๑๗.๑ และระดับมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๖.๓๙ ล้านคน หรือคิดเปน็ร้อยละ ๑๗.๐  
ท่ีเหลือกระจายอยู่ในการศกึษาอ่ืนๆ (สำานกังานสถิติแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

 สำาหรับสถานการณก์ารศกึษาในระดับอุดมศกึษา พบว่า จำานวนนกัศกึษาใหมใ่นสถานศกึษาของรฐั และ
สถานศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวน ๓๗๗,๖๙๑ คน ลดลงรอ้ยละ ๓.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๓๙๒,๒๓๓ คน และ
เมื่อพจิารณาชว่ง ๖ ปท่ีีผา่นมา พบว่า จำานวนนกัศกึษาใหมม่แีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมปีจัจัยท่ีสำาคัญ เชน่ ประชาชน 
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มกีารวางแผนครอบครัวมากข้ึน และจำานวนบุตรต่อครวัเรอืนลดลงจากยุคก่อนเพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เปน็ต้น 
ขณะท่ีการกระจายโอกาสใหน้กัเรียนได้เข้าถึงการศกึษาระดับสูงได้สะดวก ไมต้่องท้ิงถ่ินฐานไปไกล ทำาใหเ้กิดมหาวิทยาลัย
ใหม่ในต่างจังหวัดของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเกิดวิทยาเขตท่ีเป็นสาขาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
หลายแห่งมีความพยายามปรับตัว ได้แก่ (๑) การปรับหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานแต่ละช่วงวัย 
(๒) การพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยการใช้นวัตกรรมการศกึษาในการจัดการเรียนการสอน และการเปดิหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำาในต่างประเทศ และ (๓) การขยายกลุ่มเปา้หมายครอบคลุมไปถึงนกัศกึษาต่างชาติเพื่อทดแทนจำานวน
นกัศกึษาไทยท่ีลดลง (สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา ทำาให้ต้อง 
ปิดภาคเรียนนานขึ้น ไม่สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนตามปกติได้ ภาครัฐจึงได้จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแบบชั่วคราว โดยดำาเนนิการแก้ไขปญัหาผา่นแพลตฟอรม์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV) โดยแบง่การดำาเนนิงานเปน็ ๔ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ เปน็การสำารวจและเตรยีมความพร้อมของอุปกรณ์ของ
นกัเรยีน (๗ เมษายน-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ระยะท่ี ๒ เปน็การทดลองจัดการเตรยีมการสอนทางไกล (๑๘ พฤษภาคม-๓๐ 
มถิุนายน ๒๕๖๓) ระยะท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) ซึ่งได้วางแผนไว้สำาหรับ 
๒ สถานการณ์ คือ กรณีท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คล่ีคลาย และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ไมค่ล่ีคลาย และระยะท่ี ๔ การทดสอบและการศกึษาต่อ (๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ซึ่งปจัจุบันอยู่ในระยะท่ี ๓ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คล่ีคลาย คือ ได้มีการกลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว (สำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

	 ๕)	 การสาธารณสขุ

 การเจ็บปว่ยด้วย ๑๑ โรคเฝา้ระวังใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจีำานวนผูป้ว่ยรวม ๘๖๓,๗๐๔ ราย เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๓๕.๗๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๖๓๖,๑๗๔ ราย โดยมจีำานวนผูป้ว่ยโรคไข้หวัดใหญ่มากท่ีสุด ร้อยละ ๔๕.๘๙  
รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ และโรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๒๙.๗๐ และ ๑๕.๑๙ ตามลำาดับ (กรมควบคุมโรค อ้างถึง 
ในสำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ง) 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถิุนายน ๒๕๖๓ พบว่า มผีูป้ว่ย 
๑๑ โรคเฝ้าระวัง รวมท้ังสิ้น ๒๔๖,๔๕๒ ราย ลดลงร้อยละ ๓๗.๙๐ จากช่วงเวลาเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีผู้ป่วยรวม 
ท้ังสิน้ ๓๙๖,๘๘๒ ราย โดยลดลงในทกุโรค อาทิ โรคไข้หวัดใหญ ่ลดลงรอ้ยละ ๔๖.๘๐ โรคไข้เลือดออก ลดลงรอ้ยละ ๔๓.๘๗ 
และโรคปอดอักเสบ ลดลงร้อยละ ๑๕.๑๓ สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้ประชาชน 
เฝ้าระวัง และดูแลตัวเองมากกว่าเดิม รวมถึงมาตรการกักตัวอยู่บ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำาให้โอกาส 
ในการสัมผัสเชื้อโรคจากสถานท่ีหรือจากบุคคลลดลง (กรมควบคุมโรค อ้างถึงในสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19  
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และกำาหนดให้ผู้ติดเช้ือโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ในระยะต่อมา ประเทศไทยพบการแพร่ระบาดใหญ่ โดยเป็น 
การติดเชือ้เปน็กลุม่ก้อน (Cluster) จนทำาใหย้อดผูติ้ดเช้ือของประเทศไทยเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการแพรร่ะบาด 
ในสนามมวย จำาเป็นต้องยกระดับมาตรการการควบคุมและป้องกันโรค โดยรัฐบาลประกาศให้การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
เพื่ อให้สามารถแก้ไข ป้องกันไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดร้ายแรงมากขึ้นและยุติสถานการณ์ฉุกเฉินลง  
นอกจากนี้ ได้มีการบังคับใช้ “เคอร์ฟิว” ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ต้ังแต่เวลา ๒๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. โดยยึดหลัก  
“หยุด เล่ือน เล่ียง ปิด” สถานท่ี กิจกรรม หรือบริการท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมท้ังล็อกดาวน์ในบางจังหวัด 
ท่ีมกีารแพร่ระบาดสูง (สำานกังานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๓)

 ผลกระทบหลังสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 หลังจากมกีารผอ่นปรนใหกิ้จการและกิจกรรม
ต่างๆ สามารถเปดิดำาเนนิการได้ แต่ยังคงต้องเฝา้ระวัง และปอ้งกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ศนูย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน
พื้นท่ีชุมชน เพื่อใช้ระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะในการติดตามและสอบสวนโรค ทำาให้ 
เจ้าหนา้ท่ีสามารถติดตามผูส้มัผสัใกล้ชดิจากพกัิดสถานท่ีท่ีบุคคลเขา้ใชบ้รกิาร หากเกิดเหตุการณก์ารแพรร่ะบาดข้ึนอีกครัง้  
(สำานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๓)

 การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มกีารปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal)  
ในด้านสถานท่ี ความปลอดภัย รูปแบบการใหบ้รกิาร (Re-design Health Service) ใหส้อดคล้องกับความต้องการของผูรั้บบรกิาร  
ครอบคลุมทุกบริการท่ีสามารถดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดในสถานพยาบาล 
และยกระดับระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการแพทย์วิถีใหม่ หรือ 
New Normal of Medical Service มุง่เนน้การปรับจาก Hospital Based เปน็ Personal Based คือ ลดการมาโรงพยาบาล  
เพิม่การดแูลผูป้ว่ยอยู่ท่ีบา้น โดยจำาแนกกลุ่มผูป้ว่ยเพื่อกำาหนดรูปแบบบรกิารท่ีเหมาะสม เชน่ การรับยาท่ีรา้นขายยาใกล้บา้น  
หรือการส่งยาทางไปรษณีย์แทนการเดินทางมารับยาท่ีโรงพยาบาล สำาหรับกลุ่มผู้ป่วยท่ีดูแลตัวเองได้ในระดับดีมาก  
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ไม่จำาเป็นต้องพบแพทย์เป็นประจำา หากมีความจำาเป็น ต้องมีการจัดระบบการรอคอย เป็นต้น รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยบริหารจัดการต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำาของกระบวนการรักษา เพื่อช่วยอำานวยความสะดวก 
ในการใหบ้ริการและรับบริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) ท่ีบ้าน โดยไมจ่ำาเปน็ต้องมาโรงพยาบาล และใหค้วามสำาคัญ 
กับความปลอดภัยและสรา้งความมัน่ใจในการรบับรกิารทางการแพทยผ์า่นระบบออนไลนแ์ละเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพ่ือให ้
สามารถขับเคล่ือนระบบการให้บริการการรักษาทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสขุได้ปฏิรูประบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสขุภาพ และผลักดันการขบัเคล่ือนระบบสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลผ่านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (e-Health Strategy) เพ่ือสร้างระบบปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
ไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดงานซ้ำาซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน พร้อมท้ังพัฒนาโรงพยาบาล
เพื่อยกระดับสู่การเป็น Smart Hospital ในระยะแรกของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรคโควิด 19 (สำานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๓)

	 ๖)	 การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อม

 การพัฒนาในปัจจุบันได้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น รถยนต์
ไฟฟา้ เกษตรแมน่ยำา และแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform เปน็ต้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารสง่เสรมิการพฒันานวัตกรรม 
เพื่อสังคมสำาหรับเมอืงและชุมชน (สำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ก) ดังนี้

 (๑)	นวัตกรรมการเกษตร โดยศนูย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative 
Center: ABC Center) ทำาหน้าท่ีเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงประสานงานและขับเคล่ือนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ 
ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาผูป้ระกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรท่ีมรูีปแบบธรุกิจใหม ่(New Business Model) และใช้เทคโนโลยี
เชิงลึก (Deep Tech) ให้สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตร เพื่อนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
การทำาเกษตรกรรมของประเทศ (Agriculture Transformation) 

 (๒)	นวัตกรรมเชงิพ้ืนที	่มุง่หวังจะนำาพาประเทศไทยใหก้้าวทันความเปล่ียนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 
๔.๐ ได้สนองตอบต่อเป้าหมายสำาคัญนี้ ด้วยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ดำาเนินการผ่านพันธกิจหลัก 
ในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นท่ี (Area-based Innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นท่ีด้านธุรกิจนวัตกรรม  
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รูปแบบการดำาเนินชีวิตท่ีทันสมัย และการลงทุนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนท่ีนั้นๆ เชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมเีปา้หมายในการดำาเนนิงาน ๓ ระดับ ได้แก่ ระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor) เมอืงนวัตกรรม  
(City Innovation) และย่านนวัตกรรม (Innovation District)

 (๓)	นวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด ส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในประเด็น
นวัตกรรมเชิงสังคม ในขอบเขตหลัก ๙ ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความเช่ือมโยงระหว่างอาหาร น้ำา  
และพลังงาน ด้านภาครฐัและการศกึษา ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสงัคม ด้านเกษตรกรรมยัง่ยืน ด้านความเปน็เมอืง  
ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม และด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมท้ังได้พัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และมลูนธิ ิร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนว่ยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อสังคม 
ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม แปลงเทคโนโลยีเปน็ทุนและทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

 สำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ได้รว่มกับบรษัิทเอกชนพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ท่ีเก่ียวกับสิง่แวดล้อม ได้แก่ (๑) โครงการ Smart GHG: แอปพลิเคชนัสำาหรบัคำานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสำาหรบัชุมชน 
เพื่อพฒันาต้นแบบแอปพลิเคชันสำาหรับคำานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชจ้ริง โดยมกีารติดต้ัง 
ท่ีตำาบลนาขาม อำาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ตำาบลสวนแตง อำาเภอเมอืงสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และตำาบลสุคิริน  
อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธวิาส (๒) โครงการระบบเฝา้ระวังมลภาวะทางอากาศด้วยเทคโนโลยี (Internet of Things: IoT)  
เพื่อพฒันาต้นแบบและทดสอบระบบเฝา้ระวังมลภาวะทางอากาศด้วยเทคโนโลย ีIoT ซึง่มกีารติดต้ังท่ีเทศบาลเมอืงกระทุ่มล้ม  
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (๓) โครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำาหรับชุมชนหนองมะโมง  
อำาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่ อสร้างและติดต้ังระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียฟาร์มสุกร 
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ท่ีผ่านการบำาบัดแล้ว ส่งจ่ายให้แก่ชุมชนตำาบลหนองมะโมง รวมท้ังเป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน 
และระดับภูมิภาคด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ (๔) โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกชุมชน ประกอบด้วย กระเบื้อง
คอนกรีตปูพ้ืน คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแและขอบคันหิน ทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน ดำาเนินการในพื้นท่ีตำาบลเมืองจัง  
อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ (๕) โครงการระบบปรับสภาวะอากาศลดการติดเชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 
บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อออกแบบและติดต้ังระบบปรับสภาวะอากาศท่ีสามารถลดการติดเชื้ อโรคติดต่อ 
ระบบทางเดินหายใจสำาหรับโรงพยาบาลอุ้มผาง อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (สำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน), 
๒๕๖๓ข)  

๑.๒ สถานการณ์และการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค
 ๑.๒.๑ ระดับโลก

	 ๑)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

 องค์การอุตนุยิมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) รายงานใน WMO Statement 
on the State of the Global Climate in 2019 ว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อุณหภมูเิฉล่ียของโลก มค่ีาสูงกว่าอุณหภมูใินยุคอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. ๒๓๙๓-๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๑±๐.๑ องศาเซลเซียส และยังถือเป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดเป็นครั้งท่ีสองท่ีเคยมีบันทึกมา  
ในขณะท่ีรายงานพเิศษว่าด้วยภาวะโลกรอ้น ๑.๕ องศาเซลเซยีส ของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) รายงานว่า มนษุยไ์ด้มสีว่นใหอุ้ณหภมูเิฉล่ียของ
โลกสงูขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซยีส (มกีารเปล่ียนแปลงระหว่าง ๐.๘-๑.๒ องศาเซลเซยีส) สงูกว่าอุณหภมูใินยุคอุตสาหกรรม  
และพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูง คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีการปล่อย 
๔๐๗.๘±๐.๑ หนึ่งส่วนในล้านส่วน (Parts Per Million: ppm) ก๊าซมเีทนปล่อย ๑,๘๖๙±๒ หนึ่งส่วนในพันล้านส่วน (Parts 
Per Billion: ppb) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ปล่อย ๓๓๑.๑±๐.๑ หนึ่งส่วนในพันล้านส่วน ค่าการปล่อยก๊าซดังกล่าวสูงข้ึน 
คิดเปน็ร้อยละ ๑๔๗ ๒๕๙ และ ๑๒๓ ตามลำาดับ และการปล่อยก๊าซเหล่านีม้แีนวโนม้สูงขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (WMO, 2020) 

 การประชุมรัฐภาคีอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ี ๒๕ (COP25)  
ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ได้มีการทบทวนการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการบริหารของกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอ สำาหรับการสูญเสียและความเสียหายจากผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ท่ีประชุมมมีติใหค้ณะกรรมการบรหิารของกลไกระหว่างประเทศวอรซ์อฯ หารอืรว่มกับ 
คณะกรรมการด้านการเงิน เพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานของกลไกทางการเงินเพิ่มเติม พร้อมท้ังให้จัดต้ังกลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญ และเครือข่ายซันติอาโกสำาหรับการหลีกเล่ียง ลด และจัดการกับการสูญเสียและความเสียหายจากผลกระทบ 
ด้านลบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีมติให้หารือเพิ่มเติมในการประชุมองค์ย่อยเพ่ือให้ 
คำาปรกึษาด้านเทคนคิและวิทยาศาสตร ์ครัง้ท่ี ๕๒ และการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสัุญญาฯ สมยัท่ี ๒๖ ในหลายประเด็น อาทิ 
กรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส และการเงินเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและ 
กฎการดำาเนินงานสำาหรับข้อ ๖ ของความตกลงปารีส ซึ่งครอบคลุมกลไกตลาดในการซื้อขายคาร์บอนระหว่างประเทศ
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีไม่มีการซื้ อขายคาร์บอนเข้ามาเก่ียวข้อง (สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

 รายงาน Global Climate Risk Index 2020 ขององค์กร Germanwatch ได้จัดอันดับประเทศท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๑ อาทิ วาตภัย อุทกภัย คล่ืนความร้อน และ
ภัยพิบัติอ่ืนๆ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำาให้เกิดภัยพิบัติตามมาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว มากกว่า ๑๒,๐๐๐ ครั้ง ทำาใหม้ผีูเ้สียชีวิตท่ัวโลกประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ คน และมลูค่าความสูญเสียประมาณ ๓.๕๔ 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี  
เปน็ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากท่ีสุด ขณะท่ีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๑ เครือรัฐปวยร์โตรีโก สาธารณรัฐ

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓58



แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐเฮติ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มากท่ีสุด (Germanwatch, 2020) 

 World Economic Forum ได้รายงานความเสีย่งของโลกใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรายงาน The Global Risks 
Report 2020 ว่าผลจากการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ ประชากร และเทคโนโลยี ส่งผลต่อภมูริัฐศาสตร์ของประเทศต่างๆ  
ในโลก โดยโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิมและเคยสนับสนุนเก้ือกูลกัน เป็นพันธมิตร หรือมีข้อตกลงร่วมกันดังท่ีเกิดขึ้นในอดีต  
อาจเปล่ียนแปลงไป และส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้น และหากผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียยังคงมุ่งแสวงหา 
ความได้เปรียบทางภมูริัฐศาสตร์ จะทำาใหไ้มส่ามารถสร้างระบบหรือกลไกเพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาท่ีมอียู่ 
ทำาใหข้าดโอกาสร่วมกันดำาเนนิการในเรื่องท่ีสร้างสรรค์ได้ โดยความเสี่ยงในระดับโลกท่ีควรใหค้วามสำาคัญม ี๔ เรื่อง ได้แก่ 
(๑) ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกันในสังคม (๒) การคุกคามอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทำาให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น (๓) ความแตกต่างในด้านการเข้าถึงและ 
ความปลอดภัยในเทคโนโลยดิีจิทัลหรอืระบบอินเทอรเ์นต็และ (๔) ระบบสขุภาพท่ีมภีาวะกดดันท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (World Economic Forum, 2020)

	 ๒)	 ภัยพิบติัธรรมชาติ

 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้รายงานผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติใน WMO Statement on 
State of the Global Climate in 2019 ว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์คล่ืนความร้อนท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรปประมาณ
ปลายเดือนมถิุนายนและเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มอุีณหภมูสิูงถึง ๔๖ องศาเซลเซียส สูงกว่าครั้งท่ีมอุีณหภมูสิูงสุดถึง ๑.๙ 
องศาเซลเซียส ในฝั่ งทวีปเอเชียท่ีประเทศญี่ปุน่พบว่า มคีล่ืนความร้อนเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นท่ีบนเกาะฮอกไกโด  
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีอุณหภูมิสูงถึง ๓๙.๕ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีสูงสุดท่ีมีการบันทึกไว้  
แต่ไม่ได้เกิดความสูญเสียใด อีกคร้ังหนึ่งเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีท่ีคนหนาแน่นของเกาะฮอนชู และ 
ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบนเกาะ ขณะท่ีคล่ืนความร้อนท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศออสเตรเลียในระหว่าง 
ฤดูร้อน หรือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ซึ่งเป็นเดือนท่ีร้อนท่ีสุด มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ๑ องศาเซลเซียส  
ทำาใหอ้อสเตรเลียได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะท่ีเมอืงแอดิเลด (Adelaide) มอุีณหภมูสิูงถึง ๔๖.๖ 
องศาเซลเซียส และคล่ืนความร้อนยังแผ่ไปถึงประเทศนิวซีแลนด์ ทำาให้ช่วงปลายเดือนมกราคมมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  
ท่ีเมอืงฮามลิตัน (Hamilton) มอุีณหภมูสิูงถึง ๓๒.๙ องศาเซลเซียส (WMO, 2019)

 ภาวะฝนแล้งใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดขึ้นจากสภาพท่ีมีความแห้งแล้งผิดปกติต่อเนื่องยาวนานพบได้ 
ในประเทศออสเตรเลีย ฝั่ งตะวันตกของประเทศอินโดนเีซีย และพื้นท่ีใกล้เคียง รวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศในแถบ
อเมริกากลาง และบางประเทศในอเมริกาใต้ ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมปีริมาณน้ำาฝนมาก ได้แก่ ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ตอนเหนอืของประเทศแคนาดา ตอนเหนอืของสหพนัธรฐัรสัเซยี เอเชยีตะวันตกเฉยีงใต้ ตอนเหนอืของสาธารณรฐัประชาชนจีน  
และประเทศทางฝั่ งตะวันออกของทวีปแอฟรกิา ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมปีรมิาณฝนตกมากจนเกิดน้ำาท่วม พบได้ท่ีสาธารณรฐัอินเดีย
ในฤดมูรสมุ โดยเฉพาะฝั่ งตะวันตกและทางตอนเหนอืของสาธารณรฐัอินเดีย รวมไปถึงประเทศขา้งเคียง พบว่ามปีรมิาณน้ำาฝน 
สูงกว่าค่าเฉล่ียถึงร้อยละ ๑๐ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๓ ขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีูสู้ญหายจากอุทกภัยในสาธารณรัฐอินเดีย  
สหพันธส์าธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มากกว่า 
๒,๒๐๐ คน และภาวะน้ำาท่วมทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน มีผู้เสียชีวิต ๘๓ คน และเกิด 
ความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจมากกว่า ๒.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (WMO, 2019)

 การเกิดพายุหมนุเขตรอ้น (Tropical Cyclone) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดขึน้ในขัว้โลกเหนอืถึง ๗๒ ลกู มากกว่า 
ค่าเฉล่ียท่ี ๕๙ ลูก และเกิดขึ้นในขัว้โลกใต้จำานวน ๒๗ ลกู มจีำานวนสงูสดุต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน็ต้นมา พายุหมนุท่ีรุนแรงท่ีสดุ
เกิดข้ึนในมหาสมทุรอินเดียตอนเหนอืจำานวน ๓ ลกูท่ีมคีวามเรว็ลมมากกว่า ๑๐๐ ไมล์ทะเลต่อชัว่โมง ขณะท่ีพายุหมนุโซนรอ้น 
โดเรียน (Dorian) ซึ่งมีความรุนแรงระดับสูงสุดระดับ ๕ ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก ได้ทำาให้เกิดดินถล่ม 
ในประเทศบาฮามาส ด้วยความเร็วลมสูงถึง ๑๖๕ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ทำาใหม้ผีูเ้สียชีวิตถึง ๖๐ คน และสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจประมาณ ๓.๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (WMO, 2019)
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 ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เกิดภาวะฝนตกน้อยกว่าค่าเฉล่ียมาต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และขยายระยะเวลาท่ีมฝีนนอ้ยกว่าปกติ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำาใหเ้กิดภาวะแหง้แล้งอยา่งรุนแรงท่ีสดุในชว่ง 
เดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม พ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบมากท่ีสดุ ได้แก่ ทางตอนบนของรฐันวิเซาท์เวลสแ์ละสว่นท่ีติดกับพ้ืนท่ี
ของรัฐควีนสแลนด์ มีปริมาณน้ำาฝนน้อยกว่าค่าเฉล่ียรายปีถึงร้อยละ ๗๐-๘๐ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย  
มค่ีาปริมาณน้ำาฝนต่ำากว่าค่าเฉล่ีย (WMO, 2019)

 ประเทศออสเตรเลียได้เกิดไฟปา่ค่อนขา้งยาวนาน และรุนแรงในช่วงปลายป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไฟปา่ 
เริ่มขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ช่วงตอนต้นเดือนกันยายน  
และมีการลุกลามขยายวงออกไปทางตอนใต้ ใช้เวลาหลายเดือนในการสกัดการลุกลามของไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศ 
มคีวามแหง้แล้งอย่างรุนแรง ประกอบกับมลีมตะวันตกพัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปน็ช่วงท่ีอากาศร้อน และจากการประเมนิ
ค่าดัชนอัีนตรายจากไฟปา่ (Forest Fire Danger Index) ซึ่งเปน็ค่าท่ีแสดงถึงความรุนแรงของอากาศท่ีทำาใหเ้กิดไฟปา่ พบว่า  
เดือนธนัวาคมเปน็เดือนท่ีมค่ีาดัชนอัีนตรายจากไฟปา่สูงสุด ทำาใหก้ารดับไฟปา่ในพื้นท่ีดังกล่าวได้ไมส่ำาเร็จ ต้องดำาเนนิการ
ไปจนถึงต้นเดือนมกราคมในปถัีดไป พบว่า มผีูเ้สียชีวิต ๓๓ คน และบ้านเรือนเสียหายมากกว่า ๒,๐๐๐ หลังคาเรือน มพีื้นท่ี
ได้รับความเสียหายมากกว่า ๗ ล้านเฮกตาร์ โดยเฉพาะในรัฐนวิเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย (WMO, 2019) 

	 ๓)	 ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า

 องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations: FAO) ได้รายงานการประเมนิสถานการณ์ปา่ไมโ้ลก พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Global Forest Resource Assessment 
2020) ว่าปจัจุบันพื้นท่ีปา่ของโลกมปีระมาณ ๔.๐๖ พันล้านเฮกตาร์ คิดเปน็ร้อยละ ๓๑ ของพื้นท่ีแผน่ดิน ซึ่งพื้นท่ีปา่ท่ีมี
อยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ใน ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหพันธส์าธารณรัฐบราซิล แคนาดา สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (GEF, 2018)

 ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ พื้นท่ีปา่ไมสู้ญเสียไปประมาณ ๑๗๘ ล้านเฮกตาร์ หรือเทียบเท่าขนาดประเทศ
ลิเบีย ท้ังนี ้เมื่อพิจารณาการลดลงของพื้นท่ีปา่ไมร้ะหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ พบว่า มพีื้นท่ีปา่ไมล้ดลง ๗.๘ ล้านเฮกตาร์
ต่อป ีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ พื้นท่ีปา่ไมล้ดลง ๕.๒ ล้านเฮกตาร์ต่อป ีและระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓ พื้นท่ีปา่ไม้
ลดลง ๔.๗ ล้านเฮกตาร์ต่อป ีจากข้อมลูดังกล่าว พบว่า อัตราการสูญเสียพื้นท่ีปา่ไมใ้นปปีจัจุบันช้าลง (GEF, 2018)

 ทวีปแอฟริกามีการสูญเสียพื้นท่ีป่ามากท่ีสุดในโลก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓ ประมาณ ๓.๙  
ล้านเฮกตาร์ รองลงมาคือทวีปอเมริกาใต้ ประมาณ ๒.๖ ล้านเฮกตาร์ ขณะเดียวกัน ทวีปเอเชียมพีื้นท่ีปา่ไมเ้พิ่มขึ้นมากกว่า
ทวีปอ่ืนๆ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๑.๒ ล้านเฮกตาร์ (GEF, 2018)

 กองทนุสิง่แวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ได้รายงานความก้าวหนา้การสนบัสนนุ 
งบประมาณผา่นกองทนุสิง่แวดล้อมโลก เพื่อดำาเนนิโครงการ The Amazon Sustainable Landscapes Program เพื่อเพิม่พ้ืนท่ี 
ปา่อนรุกัษ์ ลดการตัดไมท้ำาลายปา่ สง่เสรมิการดแูลรกัษาพชืพื้นถ่ิน สง่เสรมิการอนรุกัษ์ระบบนเิวศน้ำาจืดท่ียัง่ยืน และอนรุกัษ์ 
สิง่มชีวิีตทุกชนดิ รวมถึงการใหบ้ริการของระบบนเิวศ และคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีปา่แอมะซอน ภายใต้ความรว่มมอืท่ี 
เข้มแข็งของประเทศบราซิล โคลัมเบีย และเปรู ซึ่งในพื้นท่ีปา่แอมะซอน มพีื้นท่ีท่ีประกาศเปน็พื้นท่ีปา่อนรุักษ์ และอุทยาน 
แหง่ชาติ จำานวน ๖๑๐ แหง่ ครอบคลมุ ๒๑๐ ล้านเฮกตาร ์มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ ๓๔ ล้านคน โดยมกีลุม่คนพื้นเมอืงอาศยั 
อยู่ในพื้นท่ีป่ามากกว่า ๓๕๐ กลุ่ม เป็นแหล่งของพืชมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชนิด ปลาน้ำาจืดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ชนิด  
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมประมาณ ๔๒๗ ชนิด นกมากกว่า ๑,๓๐๐ ชนิด สัตว์เล้ือยคลาน ๓๗๐ ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา
มากกว่า ๔๐๐ ชนดิ (GEF, 2018) 

	 ๔)	 ทรพัยากรน้ำา

 การใช้น้ำาท่ัวโลกมีการคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จำานวนประชากรโลก รวมท้ังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก และการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการบริโภค ขณะท่ี
ความไม่แน่นอนในเรื่องของแหล่งน้ำาท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ซ้ำาเติมสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำาให้
รุนแรงมากยิง่ขึ้น แมว่้าปจัจุบนัทรพัยากรน้ำาอาจจะยงัคงมอียูจ่ำานวนมาก แต่การขาดแคลนน้ำายงัคงเกิดขึ้นได้บ่อยคร้ัง และ
แมไ้มไ่ด้เกิดขึ้นอย่างถาวรก็ตาม ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเปน็สาเหตุของการเล่ือนฤดูกาลไมเ่ปน็
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ไปตามท่ีคาดการณไ์ว้ อาทิ ฤดฝูนมฝีนตกไมต่รงตามชว่งเวลาในหลายพื้นท่ี ท้ังนี ้การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศชว่ยเพิม่
ความถ่ีและเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพน้ำาก็จะได้รับผลกระทบมากข้ึน เนื่องจากอุณหภูมิ
ของน้ำาท่ีสูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำานอ้ยลง และความสะอาดของแหล่งน้ำาลดลง ทำาใหเ้กิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ำา
ไมส่ะอาดและเกิดการปนเปื้ อน อันมสีาเหตุมาจากการเกิดน้ำาท่วม หรือความเข้มข้นของมลพิษมากขึ้น ในช่วงท่ีเกิดน้ำาแล้ง 
(UN Water, 2020)

	 ๖)	 ความหลากหลายทางชวีภาพ

 องค์กรสำาหรับเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
บริการจากระบบนเิวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service-IPBES)  
ได้จัดทำารายงานการประเมนิความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศในระดับโลก (Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services, 2019) กล่าวถึงสิ่งมชีีวิตและธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศยักัน โดยธรรมชาติสามารถ
เปน็แหล่งอาหาร พลังงาน ยารักษาโรค และประโยชนอ่ื์นๆ ใหแ้ก่มนษุย์ เช่น ประชากรประมาณ ๒ พันล้านคน ใช้ฟืนเปน็ 
เชื้อเพลิงในการดำารงชีวิต ประชากรประมาณ ๔ พันล้านคน ต้องพึ่งพิงยาท่ีผลิตจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ เปน็ต้น  
ขณะท่ีมนษุยใ์ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ แต่ก็ได้ทำาลายใหเ้สื่อมโทรมลงไปด้วย อีกท้ังได้ก่อมลพษิจากกระบวนการ
ผลิตและการใชป้ระโยชนส์ูธ่รรมชาติ ผา่นกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประมง การเกษตร การทำาปา่ไม ้การทำาเหมอืงแร ่การผลิต 
และใชพ้ลังงาน การท่องเท่ียว การก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ สง่ผลใหค้วามหลากหลายทางชวีภาพลดลง เชน่ สถานะ 
ของระบบนิเวศตามธรรมชาติลดลงร้อยละ ๔๗ โดยเฉล่ีย และส่ิงมีชีวิตร้อยละ ๒๕ ของสปีชีส์ท้ังหมดถูกคุกคามอยู่ใน
สภาวะเสี่ยงสูญพันธุ ์ เป็นต้น โดยมีปัจจัยผลักดันท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี้ขึ้น ปัจจัยผลักดัน 
ทางตรง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและทรพัยากรทางทะเล การดำาเนนิกิจกรรมท่ีทำาลายธรรมชาติโดยตรง  
การปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ การรุกรานของชนดิพนัธุต่์างถ่ิน และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ในด้านปจัจัย 
ผลักดันทางอ้อม ได้แก่ ลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม เทคโนโลย ีองค์กร และความโปรง่ใส เปน็ต้น ท้ังนี ้ 
ผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มควรร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยการรวมหลายแนวคิดเก่ียวกับการมีชีวิตท่ีดีมาเป็นแนวทาง ลดการบริโภค
และการปล่อยของเสีย ลดความเหล่ือมล้ำา ดำาเนนิการอย่างเปน็ธรรมและเท่าเทียม ใช้เทคโนโลยีท่ีเปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม  
พัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสนับสนุนการศึกษาและแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (IPBES, 2019) 
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 ๑.๒.๒ ระดับภูมิภาค (อาเซียน)

 ประเทศในแถบภมูภิาคอาเซยีนมกีารเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยา่งต่อเนือ่ง ประกอบกับผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ได้สง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณด้์านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใน
ภมูภิาคอยา่งกว้างขวาง ดังมกีารเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ดังนี้

	 ๑)	 มลพิษอากาศ

 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้รายงานมลพิษทางอากาศในทวีปเอเชียและแปซิฟิก  
กล่าวว่า ประชากรในทวีปเอเชยีและแปซฟิกิ ร้อยละ ๙๒ หรอืประมาณ ๔ พนัล้านคน มโีอกาสได้สัมผสักับมลพษิทางอากาศ 
ท่ีอยูใ่นระดับท่ีมคีวามเสีย่งต่อสุขภาพ โดย พ.ศ. ๒๕๕๘ มลพษิทางอากาศท่ีสรา้งความเสยีหายได้มากท่ีสดุ คือ ฝุน่ละออง PM2.5  
และโอโซนระดับพื้นดิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมท้ังส่งผลกระทบต่อการผลิต 
อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแหล่งของมลพิษเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละประเทศ สาเหตุหลักของ 
ฝุน่ละอองขนาดเล็กเกิดจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล รวมถึงไฟปา่และไฟไหมป้า่พรุ และจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม (UNEP, 2019) 

 ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการจัดทำา Roadmap on ASEAN Cooperation towards 
Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation (ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap) 
หรอืแผนท่ีนำาทางอาเซยีนปลอดหมอกควันข้ามแดน ระหว่างการประชุมสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี ๒๖ และ ๒๗ ใหภ้มูภิาคอาเซยีน 
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง โดยประเทศไทยได้จัดการ
ประชุมคณะทำางานอาเซียนเพื่อยกร่างแผนท่ีนำาทางดังกล่าว ระหว่างวันท่ี ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งท่ีประชุมได้ร่วมระดมความคิดเหน็เพื่อกำาหนดวิสัยทัศนเ์ปา้หมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดำาเนนิงาน เพื่อเปล่ียน 
ใหภ้มูภิาคอาเซียนเปน็ภมูภิาคปลอดหมอกควันข้ามแดนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓)

	 ๒)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

 รายงาน Global Climate Risk Index 2020 ได้รายงานดัชนีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ท่ีมีการประเมินประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงสุด ๑๐ อันดับท่ัวโลกใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
พบว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศในสมาชิก อาเซียนท่ีติดอันดับประเทศท่ีได้รับผลกระทบสูงสุด แต่เมื่อประเมิน 
ในรอบ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๖๑) ม ี๓ ประเทศในสมาชกิอาเซยีนท่ีติดอันดับประเทศท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ ได้แก่ ประเทศ 
เมียนมา (อันดับ ๒) จากการเกิดพายุไซโคลนนากิสใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศฟิลิปปินส์ (อันดับ ๔) จากพายุไต้ฝุ่นบบพา 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ พายุไต้ฝุ่นไห่เย่ียนใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และพายุมังคุดใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศเวียดนาม (อันดับ ๖)  
จากการเกิดพายุ พายุไต้ฝุน่ และความแหง้แล้ง (Germanwatch, 2020) 

 ประเทศไทยได้จัดทำาแถลงการณ์ร่วมอาเซียน จำานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศสำาหรับการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 ท่ีนายกรัฐมนตรี 
ได้นำาเสนอ ต่อท่ีประชุม UN Climate Action Summit 2019 เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก  
สหรัฐอเมริกา และแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำาหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ สมยัท่ี ๒๕ ท่ีประเทศไทยในฐานะประธานอาเซยีนนำาไปกล่าวต่อการประชุมภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัท่ี ๒๕ รวมถึงการเปน็เจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-China Cooperation on 
Energy Transition and Climate Resilient Development เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร ในการร่วม
กันพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำาและขับเคล่ือนนโยบายการนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในภูมิภาค และส่งเสริมให้อาเซียนบรรลุ
ตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมท่ีประเทศได้ให้สัตยาบันไว้ในเวทีระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยเผยแพร่นโยบายการลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการดำาเนนิงานในเรื่องสังคมคารบ์อนต่ำา เพื่อนำาไปสูก่ารบรรลผุลตามขอ้เสนอการมสีว่นรว่ม 
ท่ีได้ใหส้ัตยาบันไว้ในเวทีสากล (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า

 ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปน็ภมูภิาคท่ีมคีวามหลากหลายของชนดิพนัธุป์า่ไมเ้ขตรอ้น คิดเปน็ 
ผืนป่าเขตร้อนเกือบร้อยละ ๑๕ ของป่าเขตร้อนบนโลก ขณะท่ีมีหลายประเทศในโลกมีการทำาลายป่าไม้ ส่งผลให้เกิด 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓62



ความเสยีหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีผา่นมา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้สญูเสยีพืน้ท่ีปา่ 
ไปประมาณ ๘๐ ล้านเฮกตาร ์สาเหตหุลักมาจากกิจกรรมของมนษุย ์และเปน็ปจัจัยขบัเคล่ือนหลักท่ีทำาใหเ้กิดการสญูเสยีพ้ืนท่ี
ปา่ไม ้ได้แก่ การทำาไม ้การถางพื้นท่ีเพื่อปลกูพชือาหาร การปลกูพชืเศรษฐกิจ และการทำาการเกษตร (EU Commision, 2019)

 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซยีน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดการประชุมรฐัมนตรอีาเซยีนสมยัพเิศษ เรื่อง  
การปอ้งกันการลักลอบค้าสตัว์ปา่และพชืปา่ผดิกฎหมาย (Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade)  
เมื่อวันท่ี ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในการแก้ไขปญัหาการลักลอบค้าสตัว์ปา่และพชืปา่ผดิกฎหมายในภมูภิาคใหม้คีวามเขม้แขง็ โดยผา่นการหารอืและแลกเปล่ียน 
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติท่ีดี และท่ีประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์เชียงใหม่
ของรัฐมนตรอีาเซยีนท่ีรบัผดิชอบด้านอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนดิพนัธุส์ตัว์ปา่และพชืปา่ท่ีใกล้สญูพันธุ ์
และการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการค้าสัตว์ปา่และพืชปา่ผดิกฎหมาย ซึ่งมเีนื้อหาประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องในระดับภมูภิาคและระดับโลก (Global and Regional Wildlife Trade Policy) การลดความต้องการ
บริโภคสัตว์ป่าและพืชป่า (Demand Reduction) การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธภิาพ และการปราบปรามการค้าสัตว์
ปา่และพืชปา่ผดิกฎหมายทางอินเทอร์เนต็ (Wildlife Cybercrime) (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช, ๒๕๖๓ก)

	 ๔)	 ความหลากหลายทางชวีภาพ

 ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปน็ภมูภิาคท่ีมคีวามสำาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก  
มีพ้ืนท่ีเพียงร้อยละ ๓ ของพื้นท่ีโลก แต่มีพืชและสัตว์ร้อยละ ๑๘ ของท้ังโลก มีสัดส่วนชนิดพันธุ์ของนกประจำาถ่ินและ 
สตัว์เล้ียงลูกด้วยนมสงูท่ีสุดคิดเปน็รอ้ยละ ๙ และ ๑๑ ตามลำาดับ และมสัีดส่วนของชนดิพนัธุพื์ชเฉพาะถ่ินรอ้ยละ ๒๕ สงูเปน็
อันดับท่ีสองเมื่อเปรยีบเทียบกับภมูภิาคเขตรอ้นของอเมรกิากลาง อเมรกิาใต้ และแอฟรกิาใต้ในเขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา 
โดยในช่วง ๒ ทศวรรษท่ีผา่นมา มชีนดิพนัธุม์ากกว่า ๒,๐๐๐ ชนดิ ท่ีถกูค้นพบในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Secretariat, 2017) 

 ASEAN Centre for Biodiversity โดยความร่วมมือกับสหภาพยุโรปดำาเนินโครงการ “Biodiversity 
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP)” ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่ออนรุักษ์
และจัดการให้เกิดความยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีดีทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ASEAN Centre for Biodiversity, 2015a)

 ประเทศไทยเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาโครงการ ASEAN-China Symposium on Ecologically 
Friendly Urban Development เมื่อวันท่ี ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการดำาเนนิความร่วมมอื 
ด้านส่ิงแวดล้อมเมอืงย่ังยืนและความหลากหลายทางชวีภาพ มกีารแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณแ์นวทางการพฒันา
เมอืงท่ีเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม นโยบายและเทคโนโลยีระหว่างผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกอาเซยีน และสาธารณรัฐประชาชน
จีน  ซึ่งผลจากการประชุมจะได้นำาไปสนับสนุนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
ครั้งท่ี ๑๕ และการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งท่ี ๗ ท่ีจะจัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๕)	 ทรพัยากรน้ำา

 ภูมิภาคอาเซียน เป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรน้ำามาก แต่มีบางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีแห้งแล้ง หรือก่ึงแห้งแล้ง  
จากการท่ีมฝีนตกนอ้ยในบางช่วงหรือบางป ีเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีมผีลต่อปรมิาณน้ำาฝน ชว่งเวลา
ท่ีฝนตก และสถานท่ีท่ีฝนตก ส่งผลต่อการทำาการเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักท่ีมีการใช้น้ำาสูงมาก ขณะท่ีปริมาณน้ำาท่ีใช้ 
เพื่อการเกษตรในปจัจุบันมคีวามไมย่ั่งยืน ทำาใหไ้มม่นี้ำาใช้อย่างเพียงพอ (FAO, 2020)

 ประเทศไทยเปน็เจ้าภาพจัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง Risks and Impacts from Extreme Events  
of Droughts in ASEAN Countries ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปน็กิจกรรมสำาคัญด้านน้ำาของอาเซียน ในโอกาสท่ีประเทศไทย 
เป็นประธานอาเซียน และได้ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้ง และร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีด้านการบริหารจัดการภัยแล้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใช้ 
เปน็แนวทางในการปอ้งกันภัยแล้ง (กรมทรัพยากรน้ำา, ๒๕๖๓) นอกจากนี ้ประเทศไทยได้ดำาเนนิการด้านการบริหารจัดการ 
น้ำาบาดาลในระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซยีน อาทิ ความรว่มมอืเพ่ือพฒันาความรูด้้านการบรหิารจัดการน้ำาบาดาล

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 63



ใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว การดำาเนนิโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ในการสนบัสนนุการพฒันา ปรบัปรุง ซอ่มแซมระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ำาบาดาล และระบบประปาบาดาล ตลอดจน 
สง่เสรมิศกัยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเปน็ศนูย์กลางการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาบาดาลในภมูภิาคอาเซียน  
(กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

 แมน่้ำาโขงสายประธานมกีารก่อสร้างและเริ่มใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา ประกอบด้วย เขื่อนมา่นวัน 
เขื่อนเต้าฉาน เข่ือนจ่ิงหง เขื่อนเสีย่ววัน เขื่อนกงก่ัวเฉียน เข่ือนนตูาจู้ และเขื่อนไซยะบุร ีซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้มพรมแดน
หลายด้าน จึงได้กำาหนดใหม้กีารศกึษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบอยา่งต่อเนื่อง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๗๑ 
แบง่ออกเปน็ ๓ ระยะ รวมระยะเวลา ๑๕ ป ีจากผลการศกึษา พบว่า จังหวัดท่ีมพีื้นท่ีติดแมน่้ำาโขง ๘ จังหวัด ท่ีมแีนวโนม้ได้รับ 
ความเส่ียงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อำานาจเจรญิ และอุบลราชธาน ีโดยพบว่า เมื่อเปรยีบเทียบในชว่งก่อนมกีารพฒันาโรงไฟฟา้พลังงาน พบว่า มกีารเปล่ียนแปลง
ด้านกายภาพ คือ อัตราการไหลของน้ำาในฤดแูล้งและฤดนู้ำาหลากมแีนวโนม้สงูขึน้ ระดับน้ำาในฤดแูล้งมแีนวโนม้สงูขึน้แต่ฤดูฝน 
มีแนวโน้มลดลง มีความเส่ียงด้านอัตราการไหลของน้ำาและระดับน้ำาสูงมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน โดยพบว่า 
ในภาพรวมปริมาณพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซาะมากกว่าพื้นท่ีซึ่งถูกทับถม สาเหตุสำาคัญมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราความเร็ว
ในการไหลของน้ำาและระดับน้ำา การเปล่ียนแปลงด้านชีวภาพ คือ การลดลงของชนิดและปริมาณปลา พืชน้ำาบางชนิด
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สูญหายไป และสาหร่ายน้ำาจืดลดลง และการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ เศรษฐกิจในพื้นท่ีได้รับผลกระทบ 
และการท่องเท่ียวลดลง เนื่องจากระดับน้ำาผิดปกติ ริมตล่ิงพังทลาย และระบบนิเวศในแม่น้ำาโขงเกิดการเปล่ียนแปลง  
รวมถึงวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีเคยปฏิบัติร่วมกันมีน้อยลงจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป และจากผลการศึกษา 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำาหนดโครงการนำาร่องเพื่อแก้ไขปญัหาผลกระทบ ๘ จังหวัด ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาศกัยภาพเครือข่าย 
และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำาโขงสู่ความยั่งยืน ตำาบลเวียง อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (๒) โครงการกำาหนดเขต
อนุรักษ์สัตว์น้ำา พันธุ์ปลา และพันธุ์พืชแม่น้ำาโขง ตำาบลเชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (๓) โครงการฟื้ นฟูพืชน้ำา  
วังปลา ในระบบนเิวศเพื่อการท่องเท่ียว วัฒนธรรม ประเพณลีุ่มน้ำาโขง ตำาบลบา้นหมอ้ อำาเภอศรเีชียงใหม ่จังหวัดหนองคาย  
(๔) โครงการการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจัดการอนรุกัษ์พนัธุป์ลา ณ ปากน้ำาก่ำา ตำาบลน้ำาก่ำา อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
(๖) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาใกล้สูญพันธุ์และเสริมสร้างเครือข่ายลุ่มน้ำาโขงเพื่อลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงระบบ
นเิวศในแมน่้ำาโขง ณ ศาลาริมโขงวัดศรีได้ท่า ตำาบลนาสีนวน อำาเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร (๗) โครงการอนรุักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำาโขง ตำาบลโคกสาร อำาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ และ (๘) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำาโขงและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน  
ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลราชธาน ี(สำานกังานทรัพยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก)
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	 ๖)	 ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

 ทะเลในภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งอาหารทะเล รวมถึงให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
แก่ประชากรท่ีอาศยัในภมูภิาคนีป้ระมาณ ๒๐ ล้านคน ซึ่งสามารถส่งผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล ร้อยละ ๒๕ ของ
ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเลท่ัวโลก แต่การใชท้รพัยากรดังกล่าว ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อระบบนเิวศของสิง่มชีวิีต 
ในน้ำา ท้ังในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ การทำาประมงผิดกฎหมาย ทำาให้เกิดการคุกคามทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ ง 

 ปะการังท่ีพบในภูมิภาคนี้ พบมากถึงร้อยละ ๓๔ ของปะการังท้ังหมดบนโลก นับว่ามีความสำาคัญ 
ด้านการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำาและสัตว์ทะเลอ่ืนๆ ท้ังยังช่วยป้องกันคล่ืนลมแรงจากพายุ และช่วยกรองมลพิษ 
ท่ีไหลมาจากบนบกลงสู่ทะเล (ASEAN Centre for Biodiversity, 2015b) 

 หลายประเทศในอาเซียนติด ๑๐ อันดับต้นของโลก ท่ีท้ิงขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและเป็นอันตราย 
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ทำาลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ 
ของมนษุย์ด้วย (IUCN, 2017)

 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019  
ภายใต้หัวข้อ “Clean up Our Sea, Clean Our Future” เมื่อวันท่ี ๘-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้าง 
ความตระหนกัรู้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ของเยาวชนเก่ียวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภมูภิาคอาเซียน และแสดงบทบาท
ในการมสีว่นรว่มดแูลอนรุกัษ์และแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปญัหาขยะทะเล รวมถึงเปน็การขยายเครอืขา่ยเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุน่)

 ประเทศไทยผลักดันการดำาเนนิความร่วมมอืด้านขยะทะเลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศ
คู่เจรจาและหนว่ยงานองค์การระหว่างประเทศ โดยร่วมดำาเนนิโครงการสำาคัญ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ Strengthening 
Capacity for Marine Debris Reduction in ASEAN Region through Formulation of National Action Plans for ASEAN  
Member States and Integrated Land-to-Sea Policy Approach (Phase1) โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากประเทศญีปุ่น่  
และโครงการ ASEAN Proposal on Marine Debris โดยการสนบัสนนุจากธนาคารโลก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๓)
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 ๑.๒.๓ อนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศและดำาเนนิงานท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมในอนสุัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ มกีารดำาเนนิงานดังนี้

	 ๑)	 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื

 ประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีเก่ียวข้อง 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำานวน ๔ เปา้หมาย ได้แก่ เปา้หมายท่ี ๑๒ ๑๓ ๑๔  และ ๑๕ (สำานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) ดังมรีายละเอียดการดำาเนนิงานใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ละเปา้หมาย ดังนี้

 เปา้หมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันใหม้แีบบแผนการบรโิภคและผลิตท่ียั่งยืน มสีำานกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้รวบรวมการดำาเนนิงานท่ีเก่ียวขอ้งจากหนว่ยงาน
ต่างๆ ได้แก่ (๑) การพฒันาระบบติดตามประเมนิผลการสง่เสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยนืของประเทศไทย เพื่อศกึษา
และเก็บขอ้มลูตัวชีวั้ดเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืท่ี ๑๒ ท้ัง ๑๓ ตัวชีวั้ด (๒) การจัดต้ังคณะอนกุรรมการด้านการลดการสูญเสีย
อาหาร และมกีารจัดประชุมเพื่อหารอืถึงชนดิของสนิค้าเกษตรท่ีจะดำาเนนิการศกึษาการสญูเสยีอาหาร (๓) การจัดเก็บขอ้มลู
ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีไมเ่ปน็ของเสยีอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มจีำานวนวัสดท่ีุถูกรไีซเคิล ประมาณ ๓,๗๑๒ ตัน  
(ข้อมลู ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) (๔) การจัดเก็บข้อมลูปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้น ซึ่งพบว่า (เดือนมกราคม-มถิุนายน 
๒๕๖๒) มปีริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้นจำานวน ๗๖,๓๙๒ ตันต่อวัน มกีารนำาขยะมลูฝอยมาใช้ประโยชน ์จำานวน ๓๐,๓๓๔  
ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำา และมีขยะรีไซเคิล จำานวน ๓๑,๓๖๒,๓๗๖ ตัน อัตรา 
ขยะมลูฝอยท่ีสามารถนำากลับมาใช้ใหมเ่ปน็ ๓๕,๐๕๖ ตัน/วัน (๕) การจัดเก็บขอ้มลูรายงานความยัง่ยนืตามกรอบการรายงาน  
GRI (Global Reporting Initiative) จำานวน ๘๙ บริษัท (คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของบริษัทจดทะเบียน ๖๘๓ บริษัท)  
(๖) การรายงานสัดส่วนหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่  
หนว่ยงานภาครฐั รอ้ยละ ๙๗ รฐัวิสาหกิจ รอ้ยละ ๘๙ สถาบนัอุดมศกึษา รอ้ยละ ๓๖ องค์การมหาชน รอ้ยละ ๘๕ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๓๕ และ (๗) รายงานข้อมลูการอุดหนนุเชื้อเพลิงฟอสซิลใช้หลักการคำานวณเฉพาะส่วนของ
เช้ือเพลิงท่ีใช้เงินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงสนับสนุน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการอุดหนุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
๔ ชนดิ ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ ๒๐ (E20) แก๊สโซฮอล์ ๙๕ (E85) น้ำามนัดีเซลหมนุเร็ว B10 และน้ำามนัดีเซลหมนุเร็ว B20 ผลรวม
มลูค่าการอุดหนนุท้ังหมดเท่ากับ ๓,๗๔๖.๓๙ ล้านบาท และคิดเปน็มลูค่าการอุดหนนุน้ำามนัเชื้อเพลิงต่อหนว่ยของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ เท่ากับ ๐.๐๐๐๔

 เป้าหมายท่ี ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ได้รวบรวมการดำาเนนิงานท่ีเก่ียวข้องจากหนว่ยงานต่างๆ ได้แก่ (๑) การจัดทำาแผนการฝกึการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยพิจารณาเลือกภัยท่ีจะทำาการฝึกให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นท่ี ๗๐ จังหวัด สำาหรับ ๖ จังหวัด  
ท่ีมพีื้นท่ีติดชายฝั่ งทะเลอันดามนัใหฝ้กึการปอ้งกันและบรรเทาภัยสนึาม ิ(๒) การจัดทำาแผนท่ีนำาทางการลดก๊าซเรอืนกระจก 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ เพื่อเป็นกรอบการดำาเนินงานท่ีจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศท่ีร้อยละ ๒๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ เทียบเคียงกับกรณีฐาน ภายใต้การดำาเนินงานของการมีส่วนร่วม 
ท่ีประเทศกำาหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ดำาเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงาน 
และขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย และการจัดทำา 
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ รายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคม 
ขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำาเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการ 
ของเสียชุมชน (๓) การประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้ผนวกองค์ความรู้ด้านการปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศไว้ในการเรยีนรู้ไว้ต้ังแต่ระดับประถมศกึษาตอนปลาย (๔) การนำาประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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พัฒนาคู่มือครูให้มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และ (๕) การเผยแพร่ข้อมลู
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศผา่นรายการทางสื่อโทรทัศน ์มผีูร้บัชมรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๑๖๖,๖๖๙ คน

 เปา้หมายท่ี ๑๔ อนรุักษ์และใช้ประโยชนจ์ากมหาสมทุร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รวบรวมการดำาเนินงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งจากหนว่ยงานต่างๆ ได้แก่ (๑) รายงานปรมิาณขยะท่ีเกิดจากเรอืประมงนำาลงไปและสามารถนำากลับคืนฝั่ ง และขยะ 
ท่ีชาวประมงเก็บจากทะเล ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมปริมาณขยะคืนฝั่ งท้ังหมด ๑๕.๒๑ ตัน  
(๒) การจัดเก็บขยะท่ีตกค้างในระบบนเิวศท่ีสำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การใช้ทุ่นกักขยะ และ 
กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ๑๑๖ พื้นท่ี ๒๔ จังหวัดชายฝั่ งทะเล มีปริมาณรวม ๑๐๕.๗๙ ตัน หรือ ๑.๕๗ ล้านชิ้น  
(๓) รายงานการจัดเก็บปริมาณขยะทะเลในพื้นท่ีอุทยานแหง่ชาติทางทะเล จำานวน ๒๖ แหง่ พื้นท่ี ๖,๕๓๔ ตารางกิโลเมตร  
พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยะท่ีเก็บได้บริเวณชายฝั่ งและชายหาด ปริมาณ ๒๐๑.๐๕ ตัน ขยะท่ีอยู่ในทะเลท่ีเก็บได้ ปริมาณ  
๒๓.๔๙ ตัน และในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ขยะท่ีเก็บได้บริเวณชายฝั่ งและชายหาด ปริมาณ ๑๙.๑๒ ตัน  
และขยะท่ีอยู่ในทะเลท่ีเก็บได้ ปริมาณ ๒.๒๗ ตัน (๔) การฟื้ นฟูปะการัง โดยวิธ ีCoral Propagation จำานวน ๒๐,๐๐๐ ก่ิง  
บริเวณพ้ืนท่ีอ่าวมาหยา อุทยานแหง่ชาติหาดนพรตันธ์ารา หมูเ่กาะพพี ี (๕) การทวงคืนผนืปา่ชายเลน ในพืน้ท่ีจังหวัดระยอง 
สมทุรสาคร สุราษฎร์ธาน ีระนอง พังงา กระบี่ และตรังเนื้อท่ีรวม ๖๒๑ ไร่ และ (๖) การรื้อถอนผลอาสินในพื้นท่ีทวงคืน  
ได้ประกาศตามพระราชบัญญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๒๕ จำานวน ๒,๐๘๕ ไร่

 เป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟื้ นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ 
ท่ียั่งยืน ต่อสู้การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รวบรวม 
การดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ (๑) การจัดทำาข้อมูล สภาพพื้นท่ีป่าไม้ โดยดำาเนินการจัดทำา 
ข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้รายปีอย่างต่อเนื่อง (๒) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปราม 
การตัดไมท้ำาลายปา่ และจัดต้ังศนูย์ปฏิบัติการพิทักษ์ปา่ขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบ และปราบปรามการกระทำาผดิกฎหมาย 
ว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอ่ืนๆ (๓) การบูรณาการการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าท่ี  
เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการหยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า การทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกถือครองพื้นท่ีป่าไม้โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย หนว่ยเฉพาะกิจ ๕ หนว่ย ได้แก่ หนว่ยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยกรมปา่ไม ้ 
หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผูพ้ิทักษ์อุทยานแหง่ชาติและสัตว์ปา่ (พญาเสือ) และชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำา 
ความผดิด้านสัตว์ปา่และพืชปา่ (เหยี่ยวดง) โดยกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) 
โดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และหนว่ยบนิพทัิกษ์ปา่ Sky Ranger โดยกองการบนิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ (๔) การเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
และอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดำาเนนิการในพื้นท่ีพรุควนเคร็ง ๑๕๔,๓๖๓ เฮกตาร์ (๙๖๔,๗๖๙ ไร่) 
ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

	 ๒)	 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ ประจำาป ี๒๕๖๒ ณ เมอืงบอนน ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีเปน็การประชุมอย่างเปน็ทางการของรัฐภาคีครัง้แรก 
หลังจากได้มขี้อตกลงร่วมกันต่อแนวปฏิบัติของความตกลงปารีส (Paris Agreement Work Programme: PAWP) อันเปน็
ผลลัพธข์องการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ครั้งท่ี ๒๔ (COP 24)  
ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปสำาหรับนำาไปสู่การตัดสินใจทางเลือก 
ในการประชุม COP 25 ในประเด็นกลไกท่ีนำาไปสูก่ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ภายใต้ขอ้ ๖ ของความตกลงปารสี 
(๖.๒/๖.๔/๖.๘) ประเด็น Market and Non-market Mechanism under the Convention ประเด็นกรอบเวลารว่มของเปา้หมาย 
การมสีว่นรว่มท่ีประเทศกำาหนดด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ประเด็นด้านการเงิน (Adaptation Fund) และประเด็นกรอบ 
ความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานและการสนบัสนนุ (Transparency Framework) ภาคีหารอืเก่ียวกับรูปแบบตารางการรายงาน 
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ข้อมลูตามกรอบความโปร่งใสของความตกลงปารีสท่ีทุกภาคีจะต้องใช้รูปแบบเดียวกัน (Common Reporting Tables หรือ 
Common Tabular Format) (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม Climate Action Summit 2019 ณ สำานกังานใหญ่สหประชาชาติ  
นครนวิยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศ
สมาชกิอาเซยีน ว่าประเทศอาเซียนมคีวามเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ จึงใหค้วามสำาคัญ 
ท้ังในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อสู้กับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและทุกภาคส่วน และพร้อมท่ีจะพัฒนา 
ความเปน็หุน้ส่วนกับประชาคมโลก (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ประเทศไทยได้เข้ารว่มการประชุมรัฐภาคีกรอบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ สมยัท่ี ๒๕ และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน-๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Nitric 
Acid Climate Action Group: NACAG) เมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งปฏิญญาดังกล่าว เป็นการแสดงความต้ังใจ 
ในการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของโลก โดยประเทศท่ีเข้าร่วมจะได้รับประโยชนจ์ากความช่วยเหลือ 
ทางเทคนิคและการเงินแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศท่ีมีความสนใจในการติดต้ังเทคโนโลยีลดก๊าซไนตรัสออกไซด์  
จนถึงสิ้นป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 อนุสญัญาว่าด้วยพื้นทีชุ่่มน้ำา	

 สำานักเลขาธิการโครงการความร่วมมือพันธมิตรสำาหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน ์
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกอพยพอยา่งย่ังยนืในเสน้ทางการบนิเอเซยีตะวันออก-ออสเตรเลีย (Partnership for the Conservation 
of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their Habitats in the East Asian-Australasian Flyway: EAAFP)  
เป็นโครงการริเริ่มภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ำา ได้จัดการประชุม The Tenth Meeting of Partners (MOP10)  
of the EAAFP เมื่อวันท่ี ๙-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองฉางเจียง มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อมติ 
ในเร่ืองท่ีสำาคัญ ได้แก่ ๑) แผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน EAAFP ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
คือ การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินของนกอพยพในพื้นท่ีท่ีมีความสำาคัญระดับนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพ  
๒) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ CEPA ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔ ซึ่งขอใหส้มาชกินำาแผนปฏิบติัการไปประยุกต์ใช ้ 
และลงมือปฏิบัติ ๓) การพัฒนาโครงการบ้านพี่เมืองน้องของเครือข่ายนกอพยพ EAAFP ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 
ในการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพของผูจั้ดการพื้นท่ีแต่ละแหง่ เพ่ือเชื่อมความรว่มมอืระหว่างกันของพื้นท่ีเครือขา่ย 
นกอพยพ และ ๔) ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารภายใต้การสนับสนุนของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวาระการดำาเนินงานสมัยละ ๒ ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ สมัย  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ทำาหน้าท่ีควบคุม กำากับ และสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักเลขาธิการ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อร่างข้อมติต่าง ๆ เปน็ต้น (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

 นอกจากนี ้สำานกัเลขาธกิารความรเิริม่ระดับภมูภิาค Indo-Burma Ramsar Regional Initiative (IBRRI)  
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๓ และการประชุมประจำาปี เมื่อวันท่ี ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓ ณ เมือง 
เสยีมราฐ ราชอาณาจักรกัมพชูา สรุปสาระสำาคัญ ได้แก่ รบัทราบความก้าวหนา้การจัดทำาแผนกลยุทธค์วามรเิริม่ระดับภมูภิาค  
Indo-Burma Ramsar Regional Initiative พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗ มวัีตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุการแลกเปล่ียน
เรียนรู้องค์ความรู้ การสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนักแก่การบูรณาการเร่ืองการอนุรักษ์
ชนดิพันธุท่ี์มคีวามสำาคัญเข้าสู่การบริหารจัดการพื้นท่ีแรมซาร์ไซต์และพื้นท่ีชุ่มน้ำาอ่ืนๆ การติดต่อสื่อสาร การใหก้ารศกึษา  
รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการความริเริ่มในระดับภูมิภาค ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารความริเริ่มระดับ
ภมูภิาค IBRRI ครัง้ท่ี ๒ ซ่ึงประเทศไทยได้นำาเสนอเร่ืองการจัดทำาคูม่อืการบรหิารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำาแบบมส่ีวนรว่ม การดำาเนนิ 
โครงการภายใต้การสนบัสนนุจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จำานวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการ Conserving Habitats 
for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes และ (๒) โครงการ Maximizing Capacity and 
Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat Swamp 
Ecosystems รวมถึงการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “The Mekong Wet Wetland Training Program 
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for Wetland Site Managers” จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒-๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครปฐม (สำานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๔)	 อนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าทีใ่กล้สญูพันธ์ุ	(ไซเตส)

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ 
พืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๘ เมื่อวันท่ี ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้มีข้อเสนอ 
การเปล่ียนแปลงบญัชชีนดิพนัธุท่ี์เก่ียวขอ้งกับประเทศไทย ในฐานะเปน็ประเทศถิน่แพรก่ระจายและเปน็ประเทศท่ีมกีารค้า 
ภายในประเทศซึ่งชนดิพันธุดั์งกล่าว และท่ีประชุมมมีติเหน็ชอบ คือ (๑) การบรรจุชนดิพันธุต่์างๆ ใหอ้ยู่ในบัญชี ๒ ได้แก่  
ตุก๊แกบ้าน (Gekko gecko) ไก่ฟ้ารฟี (Chrysolophus pictus) กะท่างในสกลุ Tylototriton ฉลามมาโก (Mako sharks) ปลาโรนนั 
ในสกุล Glaucostegus ปลาโรนันยักษ์ในวงศ์ Rhinidae และปลิงทะเลชนิด Holothuria (Microthele) (๒) การขอปรับ
เล่ือนจากบัญชี ๒ เป็นบัญชี ๑ สำาหรับนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 
เต่าดาวอินเดีย (Geochelone elegans) และเต่าแพนเค้ก (Malacochersus tornieri) และ ๓) การขอแก้ไขคำาอธิบาย 
แนบท้ายสำาหรับไมต้้นกลุ่ม rosewood (Dalbergia spp.) รวมถึงมผีลการรายงานการวิเคราะหข์้อมลูจากระบบสารสนเทศ 
การค้าช้าง (Elephant Trade Information System: ETIS Report) ซึ่งปรากฏว่า ประเทศไทยไมถู่กจัดใหอ้ยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการค้างาช้างผิดกฎหมายอีกต่อไป ส่งผลให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศท่ีต้องพัฒนาและดำาเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ อันเป็นผลจากการไม่มีคดีค้างาช้างรายใหญ่ รวมท้ังมีการบังคับใช้กฎหมาย 
ท่ีเขม้ขน้และมปีระสทิธภิาพ ถึงแมจ้ะยังมตีลาดงาช้างในประเทศ แต่ก็มกีฎหมายและมาตรการในการควบคมุดแูลอยา่งรดักุม  
(กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช, ๒๕๖๓ข)

	 ๕)	 อนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษทีต่กค้างยาวนาน

 ประเทศไทยได้ดำาเนินโครงการ Enabling Activities to Review and Update the National 
Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (NIP/POPs) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสิง่แวดล้อมโลก (The Global Environment Facility: GEF) โดยจัดทำา (รา่ง) ขอ้มลู
ทำาเนยีบสาร Persistent Organic Pollutants (POPs) ประเภทสารเคมอุีตสาหกรรม และสาร POPs ประเภทปลดปล่อย
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โดยไม่จงใจ นำาเสนอคณะทำางานกำากับดูแลและประสานการดำาเนินโครงการ NIP/POPs พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
นำาเสนอให้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: 
UNIDO) พิจารณาดำาเนนิโครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region (GMP2Asia) 
ซึ่งได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก GEF โดยการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ ณ พื้นท่ีสะอาด (Passive Sampling)  
เก็บตัวอย่างน้ำานมมารดาและเก็บตัวอย่าง National Sample จัดทำาแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓)  

	 ๖)	 อนุสัญญารอตเตอรดั์มว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมล่ีวงหน้าสำาหรบัสารเคมอัีนตราย
และสารเคมป้ีองกันกำาจัดศตัรูพืชและสตัว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

 ประเทศไทยได้บรรจุรายชื่อสารเคมเีพิ่มเติมในภาคผนวก III และ VII ของอนสุัญญารอตเตอร์ดัมฯ  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดต้ังกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ (Compliance) ซึ่งมีผลใช้บังคับหลังจากวันครบ
กำาหนด ๑ ป ีนบัจากท่ีผูเ้ก็บรักษาอนสุัญญารอตเตอร์ดัมฯ (เลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ) แจ้งภาคีสมาชิกตามข้อ ๒๒  
ของอนสุัญญารอตเตอร์ดัมฯ คัดเลือกคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องของ ๓ อนสุัญญา โดยผูแ้ทนประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดทำา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดทำารายงานสรุป
สถานการณ์การแจ้งการส่งออกสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๑ เผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุม
มลพิษ, ๒๕๖๓)

	 ๗)	 อนุสญัญาบาเซลว่าด้วยการควบคมุการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสยีอันตรายและการกำาจัด

 ประเทศไทยได้ผลักดันใหม้กีารออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำาหนดใหข้ยะมลูฝอยท่ีเก็บรวบรวม
จากชุมชนเปน็สนิค้าท่ีต้องหา้มนำาเขา้และหา้มนำาผา่นราชอาณาจักร โดยกำาหนดใหข้ยะมลูฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนท่ีมี
ลักษณะปะปนกันตามประเภทพกัิดอัตราศลุกากร ๓๘๒๕.๑๐.๐๐ Municipal Waste เปน็สนิค้าท่ีต้องหา้มในการนำาเขา้มาใน 
ราชอาณาจักร ดำาเนนิการแก้ไขปญัหากรณกีารสง่ออก Metal Residue (Waste) อย่างผดิกฎหมายไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และได้มีการหารือเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปรับปรุง
แนวทางด้านเทคนิควิชาการเก่ียวกับสาร Perfluorooctane Sulfonic Acid, Its Salts และ Perfluorooctane Sulfonyl 
Fluoride การเผาบนดิน และการฝังกลบอย่างถูกหลักวิศวกรรมโดยเฉพาะเจาะจง (Specially Engineered Landfill)  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓)

	 ๘)	 อนุสญัญามินามาตะว่าด้วยปรอท

 ประเทศไทยได้สนบัสนนุการจัดต้ังกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะกิจเพื่อทบทวนภาคผนวก A และ B และ 
การจัดทำาพิกัดศลุกากร (Harmonized System Codes) สำาหรบัผลิตภัณฑ์ท่ีเติมปรอทภายใต้ภาคผนวก A ของสำานกัเลขาธกิาร
สหประชาชาติ และ The United Nations Environment Programme’s (UNEP) Global Mercury Partnership ประสาน
สำานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาเพื่อสอบถามความเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาในการขอย้ายอะมัลกัม 
ทางทันตกรรมจากส่วนท่ีสองของภาคผนวก A มาบรรจุไว้ในส่วนแรก แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากองค์ประกอบ 
ของอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อให้ความเห็นต่อสาระสำาคัญของการพัฒนา First Draft Report on  
the Development of Guidance on Methodologies for Inventories of Mercury Releases to Land and Water  
ในแต่ละแหล่งกำาเนิดท่ีมีศักยภาพในการปล่อยปรอทสู่ดินและน้ำา ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายเพิ่มเติมภายใต้ 
การดำาเนนิงานคณะทำางานด้านกฎหมาย เพื่อรองรับพันธกรณีของอนสุัญญามนิามาตะฯ เพื่อปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีเติมปรอทอย่างต่อเนื่อง (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓)

	 ๙)	 พิธสีารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ

 ประเทศไทยได้ดำาเนินงานสอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารฯ โดยให้มีระดับการป้องกันท่ีเพียงพอ 
ในการเคล่ือนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ท่ีอาจ 
มีผลกระทบท่ีไม่เอ้ืออำานวยต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ียั่งยืนอย่างปลอดภัย โดย 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำานกัเลขาธกิารอนสุัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ดำาเนนิการในประเด็นสำาคัญ ๒ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) การจัดทำาแนวทางการประเมนิความเสีย่งสำาหรบัสิง่มชีวิีตดัดแปลงพนัธุกรรม ในประเด็นปลาดัดแปลงพนัธกุรรม 
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(Living Modified Fish) และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมี Engineered Gene Drives (Living Modified Organisms 
Containing Engineered Gene Drives) และ (๒) การจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการตรวจสอบ 
และจำาแนกระบุสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สำาหรับการดำาเนินงานหลัง ค.ศ. ๒๐๒๐ (สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๑๐)	 อนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	

 ประเทศไทยได้ดำาเนนิงานสอดคล้องกับอนสุญัญาฯ ดังกล่าว จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
สมยัสามญั ครั้งท่ี ๔๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ มถิุนายน-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้มกีารบรรจุ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จำานวน ๒ แหล่ง ไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศนูย์มรดกโลก ได้แก่ 
เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง เมืองต่ำา และปราสาทปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ขณะท่ีเส้นทางเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานท่ีเก่ียวข้อง ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาท
เมืองต่ำาได้รับการถอดถอนออกจากบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้นของศูนย์มรดกโลก นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชารัฐภาคี 
แหง่อนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกสมยัสามญั ครั้งท่ี ๒๒ ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำานกังานใหญยู่เนสโก  
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มกีารคัดเลือกกรรมการมรดกโลก เพื่อทดแทนตำาแหนง่ท่ีว่างลง และผูแ้ทนประเทศไทยได้
รับการคัดเลือกเปน็กรรมการมรดกโลก วาระป ีพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๑๑)	 อนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

 ประเทศไทยได้เข้ารว่มการประชุมรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เปน็ทะเลทราย สมยัท่ี ๑๔ (The Fourteenth Session of the Conference of Parties: COP14) ณ กรุงนวิเดลี สาธารณรฐัอินเดีย  
ในวันท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ มคีวามสำาคัญในการกำาหนดข้อตัดสนิใจในการดำาเนนิงานอนสุญัญาฯ รวมท้ังเปน็เวทีท่ีประเทศ
ภาคีสมาชิกได้เสนอข้อคิดเหน็ในการพัฒนาการดำาเนนิงาน ท้ังนี ้การประชุมรัฐภาคีอนสุัญญาฯ ดังกล่าว มกีารประชุมย่อย  
๕ รายการ ได้แก่ (๑) การประชุมคณะกรรมการกลาง (๒) การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
(๓) การประชุมคณะกรรมการทบทวนการดำาเนนิงานตามอนสุัญญา และ (๔) การร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การดำาเนนิ
โครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM)  
ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ) และ (๕) ประเด็นอ่ืนๆ (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

 หลังการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
สมยัท่ี ๑๓ ประเทศไทยได้ดำาเนนิการปอ้งกันการกลายสภาพเปน็ทะเลทราย ฟ้ืนฟแูผน่ดินท่ีเสื่อมโทรม รวมถึงแผน่ดินท่ีได้รบั
ผลกระทบจากการกลายสภาพเปน็ทะเลทราย ความแหง้แล้ง และอุทกภัย และพยายามท่ีจะบรรลถึุงโลกท่ีไรค้วามเสื่อมโทรม
ของท่ีดิน ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยดำาเนนิงานใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) กิจกรรมด้านการอนรุกัษ์ดินและน้ำา ได้แก่ การจัดทำา 
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา ๑,๑๑๒,๔๒๔ ไร่ และการพัฒนาแหล่งน้ำาในไร่นานอกเขตชลประทาน ๓๘,๓๑๔ บ่อ แหล่งน้ำา 
เพือ่การอนรุกัษ์ดินและน้ำา ๑๗๗ แหง่ และแหล่งน้ำาชุมชน ๗ แหง่ และ (๒) กิจกรรมด้านการปรับปรุงและฟื้นฟทูรพัยากรดิน  
ได้แก่ การปรบัปรุงคณุภาพดิน ๖๐๕,๖๙๓ ไร ่การพฒันาฟื้ นฟทูรัพยากรท่ีดินเสื่อมโทรม ๑,๐๑๑,๙๘๘ ไร ่และการพฒันาท่ีดิน
เพื่อสนบัสนนุการปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไมเ่หมาะสม Agri-map ๖๓,๘๘๖ ไร่ (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

	 ๑๒)	 ข้อตกลงอาเซยีน	เรื่อง	มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

 ประเทศไทยเปน็ผูน้ำาในการขบัเคล่ือนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาหมอกควันขา้มแดนในอนภุมูภิาค
แมโ่ขงมาอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดส่งหนว่ยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนท่ีไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา และ 
จัดอบรมการจัดการคณุภาพอากาศใหกั้บสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว นอกจากนี ้ประเทศไทยได้รเิริม่และผลักดัน 
Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation 
(ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap) รวมท้ังแผนปฏิบติัการเชยีงราย ๒๐๑๗ เพื่อปอ้งกันมลพษิจากหมอกควัน
ข้ามแดน (Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) 
อันจะทำาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap ในการก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียน
ปลอดหมอกควัน ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓)
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	 ๑๓)	 ข้อตกลงว่าด้วยความรว่มมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอยา่งยั่งยนื	

 ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความรว่มมอืในการพฒันาลุม่แมน่้ำาโขงอยา่งยัง่ยนื (Mekong  
River Committee: MRC) ซึ่งมีขอบเขตของความร่วมมือในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับลุ่มน้ำาโขงร่วมกับประเทศสมาชิกอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้เข้าร่วมการประชุมท่ีสำาคัญ ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคร่างสุดท้ายแนวทางการออกแบบเบื้องต้น 
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำา ท่ีนครโฮจิมนิห ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม การประชุมปรึกษาหารือระดับภมูภิาค เรื่องการพัฒนา
ยุทธศาสตรค์ณะกรรมาธกิารแมน่้ำาโขงในการจัดการทรพัยากรสิง่แวดล้อมท่ีสำาคัญระดับลุม่น้ำาท่ีกรุงเทพมหานคร การจัดเวที 
ให้ข้อมูล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาเข่ือนหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง  
การแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation Process)  
๓ เวที ท่ีจังหวัดนครพนม อำานาจเจรญิ และเลย และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รบัช่วงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมการรว่ม 
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขงต่อจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผา่นจอภาพ (VDO Conference) ท่ีสำาคัญ คือ การประชุมคณะกรรมการร่วมสมยัวิสามญั เพื่อเร่งขับเคล่ือนความร่วมมอื 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี และแผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำาโขงให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการประชุมคณะกรรม 
การร่วมสมัยวิสามัญ เรื่องเข่ือนหลวงพระบาง ร่วมกับประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้ำาโขง ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
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ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือพัฒนา
รา่งรายงานการทบทวนทางด้านเทคนคิของโครงการไฟฟา้พลังน้ำาเขื่อนหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว (สำานกังานทรัพยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข)

๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 ๑.๓.๑ นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ

 ๑)	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ ๒๐ ปี  
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก และมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม คือ  ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๕  ด้ านการส ร้างการ เ ติบโตบนคุณภาพชี วิต ท่ี เป็นมิตร ต่อสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคล่ือน ได้แก่ (๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 
ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (๔) พัฒนาพื้ นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 
ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง (๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเ์พื่อกำาหนดอนาคตประเทศ (สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๑)
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 ๒)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีกำาหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติ มท้ัีงสิน้ ๒๓ แผนแมบ่ท ซึง่จะมผีลผกูพนัต่อหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะต้องปฏิบติัตาม  
รวมท้ังการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปต้ีองสอดคล้องกับแผนแมบ่ท ซึ่งจะนำาไปสูก่ารปฏิบติัเพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย ประเด็นหลัก และแผนย่อยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมอยู่ด้วย (ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐), 
๒๕๖๒) 

 ๓)	แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป ๖ เรื่องหลัก  
ได้แก่ (๑) ทรัพยากรทางบก (๒) ทรัพยากรน้ำา (๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ  
(๕) สิ่งแวดล้อม และ (๖) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๖๑)

 ๔)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๕) เป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ และมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังให้มีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  
๔.๐ ตลอดจนสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมถึงได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน และได้ร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทำารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ ไปสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพื่ อรักษา ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำา 
ของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มี
คณุภาพดีข้ึน พฒันาขดีความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ และการรับมอืกับภัยพิบัติ (สำานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, ๒๕๕๙)

 ๕)	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕) เป็นแผนหลัก
ของชาติท่ีเป็นกรอบทิศทางการดำาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ นโยบายท่ี ๑๑ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคล่ือนโดยแผนการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สำานกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ, ๒๕๖๒)

 ๖)	 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙		
ได้นำามาใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
ของประเทศอย่างบูรณาการในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ประกอบด้วย ๔ นโยบาย ได้แก่ นโยบายท่ี ๑ จัดการ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพื่อความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน นโยบายท่ี ๒ สร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่งค่ังและย่ังยืน นโยบายท่ี ๓ ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม และนโยบายท่ี ๔ สร้างความเปน็หุน้ส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำานกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๑)

 ๗)	 ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
เปน็กรอบดำาเนนิงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกอบด้วย ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) อนรุักษ์ คุ้มครอง ฟื้ นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (๒) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ท้ังน้ำาผวิดินและน้ำาใต้ดินแบบมสี่วนร่วม เปน็ธรรม และเพียงพอ (๓) ปอ้งกัน  
รักษา และฟ้ืนฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม (๔) ขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาและ
จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ (๕) ลดก๊าซเรอืนกระจกและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ (๖) พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปล่ียนแปลง (สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐) 

 ๘)	แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นกรอบการดำาเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมจากสังคมฐานความรู้ จะครอบคลุมการดำาเนินงาน 
ท้ังในภาคการผลิต ภาคการบริโภค และภาคปัจจัยสนับสนุน และในทุกระดับประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(๑) การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตท่ียั่งยืน (๒) การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภคท่ียั่งยืน และ (๓) การยกระดับสังคม
ไทยสู่การใช้ปจัจัยสนบัสนนุการพัฒนาท่ียั่งยืน (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐)

 ๙)	แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	 เป็นแผนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มเีปา้หมายร่วมท่ีจะลดอัตราส่วนของปริมาณพลังงานท่ีใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงานลงอย่างนอ้ย 
รอ้ยละ ๔๕ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๘ ประกอบด้วย ๑๐ มาตรการ ได้แก่ (๑) การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม (๒) การใชเ้กณฑ์
มาตรฐานอาคาร (๓) การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ (๔) การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
สำาหรับผู้ผลิตและจำาหน่ายพลังงาน (๕) การสนับสนุนด้านการเงิน (๖) การส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี (๗) การอนุรักษ์
พลังงานภาคขนส่ง (๘) การส่งเสริมการศกึษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนรุักษ์พลังงาน (๙) การพัฒนาบุคลากรด้านอนรุักษ์
พลังงาน และ (๑๐) การประชาสัมพันธส์ร้างปลูกจิตสำานกึอนรุักษ์พลังงาน (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๙) 

 ๑๐)	แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๙๓	 เป็นกรอบแนวทาง 
ระยะยาวในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และลดก๊าซ 
เรือนกระจก มีแนวทางการดำาเนินงานใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) (๒) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่ำา (Mitigation)  
และ (๓) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘ก) 
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 ๑๑)	 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำาบาดาล	 ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทาง และทิศทางการพัฒนางานด้านน้ำาบาดาล ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) สำารวจและผลิต 
น้ำาต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ำาด้านอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และบริการ  
(๒) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาบาดาล (๓) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับน้ำาบาดาล ท้ังระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติกลุ่มผู้ใช้น้ำาบาดาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การพัฒนา
เอกชน (Non Govermental Organizations: NGO) และระดับลุ่มน้ำา (๔) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิจัย 
และพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ำาบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๐) 

 ๑๒)	 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	๔.๐	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 เป็นแนวคิด 
ในการขับเคล่ือนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ในระยะ ๒๐ ป ีและแผนท่ีนำาทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ ๒๐ ปขี้างหนา้ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(๑) ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยปญัญา (๒) ปฏิรูปนเิวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ี
ขับเคล่ือนด้วยปญัญา และ (๓) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก (สำานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๕๙) 

 ๑๓)	แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศ ประกอบด้วยแผนแม่บท  
๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการน้ำาอุปโภค บริโภค (๒) การสร้างความมั่นคงของน้ำาภาคการผลิต (๓) การจัดการ 
น้ำาท่วมและอุทกภัย (๔) การจัดการคุณภาพน้ำา และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา (๕) การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูสภาพป่าต้นน้ำา 
ท่ีเสื่อมโทรมและปอ้งกันการพังทลายของดิน และ (๖) การบริหารจัดการ (สำานกังานทรัพยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๒) 

 ๑๔)	 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่ อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน ภายใต้ดุลยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนากลไกการบริหารระดับนโยบาย  
และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ (๒) ด้านการบริหารจัดการแร่ตลอดหว่งโซ่คุณค่า และ
เสริมสร้างขดีความสามารถการแข่งขัน (๓) ด้านการดลุยภาพการบริหารจัดการแรอ่ยา่งยั่งยนื และ (๔) ด้านการสื่อสาร และ
เสริมสร้างการมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล (คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก) 
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 ๑๕)	แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	 เพื่ อปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ
แร่และวางพื้นฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศให้มีความชัดเจนท้ังเชิงพื้นท่ีและ 
รายชนิดแร่  ภายใต้ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การจำาแนกเขตแหล่งแร่ (๒) การกำาหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
(๓) การพัฒนากลไกการกำากับ ดูแล และอำานวยความสะดวก และ (๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
(คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข)

 ๑๖)	 ยุทธศาสตรก์ารจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือป้องกัน  
ลดและควบคุมมลพิษท่ีมีประสิทธิผล สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา 
องค์ความรู้  นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ และสร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการมลพิษ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง  
(๒) เพิ่มประสิทธภิาพในการบำาบัด กำาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนดิ และ (๓) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐ก)

 ๑๗)	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔) เป็นแผนหลักสำาหรับรองรับ 
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
โดยมุ่งสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดำาเนินกิจกรรมทางทะเลของ
ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติ 
ทางทะเล (๒) การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล (๓) การสร้าง ความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
ทางทะเล (๔) การสร้างความสมดุลและย่ังยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
องค์ความรู้ และความตระหนกัรู้ความสำาคัญของทะเล และ (๖) การบรหิารจัดการผลประโยชนข์องชาติทางทะเลโดยองค์กร
ของรัฐ (สำานกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ, ๒๕๕๘)

 ๑๘)	แผนแม่บทการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 (พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะมลูฝอยตามนโยบายรฐับาลท่ีกำาหนดใหเ้ปน็วาระแหง่ชาติ และเปน็กรอบแนวทางการจัดการขยะมลูฝอยสำาหรบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) ลดการเกิดขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายท่ีแหล่ง
กำาเนดิ (๒) เพิ่มศกัยภาพการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย และ (๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและ
ของเสียอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๙) 

 ๑๙)	แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๕	เปน็แผนการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่ อเป็นกรอบชี้นำาให้ภาคีการพัฒนานำาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และเป็นธรรม (๒) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บำาบัด และฟื้ นฟู (๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน และ (๔) สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและภัยธรรมชาติ และสง่เสรมิความรว่มมอืกับต่างประเทศ (สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙) 

 ๒๐)	แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๓	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้น 
การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ  
(๒) สร้างความร่วมมอืพหภุาคี และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนวทางประชารัฐ (๓) สร้างความเข้มแข็งระบบบริหาร
จัดการด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม และ (๔) เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อมใหม้คีวามรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ (กรมอนามยั, ๒๕๖๐)

 ๒๑)	แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔ มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม  
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การลดภัยคุกคาม การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) บูรณาการคุณค่าและการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ (๒) อนุรักษ์ และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  
(๓) ปกปอ้งคุม้ครองสทิธปิระโยชนข์องประเทศและบรหิารจัดการเพื่อเพิม่พนูและแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากความหลากหลาย 
ทางชวีภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสเีขียว และ (๔) พฒันาองค์ความรูแ้ละระบบฐานขอ้มลูด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหเ้ปน็มาตรฐานสากล (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘ข) 

 ๒๒)	แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 	 ฉบับที่ 	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เพื่ อการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างสมดุล กระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวสู่ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน และ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืนบนพื้ นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
(๑) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเ ท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเ ท่ียวให้ เ กิดความสมดุลและยั่ งยืน  
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียว  
(๔) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเท่ียวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้าง 
ความเชื่ อมั่นของนักท่องเท่ียว และ (๕) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเท่ียว และการส่งเสริม 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแหง่ชาติ, ๒๕๖๐) 

 ๒๓)	แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 ๑๒		
(พ.ศ. 	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป็นกรอบแนวทางสำา คัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคเกษตร ประกอบด้วย  
๕ ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๙) 

 ๒๔)	แผนส่งเสริมการจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ระยะที่ 	 ๓		
พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณ/มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและ 
การบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวาง เพื่อขับเคล่ือนไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนใน
อนาคต (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐ข) 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓80



 ๒๕)	 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับปรังปรุง เป็นกรอบแนวทาง 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
กับสิง่แวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาพลังงานท่ียัง่ยนืและเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม (สำานกังานปลัดกระทรวงพลังงาน, 
๒๕๖๑)

 ๒๖)	นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  เพื่ อให้ประเทศไทยมีพื้ นท่ีป่าไม้ ท่ีเหมาะสมกับความสมดุลของ
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันการทำาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเหมาะสม ยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำานึงถึง 
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม และให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมท้ังกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยนโยบาย ๓ ด้าน ได้แก่ 
นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ และ
นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเก่ียวกับการปา่ไม ้(คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ, ๒๕๖๒)

 ๑.๓.๒ มาตรการและกลไกสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๑)	 ด้านกฎหมาย

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้มกีารออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 ๑.๑)	 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ กำาหนดขึ้น 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ประเทศไทยมีอำานาจอธิปไตยหรือสิทธิ
อธิปไตยท่ีจะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ รวมท้ังมีสิทธิหน้าท่ีอ่ืนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม แต่กฎหมายท่ีมีอยู่ปัจจุบันไม่สามารถใช้บังคับในเขตทางทะเลท่ีอยู่ภายนอก
ราชอาณาจักร หรืออาจไม่ครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีมีอยู่อย่างมากมายในทุกๆ ด้าน จึงมี 
ความจำาเปน็ท่ีจะต้องมหีนว่ยปฏิบติังานหลักเพื่อรบัผดิชอบดำาเนนิการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลได้อยา่งมเีอกภาพ 
บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)
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 ๑.๒)	พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ มุ่งหวังให้การทำาไม้ การเคล่ือนย้าย 
หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้าม ไม้มีค่า สามารถทำาได้ง่ายขึ้น โดยแก้ไขเพิ่มเติม 
รายละเอียด เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ให้นำามาใช้ประโยชน์มากขึ้น และเปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้ามได้มากข้ึน แต่กำาหนดให้ไม้ท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ีได้ 
รับอนุญาต ไม่เป็นไม้หวงห้าม สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่หากต้องการทำาเพื่อการค้าหรือการส่งออก ยังมีข้อกำาหนด 
ในเรื่องของการรับรองไม ้(พระราชบัญญัติปา่ไม ้(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๓)	พระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	 ๒๕๖๒ กำาหนดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน มุ่ งหมาย 
ให้ บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ  
เพื่ อป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมายและการบุกรุกทำาลายพื้ นท่ีป่า เพื่ อรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติ 
ของประเทศ (พระราชบัญญัติปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๔)	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ ได้จัดทำาขึ้นเพื่ อปรับปรุง
บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่างๆ ท่ีมีอยู่ ในกฎหมายฉบับเดิมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีใช้เป็นเครื่องมือหรือเอ้ืออำานวยต่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสัตว์ป่า
และแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่ อจัดให้มีมาตรการในการควบคุม 
การครอบครอง การค้า การนำาเข้า ส่งออก หรือนำาผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตลอดจน 
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)
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 ๑.๕)	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่ีบังคับใช้มาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำาลาย 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และ
เพื่ อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเป็นไป 
อย่างสมดุลและย่ังยืนและสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ท้ังนี้  
เพื่อประโยชน์ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนันทนาการของประชาชน และเพื่อให้ 
การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแหง่ชาติเปน็ไปอย่างสมดุลและย่ังยืน
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก (พระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๖)	พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒ กำาหนดข้ึนเพื่อให้ 
การกำาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศมีความเป็นเอกภาพและ 
เป็นกรอบแนวทางเพื่อให้การกำาหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  
โดยการบูรณาการการกระจายอำานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำาให้การบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม  
และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหล่ือมล้ำาทางสังคม (พระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๗)	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ฉบับที่ 	 ๑๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒  
เป็นการแก้ไขตามท่ีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติกำาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ  
ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยการบูรณาการ การกระจาย 
อำานาจ การมสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการจัดท่ีดินแหง่ชาติมหีนา้ท่ีวางนโยบายการจัดท่ีดิน เพื่อใหป้ระชาชน 
มีท่ีดินสำาหรับอยู่อาศัย และหาเล้ียงชีพตามควรแก่อัตภาพ รวมถึงควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ
กฎหมายอ่ืน จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการจัดท่ีดินแหง่ชาติดังกล่าว โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการ
เปน็ “คณะกรรมการจัดท่ีดิน” รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเสียใหม ่เพื่อมใิหเ้กิด
ความซ้ำาซอ้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี และเพื่อใหก้ารจัดท่ีดินเพื่อใหป้ระชาชนมท่ีีดินสำาหรบัอยูอ่าศยัและหาเล้ียงชพีสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการบรหิารจัดการท่ีดินและทรพัยากรดินของประเทศ (พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๘)	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 (ฉบับที่	 ๔)	พ.ศ.	๒๕๖๒ จัดทำาขึ้นเพื่อกำาหนดมาตรการ
ควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เนื่ องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน ทำาให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
การนำาผ่าน การนำากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป รวมท้ังการโฆษณาวัตถุอันตรายไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับกลไก 
การควบคุมวัตถุอันตรายยังไมอ่าจขับเคล่ือนได้อย่างมปีระสิทธภิาพเท่าท่ีควร จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไข
การนำาผา่นวัตถุอันตรายไว้เปน็การเฉพาะ และมมีาตรการกำากับดแูลอยา่งเครง่ครดั (พระราชบญัญติัวัตถอัุนตราย (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๙)	พระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับที่	 ๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒ จัดทำาขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำาให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานท่ีมีความเข้มงวดและล่าช้า อันสร้างปัญหา
และอุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงาน จึงได้แก้ไขหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ 
เพื่อให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าท่ีจำาเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระ 
แก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะผูป้ระกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก (พระราชบญัญติัโรงงาน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, 
๒๕๖๒)
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 ๑.๑๐)	พระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒ จัดทำาขึ้น เพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจ 
ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมีอำานาจหน้าท่ีเก่ียวกับโรงงานจำาพวกท่ี ๑ และจำาพวกท่ี ๒ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดำาเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวภายใต้ 
การกำากับดูแลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และกำาหนดกลไกเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้จากการดำาเนินการ 
ตามภารกิจท่ีถ่ายโอนดังกล่าว (พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๑.๑๑)	พระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๒ 
จัดทำาขึ้นเพื่อกำาหนดให้มีแนวทางควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรค 
จากสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกำาหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลท่ีจำาเป็นแก่ลูกจ้าง หรือแก่ประชาชน และกำาหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีแจ้ง
หรอืรายงานเก่ียวกับการพบหรอืมเีหตสุงสยัว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชพีหรือโรคจากสิง่แวดล้อมต่อพนกังานเจ้าหนา้ท่ี
หรอืกรมควบคมุโรค เพื่อใหส้ามารถดำาเนนิการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที (พระราชบญัญติัควบคมุโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒) 

 ๑.๑๒)	พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๒ จัดทำาขึ้นเพ่ือกำาหนดให้การวางและจัดทำา 
ผังเมือง และการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและท่ีดินในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง  
ระดับชนบท และพื้นท่ีเฉพาะควบคู่ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่ อการพัฒนา ให้มีหรือทำาให้ 
ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม 
และการขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกันความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังประโยชน์ 
แก่สาธารณะ (พระราชบัญญัติการผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

	 ๒)	 ด้านการเงินการคลัง

 มาตรการและกลไกท่ีช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนนุใหก้ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆ โดยตรง หรือสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เอ้ือต่อการเป็นสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรการด้านการเงิน การคลัง  
และมาตรการจูงใจท่ีได้ดำาเนนิการ ดังนี้

 ๒.๑)	กองทนุสิง่แวดล้อม จัดต้ังขึน้ตามพระราชบญัญติัสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเปน็กลไกทางการเงินท่ีสรา้งแรงจูงใจใหส้ว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประเทศ ตามหลักผูก่้อมลพษิเปน็ ผูจ่้าย โดยใหก้ารสนบัสนนุเงิน ท้ังเงินอุดหนนุและเงินกู้มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงเดือน
มถุินายน ๒๕๖๓ ได้ใหก้ารสนบัสนนุโครงการจำานวน ๑,๖๕๕ โครงการ รวมเปน็เงินท้ังสิน้ ๑๖,๑๐๘ ล้านบาท แบง่สดัสว่น
การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนระบบบำาบัดน้ำาเสียและระบบกำาจัดของเสียรวม เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม และเงินกูภ้าคเอกชนเพื่อการจัดการสิง่แวดล้อม ร้อยละ ๖๑.๙๘ ๒๓.๐๓ และ ๑๔.๙๙ ของเงินอุดหนนุท้ังหมด 
ตามลำาดับ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ๒.๒)	มาตรการภาษี	กรมสรรพสามติได้ปรบัโครงสร้างภาษีสรรพสามติรถจักรยานยนต์จากการจัดเก็บ 
ภาษีตามความจุของกระบอกสูบ เป็นการจัดเก็บภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ 
เพื่อใหเ้ปน็ไปตามหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อสิง่แวดล้อม สนบัสนนุขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมในประเทศ
ท่ีคำานงึถึงประสทิธภิาพในการประหยดัพลังงาน และสนบัสนนุทิศทางการพฒันาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในอนาคต  
ประกอบกับการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพจากการเผาไหมท่ี้สมบูรณ ์จะสง่ผลใหล้ดปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 และปญัหา
มลพิษต่างๆ ท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้ โดยกำาหนดใหม้ผีลบังคับใช้ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ (กรมสรรพสามติ, ๒๕๖๓) 
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 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมมูลค่าสูง 
โดยเฉพาะกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมแบบเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles-PHEV) มูลค่า ๓,๑๓๐ 
ล้านบาท (สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๖๓)

 คณะรัฐมนตรมีมีติเหน็ชอบรา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ซึ่งเปน็มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี  
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อกำาหนดสิทธปิระโยชนท์างภาษีเพื่อสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกท่ีจะเปน็ขยะตกค้างท่ีย่อยสลายยาก โดยยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล
ใหแ้ก่บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนติิบุคคล สำาหรับเงินได้จำานวนร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเปน็ค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามประเภทท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สำาหรับรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ (สำานักเลขาธกิาร 
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๖๓) 

	 ๓)	 ด้านการจัดสรรงบประมาณ

 ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมงีบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิน้ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ ๖.๖๗ จาก ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งม ี๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าว คิดเปน็ร้อยละ  
๑๘.๙๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซ่ึงมกีารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำาเนนิการของภาครัฐ (รูปท่ี ๑.๑๐) (สำานกังบประมาณ, ๒๕๖๒)  
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รูปที่	๑.๑๐		งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ทีม่า	:	สำานกังบประมาณ (๒๕๖๒)

  

 ท้ังนี ้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำานวน ๑๑๘,๗๐๐.๒ 
ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ ๓.๗ ของงบประมาณประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่มกีารจัดสรรงบประมาณ 
๑๑๗,๒๖๖.๐ ล้านบาท โดยจำาแนกเปน็ ๙ แผนงาน (ตารางท่ี ๑.๑) (สำานกังบประมาณ, ๒๕๖๒)  

รายการค่าดำาเนินการของภาครัฐ
ร้อยละ ๑๓.๕

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
ร้อยละ ๑๓.๔

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน

ร้อยละ ๑๑.๙

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ ๑๗.๘

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

ร้อยละ ๒๓.๙

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ ๑๕.๘

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ ๓.๗
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ตารางท่ี	๑.๑	งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ประจำาปี		งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

แผนงาน งบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๖๓
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๑๑๘,๗๐๐.๒

(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ๕๙,๔๓๑.๑

(๒) การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๔๑๖.๕

(๓) การพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค ๘,๗๖๑.๘

(๔) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนรุักษ์ ฟื้ นฟู และปอ้งกันการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ ๓,๙๐๐.๘

(๕) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ๒๘๗.๒

(๖) การจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศ ๑,๒๑๗.๓

(๗) การสนบัสนนุด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๑,๕๘๒.๙

(๘) การดำาเนนิงานภารกิจพื้นฐาน ๑๔,๑๖๒.๓

(๙) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๑๘,๙๔๐.๓

ทีม่า	:	สำานักงบประมาณ (๒๕๖๒)

	 ๔)	 ด้านสงัคม	

 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยได้กำาหนดทิศทางการพฒันาท่ีสนบัสนนุการเติบโตท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม โดยม ี
การดำาเนนิการ ดังนี้

 ๔.๑) การดำาเนนิงานภายหลังจากท่ีคณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบมาตรการกลไกการงดใหถุ้งพลาสติก  
เมื่อวัน ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) การงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 
ร้านสะดวกซื้อ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (๒) การกำาหนดให้มีมาตรการผ่อนผัน เป็นข้อยกเว้นสำาหรับ 
การใหถ้งุพลาสติกแก่ลกูค้าในกรณีท่ีสนิค้าเปน็อาหารอุ่น/รอ้น อาหารเปยีก เนื้อสตัว์ ผกั/ผลไม ้(๓) การสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ 
ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ รา้นค้า รา้นขายของชำา และตลาดสดท่ัวประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) หา้งสรรพสินค้าท่ีดำาเนนิการ
ตามมาตรการงดใหถ้งุพลาสติก และมมีาตรการรองรบัเพื่อลดภาระของผูบ้รโิภค อาทิ จัดหากล่องและลังกระดาษทดแทน
เพื่อใช้สำาหรับใส่สินค้าให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจำาหน่ายถุงผ้า ถุงผ้าสปันบอนด์ ถุงพลาสติกหนา และถุงกระดาษ  
ใหกั้บลูกค้าในราคาย่อมเยา (๕) การผอ่นผนัการใช้ “ถงุหนา ใชซ้้ำา นำามารีไซเคิลได้” เพื่อทดแทนการเลิกใชถ้งุพลาสติกหหูิว้
ขนาดบาง โดยกำาหนดใหม้มีาตรฐานถงุหนา และกำาหนดใหม้จุีดรบัถงุ เพื่อรวบรวมถงุพลาสติกขนาดหนากลับเขา้สูร่ะบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ (๖) การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำากฎหมายการจัดการขยะพลาสติกในภูมิภาค  
เพื่อนำามาประกอบการยก (รา่ง) พระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓)

 ๔.๒) การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหหูิว้ กิจกรรม “ทำาความดีด้วยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ ลดใช้ถงุ
พลาสติก” ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิว้และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมท้ังสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
กับประชาชน เพ่ือนำาไปสู่การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อมดำาเนนิการรณรงค์ใน ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี ๑ ตลาดสดเทศบาลและเอกชน กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำานกังานสิง่แวดล้อมภาคท่ี ๑-๑๖ สำานกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด 
๗๖ จังหวัด และอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่้าน เปน็กลไกในการขับเคล่ือนการดำาเนนิงาน 
จัดกิจกรรม “ทำาความดีด้วยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ลดใชถ้งุพลาสติก” และชว่ยสร้างการรับรูแ้ก่ประชาชนถึงนโยบายงดใหบ้รกิาร 
ถุงพลาสติก

 กลุม่ท่ี ๒ หา้งสรรพสนิค้า ศนูยก์ารค้า ซูเปอรม์าเก็ต และรา้นสะดวกซื้อ ปจัจุบนัมหีนว่ยงานภาคีเครอืข่าย
ภาคเอกชนรว่มรณรงค์ จำานวนกว่า ๗๕ บริษัท ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถลดใชถ้งุพลาสติกหหูิว้ได้กว่า ๙๒๐ ล้านใบ หรอืประมาณ 
๒,๖๔๗ ตัน ชว่ยลดปรมิาณการเกิดก๊าซเรอืนกระจกได้ ๔,๐๒๓,๔๔๐ ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (กรมสง่เสรมิคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓)
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 ๔.๓) การสง่เสรมิทกุภาคสว่นในการลดก๊าซเรอืนกระจก ได้แก่ ภาคเอกชน ประชาชน และภาครฐั  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยความสมคัรใจ ในระดับโครงการ และระดับกิจกรรมเพื่อสนบัสนนุใหท้กุภาคสว่นมส่ีวนรว่ม 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การขึน้ทะเบยีนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จำานวน ๔๕ โครงการ และโครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ารว่มโครงการจำานวน 
๓๔ แหง่ และหนว่ยงานระดับจังหวัด จำานวน ๘ จังหวัด 

 นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้แก่ 
โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) การซื้อขายสิทธใินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทยในระดับอุตสาหกรรม (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: T-VETS) รวมถึง 
การใช้เครื่องหมายรับรองการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางส่วน (Carbon Offset) และเครื่องหมายรับรอง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) จำานวน ๕๙ องค์กร และการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนและ 
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อผลิตสินค้าและบริการ จำานวน ๕๙๖ ผลิตภัณฑ์ (องค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓)  

๑.๔ สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
	 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มภีาวะชะลอตัวลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เนือ่งจากการหดตัวของการสง่ออกสนิค้า การค้าโลกชะลอตัว และค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้ อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศ พบว่า มีจำานวนโครงการท่ีได้รับการอนุมัติลดลงแต่มูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะได้ดุลการค้า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนลดลงจึงทำาใหค้รัวเรือนมรีายจ่ายลดลง 
ไปด้วย โดยมรีายได้เฉล่ียลดลงร้อยละ ๓.๔๔ และครัวเรือนมรีายจ่ายลดลงร้อยละ ๓.๒๔ สำาหรับสถานการณ์การท่องเท่ียว  
พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕๖  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า รายได้จากท้ังผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับจำานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเพ่ิม
ขึ้นเช่นเดียวกัน สำาหรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีระชากร ๖๖.๕๖ ล้านคน  
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อัตราการขยายตัวของประชากร ร้อยละ ๐.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอัีตราการว่างงาน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดผลกระทบท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทำาให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การนำาเข้าสนิค้า การสง่ออก ในไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๓ และไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓ ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
มสีาเหตุสำาคัญจากการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ขั้นสุดท้ายของเอกชน ได้ส่งผลให้จำานวนนักท่องเท่ียวลดลง เนื่องจากมีมาตรการไม่ให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ 
เขา้ประเทศ และมาตรการล็อกดาวนภ์ายในประเทศไทย อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบใหม้ผีูว่้างงานเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่งในไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๓ และไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓ สำาหรับภาคการศึกษา ส่งผลให้ต้องปิดภาคเรียนนานขึ้น ไม่สามารถกลับไปเรียน 
ในห้องเรียนตามปกติได้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คล่ีคลายจึงกลับมาจัดการเรียนการสอน 
ตามปกติ 

 สถานการณ์และการดำาเนินการด้านสิง่แวดล้อมระดับโลกและภมูภิาค	ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า อุณหภมูเิฉล่ียของโลก  
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิในยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓-๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๑±๐.๑ องศาเซลเซียส เป็นสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีทำาใหภั้ยพิบัติรุนแรงขึ้น เช่น การเกิดคล่ืนความร้อน ภาวะฝนแล้ง การเกิดพายุหมนุเขตร้อน ภัยแล้ง และไฟปา่ เปน็ต้น  
ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีปา่ การใช้น้ำา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความเปน็อยู่ของประชาชน โดยพบว่าประชากรโลก  
ร้อยละ ๙๒ หรือประมาณ ๔ พันล้านคน มีโอกาสได้สัมผัสกับมลพิษทางอากาศท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพ  
และ พ.ศ. ๒๕๕๘ มลพิษทางอากาศท่ีสร้างความเสียหายได้มากท่ีสุด คือ ฝุน่ละออง PM2.5 

 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ประเทศไทยได้มคีวามรว่มมอืในการดำาเนนิการ 
ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเก่ียวข้องในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอนุสัญญาและ 
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมต่างๆ และยงัมกีารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมท้ังในด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ี์สำาคัญ มมีาตรการและกลไกสนบัสนนุการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้ังทางด้านกฎหมาย การเงินการคลัง และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน ๑๑๘,๗๐๐.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ของงบประมาณประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มมีาตรการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กิจกรรม “ทำาความดีด้วยหัวใจ  
ลดรับ ลดใหล้ดใช้ถุงพลาสติก” และมกีารส่งเสริมทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก เปน็ต้น
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สถานการณ�ดีข�้น สถานการณ�ที่ควรเฝ�าติดตาม

สถานการณ�คุณภาพสิ�งแวดล�อมรายสาขา

ทรัพยากรดินและการใช�ที่ดิน
- การนําเข�าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
-  พ�้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทร�ย�เพ��มข�้น 
-  ช�วงโคว�ด 19 การนําเข�าปุ�ยเคมี 
 และวัตถุอันตรายด�านการเกษตรลดลง

ทรัพยากรแร� 
-  การผลิต การใช� และ
 การนําเข�าแร�ลดลง 
-  การส�งออกแร�เพ��มข�้นเล็กน�อย

ทรัพยากรป�าไม�และสัตว�ป�า
-  พ�้นที่ป�าไม�คงที่ พ�้นที่ป�าชุมชนเพ��มข�้น 
-  พ�้นที่ถูกไฟไหม�ในป�าอนุรักษ�และ
 ป�าสงวนแห�งชาติเพ��มข�้น
- ช�วงโคว�ด 19 พบการปรากฏตัว
 ของสัตว�ป�า บ�อยครั้ง และ
 ทรัพยากรธรรมชาติฟ��นตัว
 อย�างเห็นได�ชัด

พลังงาน 
-  การใช�พลังงานขั้นสุดท�ายลดลง 
- ประสิทธิภาพและความยืดหยุ�น
 การใช�พลังงานเพ��มข�้น 
-  การใช�พลังงานทดแทนและ
 พลังงานหมุนเว�ยนเพ��มข�้น 
- ช�วงโคว�ด 19 ปร�มาณการใช�
 พลังงานทุกประเภทลดลง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
-  ความอ�ดมสมบูรณ�ของทรัพยากรประมงเพ��มข�้น 
- แนวปะการังและหญ�าทะเลมีสถานภาพดีข�้น 
- สัตว�ทะเลหายากเกยตื้นลดลง เต�าทะเลวางไข�เพ��มข�้น

ทรัพยากรน้ํา 
-  พ�้นที่ที่มีปร�มาณฝนสะสมมาก
 ส�วนใหญ�อยู�บร�เวณรอยต�อ 
 กับประเทศเพ�่อนบ�านทําให�
 มีปร�มาณน้ําเก็บกักน�อย 
-  ปร�มาณน้ําท�าและน้ําในอ�างเก็บน้ําลดลง 
-  ระดับน้ําบาดาลลดลง

สถานการณ� 
คุณภาพสิ�งแวดล�อม

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-  จํานวนพ�้นที่ชุ�มน้ํา
 ที่ข�้นทะเบียนแรมซาร�ไซต�เพ��มข�้น

สถานการณ�มลพ�ษ 
-  คุณภาพอากาศในเมืองใหญ�ลดลง
-  หมอกควันจากไฟป�าในภาคเหนือรุนแรงข�้น
-  ปร�มาณขยะมูลฝอยเพ��มข�้น 
-  การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพดีข�้น 
-  ซากเคร�่องใช�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�และ 
 ของเสียอันตรายชุมชนเพ��มข�้น

สิ�งแวดล�อมชุมชน 
-  พ�้นที่สีเข�ยวในกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาลเพ��มข�้น 
-  จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมีแนวโน�มลดลง 
-  ช�วงโคว�ด 19 ปร�มาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง 
-  องค�ประกอบของพลาสติกในขยะมูลฝอยชุมชนเพ��มข�้น

สิ�งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
-  สถานภาพแหล�งธรรมชาติอันควรอนุรักษ�อยู�ในเกณฑ�ดี
-  การประกาศเมืองเก�าเพ��มข�้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพ�บัติ 
-  อ�ณหภูมิเฉลี่ยเพ��มข�้น ปร�มาณฝนเฉลี่ยลดลง 
-   ความเสียหายจากภัยพ�บัติเพ��มข�้น 
-  ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกในภาคพลังงานลดลง



บทท่ี ๒
สถานการณ์คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมรายสาขา

สถานการณ�ดีข�้น สถานการณ�ที่ควรเฝ�าติดตาม

สถานการณ�คุณภาพสิ�งแวดล�อมรายสาขา

ทรัพยากรดินและการใช�ที่ดิน
- การนําเข�าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
-  พ�้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทร�ย�เพ��มข�้น 
-  ช�วงโคว�ด 19 การนําเข�าปุ�ยเคมี 
 และวัตถุอันตรายด�านการเกษตรลดลง

ทรัพยากรแร� 
-  การผลิต การใช� และ
 การนําเข�าแร�ลดลง 
-  การส�งออกแร�เพ��มข�้นเล็กน�อย

ทรัพยากรป�าไม�และสัตว�ป�า
-  พ�้นที่ป�าไม�คงที่ พ�้นที่ป�าชุมชนเพ��มข�้น 
-  พ�้นที่ถูกไฟไหม�ในป�าอนุรักษ�และ
 ป�าสงวนแห�งชาติเพ��มข�้น
- ช�วงโคว�ด 19 พบการปรากฏตัว
 ของสัตว�ป�า บ�อยครั้ง และ
 ทรัพยากรธรรมชาติฟ��นตัว
 อย�างเห็นได�ชัด

พลังงาน 
-  การใช�พลังงานขั้นสุดท�ายลดลง 
- ประสิทธิภาพและความยืดหยุ�น
 การใช�พลังงานเพ��มข�้น 
-  การใช�พลังงานทดแทนและ
 พลังงานหมุนเว�ยนเพ��มข�้น 
- ช�วงโคว�ด 19 ปร�มาณการใช�
 พลังงานทุกประเภทลดลง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
-  ความอ�ดมสมบูรณ�ของทรัพยากรประมงเพ��มข�้น 
- แนวปะการังและหญ�าทะเลมีสถานภาพดีข�้น 
- สัตว�ทะเลหายากเกยตื้นลดลง เต�าทะเลวางไข�เพ��มข�้น

ทรัพยากรน้ํา 
-  พ�้นที่ที่มีปร�มาณฝนสะสมมาก
 ส�วนใหญ�อยู�บร�เวณรอยต�อ 
 กับประเทศเพ�่อนบ�านทําให�
 มีปร�มาณน้ําเก็บกักน�อย 
-  ปร�มาณน้ําท�าและน้ําในอ�างเก็บน้ําลดลง 
-  ระดับน้ําบาดาลลดลง

สถานการณ� 
คุณภาพสิ�งแวดล�อม

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
-  จํานวนพ�้นที่ชุ�มน้ํา
 ที่ข�้นทะเบียนแรมซาร�ไซต�เพ��มข�้น

สถานการณ�มลพ�ษ 
-  คุณภาพอากาศในเมืองใหญ�ลดลง
-  หมอกควันจากไฟป�าในภาคเหนือรุนแรงข�้น
-  ปร�มาณขยะมูลฝอยเพ��มข�้น 
-  การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพดีข�้น 
-  ซากเคร�่องใช�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�และ 
 ของเสียอันตรายชุมชนเพ��มข�้น

สิ�งแวดล�อมชุมชน 
-  พ�้นที่สีเข�ยวในกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาลเพ��มข�้น 
-  จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมีแนวโน�มลดลง 
-  ช�วงโคว�ด 19 ปร�มาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง 
-  องค�ประกอบของพลาสติกในขยะมูลฝอยชุมชนเพ��มข�้น

สิ�งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
-  สถานภาพแหล�งธรรมชาติอันควรอนุรักษ�อยู�ในเกณฑ�ดี
-  การประกาศเมืองเก�าเพ��มข�้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพ�บัติ 
-  อ�ณหภูมิเฉลี่ยเพ��มข�้น ปร�มาณฝนเฉลี่ยลดลง 
-   ความเสียหายจากภัยพ�บัติเพ��มข�้น 
-  ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกในภาคพลังงานลดลง



บทท่ี ๒
สถานการณ์คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมรายสาขา





๒.๑ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
 ๒.๑.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 ทรพัยากรดิน	

 ดินเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต รวมท้ังยังมี 
ความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ เนือ่งจากทรพัยากรดินสว่นใหญ่ใชเ้พือ่การเกษตรกรรม หากขาดการจัดการ 
ท่ีดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเสื่อมโทรม๑ ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ทำาให้ความสามารถในการผลิตของดินลดลง  
(กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓) จากรายงานสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พบว่า ดินปัญหา๒ สามารถจำาแนกตาม
สาเหตขุองการเกิดได้ ๒ ประเภท คือ (๑) ดินปญัหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ๓ ได้แก่ ดินต้ืน ดินทรายจัด ดินเปรีย้วจัด ดินเค็ม  
และดินอินทรีย์ (๒) ดินปญัหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชนท่ี์ดิน๔ ได้แก่ ดินดาน ดินปนเปื้ อน ดินเหมอืงแรร่า้ง และดินในพ้ืนท่ี 
นากุ้งร้าง (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๕๘) ท้ังนี ้ประเทศไทยมเีนื้อท่ีท้ังหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗๕ ไร่ หรือ ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ จากข้อมลู  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีดินปญัหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทยมเีนื้อท่ี ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๑๘.๗๑  
ของเนื้อท่ีประเทศ โดยดินปญัหาท่ีมเีนื้อท่ีมากท่ีสุด คือ ดินต้ืน มเีนื้อท่ี ๓๘,๑๙๒,๔๔๙ ไร่ คิดเปน็ร้อยละ ๑๑.๙๐ ของเนื้อท่ี 
ประเทศ รองลงมาคือ ดินทรายจัด มเีนื้อท่ี ๑๑,๘๖๓,๖๑๗ ไร่ คิดเปน็ร้อยละ ๓.๗๑ ของเนื้อท่ีประเทศ ดินเปรี้ยวจัด มเีนื้อท่ี 
๕,๔๒๓,๖๔๑ ไร่ คิดเปน็ ร้อยละ ๑.๖๘ ของเนื้อท่ีประเทศ ดินเค็ม มเีนื้อท่ี ๔,๒๐๐,๑๑๑ ไร่ คิดเปน็ร้อยละ ๑.๓๑ ของเนื้อท่ี
ประเทศ และดินอินทรยี ์มเีนื้อท่ี ๓๔๕,๔๔๔ ไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๐.๑๑ ของเนื้อท่ีประเทศ (ตารางท่ี ๒.๑) (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๖๓) 

ตารางที่	๒.๑	ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	๒๕๕๗	๒๕๕๘	และ	๒๕๖๑

ดินปัญหา
ปี	(พ.ศ.)

๒๕๕๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๑

๑. ดินต้ืน
เนื้อท่ี (ไร่) ๔๓,๖๐๖,๐๔๗ ๒๙,๕๓๙,๖๘๐ ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ ๓๘,๑๙๒,๔๔๙
ร้อยละของเนื้อท่ีประเทศ ๑๓.๖๐ ๙.๒๑ ๑๐.๖๑ ๑๑.๙๐

๒. ดินทรายจัด
เนื้อท่ี (ไร่) ๑๒,๔๙๗,๓๔๐ ๑๑,๐๗๘,๔๑๐ ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ ๑๑,๘๖๓,๖๑๗
ร้อยละของเนื้อท่ีประเทศ ๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๖๗ ๓.๗๑

๓. ดินเปรี้ยวจัด
เนื้อท่ี (ไร่) ๖,๒๗๒,๕๔๘ ๕,๑๐๔,๖๓๒ ๕,๕๖๕,๓๔๗ ๕,๔๒๓,๖๔๑
ร้อยละของเนื้อท่ีประเทศ ๑.๙๖ ๑.๕๙ ๑.๗๔ ๑.๖๘

๔. ดินเค็ม
เนื้อท่ี (ไร่) ๓,๗๔๔,๒๐๗ ๔,๔๐๗,๑๐๙ ๔,๒๑๗,๓๑๙ ๔,๒๐๐,๑๑๑
ร้อยละของเนื้อท่ีประเทศ ๑.๑๗ ๑.๓๗ ๑.๓๒ ๑.๓๑

๕. ดินอินทรีย์
เนื้อท่ี (ไร่) ๒๖๓,๐๗๘ ๓๔๐,๓๐๒ ๓๔๔,๒๘๓ ๓๔๕,๔๔๔
ร้อยละของเนื้อท่ีประเทศ ๐.๐๘ ๐.๑๑ ๐.๑๑ ๐.๑๑

รวมเน้ือท่ี (ไร)่ ๖๖,๓๘๓,๒๒๐ ๕๐,๔๗๐,๑๓๓ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ๖๐,๐๒๕,๒๖๒

หมายเหต	ุ:	 ข้อมลูใน พ.ศ. ๒๕๕๐ จากฐานข้อมลูแผนท่ีกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐
 ข้อมลูใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จากฐานข้อมลูแผนท่ีกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
 ข้อมลูใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากฐานข้อมลูแผนท่ีกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ข้อมลูใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากฐานข้อมลูสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ทีม่า	:	กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๓)

๑ ดินเสื่อมโทรม หมายถึง ดินท่ีอยู่ในสภาพท่ีไมเ่อ้ืออำานวยต่อการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสมบัติต่างๆ ของดินไมเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น
สมบัติทางเคมขีองดินมสีภาพเปน็กรดจัด เค็มจัด ทางด้านกายภาพของดิน สูญเสียโครงสร้าง เกิดการอัดตัวแนน่ ขาดความโปร่งพรุน และดินอยู่ในสภาวะไม่
สมดุล ความเสื่อมโทรมของดินจึงเปน็สาเหตุสำาคัญท่ีนำาไปสู่ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน เนื่องจากดินเปน็ส่วนหนึ่งของท่ีดิน (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

๒ ดินปญัหา หมายถึง ดินท่ีมสีมบัติไมเ่หมาะสม (Unsuited) หรือเหมาะสมนอ้ย (Poorly Suited) สำาหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร หากนำาดินเหล่านีม้าใช้
ปลูกพืชจะไมไ่ด้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตต่ำา ดังนั้น จึงจำาเปน็ต้องมกีารจัดการดินเปน็กรณีพิเศษกว่าดินท่ัวไป จึงจะสามารถใช้ประโยชนใ์นการเพาะปลูกและให้
ผลผลิตดีเท่าท่ีควร จำาแนกตามสาเหตุของการเกิดได้ ๒ ประเภท คือ ดินปญัหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ และดินปญัหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชนท่ี์ดิน (กรม
พัฒนาท่ีดิน, ๒๕๕๘)

๓ ดินปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติ หมายถึง ดินปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากปัจจัยท่ีให้กำาเนิดดิน ซ่ึงประกอบด้วย วัตถุต้นกำาเนิดดิน 
สภาพพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีขึ้นปกคลุม และระยะเวลาท่ีเกิดดิน ได้แก่ ดินต้ืน ดินทรายจัด ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกำามะถัน ดินเค็ม และดิน
อินทรีย์ (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๕๘)

๔ ดินปญัหาท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน หมายถึง ดินท่ีเกิดจากการปฏิบติั หรอืการใช้ท่ีดินท่ีไมเ่หมาะสมของมนษุย์ ได้แก่ การปลูกพืชโดยปราศจากการบำารุง
ดิน การปลูกพืชชนดิเดียวติดต่อกันเปน็เวลานาน การทำาลายปา่เพื่อการเกษตร การเผาปา่หรือไร่นา การใช้สารเคมทีางการเกษตรจนเกิดผลตกค้างในดิน การ
ใชเ้ครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญท้ั่งหลายเหล่านีเ้ปน็ตัวเร่งใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม เกิดการสะสมธาตอุาหาร สารเคมชีนดิต่างๆ จนเปน็พษิต่อพชื มโีครงสรา้ง
ของดินอัดแนน่ทึบ เปน็อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ดินดาน ดินปนเปื้ อน ดินเหมอืงแร่ร้าง และดินในพื้นท่ีนากุ้งร้าง (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๕๘)

๕ คำานวณจากการถ่วงน้ำาหนกัของแหล่งข้อมลู ๒ แหง่ คือ กรมแผนท่ีทหาร และกรมการปกครอง (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓94



 สำาหรับสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถประเมินได้จากแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
โดยแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดิน หมายถึง ความสามารถของดินในการปลดปล่อยธาตอุาหารท่ีเปน็ประโยชนเ์พียง
พอต่อความต้องการของพชื โดยประเมนิจากค่าวิเคราะหท์างเคมขีองดิน ได้แก่ ความเปน็กรดเป็นด่างของดิน ความจุ 
ในการแลกเปล่ียนประจุบวก ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ โดยทำาการแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินออกเป็น  
๓ ระดับ คือ ต่ำา ปานกลาง และสูง จากแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ดิน 
มรีะดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำามากท่ีสดุ มเีนื้อท่ีประมาณ ๑๓๙,๑๘๒,๒๕๗ ไร ่ คิดเปน็รอ้ยละ ๔๓.๔๐ ของเนื้อท่ีประเทศ  
รองลงมาคือ ระดับความอุดมสมบูรณป์านกลาง มเีนือ้ท่ีประมาณ ๔๑,๓๖๕,๐๕๔ ไร ่ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๒.๙๐ ของเนือ้ท่ีประเทศ  
และระดับความอุดมสมบูรณสู์ง มเีนื้อท่ีประมาณ ๖,๓๓๗,๐๓๗ ไร ่ คิดเปน็รอ้ยละ ๑.๙๘ ของเนื้อท่ีประเทศ ตามลำาดับ  
โดยพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความสมบูรณ์ต่ำา และมีขนาดพื้นท่ีมากกว่าภาคอ่ืนๆ  
ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีต้องได้รับการปรับปรุงบำารุงดิน และการจัดการดินอย่างเหมาะสม 
เปน็จำานวนมาก (กรมพัฒนาท่ีดิน, ๒๕๖๓) 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 95



 สำาหรับสถานการณ์ของดินปญัหาท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชนท่ี์ดินทางการเกษตร พบว่า ปญัหาการปนเปื้ อนของ
ทรัพยากรดินส่งผลต่อการจัดการและการใช้ประโยชนท่ี์ดิน สว่นใหญเ่กิดจากการกระทำาของมนษุย ์ ได้แก่ การใชปุ้ย๋เคมแีละ
สารเคมทีางการเกษตร โดยประเทศไทยมกีารนำาปุย๋เคมมีาใชเ้พือ่การบำารุงดินอยา่งต่อเนือ่ง และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารนำาเข้า 
ปุย๋เคมรีวมท้ังสิน้ ๕,๑๓๖,๙๘๗ ตัน มลูค่า ๕๒,๓๙๖ ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๓.๕๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารนำาเขา้ปุย๋เคมี
รวม ๕,๓๒๘,๕๑๓ ตัน เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปรมิาณการนำาเขา้ปุย๋เคมมีแีนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี ๒.๒) 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรอืโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ในช่วงเดือนมกราคม-มถุินายน ๒๕๖๓ พบว่า มกีารนำาเขา้ปุย๋เคมรีวมท้ังสิน้ ๒,๕๕๕,๕๘๕ ตัน มลูค่า ๒๓,๙๒๗ 
ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๑๑.๒๘ จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมปีรมิาณ ๒,๘๘๐,๔๙๓ ตัน มลูค่า ๓๐,๒๓๙ ล้านบาท 
(สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓) 

 นอกจากนี ้ การใช้สารเคมีทางการเกษตรใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การนำาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท้ังสารกำาจัด
วัชพืช สารกำาจัดแมลง สารป้องกันและกำาจัดโรคพืช และประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
สารรมควันพษิ สารกำาจัดหอยและหอยทาก สารกำาจัดไร ไส้เดือนฝอย และสารกำาจัดหน ูมกีารนำาเขา้รวม ๑๔๙,๗๘๒ ตัน 
มลูค่า ๒๒,๐๓๑ ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๒๒.๕๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารนำาเขา้รวม ๑๙๓,๓๐๔ ตัน มลูค่า ๒๕,๘๗๒ ล้านบาท  
เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า การนำาเขา้วัตถอัุนตรายทางการเกษตรมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๒)

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มกีารนำาเข้าวัตถอัุนตราย 
ทางการเกษตรรวมท้ังสิน้ ๔๙,๓๒๔ ตัน มลูค่า ๘,๕๑๓ ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๔๒.๙๙ จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ท่ีมปีริมาณ ๘๖,๕๑๐ ตัน มลูค่า ๑๑,๒๗๓ ล้านบาท (สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓)
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ตารางที่	๒.๒	ปริมาณและมูลค่าการนำาเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ปี	(พ.ศ.)
ปุ๋ยเคมี วัตถอัุนตรายทางการเกษตร

ปรมิาณ	(ตัน) มูลค่า	(ล้านบาท) ปรมิาณ	(ตัน) มูลค่า	(ล้านบาท)

๒๕๕๓ ๕,๔๕๙,๔๒๕ ๖๔,๙๖๖ ๑๒๙,๖๖๗ ๑๖,๕๖๐

๒๕๕๔ ๕,๘๒๕,๒๕๐ ๘๓,๑๖๘ ๑๗๐,๙๙๖ ๒๐,๘๗๕

๒๕๕๕ ๕,๖๕๘,๘๒๗ ๘๕,๑๓๕ ๑๕๙,๐๕๖ ๑๘,๙๖๖

๒๕๕๖ ๕,๙๒๖,๙๘๖ ๗๕,๙๐๑ ๑๙๘,๕๗๓ ๒๔,๓๔๘

๒๕๕๗ ๕,๕๙๒,๔๓๕ ๖๘,๓๓๔ ๑๙๑,๙๒๓ ๒๒,๖๘๑

๒๕๕๘ ๔,๙๘๐,๙๖๒ ๖๐,๕๖๗ ๑๗๒,๙๗๓ ๑๙,๙๓๙

๒๕๕๙ ๕,๓๑๐,๐๓๖ ๕๓,๐๓๒ ๑๘๐,๕๙๖ ๑๙,๒๓๔

๒๕๖๐ ๕,๘๙๔,๗๘๙ ๕๘,๙๗๗ ๒๐๐,๗๕๐ ๒๓,๖๗๘

๒๕๖๑ ๕,๓๒๘,๕๑๓ ๕๖,๐๖๙ ๑๙๓,๓๐๔ ๒๕,๘๗๒

๒๕๖๒ ๕,๑๓๖,๙๘๗ ๕๒,๓๙๖ ๑๔๙,๗๘๒ ๒๒,๐๓๑

หมายเหต	ุ:	 ๑)  ข้อมลูสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร
 ๒) วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประกอบด้วย สารกำาจัดวัชพชื สารกำาจัดแมลง สารปอ้งกันและกำาจัดโรคพชื และประเภทอ่ืนๆ  
  ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำาจัดหอยและหอยทาก สารกำาจัดไร ไส้เดือนฝอย และ 
  สารกำาจัดหนู
ทีม่า	: สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๖๓)

 สำาหรับปริมาณการนำาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓ ชนิด ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีการนำาเข้าไกลโฟเซต 
มากท่ีสดุ ๒๕,๑๐๗ ตัน ลดลงรอ้ยละ ๕๕.๙๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๕๖,๙๘๓ ตัน รองลงมาคือ พาราควอต ๙,๙๔๔ ตัน  
ลดลงร้อยละ ๕๕.๑๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๒๒,๑๖๒ ตัน และคลอรไ์พรฟีอส ๑,๐๑๖ ตัน ลดลงรอ้ยละ ๕๔.๒๓  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๒,๒๒๐ ตัน ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๕ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปรมิาณการนำาเขา้วัตถอัุนตราย
ทางการเกษตรท้ัง ๓ ชนดิ มแีนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี ๒.๓) (สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓) 

ตารางที่	๒.๓	ปริมาณการนำาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร	๓	ชนิด	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒
หนว่ย: ตัน

ปี	(พ.ศ.)
ปรมิาณวัตถอัุนตรายทางการเกษตร

ไกลโฟเซต พาราควอต คลอรไ์พรฟีอส

๒๕๕๘ ๕๙,๐๘๙ ๓๐,๔๔๑ ๒,๓๕๐

๒๕๕๙ ๖๒,๓๖๔ ๓๑,๕๒๖ ๒,๒๕๖

๒๕๖๐ ๕๙,๘๗๒ ๔๔,๕๐๑ ๓,๗๐๐

๒๕๖๑ ๕๖,๙๘๓ ๒๒,๑๖๒ ๒,๒๒๐

๒๕๖๒ ๒๕,๑๐๗ ๙,๙๔๔ ๑,๐๑๖

หมายเหต	ุ:	 ๑) ไกลโฟเซต ใช้ในการกำาจัดวัชพืชได้ท้ังใบแคบและใบกว้าง เข้าสู่เนื้อเยื่อสีเขียวของใบและลำาต้นของวัชพืช โดยดูดซึม 
  เข้าสู่ระบบลำาเลียงน้ำาของพืชได้ และควบคุมวัชพืชได้นาน ส่วนใหญ่ใช้ในปาล์มน้ำามนั และยางพารา
 ๒) พาราควอต กำาจัดวัชพืชท่ีใช้ในยางพารา มนัสำาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไมผ้ลต่างๆ
 ๓) คลอร์ไพรีฟอส เป็นสารเคมีกำาจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ใช้ในการกำาจัดแมลงในพืชผัก ผลไม้  
  มกีารใช้อย่างกว้างขวางในพืชแทบทุกชนดิ

ทีม่า	: กรมวิชาการเกษตร อ้างถึงในสำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๖๓)
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 สว่นสถานการณก์ารชะล้างพงัทลายของดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ประเทศไทยมเีนื้อท่ีท้ังหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๙๓ 
ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ เนื้อท่ี ๒๑๗,๘๘๓,๑๗๘ ไร่ และเป็นพื้นท่ีสูง เนื้อท่ี ๑๐๒,๘๑๓,๗๑๕ ไร่  
มกีารสญูเสยีดินสงูกว่าระดับท่ียอมรบัได้ (มากกว่า ๒ ตันต่อไรต่่อป)ี เนื้อท่ีรวม ๗๘,๑๗๔,๔๑๖ ไร ่หรือรอ้ยละ ๒๔.๓๘ ของ 
พื้นท่ีท้ังประเทศ โดยแบ่งตามลักษณะสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ (๑) พื้นท่ีราบ มีการสูญเสียดินสูงกว่าระดับท่ียอมรับได้  
(มากกว่า ๒ ตันต่อไร่ต่อป)ี เนื้อท่ีรวม ๔๕,๐๗๕,๑๕๕ ไร ่ หรอืรอ้ยละ ๑๔.๐๖ ของเนื้อท่ีประเทศ จากการศกึษา พบว่า  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี พ้ืน ท่ีราบท่ีมีการสูญเสียดินสูงกว่าระดับท่ียอมรับได้สูง ท่ีสุด  โดยมี เนื้ อ ท่ีรวม  
๑๕,๓๗๒,๘๓๓ ไร่ หรือร้อยละ ๔.๗๙ ของเนื้อท่ีประเทศ และภาคกลางมีพื้นท่ีราบท่ีมีการสูญเสียดินสูงกว่าระดับท่ี
ยอมรับได้นอ้ยท่ีสดุ ซึง่มเีนื้อท่ีรวม ๑,๐๒๖,๘๗๒ ไร ่ หรอืรอ้ยละ ๐.๓๒ ของเนื้อท่ีประเทศ (๒) พื้นท่ีสงู มกีารสูญเสียดิน 
สูงกว่าระดับท่ียอมรับได้ เนื้อท่ีรวม ๓๓,๐๙๙,๒๖๑ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐.๓๒ ของเนื้อท่ีประเทศ จากการศึกษา 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ภาคเหนอืมพีืน้ท่ีสูงท่ีมกีารสูญเสยีดินสงูกว่าระดับท่ียอมรบัได้สูงท่ีสดุ โดยมเีนือ้ท่ีรวม ๒๐,๒๔๑,๔๙๙ ไร่  
หรือร้อยละ ๖.๓๑ ของเนื้อท่ีประเทศ และภาคกลางมีพื้นท่ีราบท่ีมีการสูญเสียดินสูงกว่าระดับท่ียอมรับได้น้อยท่ีสุด  
ซึง่มเีนื้อท่ีรวม ๔๔๓,๔๓๕ ไร ่หรอืร้อยละ ๐.๑๔ ของเนื้อท่ีประเทศ (ตารางท่ี ๒.๔) (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๔	พื้นที่การสูญเสียดินในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๓

ชั้นความรุนแรงของการสญูเสยีดิน
เน้ือที*่

ไร่ รอ้ยละ

พื้นทีร่าบ	(ทีร่าบลำาน้ำา	ทีล่าดเชิงเขา	และเนินเขา	ความลาดชันน้อยกว่ารอ้ยละ	๓๕)

ชั้น ๑ การสูญเสียดินนอ้ย ๑๗๒,๘๐๘,๐๒๓ ๕๓.๘๙

ชั้น ๒ การสูญเสียดินปานกลาง ๒๙,๐๘๗,๒๗๗ ๙.๐๗

ชั้น ๓ การสูญเสียดินรุนแรง ๑๒,๗๑๗,๘๖๑ ๓.๙๗

ชั้น ๔ การสูญเสียดินรุนแรงมาก ๙๐๕,๗๖๒ ๐.๒๘

ชั้น ๕ การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด ๒,๓๖๔,๒๕๕ ๐.๗๔

เน้ือท่ีรวม ๒๑๗,๘๘๓,๑๗๘ ๖๗.๙๔

พื้นทีส่งู	(ภเูขาและทีล่าดหบุเขา	ความลาดชันมากกว่ารอ้ยละ	๓๕)

ชั้น 1H การสูญเสียดินนอ้ย ๖๙,๗๑๔,๔๕๔ ๒๑.๗๔

ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง ๑๖,๙๖๐,๓๒๐ ๕.๒๙

ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง ๕,๙๗๑,๔๘๑ ๑.๘๖

ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก ๒,๒๗๗,๑๘๒ ๐.๗๑

ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด ๗,๘๙๐,๒๗๘ ๒.๔๖

เน้ือท่ีรวม ๑๐๒,๘๑๓,๗๑๕ ๓๒.๐๖

เน้ือท่ีประเทศรวม ๓๒๐,๖๙๖,๘๙๓ ๑๐๐.๐๐

หมายเหต:ุ	 * เนื้อท่ีได้จากการคำานวณด้วยระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ ยึดตามประกาศของกรมแผนท่ีทหาร

ทีม่า	:	กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๓)

	 ๒)	 การใช้ทีดิ่น

 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีท้ังหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร่ หรือ ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ จากข้อมูลการใช้ท่ีดิน 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเนื้อท่ี ๑๗๘.๗๔ ล้านไร่  
รองลงมาคือ พ้ืนท่ีปา่ไม ้มเีนื้อท่ี ๑๐๔.๖๖ ล้านไร ่พื้นท่ีชุมชนและสิง่ปลกูสรา้ง มเีนื้อท่ี ๑๘.๗๔ ล้านไร ่พื้นท่ีแหล่งน้ำา มเีนื้อท่ี  
๙.๓๗ ล้านไร ่และพื้นท่ีเบด็เตล็ด มเีนื้อท่ี ๙.๑๙ ล้านไร ่ตามลำาดับ เมื่อเปรยีบเทียบการใช้ท่ีดินในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  
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กับช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ประเภทการใช้ท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเนื้อท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง รองลงมาคือ พื้นท่ีแหล่งน้ำา และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ ๑.๓๗ และ ๐.๖๒ ตามลำาดับ  
สว่นประเภทการใช้ท่ีดินท่ีมกีารเปล่ียนแปลงเนื้อท่ีลดลง ได้แก่ พื้นท่ีเบด็เตล็ด และพื้นท่ีปา่ไม ้คิดเปน็รอ้ยละ ๘.๖๔ และ ๑.๑๒ 
ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๑ ปท่ีีผา่นมา พบว่า พื้นท่ีชุมชนและสิง่ปลกูสรา้งมกีารเปล่ียนแปลงเนื้อท่ีเพิม่ขึน้มากท่ีสุด 
(ตารางท่ี ๒.๕) (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๕	พื้นที่ประเทศไทยจำาแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๖๑

ประเภทการใช้ทีดิ่น
เน้ือที	่(ล้านไร)่

เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง 
การใช้ทีดิ่น	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙	 

กับ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๑

๒๕๕๑-
๒๕๕๒

๒๕๕๓-
๒๕๕๖

๒๕๕๘-
๒๕๕๙

๒๕๖๐-
๒๕๖๑ เน้ือที	่(ล้านไร)่ รอ้ยละ*

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๕.๑๑ ๑๖.๕๒ ๑๗.๙๒ ๑๘.๗๔ +๐.๘๒ +๔.๖๐

พื้นท่ีเกษตรกรรม ๑๗๑.๕๙ ๑๗๔.๓๑ ๑๗๗.๖๓ ๑๗๘.๗๔ +๑.๑๑ +๐.๖๒

- นาร้าง ๑.๓๔ ๑.๑๙ ๑.๐๓ ๐.๘๙ -๐.๑๔ -๑๔.๓๐

- นา ๗๘.๖๒ ๗๕.๙๒ ๗๓.๒๕ ๗๐.๕๗ -๒.๖๘ -๓.๖๖

- พืชไร่ ๓๘.๖๘ ๔๐.๗๑ ๔๑.๒๕ ๔๓.๘๑ +๒.๕๖ +๖.๑๙

- ไมย้ืนต้น ๓๒.๔๖ ๓๖.๔๓ ๔๒.๘๗ ๔๔.๕๙ +๑.๗๒ +๔.๐๒

- ไมผ้ล ๑๒.๕๓ ๑๑.๒๓ ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๒ +๐.๑๒ +๑.๒๐

- พืชไร่หมนุเวียน ๓.๖๑ ๔.๐๔ ๔.๓๓ ๓.๘๔ -๐.๔๙ -๑๑.๓๓

- สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา ๒.๖๙ ๒.๙๐ ๒.๖๘ ๒.๗๔ +๐.๐๖ +๒.๐๕

- อ่ืนๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้าเล้ียง
สัตว์, พืชน้ำา) 

๑.๖๕ ๑.๘๘ ๑.๙๒ ๑.๘๙ -๐.๐๓ -๑.๖๓

พื้นท่ีปา่ไม ้ ๑๑๓.๑๗ ๑๐๙.๒๖ ๑๐๕.๘๕ ๑๐๔.๖๖ -๑.๑๙ -๑.๑๒

พื้นท่ีแหล่งน้ำา ๘.๘๑ ๘.๙๘ ๙.๒๕ ๙.๓๗ +๐.๑๒ +๑.๓๗

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ๑๒.๐๒ ๑๑.๖๓ ๑๐.๐๕ ๙.๑๙ -๐.๘๖ -๘.๖๔
รวม ๓๒๐.๗๐

หมายเหต	ุ:	 คำานวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทำาการถ่วงน้ำาหนักกับเนื้อท่ี (ไร่) จากกรมการปกครอง รายจังหวัด* ร้อยละเมื่อ 
 เปรียบเทียบกับเนื้อท่ีเดิม – ลดลง / + เพิ่มขึ้น

ทีม่า	:	กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๓)

 นอกจากนี้ สถานการณ์การทำาการเกษตรอินทรีย์๖ จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มเีกษตรกร ๗๓,๙๔๑ ราย พื้นท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรยี ์๖๒๖,๑๕๖.๙๗ ไร ่ เพ่ิมข้ึน 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมเีกษตรกร ๑๕,๙๗๔ ราย พื้นท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรยี ์๓๕๗,๐๙๐.๗๒ ไร ่ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๔ ป ี
ท่ีผา่นมา พบว่า จำานวนเกษตรและพื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรยีม์แีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๖) และในปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมลู ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) พบว่า มจีำานวนเกษตรกร ๑๑๐,๗๖๗ ราย พืน้ท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรยี ์
๑,๖๐๖,๑๖๗.๙๗ ไร ่(กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๓) 

๖ เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ท่ีเก้ือหนนุต่อระบบนเิวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดย
เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ท่ีได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic 
Modification) มกีารจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเนน้การแปรรูปด้วยความระมดัระวัง เพื่อรกัษาสภาพการเปน็เกษตรอินทรยีแ์ละคณุภาพท่ีสำาคัญของผลิตภัณฑ์
ในทุกขั้นตอน (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑: 
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำาหนา่ย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๗)
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 ๒.๑.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 ทรพัยากรดิน

 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน เปน็ผลกระทบในทางลบท่ีเกิดจากกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
กับทรัพยากรดิน โดยเกิดจากสภาพตามธรรมชาติหรือการกระทำาของมนุษย์ ซ่ึงอาจเกิดจากกระบวนการเดียว เกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน หรือเกิดขึน้ต่อเนื่อง ขึน้อยู่กับความรุนแรงของปจัจัยท่ีมากระทบ ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดิน เกิดขึน้ได้ 
จากกระบวนการท้ังทางกายภาพ เคม ีและชวีภาพ (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๕๘) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดินปญัหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ 
มเีนื้อท่ี ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร ่โดยพบว่า ดินต้ืนมเีนื้อท่ีมากท่ีสดุ ๓๘,๑๙๒,๔๔๙ ไร ่ส่วนดินปญัหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชนท่ี์ดิน 
ท่ีมกีารใชปุ้ย๋เคม ีและสารเคมทีางการเกษตร เช่น สารกำาจัดวัชพชื สารกำาจัดแมลง และสารปอ้งกันและกำาจัดโรคพชื เปน็ต้น  
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารนำาเข้าปุย๋เคมรีวมท้ังสิน้ ๕,๑๓๖,๙๘๗ ตัน และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๑๔๙,๗๘๒ ตัน  
ซึ่งส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมและเกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสุขภาพของ
เกษตรกรท่ีได้รับสารเคมีโดยตรง ตลอดจนอาจเกิดอันตรายต่อผูบ้ริโภคท่ีบริโภคผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีสารอันตราย
ทางการเกษตรตกค้าง จากข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ซึ่งได้มาจากผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก 
สถานพยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคจากพษิสารเคมกีำาจัดศตัรูพชื (Toxic Effect of Pesticides) โดยไมร่วมการต้ังใจทำารา้ยตนเอง  
หรอืฆ่าตัวตาย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มรีายงานผูป้ว่ยโรคจากพษิสารเคมกีำาจัดศตัรูพชื จำานวน ๕,๓๘๙ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย  
๑๑.๗๐ ต่อประชากรแสนคน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมอัีตราปว่ย ๑๒.๙๕ ต่อประชากรแสนคน สอดคล้องกับปรมิาณ 
การนำาเขา้สารเคมทีางการเกษตรท่ีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓) 

	 ๒)	 การใช้ทีดิ่น

 การใช้ท่ีดินในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า มกีารเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเปน็พ้ืนท่ีชุมชนและ 
สิง่ปลูกสรา้ง และพื้นท่ีเกษตรกรรม เพิม่ข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ท้ังนี ้การใชท่ี้ดินท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
หรือประเภทของการใช้ท่ีดิน ก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ได้แก่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ทำาให้หน้าดินท่ีมี 
ความอุดมสมบูรณ์สญูเสยีไป ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ดินท่ีถกูชะล้างพงัทลายจะตกตะกอนตามแหล่งน้ำาทำาใหดิ้นต้ืนเขนิได้  
สง่ผลกระทบท้ังทางด้านกายภาพ โดยการชะล้างพงัทลายของหนา้ดินซึง่เปน็สว่นท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ์ทำาใหค้วามอุดมสมบูรณ ์
ของดินหมดไป และด้านเศรษฐกิจ เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงตามไปด้วย  
(กรมพฒันาท่ีดิน, ม.ป.ป.)

 ๒.๑.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิงานเพื่อบรหิารจัดการทรพัยากรดินและการใชท่ี้ดิน ดังนี้

	 ๑)	 การจัดทำาและขับเคล่ือนนโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้อง

 ๑.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแหง่ชาติ (คทช.) จัดทำาแนวทางการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเพื่อเปน็เคร่ืองมอืสนบัสนนุสำาหรบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการกำาหนดแนวทางการพฒันา 
ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดินใหเ้หมาะสมกับศกัยภาพ เพือ่บูรณาการมติิด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมอย่างสมดุล ตามแนวทาง 
การพฒันาท่ียัง่ยนื ผา่นกระบวนการมสีว่นร่วมจากทกุภาคสว่น โดยกำาหนดพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรอียุธยา (พื้นท่ีต้นแบบ)  
ในการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ได้ใชแ้นวทางการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
ของสหภาพยุโรป (European Union: EU) มาวิเคราะหป์ระเด็นสำาคัญในการตัดสนิใจ เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำาไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือกและการจัดลำาดับความสำาคัญ 
ยุทธศาสตร ์การวิเคราะหโ์อกาสและความเสีย่ง รวมถึงการติดตามและประเมนิผลการดำาเนนิการในพืน้ท่ีจังหวัดพระนครศรอียุธยา  
ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ปจัจัยสำาคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factor: CDF) เพื่อใหจั้งหวัดพจิารณานำาไป
กำาหนดกรอบนโยบาย แผน และแผนงาน ด้านการวางแผนการใช้ประโยชนท่ี์ดินในพื้นท่ี และเปน็ต้นแบบใหห้นว่ยงานอ่ืนๆ 
(สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) 
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 ๑.๒) กรมพฒันาท่ีดิน มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) จัดทำาแผนการบริหารจัดการปอ้งกันการชะล้าง 
พงัทลายของดินและฟื้นฟพูืน้ท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำา มเีปา้หมายเพือ่ใหพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมได้รบัการอนรุกัษ์ 
และฟื้ นฟูใหส้ามารถใช้ท่ีดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ี ไมน่อ้ยกว่า ๒๐ ล้านไร่ ภายใน ๒๐ ปี  
โดยปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำาต้นแบบแผนการบริหารจัดการโครงการปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดินและฟ้ืนฟู
พื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำา พื้นท่ีลุ่มน้ำาย่อยแมส่าคร-หว้ยสาลีก อำาเภอเวียงสา จังหวัดนา่น เพื่อใหไ้ด้
มาตรการด้านการอนรุกัษ์ดินและน้ำาท่ีสอดคล้องกับสภาพปญัหาของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน และเขตอนรุกัษ์ดิน
และน้ำาท่ีมกีารบรหิารจัดการเชิงระบบ เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีการเกษตรได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม
ตามศกัยภาพของท่ีดิน สำาหรบัปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำาแผนบรหิารจัดการโครงการปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของ
ดินและฟื้ นฟพูื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำา พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๑๐ ลุม่น้ำายอ่ย รวมพื้นท่ีดำาเนนิการ ๑.๔๘  
ล้านไร ่และดำาเนนิการจัดทำาแบบโครงร่างวางแผนการสำารวจออกแบบ และกำาหนดมาตรการทางด้านระบบอนรุกัษ์ดินและ
น้ำาทางด้านวิศวกรรมเพื่อปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดินและฟื้ นฟพูื้นท่ีเกษตรกรรม ในพื้นท่ี ๑๑ ลุ่มน้ำายอ่ย ครอบคลมุ
พ้ืนท่ี ๑๖๘,๘๗๘ ไร่ และ (๒) เข้าร่วมโครงการนำาร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วย 
การต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) โดยจัดทำา
แผนการดำาเนนิงานเพื่อการจัดทำาเปา้หมายความสมดลุของการจัดการทรพัยากรท่ีดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) 
และขับเคล่ือนการดำาเนนิงานเพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายต่อไป (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

	 ๒)	 การจัดการทรพัยากรดินในพื้นทีเ่กษตร

 ๒.๑) กรมพฒันาท่ีดินมกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) จัดระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำาด้วยวิธกีลและวิธปีลกูพชืใน
พื้นท่ีลุม่ ท่ีดอน ท่ีสูง และพื้นท่ีเสีย่งต่อการเกิดภัยพบิติัทางการเกษตร จำานวน ๑.๐๕ ล้านไร ่และเพิม่พื้นท่ีกักเก็บน้ำา โดยการขุด
สระน้ำาในไรน่า จำานวน ๓๘,๔๙๘ แหง่ แหล่งน้ำาเพื่อการอนรุกัษ์ดินและน้ำา จำานวน ๑๗๗ แหง่ และแหล่งน้ำาชุมชน จำานวน ๗ แหง่ 
ใหกั้บเกษตรกรเพื่อใหส้ามารถใช้ประโยชนท่ี์ดินได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (๒) จัดกิจกรรมปรบัปรุงคณุภาพดินในพื้นท่ีดินเปร้ียว 
ดินเค็ม และดินกรด จำานวน ๑๕๖,๙๐๗ ไร ่ประกอบด้วย การเพ่ิมอินทรยีวัตถใุนดิน เชน่ ลดการเผาวัสดุเศษพชื รณรงค์ส่งเสรมิ 
ใหเ้กษตรกรไถกลบตอซงัในไรน่า ใช้น้ำาหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากสารเรง่ซุปเปอร ์ พด.๒ ในการหมกัตอซงั การใชปุ้ย๋อินทรยี์  
และการใชวั้สดุปูนปรบัปรุงดินเปร้ียวจัด (๓) จัดต้ังธนาคารปุย๋อินทรีย ์จำานวน ๗๘ แหง่ ซึง่ผลิตปุย๋หมกัได้ ๒,๘๐๐ ตัน และ
ธนาคารผลิตน้ำาหมักชีวภาพผลิตน้ำาหมักชีวภาพได้ ๗๑๙,๑๐๐ ลิตร และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ 
สารอินทรยีเ์พื่อลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร มกีลุม่เกษตรกรกระจายอยูท่ั่วประเทศ ๔๘ จังหวัด มศีนูย์เรยีนรู ้๓๑ แหง่  
มเีกษตรกรเข้ารว่มโครงการมากกว่า ๕๐๐ กลุ่ม ๕,๐๐๐ ราย และมพีื้นท่ีรวมมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร ่โดยมกีลุม่ท่ีสามารถพัฒนา
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ไปสู่การรบัรองเกษตรอินทรย์ี (Participatory Guarantee System: PGS) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ รวม ๙๐๓ ราย พื้นท่ีรวม 
๙,๐๖๗ ไร ่โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวน ๓๑๒ ราย พื้นท่ีรวม ๓,๔๙๔ ไร่ (กรมพฒันาท่ีดิน, ๒๕๖๓)

 ๒.๒) คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้หยุดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร ๓ ชนดิ ได้แก่ พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเซต เพื่อปกปอ้ง คุม้ครองเกษตรกร และประชาชน  
ไมใ่หเ้จ็บปว่ย หรือเสยีชีวิตจากสารเคมอัีนตรายดังกล่าว (กระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๖๓) และกระทรวงอุตสาหกรรมมกีาร 
ออกประกาศ เรื่อง บญัชีรายชื่อวัตถอัุนตราย (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่กำาหนดใหค้ลอรไ์พริฟอส คลอรไ์พรฟิอส-เมทิล  
พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอตเมโทซลัเฟต เปน็วัตถอัุนตราย ชนดิท่ี ๔  หา้มใชส้ารดังกล่าวในทางการเกษตร  
โดยมผีลบงัคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มถุินายน ๒๕๖๓ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 การจัดทีดิ่นทำากินใหชุ้มชนตามนโยบายของรฐั

 สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ดำาเนินงานเก่ียวกับการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน  
ได้เริม่ดำาเนนิการต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพ่ือใหร้าษฎรผูย้ากไร้และไมม่ท่ีีดินทำากินในพื้นท่ีเปา้หมาย ได้รบั
การจัดท่ีดินทำากินในลักษณะแปลงรวม โดยรฐัรบัรองการจัดการสทิธขิองชุมชนใหถู้กต้องตามกฎหมายในรูปแบบสหกรณ์หรอื
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม ซึง่ท่ีดินนัน้ยงัคงเปน็ของรฐั การสง่เสรมิและพฒันาอาชพีใหร้าษฎรมรีายได้ และความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือดำาเนินการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน จำานวน ๙๑๙ พื้นท่ี  
ใน ๗๐ จังหวัด ครอบคลมุเนื้อท่ีประมาณ ๑,๕๙๘,๓๔๘ ไร ่ ๓ งาน ๖๔.๐๕ ตารางวา ใน ๖ ประเภทท่ีดิน ประกอบด้วย  
ปา่สงวนแหง่ชาติ ปา่ชายเลน ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน ์ ท่ีราชพสัด ุ และท่ีดินสงวนเพ่ือกิจการนคิม
ในนคิมสรา้งตนเอง มขีัน้ตอนการดำาเนนิงานท่ีสำาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดหาท่ีดิน: สำารวจตรวจสอบ และจัดทำาขอ้มลูท่ีดิน  
(๒) การจัดท่ีดิน: กำาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชน และจัดทำาขอ้มลูบญัชแีละจัดผูย้ากไรล้งในพื้นท่ี
เป้าหมาย และ (๓) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสร้าง 
รายได้ในรูปแบบสหกรณห์รือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมกีารจัดคนลงพื้นท่ีแล้ว จำานวน ๕๒,๐๕๒ ราย ใน ๒๔๙ พื้นท่ี  
๖๓ จังหวัด เนื้อท่ี ๓๐๒,๖๙๔ ไร ่ ๓ งาน ๗๗.๕๙ ตารางวา มกีารสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีแล้ว ๑๓๒ พื้นท่ี ๕๘ จังหวัด  
เนื้อท่ี ๔๗๔,๙๒๗ ไร ่ภายใต้กรอบการดำาเนนิงาน ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการพฒันาท่ีดินและการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน
บนพื้นฐานขอ้มลู Zoning (๒) ด้านการพฒันาแหล่งน้ำาและการพฒันาปจัจัยพื้นฐาน (๓) ด้านการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพ  
การจัดทำาเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ (๔) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม (๕) ด้านการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน และ  
(๖) ด้านการส่งเสรมิและจัดทำาบญัชีครวัเรอืน (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)
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 ๒.๑.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ด้านทรัพยากรดิน พบว่า ดินปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติ  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มเีนื้อท่ีคิดเปน็รอ้ยละ ๑๘.๗๑ ของเนื้อท่ีประเทศ โดยดินปญัหาท่ีมเีนื้อท่ีมากท่ีสุดคือ ดินต้ืน สำาหรบัสถานการณ์
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่มีระดับความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำา  
คิดเปน็รอ้ยละ ๔๓.๔๐ ของเนื้อท่ีประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมคีวามอุดมสมบูรณข์องพ้ืนท่ีสว่นใหญอ่ยู่ในระดับต่ำา  
สำาหรับดินปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีปริมาณการนำาเข้าปุ๋ยเคมี 
และวัตถุอันตรายทางการเกษตร เช่น สารกำาจัดวัชพชื สารกำาจัดแมลง สารปอ้งกันและกำาจัดโรคพชื เปน็ต้น ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในส่วนของการนำาเข้าวัตถอัุนตรายทางการเกษตร ๓ ชนดิ ได้แก่ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอรไ์พรฟีอส ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มกีารนำาเขา้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี ้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถุินายน ๒๕๖๓  
พบว่า มกีารนำาเขา้ปุย๋เคมแีละวัตถอัุนตรายทางการเกษตร ลดลงจากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำาหรบัด้านการใชท่ี้ดิน  
พบว่า ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การใช้ท่ีดินสว่นใหญถ่กูนำาไปใช้เปน็พืน้ท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสดุ โดยมเีนือ้ท่ี ๑๗๘.๗๔ ล้านไร ่ 
เมื่อเปรยีบเทียบกับช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ประเภทการใช้ท่ีดินท่ีมกีารเปล่ียนแปลงเนื้อท่ีเพิม่ขึน้ ได้แก่ พื้นท่ีชุมชน 
และส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ีแหล่งน้ำา และพื้นท่ีเกษตรกรรม นอกจากนี้ รัฐบาลมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำาเกษตรอินทรีย์  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมจีำานวนเกษตรและพื้นท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรียเ์พิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิการเพื่อบรหิารจัดการทรพัยากรดินและการใชท่ี้ดิน ได้แก่ การประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา 
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ การจัดทำาแผนการบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา เพื่อให้พื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูให้สามารถ
ใชท่ี้ดินได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสมตามศกัยภาพ การจัดทำาแผนการดำาเนนิงานเพื่อการจัดทำาเปา้หมายความสมดลุของ
การจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) และขับเคล่ือนการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา  
การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ีภาคใต้ การจัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน 
การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำาหนดใหค้ลอรไ์พรฟิอส 
คลอร์ไพรฟิอส-เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอตเมโทซลัเฟต เปน็วัตถอัุนตราย ชนดิท่ี ๔ หา้มใชส้าร
ดังกล่าวในทางการเกษตร โดยมผีลบงัคับใชต้ั้งแต่วันท่ี ๑ มถินุายน ๒๕๖๓ นอกจากนี ้ ยงัมกีารจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชนตาม
นโยบายของรฐัอยา่งต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปญัหาการไรท่ี้ดินทำากินของเกษตรกร สง่เสริมและพฒันาอาชพีเพ่ือใหร้าษฎรมรีายได้ 
และความเปน็อยูท่ี่ดีข้ึน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (รูป ๒.๑)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านการปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยากรดิน ตามแผนการบริหารจัดการป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดินและฟื้ นฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา เพื่อลดความเสื่อมโทรมของท่ีดิน  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และเพื่อใหส้ามารถใช้ท่ีดินด้านการเกษตรได้อย่างยัง่ยนื

 หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาท่ีดิน

 ๒) สง่เสรมิการทำาเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร ท้ังในด้านการผลิต ด้านการตลาด ส่งเสรมิใหเ้กษตรกร 
ได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีเหมาะสมท้ังระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังสง่เสรมิใหม้กีารผลิตปุย๋อินทรยี์  
สารอินทรยีชี์วภาพ เพื่อปอ้งกันควบคุมโรคและศตัรูพชื 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาท่ีดิน 

 ๓) สง่เสรมิการพฒันาระบบเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ด้านการเกษตร รวมท้ังการเผยแพร่ 
ความรู้ด้านเทคโนโลย ีระบบการบรหิารจัดการเกษตรกรต้นแบบเพือ่เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร ใชท้รพัยากรต่างๆ อยา่งเหมาะสม  
คุม้ค่า ลดปญัหาผลกระทบด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ กรมสง่เสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร และกรมพฒันาท่ีดิน
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 ๔) เร่งรดัการพิสจูนสิ์ทธท่ีิดิน และออกเอกสารสทิธิใ์หกั้บประชาชน โดยเฉพาะพื้นท่ีการเกษตร 

 หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมท่ีดิน และกรมปา่ไม ้

รูปที่	๒.๑	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

การตอบสนอง (Response: R)

●	 จดัทำ�แนวท�งก�รประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยทุธศ�สตร์
ด้�นก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	

●	 จัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ย
ของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ�

●	 จัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชนต�มนโยบ�ยของรัฐ
●	 ก�รดำ�เนินง�นต�มอนุสัญญ�ที่เกี่ยวข้อง

แรงขับเคลื่อน
(Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รขย�ยตัวของเมืองอุตส�หกรรมก�ร
ท่องเที่ยว

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรดินและ
ที่ดิน

●	 คว�มสมดุลของระบบนิเวศ
●	 สุขภ�พอน�มัยของประช�ชน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มต้องก�รใช้ปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตร�ย 
ท�งก�รเกษตร

●	 คว�มต้องก�รใช้ที่ดิน
●	 คว�มต้องก�รอ�ห�รปลอดภัย

สถานการณ์ (State: S)

●	 ทรัพย�กรดิน	
●	 ก�รใช้ที่ดิน
●	 ก�รนำ�เข้�ปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตร�ย
ท�งก�รเกษตร

●	 เกษตรอินทรีย์
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๒.๒ ทรัพยากรแร่
 ๒.๒.๑ สถานการณ์

 แรเ่ปน็ทรพัยากรธรรมชาติชนดิหนึง่ ท่ีมคีวามสำาคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และเปน็วัตถดิุบ
พื้นฐานของอุตสาหกรรมท้ังต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา จากรายงานการประเมนิปรมิาณทรพัยากรแรข่องประเทศไทยใน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มแีร่มากกว่า ๔๐ ชนดิ ครอบคลุมพื้นท่ี ๙๙,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๖๐ ล้านไร)่ หรอืคิดเปน็รอ้ยละ ๑๙.๔๔ 
ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ รวม ๑๙ ล้านล้านเมตรกิตัน ประเมนิมลูค่าแรเ่บื้องต้นรวมมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านล้านบาท 
ทรพัยากรแรข่องประเทศไทยมกีารกระจายตัวอยูท่ั่วทกุภาคของประเทศ เมื่อพจิารณาเปน็รายชนดิแร ่ พบว่า แรเ่กลือหนิ 
มมีากท่ีสุดประมาณ ๑๘ ล้านล้านเมตรกิตัน รองลงมา ๕ อันดับ ได้แก่ ๑) หนิปูนเพือ่อุตสาหกรรมซเีมนต์ประมาณ ๖ แสนล้าน
เมตริกตัน ๒) แรโ่พแทชประมาณ ๔ แสนล้านเมตรกิตัน ๓) หนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ ๓ แสนล้านเมตริกตัน  
๔) หนิดินดานประมาณ ๑ แสนล้านเมตรกิตัน และ ๕) หนิบะซอลต์ประมาณ ๔ หมื่นล้านเมตรกิตัน (กรมทรพัยากรธรณี, 
๒๕๖๓ก)

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารผลิตแรป่ระมาณ ๓๘ ชนดิ รวมท้ังสิน้ ๑๕๙ ล้านเมตรกิตัน โดยประมาณ 
รอ้ยละ ๘๓ ของการผลิตท้ังหมดของประเทศ เปน็การผลิตเพื่อใชใ้นประเทศ ผลผลิตสว่นใหญม่าจากแรห่นิอุตสาหกรรม ๘ ชนดิ 
ได้แก่ หนิปูน หนิแกรนติ หนิแอนดีไซต์ หนิบะซอลต์ หนิทราย หนิดินดาน หนิไรโอไลต์ และหนิอ่อน สว่นแรช่นดิอ่ืนๆ อีก ประมาณ 
๓๐ ชนดิ มสัีดส่วนการผลิตประมาณรอ้ยละ ๑๗ ของปรมิาณการผลิตท้ังหมดของประเทศ ผลผลิตเกือบท้ังหมดมาจากถ่านหนิ
ลิกไนต์ ยปิซัม และแอนไฮไดรต์ ท้ังนี ้มกีารสง่ออกแรเ่พยีงประมาณร้อยละ ๔.๑๔ ของปรมิาณการผลิตท้ังหมดของประเทศ  
นอกจากนี ้ ยงัมกีารนำาเข้าแร่ในสัดสว่นประมาณรอ้ยละ ๙.๕ ของปรมิาณการผลิตท้ังหมดของประเทศ การนำาเขา้บางสว่น
เปน็แร่ท่ีไมม่กีารผลิตภายในประเทศ หรอืมกีารผลิตไมเ่พยีงพอ หรอืเปน็แรท่ี่มคีณุภาพสงู เชน่ ถ่านหนิบิทมูนิสั ถ่านหนิ 
แอนทราไซต์ และถ่านหนิประเภทเช้ือเพลิงแข็ง เปน็ต้น (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร,่ ๒๕๖๓)
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 สำาหรบัปรมิาณและมลูค่าการผลิต การใช ้การนำาเขา้ และการสง่ออกทรพัยากรแร ่ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
การผลิตแร ่มปีรมิาณรวมท้ังสิน้ประมาณ ๒๔๙ ล้านเมตรกิตัน คิดเปน็มลูค่าแรร่วมท้ังสิน้ประมาณ ๗๑,๙๔๗ ล้านบาท ลดลง
รอ้ยละ ๖.๖๖ ของมลูค่าการผลิตท้ังหมด จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่แรท่ี่มปีรมิาณการผลิตสงูสดุคือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสรา้ง มปีระมาณ ๑๐๙ ล้านเมตรกิตัน รองลงมาคือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมซเีมนต์ มปีระมาณ  
๖๑ ล้านเมตริกตัน และถ่านหินลิกไนต์ มีประมาณ ๑๔ ล้านเมตริกตัน การใช้แร่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๑  
ล้านเมตรกิตัน คิดเปน็มลูค่ารวมท้ังสิน้ ๖๙,๕๖๗ ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๑.๘๔ ของมลูค่าการผลิตท้ังหมด จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึง่ชนดิแร่ท่ีมปีริมาณการใช้สงูสดุคือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง มปีระมาณ ๑๐๑ ล้านเมตรกิตัน  
รองลงมาคือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมซเีมนต์ มปีระมาณ ๖๐ ล้านเมตรกิตัน และถ่านหนิลิกไนต์ มปีระมาณ  
๑๔ ล้านเมตริกตัน ตามลำาดับ การนำาเขา้แร ่มปีรมิาณรวมท้ังสิน้ประมาณ ๒๔ ล้านเมตรกิตัน คิดเปน็มลูค่ารวมท้ังสิน้ ๖๒,๑๙๐ 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๔.๖๐ ของมลูค่าการผลิตท้ังหมด จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่แรท่ี่มปีรมิาณการนำาเขา้สงูสดุ คือ ถ่านหนิ 
ชนดิอ่ืนๆ ประมาณ ๑๓ ล้านเมตรกิตัน รองลงมาคือ ถ่านหนิบทิมูนิสั ประมาณ ๘ ล้านเมตริกตัน และแรฟ่ลินต์ ประมาณ ๐.๔๘ 
ล้านเมตริกตัน ตามลำาดับ และ การส่งออกแร่ มปีริมาณรวมท้ังสิน้ประมาณ ๑๐ ล้านเมตรกิตัน คิดเปน็มลูค่าแรร่วมท้ังสิน้ ๑๓,๒๕๐ 
ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๒.๗๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่แรท่ี่มปีรมิาณการสง่ออกสูงสดุคือ กลุม่แรอุ่ตสาหกรรมซีเมนต์ ประมาณ  
๗ ล้านเมตรกิตัน รองลงมาคือ กลุ่มแรอุ่ตสาหกรรมเซรามคิ มปีระมาณ ๒ ล้านเมตรกิตัน และหนิอุตสาหกรรม มปีระมาณ  
๐.๘๗ ล้านเมตรกิตัน ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า มลูค่าการผลิต การใช ้และการนำาเขา้แรม่แีนวโนม้
เพิม่ขึน้ ในขณะท่ีมลูค่าการสง่ออกแรม่แีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๒.๒) (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร,่ ๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๒	มูลค่าการผลิต	การใช้	การนำาเข้า	และการส่งออกทรัพยากรแร่	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ (๒๕๖๓)

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๒๔,๗๕๗

๑๗,๔๓๖ ๒๐,๑๔๐

๑๒,๘๗๙ ๑๒,๘๙๕ ๑๓,๒๕๐

๕๗,๐๐๔

๕๖,๑๖๓

๕๐,๔๕๓

๒๕,๙๑๓
๒๙,๒๖๒ ๓๐,๐๖๗ ๒๗,๙๙๕

๕๒,๘๘๘ 
๕๐,๑๕๒ ๕๑,๒๖๑ 

๕๓,๓๔๔ ๕๔,๕๓๓

๕๙,๑๕๘ ๖๑,๒๖๕
๕๕,๕๑๔

๖๓,๔๔๐ ๖๑,๙๗๘
๕๗,๘๗๔ 

๖๖,๑๑๐ 

๗๒,๘๒๐ 

๗๐,๘๗๗ ๖๙,๕๖๗ 

๖๒,๑๙๐  
๕๙,๘๑๕

๖๒,๙๐๐ ๖๐,๗๒๔
๖๔,๑๘๓ ๖๓,๖๓๐

๗๘,๐๕๑

๘๗,๗๔๗

๗๗,๑๙๙

๗๖,๙๙๓

๗๗,๐๘๒

๗๑,๙๔๗

มูล
ค่า

 (ล
้าน

บา
ท)

การใช้ การนำาเข้า การส่งออกการผลิต
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 จากรายงานการประกอบกิจการเหมอืงแรใ่นประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ เดือนมถินุายน ๒๕๖๓) พบว่า จำานวน
ประทานบตัรท้ังหมด ๙๓๙ แปลง ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ เดือนมถินุายน ๒๕๖๒) ท่ีมจีำานวน ๑,๑๒๙ แปลง จำาแนก 
ออกเปน็ประทานบตัรท่ีมอีายุ จำานวน ๙๒๒ แปลง ประกอบด้วย (๑) เปดิดำาเนนิการ จำานวน ๘๖๓ แปลง สว่นใหญพ่บใน 
ภาคกลางมากท่ีสุด ๓๒๒ แปลง รองลงมาคือ ภาคเหนอื ๑๓๘ แปลง ภาคใต้ ๑๓๒ แปลง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๑๑๔ แปลง 
ภาคตะวันตก ๗๕ แปลง และภาคตะวันออก ๘๒ แปลง ตามลำาดับ (๒) ยงัไมข่ออนญุาตเปดิการทำาเหมอืง จำานวน ๑๑ แปลง 
(๓) หยุดการทำาเหมอืง จำานวน ๓๒ และ (๔) ขอคืนสิทธกิารทำาเหมอืง จำานวน ๑๖ แปลง นอกจากนี ้มปีระทานบตัรท่ีสิน้อายุ 
จำานวน ๑๗ แปลง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร,่ ๒๕๖๓)

 ๒.๒.๒ ผลกระทบ

 ทรพัยากรแรข่องประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบแรม่ากกว่า ๔๐ ชนดิ ครอบคลมุพื้นท่ี ๙๙,๗๓๐ ตาราง 
กิโลเมตร (๖๐ ล้านไร่) โดยเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญสำาหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีปริมาณ 
การผลิตแร ่๒๔๙ ล้านเมตรกิตัน และมปีริมาณการใช้แร ่๒๔๑ ล้านเมตรกิตัน สำาหรบัการประกอบกิจการเหมอืงแร่ในประเทศ
ท่ีมกีารเปดิดำาเนนิการ มจีำานวน๘๖๓ แปลง สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีภาคกลางมากท่ีสดุ การประกอบกิจการดังกล่าว อาจก่อใหเ้กิด 
มลพษิทางอากาศ ได้แก่ บริเวณหนา้พระลาน จังหวัดสระบุร ี มปีรมิาณฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๑๐ 
ไมครอน (PM10) ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง อยูใ่นชว่ง ๓๓-๓๑๘ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรมั 
ต่อลูกบาศก์เมตร) เกินค่ามาตรฐาน ๑๕๑ วัน ค่าเฉล่ียรายป ี๑๒๓ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรมั
ต่อลกูบาศก์เมตร) สำาหรบัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง  
อยู่ในชว่ง ๙-๑๐๓ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) เกินค่ามาตรฐาน ๖๘ วัน  
ค่าเฉล่ียรายป ี๓๕ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๒๕ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร) และเมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ป ี
ท่ีผา่นมา พบว่า ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ียรายปมีแีนวโนม้ลดลง แต่ก็ยงัเกินค่ามาตรฐานท่ีกำาหนดทุกป ีซึง่เกิดปญัหา
จากการประกอบกิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน และการประกอบกิจการเหมืองหิน ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓) นอกจากนี ้ยงัมเีรื่องรอ้งเรยีนจากปญัหาผลกระทบจากการทำาเหมอืง
ท้ังหมด จำานวน ๔๗ เร่ือง ซึง่สว่นใหญ่เปน็เร่ืองร้องเรยีนในขัน้ตอนก่อนการอนญุาตประทานบตัรตามพระราชบญัญติัแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ เรื่องท่ีได้รับการตรวจสอบและตอบเรื่องรอ้งเรยีนแล้ว จำานวน ๔๔ เรื่อง และเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
และตอบเรื่องรอ้งเรยีน จำานวน ๓ เรื่อง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร,่ ๒๕๖๓) 

 ๒.๒.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการทรัพยากรแร ่ดังนี้

	 ๑)	 การขับเคล่ือนการบรหิารจัดการทรพัยากรแร	่

 กรมทรพัยากรธรณมีกีารดำาเนนิการปรบัปรุงยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการแร ่๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
และแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พรอ้มท้ังสรา้งเวทีประกาศเจตนารมณข์องผูป้ระกอบการเหมอืงแร ่
ในการประกอบกิจการบนหลักธรรมาภิบาลและเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม โดยการมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining 
2019 ใหแ้ก่บริษัทหรอืผูป้ระกอบการท่ีทำาเหมอืงได้มาตรฐานและปฏิบติัตามรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จำานวน  
๑๐ บรษัิท และลงนามประกาศเจตนารมณร์ว่มเปน็เหมอืงแรท่ี่มธีรรมาภิบาลและเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อมจำานวน ๗ ราย  
(กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓ข)

	 ๒)	 การสำารวจและประเมินสถานภาพทรพัยากรแร่

 กรมทรัพยากรธรณีมีการดำาเนินการสำารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรแร่เพื่อกำาหนดพ้ืนท่ี 
ท่ีมีศักยภาพในการทำาเหมืองแร่และจำาแนกเขตแหล่งแร่เชิงพื้นท่ีหรือรายชนิดแร่ โดยพบแหล่งแร่ควอตซ์ท่ีจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ ๑๗.๙๑ ล้านเมตริกตัน แหล่งแร่โพแทชท่ีจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ ๕ ล้านเมตริกตัน  
แหล่งแร่ทองคำาท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร ประมาณ ๓.๑๕ เมตริกตัน และแหล่งหินอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดสระบุรี  
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ประมาณ ๑๓.๑๐ ล้านล้านเมตรกิตัน และจัดหาแหล่งทรพัยากรธรณท่ีีเปน็แหล่งหนิอุตสาหกรรมสำาหรบัการพฒันาโครงการ 
ขนาดใหญ่ภาครฐั ประมาณ ๐.๓๙ ล้านล้านเมตรกิตัน และแหล่งหนิอุตสาหกรรมสำาหรบัโครงการรถไฟทางคู่ (สายชุมทาง 
ถนนจิระ-ขอนแก่น) ประมาณ ๐.๑๗ ล้านล้านเมตรกิตัน (กรมทรพัยากรธรณี, ๒๕๖๓ก)

	 ๓)	 การสง่เสรมิเทคโนโลยรีไีซเคิลของเสยีเป็นแหล่งทรพัยากรทดแทน

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรม่กีารดำาเนนิการ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร,่ 
๒๕๖๒) ดังนี ้

 ๑.๑) ด้านงานวิชาการ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้ม ี
การใช้ประโยชนแ์รแ่ละโลหะอยา่งมปีระสทิธภิาพ และรองรบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยนื จำานวน ๒ โครงการ 
ได้แก่ โครงการสง่เสรมิและต่อยอดเทคโนโลยรีไีซเคิล เพื่อพฒันาของเสยีเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทน และสนบัสนนุการพฒันา
เมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศในพื้นท่ีเมอืงปรมิณฑล (จังหวัดสมทุรปราการ สมทุรสาคร และปทมุธาน)ี และโครงการสง่เสรมิและ
ต่อยอดเทคโนโลยรีไีซเคิล เพื่อพฒันาของเสียเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทน และสนบัสนนุการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศ
ในพื้นท่ี EEC (จังหวัดระยอง ชลบุร ีและปราจีนบุร)ี โดยการคัดเลือกขยะหรือของเสียท่ีมศีกัยภาพในการรีไซเคิลเปน็วัตถดิุบ
ทดแทนด้านแร่และโลหะ เพื่อทำาการทดลองในระดับหอ้งปฏิบติัการ พจิารณาปจัจัยด้านปริมาณ มลูค่า การจัดการในปจัจุบนั  
และเทคโนโลยีในการนำาของเสยีกลับมาใชใ้หม ่รวมท้ังมกีารวิจัยและพฒันานวัตกรรมเก่ียวกับวัตถดิุบแรแ่ละโลหะ โดยรว่มมอื
กับภาคเอกชนเพื่อเพิม่มลูค่าวัตถดิุบในประเทศ 

 ๑.๒) ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ (๑) การประเมนิผลและตรวจวัดประสิทธภิาพสถานประกอบการ 
ตามหลักการเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) (๒) การบรกิารเคร่ืองมอืครอบคลมุการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ กระบวนการ 
โลหวิทยาสารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาความร้อน (๓) การผลักดันเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบซึ่งมีศักยภาพ 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยท้ัีงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหผู้ป้ระกอบการนำาไปประยุกต์ใช้ และ (๔) การใหบ้รกิารข้อมลู
องค์ความรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวัตถุดิบอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล การบริการให้คำาปรึกษา และ 
การใหบ้รกิารเครื่องมอืเพื่อรองรับการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบการ

 ๑.๓) ด้านการถ่ายทอดและเผยแพรอ่งค์ความรู ้ผา่นการนำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมและ
สมัมนาวิชาการต่างๆ รวมท้ังการจัดทำาวีดิทัศนเ์ผยแพรผ่า่นส่ือต่างๆ ได้แก่ (๑) การนำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 
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สมัมนาวิชาการ Symposium on Urban Mining and Waste Management (SUMEast) ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน  
(๒) การสมัมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2019: Circular Economy (๓) การสัมมนานวัตกรรม
การบริหารจัดการวัตถดิุบกับ Circular Economy ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 (๔) การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ  
เรื่อง ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยด้วย Circular Economy (๕) การฝกึอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีรไีซเคิล
ฝุน่สังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต” และ (๖) การจัดทำาวีดิทัศน์
ประชาสมัพนัธศ์นูยป์ฏิรูปอุตสาหกรรมสูอ่นาคตด้านเทคโนโลยรีไีซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ

 ๑.๔) ด้านความรว่มมอืกับองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพฒันานวัตกรรมวัตถุดิบ 
เทคโนโลยใีนการบำาบดัของเสยี เพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ใหสู้งขึน้ ได้แก่ (๑) วิจัยและพฒันานวัตกรรมวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรม 
เพื่อสรา้งความร่วมมอืด้านวิชาการระหว่างกันในการพฒันาแหล่งแร ่และกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่มลูค่าแร ่และแลกเปล่ียน 
เรยีนรูใ้นการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำาหรบักระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ และทำาการศกึษาความเปน็ไปได้ใน
เชงิพาณชิย ์(๒) รว่มมอืกับศนูยน์าโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ เพื่อหารอืแนวทางการสรา้งความรว่มมอืท่ีจะนำาไปสูก่ารวิจัยและพัฒนา 
โดยประยุกต์ใชง้านวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร ่ และ  
(๓) ดำาเนนิโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs 
Releases from Recycling Facilities ร่วมกับองค์การพฒันาอุตสาหกรรมแหง่สหประชาชาติ (United Nations Industrial 
Development Organization: UNIDO) และกองทนุสิง่แวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) เพื่อสง่เสริม 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่พฒันากระบวนการผลิตใหม้ปีระสทิธภิาพ พฒันาคณุภาพผลิตภัณฑ์ใหม้มีลูค่าสูงขึน้  
และพฒันาคณุภาพสิง่แวดล้อมใหเ้กิดมลพษินอ้ยท่ีสดุ

 ๒.๒.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณท์รพัยากรแร ่พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การผลิต การใช ้และสง่ออกแร ่มมีลูค่าลดลง รอ้ยละ ๖.๖๖ 
๑.๘๔ และ ๑๔.๖๐ ตามลำาดับ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้งมปีรมิาณการผลิต
และการใชสู้งสดุ ส่วนการนำาเข้าแรส่งูท่ีสุด คือ ถ่านหนิชนดิอ่ืนๆ ในขณะท่ีการส่งออกแร่มมีลูค่าเพิม่ขึน้รอ้ยะละ ๒.๗๕ จาก 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อยา่งไรก็ตาม การประกอบกิจการเหมอืงแรใ่นประเทศ ท่ีมกีารเปดิดำาเนนิการ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ เดือนมถุินายน 
๒๕๖๓) มจีำานวน ๘๖๓ แปลง สว่นใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีภาคกลางมากท่ีสดุ 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิการขบัเคล่ือนการบรหิารจัดการทรพัยากรแร ่ โดยปรับปรุงยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการแร ่๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มอบรางวัล Thailand 
Green and Smart Mining 2019 ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีทำาเหมอืงได้มาตรฐานและปฏิบัติตามรายงานการประเมนิผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม ลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผูป้ระกอบการเป็นเหมืองแร่ท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
นอกจากนี ้ยังมกีารสำารวจและประเมนิศกัยภาพทรพัยากรแร ่โดยพบแหล่งแรค่วอตซท่ี์จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์แหล่งแรโ่พแทช 
ท่ีจังหวัดมหาสารคาม แหล่งแร่ทองคำาท่ีจังหวัดประจวบคีรขีนัธ-์ชุมพร และแหล่งหนิอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดสระบุร ีตลอดจนมี
การสง่เสริมเทคโนโลยรีไีซเคิลของเสยีเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทน ท้ังในด้านงานวิชาการ การถ่ายทอดและเผยแพรอ่งค์ความรู ้ 
และด้านความร่วมมอืกับองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ (รูปท่ี ๒.๓)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สง่เสริมการวิจัยและพฒันาของเสยีเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทนด้านแรแ่ละโลหะอยา่งครบวงจร ต้ังแต่
การคัดแยกขยะเพื่อเปน็วัตถดิุบ การต้ังโรงงานรไีซเคิล การพฒันาความรว่มมอืกับภาคเอกชน เพื่อพฒันาเทคโนโลยไีปสู่ 
เชงิพาณชิย ์และการปรบัปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือในการประกอบกิจการ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ กรมควบคมุมลพษิ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๒) พฒันาระบบการกำากับ ตรวจสอบ เฝา้ระวัง เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเหมอืงแรด่ำาเนนิการตามมาตรการ 
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ท่ีกำาหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม
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 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ่กรมทรพัยากรธรณ ีและสำานกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

รูปที่	๒.๓	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ทรัพยากรแร่

การตอบสนอง (Response: R)

●	 ขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รแร่	 ๒๐	 ปี	 
(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	และแผนแม่บทก�รบรหิ�รจดัก�ร
แร่่	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔

●	 สง่เสรมิก�รวจิยัและพฒัน�ของเสยีเปน็แหลง่ทรพัย�กร
ทดแทนด้�นแร่และโลหะอย่�งครบวงจร	

●	 ก�รสำ�รวจและประเมินสถ�นภ�พทรัพย�กรแร่
●	 มีม�ตรก�รติดต�มคุณภ�พสิ่งแวดล้อมจ�กก�รทำ�
เหมืองแร่	

●	 สง่เสรมิคว�มรว่มมอืกับผูป้ระกอบก�รใหเ้ปน็เหมอืงแร่
ที่มีธรรม�ภิบ�ล	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รพัฒน�ด้�นอุตส�หกรรมและ
โครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	วิถีชีวิต	สุขภ�พ	 
เศรษฐกิจ	และสังคม

●	 เรื่องร้องเรียน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มต้องก�รใช้ทรัพย�กรแร่
●	 แหล่งทรัพย�กรแร่
●	 ก�รทำ�เหมืองแร่

สถานการณ์ (State: S)

●	 ปริม�ณและมูลค่�ก�รผลิตแร่
●	 ปริม�ณและมูลค่�ก�รใช้แร่
●	 ปริม�ณและมูลค่�ก�รนำ�เข้�-ส่งออกแร่
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๒.๓ พลังงาน
 ๒.๓.๑ สถานการณ์

 ๑) การผลิตพลังงานข้ันต้น๗ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารผลิตพลังงานขัน้ต้น รวมท้ังสิน้ ๔๗,๔๙๔  
พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ เพิม่ข้ึนรอ้ยละ ๑.๑๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารผลิตพลังงานขัน้ต้น ๔๖,๙๗๙ พนัตันเทียบเท่า 
น้ำามนัดิบ สว่นใหญ่เปน็การเพิม่ข้ึนจากการผลิตคอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติ คิดเปน็ร้อยละ ๓.๓๖ และ ๒.๗๓ ตามลำาดับ  
ท้ังนี ้ เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า การผลิตพลังงานขัน้ต้นของไทยมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๖  
และเริม่ลดลงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน็ต้นมา (รูปท่ี ๒.๔) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในชว่งเดือนมกราคมถึงมถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มกีารผลิต 
พลังงานขั้นต้นรวมท้ังสิ้น ๒๑,๓๖๑ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ลดลงร้อยละ ๙.๔๕ จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ท่ีมกีารผลิตพลังงานขัน้ต้น ๒๓,๕๙๒ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ โดยจำาแนกเปน็ก๊าซธรรมชาติ ๑๔,๔๔๒ พนัตันเทียบเท่า
น้ำามนัดิบ น้ำามนัดิบ ๓,๐๖๐ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ คอนเดนเสท ๑,๙๖๓ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ลิกไนต์ ๑,๖๙๔ พันตัน 
เทียบเท่าน้ำามนัดิบ และพลังน้ำา ๒๒๗ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๔	ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น	จำาแนกตามประเภทพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

๗ พลังงานขัน้ต้น หมายถึง พลังงานเช้ือเพลิงท่ีปรากฏในธรรมชาติ อาจยังไมอ่ยูใ่นรูปท่ีใช้ประโยชนไ์ด้ โดยการผลิตพลังงานขัน้ต้น หมายรวมถึง การผลิตน้ำามนัดิบ  
คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และพลังน้ำา (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

ปร
ิมา

ณ
กา
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ลิต

พ
ลัง

งา
นข

ั ้นต
้น 

(พั
นต

ันเ
ทีย

บเ
ท่า

น้ำา
มัน

ดบ
, K

TO
E)

คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ พลังน้ำา รวมท้ังส้ินน้ำามันดิบ

๓,๕๓๒ 

๔๘,๕๑๕

๓๑,๔๔๐ ๓๒,๐๗๕

๓๕,๙๓๕ ๓๖,๒๖๘ ๓๖,๕๒๖
๓๔,๕๒๗ ๓๓,๘๗๒ ๓๒,๔๖๖ ๓๑,๖๓๐ ๓๒,๔๙๔

๔๙,๕๕๑
๕๒,๙๔๔ ๕๓,๐๑๒ ๕๒,๗๗๖

๕๐,๖๕๕ ๕๐,๙๔๓
๔๘,๔๙๗

๔๖,๙๗๙ ๔๗,๔๙๔ 

๗,๖๔๔ ๖,๙๘๗ ๗,๔๕๕ ๗,๔๖๐ ๖,๙๑๓ ๗,๖๐๕ ๘,๑๖๑ ๗,๐๔๙ ๖,๔๔๘ ๖,๒๘๓
๔,๖๔๘๔,๔๙๗๔,๔๗๗ ๔,๓๐๕ ๔,๓๔๔

๔,๒๘๕๔,๐๘๓ ๔,๑๔๑๓,๘๒๒๔,๐๒๖

๔๕๖ ๖๗๖ ๗๑๘ ๔๖๑ ๔๔๐  ๓๒๐ ๓๐๒ ๓๙๙ ๖๔๗ ๕๓๘

๔,๓๐๔ ๓,๘๕๙ 

๔,๖๑๓๔,๖๘๒๔,๗๕๓๕,๙๙๒๔,๙๕๐

๔,๑๐๖ ๓,๗๕๖ 
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  สดัส่วนการผลิตพลังงานขัน้ต้น แยกตามประเภทพลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรยีงลำาดับปริมาณการผลิต 
จากมากไปจนถึงน้อยท่ีสุด คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันดิบ คอนเดนเสท ลิกไนต์ และพลังน้ำา โดยพบว่า ลำาดับไม่มี 
การเปล่ียนแปลงในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา (รูปท่ี ๒.๕) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

รูปที่	๒.๕	สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น	จำาแนกตามประเภทพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

สัด
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นข
ั ้นต

้น 
(ร

้อย
ละ

)

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

๖๔.๘๐

๑๕.๗๖

๖๔.๗๓

๑๔.๑๐

๗.๗๑

๑๒.๐๙

๑.๓๗

๘.๓๐

๑๐.๒๐

๐.๙๔

๖๗.๘๗

๑๔.๐๘

๗.๗๑

๘.๙๘

๑.๓๖

๖๘.๔๒

๑๔.๐๗

๗.๘๑

๘.๘๓

๐.๘๗

๖๙.๒๑

๑๓.๑๐

๘.๑๒

๘.๗๔

๐.๘๓

๖๘.๑๖

๑๕.๐๑

๘.๕๘

๗.๖๒

๐.๖๓

๖๖.๔๙

๑๖.๐๒

๘.๔๕

๘.๔๕

๐.๕๙

๖๖.๙๔

๑๔.๕๔

๙.๒๓

๘.๔๗

๐.๘๒

๖๗.๓๓

๑๓.๗๓

๙.๕๗

๗.๙๙

๑.๓๘

๖๘.๔๒

๑๓.๒๓

๙.๗๘

๗.๔๔

๑.๑๓

ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันดิบ คอนเดนเสท ลิกไนต์ พลังน้ำา 
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 ๒) การนำาเข้า (สุทธ)ิ พลังงานขัน้ต้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการนำาเข้า (สุทธ)ิ พลังงานขัน้ต้นรวมท้ังสิน้  
๖๘,๗๙๘ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ลดลงรอ้ยละ ๒.๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารนำาเขา้ (สทุธ)ิ พลังงานขัน้ต้น ๗๐,๕๐๑ 
พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ สว่นใหญ่เปน็การนำาเข้าน้ำามนัดิบ ถ่านหนิ และก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว เมื่อพจิารณา
ในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า การนำาเข้า (สุทธ)ิ พลังงานขัน้ต้นของประเทศไทย มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ในพลังงานทกุประเภท  
ยกเว้นน้ำามนัสำาเรจ็รูปท่ีมกีารสง่ออกมากกว่าการนำาเขา้พลังงาน (รูปท่ี ๒.๖) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า  
มกีารนำาเขา้ (สุทธ)ิ พลังงานข้ันต้นรวมท้ังสิน้ ๓๕,๒๖๙ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ลดลงรอ้ยละ ๒.๙๒ จากช่วงเดียวกัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีการนำาเข้า (สุทธิ) พลังงานข้ันต้น ๓๖,๓๒๙ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ โดยจำาแนกเป็นน้ำามันดิบ  
๒๑,๐๖๙ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ถ่านหิน ๗,๓๖๙ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว  
๖,๕๐๓ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ และไฟฟ้า ๑,๐๙๘ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ สำาหรบัน้ำามนัสำาเรจ็รูป มกีารส่งออกพลังงาน
สงูกว่านำาเขา้พลังงาน ๗๗๐ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๖	ปริมาณการนำาเข้า	(สุทธิ)	พลังงานขั้นต้น	จำาแนกตามประเภทพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หมายเหต	ุ:	 ๑) การนำาเข้า (สุทธ)ิ พลังงานขั้นต้น หมายถึง การนำาเข้าพลังงานท่ีหกัลบการส่งออกพลังงานแล้ว
 ๒) เครื่องหมายติดลบ (-) หมายถึง มกีารส่งออกพลังงานสูงกว่าการนำาเข้าพลังงาน

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔ ๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๐
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้น 
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น้ำา
มัน

ดิบ
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TO
E)

น้ำามันสำาเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟา้ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว รวมท้ังส้ินน้ำามันดิบ

๔๙,๙๘๐ ๕๐,๘๔๘ 
๕๔,๑๓๐ 

๕๖,๑๕๔ 
๕๘,๓๕๔ 

๖๒,๓๖๔ ๖๓,๖๕๙ 
๖๗,๓๗๔ 

๗๐,๕๐๑ ๖๘,๗๙๘ 

๓๙,๒๓๙ ๓๘,๐๑๕ 
๔๐,๙๙๕ ๔๒,๐๘๐ ๓๙,๘๓๗ 

๔๓,๖๕๑ ๔๑,๑๐๓ 
๔๓,๖๓๔ 

๔๖,๐๓๗  
๔๑,๓๔๕  

-๘,๑๑๐ -๖,๖๐๕ -๗,๙๒๑ -๗,๓๓๒
-๔,๗๕๑

-๗,๔๙๖ -๓,๙๔๖ -๔,๙๓๑ -๕,๗๘๓
-๗๓๗

๑๐,๕๗๑ ๑๐,๑๘๘ ๑๑,๖๐๗ ๑๑,๒๔๐ ๑๓,๐๒๒ ๑๓,๖๕๐ ๑๓,๕๗๐ ๑๓,๗๙๗ ๑๕,๕๔๔
๑๓,๔๙๙ 

๗,๖๖๒ ๘,๓๓๒ ๘,๕๕๒ ๙,๐๙๕ ๙,๒๐๐ ๑๑,๓๓๒ ๑๑,๒๔๓ ๑๒,๗๙๓ ๑๒,๔๓๑ ๑๒,๕๑๓ 

๖๒๐ ๙๑๘ ๘๙๗ ๑,๐๗๑ ๑,๐๔๕ ๑,๒๒๘ ๑,๖๘๙ ๒,๐๘๑ ๒,๒๗๓ ๒,๑๗๗
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 ๓) การใช้พลังงานข้ันสดุท้าย๘ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารใช้พลังงานขัน้สดุท้าย รวมท้ังสิน้ ๘๙,๑๖๘  
พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ลดลงเล็กนอ้ย คิดเปน็รอ้ยละ ๐.๖๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารใชพ้ลังงานขัน้สดุท้ายรวมท้ังสิน้ 
๘๙,๗๒๔ พันตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ส่วนใหญเ่ปน็การใชน้้ำามนัสำาเรจ็รูป ไฟฟ้าและพลังงานหมนุเวียน เมื่อพจิารณาในชว่ง  
๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า การใชพ้ลังงานขัน้สดุท้ายของประเทศไทยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๗) (สำานกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

  สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า ปรมิาณ 
การใช้พลังงานขัน้สุดท้าย ๔๐,๐๔๗ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ลดลงร้อยละ ๑๒.๙๓ จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ท่ีมกีารใชพ้ลังงานข้ันสดุท้าย ๔๖,๓๒๖ พันตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ โดยจำาแนกเปน็การใชน้้ำามนัสำาเรจ็รูป ๑๘,๕๘๙ พนัตัน 
เทียบเท่าน้ำามนัดิบ ไฟฟา้ ๗,๙๔๔ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ พลังงานหมนุเวียน ๕,๘๗๒ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ถ่านหนิ 
๔,๒๓๔ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติ ๓,๖๙๗ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ตามลำาดับ (สำานกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๗	ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	จำาแนกตามชนิดพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หนว่ย : พันตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ

ชนิดพลังงาน
ปรมิาณการใช้พลังงานขั้นสดุท้าย

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ถ่า
นห

นิ ถ่านหิน ๖,๘๖๑ ๖,๕๕๕ ๖,๙๙๑ ๖,๓๑๘ ๗,๗๐๐ ๘,๕๖๖ ๘,๓๖๙ ๘,๙๕๙ ๑๐,๐๘๓ ๘,๔๘๑

ลิกไนต์ ๘๘๐ ๑,๒๔๕ ๗๐๓ ๗๗๔ ๕๙๒ ๒๗๐ ๒๓๔ ๑๗๐ ๑๘๒ ๑๔๑

รวม ๗,๗๔๐ ๗,๘๐๑ ๗,๖๙๔ ๗,๐๙๒ ๘,๒๙๒ ๘,๘๓๖ ๘,๖๐๓ ๙,๑๒๙ ๑๐,๒๖๕ ๘,๖๒๒

น้ำา
มัน

สำา
เร
จ็รู
ป

LPG๑/ ๔,๗๙๑ ๕,๑๖๓ ๕,๖๓๘ ๕,๖๙๙ ๕,๖๔๘ ๕,๓๓๕ ๕,๐๔๕ ๔,๙๘๑ ๔,๘๑๒ ๔,๕๑๑

เบนซนิพเิศษ ๒,๑๖๖ ๑,๗๘๔ ๑,๗๗๐ ๓,๕๓๘ ๓,๖๕๙ ๔,๑๘๒ ๔,๘๖๙ ๕,๒๘๐ ๕,๗๓๔ ๖,๑๕๘

เบนซนิ
ธรรมดา

๓,๓๖๐ ๓,๖๗๘ ๓,๙๗๐ ๒,๕๖๗ ๒,๖๗๘ ๒,๙๙๔ ๓,๐๓๕ ๒,๘๙๕ ๒,๗๑๑ ๒,๕๙๗

เครื่องบิน ๓,๘๕๑ ๔,๑๕๐ ๔,๑๖๒ ๔,๕๔๗ ๔,๕๐๖ ๔,๙๓๒ ๕,๒๘๗ ๕,๕๑๒ ๕,๘๐๐ ๕,๘๔๗

น้ำามันก๊าด ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๙ ๙ ๙ ๙ ๖ ๖ ๖

ดีเซล ๑๕,๙๓๒ ๑๖,๕๔๕ ๑๗,๗๒๒ ๑๗,๙๗๐ ๑๘,๑๕๖ ๑๘,๘๘๙ ๑๙,๕๐๗ ๒๐,๐๒๗ ๒๐,๓๓๖ ๒๑,๑๙๓

น้ำามันเตา ๒,๓๕๙ ๒,๐๔๐ ๑,๙๔๘ ๑,๗๔๙ ๑,๖๑๓ ๑,๗๖๐ ๒,๐๗๕ ๑,๙๗๙ ๒,๐๗๔ ๑,๘๕๖

รวม ๓๒,๔๖๒ ๓๓,๓๗๑ ๓๕,๒๒๑ ๓๖,๐๗๙ ๓๖,๒๗๐ ๓๘,๑๐๐ ๓๙,๘๒๘ ๔๐,๖๘๑ ๔๑,๔๗๓ ๔๒,๑๖๘

ไฟฟ้า ๑๓,๑๑๒ ๑๓,๐๖๕ ๑๓,๙๙๘ ๑๔,๑๘๙ ๑๔,๕๘๘ ๑๕,๐๖๕ ๑๕,๗๘๓ ๑๖,๐๓๖ ๑๖,๑๓๑ ๑๖,๑๕๘

ก๊าซธรรมชาติ ๕,๗๖๔ ๗,๒๕๒ ๘,๔๔๔ ๘,๖๖๑ ๘,๘๗๙ ๘,๗๙๓ ๘,๗๖๓ ๘,๖๒๘ ๘,๗๒๕ ๘,๔๕๒

พลังงานหมนุเวียน๒/ ๑๓,๔๑๘ ๑๓,๑๓๘ ๑๒,๙๗๖ ๑๓,๙๗๘ ๑๔,๗๒๙ ๑๔,๐๓๙ ๑๒,๖๓๒ ๑๒,๖๓๖ ๑๓,๑๒๙ ๑๓,๗๖๘

รวมท้ังสิน้ ๗๒,๕๐๖ ๗๔,๖๒๗ ๗๘,๓๓๒ ๗๙,๙๙๙ ๘๒,๗๕๙ ๘๔,๘๓๒ ๘๕,๖๐๙ ๘๗,๑๑๑ ๘๙,๗๒๔ ๘๙,๑๖๘

หมายเหต	ุ:	 ๑/ ไมร่วม LPG โพรเพน และบิวเทน ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปโิตรเคมี
 ๒/ ข้อมลูจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓) 

 ๔) พลังงานทดแทน๙ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารใช้พลังงานทดแทนรวมท้ังสิน้ ๑๔,๑๓๖ พันตัน
เทียบเท่าน้ำามนัดิบ เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๘.๗๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารใชพ้ลังงานทดแทน ๑๒,๙๙๖ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ท้ังนี ้ 
มีการใช้ไฟฟ้าและความร้อนท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทน ๓,๒๓๙ และ ๘,๕๒๕ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ตามลำาดับ  
ส่วนเชื้อเพลิงชวีภาพ ซ่ึงประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล มกีารใช้ ๘๒๙ และ ๑,๕๔๓ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ตามลำาดับ  
(ตารางท่ี ๒.๘) (กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน, ๒๕๖๓)

๘ พลังงานขั้นสุดท้าย หมายถึง พลังงานท่ีเกิดจากการนำาพลังงานขั้นต้นมาแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
พลังงานปโิตรเลียม และพลังงานไฟฟ้า เปน็ต้น (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

๙ พลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลังงานหมนุเวียน เชื้อเพลิงชวีภาพ และพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ท่ีใช้ทดแทนปโิตรเลียม (กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน, 
๒๕๖๓)
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  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มกีารใช้
พลังงานทดแทนรวมท้ังสิน้ ๖,๔๙๖ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ ลดลงรอ้ยละ ๑๘.๕๖ จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมี 
การใชพ้ลังงานทดแทน ๗,๙๗๖ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ โดยจำาแนกเปน็ความร้อน ๓,๗๖๖ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ  
ไฟฟา้ ๑,๕๖๑ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ และเชื้อเพลิงชวีภาพ ๑,๑๖๙ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ (กรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนรุกัษ์พลังงาน, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๘	ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๒

การใช้พลังงานทดแทน
ปรมิาณ	(พันตันเทยีบเท่าน้ำามันดิบ) อัตราการเปลีย่นแปลง	(รอ้ยละ)

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ พ.ศ.	๒๕๖๑	กับ	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑) ไฟฟ้า ๑/ ๒,๑๒๒ ๒,๔๗๓ ๒,๙๖๐ ๓,๒๓๙  ๙.๔๒

๒) ความร้อน ๒/ ๗,๑๘๒ ๗,๓๒๒ ๗,๙๑๙ ๘,๕๒๕  ๗.๖๕

๓) เชื้อเพลิงชีวภาพ

 - เอทานอล ๓/๖๘๔ ๗๓๓ ๗๘๑ ๘๒๙  ๖.๑๔

 - ไบโอดีเซล ๑,๐๖๓ ๑,๒๐๓ ๑,๓๓๖ ๑,๕๔๓ ๑๕.๔๙

รวมท้ังสิ้น ๑๑,๐๕๑ ๑๑,๗๓๑ ๑๒,๙๙๖ ๑๔,๑๓๖   ๘.๗๗

หมายเหต	ุ:	 ๑/ ไฟฟ้า (รวมการผลิตนอกระบบ) ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ำา ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ
 ๒/ ความร้อน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ
 ๓/ มกีารเปล่ียนแปลงวิธคีำานวณค่าความร้อนจากน้ำามนัเบนซินเปน็เอทานอล 

ทีม่า	:	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (๒๕๖๓)

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารใช้พลังงานหมนุเวียน๑๐ เท่ากับ ๑๓,๗๖๘ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ  
๔.๘๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารใช้พลังงานหมนุเวียน ๑๓,๑๒๙ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ โดยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เฉล่ียร้อยละ  
๐.๔๓ ต่อป ีซึง่คิดเปน็สดัส่วนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท้ังหมดเท่ากับรอ้ยละ ๑๕.๔๔ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา 
พบว่า สดัสว่นการใช้พลังงานหมนุเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสดุท้ายของประเทศไทยมแีนวโนม้ลดลงเฉล่ียรอ้ยละ ๑.๘๔ ต่อป ี
(ตารางท่ี ๒.๙) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า  
มีการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมท้ังสิ้น ๕,๘๗๒ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ลดลงร้อยละ ๒๙.๒๔ จากช่วงเดียวกัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีการใช้พลังงานหมุนเวียน ๘,๒๙๘ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงาน 
ขัน้สดุท้าย รอ้ยละ ๑๔.๕๖ (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

 

๑๐ พลังงานหมนุเวียน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำา ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำาขึ้น
 น้ำาลง และพลังงานคล่ืน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน, ๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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ตารางที่	๒.๙	การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หนว่ย: พันตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบ

ปี	(พ.ศ.) การใช้พลังงาน
หมุนเวยีน

การใช้พลังงาน
ขั้นสดุท้าย*

สดัสว่นการใช้พลังงานหมุนเวยีนต่อ
พลังงานขั้นสดุท้าย	(รอ้ยละ)

๒๕๕๓ ๑๓,๔๑๘ ๗๒,๕๐๖ ๑๘.๕๑

๒๕๕๔ ๑๓,๑๓๘ ๗๔,๖๒๗ ๑๗.๖๐

๒๕๕๕ ๑๒,๙๗๖ ๗๘,๓๓๒ ๑๖.๕๗

๒๕๕๖ ๑๓,๙๗๘ ๗๙,๙๙๙ ๑๗.๔๗

๒๕๕๗ ๑๔,๗๒๙ ๘๒,๗๕๙ ๑๗.๘๐

๒๕๕๘ ๑๔,๐๓๙ ๘๔,๘๓๒ ๑๖.๕๕

๒๕๕๙ ๑๒,๖๓๒ ๘๕,๖๐๙ ๑๔.๗๖

๒๕๖๐ ๑๒,๖๓๖ ๘๗,๑๑๑ ๑๔.๕๑

๒๕๖๑ ๑๓,๑๒๙ ๘๙,๗๒๔ ๑๔.๖๓

๒๕๖๒ ๑๓,๗๖๘ ๘๙,๑๖๘ ๑๕.๔๔

การเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปี (รอ้ยละ) ๐.๔๓ ๒.๓๔ -๑.๘๔

หมายเหต	ุ*	รวมการใช้พลังงานหมนุเวียน ข้อมลูจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน

ทีม่า	: สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

 ๕) ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน การวัดผลประสทิธภิาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ พจิารณา
จากค่าความเขม้ขน้ของการใชพ้ลังงาน (Energy Intensity: EI) หรอืปรมิาณการใชพ้ลังงานขัน้สดุท้ายเพื่อใหเ้กิดผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หนึ่งหน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่า 
การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึง มีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ  
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมค่ีา EI อยู่ท่ีระดับ ๘.๑๖ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบต่อพนัล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๒.๙๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีมค่ีา EI อยูท่ี่ระดับ ๘.๔๑ พนัตันเทียบเท่าน้ำามนัดิบต่อพนัล้านบาท เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ค่า EI  
มแีนวโนม้ลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศท่ีมปีระสิทธภิาพดีขึน้ (รูปท่ี ๒.๗) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, 
๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

 นอกจากนี ้ เมื่อพจิารณาถึงค่าความยดืหยุน่ของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy 
Elasticity: EE) ซึง่เปน็อัตราการเปล่ียนแปลงการใชพ้ลังงานต่ออัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
เป็นดัชนีชีวั้ดประสิทธภิาพการใช้พลังงาน หากค่า EE ใกล้เคียง หรือต่ำากว่า ๑ หมายถึง การใช้พลังงานมีประสิทธภิาพ  
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่า EE อยูท่ี่ระดับ -๐.๒๕ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมค่ีา EE อยูท่ี่ระดับ ๐.๗๒ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ป ี
ท่ีผา่นมา พบว่าค่าเฉล่ีย EE ของประเทศไทยอยู่ท่ีระดับ ๑.๑๑ ซึง่หมายถึง การท่ีจะทำาใหผ้ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ ๑ หนว่ย ต้องใช้พลังงานเพิม่ขึน้ ๑.๑๑ หนว่ย อยา่งไรก็ตาม ค่า EE มแีนวโนม้ลดลง แสดงถึงการใช ้
พลังงานของประเทศท่ีมปีระสทิธภิาพ (รูปท่ี ๒.๘) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๗	ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๘.๔

๘.๒

๘.๖

๙.๒

๙.๐

๘.๘

๙.๔

๙.๖

๘.๐

ค่า
คว

าม
เข

้มข
้นข

อง
กา

รใ
ช้พ

ลัง
งา

น 
(พั

นต
ันเ

ทีย
บเ

ท่า
น้ำา

มัน
ดิบ

ต่อ
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ท)

๘.๘๑

๘.๙๙

๘.๘๐
๘.๙๕

๘.๙๖
๘.๙๑

๘.๖๙

๘.๕๐
๘.๔๑ 

๘.๑๖ 
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รูปที่	๒.๘	ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓) 

 ๒.๓.๒ ผลกระทบ

 ปญัหาและผลกระทบจากการใช้พลังงานของประเทศ โดยเฉพาะพลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ ซึง่ก่อใหเ้กิด
ก๊าซเรอืนกระจก ท่ีสง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ สิง่แวดล้อม และสขุภาพอนามยัของประชาชน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมกีารใช้พลังงานข้ันสดุท้ายลดลงเล็กนอ้ยจากปก่ีอน โดยมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์รวมท้ังสิน้ประมาณ 
๒๕๐.๓๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลงร้อยละ ๔.๙๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๒๖๓.๓๙ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์ 
สาขาการผลิตไฟฟา้มปีรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มากท่ีสดุ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๕ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มแีนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี ๒.๑๐) (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า ภาคพลังงาน 
มกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ๑๑๓.๙ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์ ลดลงรอ้ยละ ๑๑.๒ จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๒๘.๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเป็นการลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ  
ท้ังการผลิตไฟฟา้ ขนสง่ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

๒๕๕๓

ปี (พ.ศ.)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
-๑.๐

-๒.๐

-๓.๐

-๔.๐

-๕.๐

๐.๐
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๒.๐
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๕.๐
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๐.๗๑ ๐.๖๙

๓.๔๘

๐.๗๙

๓.๕๐

๐.๘๐

๐.๒๗ ๐.๔๓
๐.๗๒

-๐.๒๕
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ตารางที่	๒.๑๐	 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย	จำาแนกตามสาขาเศรษฐกิจในภาคพลังงาน	 
		 พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒

หนว่ย : ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ปี	(พ.ศ.)
สาขาเศรษฐกิจทีส่ำาคัญ

การผลิตไฟฟ้า การขนสง่ อุตสาหกรรม อ่ืนๆ* รวมท้ังสิน้

๒๕๕๘ ๙๗.๕๔ ๖๑.๒๘ ๗๗.๒๗ ๑๘.๗๗ ๒๕๔.๘๖

๒๕๕๙ ๙๘.๔๐ ๖๖.๒๓ ๗๗.๙๘ ๑๖.๐๘ ๒๕๘.๖๙

๒๕๖๐ ๙๔.๖๘ ๗๓.๖๓ ๗๕.๑๗ ๑๕.๐๐ ๒๕๘.๔๗

๒๕๖๑ ๙๓.๙๒ ๗๕.๑๔ ๗๘.๔๔ ๑๕.๙๐ ๒๖๓.๓๙

๒๕๖๒ ๙๔.๒๖ ๗๑.๔๙ ๖๙.๖๓ ๑๕.๐๑ ๒๕๐.๓๙

หมายเหต	ุ:	 * อ่ืนๆ ได้แก่ ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอ่ืนๆ

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๓)

 ๒.๓.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการทรัพยากรพลังงาน ดังนี้

	 ๑)	 การขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านพลังงาน

 ๑.๑) สำานกังานนโยบายและแผนพลังงานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) สง่เสรมิ 
พลังงานทดแทนในภาคขนสง่ โดยสง่เสรมิการใชเ้ช้ือเพลิง B10 ใหเ้ปน็เช้ือเพลิงหลักสำาหรับรถดีเซล และสนบัสนนุใหใ้ช้ 
เชื้อเพลิง B20 เปน็เช้ือเพลิงทางเลือก รวมท้ังสง่เสรมิการใช้เชื้อเพลิง E20 เปน็เช้ือเพลิงหลัก สำาหรบัรถเบนซิน (๒) ดำาเนนิการ
ตามแผนอนรุกัษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP (2015)) ประกอบด้วย ๑๐ มาตรการ ได้แก่  
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(๒.๑) มาตรการบงัคับใช้มาตรฐานการอนรุกัษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร (๒.๒) มาตรการบงัคับมาตรฐานอาคารก่อสรา้งใหม ่
เพื่อการอนรัุกษ์พลังงาน (๒.๓) มาตรการกำาหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เครื่องจักร และวัสดเุพื่อการอนรัุกษ์พลังงาน  
(๒.๔) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำาหรับผูผ้ลิตและจำาหน่ายพลังงาน (๒.๕) มาตรการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน (๒.๖) มาตรการสง่เสรมิการใช้ LED เพื่อการอนรุกัษ์พลังงาน (๒.๗) มาตรการอนรุกัษ์พลังงานภาคขนสง่  
(๒.๘) มาตรการวิจัยพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนรุกัษ์พลังงาน (๒.๙) มาตรการพฒันาบุคลากรด้านอนรุกัษ์พลังงาน  
และ (๒.๑๐) มาตรการประชาสมัพนัธส์รา้งจิตสำานกึการอนรัุกษ์พลังงาน (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓)

 ๑.๒) กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มกีารดำาเนนิการ 
ได้แก่ (๑) ศกึษาผลกระทบการสง่เสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนรุกัษ์พลังงานภาคขนสง่ในประเทศไทยต่อการสง่เสรมิ
เชื้อเพลิงชวีภาพ โดยพยากรณจ์ำานวนยานยนต์ทางเลือก และการอนรุกัษ์พลังงานในภาคขนสง่เชงิปริมาณใน ๒๐ ปข้ีางหนา้ 
วิเคราะหน์โยบาย ผลประโยชน ์ผลกระทบ และสถานการณแ์นวโนม้ ในการสง่เสรมิยานยนต์ทางเลือก และการอนรุกัษ์พลังงาน 
ภาคขนส่ง ท่ีมีต่อการส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพ (๒) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามัน 
แบบครบวงจรตามโมเดลเศรษฐกิจใหม ่(Bioeconomy-Circular-Green-Economy-Model: BCG Model) โดยศกึษารายละเอียด
เก่ียวกับปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหนว่ยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (CO2 footprint) 
และการนำาของเสยีหรอืผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำามนัไบโอดีเซล (By produce) เพื่อนำาไปสรา้งมลูค่าเพิม่ เปล่ียน
เปน็ผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือหมนุเวียนกลับไปใช้ใหมใ่นกระบวนการผลิต ซึง่จะมสีว่นชว่ยในการลดปญัหามลพษิสิง่แวดล้อมได้  
(๓) สง่เสริมน้ำามนัดีเซลหมนุเร็ว B10 เปน็น้ำามนัเกรดพื้นฐาน เพื่อสง่เสรมิการใชไ้บโอดีเซลผสมในน้ำามนัดีเซล โดยต้ังแต่ 
วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศใหน้้ำามนั B10 เปน็ดีเซลพื้นฐานของประเทศแทนน้ำามนัดีเซล B7 โดยท่ีน้ำามนั B7 เปน็น้ำามนั
ทางเลือกสำาหรบัรถเก่าและรถยุโรปท่ียงัไมร่องรบัน้ำามนั B10 และมนี้ำามนั B20 เปน็ทางเลือกสำาหรบัรถบรรทกุขนาดใหญ่  
ซึง่จะช่วยลดการใช้น้ำามนัจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และชว่ยลดฝุน่ละออง PM2.5 ในบรรยากาศ (๔) สาธติการใช้ระบบสูบน้ำาด้วย 
ก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำามันดีเซลในการสูบน้ำา ในพื้นท่ีชุมชนท่ามะนาว  
อำาเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุร ีและชุมชนหนองตาด อำาเภอเมอืง จังหวัดบุรรีมัย์ และ (๕) สนบัสนนุการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลโดยสนับสนุนงบประมาณให้กลุม่เกษตรกร สำาหรับจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นท่ีใกล้เคียง โดยจะดำาเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อไป (กรมพัฒนา 
พลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน, ๒๕๖๓)
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	 ๒)	 การผลิตพลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม

 สำานกังานนโยบายและแผนพลังงานและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดำาเนนิการส่งเสรมิการผลิตไฟฟา้จาก
พลังงานทดแทน โดยมโีครงการเปดิรบัซ้ือไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ชุมชน โรงไฟฟา้ชวีมวลประชารฐั ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโซล่ารป์ระชาชน (On grid) โครงการโซล่ารแ์บบทุน่ลอย และโครงการโรงไฟฟา้จากขยะ
ชุมชน (สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๓) 

 ๒.๓.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณพ์ลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารผลิตพลังงานขัน้ต้น เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๑.๑๐ จาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญเ่พิม่ขึน้จากการผลิตคอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติ และมกีารนำาเขา้ (สทุธ)ิ พลังงานข้ันต้น ลดลง 
รอ้ยละ ๒.๒๐ สว่นใหญ่เปน็การนำาเข้าน้ำามนัดิบ ส่วนการใช้พลังงานขัน้สดุท้าย มกีารใชล้ดลงเล็กนอ้ย สว่นใหญเ่ปน็การใชน้้ำามนั
สำาเร็จรูป ไฟฟ้า และพลังงานหมนุเวียน  สำาหรบัพลังงานทดแทนและพลังงานหมนุเวียนมกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ ๘.๘๐ และ 
รอ้ยละ ๔.๘๗ ตามลำาดับ โดยภาพรวม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การใชพ้ลังงานในประเทศมปีระสทิธภิาพดีขึน้ ท้ังนี ้กระบวนการเผาไหม ้
จากการผลิตและการใชพ้ลังงานก่อใหเ้กิดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่สง่ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ อย่างไรก็ตาม  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลดลงรอ้ยละ ๔.๙๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยภาคพลังงานเปน็สาขาท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสดุ สำาหรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ในชว่งเดือนมกราคม-มถุินายน ๒๕๖๓ พบว่า การผลิตพลังงานขัน้ต้น การนำาเข้า (สทุธ)ิ พลังงานขัน้ต้น การใชพ้ลังงาน
ขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนลดลง ร้อยละ ๙.๔๕ ๒.๙๒ ๑๒.๙๓ ๑๘.๕๖ และ ๒๙.๒๔  
จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำาดับ และมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลดลงรอ้ยละ ๑๑.๒  
จากช่วงเวลาเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปน็การลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิการในการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านพลังงาน โดยสง่เสรมิการใช้
พลังงานทดแทนในภาคขนสง่ ด้วยการสง่เสรมิน้ำามนัดีเซลหมนุเรว็ B10 เปน็เชื้อเพลิงหลักสำาหรบัรถดีเซล และ B20 เปน็
เช้ือเพลิงทางเลือก และดำาเนนิการตามแผนอนรุกัษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP (2015)) 
ตลอดจนศกึษาผลกระทบการสง่เสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนรัุกษ์พลังงานภาคขนสง่ในประเทศไทยต่อการส่งเสรมิ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันแบบครบวงจร ตามโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม ่ (BCG Model) การสาธติการใช้ระบบสบูน้ำาด้วยก๊าซชวีภาพ สนบัสนนุการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชวีมวล  
ใหกั้บโรงไฟฟา้ชีวมวลในพื้นท่ีใกล้เคียง นอกจากนี ้มกีารสง่เสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน ด้วยการเปดิรบัซื้อไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟา้ชุมชน โรงไฟฟา้ชีวมวลประชารฐั ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโซล่ารป์ระชาชน 
(On grid) โครงการโซล่าร์แบบทุน่ลอย และโครงการโรงไฟฟา้จากขยะชุมชน (รูปท่ี ๒.๙)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สง่เสรมิการใชพ้ลังงานทดแทน เพ่ือชว่ยลดการใชเ้ชื้อเพลิงจากฟอสซลิ และเปน็การเพิม่มลูค่าเช้ือเพลิง
จากวัสดเุหลือใชท้างการเกษตร 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร

 ๒) สง่เสริมและพฒันาการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ทางเลือกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำานักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร
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รูปที่	๒.๙	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	พลังงาน

การตอบสนอง (Response: R)

●	 ขับเคลื่อนแผนพัฒน�พลังง�นทดแทน	
●	 พัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตพลังง�นที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	

●	 สง่เสรมิก�รอนรุกัษ์และใชพ้ลังง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พ

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อก�รอนุรักษ์
พลังง�น

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 ก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด	์(CO2) 
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 ก�รใช้พลังง�นจ�กเชื้อเพลิงฟอสซิล 
เป็นหลัก	

●	 ก�รพึ่งพ�พลังง�นจ�กต่�งประเทศ

สถานการณ์ (State: S)

●	 ก�รผลิตพลังง�น	
●	 ก�รนำ�เข้�พลังง�น	
●	 ก�รใช้พลังง�น
●	 ก�รใช้พลังง�นทดแทนและพลังง�น
หมุนเวียน

●	 ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น
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๒.๔ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 ๒.๔.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 ป่าไม้

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมพีื้นท่ีปา่ไมร้วมท้ังสิน้ ๑๐๒.๔๘ ล้านไร ่หรอืรอ้ยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ี 
ท้ังประเทศ ค่อนข้างคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมพีื้นท่ีปา่ไม ้ ๑๐๒.๔๙ ล้านไร ่ โดยมอัีตราการเปล่ียนแปลงรอ้ยละ ๐.๐๐๔  
เมื่อพจิารณาในช่วง ๗ ปท่ีีผา่นมา พบว่า มพีื้นท่ีปา่ไมใ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๐๒.๑๒ ล้านไร ่และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ 
๑๐๒.๔๘ ล้านไร่ (รูปท่ี ๒.๑๐) (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๒)
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หมายเหต	ุ:	 - ในการคำานวณพื้นท่ีปา่ไมจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ กำาหนดใหพ้ื้นท่ีปา่ไม ้หมายถึง พื้นท่ีปกคลมุของพชืพรรณ 
  ท่ีสามารถจำาแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓.๑๒๕ ไร่ รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตาม 
  ธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีจำาแนกได้ว่าเปน็พื้นท่ีปา่ไม ้โดยไมร่วมถึงสวนยูคาลิปตัสหรอืพื้นท่ีท่ีมต้ีนไม ้แต่ประเมนิ 
  ได้ว่าผลผลิตหลักของการดำาเนนิการไมใ่ช่เนื้อไม ้ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม ้สวนยางพารา และสวนปาล์ม

 - พื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติตามท่ีกฎหมายกำาหนดท่ีอยู่ในความดูแลของกรมปา่ไม ้มพีื้นท่ีรวม ๑๔๖,๓๗๖,๗๒๐.๙๐ ไร่ (๑๔๖.๓๘  
  ล้านไร่) อย่างไรก็ตาม จากการคำานวณพื้นท่ีปา่ไมจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมพีื้นท่ีปา่ไมค้งเหลือ  
  ๑๐๒,๔๘๔,๐๗๒.๗๑ ไร่ (๑๐๒.๔๘ ล้านไร่)

ทีม่า	: กรมปา่ไม ้(๒๕๖๒)

 สำาหรับพื้นท่ีป่าไม้แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ภาคเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด  
๓๘,๔๒๒,๑๘๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๘๕ ของพื้นท่ีภาค รองลงมาคือ ภาคตะวันตกมีพื้นท่ีป่าไม้ ๒๐,๑๓๔,๑๒๔ ไร่  
คิดเปน็ร้อยละ ๕๙.๑๕๒ ของพื้นท่ีภาค ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมพีื้นท่ีปา่ไม ้๑๕,๗๕๑,๙๙๘ ไร ่ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๐๒๗  
ของพื้นท่ีภาค ภาคกลางมีพื้นท่ีป่าไม้ ๑๒,๒๒๑,๓๐๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๗๔ ของพื้นท่ีภาค ภาคใต้มีพื้นท่ีป่าไม้  
๑๑,๒๒๗,๗๖๐ ไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๒๔.๓๒๖ ของพ้ืนท่ีภาค และภาคตะวันออกมพีื้นท่ีปา่ไม ้๔,๗๒๖,๖๙๗ ไร่ คิดเปน็ร้อยละ  
๒๑.๙๓๓ ของพื้นท่ีภาค ตามลำาดับ เมื่อเปรยีบเทียบการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปา่ไม ้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ภมูภิาค 
ท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๐.๔๗๒ ๐.๑๘๓ ๐.๑๒๗ ๐.๐๓๒ และ ๐.๐๑๒ ตามลำาดับ ในขณะท่ีภาคเหนอื 
มพีื้นท่ีปา่ไมล้ดลง รอ้ยละ ๐.๒๘๙ (ตารางท่ี ๒.๑๑) (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๑๐	พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๖๒

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีท้ังหมด (ร้อยละ)พ้ืนท่ี

๒๕๔๘ปี (พ.ศ.)

พื้
นท

ี่ ป่า
ไม

้ (ล
้าน

ไร
่)

สัด
ส่ว

นพื้
นท

ี่ ป่า
ไม

้ต่อ
พื้

นท
ี่ ทั ้ง

หม
ด 

(ร
้อย

ละ
)

๒๕๔๙ ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๓๐

๓๕

๐

๔๕

๔๐

๕๐ ๑๒๐

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

๓๑.๓๘ ๓๐.๙๒
๓๓.๔๔

๓๑.๕๗ ๓๑.๖๒ ๓๑.๖๐ ๓๑.๕๘ ๓๑.๕๘ ๓๑.๖๘ ๓๑.๖๘

๑๐๐.๖๓ ๙๙.๑๖
๑๐๗.๒๔

๑๐๒.๑๒ ๑๐๒.๒๙ ๑๐๒.๒๔ ๑๐๒.๑๗ ๑๐๒.๑๖ ๑๐๒.๔๙ ๑๐๒.๔๘
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ตารางที่	๒.๑๑	เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๒

ภาค พื้นทีจั่งหวัด
พ.ศ.	๒๕๖๑ พ.ศ.	๒๕๖๒ การเปลีย่นแปลง	(+/-)

พื้นทีป่่าไม้	(ไร)่ รอ้ยละ พื้นทีป่่าไม้	(ไร)่ รอ้ยละ พื้นทีป่่าไม้	(ไร)่ รอ้ยละ

เหนอื ๖๐,๐๔๘,๓๔๙ ๓๘,๕๓๓,๔๒๙ ๖๔.๑๗๑ ๓๘,๔๒๒,๑๘๕ ๖๓.๙๘๕ -๑๑๑,๒๔๔ -๐.๒๘๙

กลาง ๕๖,๙๑๒,๖๔๖ ๑๒,๑๖๓,๘๗๐ ๒๑.๓๗๓ ๑๒,๒๒๑,๓๐๘ ๒๑.๔๗๔ ๕๗,๔๓๘ ๐.๔๗๒

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๑๐๔,๘๒๓,๗๐๙ ๑๕,๗๕๐,๐๙๙ ๑๕.๐๒๕ ๑๕,๗๕๑,๙๙๘ ๑๕.๐๒๗ ๑,๘๙๙ ๐.๐๑๒

ตะวันออก ๒๑,๕๕๐,๘๘๔ ๔,๗๒๕,๑๖๒ ๒๑.๙๒๖ ๔,๗๒๖,๖๙๗ ๒๑.๙๓๓ ๑,๕๓๕ ๐.๐๓๒

ตะวันตก ๓๔,๐๓๘,๒๑๐ ๒๐,๑๐๘,๕๑๔ ๕๙.๐๗๖ ๒๐,๑๓๔,๑๒๔ ๕๙.๑๕๒ ๒๕,๖๑๐ ๐.๑๒๗

ใต้ ๔๖,๑๕๔,๙๐๑ ๑๑,๒๐๗,๒๒๙ ๒๔.๒๘๒ ๑๑,๒๒๗,๗๖๐ ๒๔.๓๒๖ ๒๐,๕๓๑ ๐.๑๘๓

รวม ๓๒๓,๕๒๘,๗๐๐ ๑๐๒,๔๘๘,๓๐๒ ๓๑.๖๗๘ ๑๐๒,๔๘๔,๐๗๒ ๓๑.๖๗๗ -๔,๒๓๑ -๐.๐๐๔

ทีม่า	:	กรมปา่ไม ้(๒๕๖๓)

 สถานการณข์องพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติท่ีอยู่ในความดแูลของกรมปา่ไม ้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนท้ังสิน้ ๑,๒๒๑ 
แหง่ คิดเปน็พ้ืนท่ีรวม ๑๔๖,๓๗๖,๗๒๐.๙๐ ไร ่เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมพีื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ ๑๔๓,๙๒๕,๔๐๔.๓๐ ไร่  
(กรมป่าไม้, ๒๕๖๓) ส่วนพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ช ได้แก่  
พืน้ท่ีอุทยานแหง่ชาติ เขตรักษาพนัธุส์ตัว์ปา่ และเขตหา้มล่าสตัว์ปา่ มจีำานวนท้ังสิน้ ๒๗๓ แหง่ พืน้ท่ีรวม ๖๘,๒๒๕,๖๙๔.๖๑ ไร ่ 
เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีา่อนรัุกษ์จำานวน ๒๗๒ แหง่ และมพีื้นท่ีรวม ๖๘,๐๑๕,๔๙๓.๕๒ ไร ่ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๗  
ปีท่ีผ่านมา พบว่า จำานวนแห่งและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี ๒.๑๒) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

ตารางที	่๒.๑๒	พืน้ทีป่่าอนรัุกษ์ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๒

ปี	
(พ.ศ.)

อุทยานแหง่ชาติ เขตรกัษาพันธ์ุสตัว์ป่า เขตหา้มล่าสตัว์ป่า รวมป่าอนุรกัษ์

แหง่ พื้นที	่(ไร)่ แหง่ พื้นที	่(ไร)่ แหง่ พื้นที	่(ไร)่ แหง่ พื้นที	่(ไร)่

๒๕๕๖ ๑๒๗ ๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘ ๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗ ๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒ ๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๗ ๑๒๗ ๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘ ๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗ ๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒ ๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๘ ๑๒๗ ๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘ ๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗ ๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒ ๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๙ ๑๒๙ ๔๐,๓๘๘,๐๕๔.๒๗ ๕๙ ๒๓,๒๕๔,๑๓๕.๙๑ ๗๐ ๓,๓๓๖,๒๐๖.๔๙ ๒๕๘ ๖๖,๙๗๘,๓๙๖.๖๗

๒๕๖๐ ๑๓๑ ๔๐,๘๒๖,๖๑๐.๔๖ ๖๐ ๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๗๙ ๓,๗๓๙,๓๐๙.๓๘ ๒๗๐ ๖๗,๙๗๑,๐๔๑.๐๘

๒๕๖๑ ๑๓๒ ๔๐,๘๕๓,๔๗๖.๘๖ ๖๐ ๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๘๐ ๓,๗๕๖,๘๙๕.๔๒ ๒๗๒ ๖๘,๐๑๕,๔๙๓.๕๒

๒๕๖๒ ๑๓๓ ๔๑,๐๖๓,๖๗๗.๙๖ ๖๐ ๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๘๐ ๓,๗๕๖,๘๙๕.๔๒ ๒๗๓ ๖๘,๒๒๕,๖๙๔.๖๑

หมายเหต	ุ:	 ข้อมลู ณ วันท่ี ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๓ มกีารจัดเตรียมประกาศอุทยานแหง่ชาติและเขตหา้มล่าสัตว์ปา่ ดังนี้
  ๑) เตรียมการประกาศอุทยานแหง่ชาติ จำานวน ๒๒ แหง่  พื้นท่ีประมาณ ๓,๙๓๕,๖๑๑.๔๓ ไร่ 
 ๒) เตรียมการประกาศเขตหา้มล่าสัตว์ปา่ จำานวน ๖ แหง่ พื้นท่ีประมาณ ๒๙๔,๙๖๙.๕๕ ไร่

ทีม่า	:	กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช (๒๕๖๓ก)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓126



 ปา่ชุมชนเปน็ปา่นอกเขตปา่อนรัุกษ์หรือพื้นท่ีอ่ืนของรฐันอกเขตปา่อนรุกัษ์ท่ีได้รบัการอนมุติัใหต้ั้งเปน็ปา่ชุมชน  
โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บำารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน (พระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒) การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนมีมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 
มีชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนท่ีมีอายุโครงการ และถือว่าได้รับอนุมัติจัดต้ังเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนท้ังสิ้น ๑๓,๐๒๘ หมู่บ้าน มีพื้นท่ีป่ารวม ๖,๒๙๕,๗๑๘ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา  
โดยภาคเหนือมีพื้นท่ีป่าชุมชนมากท่ีสุด ๔,๒๘๘,๐๔๑ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีพื้นท่ี ๑,๒๔๖,๘๙๐ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ภาคกลาง มีพื้นท่ี ๕๓๙,๕๖๔ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา และภาคใต้ 
มพีื้นท่ีปา่ชุมชนนอ้ยท่ีสดุ ๒๒๑,๒๒๒ ไร ่๒ งาน ๓๒ ตารางวา ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๑๓) (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๑๓	ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน	พ.ศ.	๒๕๔๓-๒๕๖๓	(ณ	วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๖๓)

ภาค จำานวนหมู่บา้น จำานวนโครงการ
พื้นทีป่่าชุมชน

ไร่ งาน ตารางวา

เหนอื ๔,๗๖๖ ๔,๓๑๑ ๔,๒๘๘,๐๔๑ ๒ ๒๕

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๖,๒๐๕ ๕,๐๔๓ ๑,๒๔๖,๘๙๐ ๑ ๔๒

กลาง ๑,๑๙๕ ๑,๑๑๘ ๕๓๙,๕๖๔ ๑ ๙๙

ใต้ ๘๖๒ ๘๕๕ ๒๒๑,๒๒๒ ๒ ๓๒

รวม ๑๓,๐๒๘ ๑๑,๓๒๗ ๖,๒๙๕,๗๑๘ ๓ ๙๘

ทีม่า	:	กรมปา่ไม ้(๒๕๖๓) 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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 กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปราบปราม 
การบุกรุกพื้นท่ีปา่อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สถิติการกระทำาผดิกฎหมายเก่ียวกับการบุกรุกพื้นท่ีปา่ไม ้
ในเขตพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบของกรมปา่ไม ้มจีำานวนคดีบุกรุกรวม ๑,๘๕๓ คดี และมพ้ืีนท่ีท่ีถกูบุกรุกรวม 
ท้ังสิน้ ๓๓,๔๔๙.๑๔ ไร ่ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมพีื้นท่ีท่ีถกูบุกรุกรวมท้ังสิน้ ๔๕,๔๑๖.๘๕ ไร ่ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ป ี
ท่ีผา่นมา พบว่า จำานวนคดีบุกรุกมแีนวโนม้ลดลง แต่พ้ืนท่ีท่ีท่ีถูกบุกรุกมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๑๔) (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)  
สถิติการกระทำาผดิกฎหมายเก่ียวกับการบุกรุกพื้นท่ีปา่ไมใ้นเขตพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ในความรบัผดิชอบของกรมอุทยานแหง่ชาติ  
สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มคีดีบุกรุก ๑,๐๔๖ คดี และมพีื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกรวม ๑๖,๕๓๔.๑๒ ไร ่ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมคีดีบุกรุก จำานวน ๑,๕๓๙ คดี และมพีื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกรวม ๒๑,๘๙๖.๑๒ ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปี 
ท่ีผ่านมา พบว่า จำานวนคดีบุกรุกมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี ๒.๑๔)  
(กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช, ๒๕๖๓ก)

ตารางที	่๒.๑๔	 สถิติการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและเขตพื้นท่ีป่า 
		 อนุรักษ์	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ปี	(พ.ศ.)
เขตพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ

ในความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้
เขตพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ในความรบัผดิชอบ

ของกรมอุทยานแหง่ชาติ	สตัว์ป่า	และพันธ์ุพืช

จำานวนคดบุีกรุก	(คด)ี พื้นทีท่ีถ่กูบุกรุก	(ไร)่ จำานวนคดบุีกรุก	(คด)ี พื้นทีท่ีถ่กูบุกรุก	(ไร)่

๒๕๕๓ ๒,๔๔๕ ๒๙,๑๐๐.๙๒ ๒,๒๘๑ ๑๙,๘๕๙.๗๗

๒๕๕๔ ๒,๔๗๐ ๓๙,๑๐๘.๓๐ ๑,๗๙๕ ๑๖,๖๘๖.๕๑

๒๕๕๕ ๒,๓๔๓ ๓๕,๒๑๑.๓๗ ๒,๙๙๘ ๒๘,๓๓๒.๑๖

๒๕๕๖ ๒,๔๑๙ ๔๗,๒๐๑.๔๙ ๑,๗๙๕ ๑๗,๑๒๒.๔๗

๒๕๕๗ ๒,๗๑๘ ๗๔,๓๕๖.๓๐ ๒,๖๘๔ ๒๔,๐๔๘.๙๖

๒๕๕๘ ๓,๖๘๕ ๑๖๔,๑๙๖.๙๖ ๓,๔๗๖ ๓๔,๑๔๔.๔๕

๒๕๕๙ ๓,๐๓๙ ๘๓,๖๗๓.๓๕ ๒,๒๐๙ ๕๐,๐๕๓.๒๒

๒๕๖๐ ๒,๑๗๓ ๔๖,๒๔๑.๓๗ ๒,๐๖๘ ๓๕,๑๘๙.๕๒

๒๕๖๑ ๑,๗๖๗ ๔๕,๔๑๖.๘๕ ๑,๕๓๙ ๒๑,๘๙๖.๑๒

๒๕๖๒ ๑,๘๕๓ ๓๓,๔๔๙.๑๔ ๑,๐๔๖ ๑๖,๕๓๔.๑๒

หมายเหต:ุ	 ๑) เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ  
   เขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ และเขตหา้มล่าสัตว์ปา่
 ๒)  เนื่องจากเป็นข้อมูลนำาเสนอของหน่วยงาน ไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ป่าไม้ เป็นเพียงข้อมูลท่ีใช้ 
   ประกอบเท่านั้น

ทีม่า	:	กรมปา่ไม ้(๒๕๖๓) และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช (๒๕๖๓ก)

 สำาหรับการเกิดไฟปา่มสีาเหตมุาจากธรรมชาติและจากการกระทำาของมนษุย ์ จากข้อมลูของกรมอุทยานแหง่ชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีการดับไฟป่า ๗,๓๒๓ ครั้ง และมีพื้นท่ีถูกไฟไหม้รวม 
๑๕๑,๗๗๒ ไร ่เพิม่ข้ึนจากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารดับไฟปา่ ๓,๗๖๘ ครัง้ และมพีื้นท่ีถูกไฟไหมร้วม ๕๕,๗๖๖ ไร ่ 
เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีถูกไฟไหม้ท่ีมีการดับไฟป่าในแต่ละภูมิภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเหนือมีพ้ืนท่ี 
ถกูไฟไหมม้ากท่ีสดุ ๑๐๒,๔๖๙ ไร ่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามลำาดับ  
เมื่อพิจารณาในชว่ง ๗ ปท่ีีผา่นมา พบว่า สถิติการดับไฟปา่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้เชน่เดียวกับพื้นท่ีท่ีถกูไฟไหม ้สำาหรบัปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) พบว่า มพีื้นท่ีถกูไฟไหมท้ั้งประเทศรวม ๑๗๔,๘๑๓ ไร ่ โดยพื้นท่ีถกูไฟไหม้ 
เกือบทุกภาคเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (ตารางท่ี ๒.๑๕)  
(กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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ตารางที่	๒.๑๕	 สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	แยกรายภาค	ปีงบประมาณ	 
		 พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๓

ภาค

ปีงบประมาณ	(พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓

(ณ	วันที	่๓๐	 
มถินุายน	
๒๕๖๓)

เหนอื

การดับไฟปา่
(ครั้ง) ๓,๒๗๔ ๒,๗๙๓ ๓,๔๔๔ ๔,๕๕๐ ๓,๔๙๒ ๒,๖๘๕ ๕,๕๕๑ ๕,๔๓๕

พื้นท่ีถูกไฟไหม ้
(ไร่) ๓๑,๖๕๑ ๒๕,๖๖๑ ๓๕,๘๖๒ ๗๐,๖๐๒ ๖๐,๗๗๔ ๔๓,๔๓๗ ๑๐๒,๔๖๙ ๑๓๐,๖๑๑

ตะวัน
ออก 
เฉียง
เหนอื

การดับไฟปา่ (ครั้ง) ๑,๕๗๔ ๗๗๒ ๑,๐๗๙ ๑,๕๖๐ ๘๗๓ ๘๗๙ ๑,๐๔๗ ๑,๓๑๐

พื้นท่ีถูกไฟไหม ้
(ไร่) ๑๙,๖๒๒ ๑๐,๙๘๔ ๑๔,๘๕๓ ๒๖,๗๐๙ ๑๐,๖๔๘ ๙,๖๙๙ ๒๓,๔๐๗ ๒๑,๙๓๔

กลางและ
ตะวัน
ออก

การดับไฟปา่ (ครั้ง) ๓๕๕ ๔๓๘ ๓๙๒ ๕๓๒ ๒๖๕ ๑๖๗ ๖๒๐ ๗๖๕

พื้นท่ีถูกไฟไหม ้
(ไร่) ๔,๐๗๘ ๕,๒๐๖ ๗,๑๓๗ ๑๑,๐๘๒ ๓,๓๖๘ ๑,๖๓๒ ๗,๙๗๒ ๒๑,๓๐๑

ใต้
การดับไฟปา่ (ครั้ง) ๕๔ ๒๐๔ ๖๗ ๒๐๔ ๒๐ ๓๗ ๑๐๕ ๔๐

พื้นท่ีถูกไฟไหม ้
(ไร่) ๓,๑๗๗ ๘,๘๗๒ ๒,๖๐๑ ๑๗,๕๐๒ ๖๒๙ ๙๙๘ ๑๗,๙๒๕ ๙๖๘

รวม

การดับไฟป่า 
(ครั้ง) ๕,๒๕๗ ๔,๒๐๗ ๔,๙๘๒ ๖,๘๔๖ ๔,๖๕๐ ๓,๗๖๘ ๗,๓๒๓ ๗,๕๕๐

พื้นท่ีถูกไฟไหม ้
(ไร)่ ๕๘,๕๑๗ ๕๐,๗๒๓ ๖๐,๔๕๓ ๑๒๕,๘๙๖ ๗๕,๔๑๙ ๕๕,๗๖๖ ๑๕๑,๗๗๒ ๑๗๔,๘๑๓

หมายเหต	ุ:	 ข้อมูลสำาหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ ๗๐ เป็นป่าเต็งรัง ซ่ึงเกิดไฟไหม้เป็นประจำา 
 ทุกปโีดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้ นตัวได้ใหมใ่นฤดูฝน

ทีม่า	:	กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช (๒๕๖๓ก)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓130



 สว่นการดับไฟปา่ของกรมปา่ไม ้ พบว่า ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารดับไฟ ๑,๕๔๔ ครัง้ พื้นท่ีถกูไฟไหม้ 
รวม ๖๑,๕๐๕ ไร ่ เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารดับไฟปา่ ๕๒o ครัง้ พื้นท่ีถูกไฟไหมร้วม ๑๗,๕๕๖ ไร ่ เมื่อพจิารณา 
พื้นท่ีถกูไฟไหมท่ี้มกีารดับไฟปา่ในแต่ละภมูภิาค พบว่า ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบพื้นท่ีภาคเหนอืถกูไฟไหมม้ากท่ีสดุ 
๔๙,๔๐๐ ไร ่รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาช่วง ๗ ป ี
ท่ีผ่านมา พบว่า สถิติการดับไฟป่ามีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำาหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) พบว่า มพีื้นท่ีถกูไฟไหมท้ั้งประเทศรวม ๖๓,๓๘๖ ไร ่ โดยพื้นท่ีถกูไฟไหม ้
เกือบทกุภาคลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นภาคเหนอื (ตารางท่ี ๒.๑๖) (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๑๖	 สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมป่าไม้	แยกรายภาค	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๓

ภาค

ปีงบประมาณ	(พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓

(ณ	วันที	่๓๐	
มิถนุายน	
๒๕๖๓)

เหนอื
การดับไฟปา่ (คร้ัง) ๑,๙๖๕ ๘๔๔ ๙๖๔ ๑,๔๕๕ ๙๗๗ ๔๒๗ ๑,๒๘๒ ๓,๐๖๑

พืน้ท่ีถกูไฟไหม ้(ไร)่ ๑๒,๖๔๐ ๘,๒๕๘ ๒๔,๘๐๓ ๔๘,๗๕๕ ๓๑,๓๑๓ ๑๔,๘๙๖ ๔๙,๔๐๐ ๕๗,๕๗๕

ตะวัน
ออก 
เฉียง
เหนอื

การดับไฟปา่ (คร้ัง) ๑๙๘ ๑๕๕ ๒๐๑ ๑๘๐ ๑๑๓ ๗๒ ๑๗๗ ๕๒

พืน้ท่ีถกูไฟไหม ้(ไร)่ ๒,๐๙๒ ๔,๖๕๒ ๗,๒๘๑ ๘,๗๕๑ ๔,๖๒๙ ๒,๑๑๗ ๖,๗๓๒ ๓,๕๙๑

กลาง
และ

ตะวัน
ออก

การดับไฟปา่ (ครัง้) ๒๓ ๔๒ ๑๓๕ ๕๓ ๓๔ ๑๒ ๔๗ ๓๗

พืน้ท่ีถกูไฟไหม ้(ไร)่ ๙๐๐ ๘๑๗ ๙,๒๗๕ ๓,๒๑๔ ๑,๗๓๔ ๔๓๙ ๓,๑๙๑ ๒,๐๖๙

ใต้
การดับไฟปา่(ครั้ง) ๕ ๔๗ ๑๔ ๒๐ ๒ ๙ ๓๘ ๘

พืน้ท่ีถกูไฟไหม ้(ไร)่ ๑๘๐ ๑,๔๑๓ ๑,๘๐๖ ๑,๘๖๕ ๓๘ ๑๐๔ ๒,๑๘๒ ๑๕๑

รวม
การดับไฟปา่ (ครัง้) ๒,๑๙๑ ๑,๐๘๘ ๑,๓๑๔ ๑,๗๐๘ ๑,๑๒๖ ๕๒๐ ๑,๕๔๔ ๓,๑๕๘

พืน้ท่ีถกูไฟไหม ้(ไร)่ ๑๕,๘๑๒ ๑๕,๑๔๐ ๔๓,๑๖๕ ๖๒,๕๘๕ ๓๗,๗๑๔ ๑๗,๕๕๖ ๖๑,๕๐๕ ๖๓,๓๘๖

หมายเหต	ุ:	 ข้อมูลสำาหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ ๗๐ เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเกิดไฟไหม้ เป็นประจำา 
 ทุกปโีดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้ นตัวได้ใหมใ่นฤดูฝน

ทีม่า	:	กรมปา่ไม ้(๒๕๖๓)

 ท้ังนี้ จากการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนสะสม (Hotspot) โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP 
ระบบ VIIRS๑๑ ในชว่งวันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า มจีำานวนจุดความรอ้นสะสมท้ังประเทศรวมท้ังสิน้  
๒๐๕,๒๘๘ จุด ค่อนข้างคงท่ีจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีจุดความร้อนสะสม ๒๐๕,๓๗๓ จุด โดยมีอัตรา 
การเปล่ียนแปลงรอ้ยละ ๐.๐๔ โดยพบว่า ปรากฏจุดความรอ้นสะสมสงูสดุในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ ๘๓,๐๔๘ จุด รองลงมาคือ  
พ้ืนท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ ๕๓,๓๕๓ จุด พื้นท่ีเกษตร ๓๖,๕๕๗ จุด พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ๑๗,๔๑๔ จุด  
พื้นท่ีชุมชนและอ่ืนๆ ๑๓,๒๕๓ จุด และพื้นท่ีริมทางหลวง (๕๐ เมตร) ๑,๖๖๓ จุด ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเปน็รายภาค  
พบว่า ภาคเหนือปรากฏจำานวนจุดความร้อนสะสมสูงท่ีสุด ๑๒๙,๓๒๘ จุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑๑ ระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite: VIIRS) ติดต้ังบนดาวเทียม Suomi NPP

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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๔๐,๙๖๕ จุด ภาคตะวันตก ๑๙,๘๖๖ จุด ภาคกลาง ๖,๘๕๗ จุด ภาคตะวันออก ๖,๖๙๗ จุด และภาคใต้ ๑,๕๗๕ จุด  
ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในช่วง ๔ ปท่ีีผา่นมา พบว่า จุดความร้อนสะสมมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๑๗) (สำานกังาน 
พฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ก)

ตารางท่ี	๒.๑๗	จำานวนจุดความร้อนสะสม	(Hotspot)	ท่ัวประเทศ	ระหว่างวันท่ี	๑	มกราคม-๓๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓

หนว่ย : จุด

ภาค
จำานวนจุดความรอ้นสะสม	(Hotspot)

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

เหนอื[๑] ๓๙,๒๔๗ ๓๐,๓๑๘ ๘๕,๖๘๒ ๑๒๙,๓๒๘

ตะวันตก[๒] ๑๖,๖๗๕ ๑๕,๓๖๖ ๒๓,๕๐๐ ๑๙,๘๖๖

กลาง[๓] ๒๔,๔๗๗ ๑๙,๙๘๓ ๓๙,๖๐๑ ๖,๘๕๗

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๒๘,๒๗๘ ๒๙,๔๑๖ ๕๐,๗๔๕ ๔๐,๙๖๕

ตะวันออก[๔] ๓,๒๗๘ ๒,๒๖๖ ๔,๒๖๘ ๖,๖๙๗

ใต้ ๑,๐๘๒ ๑,๔๘๖ ๑,๕๗๗ ๑,๕๗๕

รวมท้ังหมด ๑๑๓,๐๓๗ ๙๘,๘๓๕ ๒๐๕,๓๗๓ ๒๐๕,๒๘๘

หมายเหต	ุ:	 [๑]  ภาคเหนอื ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ่นา่น พะเยา แพร่ แมฮ่่องสอน  
  ลำาปาง ลำาพูน และอุตรดิตถ์ ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  
  เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน และอุตรดิตถ์ และภาคเหนือตอนล่าง ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
  กำาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี
 [๒] ภาคตะวันตก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
  และราชบุรี ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
  ราชบุรี สมทุรสงคราม สมทุรสาคร และสุพรรณบุรี
 [๓] ภาคกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำาแพงเพชร ชัยนาท นครนายก  
  นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุร ีปทมุธาน ีพระนครศรอียุธยา พจิิตร พษิณโุลก เพชรบูรณ์ ลพบุร ีสมทุรปราการ สมทุรสงคราม  
  สมทุรสาคร สระบุรี สิงหบุ์รี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธาน ี ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ จังหวัด  
  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และ 
  อ่างทอง 
 [๔]  ภาคตะวันออก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๗ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี  
  ระยอง และสระแก้ว ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด  
  นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

ทีม่า	:	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ก)

	 ๒)	 สตัว์ป่า

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมสีตัว์เล้ียงลกูด้วยนม ๓๕๔ ชนดิ นก ๑,๐๑๒ ชนดิ สัตว์เล้ือยคลาน ๔๑๓ ชนดิ  
และสตัว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ๑๗๒ ชนดิ โดยพบว่ามสีถานภาพชนดิพนัธุท่ี์ถกูคุกคาม ๓๖๑ ชนดิ โดยสตัว์เล้ียงลกูด้วยนม 
ถกูคกุคามมากท่ีสุด รอ้ยละ ๓๔.๗ รองลงมาคือ นก สตัว์เล้ือยคลาน และสตัว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ร้อยละ ๑๖.๙ ๑๑.๙ และ ๑๐.๕  
ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๑๘) และตามพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำาหนดใหส้ตัว์ปา่สงวน  
มจีำานวนท้ังหมด ๑๙ ชนดิ และสตัว์ปา่คุม้ครอง มจีำานวนท้ังหมด ๑,๒๙๖ ชนดิ แบง่เปน็สตัว์เล้ียงลกูด้วยนม ๒๐๑ ชนดิ  
นก ๙๕๒ ชนิด สัตว์เล้ือยคลาน ๙๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ๑๒ ชนิด ปลา ๑๔ ชนิด แมลง ๑๓ ชนิด  
และสัตว์ไมม่กีระดกูสันหลังอ่ืนๆ ๑๓ ชนดิ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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ตารางที่	๒.๑๘	 สถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม	พ.ศ.	๒๕๖๒

กลุ่มสตัว์ป่า จำานวน(ชนิด)
สถานภาพชนิดพันธ์ุทีถ่กูคกุคาม	(ชนิด)

การถกูคกุคาม
(รอ้ยละ)

ใกล้สญูพันธ์ุ 
อยา่งยิง่

ใกล้
สญูพันธ์ุ

มแีนวโน้ม 
ใกล้สญูพันธ์ุ รวม

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ๓๕๔ ๑๗ ๔๐ ๖๖ ๑๒๓ ๓๔.๗

นก ๑,๐๑๒ ๔๓ ๕๘ ๗๐ ๑๗๑ ๑๖.๙

สัตว์เล้ือยคลาน ๔๑๓ ๑๖ ๑๗ ๑๖ ๔๙ ๑๑.๙

สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ๑๗๒ - ๔ ๑๔ ๑๘ ๑๐.๕

ทีม่า	: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช (๒๕๖๓ก)  

 จำานวนหรือชนิดสัตว์ป่าท่ีมีความสำาคัญและเป็นท่ีสนใจในระดับนานาชาติ อาทิ เสือโคร่ง เสือดาว/เสือดำา  
แมวลายหนิอ่อน และนกเงือก จากการศกึษาประชากรเสอืโคร่งของกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ใน พ.ศ. ๒๕๕๓  
พบว่า มีประชากรเสือโคร่ง (Panthera tigris) ประมาณ ๑๙๐-๒๕๐ ตัว กระจายในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าและ 
อุทยานแหง่ชาติ ๒๕ แหง่ โดยพื้นท่ีปา่อนรัุกษ์ท่ีมปีระชากรเสือโครง่หนาแนน่มากท่ีสดุอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่หว้ยขาแขง้ 
และทุ่งใหญ่นเรศวรในผืนป่าตะวันตกของประเทศ นอกจากนี ้ พบว่าประชากรและพื้นท่ีการกระจายพันธุข์องเสือโคร่ง 
ในประเทศไทยลดลงอย่างนา่เปน็หว่ง เนื่องจากสตัว์ท่ีเปน็เหยื่อหลักของเสอืโครง่ ได้แก่ วัวแดง กวางปา่ เก้ง และกระทิง 
มปีระชากรลดลง (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)
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 เสือดาว/เสือดำา (Panthera pardus) ในประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ท่ีเรียกว่า เสือดาวอินโดจีน (Indochinese 
Leopard) จากการสำารวจจำานวนเสอืดาวในประเทศไทย ด้วยการวางกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมติั ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๐  
ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และด้านตะวันตก  
พบว่า ในพ้ืนท่ีมรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร มีประชากรเสือดาวประมาณ ๑๐๐-๑๓๐ ตัว และสาเหตุของ 
ภัยคุกคามต่อประชากรเสือดาว คือ การล่า การลดลงของถ่ินอาศยั และสัตว์ท่ีเปน็เหยื่อมจีำานวนลดลง (กรมอุทยานแหง่ชาติ  
สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 แมวลายหนิอ่อน (Pardofelis marmorata) เปน็ ๑ ใน ๑๕ ชนดิสตัว์ปา่สงวนของประเทศไทย มกีารกระจายใน  
๕ กลุ่มปา่ ได้แก่ กลุม่ปา่ตะวันตก กลุม่ปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ ่กลุม่ปา่ภเูขยีว-น้ำาหนาว กลุม่ปา่แก่งกระจาน และกลุม่ปา่ 
คลองแสง-เขาสก สตัว์ชนดินีอ้ยู่ในสถานะเสีย่งต่อการสูญพนัธุ ์มสีาเหตุจากพื้นท่ีปา่และแหล่งอาศยัตามธรรมชาติถกูทำาลาย  
และมีการลักลอบล่าเพื่อนำาไปเป็นสัตว์เล้ียง เนื่องจากมีความสวยงาม รวมท้ังแมวลายหินอ่อนเป็นสัตว์ท่ีหาได้ยาก 
และมปีระชากรในธรรมชาติค่อนข้างต่ำา ทำาใหย้ังไมท่ราบจำานวนประชากรแมวลายหนิอ่อนท่ีแนชั่ด ท้ังในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 นกเงือก (Hornbill) ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในสถานะท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นท่ีป่า  
ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือก ทำาให้ประชากรนกเงือกลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะป่าในพื้นท่ีราบต่ำาถูกบุกรุกเพื่อทำา 
สวนยางและสวนปาล์มน้ำามนั ทำาใหน้กเงือกหลายชนดิทางภาคใต้อยูใ่นภาวะใกล้สูญพนัธุ ์อีกทัง้การจับลูกนกเงือกเพื่อนำามาเปน็
สตัว์เล้ียง เปน็อีกสาเหตุสำาคัญท่ีสง่ผลใหจ้ำานวนประชากรนกเงือกลดลง (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 สำาหรับสถิติการป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเก่ียวกับการค้าสัตว์ป่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
มคีดีเก่ียวกับสตัว์ปา่ ๖๗๙ คดี สามารถตรวจยึดสตัว์ปา่ของกลางได้ ๑๐,๔๒๖ ตัว และตรวจยดึซากสตัว์ปา่ได้ ๓,๑๖๕ ซาก  
โดยมจีำานวนคดีเก่ียวกับสตัว์ปา่เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๕๗๐ คดี เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า จำานวน
คดีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (ตารางท่ี ๒.๑๙) (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช, ๒๕๖๓ก) 

ตารางที่	๒.๑๙	สถิติคดีตรวจปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ปี	(พ.ศ.) คดเีกีย่วกับสตัว์ป่า(คด)ี ผูก้ระทำาผดิ	(คน) ตรวจยดึสตัว์ป่าของกลาง	
(ตัว)

ตรวจยดึซากสตัว์ป่าของกลาง

(ซาก) (กิโลกรมั)

๒๕๕๓ ๕๘๙ ๗๒๖ ๑๑,๔๑๔ ๒,๘๕๓ ๔,๑๙๑.๑๐

๒๕๕๔ ๕๒๘ ๕๗๘ ๓๐,๓๖๙ ๑,๖๓๑ ๑,๓๐๘.๘๕

๒๕๕๕ ๗๐๓ ๗๕๖ ๑๖,๓๔๕ ๓,๓๗๖ ๔,๕๕๗.๓๕

๒๕๕๖ ๕๘๓ ๖๗๑ ๑๐,๑๐๙ ๑,๒๕๓ ๓,๐๒๙.๕๐

๒๕๕๗ ๕๒๘ ๖๑๘ ๘,๗๐๓ ๕,๒๒๐ ๒,๕๙๗.๔๘

๒๕๕๘ ๕๕๓ ๔๓๔ ๑๐,๗๕๔ ๑,๖๔๑ ๑๐,๘๗๑.๖๕

๒๕๕๙ ๖๒๗ ๔๗๑ ๑๓,๔๒๘ ๑,๒๐๔ ๓,๒๒๓.๙๐

๒๕๖๐ ๕๕๓ ๔๐๙ ๔,๘๕๑ ๑,๐๓๑ ๗๓๖.๐๐

๒๕๖๑ ๕๗๐ ๔๔๔ ๗,๓๑๘ ๑,๕๐๙ ๑,๖๗๑.๖๓

๒๕๖๒ ๖๗๙ ๖๖๑ ๑๐,๔๒๖ ๓,๑๖๕ ๑,๓๖๖.๐๐

ทีม่า	:	กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช (๒๕๖๓ก)

 ท้ังนี ้สถิติการนำาเข้าและสง่ออกของสตัว์ปา่ท่ีใกล้สญูพันธุต์ามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ชนดิสัตว์ปา่ 
และพชืปา่ท่ีใกล้สญูพนัธุ ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES) มท้ัีงส่วนท่ีมชีวิีต ซากสตัว์ และผลิตภัณฑ์ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า มกีารนำาเขา้สตัว์เล้ือยคลานมากท่ีสุด  
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รองลงมาคือ สตัว์ปกี และสัตว์เล้ียงลกูด้วยนม สว่นด้านการส่งออก พบว่า มกีารสง่ออกสว่นท่ีเปน็ซากของสัตว์ปกีมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์เล้ียงลกูด้วยนม ตามลำาดับ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 สว่นสถานการณป์ญัหาความขดัแย้งระหว่างคนกับสตัว์ปา่ท่ีเกิดขึน้บรเิวณพื้นท่ีท่ีติดเขตแนวพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ ได้แก่ 
ปญัหาระหว่างคนกับชา้งปา่ คนกับลิง คนกับกระทิง และคนกับเหีย้ พบว่า (๑) คนกับช้างปา่ จากการติดตามประชากร 
ชา้งปา่ ๒,๙๙๓ ตัว บรเิวณพ้ืนท่ีอนรัุกษ์ ๑๓ กลุม่ปา่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มช้ีางปา่ออกนอกพื้นท่ี ๓,๒๙๐ ครัง้ ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมชีา้งปา่ออกนอกพื้นท่ี ๕,๐๔๗ ครัง้ โดยเกิดความเสียหายต่อทรพัยส์นิ พชืผล บาดเจ็บ และเสียชวิีตรวมท้ังสิน้ 
๙๐๔ ราย ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเกิดความเสยีหายฯ รวมท้ังสิน้ ๑,๑๕๐ ราย (๒) คนกับลิง จากการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมปีญัหา
ความขัดแยง้ระหว่างคนกับลิงนอกพื้นท่ีปา่อนรัุกษ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มพีื้นท่ีท่ีมปีญัหา ๒๓๘ แหง่ ใน ๕๑ จังหวัด โดยมี
การสำารวจนบัประชากรลิงในพื้นท่ี ๑๗๓ แหง่  มปีระชากรลิง ๕๓,๐๖๘ ตัว (๓) คนกับกระทิง มรีายงานปญัหาความขัดแยง้
ของคนกับกระทิงท่ีออกนอกพื้นท่ีอนรัุกษ์ ในพื้นท่ีหลัก ๒ แหง่ ได้แก่ เขตหา้มล่าสตัว์ปา่เขาแผงมา้ มปีระชากรกระทิง ๒๕๓ ตัว  
ในพ้ืนท่ี ๕,๐๐๐ ไร่ (อัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ ๑ : ๕.๔๓ อัตราการเพิ่มร้อยละ ๒๗.๒๙) สภาพปัญหา 
เกิดจากการขาดทุ่งหญ้าในป่าด้านใน สัตว์ใหญ่จึงต้องออกมาหากินรอบนอก โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พบว่า  
ออกนอกพ้ืนท่ี ๓๑๓ ครัง้ ในพืน้ท่ีบา้นเขาแผงมา้ บ้านคลองทราย บา้นโพธิท์องพฒันา และบริเวณเขาส่ีกมุาร อำาเภอวังน้ำาเขียว  
จังหวัดนครราชสมีา โดยออกนอกพื้นท่ีมากท่ีสดุระหว่างเดือนมกราคม-มถินุายน และเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่เขาอ่างฤาไน  
มีประชากรกระทิง ๖๐ ตัว ในพื้นท่ี ๖๗๔,๓๗๕ ไร่ พบเหตุกระทิงว่ิงไล่ขวิดทำาร้ายคนในพื้นท่ีอำาเภอเขาฉกรรจ์ และ 
อำาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว หา่งแนวเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่เขาอ่างฤาไน ประมาณ ๑๓-๑๕ กิโลเมตร มกัเกิดเหตขุึน้ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มนีาคม ซึง่ตรงกับช่วงฤดสูบืพันธุข์องกระทิง โดยพบว่า สาเหตุสำาคัญท่ีทำาใหก้ระทิงออกจากปา่อนรุกัษ์ 
เกิดจากการเล้ียงวัวแบบปล่อยหากินในทุง่รอบแนวเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่เขาอ่างฤาไน เนื่องจากวัวจะเปน็สดัทุกๆ ๒๑ วัน  
และมีการปล่อยสารฟีโรโมนออกมากับปัสสาวะส่งกลิ่นดึงดูดกระทิงเพศผู้ และ (๔) คนกับเหี้ย มีปัญหาความขัดแย้ง 
ให้เห็นบ่อยคร้ัง แม้จะไม่รุนแรงมากนัก ส่วนใหญ่มาจากการใช้พ้ืนท่ีทับซ้อนกันระหว่างพื้นท่ีอยู่อาศัยของเหี้ยกับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมต่างๆ ซึง่พบได้ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม ปทมุธาน ีนครปฐม ราชบุร ี
และฉะเชงิเทรา เปน็ต้น (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 ๒.๔.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 ป่าไม้	

  สถานการณท์รพัยากรปา่ไม ้ในรอบหนึง่ปท่ีีผา่นมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอัีตราการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งคงท่ี  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมพีื้นท่ีปา่ท่ีถกูบุกรุกลดลง ในขณะท่ีมพีื้นท่ีปา่ท่ีถกูไฟไหมเ้พิม่ขึน้ โดยไฟปา่สง่ผลต่อความสมดลุของ
ระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ รวมถึงสง่ผลกระทบต่อคณุภาพชวิีตของมนษุย ์ นอกจากนี ้ ยังสง่ผลใหต้้นไม้  
ใบไมแ้หง้ ใบไมร่้วง ความชุ่มช้ืนนอ้ยลง และการเปล่ียนแปลงหรอืการมชีวิีตอยู่ของพชืบางชนดิในระบบนเิวศ อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ี 
สว่นใหญ่ไฟปา่ไมไ่ด้ไหมต้้นไมเ้สยีหาย เนื่องจากสว่นใหญไ่ฟปา่ไหมห้ญ้าและใบไม ้โดยรอ้ยละ ๗๐ ของปา่ไมใ้นประเทศไทย
เปน็ปา่เต็งรงัหรอืปา่ผลัดใบ เมื่อถึงฤดฝูนจะกลับมาฟื้ นตัวใหมเ่หมอืนเดิม โดยมรีะบบรากรวมท่ีทนไฟ รวมทัง้ในบรเิวณชุมชน
ท่ีมชีาวกะเหรีย่งอาศยัอยู่ จะมกีารทำาแนวกันไฟ ทำาใหไ้ฟไมส่ามารถไหมเ้ขา้ไปได้ (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓) 

	 ๒)	 สตัว์ป่า	

  สตัว์ปา่หลายชนดิตกอยูใ่นสภาพท่ีนา่เปน็หว่งและเสีย่งต่อการสญูพันธุ ์ เนื่องจากการถูกคกุคาม ถกูล่า  
ถ่ินอาศยัลดลง การเปล่ียนแปลงสภาพของแหล่งท่ีอยู่อาศยั พื้นท่ีปา่ซึง่เปน็แหล่งอาศยัตามธรรมชาติถูกทำาลาย ปา่ถกูบุกรุก 
การลักลอบล่าสตัว์ปา่ และสัตว์ท่ีเปน็เหย่ือมจีำานวนลดลง รวมท้ังปญัหาความขดัแย้งระหว่างคนกับสตัว์ปา่ ยังสง่ผลกระทบ
ต่อจำานวนประชากรของสตัว์ปา่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเปน็สตัว์ท่ีมสีถานภาพถกูคกุคามมากท่ีสดุของชนดิพันธุ์
ท่ีพบในประเทศไทย รองลงมาคือ นก สตัว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ตามลำาดับ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ 
และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก) 
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 ๒.๔.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิงานเพื่อบรหิารจัดการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัว์ปา่ ดังนี้

	 ๑)	 ป่าไม้

 ๑.๑) การดำาเนนิการตามพระราชบญัญติัอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช อยูร่ะหว่างดำาเนินการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง
เพื่อรองรบัพระราชบญัญติัอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๒๖ ฉบบั เพื่อทำาใหเ้กิดการอนรุกัษ์ สงวน คุม้ครองรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยนื (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ 
และพันธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 ๑.๒) การจัดทำานโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ

  คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ ได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการจัดทำารา่งนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ 
และรา่งแผนแมบ่ทพฒันาการปา่ไมแ้หง่ชาติ เพื่อจัดทำานโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ และได้ผา่นความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี
เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย วัตถปุระสงค์ของนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ บทบญัญติันโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ 
จำานวน ๒๔ ข้อ ซึง่ครอบคลมุ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการปา่ไม ้ด้านการใชป้ระโยชนผ์ลิตผลและการบรหิารจากปา่ไมแ้ละ
อุตสาหกรรมปา่ไม ้และด้านการพัฒนาระบบบรหิารและองค์กรเก่ียวกับปา่ไม ้ดังนัน้ นโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ จึงถือเปน็กรอบ
สำาคัญในการขบัเคล่ือนการพฒันาการปา่ไมข้องชาติอยา่งบูรณาการในทุกภาคสว่น รวมทัง้เปน็การบรหิารจัดการปา่ไมท้ั้งระบบ 
ท่ีทันต่อสถานการณแ์ละเปน็ไปอยา่งมเีอกภาพ เกิดดลุยภาพกับการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดจนมมีาตรการ
ในการประสาน ติดตาม เฝา้ระวัง และสนบัสนนุการบรหิารจัดการทรพัยากรปา่ไมข้องชาติ (คณะกรรมการนโยบายปา่ไม้ 
แหง่ชาติ, ๒๕๖๒)

 ๑.๓) การปอ้งกันและปราบปรามการบุกรุกทำาลายทรัพยากรปา่ไม้

  (๑) กรมปา่ไม ้รว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการเฝา้ระวัง 
และดแูลรกัษาทรพัยากรปา่ไม ้การสรา้งเครือขา่ยความรว่มมอืในการปอ้งกันรกัษาปา่ เพื่อการปอ้งกัน ปราบปราม และอนรุกัษ์
ทรัพยากรปา่ไมใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสดุต่อประชาชน สรา้งจิตสำานกึร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีใหเ้กิดความรักปา่ ความหวงแหนปา่  
และความรูสึ้กเปน็เจ้าของปา่ รวมท้ังจัดต้ังชุดปฏิบติัการพเิศษปา่ไม ้ เพ่ือหยุดยัง้การตัดไมท้ำาลายปา่และทวงคืนผนืปา่จาก 
ผูบุ้กรุกครอบครอง (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

  (๒) กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื จัดใหม้รีะบบลาดตระเวนเชิงคณุภาพ (SMART 
Patrol System) ในพืน้ท่ีปา่อนรัุกษ์อยา่งเปน็ระบบ โดยใช้ระบบลาดตระเวนเชงิคณุภาพในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ ๒๑๓ แหง่ ประกอบด้วย  
อุทยานแห่งชาติ ๑๓๓ แห่ง เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า ๖๒ แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๑๘ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีกลุ่มป่า  
๑๙ กลุ่มปา่ท่ัวประเทศ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

  (๓) สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) มกีารบูรณาการ 
เครือ่งมอืเชิงพืน้ท่ีแบบองค์รวม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม เกษตรเชงิพ้ืนท่ี  
และภัยพิบติั เตรยีมความพรอ้มในการรองรับการพัฒนาในสว่นของแอปพลิเคชัน สง่เสรมิและขบัเคล่ือนการสรา้งคณุค่า
เชิงพื้นท่ีทุกระดับ (Actionable Intelligent Policy: AIP) ด้วยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุม่เป้าหมาย โดยมุง่ 
การแก้ไขปญัหาท้ังระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ โดยมกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) จัดเตรยีมขอ้มลูเชิงพื้นท่ีด้านปา่ไม้  
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม (๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ  
http://gmos.gistda.or.th อย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้อมูลจุดความร้อนรายวัน และจุดเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ (๓) ส่งเสริม 
การใชง้านระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม เชน่ พฒันาองค์ความรูใ้นการปอ้งกันการบุกรุกและทำาลาย 
พื้นท่ีป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า และการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากดาวเทียมและเทคโนโลยี 
ภมูสิารสนเทศ เปน็ต้น และ (๔) ตรวจสอบสถานะ ประสิทธภิาพ และปรบัปรุงการทำางานใหส้ามารถใชง้านได้ตลอดเวลา 
(สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ข)
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 ๑.๔) การอนรุกัษ์และฟื้ นฟพ้ืูนท่ีปา่ไม้

  (๑) กรมปา่ไม ้ดำาเนนิการเพาะชำากล้าไมเ้พื่อเพิม่พื้นท่ีสเีขียว ฟื้ นฟพูื้นท่ีปา่ไมป้รับปรุงสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการผลิตกล้าไมใ้หไ้ด้ท้ังปรมิาณและคุณภาพ สนบัสนนุ
โครงการต่างๆ และความต้องการของประชาชนอย่างเพยีงพอ โดยการสง่เสรมิเผยแพรแ่ละฝกึอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยี 
ด้านการเพาะชำากล้าไมแ้ละปลกูปา่ ผลการดำาเนนิการ ได้แก่ เพาะชำากล้าไมท่ั้วไป ๒๘,๖๐๐,๐๐๐ กล้า กล้าไมข้นาดใหญ่ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ กล้า และเพาะชำากล้าไมด้้วยระบบถาดรากลอย ๓,๐๐๐,๐๐๐ กล้า รวมท้ังดำาเนนิโครงการปา่ในเมอืง “สวนปา่
ประชารฐัเพื่อความสขุของคนไทย” ๑๘ แหง่ (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

  (๒) กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำาเนนิการฟ้ืนฟู
พื้นท่ีอนรุกัษ์ (ลุม่น้ำา) ระยะท่ี ๑ โดยการปลูกปา่รวมท้ังสิน้ ๓๐,๐๐๐ ไร ่(๒๐๐ ต้น/ไร)่ ในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ ๕๐ แหง่ โครงการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟปูา่ไม ้ดำาเนนิกิจกรรมปลูกปา่ ๔๒,๒๕๐ ไร ่โครงการทวงคืนผนืปา่ ๑๐,๐๒๘.๘๙ ไร ่และโครงการปา่ในเมอืง  
“สวนปา่ประชารัฐเพื่อความสขุของคนไทย” จำานวน ๕๔ แหง่ (ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ ๕๑ แหง่ และอยู่ระหว่างการดำาเนนิการ  
๓ แหง่) คิดเปน็พ้ืนท่ีดำาเนนิการท้ังสิน้ ๑๙๗,๕๕๖ ไร่ ส่วนในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำาเนนิโครงการอนรุกัษ์และฟื้นฟปูา่ไม ้
โดยปลูกปา่ ๒๓,๕๐๐ ไร ่(กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

	 ๒)	 สตัว์ป่า

 ๒.๑) การดำาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ี 
ใกล้สูญพันธุ์

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 
ระหว่างประเทศซึง่ชนดิสตัว์ปา่และพชืปา่ท่ีใกล้สญูพันธุ ์ โดยประเทศไทยได้เขา้รว่มการประชุมภาคีอนสุญัญาฯ ครัง้ท่ี ๑๘  
เมื่อวันท่ี ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีข้อเสนอการเปล่ียนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์ 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับประเทศไทย ในฐานะเป็นประเทศถ่ินแพร่กระจายและเป็นประเทศท่ีมีการค้าภายในประเทศ 
ซึง่ชนดิพันธุดั์งกล่าว ซ่ึงท่ีประชุมมมีติเหน็ชอบ คือ (๑) การบรรจุชนดิพนัธุต่์างๆ ใหอ้ยู่ในบญัช ี๒ ได้แก่ ตุ๊กแกบา้น (Gekko gecko)  
ไก่ฟ้ารีฟ (Chrysolophus pictus) กะท่างในสกุล Tylototriton ฉลาม Mako sharks ปลาโรนันในสกุล Glaucostegus  
ปลาโรนนัยกัษ์ในวงศ ์Rhinidae และปลิงทะเลชนดิ Holothuria (Microthele) (๒) การขอปรบัเล่ือนจากบญัช ี๒ เปน็บญัช ี๑  
สำาหรบันากเล็กเล็บสัน้ (Aonyx cinereus) นากใหญข่นเรียบ (Lutrogale perspicillata) เต่าดาวอินเดีย (Geochelone 
elegans) และเต่าแพนเค้ก (Malacochersus tornieri) และ (๓) การขอแก้ไข คำาอธิบายแนบท้ายสำาหรับไม้ต้นกลุ่ม 
rosewood (Dalbergia spp.) รวมถึงมีผลการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการค้าช้าง (Elephant 
Trade Information System : ETIS Report) ซ่ึงปรากฏว่า ประเทศไทยไมถ่กูจัดใหอ้ยู่ในกลุม่ประเทศท่ีได้รับผลกระทบ
จากการค้างาช้างผดิกฎหมายอีกต่อไป สง่ผลใหไ้ทยหลดุพน้จากประเทศท่ีต้องพฒันาและดำาเนนิการตามแผนปฏิบติัการ
งาช้างแห่งชาติ อันเป็นผลจากการไม่มีคดีค้างาช้างรายใหญ่ รวมท้ังมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มข้นและมีประสิทธภิาพ  
ถึงแม้จะยังมีตลาดงาช้างในประเทศ แต่ก็มีกฎหมายและมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างรัดกุม (กรมอุทยานแห่งชาติ  
สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ข)

 ๒.๒) การดำาเนนิการตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒

  (๑) กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื อยู่ระหว่างดำาเนนิการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง
ภายใต้พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๗๕ ฉบบั เพื่อทำาใหเ้กิดการอนรุกัษ์ สงวน คุม้ครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน (กรมอุทยานแหง่ชาติ  
สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก) 

  (๒) กรมประมง จัดทำากฎหมายลำาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออก 
ใบอนญุาตครอบครองสตัว์ปา่สงวนช่ัวคราว และการออกใบรบัรองการครอบครองซากสตัว์ปา่สงวน สำาหรบัสัตว์ปา่สงวน  
ชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochetys 
Coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๖  
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ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง ลงวันท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ (ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและ 
ซากสตัว์ปา่สงวน การออกใบอนญุาตครอบครองสตัว์ปา่สงวนชัว่คราว และการออกใบรบัรองการครอบครองซากสตัว์ปา่สงวน 
สำาหรับสตัว์ปา่สงวน ชนดิวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมรูะ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochetys 
coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๒)

 ๒.๓) การจัดการและแก้ไขปญัหาความขัดแยง้ระหว่างคนกับสัตว์ปา่

  กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ได้ดำาเนนิการแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ระหว่างคน 
กับสตัว์ปา่ โดยการแก้ปญัหาช้างปา่ออกนอกพื้นท่ีอนรุกัษ์ ด้วยการจัดทำาคกัูนช้าง ร้ัวก่ึงถาวร รัว้ไฟฟา้ รัว้ไผห่นาม ร้ัวไฟฟ้า 
เคล่ือนท่ี รั้วรังผึ้ง จัดพื้นท่ีรองรับช้างป่า และพัฒนาถ่ินท่ีอยู่อาศัย และติดตามพฤติกรรมและการเคล่ือนท่ีของช้างป่า  
โดยติดวิทยุติดตามตัวด้วยระบบดาวเทียม สำาหรบัปญัหาคนกับกระทิงท่ีออกนอกพื้นท่ีอนรุกัษ์ ในพื้นท่ีหลัก ๒ แหง่ ได้แก่  
เขตหา้มล่าสตัว์ปา่เขาแผงมา้ และเขตรักษาพนัธุสั์ตว์ปา่เขาอ่างฤาไน ได้มกีารซ่อมบำารุงรัว้ไฟฟา้และทำาการลาดตระเวน สรา้งและ
ปรับปรุงปจัจัยท่ีจำาเปน็ต่อการดำารงชพีของกระทิงและสตัว์ปา่ และการเฝา้ระวังออกนอกพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ สำาหรบัปญัหาคนกับลิง
มกีารดำาเนนิการควบคุมประชากรลิง โดยการทำาหมนั ในพื้นท่ี ๑๗ จังหวัด รวมท้ังสิน้ ๔,๐๗๔ ตัว และได้กำาหนดแนวทางในการแก้ไข
ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างคนกับลิงในพื้นท่ีชุมชนตามกรอบของแผนการจัดการปญัหาคนกับลิงในพื้นท่ีชุมชน โดยมกีลยุทธ ์
ท่ีสำาคัญ ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) บริหารจัดการลิง (๒) บรหิารจัดการคนและชุมชน และ (๓) บรหิารจัดการพื้นท่ีถ่ินอาศยั  
นอกจากนี้ ปัญหาคนกับเหี้ย ได้มีการจัดการประชากรเหี้ย โดยจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการประชากรเหี้ย 
เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๑ มีวิสัยทัศน์คือ ประชากรของเหี้ยได้รับการจัดการถูกต้อง เหมาะสม  
ตามหลักวิชาการ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมมือกันอนุรักษ์เหี้ยอย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ประชากรเหีย้ในระบบนเิวศมคีวามสมดลุ สามารถลดและควบคมุปญัหาระหว่างคนและเหีย้ เกิดความรูค้วามเขา้ใจ และ 
ได้รับความรว่มมอืในการอนรุกัษ์เหีย้อย่างย่ังยืน (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 ๒.๔) การอนรุกัษ์และคุม้ครองสตัว์ปา่

  กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำาเนนิการส่งเสรมิการเพาะเล้ียง 
สตัว์ปา่เชงิอนรุกัษ์ โดยเพาะเล้ียงได้ ๒๗ ชนดิ ๔,๓๐๐ ตัว และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ๒๗ ชนดิ ๓,๒๔๙ ตัว และสง่เสรมิ 
การเพาะเล้ียงสตัว์ปา่เชงิเศรษฐกิจ โดยเพาะพนัธุส์ตัว์ปา่สายพันธุแ์ท้ รวม ๑๕ ชนดิ ๔๖๑ ตัว โดยมพีอ่แมพ่นัธุช์นดิสำาคัญ 
ได้แก่ กวางผา ไก่ฟ้าหางลายขวาง เนื้อทราย นกยูงไทย ละองหรอืละมัง่ และวัวแดง (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ 
 พนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก) 

	 ๓)	 การดำาเนินการตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด	19	

 ๓.๑) กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ออกประกาศเรือ่ง มาตรการปอ้งกันและการเฝา้ระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกาศปดิการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแหง่ชาติและ
วนอุทยานทกุแหง่ท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเขา้สูส่ภาวการณป์กติ ในชว่งเวลา 
ดังกล่าว พบการปรากฏตัวของสัตว์ปา่และสัตว์ทะเลบอ่ยครัง้ และทรพัยากรธรรมชาติมกีารฟื้ นตัวอยา่งเหน็ได้ชดั ต่อมา
เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดฯ เริม่คล่ีคลาย ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และ
พนัธุพ์ชื ได้ประกาศเปดิใหบ้รกิารนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแหง่ชาติอยา่งเต็มรูปแบบแล้ว ๖๔ แหง่ จากท้ังหมดท่ัวประเทศ  
๑๕๕ แห่ง ส่วนท่ีเหลืออีก ๖๓ แห่ง เปิดให้บริการนักท่องเท่ียวเป็นบางจุดท่องเท่ียวภายในอุทยาน และอีก ๒๘ แห่ง  
ยงัไมเ่ปดิใหบ้รกิาร เนื่องจากพิจารณาสถานการณก์ารแพรร่ะบาดฯ แล้ว พื้นท่ียงัไมเ่หมาะสมท่ีจะรองรบันกัท่องเท่ียว โดยมี 
ขอ้กำาหนดและมาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรค ใหจ้ำากัดจำานวนนกัท่องเท่ียว คำานงึถึงหลักการเว้นระยะหา่งทางสงัคม 
(Social Distancing) กำาหนดใหม้กีารจองเขา้อุทยานแหง่ชาติล่วงหนา้ ผา่นแอปพลิเคชนัคิวคิว (QueQ) และการลงทะเบยีนเขา้ 
อุทยานแหง่ชาติและวนอุทยานผา่นระบบไทยชนะ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓ก)

 ๓.๒) กรมปา่ไม ้ได้กำาหนดมาตรการปอ้งกันการบุกรุกทำาลายปา่ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 ได้แก่ (๑) จัดต้ังจุดสกัด และลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นท่ีล่อแหลมอยา่งต่อเนื่อง (๒) ประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (๓) ฟื้ นฟสูภาพปา่ในพื้นท่ีเกิดไฟปา่ และพื้นท่ีท่ีมกีารลักลอบ
ทำาลายปา่ และ (๔) เรง่รดัดำาเนนิโครงการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชนตามนโยบายรฐับาล (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)
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 ๒.๔.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณป์า่ไมข้องประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวน ๑๐๒.๔๘ ล้านไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๓๑.๖๘ ของ 
พื้นท่ีท้ังประเทศ ค่อนข้างคงท่ีเมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ ๐.๐๐๔ ในขณะท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีถกูไฟไหมเ้พิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่นเดียวกับจำานวนจุดความรอ้นสะสม (Hotspot) เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่จำานวน
จุดความรอ้นสะสมใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่อนข้างคงท่ีเมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี ้มกีารส่งเสรมิการจัดต้ังปา่ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง  
สำาหรบัสถานการณสั์ตว์ปา่ ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำาหนดใหส้ตัว์ปา่สงวน มจีำานวน  
๑๙ ชนดิ และสัตว์ปา่คุม้ครอง มจีำานวน ๑,๒๙๖ ชนดิ โดยกลุม่สัตว์ปา่ท่ีมสีถานภาพชนดิพนัธุท่ี์ถูกคกุคาม พบว่า สตัว์เล้ียงลกู 
ด้วยนมถูกคุกคามมากท่ีสดุ รอ้ยละ ๓๔.๗ รองลงมาคือ นก สตัว์เล้ือยคลาน และสตัว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ตามลำาดับ ท้ังนี ้ 
ยงัคงพบปญัหาความขดัแยง้ระหว่างคนกับสตัว์ปา่ท่ีเกิดขึน้บรเิวณพื้นท่ีท่ีติดเขตแนวพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ ได้แก่ ปญัหาระหว่าง 
คนกับชา้งปา่ ลิง กระทิง และเหีย้ 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานตามพระราชบญัญติัอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราช
บญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง เพื่อใหม้กีารดำาเนนิการอนรุกัษ์ 
สงวน คุม้ครอง รักษาทรพัยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื รวมท้ัง 
มกีารจัดทำานโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ เพื่อเปน็กรอบในการขบัเคล่ือนการพฒันาการปา่ไมข้องชาติอย่างบูรณาการในทกุภาคสว่น 
การบรหิารจัดการปา่ไมท้ั้งระบบท่ีทันต่อสถานการณ์และเปน็ไปอย่างมเีอกภาพ นอกจากนี ้มกีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการเฝา้ระวังและดแูลรักษาทรพัยากรปา่ไม ้การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการปอ้งกันรักษาปา่ การจัดระบบ
ลาดตระเวนเชิงคณุภาพในพ้ืนท่ีปา่อนรุกัษ์ ๒๑๓ แหง่ การเพาะชำากล้าไมแ้ละปลูกปา่ การดำาเนนิโครงการปา่ในเมอืง “สวนปา่ 
ประชารฐั เพ่ือความสขุของคนไทย” การดำาเนนิการตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิสตัว์ปา่และพชืปา่ 
ท่ีใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการค้างาช้างผิดกฎหมาย  
อันเปน็ผลจากการไมม่คีดีค้างาชา้งรายใหญ ่ รวมท้ังมกีารบงัคับใชก้ฎหมายท่ีเขม้ข้นและมปีระสทิธภิาพ การจัดการปญัหา 
ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ตลอดจนได้มีการดำาเนินการตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ด้วยการจัดต้ังจุดสะกัดและลาดตระเวนตรวจสอบพื้นท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุกทำาลายป่าอย่างต่อเนื่อง  
ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นท่ีเกิดไฟป่า การประกาศปิดการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งท่ัวประเทศ  
โดยพบการปรากฏตัวของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลบ่อยครั้ง การจำากัดจำานวนนักท่องเท่ียว และการกำาหนดให้จอง 
เขา้อุทยานแหง่ชาติล่วงหนา้ผา่นแอปพลิเคชันคิวคิว (QueQ) (รูปท่ี ๒.๑๑) 

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สง่เสริมใหท้กุภาคส่วนและเครอืขา่ยประชาชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการแก้ไขปญัหาในการดแูลปา่และสัตว์ปา่

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมปา่ไม ้และกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน

 ๒) สง่เสรมิและรณรงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเขา้ใจท่ีถกูต้องในการใช้ประโยชนจ์ากปา่ใหกั้บประชาชนท่ี
อาศยัใกล้บรเิวณพื้นท่ีปา่ เช่น การเก็บของปา่โดยไมใ่ช้การเผา และการเพาะเหด็เผาะ เปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน

 ๓) เรง่รัดการจัดทำาแนวทางการแก้ไขปญัหาความขัดแยง้ระหว่างคนกับสตัว์ปา่

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และกรมปา่ไม้

 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสำารวจข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพ่ือให้ 
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีการบูรณาการข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ  
และภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและนำาไปใช้ประโยชนเ์พื่อการแก้ไขปญัหาอยา่งยัง่ยนื

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และกรมปา่ไม้
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รูปที่		๒.๑๑	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

การตอบสนอง (Response: R)

●	 ดำ�เนนิก�รต�มแนวนโยบ�ยป�่ไมแ้หง่ช�ต	ิและก�รถอด
บทเรียนเกี่ยวกับไฟป่�ภ�คเหนือ	

●	 ดำ�เนนิต�มอนสุญัญ�ว�่ด้วยก�รค้�ระหว�่งประเทศซึง่
ชนิดสัตว์ป่�และพืชป่�ที่ใกล้สูญพันธุ์	

●	 สร้�งคว�มรู้	 คว�มตะหนัก	 และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม 
ของประช�ชนในก�รร่วมดูแลรักษ�และฟื้นฟูสภ�พป่�

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้และ 
	 สัตว์ป่�
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 คว�มสมดุลของระบบนิเวศและ 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

●	 แหล่งอ�ห�รและแหล่งที่อยู่อ�ศัยของ
สัตว์ป่�ถูกทำ�ล�ย	

●	 ก�รสูญพันธุ์ของสัตว์ป่�

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของรัฐ	เช่น	
ถนน	แหล่งน้ำ�

●	 กระแสสังคมเพื่อก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ (State: S)

●	 พื้นที่ป่�ไม้	
●	 ไฟป่�	
●	 สถ�นภ�พสัตว์ป่�	
●	 คว�มขัดแย้งระหว่�งคนกับสัตว์ป่�

 ๕) เรง่รัดการดำาเนนิการต่ออายุการขึน้ทะเบียนปา่ชุมชนซึง่ต้องมกีารดำาเนนิการทุก ๔ ป ีเพ่ือแก้ไขปญัหา
การบุกรุกปา่ เช่น การปรบัปรุงกระบวนการและข้ันตอนทางเอกสาร การเพิม่อัตรากำาลังเจ้าหนา้ท่ีในการดำาเนนิการ เปน็ต้น  
  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม้
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๒.๕ ทรัพยากรน้ำา
 ๒.๕.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 ปรมิาณฝน

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉล่ียท่ัวประเทศ ๑,๓๔๓.๔ มิลลิเมตร ต่ำากว่าค่าปกติ 
หรอืปรมิาณฝนเฉล่ียคาบ ๓๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓)๑๒ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๓๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีริมาณฝนเฉล่ีย  
๑,๖๖๐.๙ มิลลิเมตร โดยภาคใต้ฝั่ งตะวันตกมีปริมาณฝนสูงสุด ๒,๔๙๘.๕ มิลลิเมตร รองลงมาคือ ภาคตะวันออก  
ภาคใต้ฝั่ งตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคเหนอื และภาคกลาง เท่ากับ ๑,๖๖๘.๑ ๑,๓๗๙.๘ ๑,๒๐๓.๐ ๑,๐๓๖.๑ 
และ ๙๒๖.๒ มลิลิเมตร ตามลำาดับ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปริมาณฝนเฉล่ียมแีนวโนม้ลดลง โดยมปีริมาณ
สงูท่ีสุดใน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปท่ี ๒.๑๒) (กรมอุตุนยิมวิทยา, ๒๕๖๓) 

รูปที่	๒.๑๒	ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมอุตุนยิมวิทยา (๒๕๖๓) 

๑๒ ปริมาณฝนเฉล่ียคาบ ๓๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) เท่ากับ ๑,๕๘๗.๗ มลิลิเมตร

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.)

ปร
ิมา

ณ
ฝน

เฉ
ลี่ ย

ทั ้ง
ปร

ะเท
ศ 

(ม
ิลล

ิเม
ตร

)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๖๐๐

๘๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

๑,๔๐๐

๑,๖๐๐

๑,๘๐๐

๒,๐๐๐

๒,๒๐๐

๐

๒๐๐

๔๐๐

๑,๖๕๐.๕

๑,๙๔๗.๙

๑,๖๘๑.๗
๑,๗๖๔.๔

๑,๕๒๐.๔
๑,๔๑๙.๗

๑,๗๑๖.๑

๒,๐๑๗.๑

๑,๖๖๐.๙

๑,๓๔๓.๔
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	 ๒)	 ปรมิาณน้ำาท่าและปรมิาณน้ำากักเก็บ

  ปริมาณน้ำาท่าในประเทศไทยท้ัง ๒๕ ลุม่น้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ มปีรมิาณน้ำาท่าโดยธรรมชาติ
เฉล่ียท้ังปีรวม ๑๙๗,๓๒๐.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ ๑๔.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ท่ีมีปริมาณน้ำาท่า 
เฉล่ียท้ังปรีวม ๒๓๐,๐๔๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคใต้มปีรมิาณน้ำาท่ามากท่ีสุด ๖๓,๖๘๒.๖๓ ล้านลกูบาศก์เมตร  
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมปีริมาณ ๔๒,๙๘๙.๘๐ ๓๕,๗๑๕.๕๐ 
๓๒,๘๓๔.๙๑ และ ๒๒,๐๙๘.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๒๐) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓)  

ตารางที่	๒.๒๐	ปริมาณน้ำาท่าในประเทศไทยจำาแนกตามภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๖๐/๒๕๖๑	และ	พ.ศ.	๒๕๖๑/๒๕๖๒

หนว่ย: ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาค พื้นทีลุ่่มน้ำา*	(ตร.กม.)
ปี	(พ.ศ.)

๒๕๖๐/๒๕๖๑ ๒๕๖๑/๒๕๖๒

เหนอื ๑๒๘,๔๔๘.๐๐ ๔๑,๖๖๑.๐๑ ๓๕,๗๑๕.๕๐

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๑๗๖,๖๐๒.๐๐ ๕๔,๗๔๑.๓๙ ๔๒,๙๘๙.๘๐

กลาง ๙๘,๔๗๓.๐๐ ๓๖,๙๓๖.๒๓ ๓๒,๘๓๔.๙๑

ตะวันออก ๓๖,๔๓๘.๐๐ ๒๔,๔๓๓.๔๙ ๒๒,๐๙๘.๐๘

ใต้ ๗๑,๔๐๑.๐๐ ๗๒,๒๖๙.๖๔ ๖๓,๖๘๒.๖๓

รวมท้ังประเทศ ๕๑๑,๓๖๒.๐๐ ๒๓๐,๐๔๑.๗๖ ๑๙๗,๓๒๐.๙๒

หมายเหต	ุ:	* ข้อมลูพื้นท่ีลุ่มน้ำา ๒๕ ลุ่มน้ำา จากคณะกรรมการอุทกวิทยาแหง่ชาติ   

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓)

 ส่วนปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
พบว่า อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่มปีริมาตรน้ำา ๓๓,๖๑๙ ล้านลกูบาศก์เมตร ลดลงรอ้ยละ ๑๖.๙๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมปีริมาตรน้ำา  
๔๐,๔๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง มปีรมิาตรน้ำา ๑,๕๘๔ ล้านลกูบาศก์เมตร ลดลงรอ้ยละ ๒๔.๔๔  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมปีรมิาตรน้ำา ๒,๐๙๖ ล้านลกูบาศก์เมตร นอกจากนี ้อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญม่ปีริมาตรน้ำาใชก้าร ๑๐,๐๙๕ 
ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเปน็ร้อยละ ๓๐.๐๓ ของปริมาตรน้ำาในอ่าง ลดลงรอ้ยละ ๔๐.๓๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมปีรมิาตรน้ำาใชก้าร 
๑๖,๙๐๙ ล้านลกูบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำาขนาดกลางมปีรมิาตรน้ำาใชก้าร ๑,๒๑๓ ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๗๖.๕๗  
ของปริมาตรน้ำาในอ่าง ลดลงร้อยละ ๒๘.๙๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมปีรมิาตรน้ำาใชก้าร ๑,๗๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณา
ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า ปริมาตรน้ำาใช้การในอ่างเก็บน้ำาท้ังสองขนาดมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเล็กน้อย (ตารางท่ี ๒.๒๑  
และ ๒.๒๒) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓)
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ตารางที่	๒.๒๑	สรุปสภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๓
หนว่ย: ล้านลูกบาศก์เมตร

ปี	(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ความจุท่ี รนก. ๗๐,๘๖๘ ๗๐,๘๖๘ ๗๐,๘๖๘ ๗๐,๘๖๘ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๗๕๗ ๗๐,๘๖๗ ๗๐,๙๒๖ ๗๐,๙๒๖

เหนอื ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๒๓ ๘,๓๒๓ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘

ตะวันออก ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๓ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕

กลาง ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๔๑๙ ๑,๔๑๙

ตะวันตก ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕

ใต้ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔

ปรมิาตรน้ำา ๓๗,๑๐๐ ๓๙,๗๔๔ ๓๖,๒๒๘ ๓๗,๘๘๒ ๓๖,๕๖๑ ๓๒,๔๑๑ ๓๘,๕๖๑ ๔๔,๓๗๕ ๔๐,๔๕๔ ๓๓,๖๑๙

เหนอื ๑๑,๕๕๘ ๑๒,๔๓๔ ๙,๖๕๕ ๑๐,๐๙๒ ๑๐,๔๙๐ ๘,๓๐๔ ๑๑,๑๓๑ ๑๓,๙๓๔ ๑๒,๐๐๐ ๘,๗๓๒

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๓,๓๙๕ ๓,๕๔๓ ๒,๖๑๘ ๓,๒๐๔ ๓,๐๒๒ ๒,๓๔๕ ๓,๔๐๐ ๔,๐๑๒ ๒,๗๓๐ ๒,๖๓๖

ตะวันออก ๘๐๑ ๖๒๒ ๖๑๘ ๕๔๑ ๔๒๘ ๔๑๓ ๕๑๔ ๗๖๒ ๕๔๑ ๒๖๘

กลาง ๒๑๗ ๓๗๖ ๓๙๙ ๔๑๓ ๓๘๔ ๓๔๘ ๔๕๑ ๖๐๒ ๒๘๘ ๒๑๙

ตะวันตก ๑๕,๘๙๒ ๑๗,๕๙๒ ๑๘,๑๙๖ ๑๗,๙๘๓ ๑๖,๔๗๐ ๑๕,๘๖๐ ๑๖,๙๗๐ ๑๙,๒๘๖ ๑๙,๔๑๑ ๑๗,๕๐๗

ใต้ ๕,๒๓๗ ๕,๑๗๘ ๔,๗๔๒ ๕,๖๔๙ ๕,๗๖๗ ๕,๑๔๑ ๖,๐๙๔ ๕,๗๗๙ ๕,๔๘๔ ๔,๒๕๗

ปรมิาตร 
น้ำาใช้การ ๑๓,๖๑๐ ๑๖,๒๕๑ ๑๒,๗๓๖ ๑๔,๓๙๐ ๑๓,๐๖๙ ๘,๙๑๙ ๑๕,๐๓๓ ๒๐,๘๓๒ ๑๖,๙๐๙ ๑๐,๐๙๕

เหนอื ๔,๘๒๘ ๕,๗๐๕ ๒,๙๒๖ ๓,๓๖๓ ๓,๗๖๑ ๑,๕๗๕ ๔,๔๐๒ ๗,๑๘๘ ๕,๒๕๕ ๑,๙๘๘

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๑,๗๕๔ ๑,๙๐๒ ๙๗๗ ๑,๕๖๓ ๑,๓๘๑ ๗๐๔ ๑,๗๔๙ ๒,๓๖๒ ๑,๐๘๑ ๙๘๖

ตะวันออก ๗๒๐ ๕๔๑ ๕๓๗ ๔๖๐ ๓๔๗ ๓๓๒ ๔๑๕ ๖๖๒ ๔๔๑ ๑๖๘

กลาง ๑๖๙ ๓๒๕ ๓๔๘ ๓๖๒ ๓๓๓ ๒๙๗ ๓๙๑ ๕๔๒ ๒๒๕ ๑๕๙

ตะวันตก ๒,๖๑๕ ๔,๓๑๕ ๔,๙๑๙ ๔,๗๐๖ ๓,๑๙๓ ๒,๕๘๓ ๓,๖๙๓ ๖,๐๐๙ ๖,๑๓๔ ๔,๒๓๐

ใต้ ๓,๕๒๔ ๓,๔๖๔ ๓,๐๒๘ ๓,๙๓๖ ๔,๐๕๔ ๓,๔๒๘ ๔,๓๘๓ ๔,๐๖๙ ๓,๗๗๓ ๒,๕๖๔

หมายเหต	ุ:		 ข้อมลู ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ของทุกป ี 
 รนก. คือ ระดับน้ำาเก็บกักของอ่างเก็บน้ำา

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓)
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ตารางที่	๒.๒๒	สรุปสภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๓

หนว่ย: ล้านลูกบาศก์เมตร

ปี	(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ความจุท่ี รนก. ๓,๘๐๓ ๓,๗๘๕ ๔,๐๘๘ ๔,๐๗๒ ๔,๑๓๐ ๔,๑๔๑ ๔,๔๕๖ ๕,๑๓๗ ๕,๑๔๒ ๕,๑๔๐

เหนอื ๖๒๑ ๖๒๑ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๐ ๗๒๐ ๘๘๗ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๑

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๑,๗๑๖ ๑,๖๙๘ ๑,๘๑๙ ๑,๘๒๐ ๑,๘๒๐ ๑,๘๒๕ ๒,๐๐๔ ๒,๐๐๕ ๑,๙๙๘ ๑,๙๙๘

ตะวันออก ๖๔๕ ๖๔๕ ๖๔๗ ๖๒๙ ๖๘๗ ๗๐๑ ๗๐๓ ๙๖๑ ๙๖๔ ๙๖๔

กลาง ๑๘๓ ๑๘๓ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๔๑ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙

ตะวันตก ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๔๒ ๑๔๐

ใต้ ๕๐๗ ๕๐๗ ๕๗๘ ๕๗๘ ๕๗๘ ๕๗๐ ๕๘๘ ๖๖๘ ๖๖๘ ๖๖๘

ปรมิาตรน้ำา ๒,๑๓๓ ๒,๒๘๐ ๑,๗๕๕ ๒,๐๖๓ ๑,๙๕๓ ๑,๕๒๔ ๒,๔๗๕ ๓,๐๓๖ ๒,๐๙๖ ๑,๕๘๔

เหนอื ๓๑๗ ๓๘๑ ๓๓๙ ๓๕๖ ๓๔๓ ๒๐๗ ๔๑๑ ๖๒๓ ๔๒๓ ๒๘๗

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๘๖๖ ๙๑๓ ๖๔๓ ๘๙๐ ๘๖๑ ๖๙๔ ๑,๐๓๑ ๑,๐๗๕ ๖๗๓ ๖๓๗

ตะวันออก ๓๘๑ ๓๘๑ ๓๕๑ ๓๔๔ ๒๖๖ ๒๓๖ ๓๗๔ ๖๐๓ ๔๒๐ ๒๕๐

กลาง ๗๖ ๗๗ ๔๐ ๔๘ ๔๑ ๔๘ ๕๕ ๑๙๗ ๑๑๗ ๘๒

ตะวันตก ๑๐๗ ๑๐๗ ๕๒ ๘๖ ๖๘ ๒๙ ๙๓ ๑๑๑ ๖๙ ๔๐

ใต้ ๓๘๖ ๔๒๐ ๓๓๐ ๓๔๐ ๓๗๔ ๓๐๙ ๕๑๒ ๔๒๗ ๓๙๔ ๒๘๘

ปรมิาตร 
น้ำาใช้การ ๑,๖๘๐ ๑,๖๖๑ ๑,๔๘๒ ๑,๗๙๗ ๑,๖๘๖ ๑,๒๖๓ ๒,๑๘๓ ๒,๖๖๒ ๑,๗๐๖ ๑,๒๑๓

เหนอื ๒๖๑ ๒๖๑ ๒๗๘ ๒๙๕ ๒๘๒ ๑๔๖ ๓๒๘ ๕๓๔ ๓๒๗ ๑๙๑

ตะวันออก
เฉียงเหนอื ๗๓๗ ๗๒๓ ๕๐๑ ๗๕๗ ๗๒๖ ๕๖๙ ๘๘๘ ๙๒๙ ๕๒๔ ๔๙๘

ตะวันออก ๓๒๘ ๓๒๘ ๓๑๓ ๓๐๕ ๒๒๗ ๑๙๗ ๓๓๕ ๕๕๐ ๓๖๕ ๑๙๘

กลาง ๔๒ ๓๘ ๓๑ ๓๙ ๓๑ ๓๙ ๕๒ ๑๗๓ ๙๒ ๕๘

ตะวันตก ๙๘ ๙๘ ๔๓ ๗๗ ๕๙ ๒๐ ๘๓ ๑๐๒ ๕๙ ๓๒

ใต้ ๒๑๔ ๒๑๓ ๓๑๖ ๓๒๕ ๓๖๐ ๒๙๒ ๔๙๗ ๓๗๔ ๓๓๙ ๒๓๕

หมายเหต	ุ:	 ข้อมลู ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ของทุกป ี 
 รนก. คือ ระดับน้ำาเก็บกักของอ่างเก็บน้ำา

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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 จากการคาดการณ์พื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ำาฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ โดยการติดตามสถานการณ์ 
ปริมาณฝนสะสม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒) และคาดการณ์ปริมาณน้ำาใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่บริเวณพื้นท่ี ๕ กลุม่ลุม่น้ำาของประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสม ๔๐๗-๔,๖๗๐ มิลลิเมตร  
โดยจังหวัดท่ีปรมิาณฝนสะสมมากกว่า ๑,๐๐๐ มลิลิเมตร มจีำานวน ๓๒ จังหวัด โดยอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มลุ่มน้ำาเจ้าพระยาใหญ่  
๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนา่น แมฮ่อ่งสอน และนครนายก กลุม่ลุ่มน้ำาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำานาจเจริญ 
อุบลราชธาน ีสุรนิทร ์และศรสีะเกษ กลุ่มลุม่น้ำาภาคตะวันออก ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ตราด จันทบุร ี
และสระแก้ว กลุ่มลุ่มน้ำาภาคตะวันตก ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีและตาก และกลุ่มลุ่มน้ำาภาคใต้ ๙ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธาน ีภเูก็ต กระบี ่ ตรงั สตลู ยะลา และนราธวิาส ซึง่พบว่า สว่นใหญเ่ปน็จังหวัดท่ีอยู ่
บรเิวณรอยต่อของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบา้น และพบว่าบรเิวณตอนกลางของประเทศมฝีนตกนอ้ยทำาใหม้คีวามเสีย่ง
ในการขาดแคลนน้ำาโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคเกษตรกรรม (รูปท่ี ๒.๑๓) (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก) 

 สำาหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง (ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ปฏิบัติการ 
อ่างเก็บน้ำา (Rule Curve)) พบว่า มอ่ีางเก็บน้ำาขนาดใหญท่ี่มปีรมิาณน้ำาต่ำากว่าเกณฑ์ปฏิบติัการอ่างเก็บน้ำากักเก็บน้ำาต่ำาสุด  
(Lower Rule Curve) จำานวน ๑๕ แหง่ โดยอยูใ่นพื้นท่ีกลุ่มลุม่น้ำาเจ้าพระยาใหญ่ ๘ แหง่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาภมูพิล อ่างเก็บน้ำา 
แม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำาก่ิวลม อ่างเก็บน้ำาแม่มอก อ่างเก็บน้ำาสิริกิต์ิ อ่างเก็บน้ำาป่าสักชลสิทธิ ์ อ่างเก็บน้ำาทับเสลา  
และอ่างเก็บน้ำากระเสยีว กลุม่ลุม่น้ำาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๕ แหง่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาจุฬาภรณ์ อ่างเก็บน้ำาอุบลรตัน ์อ่างเก็บน้ำา 
ลำาพระเพลิง อ่างเก็บน้ำาลำาแซะ และอ่างเก็บน้ำาลำานางรอง กลุ่มลุม่น้ำาภาคตะวันออก ๑ แหง่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาคลองสยีดั  
และกลุม่ลุม่น้ำาภาคใต้ ๑ แหง่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาบางลาง (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก) 
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รูปที่	๒.๑๓	พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำาฤดูแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓	

ทีม่า	:	สำานกังานทรัพยากรน้ำาแหง่ชาติ (๒๕๖๓ก)  

กลุม่ลุม่น้ำาเจ้าพระยาใหญ่

จ.แม่ฮ่องสอน

น้ำ�
แม่
งัด

แม
น่้ำ�
วัง

แม่น
้ำ�จ�

ง

แมน่
้ำ�น่�

น

ลำ�น้ำ�พอ
ง

ลำ�เชญิ

ลำ�ตะค
อง

ลำ�พระเพลิง

ลำ�แชะ

แมน่
้ำ�นค

รน�
ยก

แควโขมง

คลองสยีดั

แม่
น้ำ�
บ�
งป
ะก
ง

แมน่้ำ�แมก่ลอง

แมน่้ำ�แควน้อย
แมน่้ำ�แควใหญ่

คล
อง
ให
ญ
่

ลำ�
ปล
�ย
ม�
ศ

ลำ�
น�
งร
อง

แมน่้ำ�ม
ลู

ลำ�ป�ว

แมน่้ำ�ชี

ลำ�น้ำ�กำ�

หว้
ยอู
นหว้

ยห
ลวง

แมน่้ำ�สงคร�ม
แมน่้ำ�โขง

ลำ�โดมน้อย

แมน่
้ำ�แค

วน้อ
ย

แมน่
้ำ�ป�่

สกั

แม่น้ำ�ยม

แมน่้ำ�มอก

แมน่้ำ�ปงิ

หว้ยทับเสล�

แมน่้ำ�เจ้�พระย�

แม่น้ำ�ท่�จนี

หว้ยกระเสยีว

จ.เชยีงใหม่

จ.ลำาพนู จ.ลำาปาง

จ.แพร่

จ.อุตรดิตถ์

จ.สโุขทัยจ.ตาก

จ.กำาแพงเพชร

จ.พิจิตร

จ.พิษณุโลก
จ.เพชรบูรณ์

จ.นครสวรรค์

จ.อุทัยธานี

จ.ชยันาท จ.ลพบุรี

จ.สงิหบุ์รี

จ.สพุรรณบุรี จ.อ่างทอง
จ.สระบุรี

จ.นครนายก
จ.พระนครศรอียุธยา

จ.กาญจนบุรี

จ.นครปฐม
จ.นนทบุรี

จ.ปทมุธานี

จ.ฉะเชงิเทรา	
จ.กรุงเทพมหานคร

จ.สมทุรปราการจ.สมุทรสาคร

จ.น่าน จ.เลย

อ่างฯหว้ยหลวง อ่างฯน้ำาอูน

อ่างฯลำาปาว

อ่างฯน้ำาพงุ

อ่างฯอุบลรตัน์

อ่างฯจุฬาภรณ์

อ่างฯแมงั่ดฯ

อ่างฯแมก่วงฯ
อ่างฯก่ิวคอหมา

อ่างฯก่ิวลม

อ่างฯสิรกิิต์ิ

อ่างฯแมม่อก

อ่างฯภูมพิล

อ่างฯทับเสลา

อ่างฯกระเสยีว

อ่างฯป่าสกัฯ

อ่างฯแควน้อยฯ

จ.หนองบวัลำาภู

จ.ขอนแก่น		

จ.ชยัภมูิ จ.มหาสารคาม
จ.รอ้ยเอ็ด จ.ยโสธร

จ.อุบลราชธานี

จ.ศรสีะเกษ
จ.สรุนิทร์

จ.บุรรีมัย์

จ.ปทมุธานี

จ.กรุงเทพมหานคร

จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชงิเทรา

จ.สระแก้ว

จ.ปราจนีบุรี
จ.นครนายก

จ.ชลบุรี

จ.ระยอง จ.จันทบุรี

จ.ตราด

จ.นครราชสมีา

จ.ตาก

จ.กาญจนบุรี

จ.ราชบุรี

จ.เพชรบุรี

จ.ประจวบครีขีนัธ์

จ.ชุมพร

จ.ระนอง

จ.สรุาษฎรธ์านี

จ.ภเูก็ต จ.กระบี่

จ.นครศรธีรรมราช >๔,๐๐๐

อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ	่(คาดการณ์น้ำาใชก้าร	 
ณ	วันที	่๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒)

๐	-	๑๕	%	น้ำาใชก้าร

๑๕	-	๓๐	%	น้ำาใชก้าร

๓๐	-	๖๐	%	น้ำาใชก้าร

๖๐	-	๑๐๐	%	น้ำาใช้การ
อ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง (ปรมิาณน้ำาน้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ของความจุ)

เสน้ทางน้ำา

พื้นท่ีเสีย่งขาดแคลนน้ำานอกเขตชลประทาน

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตลุม่น้ำา

๓,๐๐๑-๔,๐๐๐

๒,๐๐๑-๓,๐๐๐

๑,๐๐๑-๒,๐๐๐

๘๐๑-๑,๐๐๐

๖๐๐-๘๐๐

๔๐๑-๖๐๐

๒๐๑-๔๐๐

๑๐๑-๒๐๐

๕๑-๑๐๐

๓๖-๕๐

๐-๒๕

จ.ตรงั
จ.พัทลงุ

จ.สตลู
จ.สงขลา

จ.ปัตตานี

จ.ยะลา

จ.นราธิวาส

จ.อุดรธานี

จ.หนองคาย

จ.บงึกาฬ

จ.นครพนม

จ.สกลนคร

จ.กาฬสนิธ์ุ

จ.มุกดาหาร

จ.อำานาจเจรญิ

จ.พะเยา

จ.เชยีงราย

กลุม่ลุม่น้ำาภาคตะวันตก

กลุม่ลุม่น้ำาภาคใต้

ปริมาณฝนสะสม
(พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒)
สงูสดุ	๔,๖๗๐

ต่ำาสดุ	๔๐๗

(มิ
ลลิ

เม
ตร

)

สัญลักษณ์

กลุม่ลุม่น้ำาภาคตะวันออก

กลุม่ลุม่น้ำาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

อ่างฯสิรนิธร

อ่างฯลำาตะคอง

อ่างฯลำาพระเพลิง

อ่างฯวชริาลงกรณ

อ่างฯศรนีครนิทร์

อ่างฯขุนด่านฯ

อ่างฯนฤบดินทรฯ 

อ่างฯคลองสยีดั

อ่างฯบางพระ

อ่างฯหนองปลาไหล

อ่างฯประแสร์

อ่างฯแก่งกระจาน

อ่างฯปราณบุรี

อ่างฯรชัชประภา

อ่างฯบางลาง

อ่างฯมลูบน

อ่างฯลำาแชะ อ่างฯลำานางรอง

พื้นท่ีชลประทาน

ไมม่นี้ำาจัดสรรใหภ้าคการเกษตร

การเกษตรต่อเน่ือง

การเกษตรบางพื้นท่ี

แมน่้ำ�ต�ปี

แม่น้ำ�ปัตต�นี
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	 ๓)	 ปรมิาณน้ำาใต้ดิน๑๓

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แหล่งน้ำาบาดาลในประเทศจากขอ้มลูบอ่สงัเกตการณ ์จำานวน ๑,๑๖๒ สถาน ี๒,๐๙๘ บอ่  
กระจายอยูใ่น ๒๗ แอ่งน้ำาบาดาล๑๔ มปีรมิาณน้ำาบาดาลกักเก็บรวมท้ังประเทศ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อป ีซ่ึงเปน็ 
ปรมิาณน้ำาบาดาลท่ีสามารถนำามาใชไ้ด้อยา่งปลอดภัย ๔๕,๓๘๖ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อป ี คิดเปน็รอ้ยละ ๓.๙๙ ของปรมิาณ
น้ำาบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด โดยภาคกลางมปีรมิาณน้ำากักเก็บมากท่ีสดุ คิดเปน็รอ้ยละ ๓๘.๓๑ ของปรมิาณน้ำาบาดาลท่ีกักเก็บ 
ท้ังหมด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคใต้ ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก คิดเปน็รอ้ยละ ๑๙.๓๙ 
๑๗.๕๑ ๑๔.๗๖ ๕.๔๓ และ ๔.๖๐ ของปริมาณน้ำาบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด ตามลำาดับ ในขณะท่ีน้ำาท่ีใชไ้ด้อยา่งปลอดภัย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๘ ของปริมาณน้ำาท่ีใช้ได้อย่างปลอดภัยท้ังประเทศ  
รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก คิดเปน็ร้อยละ ๒๐.๕๙ ๑๗.๔๙ ๑๑.๗๑ ๙.๐๒ 
และ ๕.๗๑ ของปรมิาณน้ำาท่ีใช้ได้อย่างปลอดภัยท้ังประเทศ ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๒๓) (กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๒๓	ปริมาณน้ำาบาดาลในบ่อสังเกตการณ์	๒๗	แอ่งน้ำาบาดาล	พ.ศ.	๒๕๖๒

ภาค จำานวนสถานี จำานวนบอ่ พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)

ปรมิาณน้ำา	(ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี)

ปรมิาณน้ำา
กักเก็บ

ปรมิาณน้ำา 
เพิ่มเติมรายปี

ปรมิาณน้ำา 
ทีใ่ช้ได้ 

อยา่งปลอดภัย

เหนอื ๘๔ ๑๔๙ ๘๗,๓๙๖ ๑๖๗,๙๕๗ ๑๒,๑๒๒ ๕,๓๑๕

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๒๔๖ ๓๓๘ ๑๖๗,๑๔๑ ๒๒๐,๕๓๘ ๒๒,๗๖๓ ๑๖,๑๐๔

ตะวันออก ๑๙๖ ๒๙๓ ๓๑,๙๕๘ ๖๑,๗๔๕ ๕,๘๘๑ ๔,๐๙๕

กลาง ๔๒๒ ๙๐๗ ๑๑๐,๗๒๐ ๔๓๕,๘๐๖ ๑๑,๗๓๒ ๗,๙๓๘

ตะวันตก ๓๑ ๕๗ ๔๕,๓๗๑ ๕๒,๓๖๙ ๕,๓๙๒ ๒,๕๙๐

ใต้ ๑๘๓ ๓๕๔ ๗๑,๓๐๘ ๑๙๙,๑๗๒ ๑๕,๐๙๓ ๙,๓๔๔

รวมท้ังประเทศ ๑,๑๖๒ ๒,๐๙๘ ๕๑๓,๘๙๔ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ๗๒,๙๘๓ ๔๕,๓๘๖

ทีม่า	: กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล (๒๕๖๓)

 สำาหรับสถานการณ์ด้านปริมาณน้ำาบาดาลในภาพรวมระดับน้ำาบาดาลไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก พบว่า  
ระดับน้ำาบาดาลชัน้ต้ืนความลึกไมเ่กิน ๕๐ เมตร ในพื้นท่ีภาคกลางมกีารเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธกั์บปรมิาณน้ำาฝนในพื้นท่ี 
จังหวัดสโุขทัย พษิณุโลก พจิิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุร ีสงิหบุ์ร ีและอ่างทอง มกีารสบูใช้น้ำาบาดาลระดับต้ืนเพื่อทำานา 
ในปรมิาณสงูอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหร้ะดับน้ำาบาดาลในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ลดลงมากกว่า ๐.๖ เมตรต่อป ีสว่นระดับ
น้ำาบาดาลในเมอืงใหญท่ี่ชุมชนหนาแนน่หรือเปน็ท่ีต้ังนคิมอุตสาหกรรม เช่น นคิมอุตสาหกรรมเชียงใหม-่ลำาพนู อำาเภอเมอืง  
จังหวัดขอนแก่น อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำาเภอปากชอ่ง และอำาเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา เปน็ต้น ระดับน้ำาบาดาล 
มีแนวโน้มลดลง และในเขตวิกฤตน้ำาบาดาล (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) พบว่า ระดับน้ำาบาดาลในชั้นน้ำาบาดาล 
ท่ีมีความลึกน้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีแนวโน้ม 
ค่อนขา้งคงท่ี ในขณะท่ีระดับน้ำาบาดาลในชัน้น้ำาบาดาลท่ีมคีวามลึกมากกว่า ๑๕๐ เมตร ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐม สมทุรสาคร  
และพระนครศรีอยุธยามแีนวโนม้ลดลง (กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

๑๓ น้ำาใต้ดินท่ีเกิดอยู่ในชั้นใต้ดิน กรวด ทรายหรือหนิ ซึ่งอยู่ลึกจากผวิดินไมน่อ้ยกว่า ๑๕ เมตร (มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐) หรือเรียกว่า 
น้ำาบาดาล

๑๔ แอ่งน้ำาบาดาล ๒๗ แอ่ง ประกอบด้วย เชียงใหม-่ลำาพูน เชียงราย-พะเยา ลำาปาง แมฮ่่องสอน แพร่ ฝาง นา่น เจ้าพระยาตอนบน เพชรบูรณ์ เจ้าพระยาตอนล่าง 
ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ์นครราชสีมา-อุบลราชธาน ีอุดรธาน-ีสกลนคร เลย ปราจีนบุรี-สระแก้ว จันทบุรี-ตราด ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธาน ี
นครศรีธรรมราช-พัทลุง ระนอง-สตูล หาดใหญ่ จะนะ ปตัตาน ีและนราธวิาส
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 สำาหรับสถานการณ์คุณภาพน้ำาบาดาล พบว่า น้ำาบาดาลท่ัวไปมีคุณภาพดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาล 
ท่ีใช้บริโภคได้ตามพระราชบัญญัติน้ำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บางพื้นท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสในปริมาณสูง  
เปน็ผลจากสภาพธรณวิีทยาและอุทกธรณวิีทยา ในบางพืน้ท่ีเปน็แหล่งท้ิงขยะชุมชน แหล่งรบักำาจัดกากของเสยีอุตสาหกรรม  
และนคิมอุตสาหกรรม ตรวจพบปรมิาณโลหะหนกัเปน็พษิและสารอินทรยีร์ะเหยง่ายเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาล ต้องเพิม่
ความระมดัระวังในการใชน้้ำาบาดาลและเฝา้ระวังติดตามการปนเปื้ อน พื้นท่ีชายฝั่ งทะเลด้านอ่าวไทย และบรเิวณทะเลสาบ
สงขลา คณุภาพน้ำาบาดาลมคีวามกรอ่ยเค็มเพิม่ขึน้ และคุณภาพน้ำาบาดาลในบางจุดเปล่ียนจากจืดเปน็กรอ่ยเค็ม (กรมทรพัยากร
น้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

	 ๔)	 ความต้องการใช้น้ำา

 ๔.๑)	 ความต้องการใช้น้ำาในภาพรวมท้ังประเทศ

   ใน พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ประเทศไทยมคีวามต้องการใชน้้ำาทกุกิจกรรมรวม ๖๒,๔๕๗.๖๗  
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเปน็การใชน้้ำาเพื่อเกษตรกรรมมากท่ีสุด คิดเปน็รอ้ยละ ๘๒.๕๐ รองลงมาคือ การรกัษาระบบนเิวศ  
อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม คิดเปน็รอ้ยละ ๑๒.๓๕ ๓.๒๖ และ ๑.๘๙ ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๒๔) (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓) 

ตารางที่	๒.๒๔	ความต้องการใช้น้ำาทั้งประเทศ	ทั้งน้ำาผิวดินและน้ำาบาดาล	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓

การใช้น้ำา ความต้องการใช้น้ำา	(ล้านลกูบาศก์เมตร) รอ้ยละ

อุปโภคบริโภค ๒,๐๓๗.๖๓ ๓.๒๖

เกษตรกรรม ๕๑,๕๒๗.๖๒ ๘๒.๕๐

อุตสาหกรรม ๑,๑๗๗.๔๐ ๑.๘๙

การรักษาระบบนเิวศ ๗,๗๑๕.๐๒ ๑๒.๓๕

รวม ๖๒,๔๕๗.๖๗ ๑๐๐.๐๐

หมายเหต	ุ:	 ปริมาณความต้องการใช้น้ำาท้ังประเทศวิเคราะหจ์ากข้อมลูของกรมทรัพยากรน้ำา ๒ ส่วน ดังนี้
 ๑) แผนบรหิารจัดการน้ำาและเพาะปลกูฤดฝูน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน วันท่ี ๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ๒) ความต้องการใช้น้ำาเชิงพื้นท่ีรายตำาบลช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ในพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (พื้นท่ี 
  นอกเขตชลประทาน)

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรน้ำา (๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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 ๔.๒)	 ความต้องการใช้น้ำาในพ้ืนทีเ่กษตรน้ำาฝน	(พ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน)

   ผลการประเมนิศกัยภาพของน้ำาต้นทุนและความต้องการใช้น้ำาในกิจกรรมต่างๆ โดยการวิเคราะห์
และประเมนิสมดุลน้ำาเชิงพื้นท่ีในระดับตำาบลสำาหรบัพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (พื้นท่ีนอกเขตชลประทาน) พบว่า ศกัยภาพของน้ำาต้นทนุ
มปีรมิาณน้ำาใชก้ารรวม ๑๑,๗๖๖ ล้านลกูบาศก์เมตร ได้แก่ แหล่งน้ำาผวิดินมปีรมิาณน้ำาใชก้ารรวม ๘,๗๔๘ ล้านลกูบาศก์เมตร 
น้ำาในลำาน้ำามปีรมิาณน้ำาใชก้ารรวม ๒,๓๖๖ ล้านลกูบาศก์เมตร และฝนคาดการณใ์นช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ๒๕๖๒  
มปีรมิาณน้ำาใชก้ารรวม ๖๕๒ ล้านลกูบาศก์เมตร (ตารางท่ี ๒.๒๕) (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๒๕	ศักยภาพของน้ำาต้นทุนในพื้นที่เกษตรน้ำาฝน	พ.ศ.	๒๕๖๒
หนว่ย: ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาค
ปรมิาณน้ำาใช้การ

แหล่งน้ำาผวิดิน ลำาน้ำา ฝน รวม	

เหนอื ๙๓๕ ๕๑๒ ๑๔๓ ๑,๕๙๐

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๔,๔๒๑ ๘๐๖ ๑๘๓ ๕,๔๑๐

กลาง ๑,๐๐๒ ๔๔๑ ๖๕ ๑,๕๐๘

ตะวันออก ๗๓๐ ๑๑๗ ๔๑ ๘๘๘

ตะวันตก ๕๘๘ ๒๖๐ ๔๒ ๘๙๐

ใต้ ๑,๐๗๒ ๒๓๐ ๑๗๘ ๑,๔๘๐

รวม ๘,๗๔๘ ๒,๓๖๖ ๖๕๒ ๑๑,๗๖๖

ทีม่า	: กรมทรัพยากรน้ำา (๒๕๖๓)

 ส่วนผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำาในระดับตำาบลสำาหรับพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝนใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนท่ีเกษตรน้ำาฝน 
มนี้ำาต้นทนุ ๑๑,๗๖๖.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร มากกว่าความต้องการใชน้้ำา ๗,๙๗๑.๔๐ ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเปน็จำานวน 
๓,๗๙๔.๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เมื่อวิเคราะหแ์ยกรายภาค พบว่า ภาคเหนอืมปีรมิาณน้ำาต้นทุนนอ้ยกว่าความต้องการใชน้้ำา  
คิดเปน็จำานวน ๖๒๙.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคกลางมปีรมิาณน้ำาต้นทนุนอ้ยกว่าความต้องการใชน้้ำา คิดเปน็จำานวน  
๘.๐๖ ล้านลกูบาศก์เมตร (ตารางท่ี ๒.๒๖) (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓)

ตารางที่	๒.๒๖	ปริมาณน้ำาใช้การของแหล่งน้ำาผิวดินในพื้นที่เกษตรน้ำาฝน	พ.ศ.	๒๕๖๒
หนว่ย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาค
ปรมิาณน้ำาใช้การ

ปรมิาณน้ำาต้นทนุ ความต้องการใช้น้ำา สว่นต่าง

เหนอื ๑,๕๙๐.๐๐ ๒,๒๑๙.๕๘ -๖๒๙.๕๘

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๕,๔๑๐.๐๐ ๓,๐๕๒.๐๖ ๒,๓๕๗.๙๔

กลาง ๑,๕๐๘.๐๐ ๑,๕๑๖.๐๖ -๘.๐๖

ตะวันออก ๘๘๘.๐๐ ๓๗๖.๖๖ ๕๑๑.๓๔

ตะวันตก ๘๙๐.๐๐ ๔๐๑.๐๕ ๔๘๘.๙๕

ใต้ ๑,๔๘๐.๐๐ ๔๐๕.๙๙ ๑,๐๗๔.๐๑

รวม ๑๑,๗๖๖.๐๐ ๗,๙๗๑.๔๐ ๓,๗๙๔.๖๐

ทีม่า	: กรมทรัพยากรน้ำา (๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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 ๔.๓)	 ความต้องการใช้น้ำาในพ้ืนทีเ่ขตชลประทาน

   กรมชลประทานวางแผนจัดสรรน้ำาในชว่งฤดแูล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ รวมท้ังสิน้ ๑๗,๖๙๙  
ล้านลกูบาศก์เมตร โดยมแีผนการจัดสรรเพือ่ใช้ในภาคเกษตรกรรมมากท่ีสดุ ๗,๘๘๑ ล้านลกูบาศก์เมตร รองลงมาคือ การรกัษาระบบ
นเิวศและอ่ืนๆ อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ซึง่มแีผนการจัดสรรน้ำา ๖,๙๙๙ ๒,๓๐๐ และ ๕๑๙ ล้านลกูบาศก์เมตร ตามลำาดับ 
(กรมชลประทาน, ๒๕๖๓) สำาหรบัแผนการจัดสรรน้ำาในช่วงฤดฝูน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ปริมาณน้ำาจัดสรรเพิม่ขึน้เปน็ ๓๑,๓๕๑  
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเปน็การจัดสรรเพ่ือเกษตรกรรมมากท่ีสดุ ๒๒,๖๓๔ ล้านลกูบาศก์เมตร รองลงมาคือ การรกัษาระบบนเิวศ
และอ่ืนๆ อุปโภคบรโิภค และอุตสาหกรรม ซึง่มแีผนการจัดสรรน้ำา ๕,๖๒๖ ๒,๗๒๕ และ ๓๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำาดับ  
(ตารางท่ี ๒.๒๗) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓) 

ตารางที่	๒.๒๗	การจัดสรรน้ำาในช่วงฤดูแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓	และช่วงฤดูฝน	พ.ศ.	๒๕๖๓

การใช้น้ำา
ช่วงฤดูแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓ ช่วงฤดูฝน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ปรมิาณน้ำา	
(ล้านลกูบาศก์เมตร) รอ้ยละ ปรมิาณน้ำา	

(ล้านลกูบาศก์เมตร) รอ้ยละ

เกษตรกรรม ๗,๘๘๑ ๔๔.๕๓ ๒๒,๖๓๔ ๗๒.๑๙

อุปโภคบริโภค ๒,๓๐๐ ๑๓.๐๐ ๒,๗๒๕ ๘.๖๙

อุตสาหกรรม ๕๑๙ ๒.๙๓ ๓๖๗ ๑.๑๗

การรักษาระบบนเิวศและอ่ืนๆ ๖,๙๙๙ ๓๙.๕๔ ๕,๖๒๖ ๑๗.๙๔

รวม ๑๗,๖๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๓๑,๓๕๑ ๑๐๐.๐๐

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓)

 ๔.๔)	 ความต้องการใช้น้ำาบาดาล

   การใช้น้ำาบาดาลของประเทศไทยสำาหรับบ่อเอกชนท่ีขออนุญาตใช้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
มจีำานวนบ่อน้ำาบาดาลรวมท้ังสิน้ ๖๔,๙๔๖ บอ่ (ณ เดือนธนัวาคม ๒๕๖๒) มปีรมิาณน้ำาบาดาลตามใบอนญุาตรวมท้ังสิน้  
๕๘,๙๕๕,๘๔๖ ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำาบาดาลเพื่อการทำาธุรกิจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของปริมาณ 
น้ำาบาดาลท้ังหมดตามใบอนุญาต รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐ และ ๑๗.๘๕  
ของปริมาณน้ำาบาดาลท้ังหมดตามใบอนุญาต ตามลำาดับ ท้ังนี้ น้ำาบาดาลท่ีใช้จริงมีปริมาณรวมท้ังสิ้น ๑๑,๖๖๖,๙๑๑  
ลูกบาศก์เมตร โดยเปน็การใชน้้ำาบาดาลเพื่อการทำาธุรกิจมากท่ีสดุ คิดเปน็รอ้ยละ ๘๗.๓๐ ของปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมด 
ท่ีใช้จรงิ รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค คิดเปน็รอ้ยละ ๙.๙๖ และ ๒.๗๔ ของปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมดท่ีใชจ้รงิ 
ตามลำาดับ (ตารางท่ี ๒.๒๘) (กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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ตารางที่	๒.๒๘	จำานวนบ่อน้ำาบาดาลและปริมาณการใช้น้ำาบาดาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตทั้งประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๒

การใช้น้ำา จำานวนบอ่
ปรมิาณน้ำาบาดาลตามใบอนุญาต ปรมิาณน้ำาบาดาลทีใ่ช้จรงิ*

ปรมิาณน้ำา
	(ลกูบาศก์เมตร) รอ้ยละ ปรมิาณน้ำา

	(ลกูบาศก์เมตร) รอ้ยละ

อุปโภคบริโภค ๑๘,๐๕๕ ๑๐,๕๒๒,๗๘๐ ๑๗.๘๕ ๓๑๙,๒๕๖ ๒.๗๔

เกษตรกรรม ๒๑,๗๓๓ ๑๔,๓๘๔,๕๘๔ ๒๔.๔๐ ๑,๑๖๒,๔๒๘ ๙.๙๖

ธุรกิจ ๒๕,๑๕๗ ๓๔,๐๔๘,๔๘๒ ๕๗.๗๕ ๑๐,๑๘๕,๒๒๗ ๘๗.๓๐

รวม ๖๔,๙๔๖ ๕๘,๙๕๕,๘๔๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๑,๖๖๖,๙๑๑ ๑๐๐.๐๐

หมายเหต	ุ: *ตัวเลขท่ีได้รับการรายงานเข้ามาในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำาบาดาล กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล 

ทีม่า	: กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล (๒๕๖๓)

 ๒.๕.๒ ผลกระทบ

 จากข้อมลูปรมิาณฝนเฉล่ียท้ังประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีรมิาณลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ยงัคงสูงกว่าค่าปกติ  
และปรมิาณน้ำาท่าในประเทศไทยท้ัง ๒๕ ลุม่น้ำา ลดลงจากปก่ีอนเช่นกัน โดยภาคใต้มปีรมิาณฝนและปรมิาณน้ำาท่ามากท่ีสดุ  
เช่นเดียวกับปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาท้ังขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีมปีรมิาณลดลง สว่นระดับน้ำาบาดาลในภาพรวมไมค่่อยม ี
การเปล่ียนแปลงมากนกั ท้ังนี ้พบปญัหาทรพัยากรน้ำาท่ีเกิดขึน้ อาทิ การขาดแคลนน้ำา น้ำาท่วม น้ำาเสีย น้ำาเค็ม ซึง่มสีาเหตมุาจาก 
ปริมาณน้ำาฝนไม่เพียงพอหรือมากเกินไป การบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นน้ำาและแหล่งน้ำาสาธารณะ การเพิ่มขึ้นของประชากร 
และการขยายตัวของชุมชนเมอืง การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวพเิศษ การปลกูพืช
ไมเ่หมาะสมกับสภาพดินและน้ำา การปลกูสรา้งสิง่กีดขวางทางน้ำา การปล่อยมลพิษลงสูแ่มน่้ำาลำาคลอง การขาดแหล่งกักเก็บ
น้ำาต้นทนุท่ีเพยีงพอ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ีลุ่มน้ำา ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ 
สถานการณอุ์ทกภัยและภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนเปน็ประจำาในหลายพื้นท่ี สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และประชาชน ดังจะเหน็ 
ได้จากพื้นท่ีท่ีได้รบัความเสยีหายจากอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓๒๒.๔๔ ล้านไร ่แบง่ประเภท
พื้นท่ีตามความรุนแรงของสภาวะวิกฤต ได้แก่ (๑) พ้ืนท่ีวิกฤตรุนแรงและเขตเศรษฐกิจพเิศษ ๗๕.๙๒ ล้านไร ่ คิดเปน็ร้อยละ 
๒๓.๕๕ (๒) พื้นท่ีวิกฤตปานกลาง ๔๖.๒๐ ล้านไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๑๔.๓๓ (๓) พื้นท่ีวิกฤตนอ้ย ๓๔.๐๘ ล้านไร ่คิดเปน็ร้อยละ 
๑๐.๕๗ และ (๔) พื้นท่ีไมวิ่กฤต ๑๖๖.๒๔ ล้านไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๕๑.๕๖ (ตารางท่ี ๒.๒๙) (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓)  
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ตารางที่	๒.๒๙	พื้นที่วิกฤตอุทกภัย	ภัยแล้ง	และเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๒
หนว่ย: ล้านไร่

ภาค
พื้นทีวิ่กฤตอุทกภัย	ภัยแล้ง	และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รุนแรงและเศรษฐกิจพิเศษ ปานกลาง น้อย พื้นทีไ่ม่วิกฤต รวม	

เหนอื ๑๙.๗๖ ๑๑.๗๒ ๗.๒๐ ๖๘.๘๐ ๑๐๗.๔๘

กลาง ๑๕.๔๕ ๘.๙๖ ๔.๙๐ ๒๑.๐๕ ๕๐.๓๖

ตะวันออก ๘.๔๔ ๐.๔๑ ๐.๘๑ ๕.๐๖ ๑๔.๗๒

ตะวันออกเฉียงเหนอื ๒๘.๐๐ ๒๓.๘๐ ๒๐.๐๘ ๓๓.๐๔ ๑๐๔.๙๒

ใต้ ๒.๖๔ ๐.๘๙ ๐.๙๑ ๒๗.๐๕ ๓๑.๔๙

ใต้ชายแดน ๑.๖๓ ๐.๔๒ ๐.๑๘ ๑๑.๒๔ ๑๓.๔๗

รวม ๗๕.๙๒ ๔๖.๒๐ ๓๔.๐๘ ๑๖๖.๒๔ ๓๒๒.๔๔

หมายเหต	ุ:	 ประเทศไทยมีพื้นท่ีท้ังหมด ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ โดยพื้นท่ีวิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนเนื้อท่ีมากกว่าพื้นท่ีประเทศไทย เนื่องจากบางพื้นท่ีประสบปญัหาท้ังอุทกภัยและภัยแล้ง

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรน้ำา (๒๕๖๓)

 สำาหรบัความเสยีหายจากสถานการณอุ์ทกภัย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจัีงหวัดท่ีได้รบัความเสยีหายรวม  
๕๙ จังหวัด ราษฎรประสบภัย ๑,๗๑๓,๖๗๖ ราย ๖๕๒,๕๒๕ ครวัเรือน มผีูเ้สียชีวิต ๑๘ ราย และผูบ้าดเจ็บ ๕ ราย คิดเปน็มลูค่า
ความเสยีหาย ๑๗ ๙,๔๒๔,๒๗๑ บาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมมีลูค่าความเสียหาย ๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐ บาท เมื่อพจิารณา
ในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า มลูค่าความเสยีหายจากสถานการณ์อุทกภัยมแีนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี ๒.๓๐) (กรมปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓ก)

ตารางที่	๒.๓๐	 สถิติความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ปี
(พ.ศ.)

จำานวน 
(จังหวัด)

ความเสยีหาย

ราษฎร
ประสบภัย	(ราย)

ราษฎร
ประสบภัย	
(ครวัเรอืน)

เสยีชวิีต	(ราย) บาดเจ็บ	(ราย) มูลค่า	(บาท)

๒๕๕๓ ๗๔ ๑๓,๔๘๕,๙๖๓ ๓,๙๑๗,๓๓๓ ๒๖๖ ๑,๖๖๕ ๑๖,๓๓๘,๗๗๒,๓๔๑

๒๕๕๔ ๗๔ ๑๖,๒๒๔,๓๐๒ ๕,๒๔๗,๑๒๕ ๑,๐๒๖ ๓๓ ๒๓,๘๓๙,๒๑๙,๓๕๖

๒๕๕๕ ๔๗ ๒,๓๕๓,๐๒๗ ๗๓๓,๒๘๑ ๑๔ ๐ ๗๑๖,๐๐๐,๘๔๔

๒๕๕๖ ๗๔ ๕,๙๒๓,๓๘๐ ๑,๙๐๗,๔๗๒ ๑๓๔ ๑๗ ๑,๘๔๑,๒๑๗,๑๔๘

๒๕๕๗ ๕๘ ๑,๘๑๐,๗๔๘ ๖๐๑,๗๙๖ ๓๑ ๘ ๓๒๓,๕๗๘,๘๐๔

๒๕๕๘ ๔๙ ๘๘๕,๙๑๕ ๒๑๑,๓๖๐ ๑๑ ๐ ๑๖๒,๐๖๓,๔๗๘

๒๕๕๙ ๖๒ ๑,๑๒๘,๔๔๗ ๔๒๓,๑๗๖ ๑๗ ๕ ๒๗๑,๑๖๗,๙๕๗

๒๕๖๐ ๖๘ ๓,๖๗๘,๔๗๔ ๑,๓๓๓,๗๙๑ ๑๕๒ ๑ ๑,๐๕๐,๒๘๑,๙๙๗

๒๕๖๑ ๖๖ ๑,๐๐๙,๒๘๙ ๔๑๘,๓๓๘ ๒๓ ๘ ๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐

๒๕๖๒ ๕๙ ๑,๗๑๓,๖๗๖ ๖๕๒,๕๒๕ ๑๘ ๕ ๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑

ทีม่า	:	กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๕๖๓ก)
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 ส่วนความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีจังหวัดท่ีได้รับความเสียหายรวม  
๒๖ จังหวัด ราษฎรประสบภัย ๑,๑๑๔,๓๒๕ ราย ๒,๒๑๑,๙๒๒ ครวัเรอืน และมพีื้นท่ีการเกษตรเสยีหาย ๑๘,๖๙๙,๗๙๗ ไร ่
คิดเปน็มลูค่าความเสยีหาย ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖ บาท เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมมีลูค่าความเสียหาย ๗๓,๔๘๑,๓๗๓ บาท 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า มลูค่าความเสยีหายจากสถานการณภั์ยแล้งมแีนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี ๒.๓๑)  
(กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓ก)

ตารางที่	๒.๓๑	สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ปี
(พ.ศ.)

จำานวน	
(จังหวัด)

ความเสยีหาย

ราษฎร
ประสบภัย	(ราย)

ราษฎร
ประสบภัย	(ครวัเรอืน)

พื้นทีก่ารเกษตร
(ไร)่ มูลค่า	(บาท)

๒๕๕๓ ๖๔ ๑๕,๗๔๐,๘๒๔ ๔,๐๗๗,๔๑๑ ๑,๗๑๖,๘๕๓ ๑,๔๑๕,๒๒๓,๔๖๖

๒๕๕๔ ๕๕ ๑๖,๕๖๐,๕๖๑ ๔,๘๓๕,๓๒๑ ๘๑๑,๖๘๐ ๑๓๑,๘๖๔,๗๓๐

๒๕๕๕ ๕๓ ๑๕,๒๓๕,๘๓๐ ๔,๑๘๘,๕๑๖ ๑,๔๘๖,๕๑๒ ๓๙๙,๑๗๘,๕๔๔

๒๕๕๖ ๕๘ ๙,๐๗๐,๑๔๔ ๒,๖๗๘,๔๘๗ ๒,๔๐๖,๖๖๕ ๒,๙๑๔,๙๘๖,๘๕๔

๒๕๕๗ ๕๐ ๕,๗๗๑,๙๕๕ ๑,๗๔๗,๘๗๐ ๑,๖๗๕,๐๑๕ ๖๘,๙๘๓,๘๔๑

๒๕๕๘ ๔๐ ๓,๙๘๘,๑๒๕ ๑,๔๔๓,๕๔๓ ๒,๓๙๓,๔๖๐ ๖๓๗,๙๘๒,๙๔๘

๒๕๕๙ ๔๐ ๓,๐๑๕,๓๙๑ ๑,๐๖๑,๑๒๕ ๒,๗๒๘,๓๕๔ ๑๔๕,๓๙๖,๗๓๙

๒๕๖๐ ๑ ๔๖,๗๙๖ ๒๕,๘๒๑ ๖๔,๓๗๓ ๗๓,๔๘๑,๓๗๓

๒๕๖๑* - - - - -

๒๕๖๒ ๒๖ ๑,๑๑๔,๓๒๕ ๒,๒๑๑,๙๒๒ ๑๘,๖๙๙,๗๙๗ ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖

หมายเหต	ุ:	* พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมม่กีารประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือ

ทีม่า	:	กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๕๖๓ก)

 สำาหรบัผลกระทบต่อน้ำาบาดาลท่ีเกิดจากการสบูน้ำาขึน้มาใชแ้ละการเติมน้ำาใต้ดิน (กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล, 
๒๕๖๓) มดัีงนี ้

 ๑) พื้นท่ีภาคกลาง ต้ังแต่จังหวัดสุโขทัย พจิิตร พษิณโุลก กำาแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สงิหบุ์ร ีสพุรรณบุร ี 
และอ่างทอง เปน็พื้นท่ีปลูกข้าวท่ีสำาคัญของประเทศ เกษตรกรมกีารขุดบอ่น้ำาบาดาล ขนาด ๒-๔ นิว้ ในไร่นาของตนเอง  
เพื่อพฒันาน้ำาบาดาลระดับต้ืน ความลึกไมเ่กิน ๓๐ เมตร ข้ึนมาใช้ทำานา มกีารประเมนิว่ามกีารสบูน้ำาบาดาลขึน้มาใช้ในช่วง 
ฤดแูล้งไมต่่ำากว่า ๓.๑๒ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อป ีและมกีารสูบใชน้้ำาบาดาลในชว่งฤดฝูนไมต่่ำากว่า ๑.๒๑ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อป ี 
(กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๑) ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ระดับน้ำาบาดาลมแีนวโนม้ลดลงเฉล่ีย ๐.๗๕ เมตรต่อปี  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับน้ำาบาดาลอยูท่ี่ ๑๐-๑๕ เมตรจากผวิดิน โดยพบว่าตำาบลหนองหญา้ไซ อำาเภอหนองหญา้ไซ จังหวัดสุพรรณบุร ี 
ระดับน้ำาบาดาลมีการลดลงมากท่ีสุดอยู่ท่ี ๒๗ เมตรจากผิวดิน แม้ว่าระดับน้ำาบาดาลช้ันต้ืนในพ้ืนท่ีจะเปล่ียนแปลง 
โดยสมัพนัธกั์บปริมาณฝน แต่เมื่อพจิารณาตามแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงระดับน้ำาบาดาลท่ีลดลงอยา่งต่อเนื่องแล้ว  
แสดงว่าบางพื้นท่ีในภาคกลางมกีารสูบใช้น้ำาบาดาลในปรมิาณท่ีมากกว่าปรมิาณน้ำาท่ีไหลซมึลงสูช้ั่นน้ำาบาดาลเพิม่เติมรายป ี

 ๒) พื้นท่ีเมอืงใหญ่ท่ีมกีารใชน้้ำาบาดาลค่อนข้างสงู เช่น จังหวัดเชยีงใหม ่ ลำาพูน นครราชสมีา ขอนแก่น 
อุบลราชธาน ีและสงขลา เปน็ต้น ในบริเวณท่ีเปน็ท่ีต้ังของชุมชนเมอืง ประชากรอาศยัอยา่งหนาแนน่ แหล่งท่องเท่ียว และนคิม
อุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรม มแีนวโนม้ระดับน้ำาบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียมากกว่า ๑ เมตรต่อป ีปจัจุบนัเฉล่ีย
อยู่ท่ี ๑๐-๑๕ เมตร จากผวิดิน
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 ๓) พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมอัตราการทรุดตัวเฉล่ีย ๐-๑ เซนติเมตรต่อปี  
โดยบางบริเวณในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมและสมทุรสาคร การเปล่ียนแปลงระดับน้ำาบาดาลของชัน้น้ำาบาดาลระดับลึกท่ีมากกว่า 
๑๕๐ เมตร มแีนวโนม้ลดลง ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มกีารพฒันาเพื่อใชน้้ำาบาดาลท่ีระดับความลึกมากกว่า ๑๕๐ เมตร เพิม่มากข้ึน 
ในขณะท่ีจำานวนบ่อสงัเกตการณน์้ำาบาดาลในช้ันน้ำาบาดาลระดับลึกมนีอ้ย

 ๔) กิจกรรมเติมน้ำาใต้ดิน ซึง่ดำาเนนิการโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและภาคเอกชนหลายหนว่ยงาน 
ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ

  นอกจากนี ้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำาบนแม่น้ำาโขงสายประธาน ส่งผลให้ ๘ จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บงึกาฬ นครพนม มกุดาหาร อำานาจเจริญ และอุบลราชธาน ีท่ีมพีื้นท่ีติดกับแมน่้ำาโขงมแีนวโนม้ 
ได้รับความเสีย่งจากผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดน โดยเมื่อเปรยีบเทียบกับก่อนการพฒันาโรงไฟฟา้พลังงานน้ำา พบว่า  
มีการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ คือ อัตราการไหลของน้ำาในฤดูแล้งและฤดูน้ำาหลากมีแนวโน้มสูงขึ้น ระดับน้ำาในฤดูแล้ง 
มแีนวโนม้สงูขึน้แต่ฤดฝูนมแีนวโนม้ลดลง มคีวามเสีย่งด้านอัตราการไหลของน้ำาและระดับน้ำาสงูมากในชว่งเดือนมนีาคม-
เมษายน โดยในภาพรวมปรมิาณพ้ืนท่ีท่ีถกูกัดเซาะมมีากกว่าพ้ืนท่ีซึง่ถกูทับถม สาเหตุสำาคัญมาจากการเปล่ียนแปลงความเรว็
ในการไหลของน้ำาและระดับน้ำา และมกีารเปล่ียนแปลงด้านชีวภาพ คือ การลดลงของชนดิและปรมิาณปลา พชืน้ำาบางชนดิ
สญูหายไป และสาหรา่ยน้ำาจืดลดลง (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข)

 ๒.๕.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มกีารดำาเนนิการเพื่อบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา ดังนี้

	 ๑)	 จัดทำากฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง

 ๑.๑) คณะรัฐมนตรีได้มมีติ เมื่อวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ อนมุติัหลักการและเหน็ชอบในหลักการ 
รา่งกฎหมายลำาดับรอง รวม ๑๑ ฉบับ ซึง่ออกตามความในพระราชบัญญติัทรพัยากรน้ำา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหก้ารบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กฎหมายมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ จำานวน ๗ ฉบับ ได้แก่  
(๑) ร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกกรรมการผูแ้ทนคณะกรรมการลุม่น้ำาในคณะกรรมการทรพัยากรน้ำา
แหง่ชาติ พ.ศ. …. (๒) รา่งกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารได้มาซึง่กรรมการลุม่น้ำา ผูแ้ทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
กรรมการผูแ้ทนองค์กรผูใ้ชน้้ำา และกรรมการลุม่น้ำาผูท้รงคุณวุฒ ิพ.ศ. …. (๓) รา่งกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร 
พน้จากตำาแหนง่ของกรรมการผูแ้ทนองค์กรผูใ้ช้น้ำา และกรรมการลุม่น้ำาผูท้รงคณุวุฒอัินเนื่องมาจากเหตบุกพรอ่งหรอืไมสุ่จรติ 
ต่อหนา้ท่ี มคีวามประพฤติเสื่อมเสยี หรอืหยอ่นความสามารถ พ.ศ. …. (๔) รา่งกฎกระทรวงกำาหนดวัตถุประสงค์ หนา้ท่ีและอำานาจ  
และการดำาเนนิงานขององค์กรผูใ้ช้น้ำา รวมท้ังหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธกีารก่อต้ังองค์กรผูใ้ชน้้ำา พ.ศ. …. (๕) รา่งกฎกระทรวง
กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกีารกำาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึง่กักเก็บน้ำาไว้ ต้องสูญเสยีน้ำาท่ีกักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. …. (๖) ร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกีารชดเชยความเสียหาย 
แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน หรือสิ่งก่อสร้างจากการดำาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำาท่วม พ.ศ. ….  
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และ (๗) ร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารกำาหนดค่าทดแทนการใชท่ี้ดินหรอืสิง่ก่อสรา้ง และชดเชยความเสียหาย
แก่ทรัพยส์นิของเจ้าของ หรือผูค้รอบครองท่ีดินหรอืสิง่ก่อสรา้งจากการใชท่ี้ดินหรอืสิง่ก่อสรา้งเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขภาวะ
น้ำาแล้ง และภาวะน้ำาท่วม พ.ศ. …. และเหน็ชอบในหลักการจำานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธกีารนำาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสำานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้ 
กับธนาคารออมสิน และวิธกีารรบัเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย พ.ศ. …. (๒) รา่งประกาศสำานกันายกรฐัมนตร ี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำาไว้ ต้องเฉล่ียน้ำาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค 
ของประชาชนในพื้นท่ี พ.ศ. …. (๓) รา่งประกาศสำานกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง กำาหนดแบบบัตรประจำาตัวพนกังานเจ้าหนา้ท่ี  
ตามพระราชบัญญติัทรัพยากรน้ำา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๔) รา่งประกาศสำานกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารพจิารณา
ของคณะกรรมการเปรยีบเทียบ พ.ศ. …. (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

 ๑.๒) กรมทรัพยากรน้ำา ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกร่าง 
กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารอนรัุกษ์และการพฒันาทรพัยากรน้ำาสาธารณะ พ.ศ. .... (ออกตามมาตรา ๗๘)  
ซึง่ผา่นการรบัฟังความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องแล้ว จำานวน ๑ ฉบบั (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓)

 ๑.๓) สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) ศกึษา 
การประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: SEA) พืน้ท่ีลุ่มน้ำา จัดทำาขึน้เพือ่ใหส้อดคล้อง 
กับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา ๒๐ ป ีและมแีผนงานตามแนวทางเลือกของการพฒันาลุม่น้ำาท่ีมคีวามเหมาะสม 
ในทกุระดับพื้นท่ีภายในลุม่น้ำา และใหม้กีารเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อเปน็แนวทางของแผนแมบ่ทระดับลุม่น้ำาต่อไป โดยศกึษา 
SEA นำารอ่ง ๕ ลุม่น้ำา ได้แก่ ลุ่มน้ำาสะแกกรงั ลุ่มน้ำาปราจีนบุร-ีบางปะกง ลุ่มน้ำาช ีลุ่มน้ำามลู และลุม่น้ำาภาคใต้ฝั่ งตะวันตก รวมท้ัง
มกีารแต่งต้ังคณะอนกุรรมการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตรเ์พื่อจัดทำา (รา่ง) ขอ้เสนอการจัดทำาการประเมนิสิง่แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และ (รา่ง) แนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ (SEA Guideline) ตลอดจนได้กำาหนดใหม้ ี
การพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทย สำาหรบัเปน็เครื่องมอืเชิงนโยบายเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการกำาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ และบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับประเทศ รายสาขา  
และเชงิพื้นท่ี เพื่อนำาไปสู่การพฒันาอย่างย่ังยืน และ (๒) ดำาเนนิโครงการ Developing a Digital Solution Based Monitoring 
and Evaluation (M&E) Methodology to Assess the Impacts and Benefits of NbS and EbA Measures ภายใต้ 
แผนความร่วมมอืด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศไทย-เยอรมนั สาขาการจัดการน้ำา (Thai-German Climate Programme-
Water: TGCP) เพื่อการติดตามและประเมนิผลการบรหิารจัดการน้ำาในระดับลุม่น้ำา โดยพฒันาวิธกีารติดตามและประมนิผล 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมนิผลกระทบและผลประโยชนข์องมาตรการสีเขยีว ในพื้นท่ีโครงการนำารอ่ง ๒ ประเภท ได้แก่ 
แก้มลิง และฝายมชีีวิต โดยเนน้การลดความเสีย่งจากอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิม่ความเข้มแข็งในการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศของภาคส่วนน้ำา โดยอาศยัธรรมชาติเปน็พื้นฐาน (Nature-based Solution: NbS) และมาตรการการปรบัตัว 
โดยอาศยัระบบนเิวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA) (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ง)

	 ๒)	 การบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

 ๒.๑) กรมชลประทานได้ดำาเนินการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓  
ในพื้นท่ี ๖๑ จังหวัด ๒๑๑ อำาเภอ ๓๓๖ ตำาบล ๗๐๓ หมูบ้่าน ประกอบด้วย พื้นท่ีขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบรโิภค จำานวน  
๖๕ แห่ง และพื้นท่ีขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตร จำานวน ๖๔ แห่ง โดยให้การช่วยเหลือ (โครงการชลประทานและ 
สำานกัเครื่องจักรกล) ได้แก่ จัดสรรรถบรรทกุน้ำา จำานวน ๖๙ คัน รวมปรมิาณน้ำา ๕,๓๙๐,๐๐๐ ลิตร เคร่ืองสบูน้ำา จำานวน ๖๓๖  
เคร่ือง รวมปรมิาณน้ำา ๑๔,๕๙๙,๖๖๒ ลกูบาศก์เมตร เคร่ืองจักรสนบัสนนุอ่ืนๆ จำานวน ๓๓๔ หนว่ย ซอ่ม/สร้างทำานบ/ฝาย 
จำานวน ๓๓ แหง่ และขุดลอกแหล่งน้ำา จำานวน ๔๕ แหง่ (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓)

 ๒.๒) กรมทรพัยากรน้ำา มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) อนรุกัษ์ ฟื้ นฟ ูพฒันาแหล่งน้ำาและบรหิารจัดการน้ำา 
จำานวน ๒๔๘ แหง่ มปีรมิาณน้ำา ๖๓.๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน ์๔๘,๖๗๔ ครวัเรือน และพื้นท่ีการเกษตร
ได้รับประโยชน ์๒๒๖,๔๑๙ ไร ่(๒) เพิม่ศกัยภาพระบบพยากรณแ์ละเตือนภัยด้านน้ำา แบง่เปน็ (๒.๑) โครงการซอ่มแซมระบบ  
Early Warning สำาหรบัพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม จำานวน ๑,๕๔๖ สถาน ีครอบคลุม ๔,๙๑๑ หมูบ่า้น (๒.๒) การบำารุงรักษา 
ระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถล่ม (Early Warning) จำานวน ๑,๕๔๖ สถาน ีครอบคลุม ๔,๙๑๑ หมูบ่า้น (๒.๓) การบำารุงรักษา 
เครอืขา่ยสถานอุีตุ-อุทกวิทยาแมน่้ำาโขง (Mekong-Hydrological Cycle Observing System: HYCOS) จำานวน ๑๑ สถาน ี 
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(๒.๔) การบำารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำาทางไกลอัตโนมติัและระบบสง่ขอ้มลูสญัญาณภาพ โดยมรีะบบท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว 
และสามารถใช้งานได้ปกติ ๙๐ สถาน ีระบบท่ีได้รบัการตรวจสอบแล้วแต่ไมส่ามารถใชง้านได้ตามปกติ ๑๐ สถาน ีและระบบ 
ท่ีได้รับการตรวจสอบนอกเหนือจากแผนและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ๔๙ สถานี และ (๒.๕) การตรวจวัดปริมาณน้ำา  
การเคล่ือนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำาแมน่้ำาโขงรว่มไทย-ลาว จำานวน ๖ สถาน ี เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเปา้หมาย 
ได้รบัขอ้มลูอุทกวิทยาท่ีถกูต้อง สำาหรบัการติดตามสถานการณน์้ำาและการวางแผนพฒันาแหล่งน้ำา หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถนำาขอ้มลูไปใช้ประโยชนใ์นการติดตามสถานการณ์น้ำา เฝา้ระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจน
นำาข้อมลูไปวิเคราะหใ์นการติดตามผลกระทบจากการพฒันาเขื่อนไฟฟา้พลังงานน้ำาในลุม่น้ำาแมโ่ขง และบรหิารจัดการน้ำา 
เพื่อลดการสูญเสยีชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี (กรมทรัพยากรน้ำา, ๒๕๖๓)

 ๒.๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการดำาเนินการ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ภัยพิบัติ (โทรมาตร) โดยปรับปรุงระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จำานวน ๑๕๐ แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดอากาศ (โทรมาตร) และเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศเพื่อส่งข้อมูล
ให้ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศในการพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีถูกต้องแม่นยำา (๒) เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำา
และเพิ่มน้ำาต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำาในฤดูฝน โดยการฟ้ืนฟูและบูรณะแหล่งน้ำาเดิม 
ท่ีต้ืนเขนิ ๙ โครงการ ครอบคลมุพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์นครราชสมีา รอ้ยเอ็ด นครสวรรค์ พษิณุโลก  
และเลย (๓) แก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเนื่องจากเหตอุุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนอื โดยการขุดลอก 
ลำาน้ำาและแหล่งน้ำาท้ังสิ้น ๑๔ โครงการ ดำาเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ (๔) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จำานวน ๗,๘๕๒ แหง่ (๕) จัดทำาและปรบัปรุงแผนสนบัสนนุการปฏิบติังาน 
ในภาวะฉกุเฉนิกลุ่มจังหวัดและแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฉบบัปรบัปรุง ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครอบคลมุ ๗๖ จังหวัด/ศนูย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๘ เขต และ (๖) จัดทำาคู่มอืการประเมนิความเสีย่งประกอบ 
การจัดทำาแผนปฏิบติัการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในพื้นท่ีนำารอ่ง ๑ แหง่ เพื่อใหม้ ี
การประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัยในระดับพืน้ท่ีท่ีเปน็มาตรฐาน ดำาเนนิการได้อยา่งเปน็รูปธรรม และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  
(กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓ข)
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 ๒.๔) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา (องค์การมหาชน) (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา  
(องค์การมหาชน), ๒๕๖๓) มกีารดำาเนนิการ ดังนี้

  (๑) พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา  
โดยประยุกต์ใช้ (๑.๑) สญัญาณ Global Navigation Satellite Systems (GNSS) สำาหรบัตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มลูฝน 
จากโทรมาตรแบบอัตโนมัติ (๑.๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำาหรับติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ  
(๑.๓) เพิม่ประสิทธภิาพแบบจำาลองคาดการณ์ระยะสัน้ (๑.๔) เพ่ิมประสิทธภิาพการทำางานของระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจ 
เพ่ือคาดการณ์อุทกภัยและบริหารจัดการน้ำา (๑.๕) วิจัยและพฒันาวิธกีารจัดการระบบคอมพวิเตอร์แมข่า่ยและเครอืข่าย 
ด้วยทรพัยากรท่ีมจีำากัด (๑.๖) พฒันางานวิจัยด้านวิทยาศาสตรข์อ้มลูและการวิเคราะห ์ (๑.๗) เสรมิสร้างการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน้ำาด้วยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนภมูภิาคอาเซยีน (๑.๘) เผยแพร ่ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนองค์ความรูก้ารบรหิาร
จัดการน้ำารว่มกับนานาประเทศ (๑.๙) พฒันาความยัง่ยืนโดยการสรา้งตัวอย่างการบรหิารจัดการน้ำาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีและ (๑.๑๐) ใชข้อ้มลูจากแบบจำาลองและจากคลังขอ้มลูน้ำาและภมูอิากาศแหง่ชาติ สนบัสนนุการบรหิารจัดการ 
ภัยพบัิติ เชน่ เหตุการณพ์ายุโซนรอ้น “ปาบกึ” เหตุการณ์พายุ “โพดลุ” และ “คาจิกิ” เปน็ต้น 

  (๒) บรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาร ิโดยมชุีมชนแมข่า่ยและชุมชนแกนนำา  
๖๐ ชุมชน ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ สามารถขยายผลสูเ่ครือขา่ย ๑,๖๕๙ หมูบ้่าน โดยเปน็การขยายผลเพิม่ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
จำานวน ๘๖ หมูบ่้าน ลดอุทกภัยและภัยแล้งได้ ๒๔,๗๖๔ ครัวเรือน หรือคิดเป็น ๘๒,๘๘๖ ไร่ เพิม่ปริมาณน้ำาสำารองได้  
๔.๒๐ ล้านลกูบาศก์เมตร และเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรในฤดแูล้งได้ ๗๕๐ ครวัเรอืน หรอืคิดเปน็มลูค่า ๑๓.๕๐ ล้านบาท

 ๒.๕) กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล มกีารดำาเนนิการ ดังนี้

  (๑) ใหค้วามชว่ยเหลือด้านการปอ้งกันและบรรเทาภาวะวิกฤตน้ำาในพื้นท่ีประสบปญัหาภัยแล้ง  
โดยการแจกจ่ายน้ำาใหกั้บประชาชน แบง่เปน็ แจกจ่ายด้วยรถบรรทกุน้ำา ๑๑,๖๒๓,๔๐๓ ลิตร รถผลิตน้ำาด่ืมสะอาดเคล่ือนท่ี 
๒,๔๐๖,๖๐๘ ลิตร และน้ำาด่ืมบรรจุขวด ๗๗๒,๑๘๖ ลิตร เจาะน้ำาบาดาล ๑๑๙ บอ่ บรกิารเปา่ล้างบอ่น้ำาบาดาล ๓๒๖ ครัง้  
บริการซ่อมแซมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำา ๔๑๖ คร้ัง/บ่อ และบริการซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบประปาน้ำาบาดาล ๒๙๒ แห่ง  
(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

  (๒) ดำาเนินภารกิจด้านการเติมน้ำาใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของระดับน้ำาบาดาล  
การแคลนน้ำาในชว่งฤดแูล้ง และน้ำาท่วมขงั ได้แก่ (๒.๑) อบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการเติมน้ำาใต้ดินใหแ้ก่หนว่ยงานราชการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนอืตอนล่าง (๒.๒) จัดทำาแนวทางการเติมน้ำาใต้ดิน
ของประเทศไทย ชุดแผนท่ีความเหมาะสมในการเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทย และคู่มือการก่อสร้างระบบเติมน้ำาใต้ดิน 
ระดับต้ืน เพ่ือเผยแพรใ่หภ้าคสว่นต่างๆ ได้นำาไปประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกับพื้นท่ี (๒.๓) ก่อสรา้งระบบเติมน้ำาใต้ดินระดับต้ืน 
ผา่นบ่อวงคอนกรีต จำานวน ๕๐๐ แหง่ ในพื้นท่ีจังหวัดพษิณโุลก และก่อสรา้งระบบเติมน้ำาด้วยระบบหลังคาน้ำาฝนผา่นบอ่วง
คอนกรีต จำานวน ๓๐ แหง่ ในพื้นท่ีจังหวัดระยองและจันทบุร ีเพื่อแก้ไขปญัหาการลดลงของระดับน้ำาบาดาลและแก้ไขปญัหา
ภัยแล้ง (กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 การผลักดันน้ำาเค็ม

  กรมชลประทานได้ดำาเนินการติดตามการบริหารจัดการน้ำาเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำาแม่กลอง  
ท่าจีน เจ้าพระยา และปราจีน-บางปะกง โดยเฝ้าระวังความเค็มในน้ำาไม่ให้เกินเกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการผลิตประปา 
การเกษตร และปลูกกล้วยไม้ และมีมาตรการบริหารจัดการน้ำาเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มโดยการระบายน้ำาจากเขื่อน 
หรือผนัน้ำาเพ่ือผลักดันน้ำา การติดต้ังเครื่องสบูน้ำาและเครื่องผลักดันน้ำา การระบายน้ำาผา่นกาลักน้ำา และการทดลองกระแทกล่ิม
ความเค็มในแมน่้ำาด้วยวิธ ีWater Hammer Operation เปน็ต้น (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓)
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 ๒.๕.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์น้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณฝนเฉล่ียท่ัวประเทศ ๑,๓๔๓.๔ มิลลิเมตร ต่ำากว่าค่าปกติ 
หรือปริมาณฝนเฉล่ียคาบ ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๙ และมีปริมาณลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีปริมาณฝนเฉล่ีย 
๑,๖๖๐.๙ มิลลิเมตร ส่วนปริมาณน้ำาท่าโดยธรรมชาติเฉล่ียท้ังปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ มีปริมาณ ๒๕๑,๘๐๓  
ล้านลกูบาศก์เมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ สำาหรบัปรมิาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ ่
และขนาดกลางมปีริมาณลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลางมปีรมิาตรน้ำาใชก้าร ๑๐,๐๙๕  
และ ๑,๒๑๓ ล้านลกูบาศก์เมตร ตามลำาดับ ในสว่นของปรมิาณน้ำาบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีรมิาณกักเก็บรวมท้ังประเทศ  
๑,๑๓๗,๕๘๗ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อป ี โดยระดับน้ำาบาดาลไมค่่อยมกีารเปล่ียนแปลงมากนกั อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
มีความต้องการใช้น้ำาทุกกิจกรรมรวม ๖๒,๔๕๗.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำาเพื่อเกษตรกรรมมากท่ีสุด  
คิดเปน็รอ้ยละ ๘๒.๕๐ รองลงมาคือ เพื่อการรกัษาระบบนเิวศ อุปโภคบรโิภค และอุตสาหกรรม เมื่อพจิารณาในเชงิพื้นท่ี  
พบว่า พ้ืนท่ีเกษตรน้ำาฝน (นอกเขตชลประทาน) มปีรมิาณน้ำาต้นทุนมากกว่าความต้องการใชน้้ำา สำาหรบัพื้นท่ีชลประทาน  
มกีารวางแผนจัดสรรน้ำาในช่วงฤดแูล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ จำานวน ๑๗,๖๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมแีผนการจัดสรร 
เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอ่ืนๆ อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค  
สว่นการใชน้้ำาบาดาลสำาหรบับ่อเอกชนท่ีขออนญุาตใช ้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารใชจ้รงิ ๑๑,๖๖๖,๙๑๑ ลกูบาศก์เมตร

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารจัดทำากฎหมายลำาดับรอง ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัทรพัยากรน้ำา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหก้ารบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาเปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และใหก้ฎหมายมผีลบงัคับใชโ้ดยสมบูรณ์ 
และทำาการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตรพ์ื้นท่ีลุม่น้ำา โดยนำารอ่ง ๕ ลุม่น้ำา ได้แก่ ลุม่น้ำาสะแกกรงั ลุ่มน้ำาปราจีนบุร-ี
บางปะกง ลุม่น้ำาช ีลุม่น้ำามลู และลุม่น้ำาภาคใต้ฝั่ งตะวันตก เพื่อใหส้อดคล้องกับแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา ๒๐ ป ี 
ดำาเนนิการบรรเทาและแก้ไขปญัหาภัยแล้งและอุทกภัย ใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนด้วยการแจกจ่ายน้ำา ผลิตน้ำาด่ืมสะอาด 
รวมท้ังบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาร ิ ตลอดจนติดตามการบรหิารจัดการน้ำาเพื่อรกัษาระบบนเิวศ 
ในลุ่มน้ำา อาทิ การระบายน้ำาจากเข่ือนหรือผนัน้ำาเพื่อผลักดันน้ำาเค็ม (รูปท่ี ๒.๑๔)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
โดยอาศยักลไกคณะกรรมการลุม่น้ำา

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำา  
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
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 ๒) จัดหาน้ำาอุปโภคบริโภคให้ครบทุกพื้นท่ี รวมท้ังการจัดหาน้ำาสำารองในพื้นท่ีขาดแคลนในราคา 
ท่ีเหมาะสม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำา  
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภมูภิาค และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

 ๓) จัดการคุณภาพน้ำาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และระบบบำาบดัน้ำาเสยีรวมของชุมชน การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม ่ปอ้งกันและลดการเกิดน้ำาเสยีต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหล 
ของน้ำาเพ่ือรักษาระบบนเิวศ พรอ้มท้ังฟื้ นฟแูมน่้ำา ลำาคลอง และแหล่งน้ำาธรรมชาติท่ีมคีวามสำาคัญในทกุมติิ เพื่อการอนรุกัษ์ 
ฟื้ นฟู และใชป้ระโยชนท่ั์วประเทศ

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องค์การจัดการน้ำาเสีย กรมควบคุมมลพษิ

 ๔) อนรุกัษ์ฟื้ นฟสูภาพปา่ต้นน้ำาท่ีเส่ือมโทรมและปอ้งกันการพงัทลายของดิน 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

 ๕) เฝ้าระวังน้ำาบาดาลในพ้ืนท่ีภาคกลางท่ีมีการใช้น้ำาบาดาลเพื่อการเกษตรสูง พ้ืนท่ีเมืองใหญ่ท่ีมี 
การใชน้้ำาบาดาลค่อนขา้งสงู พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พืน้ท่ีท้ิงขยะอิเล็กทรอนกิสห์รอืโรงงานรบักำาจัดขยะอุตสาหกรรม  
พื้นท่ีภาคใต้ฝั่ งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา และพื้นท่ีท่ีมกีารเติมน้ำาใต้ดิน ด้วยมาตรการระยะสัน้ 
กลาง และยาว ดังนี ้

  ๕.๑) พื้นท่ีภาคกลางท่ีมกีารใช้น้ำาบาดาลเพื่อการเกษตรสงู โดย (๑) ระยะส้ัน จัดทำาขา่วสารสถานการณ ์
น้ำาบาดาลแจ้งต่อจังหวัดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรูผ้ลรวมการสูบใช้น้ำาบาดาลในพ้ืนท่ี โดยเห็นควรประกาศ
กำาหนดเปน็เขตน้ำาบาดาลท่ีต้องมกีารติดตามเฝา้ระวังพเิศษเรื่องระดับน้ำาบาดาล และจัดทำาบอ่สงัเกตการณ์น้ำาบาดาลเพิม่เติม 
ในชั้นน้ำาบาดาลระดับต้ืนให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีระดับน้ำาบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง (๒) ระยะกลาง ขอความร่วมมือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำาฐานข้อมลูการใช้น้ำาบาดาลเพือ่การเกษตรโดยการข้ึนทะเบยีนบอ่น้ำาบาดาลขนาด ๓-๖ นิว้ สง่ให ้
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาลควบคูกั่บการศกึษาทบทวนปรมิาณการใชน้้ำาบาดาลท่ีปลอดภัยจากชัน้น้ำาบาดาลระดับต้ืนในพื้นท่ี 
รวมท้ังการศกึษาทางด้านเศรษฐศาสตรเ์พื่อประเมนิความคุม้ค่าของการใชน้้ำาบาดาลเพื่อการทำานาและศกึษาด้านสงัคมศาสตร ์
และ (๓) ระยะยาว ควรศกึษาและจัดทำาโครงการพฒันาแหล่งน้ำาบาดาลต้นแบบเพ่ือใหส้ามารถประเมนิและควบคมุการใช ้
น้ำาบาดาลได้ ท้ังนี ้เพื่อสง่เสริมการใช้น้ำาบาดาลใหเ้กิดประโยชนสู์งสดุและคุ้มค่า
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  ๕.๒) พื้นท่ีเมอืงใหญ่ท่ีมกีารใชน้้ำาบาดาลค่อนขา้งสงู โดย (๑) ระยะสัน้ถึงกลาง จัดทำาขา่วสารสถานการณ์
น้ำาบาดาลรายจังหวัดท่ีมแีนวโนม้ระดับน้ำาบาดาลลดลงอย่างมนียัสำาคัญ แจ้งต่อจังหวัดและประชาสัมพนัธเ์พื่อสร้างการรบัรู้
ถึงผลรวมการสบูใช้น้ำาบาดาลในระยะยาวในพื้นท่ีท่ีจะสง่ผลกระทบใหช้ัน้น้ำาบาดาลเสยีสมดลุได้ โดยเหน็ควรประกาศกำาหนด 
เปน็เขตน้ำาบาดาลท่ีต้องมกีารติดตามเฝา้ระวังพเิศษเร่ืองระดับน้ำาบาดาล และ (๒) ระยะยาว จัดทำาบอ่สังเกตการณ์น้ำาบาดาล
เพิม่เติมใหค้รอบคลมุพื้นท่ีชุมชนเมอืง แหล่งท่องเท่ียว และนคิมอุตสาหกรรมหรอืโรงงานอุตสาหกรรม และขอความร่วมมอื 
ผู้ประกอบการ ท่ีขออนุญาตใช้น้ำาบาดาลในปริมาณสูงดำาเนินกิจกรรมเติมน้ำาใต้ดินด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  
โดยพิจารณากำาหนดมาตรการลดหย่อนค่าใช้น้ำาตามปริมาณน้ำาท่ีเติมเขา้สูร่ะบบน้ำาบาดาลได้

  ๕.๓) พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลาง ควรมีการจัดทำา 
บ่อสังเกตการณ์เพ่ิมเติมในช้ันน้ำาบาดาลระดับลึกท่ีมากกว่า ๑๕๐ เมตร ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับลักษณะ 
ทางด้านอุทกธรณีวิทยา และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใชน้้ำา

  ๕.๔) พื้นท่ีท้ิงขยะอิเล็กทรอนกิสห์รอืโรงงานรบักำาจัดขยะอุตสาหกรรม เชน่ พื้นท่ีอำาเภอยางตลาด
และอำาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีตำาบลบ้านซ่อง และตำาบลท่าถ่าน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
พ้ืนท่ีรับฝังกลบขยะชุมชน เช่น อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พื้นท่ีตำาบลท่าแลง อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
และจังหวัดสมทุรปราการ เปน็ต้น ท่ีตรวจพบปริมาณสารพษิกลุม่โลหะหนกัสงูเกินเกณฑ์มาตฐานน้ำาใต้ดินหรอืน้ำาบาดาล
เพื่อการบรโิภค เปน็อันตรายต่อสขุภาพประชาชนผูใ้ช้น้ำาบาดาล ขอ้เสนอแนะระยะสัน้ แจ้งผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพ
น้ำาบาดาลในพ้ืนท่ีดังกล่าวต่อจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและหนว่ยงานรบัผดิชอบในพื้นท่ีทราบ และหลีกเล่ียงการใช้ 
น้ำาบาดาลเพื่อการอุปโภคบรโิภค หรอืหากมคีวามจำาเปน็ต้องใชน้้ำาบาดาล ควรปรบัปรุงคุณภาพน้ำาบาดาลก่อนเขา้สูร่ะบบ
ประปาหมูบ้่านเพ่ือแจกจ่าย ข้อเสนอแนะระยะกลาง (๑) กำาหนดแผนงานเพื่อใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนเรื่องแหล่งน้ำา
และแผนติดตามการเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพน้ำาบาดาลอย่างใกล้ชิด (๒) ขอความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และกรมอนามยั ซ่ึงเปน็หนว่ยงานอนญุาตออกประกาศเรื่องการจัดทำาบอ่สงัเกตการณน์้ำาบาดาลในพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานรบักำาจัดขยะอุตสาหกรรม แหล่งฝงักลบขยะมลูฝอยชุมชน ใหจั้ดส่งขอ้มลูบอ่สงัเกตการณแ์ละผลการตรวจวิเคราะห ์
คุณภาพน้ำาบาดาลในพื้นท่ีดังกล่าวต่อกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบและเป็นฐานข้อมูล 
เพื่อประเมนิสถานการณ์ด้านน้ำาบาดาลต่อไป ขอ้เสนอแนะระยะยาว ศกึษาการแพรก่ระจายของสารพษิอันตรายขัน้รายละเอียด 
เพื่อกำาหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังศกึษาแนวทางการฟื้ นฟช้ัูนน้ำาบาดาลหากจำาเปน็

  ๕.๕) พื้นท่ีภาคใต้ฝั่ งตะวันออกของจังหวัดนครศรธีรรมราชและจังหวัดสงขลาท่ีมกีารแพรก่ระจาย 
ของน้ำาเค็มเขา้มาในแผน่ดิน โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ขอ้เสนอแนะระยะสัน้ (๑) จัดทำาข่าวสาร
สถานการณน์้ำาบาดาลพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลท่ีมกีารแพรก่ระจายของน้ำาเค็มเขา้มาในชัน้น้ำาบาดาลแจ้งต่อจังหวัดและประชาชน  
(๒) ประกาศแจ้งเตือนการกำากับควบคุมการเจาะบ่อน้ำาบาดาลในพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลท่ีชัน้น้ำาบาดาลมคุีณภาพกร่อยถึงเค็ม 
เป็นกรณีพิเศษ นับต้ังแต่กระบวนการเจาะ รูปแบบ และวัสดุท่ีใช้ในก่อสร้างบ่อน้ำาบาดาลให้ได้มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
ระยะกลางถึงยาว ควรศกึษาสาเหตกุารแพรก่ระจายของน้ำาเค็มสูช้ั่นน้ำาบาดาลขัน้รายละเอียด เพื่อกำาหนดมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังพจิารณากำาหนดเปน็เขตวิกฤตการณ์น้ำาบาดาลหากจำาเปน็

  ๕.๖) พื้นท่ีท่ีมีการเติมน้ำาใต้ดินท่ีดำาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน 
หลายหนว่ยงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศ เพื่อปอ้งกันความเสียหายต่อชัน้น้ำาบาดาลอันอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคตในการประเมนิ 
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงด้านปรมิาณน้ำาและคณุภาพน้ำาบาดาลในพื้นท่ีเติมน้ำา รวมท้ังความย่ังยืนและคุ้มค่าของระบบ 
การเติมน้ำาด้วยวิธกีารและรูปแบบดังกล่าว ข้อเสนอแนะระยะสัน้ ขอความร่วมมอืท้องถ่ินหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีดำาเนนิการ 
เติมน้ำาใต้ดินทกุรูปแบบ จัดทำาทะเบยีนบอ่เติมน้ำาใต้ดิน/สถานเีติมน้ำาใต้ดินทกุประเภท โดยระบุสถานท่ี รูปแบบ และวิธกีารเติมน้ำา  
พร้อมท้ังศกึษาประเมนิผลกระทบท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อใชเ้ปน็ขอ้มลูในการศกึษาติดตามการเปล่ียนแปลง 
ของระดับน้ำาบาดาลและคณุภาพน้ำาบาดาลต่อไป ขอ้เสนอแนะระยะกลางถึงยาว ควรมกีารศกึษาและประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมด้านน้ำาบาดาลในพื้นท่ีเติมน้ำาใต้ดินเป็นรายภูมิภาคเพื่อถอดบทเรียน รวมท้ังประเมินความยั่งยืนและคุ้มค่า 
ของการเติมน้ำาใต้ดิน

 หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล สำานกังานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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รูปที่	๒.๑๔	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ทรัพยากรน้ำา

การตอบสนอง (Response: R)

●	 พัฒน�ระบบกำ�กับและบังคับใช้กฎหม�ยด้�นปริม�ณ
และคุณภ�พทรัพย�กรน้ำ�	

●	 จัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� 
อย่�งเป็นระบบ	โดยเน้นก�รแก้ไขปัญห�เชิงพื้นที่	
(Area based) 

●	 พัฒน�แหล่งกักเก็บและระบบก�รจ่�ยน้ำ� 
ให้มีประสิทธิภ�พ

●	 ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 ปริม�ณน้ำ�ต้นทุนลดลง	
●	 อุทกภัย	ภัยแล้ง
●	 คว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ	
●	 คุณภ�พชีวิตของมนุษย์
●	 อัตร�ก�รไหลของน้ำ�	
●	 พื้นที่ที่ถูกกัดเซ�ะและถูกทับถม

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มต้องก�รใช้น้ำ�เพื่อก�รเกษตร
อุตส�หกรรม	อุปโภคบริโภค	 
และก�รท่องเที่ยว	

●	 มลพิษท�งน้ำ�จ�กปุ๋ย	ย�ฆ่�แมลง	 
น้ำ�เสียอุตส�หกรรม	และน้ำ�เสียชุมชน	

●	 ก�รบุกรุกพื้นที่แหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ

สถานการณ์ (State: S)

●	 ปริม�ณน้ำ�ต้นทุน	ได้แก่	น้ำ�ฝน	น้ำ�ท่�	 
น้ำ�บ�ด�ล	

●	 ปริม�ณน้ำ�ใช้ก�ร
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๒.๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
 ๒.๖.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 ทรพัยากรประมง

  เมื่อพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง จากข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วย
การลงแรงประมง๑๕ (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในแหล่งทำาการประมง ดำาเนนิการโดยเรอืสำารวจของกรมประมง 
ใชเ้ครื่องมอือวนลากแผน่ตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง ๔ เซนติเมตร ทำาการลากอวนเปน็เวลา ๑ ชัว่โมง ในเวลากลางวัน จากสถานี
สำารวจท้ังสิน้ ๘๖ สถาน ีใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ฝั่ งอ่าวไทย มค่ีา CPUE เท่ากับ ๑๒.๖๑ กิโลกรัมต่อชัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๗.๔๔  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีปริมาณ ๑๑.๗๓ กิโลกรัมต่อชัว่โมง ส่วนฝั่ งทะเลอันดามัน มีค่า CPUE เท่ากับ ๔๒.๕๙ กิโลกรัม 
ต่อชั่วโมง เพิม่ขึ้นร้อยละ ๔.๐๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีปริมาณ ๔๐.๙๔ กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อนำาค่า CPUE แต่ละฝั่ ง 
มาถ่วงน้ำาหนกัตามพืน้ท่ี พบว่า นา่นน้ำาไทยมค่ีา CPUE เท่ากับ ๒๒.๘๐ กิโลกรมัต่อช่ัวโมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๕.๒๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีมปีริมาณ ๒๑.๖๗ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง (รูปท่ี ๒.๑๕) (กรมประมง, ๒๕๖๓ก)

หมายเหต	ุ:	 ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ สำารวจโดยใช้เครื่องมอือวนลากแผน่ตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง ๒.๕ เซนติเมตร 
 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ สำารวจโดยใช้เครื่องมอือวนลากแผน่ตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง ๔ เซนติเมตร

ทีม่า	:	กรมประมง (๒๕๖๓ก)

รูปที่	๒.๑๕	ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

๑๕ ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหนว่ยการลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) คือ ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหนว่ยการลงแรงประมง (หรือท่ีรู้จักกันว่า 
อัตราการจับสัตว์น้ำา) เมื่ออัตราการจับสัตว์น้ำาท่ีมีการปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้ว สามารถนำามาใช้เพื่อเป็นตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรสัตว์น้ำาได้

๒๕๕๓ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐
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๐

ปร
ิมา

ณ
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รล
งแ

รง
ปร

ะม
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กร
ัม/

ชั ่ว
โม

ง)

น่านน้ำาไทยฝ่ังอ่าวไทย ฝ่ังอันดามัน

๒๗.๑๐
๓๐.๕๔

๒๔.๓๒
๒๐.๕๙

๓๒.๙๖ ๓๕.๑๗ ๓๗.๑๔

๑๘.๓๘
๒๑.๖๗ ๒๒.๘๐

๑๘.๕๖ 

๒๕.๐๒ 

๑๘.๒๓ 
๑๔.๖๙ 

๑๙.๘๙ 
๒๒.๕๙ 

๑๗.๖๑ 

๑๑.๐๐ ๑๑.๗๓ ๑๒.๖๑ 

๔๓.๖๘ 
๔๑.๒๖ 

๓๖.๑๕ 
๓๒.๐๕ 

๕๘.๓๓ ๕๙.๖๑ 

๗๕.๐๔ 

๓๒.๗๑ 

๔๐.๙๔ ๔๒.๕๙ 
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 ประเทศไทยได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามค่าผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน๑๖  
(Maximum Sustainable Yield: MSY) ผลการประเมนิ MSY แบบกลุ่มสตัว์น้ำาฝั่ งอ่าวไทย (กรมประมง, ๒๕๖๓ก) พบว่า

 - กลุ่มสัตว์น้ำาหน้าดิน ข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๖๒ MSY มีค่าเท่ากับ ๗๙๐,๙๘๕ ตัน ปริมาณ 
การลงแรงประมงท่ีระดับ MSY เท่ากับ ๒๒.๖๑ ล้านชัว่โมง ผลการจับสัตว์น้ำาหนา้ดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๕๔๕,๓๖๓ ตัน  
เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๕๒๓,๒๔๐ ตัน และปรมิาณการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๗.๓๔ ล้านชัว่โมง 
ต่ำากว่าปรมิาณการลงแรงประมงท่ีระดับ MSY ร้อยละ ๓๐.๓๕ 

 - ปลากะตัก ข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๖๒ MSY มีค่าเท่ากับ ๒๐๒,๐๗๗ ตัน ปริมาณการลงแรง 
ประมงท่ีระดับ MSY เท่ากับ ๑๗๒,๔๘๐ วัน ผลการจับปลากะตัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๑๒,๗๐๑ ตัน ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีปริมาณ ๑๓๕,๙๔๙ ตัน และปริมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๕๒,๔๗๖ วัน  
ต่ำากว่าปรมิาณการลงแรงประมงท่ีระดับ MSY ร้อยละ ๒๒๘.๖๘ 

 - ปลาผิวน้ำา ข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๖๒ MSY มีค่าเท่ากับ ๒๕๑,๕๔๗ ตัน ปริมาณการลงแรง 
ประมงท่ีระดับ MSY เท่ากับ ๑๓๓,๙๙๑ วัน ผลการจับปลาผวิน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๒๔๖,๔๙๖ ตัน เพิม่ขึน้จาก  
พ.ศ ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๒๒๗,๑๗๒ ตัน และปรมิาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๑๓,๗๐๕ วัน ต่ำากว่าปริมาณ
การลงแรงประมงท่ีระดับ MSY รอ้ยละ ๑๔.๗๖

 ในขณะท่ีผลการประเมนิ MSY แบบกลุม่สตัว์น้ำาฝั่ งทะเลอันดามนั พบว่า

 - กลุม่สัตว์น้ำาหนา้ดิน ข้อมลูในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๖๒ MSY มค่ีาเท่ากับ ๒๓๐,๑๑๕ ตัน ปริมาณการลงแรง
ประมงท่ีระดับ MSY เท่ากับ ๕.๓๓ ล้านชัว่โมง ผลการจับสตัว์น้ำาหนา้ดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๗๔,๗๑๗ ตัน เพิม่ขึน้ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๑๔๐,๒๒๒ ตัน และปรมิาณการลงแรงประมง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓.๙๘ ล้านชัว่โมง ต่ำากว่า
ปรมิาณการลงแรงประมงท่ีระดับ MSY รอ้ยละ ๓๓.๘๙

 - ปลากะตัก ข้อมลูในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๖๒ MSY มค่ีาเท่ากับ ๓๓,๐๐๗ ตัน ปรมิาณการลงแรงท่ีระดับ 
MSY เท่ากับ ๕๕,๑๕๘ วัน ผลการจับปลากะตัก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓๒,๔๔๒ ตัน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ 
๒๓,๑๙๔ ตัน และปรมิาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓๑,๕๘๘ วัน ต่ำากว่าปรมิาณการลงแรงประมงท่ีระดับ 
MSY ร้อยละ ๗๔.๖๑

 - ปลาผวิน้ำา ข้อมลูในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ MSY มค่ีาเท่ากับ ๑๑๘,๓๔๔ ตัน ปรมิาณการลงแรงประมง 
ท่ีระดับ MSY เท่ากับ ๖๗,๒๖๙ วัน ผลการจับปลาผิวน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๑๑,๖๘๘ ตัน ลดลงจาก พ.ศ. 
๒๕๖๑ ท่ีมปีริมาณ ๑๑๙,๕๕๗ ตัน และปรมิาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๔๔,๔๒๓ วัน ต่ำากว่าปรมิาณ 
การลงแรงประมงท่ีระดับ MSY รอ้ยละ ๕๑.๔๓ (ตารางท่ี ๒.๓๒)

๑๖ ค่าผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำาท่ีจะจับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยสัตว์น้ำาส่วนท่ีเหลือ 
ยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาแทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณนั้น นับเป็นการพิจารณาการจับท่ีรักษาสมดุลของวงจรชีวิตสัตว์น้ำา ภายใต้สภาวะการเกิด 
แก่ เจ็บ และตายของสัตว์น้ำาท่ีมนีั้น
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ตารางที่	๒.๓๒	ผลการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน	(MSY)	และปริมาณการลงแรงประมง	พ.ศ.	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๒

กลุ่มสตัว์น้ำา MSY
(ตัน)

ปรมิาณการลงแรง
ประมงทีร่ะดับ	MSY

ผลจับสตัว์น้ำา	
พ.ศ.	๒๕๖๑	

(ตัน)

ผลจับสตัว์น้ำา	
พ.ศ.	๒๕๖๒	

(ตัน)

ปรมิาณการ
ลงแรงประมง	
พ.ศ.	๒๕๖๒

สถานการณ์
ลงแรงประมง	
ระดับ	MSY

อ่าวไทย

สัตว์น้ำาหนา้ดิน ๗๙๐,๙๘๕ ๒๒.๖๑ ล้านชั่วโมง ๕๒๓,๒๔๐ ๕๔๕,๓๖๓ ๑๗.๓๔ ล้านชั่วโมง ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๓๐.๓๕

ปลากะตัก ๒๐๒,๐๗๗ ๑๗๒,๔๘๐ วัน ๑๓๕,๙๔๙ ๑๑๒,๗๐๑ ๕๒,๔๗๖ วัน ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๒๒๘.๖๘

ปลาผวิน้ำา ๒๕๑,๕๔๗ ๑๓๓,๙๙๑ วัน ๒๒๗,๑๗๒ ๒๔๖,๔๙๖ ๑๑๓,๗๐๕ วัน ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๑๔.๗๖

ทะเลอันดามัน

สัตว์น้ำาหนา้ดิน ๒๓๐,๑๑๕ ๕.๓๓ ล้านชั่วโมง ๑๔๐,๒๒๒ ๑๗๔,๗๑๗ ๓.๙๘ ล้านชั่วโมง ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๓๓.๘๙

ปลากะตัก ๓๓,๐๐๗ ๕๕,๑๕๘ วัน ๒๓,๑๙๔ ๓๒,๔๔๒ ๓๑,๕๘๘ วัน ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๗๔.๖๑

ปลาผวิน้ำา ๑๑๘,๓๔๔ ๖๗,๒๖๙ วัน ๑๑๙,๕๕๗ ๑๑๑,๖๘๘ ๔๔,๔๒๓ วัน ต่ำากว่า 
ร้อยละ ๕๑.๔๓

ทีม่า	:	กรมประมง (๒๕๖๓ก)

 สำาหรบัสถานการณ์ผลผลิตสตัว์น้ำาเค็ม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็ม ๑,๙๕๘.๐๙ พนัตัน  
ลดลงรอ้ยละ ๓.๘๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็ม ๑,๘๘๕.๒๒ พนัตัน และมมีลูค่าสตัว์น้ำาเค็ม ๑๓๙,๙๐๐.๕๐  
ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๕.๐๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมมีลูค่าสัตว์น้ำาเค็ม ๑๓๓,๑๖๑.๙๕ ล้านบาท สำาหรบัการจับแบบธรรมชาติ
มปีรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็ม ๑,๔๑๐.๖๗ พนัตัน มลูค่า ๖๖,๑๑๗.๘๒ ล้านบาท เปน็ปรมิาณการจับในนา่นน้ำาไทย ๑,๔๑๐.๔๒ 
พนัตัน (ร้อยละ ๙๙.๙๘) มลูค่า ๖๖,๑๐๘.๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๙.๙๙) ส่วนท่ีเหลือเปน็ปรมิาณการจับจากนอกนา่นน้ำาไทย  
๒๕๑ ตัน (ร้อยละ ๐.๐๒) มลูค่า ๙.๖๒ ล้านบาท (รอ้ยละ ๐.๐๑) ปรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็มในแต่ละพ้ืนท่ีทำาการประมง 
พบว่า ในบริเวณอ่าวไทย มปีรมิาณการจับ ๑,๐๔๐.๐๖ พนัตัน (ร้อยละ ๗๓.๗๓) บรเิวณทะเลอันดามนัมปีรมิาณการจับ 
๓๗๐.๓๖ พนัตัน (รอ้ยละ ๒๖.๒๕) และนอกนา่นน้ำาไทย ๒๕๑ ตัน (รอ้ยละ ๐.๐๒) สำาหรบัการเพาะเล้ียงชายฝั่ ง ประกอบด้วย  
กุง้ทะเล ปลาน้ำากร่อย (ปลากะพงและปลากะรัง) และหอยทะเล (หอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู่) ท่ีมีปริมาณ 
การเพาะเล้ียงและมผีลผลิต ๕๔๗.๔๒ พนัตัน มลูค่า ๗๓,๗๘๒.๖๘ ล้านบาท เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า  
ปรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็มจากธรรมชาติและการเพาะเล้ียงชายฝั่ งมแีนวโนม้ลดลง แต่มลูค่าสตัว์น้ำาเค็มมแีนวโนม้เพิม่ขึน้  
(ตารางท่ี ๒.๓๓) (กรมประมง, ๒๕๖๓ก)  
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ตารางที่	๒.๓๓	ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำาเค็ม	จำาแนกตามวิธีทำาการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

พ.ศ.
ปรมิาณสตัว์น้ำาเค็ม	

(พันตัน)
มูลค่าสตัว์น้ำาเค็ม	

(ล้านบาท)

จับจากธรรมชาติ เพาะเลีย้งชายฝั่ ง รวม จับจากธรรมชาติ เพาะเลีย้งชายฝั่ ง รวม

๒๕๕๓ ๑,๖๐๑.๓๐ ๗๕๕.๔๐ ๒,๓๕๖.๗๐ ๔๕,๕๐๕.๖๐ ๖๔,๖๒๐.๔๐ ๑๑๐,๑๒๖.๐๐

๒๕๕๔ ๑,๖๑๐.๔๐ ๘๑๗.๐๐ ๒,๔๒๗.๔๐ ๔๙,๖๓๐.๖๐ ๘๑,๔๒๒.๗๐ ๑๓๑,๐๕๓.๓๐

๒๕๕๕ ๑,๕๐๐.๒๐ ๘๑๗.๗๐ ๒,๓๑๗.๙๐ ๕๔,๙๑๑.๑๐ ๘๓,๒๑๗.๒๐ ๑๓๘,๑๒๘.๓๐

๒๕๕๖ ๑,๖๑๔.๕๐ ๕๖๑.๕๐ ๒,๑๗๖.๐๐ ๕๖,๑๙๑.๙๐ ๖๕,๓๕๒.๒๐ ๑๒๑,๕๔๔.๑๐

๒๕๕๗ ๑,๔๘๘.๓๐ ๔๘๒.๖๐ ๑,๙๗๐.๙๐ ๕๒,๒๔๒.๙๐ ๕๘,๒๑๓.๓๐ ๑๑๐,๔๕๖.๒๐

๒๕๕๘ ๑,๓๑๗.๒๐ ๕๐๘.๗๐ ๑,๘๒๕.๙๐ ๕๐,๙๐๐.๒๐ ๕๔,๖๐๕.๘๐ ๑๐๕,๕๐๖.๐๐

๒๕๕๙ ๑,๓๔๓.๓๐ ๔๙๙.๖๐ ๑,๘๔๒.๙๐ ๕๕,๗๘๗.๒๐ ๖๓,๔๖๔.๔๐ ๑๑๙,๒๕๑.๖๐

๒๕๖๐ ๑,๓๐๐.๔๐ ๔๘๐.๔๑ ๑,๗๘๐.๘๓ ๕๘,๒๒๒.๓๓ ๖๙,๒๑๙.๙๐ ๑๒๗,๔๔๒.๒๓

๒๕๖๑ ๑,๓๙๒.๙๓ ๔๙๒.๒๙ ๑,๘๘๕.๒๒ ๖๒,๐๐๐.๗๔ ๗๑,๑๖๑.๒๑ ๑๓๓,๑๖๑.๙๕

๒๕๖๒ ๑,๔๑๐.๖๗ ๕๔๗.๔๒ ๑,๙๕๘.๐๙ ๖๖,๑๑๗.๘๒ ๗๓,๗๘๒.๖๘ ๑๓๙,๙๐๐.๕๐

ทีม่า	: กรมประมง ( ๒๕๖๓ก)

 ปริมาณการจับตามกลุ่มสัตว์น้ำาเค็ม พบว่า กลุ่มปลาท่ีมีการจับมากท่ีสุดเป็นปลาเศรษฐกิจสำาหรับ 
การบริโภค ๘๒๔.๑๓ พันตัน (ร้อยละ ๕๘.๔๒) ส่วนใหญ่เป็นปลากระตัก ปลาหลังเขียว ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาทูแขก  
ปลาทรายแดง ปลาสีกุนตาโต และปลาเปด็ ๓๓๐.๔๗ พนัต้น (รอ้ยละ ๒๓.๔๓) รองลงมาคือ กลุม่หมกึ ๙๘.๓๗ พนัตัน  
(ร้อยละ ๖.๙๗) กลุ่มกุ้ง ๖๕.๐๙ พนัตัน (รอ้ยละ ๔.๖๒) กลุม่ปู ๕๐.๙๕ พนัตัน (รอ้ยละ ๓.๖๑) กลุม่หอย ๓๓.๐๓ พันตัน  
(ร้อยละ ๒.๓๔) และสัตว์น้ำาอ่ืนๆ ๘.๖๓ พนัตัน (รอ้ยละ ๐.๖๑) จากปรมิาณการจับสตัว์น้ำาเค็ม พบว่า จังหวัดท่ีมสีตัว์น้ำา 
ขึน้ท่ามากท่ีสดุ ๓ อันดับแรก โดยบรเิวณฝั่ งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรธีรรมราช ชุมพร และประจวบคีรขีนัธ ์และพ้ืนท่ี 
ฝั่ งอันดามนั ได้แก่ จังหวัดพังงา ภเูก็ต และสตูล (กรมประมง, ๒๕๖๓ก)

 ท้ังนี ้ เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย  
เพื่อแสดงการยอมรบัต่อความก้าวหนา้ของการแก้ไขปญัหาการทำาประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ 
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ของไทย ซึง่มพีฒันาการมาอยา่งต่อเนื่องนบัต้ังแต่ไทยได้รบัสถานะ
ใบเหลืองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนประสบความสำาเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยท้ังระบบเทียบเท่า
มาตรฐานสากลในปจัจุบนั นอกจากนี ้ยังได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ STOP IUU FISHING AWARD ครัง้ท่ี ๓ ด้านการตรวจสอบ 
ย้อนกลับสินค้าประมง โดยการนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจสอบสัตว์น้ำาท่ีจับจากเรือประมงไทยและสัตว์น้ำา 
ท่ีนำาเขา้จากต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๖๒ก และ ๒๕๖๒ข)  

	 ๒)	 หญ้าทะเล

  ประเทศไทยพบแหล่งหญ้าทะเลเติบโตได้ดีในบรเิวณชายฝั่ งน้ำาต้ืนและแพรก่ระจายในหลายรูปแบบพื้นท่ี  
เช่น ในแหล่งน้ำากร่อยบริเวณปากแม่น้ำา ชายฝั่ งน้ำาต้ืนท่ีมีพื้นทรายหรือทรายปนโคลน หรือขึ้นปะปนกับแนวปะการัง  
พบหญา้ทะเลรวม ๑๓ ชนดิ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๑ พบว่า พื้นท่ีแพรก่ระจายของหญา้ทะเลสามารถเคล่ือนยา้ยไปมา 
ได้ตลอด เนื่องจากหญ้าทะเลสามารถแพร่พันธุไ์ด้ท้ังแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ ดังนั้น พ้ืนท่ีท่ีเคยมีรายงาน 
การพบหญา้ทะเล จึงถือว่าเปน็พื้นท่ีท่ีมศีกัยภาพท่ีหญา้ทะเลจะเจรญิได้ 
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  จากข้อมลูการสำารวจ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบหญา้ทะเลเปน็พื้นท่ีรวม ๙๘,๙๑๒ ไร ่แบง่เปน็ บรเิวณอ่าวไทย 
ฝั่ งตะวันออก ๗,๔๖๐ ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดีมาก อ่าวไทยตอนบน ๒๐ ไร ่สถานภาพสมบูรณ์เล็กนอ้ย อ่าวไทยตอนกลาง  
๒๖,๖๑๖ ไร ่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดี อ่าวไทยตอนล่าง ๑,๑๙๒ ไร ่ สถานภาพเสื่อมโทรม-สมบูรณ์ดี ทะเลอันดามนั
ตอนบน ๒๐,๒๗๔ ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย-ดีมาก และทะเลอันดามันตอนล่าง ๔๓,๓๕๐ ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ 
เล็กนอ้ย-ปานกลาง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบแหล่งหญา้ทะเลแหง่ใหม ่๒ แหง่ คือ เกาะชา้ง จังหวัดระนอง มพีื้นท่ี ๒๕๕ ไร่  
และเกาะรงัใหญ ่จังหวัดภเูก็ต มพีื้นท่ี ๐.๖ ไร่ (ตารางท่ี ๒.๓๔) (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ก)

ตารางที่	๒.๓๔	สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๑

เขต จังหวัด สถานภาพ พื้นทีร่ายจังหวัด	(ไร)่ พื้นทีร่วม	(ไร)่

อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก

ตราด สมบูรณ์ดี-ดีมาก ๑,๖๑๔

๗,๔๖๐
จันทบุรี สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดีมาก ๒,๖๖๗

ระยอง สมบูรณ์ปานกลาง-ดีมาก ๑,๒๕๒

ชลบุรี สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดี ๑,๙๒๗

อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี สมบูรณ์เล็กนอ้ย ๒๐ ๒๐

อ่าวไทยตอนกลาง

ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์ปานกลาง ๑

๒๖,๖๑๖ชุมพร สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดี ๑๐,๘๘๙

สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดี ๑๕,๗๒๖

อ่าวไทยตอนล่าง

นครศรีธรรมราช สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ปานกลาง ๙๘

๑,๑๙๒

พัทลุง ไมร่ะบุ ๒๗

สงขลา สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดี ๒๖

ปตัตานี เสื่อมโทรม-สมบูรณ์ปานกลาง ๗๖๘

นราธวิาส สมบูรณ์ปานกลาง ๒๗๓

ทะเลอันดามนัตอนบน

ระนอง สมบูรณ์ปานกลาง ๑,๕๓๐

๒๐,๒๗๔พังงา สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ปานกลาง ๑๕,๘๐๓

ภเูก็ต สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ดีมาก ๒,๙๔๑

ทะเลอันดามนัตอนล่าง

กระบี่ สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ปานกลาง ๑๘,๗๙๕

๔๓,๓๕๐ตรัง สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ปานกลาง ๒๓,๐๙๔

สตูล สมบูรณ์เล็กนอ้ย-ปานกลาง ๑,๔๖๑

รวม ๙๘,๙๑๒

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (๒๕๖๓ก)
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  ปญัหาหลักท่ีก่อใหเ้กิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญา้ทะเลสามารถสรุปได้ ๒ สาเหต ุคือ (๑) สาเหตจุาก 
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะมีการเปล่ียนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะช่วง 
ปลายฤดรูอ้น หญา้ทะเลสว่นเหนอืพื้นจะหายไปจากพื้นท่ีเหลือแต่รากและสว่นใต้ดิน สว่นของใบจะแตกยอดใหมใ่นชว่งหมด
มรสมุตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มท่ีในชว่งปลายฤดมูรสมุตะวันออก และปญัหาคล่ืนลมมรสุมท่ีรุนแรง ทำาใหม้กีารเคล่ือนยา้ย 
ของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถมแนวหญ้า ตลอดจนผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำาทะเลอุณหภูมิสูง  
และ (๒) สาเหตเุกิดจากการกระทำาของมนษุย ์เชน่ การพฒันาชายฝั่ งทกุรูปแบบท่ีทำาใหม้ตีะกอนในน้ำาทะเลมากขึน้ การขุดลอก 
รอ่งน้ำาเดินเรือ รวมถึงการพฒันาพื้นท่ีในทะเลชายฝั่ งเพื่อการท่องเท่ียว สรา้งสะพาน ท่ีจอดเรอืในอ่าวท่ีมแีหล่งหญา้ทะเล  
การปล่อยน้ำาเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม บา้นเรอืนชุมชนขนาดใหญใ่กล้ชายฝั่ ง และจากนากุง้ ทำาใหค้ณุภาพน้ำาทะเลเสื่อมโทรม 
ตลอดจนการทำาประมงท่ีก่อใหเ้กิดความเสื่อมโทรมแก่แหล่งหญา้ทะเล (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ก) 

	 ๓)	 แนวปะการงั

  ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมพีื้นท่ีแนวปะการงัรวมท้ังสิน้ประมาณ ๑๔๙,๐๒๕ ไร่  
(เดิมมปีระมาณ ๑๔๘,๙๕๕ ไร่ พื้นท่ีแนวปะการังท่ีเพิม่ขึน้จากเดิมเนื่องจากมกีารสำารวจเพิม่เติมในจังหวัดปตัตานแีละนราธวิาส 
ซึง่เปน็พ้ืนท่ีเขา้ถึงได้ยากและเปน็พื้นท่ีเสีย่งภัย) อยูใ่นพื้นท่ี ๑๗ จังหวัด แบง่เปน็ แนวปะการงัฝั่ งทะเลอันดามนั มพีื้นท่ี 
แนวปะการงัท้ังหมด ๗๓,๓๖๕ ไร่ และฝั่ งอ่าวไทย มพีื้นท่ีแนวปะการังท้ังหมด ๗๕,๖๖๐ ไร่ จากการเปรยีบเทียบสถานภาพ 
แนวปะการังระหว่างฝั่งทะเลอันดามนัและฝั่งอ่าวไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ พบว่า สถานภาพแนวปะการงัมแีนวโนม้ 
ดีขึน้ โดยมกีารฟื้ นตัวหลังจากเกิดปรากฏการณป์ะการงัฟอกขาวใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงทำาใหแ้นวปะการงัเสยีหายเปน็จำานวนมาก 
ท้ังในฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งอ่าวไทย โดยทางฝั่ งทะเลอันดามัน แนวปะการังส่วนใหญ่ไม่เห็นการเปล่ียนแปลงสภาพ 
แนวปะการังชัดเจน อาจเนื่องมาจากหลายบริเวณยังได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์จนยังไม่สามารถฟื้ นตัวได้  
อยา่งไรก็ตาม ยงัมแีนวโนม้เพิม่ข้ึนโดยเฉพาะบรเิวณท่ีหา่งจากแผน่ดินหรอืมกิีจกรรมของมนษุยค่์อนขา้งนอ้ย สว่นแนวปะการงั
ทางฝั่ งอ่าวไทยพบแนวปะการงัหลายบรเิวณมแีนวโนม้การเปล่ียนแปลงในระยะยาวในทิศทางท่ีดีขึน้ (กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ข) 

  จากการสำารวจสถานการณป์ะการงัฟอกขาวในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ วันท่ี ๓ มถินุายน ๒๕๖๒) 
จำานวน ๑๔๘ จุด ประกอบด้วย ฝั่ งทะเลอันดามนั จำานวน ๕๙ จุด และฝั่ งอ่าวไทย จำานวน ๘๙ จุด พบว่า ปะการงัมสีเีขยีว/ไมพ่บ 
ปะการังฟอกขาว จำานวน ๑๑ จุด (รอ้ยละ ๗.๔) ปะการงัมสีเีทา/เริม่ฟอกขาว (สซีีด) จำานวน ๗๒ จุด (ร้อยละ ๗.๔) ปะการงั 
มสีเีหลือง/ฟอกขาว รอ้ยละ ๕-๒๕ จำานวน ๓๘ จุด (รอ้ยละ ๗.๔) ปะการงัมสีส้ีม/ฟอกขาว รอ้ยละ ๒๖-๕๐ จำานวน ๑๙ จุด  
(รอ้ยละ ๗.๔) และปะการงัมสีแีดง/ฟอกขาวมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ จำานวน ๘ จุด (รอ้ยละ ๗.๔) ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม  
การฟอกขาวของปะการงัใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือว่าไมรุ่นแรง แต่ต้องมกีารติดตามอยา่งใกล้ชดิเพือ่ประเมนิการฟื้นตัวของปะการงั  
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีพบการฟอกขาวต้ังแต่ระดับปานกลางถึงสงู บรเิวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก เชน่ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี 
หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี หมู่เกาะรังและเกาะกูด จังหวัดตราด และในฝั่ งทะเล
อันดามัน เช่น หมูเ่กาะกำา เกาะพยาม จังหวัดระนอง หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต และเกาะปู จังหวัดกระบี ่ และบางพื้นท่ี
ในบริเวณน้ำาต้ืนใกล้ชายฝั่ ง พบว่า มีการฟอกขาวเพิ่มขึ้น เช่น ชายฝั่ งแสมสาร (บริเวณวิหารหลวงพ่อดำา) นอกจากนี้  
จากการติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำาทะเลโดยใช้ข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ 
(National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) รวมท้ังจากเครื่องบันทึกอุณหภมูแิบบต่อเนื่อง พบว่า  
อุณหภูมิน้ำาทะเลต้ังแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดต่ำากว่าอุณหภูมิวิกฤตท่ีกระตุ้น 
การฟอกขาว (ประมาณ ๓๐.๕-๓๑.๐ องศาเซลเซยีส) ซึง่จะทำาใหป้ะการังหยุดฟอกขาว และค่อยๆ เริม่มกีารฟื้ นตัว โดยข้อมลู
จากหลายสถาน ีพบว่า ปะการงัตายจากการฟอกขาวนอ้ย (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ค) 

	 ๔)	 สตัว์ทะเลหายาก

  สตัว์ทะเลหายากในนา่นน้ำาไทย แบง่ออกเปน็ ๓ กลุม่ คือ เต่าทะเล พะยูน และโลมาและวาฬ ซึง่เปน็ดัชน ี
ชีวั้ดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  
(กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)
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  เต่าทะเลในประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐ พบท้ังหมด ๕ ชนดิ ได้แก่ เต่าตน ุ(Green turtle, Chelonia 
mydas) เต่ากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata) เต่าหญา้ (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea)  
เต่ามะเฟอืง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่าหวัค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta) กระจายตาม 
ฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งทะเลอันดามัน การวางไข่ของเต่าทะเลในธรรมชาติพบเพียง ๔ ชนิด ไม่พบการวางไข่ของเต่าหัวค้อน  
สว่นพะยูนพบเพียง ๑ ชนดิ คือ Dugong dugon แพรก่ระจายอยู่ในบรเิวณแหล่งหญา้ทะเลท้ังชายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
ของประเทศไทย โดยพบว่าจังหวัดตรงัเปน็แหล่งประชากรพะยูนท่ีใหญท่ี่สดุในประเทศไทย ในขณะท่ีกลุม่โลมาและวาฬ
พบในประเทศไทย ๒๗ ชนดิ โดยแบง่เปน็ ๒ กลุม่ คือ กลุ่มท่ีอยูป่ระจำาถ่ินใกล้ฝั่ งและกลุม่ท่ีมกีารอพยพยา้ยถ่ินระยะไกล  
กลุม่โลมาและวาฬท่ีอยูป่ระจำาถ่ินใกล้ฝั่ งพบ ๖ ชนดิ คือ โลมาปากขวด (Indo-Pacific bottlenose dolphin, Tursiops aduncus) 
โลมาหวับาตรหลังเรยีบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpbacked 
dolphin, Sousa chinensis) โลมากลุม่สตีเนลล่า (Stenella spp.) ประกอบด้วย โลมาลายแถบ (Striped Dolphin, Stenella 
coeruleoalba) โลมาลายจุด (Spotted dolphin, Stenella attenuate) โลมากระโดด (Spinner Dolphin, Stenella longirostris) 
โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) และวาฬบรูด้า (Bryde’s whale, Balaenoptera edeni) (กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

  สถิติการเกยต้ืนสัตว์ทะเลหายาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน 
รวมท้ังสิน้ ๕๔๗ ตัว จำาแนกเปน็ ซากเกยต้ืน ๓๖๕ ตัว และเกยต้ืนท่ีมชีวิีต ๑๘๒ ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลเกยต้ืน ๓๕๒ ตัว  
โลมาและวาฬเกยต้ืน ๑๘๔ ตัว และพะยูนเกยต้ืน ๑๑ ตัว ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมสีตัว์ทะเลหายากเกยต้ืน ๖๙๒ ตัว จำาแนกเปน็ 
ซากเกยต้ืน จำานวน ๔๓๖ ตัว และเกยต้ืนท่ีมชีีวิต ๒๕๖ ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลเกยต้ืน ๔๓๖ ตัว โลมาและวาฬเกยต้ืน ๒๔๒ ตัว  
และพะยูนเกยต้ืน ๑๔ ตัว สำาหรับสาเหตุการเกยต้ืนของเต่าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการติดเคร่ืองมือประมง ติดเศษอวน  
หลงทิศ การกินขยะ และการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส่วนกลุม่โลมาและวาฬส่วนใหญ่เกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ  
สำาหรบัพะยูนส่วนใหญ่มาจากการปว่ยตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนษุย ์(รูปท่ี ๒.๑๖) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 
๒๕๖๓จ) 

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (๒๕๖๓จ)

รูปที่	๒.๑๖	จำานวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๒	

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓

ซากเกยต้ืน : เต่าทะเล

เกยต้ืนท่ีมีชีวิต : โลมาและวาฬ

ซากเกยต้ืน : โลมาและวาฬ

เกยต้ืนท่ีมีชีวิต : พะยูน

ซากเกยต้ืน : พะยูน

เกยต้ืนรวมเกยต้ืนท่ีมีชีวิต : เต่าทะเล

๒๕๕๕ปี (พ.ศ.) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๐๐

๑๐๐

๓๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๗๐๐

-

จำา
นว

น 
(ต

ัว)

๒๙๔ ๒๙๔

๓๕๕

๔๑๓ ๔๓๓ ๔๑๓

๖๙๒

๕๔๗

๗๑
๑๐๔ ๘๘ ๘๘ ๑๐๗ ๑๐๖ ๑๑๐

๑๑๘
๒๓๔

๑๒๒ 
๑๔๕

๑๘๖ ๑๖๘
๑๔๒

๒๒๑

๑๗๔
๑๗๑

๔๙
๘๒ ๙๙ ๑๐๗

๑๒๙
๑๘๑

๒๐๒

๑๗ ๙ ๑๐ ๙ ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๐
๑

๑๓ ๒๕ ๑๐ ๑๑
๓๓

๗ ๒๑ ๑๐

๑ ๑ ๒ ๑ ๓ ๑ ๑
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  การสำารวจการวางไข่ของเต่าทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบเต่า ๔ ชนดิ ได้แก่ เต่ากระ เต่าตน ุเต่ามะเฟือง  
และเต่าหญ้า รวมท้ังเต่าทะเลไม่ทราบชนิด ข้ึนมาวางไข่บนชายหาด ๔๔๑ รัง เพิม่ขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีการวางไข่ 
ของเต่าทะเล ๔๑๓ รงั (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ฉ)

  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มถุินายน ๒๕๖๓ พบเต่าท้ัง ๔ ชนดิ  
ขึน้มาวางไขบ่นชายหาด ๓๖๑ รงั เพิม่ข้ึนจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมกีารวางไข่ของเต่าทะเล ๒๕๙ รัง (กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ฉ)

	 ๕)	 ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	และป่าพรุ

  พื้นท่ีปา่ชายเลน พบใน ๒๔ จังหวัด จากการสำารวจใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มพ้ืีนท่ีปา่ชายเลนคงสภาพ 
๑,๕๓๘,๑๘๕ ไร่ ซ่ึงเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจังหวัดท่ีพบพื้นท่ีปา่ชายเลนคงสภาพมากท่ีสดุ คือ จังหวัดพงังา (รูปท่ี ๒.๑๗) 
สำาหรบัปา่ชายหาด พบใน ๑๖ จังหวัดชายฝั่ งทะเล จำานวน ๖๕,๘๔๑ ไร ่และปา่พรุ พบใน ๑๐ จังหวัดชายฝั่ งทะเล จำานวน 
๒๗๓,๒๖๓ ไร ่(กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

รูปที่	๒.๑๗	พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ	พ.ศ.	๒๕๓๙	๒๕๔๓	๒๕๔๗	๒๕๕๒	๒๕๕๗	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (๒๕๖๓ง)

	 ๖)	 การกัดเซาะชายฝั่ ง

  ประเทศไทยมคีวามยาวชายฝั่ งประมาณ ๓,๑๕๑.๑๓ กิโลเมตร จากการสำารวจการเปล่ียนแปลงชายฝั่ ง 
โดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า พื้นท่ีท่ีประสบปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ งมคีวามยาวประมาณ 
๗๒๖.๗๖ กิโลเมตร แบง่ออกเปน็ พื้นท่ีท่ีดำาเนนิการแก้ไขปญัหาการกัดเซาะแล้ว ๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร เพ่ิมขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประมาณ ๗๘.๗๗ กิโลเมตร สำาหรบัพื้นท่ีชายฝั่ งท่ีไมม่กีารกัดเซาะ ระยะทาง ๒,๔๒๔.๓๗ กิโลเมตร มลัีกษณะเปน็พื้นท่ี 
ชายฝั่ งสมดลุ พ้ืนท่ีหาดหนิ/หนา้ผา พื้นท่ีชายฝั่ งท่ีมกีารสะสมของตะกอน พื้นท่ีก่อสรา้งรุกล้ำาแนวชายฝั่ ง และพื้นท่ีปากแมน่้ำา/ 

๒๕๓๙ปี (พ.ศ.)

พื้
นท

ี่ ป่า
ชา

ยเ
ลน

คง
สภ

าพ
 (ไ

ร่)

๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๐

๑,๐๔๗,๓๙๐

๑,๕๗๙,๗๘๑

๑,๔๕๘,๑๗๕
๑,๕๒๕,๐๖๑ ๑,๕๓๔,๕๘๕ ๑,๕๓๘,๑๘๕ ๑,๕๓๘,๑๘๕
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ปากคลอง การวิเคราะหแ์นวโนม้การเปล่ียนแปลงชายฝั่ ง พบว่า พื้นท่ีกัดเซาะรุนแรง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๒๒.๕๑ กิโลเมตร  
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่เท่ากับ ๔๒.๑๗ กิโลเมตร พื้นท่ีกัดเซาะปานกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๒๙.๓๗ กิโลเมตร เพ่ิมขึน้ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่เท่ากับ ๗.๖๔ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัดเซาะนอ้ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๗.๔๐ กิโลเมตร ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่เท่ากับ ๙๕.๙๒ กิโลเมตร (ตารางท่ี ๒.๓๕) (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

ตารางที่	๒.๓๕	สรุปสภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	๒๓	จังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๑
หนว่ย: กิโลเมตร

จังหวัด

พื้นท่ีท่ีประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ ง พื้นท่ีท่ีไมม่ีการกัดเซาะกัดเซาะชายฝั่ ง

รวมยังไมด่ำาเนินการแก้ไข ดำาเนิน
การ
แก้ไข
แล้ว

พื้นท่ี
สมดุล

พื้นท่ี
หาดหิน

/
หน้าผา

พื้นท่ี
สะสม
ตะกอน

พื้นท่ี
ก่อสร้าง
รุกล้ำา

พื้นท่ี
ปาก
แมน่้ำา/
ปาก
คลองรุนแรง ปานกลาง น้อย

ตราด ๕.๖๘ ๒.๔๘ ๐.๔๘ ๒๕.๘๑ ๑๐๓.๑๘ ๒๖.๐๘ ๒.๐๒ ๗.๖๐ ๔.๘๖ ๑๗๘.๑๙

จันทบุรี - - ๐.๐๔ ๒๙.๓๒ ๔๖.๐๒ ๒๑.๑๒ - ๔.๔๕ ๓.๑๐ ๑๐๔.๐๔

ระยอง ๐.๑๖ ๑.๑๖ ๐.๔๔ ๒๘.๘๒ ๕๘.๒๕ ๕.๙๙ ๐.๖๖ ๘.๙๓ ๑.๒๑ ๑๐๕.๖๑

ชลบุรี ๐.๒๓ ๐.๔๑ ๐.๒๕ ๖๔.๕๓ ๔๐.๒๗ ๓๗.๗๕ - ๒๕.๘๙ ๐.๘๓ ๑๗๐.๑๗

ฉะเชิงเทรา ๒.๔๕ - - ๑๑.๕๒ ๑.๘๖ - - - ๐.๗๓ ๑๖.๕๖

สมทุรปราการ ๐.๔๑ - - ๕๑.๙๑ ๒.๘๔ - - - ๒.๒๔ ๕๗.๔๐

กรุงเทพมหานคร - - - ๗.๑๑ - - - - - ๗.๑๑

สมทุรสาคร - - - ๔๐.๗๙  ๐.๔๑ - - - ๐.๘๘ ๔๒.๐๘

สมทุรสงคราม - ๐.๑๔ - ๑๕.๖๖ ๖.๖๘ - - - ๑.๗๑ ๒๔.๑๘

เพชรบุรี ๔.๑๓ ๑.๒๓ ๑.๑๑ ๔๒.๕๒ ๓๘.๔๓ - ๐.๓๒ ๐.๐๓ ๑.๙๕ ๘๙.๗๑

ประจวบคีรีขันธ์ ๐.๓๒ ๐.๖๒ ๓.๕๗ ๕๘.๑๘ ๑๒๕.๔๐ ๕๔.๓๐ ๑.๙๔ ๐.๗๖ ๑.๗๔ ๒๔๖.๘๓

ชุมพร - - ๐.๑๐ ๑๔.๕๓ ๑๕๕.๓๑ ๗๐.๔๓ ๐.๓๖ ๔.๗๘ ๒.๘๓ ๒๔๘.๓๓

สุราษฎร์ธานี - ๐.๓๐ ๐.๕๑ ๑๑.๓๙ ๑๒๗.๖๖ ๘.๓๔ ๐.๘๔ ๑.๗๑ ๖.๔๒ ๑๕๗.๑๗

นครศรีธรรมราช ๐.๗๙ ๑.๑๗ ๕.๔๘ ๖๗.๙๕ ๑๒๒.๐๙ ๓๓.๓๗ ๐.๕๔ - ๕.๔๒ ๒๓๖.๘๑

สงขลา ๒.๔๙ ๕.๐๕ ๖.๙๐ ๔๕.๑๓ ๙๐.๒๗ ๑.๕๒ ๕.๔๕ - ๑.๗๓ ๑๕๘.๕๓

ปตัตานี ๑.๕๔ ๔.๔๕ ๕.๑๓ ๑๙.๕๒ ๘๑.๘๕ ๐.๖๙ ๒๐.๐๕ ๓.๙๒ ๒.๘๗ ๑๔๐.๐๔

นราธวิาส ๑.๙๐ ๐.๕๘ - ๒๔.๑๑ ๒๖.๑๕ ๑.๑๓ ๒.๑๒ - ๑.๐๒ ๕๗.๐๒

ระนอง ๐.๔๖ ๒.๕๖ ๒.๔๑ ๖.๑๑ ๑๑๑.๔๓ ๒๙.๗๕ ๐.๐๘ ๐.๖๘ ๑๙.๐๖ ๑๗๒.๕๔

พังงา ๑.๐๙ ๐.๖๔ ๒.๘๙ ๖.๙๕ ๑๕๑.๒๓ ๓๒.๗๒ - ๓.๐๑ ๓๗.๒๕ ๒๓๕.๗๘

ภเูก็ต ๐.๑๖ ๕.๗๙ ๒.๓๐ ๒๔.๙๒ ๘๑.๖๙ ๘๑.๑๘ - ๒.๘๙ ๓.๘๙ ๒๐๒.๘๓

กระบี่ - ๑.๒๑ - ๑๒.๐๐ ๑๐๘.๘๔ ๕๕.๔๔ - ๓.๖๒ ๒๒.๖๗ ๒๐๓.๗๙

ตรัง ๐.๓๙ ๑.๕๗ ๕.๗๘ ๖.๔๑ ๗๙.๓๗ ๑๙.๗๓ ๓.๒๗ ๑.๐๙ ๑๗.๕๓ ๑๓๕.๑๔

สตูล ๐.๓๐ - - ๒๒.๒๙ ๑๑๐.๕๓ ๑๔.๖๘ - ๑.๒๑ ๑๒.๒๖ ๑๖๑.๒๗

รวม
๒๒.๕๑ ๒๙.๓๗ ๓๗.๔๐ ๖๓๗.๔๘ ๑,๖๖๙.๗๔ ๔๙๔.๒๑ ๓๗.๖๕ ๗๐.๕๗ ๑๕๒.๒๐

๓,๑๕๑.๑๓
๗๒๖.๗๖ ๒,๔๒๔.๓๗

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (๒๕๖๓ง)
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  สาเหตขุองการกัดเซาะชายฝั่ งแบ่งออกเปน็ ๓ กลุม่ ได้แก่ (๑) การทำาลายแนวปอ้งกันการกัดเซาะ 
โดยธรรมชาติ เช่น การทำาลายป่าชายเลน ป่าชายหาด แนวสันทราย หาดทราย และปะการัง เป็นต้น (๒) การรบกวน 
หรือเปล่ียนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรอืสิง่ก่อสรา้งท่ีมผีลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การพดัพาของตะกอน 
หรอืการเคล่ือนท่ีของคล่ืน และการพฒันาและการก่อสรา้งท้ังบรเิวณรมิชายฝั่ งและบนแผน่ดิน เปน็ต้น และ (๓) การกัดเซาะ 
จากสาเหตอ่ืุนๆ เชน่ การเปล่ียนแปลงบรเิวณปากแมน่้ำา การปรบัตัวเขา้สูส่มดุลใหมจ่ากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ  
การเปล่ียนแปลงของธรณสีณัฐานชายฝั่ ง และการกัดเซาะเนื่องจากเหตกุารณล์มพายุท่ีรุนแรงผดิปกติ เปน็ต้น จากขอ้มลู 
การกัดเซาะชายฝั่ งแยกตามสาเหตุ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า สาเหตเุกิดจากการเล้ียวเบนของกระแสน้ำาเมื่อสิน้สดุแนวโครงสรา้ง 
ทางวิศวกรรม (โครงสรา้งแข็ง) มากท่ีสดุ ระยะทาง ๖๖.๐๓ กิโลเมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๓๙.๔๙ รองลงมาคือ สาเหตุอ่ืนๆ  
ระยะทาง ๖๑.๕๑ กิโลเมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๓๖.๗๘ การก่อสรา้งโครงสรา้งท่ีต้ังฉากกับแนวชายฝั่ ง (โครงสรา้งดักตะกอน)  
ระยะทาง ๓๓.๔๘ กิโลเมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๒๐.๐๒ และการทำาลายปา่ชายเลน ระยะทาง ๖.๒๑ กิโลเมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๓.๗๑ 
(กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

	 ๗)	 ขยะทะเล

  ขยะทะเล๑๗ มแีหล่งกำาเนดิจากบนบก รอ้ยละ ๘๐ และจากทางทะเล ร้อยละ ๒๐ ซึง่ขยะทะเลสว่นใหญ่
มคีวามเชื่อมโยงกับขยะมลูฝอยท่ีมาจากแผน่ดิน โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีริมาณขยะทะเลท่ีคาดการณจ์ากปรมิาณขยะมลูฝอย
ในพ้ืนท่ี ๒๓ จังหวัดชายฝั่ งทะเล๑๘ ซึง่เปน็ขยะมลูฝอยท่ีมกีารกำาจัดไมถ่กูต้อง ประมาณ ๒.๒๔ ล้านตัน คิดเปน็รอ้ยละ ๑๘  
ของปริมาณขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝั่ งทะเล จำานวน ๑๒.๑๖ ล้านตัน (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓) และคาดว่าจะเปน็
ขยะพลาสติกท่ีมโีอกาสถกูพดัพาลงทะเลและตกค้างในระบบนเิวศทะเลและชายฝั่ ง ประมาณ ๒๖,๘๐๐-๔๐,๒๐๐ ตันต่อป ี
(กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ช) เมื่อพจิารณาในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่า ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีมกีาร
กำาจัดไมถ่กูต้องในพื้นท่ี ๒๓ จังหวัดชายฝั่ งทะเล มแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๒.๑๘) (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓) 

รูปที่	๒.๑๘	การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชายฝั่งทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๒

ทีม่า	: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓)

๑๗ ขยะทะเล คือ ของเสียท่ีเกิดจากมนุษย์ท่ีถูกท้ิงลงสู่ทะเลท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ำาหนักเบา 
และไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาท่ีสั้น จึงถูกพัดพาไปในท่ีท่ีห่างไกลจากแหล่งกำาเนิด โดยคล่ืน ลม กระแสน้ำา และน้ำาข้ึนน้ำาลง (กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ ง, ๒๕๖๒)

๑๘ ๒๓ จังหวัดชายฝั่ งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล (กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ ง, ๒๕๖๒)

นำามาใช้ประโยชน์ มีการกำาจัดถูกต้อง มีการกำาจัดไม่ถูกต้อง

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ปี (พ.ศ.)
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  การจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นท่ีชายหาด ปะการงั และปา่ชายเลน ๒๔ จังหวัด แบบมส่ีวนรว่มผา่นเครือขา่ย 
ภาคประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสว่นต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำานกึและลดผลกระทบ 
ต่อระบบนเิวศทางทะเล ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถรวบรวมขยะตกค้างได้จำานวนรวมท้ังสิน้ ๑,๕๖๘,๘๗๐ ชิน้  
น้ำาหนกัรวม ๑๐๓,๗๗๙ กิโลกรมั หรอืประมาณ ๑๐๔ ตัน และจากกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal  
Cleanup: ICC) ท่ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีชายฝั่ ง ๒๔ จังหวัด มผีูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ๔,๗๑๑ คน  
เก็บรวบรวมขยะตกค้างในทะเลและชายฝั่ งได้ ๒๕๐,๐๒๐ ช้ิน น้ำาหนกัรวม ๑๑,๖๘๕ กิโลกรัม หรอืประมาณ ๑๒ ตัน และ 
จากการรวบรวมและจำาแนกประเภทขยะตามวิธีมาตรฐาน ICC พบว่า ๑๐ อันดับขยะตกค้างท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่  
ขวดเครื่องด่ืมพลาสติก (ร้อยละ ๑๖) ถุงพลาสติกก๊อปแก๊ป (ร้อยละ ๑๓) ถุงพลาสติกอ่ืนๆ (รอ้ยละ ๙) เศษโฟม (รอ้ยละ ๙)  
ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่  มันฝรั่งอบกรอบ และอ่ืนๆ) (ร้อยละ ๖) ขวดเครื่องด่ืมแก้ว (ร้อยละ ๕) หลอด/ท่ีคนเคร่ืองด่ืม  
(รอ้ยละ ๕) กล่องอาหาร (โฟม) (รอ้ยละ ๕) ฝาจุกขวด (พลาสติก) (ร้อยละ ๔) และถ้วย/จานโฟม (รอ้ยละ ๓) สว่นท่ีเหลือ 
รอ้ยละ ๒๕ เปน็ขยะอ่ืนๆ (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓จ) 

 ๒.๖.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 ทรพัยากรประมง

  จากข้อมลูปรมิาณการจับสัตว์น้ำาต่อหนว่ยการลงแรงประมง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณเพ่ิมขึน้ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงว่ามคีวามอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรประมงเพิม่ขึน้ ซึง่เปน็ผลมาจากรฐับาลได้ดำาเนนิมาตรการ 
เพื่อปอ้งกันการประมงท่ีผดิกฎหมาย และสง่เสรมิความรว่มมอืในการขจัดและต่อต้านการประมงท่ีผดิกฎหมาย เพื่อใหเ้กิด 
การจัดการและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน การทำาประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม  
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๖๒ก)  
จากการดำาเนนิมาตรการปดิอ่าวในช่วงสตัว์น้ำามไีข่ วางไข ่ และเล้ียงตัวในวัยอ่อน โดยการกำาหนดใหใ้ช้เครื่องมอืและวิธทีำา 
การประมงท่ีสามารถทำาการประมงได้ รวมถึงให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการทำาการประมงตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณท่ี์กำาหนด ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาทางวิชาการเก่ียวกับวงจรชีวิตของสัตว์น้ำาท่ีอพยพตามหว้งเวลาในแต่ละ
พ้ืนท่ี สามารถฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น้ำาหลังมาตรการปดิอ่าวได้อย่างยัง่ยนื และสง่ผลใหส้ามารถจับปลาเศรษฐกิจเพิม่สงูขึน้ 
อยา่งมนียัสำาคัญ (กรมประมง, ๒๕๖๓ข) 
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	 ๒)	 หญ้าทะเล

  การเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายและจำานวนสิง่มชีวิีตในแนวหญา้ทะเล 
ลดลงโดยเฉพาะพะยูน นอกจากนี ้ยังส่งผลด้านอาหาร เชน่ ปรมิาณหอยชกัตีนในบรเิวณแหล่งหญา้ทะเลและบรเิวณใกล้เคียง
ลดลง เนื่องจากพื้นท่ีอยูอ่าศยัเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเพิม่ขึน้ของตะกอนดิน เปน็ต้น ซึง่สง่ผลกระทบทำาใหก้ารท่องเท่ียว
และรายได้ของประชาชนลดลง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

	 ๓)	 แนวปะการงั

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดปรากฏการณป์ะการงัฟอกขาวซึง่สง่ผลกระทบต่อปะการงัเอง กล่าวคือ การท่ีปะการงั 
อยูใ่นสภาวะฟอกขาวต่อเนื่องมาเปน็เวลานาน ทำาใหป้ะการงัค่อยๆ ตายไป โดยเฉพาะปะการงัในสกลุ Acropora spp. เปน็กลุม่ท่ี 
เริม่ตายก่อนชนดิอ่ืนๆ หลังจากท่ีฟอกขาวได้ ๑ เดือน ปะการงัชนดิอ่ืนค่อยๆ ทยอยตายตามไป (กรมทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝั่ ง, ม.ป.ป.ก) และเกิดผลกระทบต่อมนษุยแ์ละสิง่แวดล้อม ได้แก่ (๑) ปะการงัเกิดความเสื่อมโทรม สง่ผลกระทบ 
ต่อภาคการท่องเท่ียว (๒) ปะการงัฟอกขาวทำาใหแ้นวปะการงัเสื่อมโทรม สง่ผลกระทบต่อสมดลุในระบบนเิวศแนวปะการงั  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสรา้งประชาคมปลาในแนวปะการังและสิง่มชีวิีตในแนวปะการงัชนดิอ่ืนๆ (๓) เพ่ิมอัตราการกรอ่น 
ทางชวีภาพ (Bioerosion) และทำาลายโครงสรา้งของแนวปะการัง และ (๔) สังคมสิง่มชีีวิตชนดิอ่ืนๆ อาจเจรญิเติบโตแทนท่ี 
แนวปะการงัเดิม (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ม.ป.ป.ข)  

	 ๔)	 สตัว์ทะเลหายาก

  สถานการณก์ารเกยต้ืนและจำานวนท่ีลดลงของสตัว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ 
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หากจำานวนโลมาและวาฬลดลงจะทำาให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียสมดุลในเชิงของ 
หว่งโซ่อาหาร เปน็ต้น และด้านเศรษฐกิจ เช่น การลดลงของเต่าทะเลซึ่งเปน็หนึ่งในผูล่้าแมงกะพรุน จะส่งผลใหแ้มงกะพรุน 
มีปริมาณเพิ่มขึ้น อันอาจเป็นสาเหตุท่ีนำาไปสู่การลดลงของรายได้จากการท่องเท่ียว เป็นต้น (กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)
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	 ๕)	 ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	และป่าพรุ	

  ผลกระทบต่อปา่ชายเลน ปา่ชายหาด และปา่พรุ สว่นใหญเ่กิดจากกิจกรรมของมนษุยท่ี์สำาคัญ อาทิ  
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีไปเป็นบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านอาหาร โดยเฉพาะการลดลงของความหลากหลายและปริมาณสิ่งมีชีวิตท่ีมีวงจรชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับป่าชายเลน 
และพ้ืนท่ีชุม่น้ำา เช่น กุง้กลุาดำา กุง้แชบว๊ย และกลุม่ปลาท่ีนำามาบริโภค เปน็ต้น (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง) 
นอกจากนี ้ ยงัสง่ผลกระทบต่อสตัว์ชนดิต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่ในปา่ชายเลน โดยเฉพาะสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ตามพื้นปา่ชายเลนท่ีอาศยั
คืบคลาน เกาะ หรอืขุดรูอยูต่ามพื้นดิน รวมท้ังชนดิท่ีอาศยัอยู่ในน้ำาจะต้องมกีารปรบัตัวอย่างมากเพื่อการอยู่รอด ได้แก่ หอย 
ปู กุง้ หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน ไส้เดือนทะเล และครสัเตเชยีน (สัตว์ไมม่กีระดกูสนัหลังจำาพวกกุง้และปู) ซ่ึงต้องประสบ 
กับสภาวะต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เปน็ประจำาหรอืต้องอยู่ในสภาพไมเ่หมาะสมต่อการดำารงชวิีตโดยท่ัวไป เชน่ สภาวะท่ีทำาให ้
มกีารสญูเสยีน้ำาออกจากลำาตัว สภาพอุณหภมูสิงู สภาพท่ีมปีรมิาณออกซเิจนค่อนขา้งต่ำาของดินเลน และการเปล่ียนแปลง 
ความเค็มของน้ำา เปน็ต้น (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ม.ป.ป.ก)

	 ๖)	 การกัดเซาะชายฝั่ ง

  การกัดเซาะชายฝั่ ง สง่ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ เช่น การสญูเสยีพื้นท่ี การสญูเสยี 
ของสิง่แวดล้อมในระบบนเิวศชายหาด และทัศนยีภาพท่ีสวยงามของหาดทรายท่ีเปน็แหล่งท่องเท่ียว เปน็ต้น ซึง่สง่ผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพและอาหารทะเล การท่องเท่ียว ตลอดจนรายได้ของประชาชนลดลง (กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง)

	 ๗)	 ขยะทะเล

  ปญัหาขยะทะเลสง่ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ เชน่ ความหลากหลายและปรมิาณ 
ของสิง่มีชีวิตในทะเลลดลง และรายได้จากการท่องเท่ียวลดลง เป็นต้น และด้านสุขภาพ โดยเฉพาะขยะทะเลทำาให้เกิด 
แหล่งสะสมเชื้อโรค (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ง) ผลกระทบของขยะทะเลต่อสตัว์ทะเลและระบบนเิวศ  
ได้แก่ (๑) ผลกระทบต่อสตัว์ทะเล โดยสัตว์ทะเลหลายชนดิกินพลาสติกโดยเขา้ใจผดิคิดว่าเปน็อาหาร ซึง่สง่ผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินอาหาร ทำาใหส้ตัว์ขาดอาหารและอาจตายได้ในท่ีสดุ และขยะพลาสติกยงัเปน็อันตรายโดยการถกูรดั (Entangled) 
และทำาให้บาดเจ็บ (๒) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการสูญเสีย เช่น การตาย 
ของปะการัง เนื่องจากมีอวนจำานวนมากปกคลุมในแนวปะการัง การติดอวนของสัตว์ทะเลจนตายหรือติดเชื้อ ทำาให้เกิด 
การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินโดยติดมากับขยะท่ีล่องลอยอยู่ในน้ำาจากพื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง เป็นต้น  
และสง่ผลกระทบต่อสายใยอาหาร (Food Web) เมด็พลาสติกขนาดเล็กและขยะอ่ืนๆ ท่ีลอยอยูท่ี่ผวิน้ำาจะบงัแสงแดดไมใ่ห ้
สอ่งลงไปถึงแพลงก์ตอนและสาหรา่ยท่ีอยู่ด้านล่างซ่ึงเปน็สิง่มชีีวิตท่ีเปน็ผูผ้ลิตในสายใยอาหาร เมื่อแพลงก์ตอนและสาหรา่ย
ได้รับผลกระทบ สายใยอาหารก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย สัตว์ท่ีกินแพลงก์ตอนและสาหร่ายเป็นอาหารก็จะไม่สามารถ 
มีชีวิตได้ หากสัตว์เหล่านี้มีจำานวนลดลงก็จะมีผลทำาให้สัตว์ท่ีเป็นผู้บริโภคระดับสูงสุด อาทิ ปลาทูน่าและปลาฉลาม 
ลดลงตามไปด้วย ในท่ีสุดอาหารทะเลก็จะมีน้อยลงและราคาแพงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อปลาและนกทะเล
ท่ีกินเม็ดพลาสติกบริสุทธิเ์ข้าไป เช่น รบกวนระบบการย่อยและอุดตันทางเดินอาหาร หรือเป็นพิษต่อร่างกายจนทำาให้
เสียชีวิต เป็นต้น ขณะเดียวกันสารพิษท่ีตกค้างในเนื้อเยื่อยังถูกส่งต่อตามลำาดับห่วงโซ่อาหารจากสัตว์ทะเลขนาดเล็ก
ถึงปลาตัวโตและถึงสัตว์ผู้ล่าท่ีอยู่ปลายสุดซึ่งมีมนุษย์รวมอยู่ด้วย ผลกระทบจากสารพิษ พลาสติกสามารถถูกย่อย 
เป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด (Photodegradation) ทำาให้สารเคมีบางชนิดท่ีเป็นพิษละลายไปในน้ำาทะเล นอกจากนี้  
พลาสติกยงัสามารถดดูซึมสารพษิ เช่น Polychlorinated biphenyls (PCB) ท่ีอยู่ในน้ำาทะเลซึง่สามารถเขา้สู่สายใยอาหารได้ 
เมื่อถูกกินโดยสัตว์ และ (๓) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ขยะทะเลสร้างความเสียหายให้กับการเดินเรือ  
การประมง และสัตว์ทะเลจำานวนมาก รวมถึงนิเวศบริการท้ังในทะเลและชายฝั่ ง ส่งผลต่อรายได้ท้ังท่ีมาจากการประมง 
และการท่องเท่ียว ส่วนผลกระทบต่อสงัคมรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของมนษุย ์ เชน่ การได้รบับาดเจ็บจากขยะบรเิวณ
ชายหาดและขยะทะเลพลาสติกขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าไปปนเปื้ อนในห่วงโซ่อาหารท้ังมนุษย์และสัตว์ทะเล เป็นต้น  
(สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ม.ป.ป.ข) 
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 ๒.๖.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิการเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดังนี้

	 ๑)	 ทรพัยากรประมง

  กรมประมงได้ดำาเนินการ (๑) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนษุยด้์านการประมง โดยบูรณาการตรวจรว่มเรอืประมงและแรงงานบนเรอืประมง ๑๔๘ ครัง้ ตรวจแรงงานประมง 
ในเรอืประมงพาณชิย์ ๑๓,๑๖๒ ราย จัดทำาหนงัสือคนประจำาเรอืสำาหรบัแรงงานต่างด้าว ๕๗,๕๐๔ ราย และอบรมพฒันา 
ศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านมาตรฐานแรงงานท่ีดี ๖๑ ราย (๒) สง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่จำานวน ๒ กลุม่สตัว์น้ำา คือ  
กลุม่สตัว์น้ำาจืดและกลุ่มสัตว์น้ำาชายฝั่ ง โดยการเพิม่ประสิทธภิาพและลดต้นทนุการผลิตสตัว์น้ำาในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจำานวน  
๑๐๐ แปลง ประกอบด้วย ส่งเสรมิเกษตรกรแบบแปลงใหญ ่พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๑๑ แปลง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำานวน ๕๐ แปลง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวน ๑๖ แปลง และแปลงเตรยีมความพรอ้ม จำานวน ๒๓ แปลง (๓) การบรหิารจัดการทรพัยากรประมง โดยดำาเนนิการ 
ประเมนิ MSY ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามนั ๓,๒๗๒ ลำา และแหล่งน้ำาจืด ๑๘ แหง่ เพือ่ประเมนิปรมิาณสัตว์น้ำาสงูสุดท่ีสามารถ
ทำาการประมงได้อยา่งยัง่ยนืในรอบปขีองการออกใบอนญุาตทำาการประมง กำาหนดมาตรการและควบคุมการทำาประมงใหเ้ปน็ไปตาม 
พระราชกำาหนดการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๕๐ ครัง้ ออกใบอนญุาต ใบรบัรอง หนงัสอือนญุาต และหนงัสอืรับรอง
ภายใต้พระราชกำาหนดการประมงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๔๗,๐๕๔ ฉบบั ติดตาม และเฝา้ระวังการทำาประมง เรอืประมง  
ท่าเทียบเรือ แพปลา สะพานปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมง (๔) โครงการเพิม่ผลผลิตสตัว์น้ำาโดยชุมชน 
มสีว่นรว่มใหกั้บชุมชนประมงชายฝั่ ง ๓๒ ชุมชน ในพ้ืนท่ี ๑๔ จังหวัดชายทะเล โดยการจัดทำาซ้ังกอ ๑๔ แหง่ ทำาความสะอาด
บา้นปลา ๗ แหง่ ปล่อยพันธุส์ตัว์น้ำา ๙,๗๔๐,๐๐๐ ตัว และสนบัสนนุธนาคารสัตว์น้ำาชุมชน ๑ แหง่ (กรมประมง, ๒๕๖๓ค)  
และ (๕) ประกาศปดิอ่าวไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำาหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดสูตัว์มไีขห่รอืวางไข ่รวมถึงใหท้รพัยากรสตัว์น้ำา 
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มีความสมบูรณ์เพศ ผสมพันธุ์ และมีการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ปลาลัง และปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ชุมพร และสรุาษฎร์ธาน ีระหว่างวันท่ี ๑๕ กมุภาพันธ-์๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อด้วยเขตพื้นท่ีพิเศษ 
๗ ไมล์ทะเล และพื้นท่ีอ่าวประจวบคีรีขันธ ์อีก ๓๐ วัน (กรมประมง, ๒๕๖๓ง)

	 ๒)	 หญ้าทะเล	แนวปะการงั	และสตัว์ทะเลหายาก

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) ปลกูหญา้ทะเลแบบบูรณาการและมส่ีวนรว่ม  
จำานวน ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ โดยนำาหญ้าทะเลไปปลูกเสรมิในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเหมาะสม ๔ พ้ืนท่ี ได้แก่ อ่าวพงังา อ่าวคุง้กระเบน  
อ่าวทุง่มหา และทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ี ๖๐ ไร ่ (๒) ปลูกเสรมิปะการงับนพื้นท่ีแนวปะการงัธรรมชาติ จำานวน  
๑๐ พ้ืนท่ี ใน ๙ จังหวัด ๑๕๐ ไร่ (๓) ยกระดับการช่วยเหลือสตัว์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสนบัสนนุการดำาเนนิการพิทักษ์
สตัว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ ฉลามวาฬ ในพื้นท่ี ๒๔ จังหวัดชายทะเลท่ีมพีื้นท่ีปา่ชายเลน (๔) จัดการ 
และซอ่มแซมทุน่เพื่อการอนรุกัษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นท่ีอ่าวไทยและอันดามนั ๗ จังหวัด และ (๕) ติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพน้ำาทะเลในพื้นท่ีชายฝั่ งอ่าวไทยและอันดามนั รวม ๑๖๘ สถาน ี(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓จ)

	 ๓)	 ป่าชายเลน	ป่าชายหาด	และป่าพรุ	

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มีการดำาเนินการ ได้แก่ (๑) ปลูกป่าชายเลน ใน ๑๙ จังหวัด  
รวม ๗,๖๗๕.๒๒ ไร ่ (๒) การทวงคืนผนืปา่ชายเลน ใน ๒๐ จังหวัด รวม ๑๗๔ คดี พื้นท่ีทวงคืน ๕,๒๒๑.๕๙ ไร ่มผีูต้้องหา  
๑๘ คน (๓) การรื้อถอนผลอาสินในพื้นท่ีทวงคืน ใน ๑๑ จังหวัด ดำาเนนิการร้ือถอนแล้ว ๑๑๐ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๔,๙๘๘.๓๕ ไร ่
(๔) ดำาเนนิโครงการปา่ในเมอืง “สวนปา่ประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จำานวน ๑๐ โครงการ ๑๐ จังหวัด พื้นท่ี ๓,๕๒๗ ไร ่ 
ได้รับอนมุติัโครงการแล้ว ๘ โครงการ และอยูร่ะหว่างดำาเนนิการขออนมุติั ๒ โครงการ (๕) จัดต้ังสวนพฤกษศาสตรป์า่ชายเลน 
นานาชาติ รัชกาลท่ี ๙ ในพื้นท่ีป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ตำาบลหนองบัว อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พื้นท่ี ๕๑๘ ไร่  
และ (๖) บริหารจัดการพื้นท่ีสงวนชวีมณฑลระนอง โดยการติดตามสถานการณแ์ละการเปล่ียนแปลงทรพัยากรทางชวีภาพ 
การสรา้งการรบัรูข้องสาธารณะ และสรา้งการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์ระบบนเิวศ และ (๗) เตรยีมออกกฎหมายลำาดับรอง 
ตามมาตรา ๑๘ แหง่พระราชบญัญติัสง่เสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำาเนนิการ 
ใน ๔ จังหวัด พ้ืนท่ีรวม ๒๙๑,๗๑๕ ไร ่ โดยอยูร่ะหว่างการประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน รงัวัดจัดทำาแนวเขต 
ปา่ชายเลนอนรัุกษ์ และปรบัปรุงรา่งกฎกระทรวงมาตรการคุ้มครองและแผนท่ี (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ซ)

	 ๔)	 การกัดเซาะชายฝั่ ง

  กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) จัดทำามาตรการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ ง  
แบ่งออกเปน็ ๓ มาตรการ ๘ รูปแบบ ได้แก่ มาตรการสขีาว คือ การดำาเนนิการด้วยรูปแบบการกำาหนดพืน้ท่ีถอยรน่ หา้มก่อสรา้ง 
หรือกระทำากิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงสภาพสัณฐานชายหาดและเนินทรายเพื่อให้ธรรมชาติปรับสมดุล มาตรการสีเขียว  
ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ การปลกูปา่ การฟ้ืนฟชูายหาด และการปกัเสาดักตะกอนเพื่อปลูกปา่ชายเลน และมาตรการ 
สเีทา ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คือ เข่ือนกันคล่ืนนอกชายฝั่ ง รอดักทราย เข่ือนปอ้งกันตล่ิงรมิทะเล และกำาแพงปอ้งกันคล่ืน 
รมิชายหาด (๒) จัดทำาข้อมลูวิชาการระบบกลุม่หาดประเทศไทย โดยแบง่เปน็ ๘ กลุม่หาด ๓๑๘ ระบบหาดยอ่ย เพื่อนำาไปใช้ 
ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝั่ งอย่างเป็นระบบ (๓) จัดทำาหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ ง เพื่อใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนำาไปใชเ้ปน็แนวทางปฏิบติั (๔) จัดทำารา่งกฎกระทรวงกำาหนด
เขตพื้นท่ีใช้มาตรการในการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ งสำาหรบัการดำาเนนิโครงการก่อสรา้งกำาแพงปอ้งกันคล่ืนรมิชายหาด
และเข่ือนปอ้งกันตล่ิงริมทะเล พ.ศ. .... และใช้การจัดทำารายงานข้อมลูทางด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Checklist)  
เปน็มาตรการด้านสิง่แวดล้อม สำาหรบัโครงการก่อสรา้งกำาแพงปอ้งกันคล่ืนรมิชายหาดและเขื่อนปอ้งกันตล่ิงรมิทะเล ในพ้ืนท่ี
ชายฝั่ งทะเล ๒๓ จังหวัด (๕) จัดทำารา่งมาตรการในการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ ง ๓ ระบบหาด คือ ระบบหาดบางเบดิ-เขาถ้ำาธง  
ระบบหาดทุง่ทราย จังหวัดชุมพร และระบบหาดมดตะนอย-หาดสำาราญ จังหวัดตรงั และ (๖) ปกัไมไ้ผช่ะลอความรุนแรง 
ของคล่ืนในชายฝั่ งท่ีเปน็โคลน ๖ จังหวัด ๘ พื้นท่ี รวมระยะทาง ๑๖,๓๐๐ เมตร (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ฌ)  
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	 ๕)	 ขยะทะเล

  กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มกีารบรหิารจัดการขยะทะเลโดยการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนเิวศ 
ท่ีสำาคัญอยา่งมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น จัดทำามาตรการลดการใชถุ้งพลาสติก เลิกใชโ้ฟมบรรจุอาหาร และนำาไปปฏิบติัใชกั้บ
จังหวัดชายฝั่ งทะเล รวมท้ังสำารวจและศกึษาเชิงวิชาการท้ังด้านสถานการณข์ยะทะเล สาเหตแุละผลกระทบต่อระบบนเิวศ
และทรัพยากร โดยเฉพาะสตัว์ทะเลหายาก รวมท้ังการวิจัยด้านไมโครพลาสติก สำาหรบักิจกรรมเก็บขยะทะเลแบบมส่ีวนรว่ม
ได้ดำาเนนิการในพื้นท่ี ๒๔ จังหวัดชายฝั่ งทะเลรวม ๑๘๕ ครัง้ ๑๑๔ พื้นท่ี (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, ๒๕๖๓ช)  

 ๒.๖.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 
เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕.๒๑ โดยสหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคการประมงไทย เพื่อเสนอ 
การยอมรบัต่อความก้าวหนา้ของการแก้ไขปญัหาการทำาประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ของไทย และยงัได้รบัรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP FISHING AWARD 
ครัง้ท่ี ๓ ด้านการตรวจสอบยอ้นกลับสนิค้าประมงโดยการนำาระบบอิเล็กทรอนกิส์มาใช ้ ส่วนหญา้ทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
พบแหล่งหญา้ทะเล ๙๘,๙๑๒ ไร ่มสีถานภาพความสมบูรณต้ั์งแต่เสื่อมโทรมเล็กนอ้ยถึงสมบูรณดี์มาก สำาหรบัแนวปะการงั 
ของไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๔๙,๐๒๕ ไร่ และมีแนวโน้มสภาพดีข้ึน ซึ่งสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถือว่าไม่รุนแรง โดยพื้นท่ีฝั่ งอ่าวไทยมีสถานการณ์ตึงเครียดกว่าพื้นท่ีฝั่ งอันดามัน นอกจากนี้ จากสถิติการเกยต้ืน 
ของสัตว์ทะเลหายาก พบว่า ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบ ๕๔๗ ตัว ลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่พบการเกยต้ืน  
๖๙๒ ตัว สว่นใหญเ่ปน็เต่าทะเล โลมาและวาฬ และพะยูน ตามลำาดับ สำาหรบัพื้นท่ีปา่ชายเลนคงสภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีจำานวน ๑,๕๓๘,๑๘๕ ไร่ เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรับใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีชายฝั่ งของประเทศไทยประสบปัญหา
การกัดเซาะ ๗๒๖.๗๖ กิโลเมตร ซึ่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร และมีระดับการกัดเซาะรุนแรง 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ สำาหรับขยะทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดชายฝั่ งทะเล  
มกีารกำาจัดไมถู่กต้องมแีนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ และจากกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดสากล พบว่า ๓ อันดับแรก  
เป็นขยะพลาสติก สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ พบเต่า  
๔ ชนดิ ได้แก่ เต่ากระ เต่าตน ุ เต่ามะเฟือง และเต่าหญา้ รวมท้ังเต่าทะเลไมท่ราบชนดิ ขึน้มาวางไขบ่นชายหาด ๓๖๑ รงั  
เพิม่ขึน้จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมกีารวางไขข่องเต่าทะเล ๒๕๙ รงั
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 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมกีารดำาเนนิการเพื่อบริหารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยการเพิม่ผลผลิต
สตัว์น้ำาโดยชุมชนมสีว่นรว่ม ประกาศปดิอ่าวไทยเพื่อกำาหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดสูตัว์วางไข ่ ปลกูเสรมิปะการงับนพื้นท่ี 
แนวปะการังธรรมชาติ จำานวน ๑๐ พืน้ท่ี ใน ๙ จังหวัด ๑๕๐ ไร ่ปลกูหญา้ทะเลแบบบูรณาการและมสีว่นรว่ม ทวงคืนผนืปา่ชายเลน  
๕,๒๒๑.๕๙ ไร ่รื้อถอนสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ในพื้นท่ีทวงคืน ดำาเนนิโครงการปา่ในเมอืง สวนปา่ประชารฐั เพื่อความสุขของคนไทย  
๑๐ จังหวัด ๓,๕๒๗ ไร ่จัดทำามาตรการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ งโดยแบง่เปน็มาตราการสขีาว มาตรการสเีขยีว และมาตรการสเีทา  
จัดทำาขอ้มลูวิชาการระบบกลุม่หาดของประเทศไทยเพื่อนำาไปใช้เปน็ขอ้มลูพื้นฐานในการบรหิารจัดการทรพัยากรชายฝั่ ง 
อยา่งเปน็ระบบ จัดทำาหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำาแผน/โครงการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ ง เพื่อเปน็แนวทางจัดทำามาตรการ 
แนวทางและโครงการท่ีเหมาะสมสำาหรบัแต่ละพ้ืนท่ีต่อไป รวมท้ังมกีารใช้ไมไ้ผซ่ึง่เปน็วัสดธุรรมชาติในการปกัชะลอความรุนแรง 
ของคล่ืนในชายฝั่ งทะเลท่ีเปน็โคลน ปลกูปา่ชายเลน และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษ์และดแูลระบบนเิวศ  
ตลอดจนมีการยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสนับสนุนการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก รวมท้ัง 
เฝา้ระวังโดยการติดตามคณุภาพสิง่แวดล้อม ตลอดจนดำาเนนิการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนเิวศท่ีสำาคัญอยา่งมสีว่นรว่ม 
จากทุกภาคสว่น จัดทำามาตรการการลดใช้ถงุพลาสติก และเลิกใชโ้ฟมบรรจุอาหาร โดยนำาไปปฏิบติัใชกั้บจังหวัดชายฝั่ งทะเล  
(รูปท่ี ๒.๑๙)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สง่เสรมิและรณรงค์ใหม้กีารใช้เครื่องมอืประมง วิธกีารทำาประมง และพื้นท่ีทำาการประมงท่ีเหมาะสม 
เพื่อปอ้งกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยั แนวปะการงั หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลอ่ืน

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมประมง และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

 ๒) จัดต้ังศนูย์อนรุกัษ์ความหลากหลายทางประมง โดยใหชุ้มชน/ท้องถ่ิน เปน็ผูด้ำาเนนิการหลัก หนว่ยงาน
รฐัใหก้ารสนบัสนนุองค์ความรู้และงบประมาณ เพื่อการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางประมงและเปน็การสรา้งอาชีพในชุมชน/
ท้องถ่ินต่างๆ 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมประมง และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

 ๓) บูรณาการความร่วมมอืในการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม คุม้ค่า ไมส่ง่ผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งให้มีการ
ติดตามประเมินผลโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลท่ีมีการก่อสร้างไปแล้วทุกปี หากพบโครงสร้างมีการชำารุด 
หรอืไมส่ามารถปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ งได้ ควรมกีารซอ่มแซม ปรบัปรุง หรอืหาแนวทางในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 
โดยวิธอ่ืีนๆ ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อไป

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ 
และผงัเมอืง และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน

 ๔) สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่ม โดยการสรา้งเครอืขา่ยภาคประชาชน หนว่ยงานภาครฐั และนกัวิจัย/ 
นักวิชาการ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมท้ังช่วยแก้ไขปัญหา เช่น  
การทำาประมงผดิกฎหมาย การกัดเซาะชายฝั่ ง เปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และกรมประมง

 ๕) สง่เสรมิและสนบัสนนุการศกึษา วิจัย และสำารวจเชิงวิชาการ ในการใช้วัสดทุดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีมต้ีนทุนต่ำา เพื่อแก้ไขปญัหาขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในสิง่แวดล้อม 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และสำานักงานสภานโยบาย 
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ
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รูปที่	๒.๑๙	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การตอบสนอง (Response: R)

●	 พัฒน�และปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	
●	 สร�้งคว�มตระหนกั	ใหค้ว�มรู	้และสง่เสรมิก�รมส่ีวนรว่ม 
จ�กทุกภ�คส่วนในก�รปกป้องและฟื้นฟูทรัพย�กร 
ท�งทะเลและช�ยฝั่ง	

●	 กำ�หนดเขตพืน้ทีใ่ชม้�ตรก�รในก�รปอ้งกนัก�รกดัเซ�ะ
ช�ยฝั่ง	

●	 วิจัยและติดต�มสถ�นภ�พทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝ่ัง

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและก�รลงทุน	
●	 ก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยฝั่งทะเล	 
●	 คว�มต้องก�รอ�ห�ร	
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
และแหล่งอ�ห�รทะเล	

●	 ก�รท่องเที่ยวและร�ยได้ของประช�ชน	
●	 แหล่งสะสมของส�รพิษและแหล่งเชื้อโรค

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 ก�รขย�ยตัวภ�คเกษตร	อุตส�หกรรม 
	 และก�รท่องเที่ยว	
●	 ก�รใช้ทรัพย�กรเกินคว�มส�ม�รถ 
	 ในก�รรองรับของพื้นที่

สถานการณ์ (State: S)

●	 ทรัพย�กรประมง	
●	 หญ้�ทะเล	
●	 แนวปะก�รัง
●	 สัตว์ทะเลห�ย�ก	
●	 ป่�ช�ยเลน	ป่�ช�ยห�ด	และป่�พรุ	
●	 ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง	
●	 ขยะทะเล
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๒.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๒.๗.๑ สถานการณ์

 ความหลากหลายด้านระบบนเิวศในประเทศไทย จำาแนกออกได้ครบตามการแบง่ระบบนเิวศของอนสัุญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ัง ๗ ระบบนเิวศ ได้แก่ ระบบนเิวศเกษตร ระบบนเิวศปา่ไม ้ระบบนเิวศทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ระบบนเิวศเกาะ ระบบนเิวศแหล่งน้ำาในแผน่ดิน ระบบนเิวศแหง้แล้งและก่ึงช้ืน และระบบนเิวศภเูขา โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ระบบนเิวศเกษตรและระบบนเิวศปา่ไม ้ เปน็ระบบนเิวศหลัก มพีื้นท่ีคิดเปน็รอ้ยละ ๕๕.๗๓ และรอ้ยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ี
ประเทศ ตามลำาดับ ท่ีเหลือเปน็ระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่ ง มพีื้นท่ีปา่ชายเลนคงสภาพ ๑.๕๔ ล้านไร ่ปา่ชายหาดกระจายอยู่
ตามชายหาด ท้ังฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามนั หญา้ทะเล มพีื้นท่ีรวมท้ังหมด ๑๕๙,๘๒๘ ไร ่แนวปะการงั มพีื้นท่ีรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร ่ 
หรอืพื้นท่ีรวมกันคิดเปน็ร้อยละ ๐.๙๙ ของพ้ืนท่ีประเทศไทย ระบบนเิวศเกาะ มเีกาะ จำานวน ๙๓๖ แหง่ กระจายอยูใ่น 
ฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งทะเลอันดามนั มคีวามยาวรอบเกาะรวมกันท้ังหมด ๓,๗๒๔.๓๒ กิโลเมตร และพื้นท่ีท้ังหมดรวมกันท้ังสิน้  
๑.๗ ล้านไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๐.๕๓ ของพื้นท่ีประเทศไทย ระบบนเิวศแหล่งน้ำาในแผน่ดิน ครอบคลมุพื้นท่ีชุ่มน้ำา แหล่งน้ำาไหล  
แหล่งน้ำานิง่พรุ และปา่บุง่ปา่ทาม คิดเปน็พื้นท่ีประมาณ ๑๐.๙ ล้านไร ่คิดเปน็รอ้ยละ ๓.๔๐ ของพื้นท่ีประเทศไทย ระบบนเิวศ 
แหง้แล้งและก่ึงชื้น พบในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย โดยมพีื้นท่ีประมาณ ๖๕ ล้านไร ่หรอืคิดเปน็ร้อยละ 
๒๐.๒๗ ของพื้นท่ีประเทศไทย และระบบนเิวศภเูขา มพีื้นท่ีภเูขาประมาณ ๑๕๐,๓๒๒.๔๕ ตารางกิโลเมตร หรอื ๙๓,๙๕๑,๕๓๓ ไร ่ 
คิดเปน็รอ้ยละ ๒๙.๓๐ ของพื้นท่ีประเทศ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ก)

	 ๑)	 สถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพด้านพืช

  จากข้อมลูใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบพชืท่ีมท่ีอลำาเลียงและพืชไมม่ท่ีอลำาเลียงไมน่อ้ยกว่า ๑๔,๐๐๐ ชนดิ  
โดยมชีนดิพันธุท่ี์สูญพนัธุใ์นธรรมชาติ ๑ ชนดิ ได้แก่ โสกระยา้ ชนดิพนัธุท่ี์ถกูคุกคามประมาณ ๙๖๔ ชนดิ และได้มกีารสำารวจพบ 
ชนดิพนัธุใ์หมข่องโลกในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำานวน ๒๐๒ ชนดิ เชน่ ใบมว่ง พษินาศนด์อยหวัหมด  
มะพลับเพ็งคล้าย และทองหลางหนิปูน เปน็ต้น (ตารางท่ี ๒.๓๖) (Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, 2017 อ้างถึงในสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ก) 
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ตารางที่	๒.๓๖	จำานวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	
หนว่ย: ชนดิ

กลุ่ม
จำานวนชนิดพันธ์ุทีถ่กูคกุคาม

ใกล้สญูพันธ์ุอยา่งยิง่ ใกล้สญูพันธ์ุ มแีนวโน้มใกล้สญูพันธ์ุ รวม

เฟิร์น [๑] (Pteridophytes) - - ๑๕ ๑๕

พืชเมล็ดเปลือย [๒] (Gymnosperms) ๒ - ๗ ๙

พืชใบเล้ียงเด่ียว [๓] (Monocotyledons) - ๑๔๒ ๒๗๕ ๔๑๗

พืชใบเล้ียงคู่ [๓] (Dicotyledons) ๑๘ ๖๕ ๔๔๐ ๕๒๓

รวม ๒๐ ๒๐๗ ๗๓๗ ๙๖๔

หมายเหต	ุ:	 [๑] Flora of Thailand Website
 [๒] รวมชนดิใหมใ่นสกุล Cycas 
 [๓] ยังไมร่วมสกุลและชนดิใหมท่ี่ตีพิมพ์ในช่วง ๕ ปท่ีีผา่นมา 

ทีม่า	: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (2017) 
 อ้างถึงในสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๓ก)

	 ๒)	 สถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพด้านสตัว์

  ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชนดิพนัธุส์ตัว์มกีระดกูสนัหลังในประเทศไทยมจีำานวน ๔,๗๓๑ ชนดิ ได้รบัการประเมนิ
สถานภาพการถูกคุกคาม จำานวน ๒,๒๗๖ ชนดิ โดยอยู่ในสถานภาพถูกคกุคาม (Threatened Species) ประกอบด้วย สถานภาพ 
ใกล้สญูพนัธอ์ยา่งยิง่ (Critically Endangered) ใกล้สญูพนัธุ ์ (Endangered) และมแีนวโนม้ใกล้สูญพนัธุ ์ (Vulnerable)  
จำานวน ๕๖๙ ชนดิ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๒.๐๓ ของสตัว์มกีระดกูสนัหลังท่ีพบในประเทศไทย แบง่ออกเปน็ สตัว์เล้ียงลกูด้วยนม  
๑๒๓ ชนดิ นก ๑๗๑ ชนดิ สตัว์เล้ือยคลาน ๔๙ ชนดิ สตัว์สะเทินน้ำาสะเทินบก ๑๘ ชนดิ และปลา ๒๐๘ ชนดิ สตัว์มกีระดกูสนัหลัง 
ท่ีพบในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิม่ขึน้จำานวน ๑๒๓ ชนดิ จากเดิมใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่มจีำานวน ๔,๖๐๘ ชนดิ และสถานภาพ
ชนดิพนัธุถ์กูคุกคาม (Threatened Species) เพิม่ข้ึน ๒๐ ชนดิ จากเดิมใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่มจีำานวน ๕๔๘ ชนดิ (ตารางท่ี ๒.๓๗  
และรูปท่ี ๒.๒๐) (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๐) ตารางท่ี ๒.๓๗ สตัว์มกีระดกู 
สนัหลังท่ีได้รบัการประเมนิสถานภาพชนดิพนัธุท่ี์ถกูคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
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ตารางที่	๒.๓๗	 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๙

หนว่ย: ชนดิ

สตัว์มกีระดูก 
สนัหลัง

จำานวน
ชนิด
พันธ์ุ 
ในไทย

จำานวนชนิดพันธ์ุทีม่กีารประเมินสถานภาพการถกูคกุคาม

สญูพันธ์ุ
สญูพันธ์ุ
ใน

ธรรมชาติ

ชนิดพันธ์ุทีถ่กูคกุคาม
ใกล้
ถกู

คกุคาม

กลุ่ม
ทีเ่ป็น
กังวล 

น้อยทีส่ดุ

ข้อมูลไม่
เพยีงพอ

รวม 
ชนิดพันธ์ุ
ทีป่ระเมิน

ใกล้
สญูพันธ์ุ
อยา่งยิง่

ใกล้ 
สญู
พันธ์ุ

มแีนวโน้ม 
ใกล้

สญูพันธ์ุ
รวม

สัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม ๓๔๕ ๔ - ๑๗ ๔๐ ๖๖ ๑๒๓ ๓๐ ๑๕๗ ๓๑ ๓๔๕

นก ๑,๐๑๒ ๓ ๒ ๔๓ ๕๘ ๗๐ ๑๗๑ ๑๒๒ ๗๐๗ ๗ ๑,๐๑๒

สัตว์เล้ือยคลาน ๓๙๒ - ๑ ๑๖ ๑๗ ๑๖ ๔๙ ๖๒ ๒๖๕ ๑๕ ๓๙๒

สัตว์สะเทินน้ำา
สะเทินบก ๑๕๗ - - - ๔ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๑๐๓ ๑๗ ๑๕๗

ปลา ๒,๘๒๕ ๑ ๑ ๒๖ ๖๖ ๑๑๖ ๒๐๘ ๕๙ - ๑๐๑ ๓๗๐

รวม ๔,๗๓๑ ๘ ๔ ๑๐๒ ๑๘๕ ๒๘๒ ๕๖๙ ๒๙๑ ๑,๒๓๓ ๑๗๑ ๒,๒๗๖

หมายเหต	ุ: - สูญพันธุ์ (Extinct: EX) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ีสูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือเก่ียวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ 
  ตัวสุดท้าย
	 -	 สญูพนัธุใ์นธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) หมายถึง ชนดิพนัธุท่ี์ไมม่รีายงานว่า พบอาศยัอยู่ในถ่ินท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ
 - ใกล้สูญพันธุอ์ย่างย่ิง (Critically Endangered: CR) หมายถึง ชนิดพันธุท่ี์มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุจ์ากพื้นท่ีธรรมชาติ 
  ในขณะนี้
 - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ีกำาลังอยู่ในภาวะอันตรายท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก หรือสูญพันธุ ์
  ไปจากแหล่งท่ีมกีารกระจายพันธุอ์ยู่ ถ้าปจัจัยต่างๆ ท่ีเปน็สาเหตุใหเ้กิดการสูญพันธุย์ังดำาเนนิต่อไป
 - มแีนวโนม้ใกล้สูญพันธุ ์(Vulnerable: VU) หมายถึง ชนดิพันธุท่ี์เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุใ์นอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมปีจัจัยต่างๆ  
  อันเปน็สาเหตุใหช้นดิพันธุน์ั้นสูญพันธุ์
 - ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) หมายถึง ชนดิพันธุท่ี์มแีนวโนม้อาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปจัจัยต่างๆ  
  ยังไมม่ผีลกระทบมาก
 - กลุม่ท่ีเปน็กังวลนอ้ยท่ีสดุ (Least Concern: LC) หมายถึง ชนดิพนัธุท่ี์ไมไ่ด้อยูใ่นกลุม่ใกล้สญูพนัธุอ์ย่างยิง่ ใกล้สญูพนัธุ ์มแีนวโนม้ 
  ใกล้สูญพันธุ ์หรือกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม
 - ข้อมลูไมเ่พียงพอ (Data Deficient: DD) หมายถึง ชนดิพันธุท่ี์มขี้อมลูไมเ่พียงพอท่ีจะวิเคราะหถึ์งความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์
  โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนดิพันธุก์ลุ่มนีม้คีวามจำาเปน็ต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศกึษาวิจัยในอนาคต

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๐)

ภาพโดย	 :	https://www.inspirerunner.com/post/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8 
 %A2%E0%B8%AB-%E0%B8%99%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%99

  https://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/lacegant/wildlife_reserve/page_njfy.php
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รูปที่	๒.๒๐	จำานวนชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม	พ.ศ.	๒๕๔๘	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๙

ที่มา	 :	 ดัดแปลงจากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๐) และ Office of Natural Resources  
and Environmental Policy and Planning (2015)

	 ๓)	 ถ่ินทีอ่ยูอ่าศยั

  พื้นท่ีชุ่มน้ำา ประกอบด้วย ปา่ชายเลน ปา่พรุ หนอง บงึ สนุน่ ทะเลสาบ และแมน่้ำา กระจัดกระจาย 
ท่ัวประเทศ โดยเปน็ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนดิพนัธุ ์ สายพนัธุ ์ ของพชืและสัตว์ สำาหรบัประเทศไทยมพีื้นท่ีชุ่มน้ำากระจายอยู่ 
ท่ัวประเทศ รวมพื้นท่ีประมาณ ๒๒,๘๘๕,๑๐๐ ไร่ คิดเปน็รอ้ยละ ๗.๕ ของพื้นท่ีประเทศ ประเทศไทยได้เขา้เปน็ภาคีอนสุญัญา
แรมซาร์หรืออนสุญัญาว่าด้วยพื้นท่ีชุม่น้ำาเปน็ลำาดับท่ี ๑๑๐ มผีลบงัคับใชเ้มื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ และมพีื้นท่ีชุม่น้ำา 
ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเปน็แรมซารไ์ซต์ (Ramsar Site) จำานวน ๑๕ แหง่ โดยเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แมน่้ำาสงคราม 
ตอนล่าง จังหวัดนครพนม เนื้อท่ี ๕,๕๐๔.๕ เฮกตาร ์ได้รบัการรบัรองการข้ึนทะเบียนเปน็แรมซารไ์ซต์ แหง่ท่ี ๑๕ ของประเทศไทย 
ลำาดับท่ี ๒,๔๒๐ ของโลก (สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ข และ ๒๕๖๓ค) นอกจากนี ้ 
ยังมีพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับนานาชาติ ๖๙ แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับชาติ ๔๗ แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้ำา 
ท่ีมคีวามสำาคัญระดับท้องถ่ิน ๑๙,๒๙๕ แหง่ และพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีสมควรได้รบัการคุม้ครองและฟื้ นฟ ู๒๘ แหง่ (สำานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง)

	 ๔)	 ชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน

   มติคณะรฐัมนตร ี เมื่อวันท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๑ เหน็ชอบมาตรการปอ้งกัน ควบคมุ และกำาจัด 
ชนดิพนัธุต่์างถ่ิน เพือ่ใชเ้ปน็เคร่ืองมอืสำาหรบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดำาเนนิการปอ้งกัน ควบคุม กำาจัด เฝา้ระวัง และติดตาม 
ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานเข้ามาแล้ว และยังไมไ่ด้เข้ามาในประเทศไทยอยา่งเปน็ระบบ ประกอบด้วย มาตรการ ๕ ด้าน รวมท้ัง 
มแีนวทางปฏิบติั จำานวน ๒๒ เรื่อง โดยประเทศไทยมทีะเบยีนรายการชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีควรปอ้งกัน ควบคมุ และกำาจัด จำานวน 
๓๒๓ ชนดิ แบง่ตามสถานภาพการรุกราน ได้แก่ ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานแล้ว ๑๓๘ ชนดิ เปน็ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกราน 
ท่ีมกีารสง่เสริมใหใ้ช้ประโยชนท์างเศรษฐกิจ จะต้องมมีาตรการปอ้งกันเฉพาะ จำานวน ๑๖ ชนดิ ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีมแีนวโนม้
รุกราน จำานวน ๕๘ ชนดิ โดยเปน็ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมกีารสง่เสรมิใหใ้ช้ประโยชนท์างเศรษฐกิจจะต้องมมีาตรการปอ้งกัน
เฉพาะ จำานวน ๑๕ ชนดิ ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีมปีระวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอ่ืนแต่ยงัไมรุ่กรานในประเทศไทย จำานวน ๔๕ ชนดิ 
โดยเปน็ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมกีารสง่เสรมิใหใ้ช้ประโยชนท์างเศรษฐกิจจะต้องมมีาตรการปอ้งกันเฉพาะ จำานวน ๔ ชนดิ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม นก สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์สะเทินน้ำา
สะเทินบก
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และชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไมเ่ข้ามาในประเทศไทย จำานวน ๘๒ ชนดิ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๑ก) 

  นอกจากนี ้ ได้มกีารจัดลำาดับความสำาคัญของชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานและเส้นทางแพรร่ะบาด และ 
การจัดทำาแนวทางการควบคมุหรอืกำาจัดชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีมลีำาดับความสำาคัญสงู รวม ๒๓ ชนดิ เปน็ชนดิพันธุส์ตัว์ต่างถ่ิน  
จำานวน ๑๒ ชนดิ ได้แก่ ไสเ้ดือนฝอยรากปม แมงมมุแมห่มา้ยสนี้ำาตาล หอยทากยกัษ์แอฟรกิา หอยเชอร่ี หอยเชอรีย่กัษ์  
ปลากดเกราะหรือปลาซกัเกอร ์ในสกลุ Hypostomus, Liposarcus และ Pterygoplichthys ปลาหมอคางดำา ปลาหมอมายนั 
เต่าแก้มแดง และหนทู่อ เปน็ชนดิพนัธุพ์ชืต่างถ่ิน จำานวน ๑๑ ชนดิ ได้แก่ ไมยราบยกัษ์ หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญา้ขจรจบดอกใหญ ่ 
หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผกัตบชวา จอกหหูนยูกัษ์ กระถินหางกระรอก ขีไ้ก่ย่าน สาบหมา กกชา้ง และธูปฤาษี (สำานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๑ข)

 ๒.๗.๒ ผลกระทบ

 การบุกรุกพื้นท่ีปา่ไม ้การลักลอบเก็บของปา่ การตัดไมท้ำาลายปา่ การล่าสัตว์ปา่เพื่อการบรโิภคและการค้า 
ผดิกฎหมาย การรุกรานของชนดิพนัธุต่์างถ่ิน รวมท้ังการกัดเซาะชายฝั่ ง และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซ่ึงพบว่า  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นท่ีป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ถูกบุกรุกรวม ๔๙,๙๘๓.๒๖ ไร่ สำาหรับ 
การกัดเซาะชายฝั่ ง พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มพีื้นท่ีชายฝั่ งทะเลถกูกัดเซาะ ๗๒๖.๗๖ กิโลเมตร นอกจากนี ้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปีสูงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภัยคุกคามท่ีสำาคัญท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ท้ังความหลากหลายทางพนัธกุรรม และชนดิพนัธุ ์รวมท้ังชนดิพนัธุพื์ชและ 
สตัว์พ้ืนเมอืง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ

 ๒.๗.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิการเพื่อบรหิารจัดการด้านความหลากหลายทางชวีภาพ ดังนี้

	 ๑)	 การพัฒนากฎหมายทีเ่กีย่วข้อง		

 ๑.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดำาเนนิการจัดทำารา่งพระราช
บญัญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อใหเ้ปน็กฎหมายกลางท่ียกระดับและเติมเต็มชอ่งว่างของการบรหิารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในทกุภาคสว่นและทกุระดับ โดยมสีาระสำาคัญครอบคลมุการอนรุกัษ์ การใช ้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม การควบคุมผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ การเสรมิสรา้งสมรรถนะและแรงจูงใจในการอนรุกัษ์และใชป้ระโยชนท์รพัยากรชวีภาพ รวมท้ังบทกำาหนดโทษ  
ซึง่ผา่นกระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย และอยู่ระหว่างการจัดทำาสรุปผล 
การรับฟังความคิดเหน็ต่อรา่งพระราชบญัญัติฯ และจัดทำารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบจากรา่งพระราชบญัญติัฯ ก่อนนำาเสนอ 
ต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อพจิารณาตามข้ันตอนต่อไป (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓จ)

	 ๒)	 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย	

  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำาเนินการจัดทำาคลังข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อเชื่ อมต่อเครือข่ายและบริการข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เปน็ข้อมลูสนบัสนุนการจัดทำานโยบาย แผน มาตรการ  
รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชวีภาพ และใหบ้ริการขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพแก่นกัวิชาการ  
นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเชื่อมโยงข้อมูลในคลังข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย รวมท้ังสิน้ ๑๒ หนว่ยงาน ประกอบด้วย (๑) หนว่ยงานภายในประเทศ จำานวน ๑๐ หนว่ยงาน  
ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย กรมประมง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ  
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(๒) หนว่ยงานท่ีเปน็เครือข่ายต่างประเทศ จำานวน ๒ หนว่ยงาน ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนรุกัษ์ธรรมชาติ (IUCN)  
และ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) และได้พฒันาแพลตฟอรม์ของผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความถกูต้อง 
ของข้อมูลในระบบคลังข้อมูล และสนับสนุนการทำางานของผู้เชี่ยวชาญผ่านแพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญระบบคลังข้อมูลฯ  
มีการแสดงผลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมถึงทะเบียนชนิดพันธุต่์างถิ่น ผูเ้ช่ียวชาญ  
สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุม้ครองตามกฎหมาย พกัิดธนาคารพนัธกุรรม พพิธิภัณฑ์ และงานวิจัย (สำานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ก)

	 ๓)	 การดำาเนินการตามแผนการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ

 ๓.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้ติดตามผลการดำาเนนิการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พบว่า ในชว่งปงีบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
มกีารดำาเนนิการ ๔๐๒ แผน/โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิน้ ๓,๕๑๑.๓๙ ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ ๒๖.๔๗ ของงบประมาณ
ท่ีกำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่เป็นการใช้งบประมาณดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ร้อยละ ๕๘.๐๔ ของ 
งบประมาณท่ีใชไ้ปท้ังหมด รองลงมาคือ การดำาเนนิงานภายใต้ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ คิดเปน็รอ้ยละ ๒๑.๘๕ ของงบประมาณ 
ท่ีใช้ไปท้ังหมด โดยพบว่ามแีผนปฏิบติัการยอ่ยท่ีมกีารใช้งบประมาณดำาเนนิงานไปแล้วมากกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของงบประมาณ 
ท่ีกำาหนดตามแผน จำานวน ๕ รายการ ได้แก่ (๑) การเสรมิสรา้งความตระหนกัและใหก้ารศกึษาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ  
รอ้ยละ ๖๘.๖๐ (๒) การจัดการชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกราน ร้อยละ ๖๕.๙๖ (๓) การบูรณาการและส่งเสรมิการมสีว่นรว่มในการ
บรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รอ้ยละ ๖๕.๐๒ (๔) การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำา รอ้ยละ ๖๐.๒๒ และ (๕) การวิจัยและ
พฒันาเศรษฐกิจชวีภาพ ร้อยละ ๕๙.๑๕ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๒)

 ๓.๒) สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) พัฒนา
เคร่ืองมอืเพ่ือการประเมนิผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำาเนนิธรุกิจของผูป้ระกอบการจากฐานทรพัยากร
ชวีภาพอย่างง่าย (Business & Biodiversity Check EZ) เพื่อสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการธรุกิจขนาดเล็กเกิดความตระหนกั 
ในการอนรุกัษ์และใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื และ (๒) ทดสอบการประเมนิต้นทุนทางธรรมชาติ 
กับผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเท่ียว ทำาใหไ้ด้แนวคิด วิธกีาร ในการประเมนิมลูค่าของต้นทนุทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ตลอดหว่งโซ่
อุปทานของธรุกิจโรงแรม (สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓)

	 ๔)	 การดำาเนินการตามอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
ทีเ่กีย่วข้อง

  สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มกีารดำาเนนิ
การ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ก) ดังนี้

  ๔.๑) อนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)

   สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างกรอบงาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๒๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน เนื่องจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเปา้หมายไอจิ กำาลังจะสิน้สดุลงใน ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยมกีารรวบรวมความเหน็จากหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง จัดทำาขอ้มลูและท่าทีของประเทศไทยเสนอต่อสำานกัเลขาธกิารอนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 
ผา่นการประสานงานและการประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ๔.๒) อนสัุญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ำา (Ramsar Convention)

   สำานกังานนโยบายและแผทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพิม่ประสิทธภิาพการจัดการพื้นท่ี
ชุม่น้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระหว่างประเทศ (แรมซารไ์ซต์) และพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญของประเทศ ได้แก่ (๑) เตรยีมการเสนอ
พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญขึน้ทะเบยีนข้ึนเปน็ เปน็พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระหว่างประเทศ จำานวน ๔ แหง่ ได้แก่ พื้นท่ีชุ่มน้ำา 
ศนูย์ศกึษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชนิ ี จังหวัดสมทุรปราการ พื้นท่ีชุ่มน้ำาแมน่้ำาอิง 
ตอนล่าง จังหวัดเชียงราย พื้นท่ีชุ่มน้ำาอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองปลักพระยา- 
เขาระยาบังสา จังหวัดสตูล (๒) เตรยีมการเสนอเขตหา้มล่าสัตว์ปา่อ่างเก็บน้ำาหว้ยจระเขม้าก เขตหา้มล่าสตัว์ปา่อ่างเก็บน้ำาหว้ยตลาด  
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และเขตหา้มล่าสัตว์ปา่อ่างเก็บน้ำาสนามบนิ จังหวัดบุรรีมัย ์เปน็พื้นท่ีเครอืขา่ยนกอพยพ ภายใต้โครงการความรว่มมอืพนัธมติร
สำาหรบัการอนรัุกษ์นกและใชป้ระโยชนถ่ิ์นท่ีอยู่อาศยัอยา่งยัง่ยนื ในเสน้ทางการบนิเอเชยีตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian-
Australasian Flyway Partnership: EAAFP) (๓) จัดทำาคูม่อืการบรหิารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาแบบมสีว่นรว่ม มวัีตถปุระสงค์ 
เพือ่พัฒนารูปแบบ เครือ่งมอื กลไก หรอืกระบวนการในการบรหิารจัดการพืน้ท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญของประเทศโดยกระบวนการ 
มสีว่นร่วม และขยายเครือข่ายพืน้ท่ีชุ่มน้ำาในการติดตามสถานการณพ์ืน้ท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญของประเทศ (๔) ปรบัปรุงทะเบยีน
รายนามพื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีมคีวามสำาคัญของประเทศ และมาตรการอนรุกัษ์พื้นท่ีชุม่น้ำาพรอ้มขอบเขตพื้นท่ีชุม่น้ำา เพื่อใหก้ารบรหิาร
จัดการพื้นท่ีชุม่น้ำาของประเทศไทยเปน็ไปอย่างมปีระสิทธภิาพ และ (๕) จัดทำาแนวทางการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญ
ระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เปน็กรอบการดำาเนนิงานด้านการอนรุกัษ์ คุม้ครอง ฟ้ืนฟ ูและใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีชุ่มน้ำาของหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ข)

  ๔.๓) พธิสีารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ 

   (๑) สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำารายงาน 
แหง่ชาติว่าด้วยการดำาเนนิงานตามพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ ฉบับท่ี ๔ โดยผา่นกระบวนการหารอื 
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งได้จัดส่งให้สำานักเลขาธิการ
อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์กลไกเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารความปลอดภัยทางชวีภาพ  
(Biosafety Clearing-house: BCH) ของสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ 

   (๒) สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำา (รา่ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง 
อาหารท่ีได้จากสิง่มชีีวิตดัดแปลงพนัธกุรรม ซึง่หากมผีลบงัคับใชจ้ะทำาใหป้ระเทศมบีญัชขีองอาหารท่ีได้จากสิง่มชีีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมท่ีได้รับอนญุาตใหใ้ช้เปน็อาหาร 

   (๓) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จัดทำาคูม่อืหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชวีภาพในการปฏิบติังานเก่ียวกับจุลินทรยีดั์ดแปลง
พันธุกรรม สำาหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และคู่มือแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เพื่อประกอบการพจิารณาอนญุาตและกำากับดแูลโรงงานอุตสาหกรรมชวีภาพ สำาหรบัเจ้าหนา้ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
จัดทำาหลักสตูรฝกึอบรมการใช้คูม่อืหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารปฏิบติัด้านความปลอดภัยทางชวีภาพในการปฏิบติังาน 
เก่ียวกับจุลินทรียแ์ละจุลินทรยีดั์ดแปลงพนัธุกรรมเพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะใหกั้บกลุม่เปา้หมาย ผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนเจ้าหนา้ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

    (๔) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ สิง่มชีวิีตดัดแปลงพนัธกุรรม รวมถึงการปรบัแต่งจีโนม (Genome Editing) อยา่งต่อเนื่อง  
ท้ังการจัดทำาเอกสารเผยแพรด้่านความปลอดภัยทางชวีภาพ และการจัดอบรม

  ๔.๔) พิธสีารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 
จากการใชป้ระโยชนท์รพัยากรพนัธกุรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

   สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในฐานะหนว่ยประสานงานกลาง 
แหง่ชาติของอนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) ติดตามการอนญุาตใหเ้ขา้ถึงทรพัยากร
ชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารในการเขา้ถึงทรพัยากรชวีภาพและการได้รบัผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (๒) ดำาเนนิโครงการเพื่อรักษาสิทธิข์องชุมชนในการเขา้ถึงและแบง่ปนั 
ผลประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ เร่ือง การเขา้ถึงและแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติในระดับ 
ท้องถ่ิน ตามกรอบการดำาเนนิงานตามแผนแมบ่ทโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำารฯิ (อพ.สธ.)-สผ. 
ระยะ ๕ ปท่ีี ๖ โดยจัดการประชุมเสริมสร้างความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการเขา้ถึงทรพัยากรชวีภาพ และภมูปิญัญาใหกั้บชุมชน
และองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมกีารดำาเนนิงานสนองพระราชดำาร ิ๑๒ แหง่ 
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	 ๕)	 การดำาเนินงานตามกรอบอาเซยีน

  สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มกีารดำาเนนิการ ได้แก่ (๑) รว่มกับ 
กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื พจิารณาเสนอพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมศีกัยภาพของไทย ๒ แหง่ ใหเ้ปน็อุทยานมรดก 
อาเซยีน ได้แก่ อุทยานแหง่ชาติเขาสก และอุทยานแหง่ชาติถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน (๒) บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
กับภาคการเกษตร โดยจัดการประชุมหารือเพ่ือขับเคล่ือนการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตร 
ของไทย (๓) สนบัสนนุโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรด้านความหลากหลายทางชวีภาพระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนกับศนูย์
อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (๔) สนบัสนนุโครงการผูน้ำาเยาวชนอาเซยีนด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
และ (๕) รว่มยกร่างมติกัวลาลัมเปอรว่์าด้วยกรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพระดับโลกภายหลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำานกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ก)

 
 ๒.๗.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณค์วามหลากหลายทางชวีภาพใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบชนดิพืชสญูพนัธุใ์นธรรมชาติ ๑ ชนดิ ได้แก่  
โสกระยา้ มชีนดิพนัธุท่ี์ถกูคกุคามประมาณ ๙๖๔ ชนดิ และได้มกีารสำารวจพบชนดิพนัธุใ์หมข่องโลกในประเทศไทย ในชว่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำานวน ๒๐๒ ชนดิ สำาหรบัชนดิพนัธุส์ตัว์มกีารสำารวจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบชนดิพนัธุสั์ตว์มกีระดูกสันหลัง 
ท่ีถกูคกุคาม ๕๖๙ ชนดิ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๒.๐๓ ของสตัว์มกีระดกูสนัหลังท่ีพบในประเทศไทย มพีื้นท่ีชุม่น้ำากระจายอยูท่ั่วประเทศ 
คิดเปน็รอ้ยละ ๗.๕ ของพื้นท่ีประเทศ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นท่ีชุม่น้ำาแมน่้ำาสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ได้รบัการขึน้ทะเบยีน
เปน็แรมซารไ์ซต์ แหง่ท่ี ๑๕ ของประเทศไทย ลำาดับท่ี ๒,๔๒๐ ของโลก สำาหรบัชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีควรปอ้งกัน ควบคมุ และกำาจัด  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ม ี๓๒๓ ชนดิ โดยหลายชนดิเปน็ชนดิพันธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมกีารสง่เสริมใหใ้ชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจ ซึง่ต้อง 
มมีาตรการปอ้งกันเฉพาะท่ีรัดกมุเพื่อไมใ่หเ้กิดการแพรก่ระจายเขา้ไปในพื้นท่ีอนรุกัษ์ และปอ้งกันการปล่อยสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ดำาเนนิการจัดทำารา่งพระราชบญัญติัความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. .... พฒันาระบบ
คลังขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย เพื่อเช่ือมต่อเครอืขา่ยและบรกิารขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 
ดำาเนนิการตามแผนการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ และอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและข้อตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ยกรา่งกรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๒๐ เตรยีมเสนอพื้นท่ีชุม่น้ำา
ขึน้ทะเบียนเปน็พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระหว่างประเทศ และเตรียมการเสนอเขตหา้มล่าสตัว์ปา่เปน็พื้นท่ีเครอืขา่ยนกอพยพ 
ภายใต้โครงการความรว่มมอืพนัธมติรสำาหรบัการอนรัุกษ์นกและใชป้ระโยชนถ่ิ์นท่ีอยูอ่าศยัอย่างย่ังยนื ในเสน้ทางการบนิเอเชีย
ตะวันออก-ออสเตรเลีย จัดทำารายงานแหง่ชาติว่าด้วยการดำาเนนิงานตามพธิสีารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ  
ฉบับท่ี ๔ รวมท้ังการดำาเนนิงานตามกรอบอาเซยีน อาทิ ยกรา่งมติกัวลาลัมเปอรว่์าด้วยกรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพ
ระดับโลกภายหลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ (รูป ๒.๒๑)  

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) เร่งรัดการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อให้มีกฎหมายกลาง 
ในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช และสำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

 ๒) สง่เสรมิกิจกรรมสรา้งเครอืขา่ยชุมชนในการเฝา้ระวังความหลากหลายทางชวีภาพ โดยการอบรมใหค้วามรู ้ 
และสรา้งความตระหนกัถึงความสำาคัญของความหลากหลายทางชวีภาพท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากกิจกรรมของมนษุย ์ เชน่  
การทำาเกษตรโดยใช้ปริมาณสารเคมเีกินมาตรฐานท่ีกำาหนด การเผานาขา้วเพื่อเตรยีมการในฤดเูพาะปลกู มลพษิทางน้ำา เปน็ต้น 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช กรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  
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การตอบสนอง (Response: R)

●	 พัฒน�กฎหม�ยเพื่อบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พ

●	 ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	อนุสัญญ�	 
ข้อตกลงระหว่�งประเทศและ	กรอบอ�เซียนที่เกี่ยวข้อง	

●	 พัฒน�กลไกและม�ตรก�รเพื่อก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

รูปที่	๒.๒๑	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	ความหลากหลายทางชีวภาพ

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รลงทุนขย�ยตัวของเมือง	
●	 ก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยฝั่งทะเล
●	 ก�รต้องก�รอ�ห�รและพลังง�น	
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 แหล่งที่อยู่อ�ศัยต�มธรรมช�ติ
●	 ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมือง
●	 คว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรม	 
ชนิดพันธุ์	และระบบนิเวศ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 ก�รพัฒน�เกินขีดคว�มส�ม�รถ 
	 ในก�รรองรับของพื้นที่
●	 มลพิษท�งน้ำ�จ�กปุ๋ย	ย�ฆ่�แมลง	 
	 น้ำ�เสียอุตส�หกรรม	และน้ำ�เสียชุมชน

สถานการณ์ (State: S)

●	 คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พด้�นพืช 
และสัตว์	

●	 ถิ่นที่อยู่อ�ศัย
●	 ชนิดพันธุ์ต่�งถิ่น
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๒.๘ สถานการณ์มลพิษ
 ๒.๘.๑ คุณภาพอากาศ

	 ๒.๘.๑.๑	 สถานการณ์

 คุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดจากสถานตีรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมติัท่ัวประเทศ ท้ังหมด ๓๔ จังหวัด ๖๔ สถาน ี 
ในพ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มลพษิทางอากาศในภาพรวมมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพารามเิตอรท่ี์เกินค่า 
มาตรฐาน ได้แก่ ฝุน่ละออง PM10 ฝุน่ละออง PM2.5 ก๊าซโอโซน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ พื้นท่ีท่ีมปีญัหามลพษิทางอากาศ  
สว่นใหญเ่ปน็พื้นท่ีเมอืงใหญท่ี่มกีารจราจรหรอืรถบรรทกุขนสง่หนาแนน่ เช่น กรุงเทพมหานคร นครราชสมีา และขอนแก่น 
เปน็ต้น พื้นท่ีท่ีมกีารเผาในท่ีโล่ง เช่น พื้นท่ีภาคเหนอื กาญจนบุร ีและขอนแก่น เปน็ต้น และพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม เชน่ สระบุร ี
และระยอง เปน็ต้น (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ก และ ๒๕๖๓ข) ดังนี้

 ๑)	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน	๑๐	 ไมครอน	 (PM10) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง อยูใ่นชว่ง ๓๒-๓๙๔ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๑๒๐.๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร)  
ค่าเฉล่ียรายป ีอยูใ่นชว่ง ๒๔-๑๒๓ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) ค่าเฉล่ียรายป ี
ท้ังประเทศ ๔๕.๙ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำาหรบัฝุน่ละออง PM10 บรเิวณพื้นท่ีภาคเหนอื และ
จังหวัดสระบุร ีมค่ีาเพิม่ข้ึน แต่บรเิวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมค่ีาลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพจิารณา
ในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ฝุน่ละออง PM10 มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (รูปท่ี ๒.๒๒) (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)
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รูปที่	๒.๒๒	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน	๑๐	ไมครอน	(PM10) 
เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)   

 

 ๒)	 ฝุน่ละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน	๒.๕	 ไมครอน	 (PM2.5) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในช่วง ๑๕-๓๕๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) ค่าเฉล่ียรายป ี อยูใ่นชว่ง ๑๐-๔๑ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร)  
โดยพบในบริเวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ (ยกเว้นเชียงใหม่) เชียงใหม่ สระบุรี (หน้าพระลาน)  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉล่ียรายปีเกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา 
ในภาพรวมท้ังประเทศค่าเฉล่ียรายปีเท่ากับ ๒๔.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าเฉล่ียรายปีและจำานวนวันท่ี 
เกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเกือบทุกพื้นท่ีของประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
เมื่อพิจารณาในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ พบว่า ฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี (หน้าพระลาน) มีแนวโน้มลดลง แต่บริเวณพื้นท่ีภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
(รูปท่ี ๒.๒๓) (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)
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ลี่ ย
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ม.

)

๐

๒๐

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๑๔๐

ช่วงค่าตรวจวัด

สระบุรี (หน้าพระลาน) กทม. และปริมณฑล

มาตรฐาน

ภาคเหนือ ท้ังประเทศ

๘๖.๐

๔๕.๐ ๔๔.๐ ๔๒.๐ ๔๖.๐
๔๕.๐ ๔๑.๐ ๔๓.๐

๔๓.๓
๔๘.๘

๔๖.๗	
๔๘.๗	

๓๙.๔	๓๗.๐	

๔๔.๐	๔๔.๐	๔๗.๐	
๔๙.๐	

๕๓.๐	

๓๖.๐	

๔๕.๐	
๔๒.๐	 ๓๙.๐	 ๔๒.๐	 ๔๕.๐	 ๔๓.๐	 ๔๒.๐	 ๔๓.๐	 ๔๑.๐	

๔๒.๐	 ๔๕.๙	

๙๕.๐

๑๐๗.๐

๙๘.๐ ๙๕.๐ ๙๗.๐ ๙๖.๐
๑๐๓.๐

๑๒๐.๐ ๑๒๓.๐

ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.
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รูปที่	๒.๒๓	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM2.5) 
เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	๒๕๕๔–๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

 ๓)	 ก๊าซโอโซน	(O3) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ค่าเฉล่ีย ๘ ชัว่โมงสูงสดุ อยูใ่นชว่ง ๕๖-๑๓๓ ส่วนในพนัล้านสว่น 
(พพีบี)ี (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ พพีบี)ี และมค่ีาเฉล่ีย ๑ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๖๖-๑๙๑ พพีบี ี(ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ พีพีบ)ี โดยพบว่า  
พื้นท่ีเฝา้ระวัง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง มค่ีาเกินมาตรฐาน และค่าเฉล่ียทุกพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศมค่ีาเกินมาตรฐาน เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ก๊าซโอโซน มปีรมิาณเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด  
(รูปท่ี ๒.๒๔) (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

สระบุรี (หน้าพระลาน)

ค่าสูงสุด

มาตรฐาน

กทม. และปริมณฑล

เชียงใหม่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท้ังประเทศ

๗๐

๕๐
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๓๐

๒๐

๑๐

๐
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๓๕.๐
๓๘.๐ ๓๙.๐

๔๖.๐

๓๕.๐ ๓๖.๐

๒๘.๕

๓๕.๐
๓๓.๐	 ๓๓.๗

๔๘.๕

๒๙.๓
๒๖.๕

๒๙.๗

๒๕.๓

๒๙.๔

๒๕.๗
๒๘.๖

๓๐.๕ ๓๑.๕ ๓๑.๕

๒๔.๘ ๒๒.๔
๒๓.๑

๓๑.๓

๒๑.๔
๒๗.๐

๑๔.๙

๒๙.๐

๓๔.๐ ๓๓.๐ ๓๓.๐

๒๘	.๐ ๒๖.๕ ๒๗.๐
	

๓๓.๐	

๒๘.๘ ๒๘.๘
๒๘.๐

๒๗.๐

๒๒.๐
๒๔.๐ ๒๔.๙

๒๗.๗
๒๔.๕

๓๐.๐

๔๓.๐

๓๑.๐๓๑.๐

ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.
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ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

 ๔)	 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO2)	ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์	(SO2)	และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์	(CO)  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานในเกือบทกุพื้นท่ีท่ีมกีารตรวจวัด ยกเว้นไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีพบเกินค่ามาตรฐาน 
๒ ช่ัวโมง ในพื้นท่ีรมิถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๕)	 สารอินทรยีร์ะเหยง่าย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สารอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ในพื้นท่ีมาบตาพดุและบรเิวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง สว่นใหญม่แีนวโนม้ดีขึน้กว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกินค่าเฝา้ระวังสำาหรบั
สารอินทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ลดลงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ สารอินทรยีร์ะเหยง่ายท่ียงัเปน็ปญัหา 
ได้แก่ สารเบนซนี และสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๖)	 สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นทีวิ่กฤต

 	 ๖.๑)	 หมอกควัน	๙	 จังหวัดภาคเหนือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สถานการณห์มอกควัน ๙ จังหวัด 
ภาคเหนอื (ในชว่งวันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ฝุน่ละออง PM10 เฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง มค่ีาสูงสุด ๓๙๔ ไมโครกรมั 
ต่อลูกบาศก์เมตร และมีจำานวนวันท่ีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๓๔ วัน เป็น ๕๙ วัน  
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๗๓) จุดความรอ้นสะสมรายจังหวัดมค่ีาเพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ๔,๗๒๒ จุด เปน็ ๑๐,๒๑๗ จุด (เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ ๕๔) แนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเผาในพื้นท่ีจำานวนมาก ประกอบกับใน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศท่ีแหง้แล้ง สง่ผลใหม้กีารลุกลามของไฟอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะเมื่อ 
ไฟลุกลามเขา้สู่พื้นท่ีปา่ ทำาใหย้ากต่อการเข้าไปดับไฟในพื้นท่ี (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๒๔	ปริมาณก๊าซโอโซน	เฉลี่ย	๑	ชั่วโมงสูงสุด	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

มาตรฐาน

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
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๑๒๐

๘๐

๔๐

๐

ช่วงค่าตรวจวัด

ตะวันออกกทม. และปริมณฑล ภาคกลาง ท้ังประเทศ

๑๒๓.๐
๑๓๓.๐ ๑๒๙.๐

๑๒๗.๐
๑๑๗.๐

๑๓๖.๐ ๑๓๔.๕ ๑๓๕.๑

๑๐๙.๒

๑๒๕.๐
๑๓๐.๐

๑๑๐.๐

๑๕๓.๐ ๑๕๐.๐
๑๔๐.๐

๑๒๓.๓

๑๓๙.๒
๑๓๒.๐

๑๒๑.๐
๑๒๘.๐๑๒๙.๐

๑๐๙.๐
๑๒๖.๐

๑๔๓.๐ ๑๔๕.๐
๑๓๑.๐

๑๒๙.๐ ๑๓๓.๗
๑๓๑.๗

๑๒๑.๙
๑๒๗.๐

๑๒๕.๐
๑๒๒.๐ ๑๒๓.๐

๑๒๓.๐
๑๑๗.๐๑๒๐.๐

๑๐๔.๐
๑๒๐.๐

ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ พีพีบี
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  ๖.๒)	 หมอกควันภาคใต้	ปัญหาหมอกควันภาคใต้เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของอนุภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่าง (เดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี) มีสาเหตุจากหมอกควันข้ามแดน ไฟไหม้ป่า และพื้นท่ีเกษตรในพ้ืนท่ี
พรุ ซ่ึงประเทศไทยมีพื้นท่ีพรุท่ีสำาคัญ ได้แก่ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีจำานวนวันท่ีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จำานวน  
๑ วัน เมื่อวันท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อพจิารณาในช่วง ๓ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ภาคใต้ไมไ่ด้ 
รบัผลกระทบจากปญัหาหมอกควัน (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

  ๖.๓)	 พื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล	พบว่า ฝุน่ละออง PM2.5 มกัเกิดขึน้ในช่วงต้นป ี (เดือน
มกราคม-เมษายน) และปลายป ี(เดือนธนัวาคม) ของทุกป ีแหล่งกำาเนดิหลักมาจากยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตนุยิมวิทยา
ท่ีลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจากความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมตอนบนของประเทศมีกำาลังอ่อน ทำาให้อุณหภูมิ 
ของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลสงูขึน้ อากาศจมตัวจนเกิดสภาพอากาศปดิ เกิดการสะสมของฝุน่ละอองในบรรยากาศ 
จนเริม่มปีริมาณฝุน่ละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน สถานการณใ์น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ฝุน่ละออง PM2.5 สงูขึน้ในชว่งเดือนพฤศจิกายน- 
เมษายน (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ค)

	 ๒.๘.๑.๒	 ผลกระทบ

 ฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีเกินค่ามาตรฐานทำาใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่เส่ียง เชน่  
ไอ ระคายเคือง และเจ็บคอ เปน็ต้น และยังทำาใหเ้กิดปญัหาทัศนวิสัยการมองเหน็ ภาพลักษณใ์นเชงิลบต่อการท่องเท่ียว และ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) และจากรายงานสถานการณเ์ฝา้ระวังผลกระทบสขุภาพจากฝุน่ละออง
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า ผูป้ว่ยสะสม
รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย ๑๔ แหง่ มจีำานวน ๒,๖๒๘ ราย สว่นใหญ่เปน็กลุ่มโรคหอบหดื ๑,๔๘๗ ราย รองลงมาคือ  
โรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ โรคหลอดลมอุดก้ันเรื้อรงั และโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน จำานวน ๕๙๐, ๕๓๒ และ ๑๙ ราย ตามลำาดับ 
โดยอัตราการปว่ยสงูสุดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตสวนหลวง ๑๙๑ ราย เขตภาษีเจรญิ ๑๖๑ ราย และเขตบางแค ๑๕๙ ราย  
และในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ๘๙๕ ราย (กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๓ก) นอกจากนี ้ ยังพบผูป้่วยโรคจากการประกอบ
อาชพีท่ีได้รบัผลกระทบจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก อาทิ โรคท่ีเกิดจากแรใ่ยหนิแอสเบสตอส๒๐ โรคซลิิโคสสิ๒๑ และโรคมะเรง็ 
เยื่อหุม้ปอดมโีซทิลิโอมา๒๒ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มรีายงานผูป้ว่ยโรคท่ีเกิดจากแร่ใยหนิแอสเบสตอส จำานวน ๔๘ ราย  
คิดเปน็อัตราปว่ย ๐.๑๐ ต่อประชากรแสนคน ผูป้ว่ยมแีนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (อัตราปว่ย ๐.๑๖ ต่อประชากรแสนคน) และ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัตราปว่ย ๐.๑๑ ต่อประชากรแสนคน) ผูป้ว่ยโรคซลิิโคสสิ จำานวน ๑๖๘ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย ๐.๓๖ ต่อประชากร
แสนคน ผูป้ว่ยมแีนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (อัตราปว่ย ๐.๕๐ ต่อประชากรแสนคน) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัตราปว่ย ๐.๕๒  
ต่อประชากรแสนคน) และผูป้ว่ยโรคมะเรง็เยื่อหุม้ปอดมโีซทิลิโอมา (Mesothelioma) จำานวน ๘๔ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย ๐.๑๘ 
ต่อประชากรแสนคน ผูป้ว่ยมแีนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อัตราปว่ย ๐.๒๑ ต่อประชากรแสนคน) (กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๓ข)

	 ๒.๘.๑.๓	 การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านคณุภาพอากาศ ดังนี้

 ๑) กรมควบคมุมลพษิและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มกีารดำาเนนิการ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) ดังนี้

  ๑.๑) จัดทำาแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อ
ปอ้งกันผลกระทบล่วงหนา้และการปอ้งกันเชิงรุก มุง่การปอ้งกันและลดการเกิดมลพษิโดยยกระดับมาตรฐานไอเสยีสำาหรบั
รถยนต์ใหมแ่ละปรบัปรุงคุณภาพน้ำามนัเช้ือเพลิง ออกมาตรฐาน Zero Emission จากรถยนต์ใหมเ่พ่ือสนบัสนนุการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าและการบรกิารรถไฟฟา้สาธารณะ ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมท่ีมมีลพษิทางอากาศสงูเข้าระบบเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ

๒๐ ข้อมูลผู้ป่วยโรคท่ีเกิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย 
จากสถานพยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ J6 (Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibers) J92.0 (pleural plaque 
with asbestosis)

๒๑  ข้อมลูผูป้ว่ยโรคซิลิโคสิส จากระบบคลังข้อมลูด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผูป้ว่ยท่ีได้รับการวินจิฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บ
ปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ J62.8 (Pneumoconiosis due to other dust containing silica)

๒๒  ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคมะเร็งเยื่อหุม้ปอดมโีซทิลิโอมา (Mesothelioma) จากระบบคลังข้อมลูด้านการแพทย์และสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ได้มาจากผูป้ว่ยท่ีได้รบั 
การวินจิฉัยจากสถานพยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ C45.0-45.9 (Mesothelioma)
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และอุตสาหกรรมสเีขยีว สง่เสรมิเกษตรปลอดการเผา การควบคุมมลพษิจากแหล่งกำาเนดิโดยกำาหนดมาตรฐานการควบคุม 
การระบายมลพษิทางอากาศในรูปของอัตราการระบาย (Loading) ขดีความสามารถการรองรบัการระบายมลพษิของพ้ืนท่ี  
(Carrying Capacity) ระบบการอนญุาตการระบายมลพษิ (Emission Permit) กำาหนดมาตรการควบคุมปรมิาณการจราจร
หรอืยานพาหนะในพื้นท่ีท่ีมกีารจราจรหนาแนน่ พื้นท่ีเขตเมอืง เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เรง่รดัการแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 
ท่ียังเปน็ปญัหาเฉพาะพื้นท่ี พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศใหค้รอบคลมุทกุจังหวัดและสารมลพษิหลัก  
เพื่อใหห้นว่ยงานท้องถ่ินติดตามตรวจวัดคณุภาพอากาศในพื้นท่ีของตนเอง (Decentralization) และสง่ขอ้มลูการตรวจวัด 
เขา้สู่ระบบการรายงานกลางด้านคุณภาพอากาศของประเทศ 

  ๑.๒) จัดทำาแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแหง่ชาติ “การแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละออง” ภายใต้ 
กรอบแนวคิดจัดการเชิงรุกท่ีเน้นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีวิกฤต/พื้นท่ีเสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง 
ได้แก่ พ้ืนท่ีภาคเหนือ ๙ จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นท่ีหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ี
จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี เป็นการบริหารจัดการ/ควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกำาเนิดเชิงพื้นท่ีในช่วงวิกฤต ใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยมีผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครและผูว่้าราชการจังหวัดเปน็ผูบ้ญัชาการเหตุการณ ์มาตรการท่ี ๒ การปอ้งกันและลดการเกิดมลพษิท่ีต้นทาง  
(แหล่งกำาเนดิ) เปน็การควบคมุและลดการระบายมลพษิทางอากาศจากแหล่งกำาเนดิ รวมถึงลดจำานวนแหล่งกำาเนดิมลพษิ  
ได้แก่ ยานพาหนะ การเผาในท่ีโล่ง การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน และมาตรการท่ี ๓ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษา
วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ สำาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และกำาหนดแนวทาง มาตรการ  
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาในอนาคต

  ๑.๓) กำาหนดมาตรฐานและมาตรการควบคุมแหล่งกำาเนดิมลพษิ ได้แก่ (๑) จัดทำามาตรฐานการปรบัปรุง 
คุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ (๒) จัดทำามาตรฐานการปล่อยท้ิงก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)  
จากโรงงานอุตสาหกรรม (๓) จัดทำามาตรฐานควบคมุการปล่อยท้ิงสาร ๑,๓-บวิทาไดอีน ในรูปอัตราการระบายรวม (Loading)  
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมท่ีีมกีารใช้/ผลิตสารดังกล่าว และกำาหนดค่าขดีความสามารถในการรองรบัสารเบนซนีของพ้ืนท่ี
สำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรมเคมปีระเภทท่ี ๔๒ และ ๔๔ ในพื้นท่ีนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (รวมท่าเรอื) เหมราชตะวันออก  
ผาแดง เอเชยี และอาร์ไอแอล และ (๔) ปรบัปรุงมาตรฐานโรงกล่ันน้ำามนัปโิตรเลียมสำาหรบัควบคมุการระบายสารเบนซีน  
ในรูปแบบการเฝา้ระวังบรเิวณรมิร้ัว (Fence line monitoring)

  ๑.๔) ติดตาม ตรวจสอบ เฝา้ระวัง เตือนภัยคุณภาพอากาศ ได้แก่ (๑) พฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพ 
เครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
ฝุน่ละออง PM2.5 เพิม่เติม ใหค้รอบคลุมในทุกพื้นท่ีท่ีมกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศ (๒) ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยสถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศแบบอัตโนมติั ในพื้นท่ี ๓๓ จังหวัด สภาพอุตุนยิมวิทยา ใน ๕ จังหวัด (จังหวัด
ปทมุธาน ีขอนแก่น เชียงใหม ่ระยอง และสงขลา) และการตกสะสมของกรด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม ่นครราชสมีา สงขลา  
ชลบุรี ระยอง ปทมุธาน ีกาญจนบุร ีและกรุงเทพมหานคร) (๓) ติดตามตรวจวัดสารอินทรยีร์ะเหยง่ายใน ๗ พื้นท่ีเปา้หมาย  
(กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทมุธาน ี อ่างทอง ขอนแก่น ระยอง เชยีงใหม ่ และสงขลา) (๔) ตรวจวิเคราะหก์ลิน่ กรณีเรื่อง 
ร้องเรียนต่างๆ (๕) ติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะใน ๘ จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา  
สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น สระแก้ว นครพนม หนองคาย และตาก) และสถานประกอบการอุตสาหกรรม กรณีเหตุ
ฉกุเฉนิและเร่ืองร้องเรยีน และ (๖) คาดการณ ์ เฝา้ระวัง เตือนภัยสถานการณม์ลพษิ โดยใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ 
ในการพยากรณ์สถานการณฝ์ุน่ละอองชว่งวิกฤตในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และเผยแพรต่่อสาธารณะเปน็ประจำา
ทกุวัน

 ๒) กระทรวงมหาดไทย ดำาเนนิการตามกลไกพระราชบญัญติัปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยกระทรวงมหาดไทยเปน็เจ้าภาพหลัก มเีปา้หมายท่ีคนจุดไฟอันเปน็สาเหตท่ีุแท้จรงิของปญัหา ผูว่้าราชการจังหวัดใชอ้ำานาจ 
สัง่การแบบเบ็ดเสร็จ (single command) บูรณาการกับทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน  
ตามแนวทาง “๔ พื้นท่ี ๕ มาตรการ” ๔ พ้ืนท่ี ได้แก่ (๑) พื้นท่ีปา่อนรัุกษ์และปา่สงวนแหง่ชาติ (๒) พื้นท่ีเกษตรกรรม (๓) พ้ืนท่ี 
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ชุมชนและเขตเมอืง และ (๔) พื้นท่ีรมิทาง และ ๕ มาตรการ ได้แก่ (๑) ระบบบญัชาการเหตกุารณ ์(๒) สร้างความตระหนกั  
(๓) ลดปรมิาณเชื้อเพลิง (๔) การบงัคับใช้กฎหมาย และ (๕) เครอืขา่ย/จิตอาสา โดยดำาเนนิการผา่นแผนปฏิบติัการ ๓ ขัน้ ได้แก่ 
เตรียมการ รบัมอื และฟ้ืนฟแูละสร้างความย่ังยืน (กระทรวงมหาดไทย อ้างถึงในกรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

 ๓) กรุงเทพมหานคร มีการดำาเนินการ ได้แก่ (๑) ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศติดต้ังบนเสาเหล็กและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกวัน ครอบคลุม ๕๐ เขต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพ
อากาศ และแจ้งเตือนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)  
(๒) ดำาเนินมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ เพิ่มความถ่ีในการล้างถนนและการฉีดน้ำาเพื่อลดฝุ่นละออง เพิ่มจุดตรวจจับ
และห้ามใช้รถยนต์ควันดำาทุกประเภท ประสานอำานวยความสะดวกด้านการจราจร/รณรงค์ใช้ระบบขนส่งมวลชน  
รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่ อง ห้ามเผาขยะและเผาในท่ีโล่งทุกชนิด คุมเข้มปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
รถไฟฟ้า ฝุ่นละอองท่ีเกิดการก่อสร้างอาคาร เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว กำากับดูแลการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  
รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมหน้ากากอนามัย (๓) กำาหนดมาตรการระยะยาว ได้แก่ ปรับปรุงคุณภาพน้ำามัน
เช้ือเพลิง พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ รณรงค์ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชน 
ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพิ่มทางเลือกการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จัดหาพื้นท่ีจอดแล้วจร  
ลดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (๔) เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ ผ่านช่องทางต่างๆ  
เช่น www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร Line กลุ่มผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร กลุ่มสำานักงานเขต กลุ่มสำานักสิ่งแวดล้อม  
และผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง (๕) จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร  
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีอำานาจหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อสั่งการหน่วยงานปฏิบัติและบูรณาการการดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขับเคล่ือนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ท้ังระยะส้ัน และ 
ระยะยาว และ (๖) จัดต้ังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ณ สำานกัสิง่แวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (กรุงเทพมหานคร อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๔) กรมการขนส่งทางบก มีการดำาเนินการ ได้แก่ (๑) ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก จำานวน  
๓ ฉบับ ได้แก่ กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำาจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำาจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำาหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำา  
เครื่ องวิเคราะห์ก๊าซ เคร่ืองวัดก๊าซรั่ว เคร่ืองวัดระดับเสียง เครื่ องวัดความเร็วรอบเครื่ องยนต์ และเครื่ องวัด 
ความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำาหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ (๒) กำาหนดเกณฑ์ 
มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำาจากท่อไอเสียตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (๓) กำาหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน  
และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำา เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ 
เครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำาหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ  
(กรมการขนส่งทางบก อ้างถึงในกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓ข) (๔) ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและระดับเสียง
จากรถราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปีละ ๒ รอบ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีรถเข้ารับการตรวจสอบ
รวมท้ังสิ้น ๓,๓๕๘ คัน โดยมีรถท่ีผ่านมาตรฐานการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ๓,๒๕๖ คัน คิดเป็นร้อยละ  
๙๖.๘๔ และสำานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี ๑-๕ และสำานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ได้ดำาเนินการตรวจ
วัดมลพิษทางอากาศ จากรถราชการในพื้นท่ีรับผิดชอบ พบว่า มีรถเข้ารับการตรวจสอบรวมท้ังสิ้น ๘๖,๑๑๒ คัน  
โดยมรีถท่ีผา่นมาตรฐานการตรวจวัดมลพษิทางอากาศ ๘๔,๕๒๓ คิดเปน็รอ้ยละ ๙๘.๑๕ (๕) จัดชุดผูต้รวจการ จำานวน  
๑๖ ชุด ออกตรวจวัดควันดำารถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสำานักงานขนส่ง 
จังหวัดท่ัวประเทศได้ส่งผูต้รวจการออกต้ังจุดตรวจวัดควันดำาบนถนนสายหลักและสายรอง บริเวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร  
และสถานประกอบการขนส่ง (๖) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำาระบบความทึบแสง ๘๘ เครื่อง เพื่อบงัคับใชก้ฎหมายกับรถ 
ท่ีปล่อยควันดำาเกินกำาหนด (๗) ควบคมุกำากับดแูลตรวจสภาพรถ (ตรอ.) โดยการจัดต้ังศนูยค์วบคมุการตรวจสภาพรถ (Vehicle 
Inspection Control Center: VICC) เพื่อควบคมุการดำาเนนิการของสถานตรวจสภาพรถแบบ real time ผา่นกล้อง CCTV  
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ใหเ้ปน็ไปตามกฎ ระเบยีบท่ีทางราชการกำาหนด พรอ้มท้ังตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผา่นระบบสารสนเทศ (ระบบ ตรอ.  
Online) (กรมการขนสง่ทางบก, ๒๕๖๓) (๘) จัดทำาโครงการ One Transport ปลอดฝุน่ PM2.5 กระทรวงคมนาคมโดยให้ 
กรมการขนส่งทางบก (กองตรวจการขนสง่ทางบก สำานกังานขนส่งจังหวัด ๑๕ จังหวัด ต้ังจุดตรวจวัดควันดำารถบนถนนสายหลัก 
และสายรองท่ีเขา้ออกกรุงเทพมหานครท้ังขาเขา้และขาออกเปน็ประจำาทกุวัน และดำาเนนิการแจ้งเตือนใหป้รบัปรุงแก้ไข
เครื่องยนต์ไมใ่หพ้น่ควันดำา คำาสัง่หา้มใช้ และบังคับใชก้ฎหมายอยา่งเด็ดขาดกับผูฝ้า่ฝนื (กรมการขนสง่ทางบก อ้างถึงใน 
กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓ข) (๙) จัดกิจกรรม “เช็ครถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น” เพื่อสร้าง 
การรับรู้และสร้างความร่วมมือของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง  
PM2.5  และ (๑๐) เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสรถควันดำาผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน
รถโดยสารสาธารณะ สายด่วน ๑๕๘๔ และช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสการกระทำาผิดจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 
รอ้ยละ ๕๐ หลังหกัเงินนำาสง่เปน็รายได้แผน่ดิน (กรมการขนสง่ทางบก, ๒๕๖๓)

 ๕) สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำาเนินการติดตาม 
จุดความรอ้นเชงิพื้นท่ีโดยใชด้าวเทียมและเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ สนบัสนนุการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ (สำานกังาน
พฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓)

 ๖) กรมควบคุมโรค ดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
ปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น พื้นท่ีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควันไฟป่า มลพิษอุตสาหกรรม โดยกำาหนด 
ให้จังหวัดท่ีเป็นพื้ นท่ีเสี่ยงปัญหามลพิษทางอากาศมีระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
จากมลพิษอากาศ ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า รอ้ยละ ๙๓.๗๕ ของจังหวัดท่ีเปน็พื้นท่ีเสีย่งมรีะบบดแูล และเฝา้ระวังปญัหา
สขุภาพ (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ค)

 ๗) กรมอนามัย มีการดำาเนินการ ได้แก่ (๑) ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากฝุน่ละอองขนาดเล็กและการปฏิบัติตนสำาหรับประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (๒) จัดทำาคำาแนะนำา 
คณะกรรมการสาธารณสขุ เร่ือง การควบคุมปอ้งกันผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละออง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ครอบคลมุการดำาเนนิ
งานในการลดแหล่งกำาเนดิฝุน่ละอองจากการประกอบกิจการ ท้ังกิจการท่ีเปน็อันตรายต่อสขุภาพ กิจการรบัทำาการเก็บขน 
หรือกำาจัดมลูฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ และการควบคมุเหตรุำาคาญและพื้นท่ีควบคมุเหตรุำาคาญจากฝุน่ละออง 
(๓) ติดตามสถานการณแ์ละแจ้งเตือนฝุน่ละออง PM2.5 รายวัน หากสถานการณรุ์นแรงขึน้ จะเพิม่ความถ่ีในการแจ้งเตือน 
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วันละ ๔ ครัง้ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานในพื้นท่ี และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมูบ่้าน (อสม.)  
แกนนำาชุมชน สถานศกึษา เพื่อส่ือสารความเสีย่งใหกั้บประชาชนในพื้นท่ี (๔) เฝา้ระวังผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละออง 
ขนาดเล็กในโรงเรยีนและอาคารสาธารณะในพ้ืนท่ีเสีย่งสำาคัญ (๕) สรา้งชุมชนต้นแบบการเฝา้ระวังและส่ือสารความเสีย่ง 
จากมลพษิฝุน่ละอองขนาดเล็กและการใช ้“ธงสีเตือนภัยหมอกควัน” เพื่อใหป้ระชาชนประเมนิสถานการณแ์จ้งเตือนได้ในชุมชน 
และ (๖) จัดทำาชุดความรูใ้นประเด็นต่างๆ ท้ังการปอ้งกันตนเอง การจัดการในสถานท่ีเสีย่งสำาคัญ และการใชห้นา้กากท่ีถกูต้อง  
(กรมอนามยั อ้างถึงในกรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

 ๘) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จำานวน ๔ ฉบับ ได้แก่  
(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการใช้หอเผาท้ิง พ.ศ. ....  (๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
ควบคุมการระบายไอสารอินทรย์ีระเหยจากการประกอบกิจการ พ.ศ. ....  (๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
ควบคุมการระบายไอสารอินทรยีร์ะเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ....  และ (๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประเมนิ 
การปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพษิ พ.ศ. .... นอกจากนี ้ได้กำาหนดมาตรการเรง่ด่วนเฝา้ระวังระดับฝุน่ละอองเชงิพื้นท่ีช่วงเกิด
ปญัหาสถานการณ์ฝุน่และหมอกควัน บริเวณพื้นท่ีโรงงานหนาแนน่ และจัดทำาทำาเนยีบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ  
(Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง สมทุรปราการ และชลบุร ี(กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๙) กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ดำาเนนิการตรวจสอบ กำากับดูแล และเฝา้ระวังคณุภาพอากาศ 
บริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมอืงแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในพื้นท่ีเหมอืงหนิและโรงโมห่นิ และชุมชนโดยรอบ ในพื้นท่ี
ตำาบลหนา้พระลานและบรเิวณใกล้เคียง จังหวัดสระบุร ีและใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกำาหนดไว้ในเง่ือนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรอย่างเคร่งครัด และให้คำาแนะนำาการจัดการ 
สิง่แวดล้อมอยา่งถกูต้องตามหลักวิชาการ และปรบัปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ คณะกรรมการแร่ อาทิ หลักเกณฑ์ในการจัดทำาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนสำาหรบัการทำาเหมอืง หลักเกณฑ์ในการจัดทำาแนวพื้นท่ีกันชนการทำาเหมอืง หลักเกณฑ์การจัดทำารายงานการศกึษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร การกำาหนดวงเงินและการจัดทำาประกันภัย 
ความรบัผดิชอบต่อชวิีต รา่งกาย ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกสำาหรบัการทำาเหมอืงประเภทท่ี ๒ และประเภทท่ี ๓ การวาง 
หลักประกันการฟ้ืนฟสูภาพพื้นท่ีการทำาเหมอืงและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการทำาเหมอืง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมอืงแร ่อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)
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	 ๒.๘.๑.๔	 สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์มลพิษ พบว่า คุณภาพอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พ้ืนท่ีท่ีมปีญัหามลพษิทางอากาศส่วนใหญเ่ปน็พื้นท่ีเมอืงท่ีมกีารจราจรหรอืรถบรรทกุขนสง่หนาแนน่ พ้ืนท่ี 
ท่ีมกีารเผาในท่ีโล่ง และพื้นท่ีเขตนคิมอุตสาหกรรม โดยปรมิาณฝุน่ละออง PM10  พบว่า ค่าเฉล่ียรายปขีองท้ังประเทศยงัอยู ่
ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบรเิวณภาคเหนอืและจังหวัดสระบุรมีค่ีาเพิม่ขึน้ ในขณะท่ี บรเิวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
มค่ีาลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สว่นปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 มค่ีาเฉล่ียรายปท้ัีงประเทศ ๒๕.๑ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร  
โดยทกุพ้ืนท่ีมค่ีาเกินมาตรฐาน สำาหรบัสถานการณห์มอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนอื ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มคีวามรุนแรงมากกว่า 
ปท่ีีผา่นมา เนื่องจากมกีารเผาในพื้นท่ีจำานวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแหง้แล้ง สง่ผลใหม้กีารลกุลามของไฟอยา่งรวดเรว็  

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิงานแก้ไขปญัหาฝุน่ละออง โดยมกีารจัดทำาแผนแมบ่ทด้านการจัดการ
คณุภาพอากาศของประเทศ ระยะ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแหง่ชาติ “การแก้ไขปญัหา
มลพษิด้านฝุน่ละออง” ภายใต้กรอบแนวคิดจัดการเชิงรุกท่ีเนน้การปอ้งกันปญัหาท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะในพื้นท่ีวิกฤต กำาหนด
มาตรฐานและมาตรการควบคมุแหล่งกำาเนดิมลพษิ อาทิ การกำาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำามนัเช้ือเพลิงใหเ้ทียบเท่ามาตรฐาน
ยูโร ๕ รวมท้ังมกีารติดตาม ตรวจสอบ เฝา้ระวัง เตือนภัยคุณภาพอากาศ การตรวจวัดมลพษิทางอากาศและระดับเสยีง 
จากรถราชการในสงักัดกระทรวงคมนาคม ปลีะ ๒ รอบ การออกประกาศกรมการขนสง่ทางบกในการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และวิธีการตรวจวัดค่าควันดำาจากท่อไอเสียจากรถ และประกาศกรมอนามัยเก่ียวกับค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากฝุน่ละอองขนาดเล็กและการปฏิบติัตนสำาหรับประชาชนและเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุ นอกจากนี ้ยงัมกีารตรวจสอบ กำากับดแูล 
และเฝา้ระวังคณุภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมอืงแรแ่ละอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นท่ีเหมอืงหนิและโรงโมห่นิและ 
ชุมชนโดยรอบ ในพื้นท่ีตำาบลหนา้พระลานและบรเิวณใกล้เคียง จังหวัดสระบุร ี ตลอดจนมกีารใชด้าวเทียมและเทคโนโลยี 
ภมูสิารสนเทศติดตามจุดความรอ้นเชิงพื้นท่ี เพ่ือสนบัสนนุการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ (รูปท่ี ๒.๒๙)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ตรวจติดตามผลกระทบสะสมต่อสขุภาพของประชาชน สิง่แวดล้อม การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจท่ีอยู ่
ในพื้นท่ีวิกฤตคณุภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง สระบุร ี เชยีงใหม ่ และเชยีงราย เพ่ือใช้ 
เปน็ข้อมลูสนบัสนนุในการแก้ไขปญัหาคณุภาพอากาศอยา่งเหมาะสม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุโรค และกรมอนามยั 

 ๒) ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบประชาสัมพันธ์และส่ือสารถึงอันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5  
เพื่อกระตุน้หรอืจูงใจใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจถูกต้อง และเกิดความตระหนกัถึงปญัหามากขึน้

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมประชาสัมพนัธ ์ กรมควบคุมมลพษิ และกรมส่งเสรมิคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม 

 ๓) พฒันาเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรน์ำามาใชใ้นการเพิม่แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพษิทางอากาศ  
เชน่ ภาษีสิง่แวดล้อม (ECO TAX) ตามหลัก “ผูก่้อมลพษิเปน็ผูจ่้าย” ภาษีมลพษิ (Pollution Tax) ใบอนญุาตปล่อยมลพิษ 
(Pollution Permit) ภาษีสิง่แวดล้อมและสุขภาพมาใช้สำาหรบัรถยนต์ใหม ่เปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมการขนสง่ทางบก กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน 
กรมควบคมุมลพษิ และสำานกังานเศรษฐกิจการคลัง 

 ๔)  ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมและเชื่ อมโยงการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ 
ด้านการใช้พลังงาน สนบัสนนุการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้ระบบขนสง่สาธารณะ รูปแบบการขนสง่สินค้าท่ีประหยดัพลังงาน  
สนบัสนนุการใชจั้กรยาน การเดิน ยานพาหนะไฟฟา้ และการสง่เสรมิการขับขีท่ี่ประหยดัเชื้อเพลิง

  หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และกรม
ควบคุมมลพิษ

 ๕) สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเก่ียวกับผลกระทบเชิงสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุของฝุน่มลพษิขนาดเล็ก เพื่อใช้เปน็ข้อมลูสนบัสนนุในการแก้ไขปญัหาคุณภาพอากาศอยา่งเหมาะสม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอนามยั กรมควบคมุโรค และสำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓198



 ๒.๘.๒ ระดับเสียง

	 ๒.๘.๒.๑	 สถานการณ์	

 การติดตามตรวจสอบระดับเสยีงในสิง่แวดล้อมโดยสถานแีบบอัตโนมติัต่อเนื่องตลอดท้ังป ี บรเิวณพื้นท่ี 
รมิถนนและพื้นท่ีท่ัวไปใน ๑๓ จังหวัด ๒๘ สถาน ีและตรวจวัดระดับเสยีงบรเิวณพื้นท่ีรมิถนนในเขตกรุงเทพมหานครแบบ 
จุดตรวจวัดชัว่คราว รวม ๒๔ จุด เพื่อประเมนิสถานการณแ์ละแนวโนม้ของปญัหามลพษิทางเสยีงใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
การจราจรเป็นแหล่งกำาเนิดเสียงหลัก โดยบริเวณริมถนนในเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่นจะมีระดับเสียง 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสระบุรี เปน็ต้น ส่วนบริเวณพื้นท่ีท่ัวไประดับเสียง 
สว่นใหญอ่ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเสยีงในภาพรวมมค่ีาใกล้เคียงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๑)	 ระดับเสยีงในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

 ๑.๑)	 พื้นที่ริมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง  
เท่ากับ ๖๘.๖ เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖๙.๒  
เดซิเบลเอ บริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉล่ียเกินมาตรฐาน ได้แก่ พาหุรัด ถนนตรีเพชร การเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง  
สถานีตำารวจนครบาลโชคชัย ถนนลาดพร้าว และสถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดท้ังวัน เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq)  
๒๔ ชั่วโมง บริเวณพื้ น ท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ี ( รูปท่ี ๒.๒๕)  
(กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๒๕	ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข) 

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ช่วงค่า (สูงสุด-ต่ำาสุด) ค่ามาตรฐานค่าเฉล่ีย
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  สว่นพื้นท่ีริมถนน (จุดตรวจวัดชัว่คราว) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มค่ีาเฉล่ียของระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq)  
๒๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๗๕.๔ เดซเิบลเอ (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซเิบลเอ) ลดลงเล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมค่ีาเฉล่ียเท่ากับ ๗๕.๖  
เดซิเบลเอ โดยพบว่า จุดตรวจวัดท้ัง ๒๒ จุด มค่ีาระดับเสียงเฉล่ียสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยจุดตรวจวัดท่ีมรีะดับเสยีงสงูท่ีสดุ  
๓ ลำาดับแรก ได้แก่ (๑) ปอ้มตำารวจสีแ่ยกอ่อนนชุ ถนนสุขุมวิท ซอย ๗๗ (๒) ด้านหนา้ปั๊ มเชลล์ รามอินทรา ๑๑๗ ถนนรามอินทรา  
และ (๓) ปอ้มตำารวจสีแ่ยกแมน้ศรี ถนนบำารุงเมอืง โดยมค่ีาระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง ๗๗.๘ ๗๗.๘ และ ๗๗.๗  
เดซิเบลเอ ตามลำาดับ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

  สำาหรบัพื้นท่ีรมิคลอง และระดับเสียงเรอืโดยสาร จากการตรวจวัดระดับเสยีงบรเิวณรมิคลอง
แสนแสบ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๒ แหง่ ได้แก่ ซอยสขุุมวิท ๓๑ (ขา้งมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร) และ 
ซอยเอกมยั ๓๐ พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง มค่ีาอยู่ในชว่ง ๕๖.๙-๖๗.๕ เดซเิบลเอ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกแหง่  
และสำาหรบัการตรวจวัดเสยีงเรือโดยสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท้ังสิน้ ๘๗ ลำา พบว่า มรีะดับเสียงเกินมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้
ท่ี ๑๐๐ เดซเิบลเอ จำานวน ๑ ลำา (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๑.๒)	 พื้นทีท่ั่วไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มค่ีาเฉล่ียของระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชัว่โมง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เท่ากับ ๕๗.๔ เดซเิบลเอ (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซเิบลเอ) เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมค่ีาเฉล่ียเท่ากับ ๕๖.๙ เดซเิบลเอ 
บรเิวณท่ีตรวจวัดสว่นใหญ่มรีะดับเสยีงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq)  
๒๔ ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมแีนวโนม้ค่อนข้างคงท่ี และยังคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  
(รูปท่ี ๒.๒๖) (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๒๖	ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

ช่วงค่า (สูงสุด-ต่ำาสุด) ค่ามาตรฐานค่าเฉล่ีย

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
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	 ๒)	 ระดับเสยีงบรเิวณพื้นทีร่มิถนนในต่างจังหวัด

 ๒.๑)	 พื้นที่ริมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ  
๖๒.๘ เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖๓.๕ เดซิเบลเอ  
บริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงเกินมาตรฐานและสูงกว่าบริเวณอ่ืน คือ สถานีตำารวจภูธรหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี โดยมีจำานวนวันท่ีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ร้อยละ ๙๒.๑ ซ่ึงมีสาเหตุจากยานพาหนะบนเส้นทางจราจร 
มจีำานวนมากและสว่นใหญ่เปน็รถบรรทกุขนาดใหญ่ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชัว่โมง  
บรเิวณพื้นท่ีริมถนนในต่างจังหวัดมแีนวโนม้ค่อนข้างคงท่ี (รูปท่ี ๒.๒๗) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๒๗	ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข) 

 ๒.๒)	พื้นทีท่ั่วไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มค่ีาเฉล่ียของระดับเสยีงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชัว่โมง เท่ากับ ๕๖.๘ เดซเิบลเอ  
(ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมค่ีาเฉล่ียเท่ากับ ๕๖.๕ เดซิเบลเอ พื้นท่ีสว่นใหญ่มรีะดับเสยีง 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง บริเวณพื้นท่ีท่ัวไป 
ในต่างจังหวัดมแีนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ี (รูปท่ี ๒.๒๘) (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

ช่วงค่า (สูงสุด-ต่ำาสุด) ค่ามาตรฐานค่าเฉล่ีย
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รูปที่	๒.๒๘	ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)  

	 ๒.๘.๒.๒	 ผลกระทบ

 การจราจรท่ีหนาแนน่ เปน็ปจัจัยหลักของการเกิดมลพิษทางเสยีง โดยเฉพาะในบรเิวณรมิถนน ในเมอืงใหญ ่
ท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดสระบุรี ส่วนบริเวณพื้นท่ีท่ัวไประดับเสียงส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยปัญหาหลักยังคงเป็นปัญหามลพิษทางเสียงริมเส้นทางจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓ข) ระดับเสียงดังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และภาวะความเครียด  
เนื่องจากความรำาคาญเสยีงท่ีมาจากแหล่งต่างๆ จากขอ้มลูผูป้ว่ยโรคประสาทหเูสื่อมจากเสยีงดัง๒๓ จากการประกอบอาชพี  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบผูป้ว่ยโรคประสาทหเูสื่อมจากเสยีงดัง จำานวน ๘๓๖ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย ๑.๘๒ ต่อประชากรแสนคน  
ผูป้ว่ยมแีนวโนม้ลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (อัตราปว่ย ๑๑๗.๕๕ ต่อประชากรแสนคน) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัตราปว่ย ๒.๓  
ต่อประชากรแสนคน) กลุม่อายุท่ีมรีายงานอัตราปว่ยสงูสดุคือ กลุม่อายุมากกว่า ๖๐ ป ี (อัตราปว่ย ๔.๗๗ ต่อประชากร 
แสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ป ี(อัตราปว่ย ๑.๔๐ ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ป ี(อัตราปว่ย ๐.๒๘ 
ต่อประชากรแสนคน) (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ข)

	 ๒.๘.๒.๓	 การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านคณุภาพเสยีง ดังนี้

 ๑) กรมควบคมุมลพษิ ดำาเนนิการตรวจติดตามการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ี ๑๓ จังหวัด และดำาเนนิการ
แก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนจากเสียงดังรบกวน ซ่ึงเปน็ ๑ ใน ๓ ปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนท่ีได้รบัมากท่ีสดุ (กล่ินเหมน็รบกวน เขมา่
ควันและฝุน่ละออง และเสยีงดังรบกวน) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๒) กรมการขนสง่ทางบก ดำาเนนิการตรวจวัดมลพษิทางอากาศและระดับเสยีงจากรถราชการในสงักัด
กระทรวงคมนาคม ปลีะ ๒ รอบ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มรีถเข้ารับการตรวจสอบรวมทั้งสิน้ ๓,๓๕๘ คัน โดยมรีถ 
ท่ีผา่นมาตรฐานการตรวจระดับเสยีงรอ้ยละ ๑๐๐ และสำานกังานขนสง่กรุงเทพมหานครพื้นท่ี ๑-๕ และสำานกังานขนสง่จังหวัด 
ทุกจังหวัด ได้ดำาเนินการตรวจระดับเสียงจากรถราชการในพื้นท่ีรับผิดชอบ พบว่า มีรถเข้ารับการตรวจสอบรวมท้ังสิน้  
๘๖,๑๑๒ คัน โดยมรีถท่ีผา่นมาตรฐานการตรวจระดับเสยีง ๘๕,๙๒๙ คัน คิดเปน็รอ้ยละ ๙๙.๗๙ (กรมการขนส่งทางบก, ๒๕๖๓)

๒๓ ข้อมูลผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย 
จากสถานพยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ H83.3 (สูญเสียการได้ยิน จากผลของเสียงต่อหชูั้นใน) และ H90.3-H90.5 (สูญเสียการได้ยิน
จากประสาทหเูสื่อม)

ช่วงค่า (สูงสุด-ต่ำาสุด) ค่ามาตรฐานค่าเฉล่ีย

ระ
ดับ

เส
ียง

 (เ
ดซ

ิเบ
ลเ

อ)

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๕๗.๖ ๕๘.๑ ๕๙.๔ ๕๘.๔ ๕๗.๘ ๕๗.๗ ๕๗.๓ ๕๕.๖ ๕๖.๕ ๕๖.๘

ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ
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	 ๒.๘.๒.๔	สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์ระดับเสียง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ระดับเสียงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่า 
ใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมรีะดับเสยีงเกินมาตรฐานในบรเิวณพื้นท่ีรมิถนนในเมอืงขนาดใหญ่ท่ีมกีารจราจรหนาแนน่  
เชน่ กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล และจังหวัดสระบุร ีเปน็ต้น 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารตรวจติดตามการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ี ๑๓ จังหวัด และตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศและระดับเสียงจากรถราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปลีะ ๒ รอบ (รูปท่ี ๒.๒๙)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมการลดเสียงจากแหล่งกำาเนิด และนวัตกรรมการป้องกันเสียงต่อผูร้ับ 
ผลกระทบ เชน่ การใหท้นุวิจัยท้ังระดับอุดมศกึษา ภาครัฐ หนว่ยงานเอกชน การประกวดนวัตกรรมเสยีง เปน็ต้น

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก สำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำานักงานสภานโยบาย 
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแหง่ชาติ

 ๒) พฒันาเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรน์ำามาใช้ในการเพิม่แรงจูงใจในการลดเสยีงจากแหล่งกำาเนดิ เชน่  
การอุดหนุนในรูปแบบเงินช่วยเหลือ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสถานประกอบการ หรือกิจการ 
ท่ีติดอุปกรณ์ลดเสยีงจากแหล่งกำาเนดิ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการขนส่งทางบก และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 203



การตอบสนอง (Response: R)

●	 จัดทำ�และขับเคลื่อนแผนเพื่อก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้�นคุณภ�พอ�ก�ศและเสียง

●	 กำ�หนดให้ก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นละออง	ไฟป่�	หมอกควัน
ข้�มแดนเป็นว�ระแห่งช�ติ	

●	 กำ�หนดม�ตรฐ�นและม�ตรก�รควบคุมแหล่งกำ�เนิด
มลพิษอ�ก�ศและเสียงที่แหล่งกำ�เนิดให้ครอบคลุม 
ทุกพ�ร�มิเตอร์ที่ส่งผลกระทบ

●	 ติดต�มตรวจสอบ	 เฝ้�ระวัง	 เตือนภัยคุณภ�พอ�ก�ศ
และเสียง

●	 เผยแพร่คุณภ�พอ�ก�ศและระดับเสียงต่อส�ธ�รณะ

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 สุขภ�พของประช�ชน
●	 เศรษฐกิจ	ก�รท่องเที่ยว	
●	 สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษท�งอ�ก�ศ 
	 และเสียง
●	 ก�รจร�จร
●	 ก�รเผ�ในที่โล่ง
●	 ก�รเกิดไฟไหม้ป่�

สถานการณ์ (State: S)

●	 คณุภ�พอ�ก�ศบริเวณพืน้ทีร่มิถนน	พืน้ที่
ทั่วไป	พื้นที่วิกฤต

●	 มลพิษจ�กหมอกควันข้�มแดน
●	 ระดับเสียงพื้นที่ริมถนน	พื้นที่ทั่วไป

รูปที่	๒.๒๙	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	มลพิษทางอากาศและเสียง
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 ๒.๘.๓ คุณภาพแหล่งน้ำาผิวดิน

	 ๒.๘.๓.๑	 สถานการณ์	

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผวิดินท่ีสำาคัญท่ัวประเทศจากแมน่้ำาสายหลักของประเทศ ๕๙  
แหล่งน้ำา และแหล่งน้ำานิง่ ๖ แหล่ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มแีหล่งน้ำาท่ีมดัีชนคุีณภาพน้ำา (Water Quality Index: WQI) อยูใ่นเกณฑ์ 
ดีมาก รอ้ยละ ๒ จำานวน ๑ แหล่ง คือ แมน่้ำาตาปตีอนบน อยู่ในเกณฑ์ดี รอ้ยละ ๓๔ จำานวน ๒๒ แหล่ง สว่นใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ภาคกลางและภาคใต้ อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ รอ้ยละ ๔๖ จำานวน ๓๐ แหล่ง สว่นใหญ่อยู่ในพื้นท่ีภาคเหนอืและภาคใต้ และเกณฑ์
เสื่อมโทรม รอ้ยละ ๑๘ จำานวน ๑๒ แหล่ง สว่นใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก และเมื่อเปรยีบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แหล่งน้ำาท่ีอยูใ่นเกณฑ์พอใชถึ้งดีมากลดลงจากร้อยละ ๙๑ เปน็รอ้ยละ ๘๒ และแหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมเพิม่ขึน้ 
จากร้อยละ ๙ เปน็รอ้ยละ ๑๘ เมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า สัดส่วนของคณุภาพน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใชถึ้งดีมแีนวโนม้ 
เพิม่ขึน้ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบแหล่งน้ำาท่ีมคีณุภาพน้ำาอยู่ในเกณฑ์ดีมากจำานวน ๑ แหล่ง ซึง่ถือว่าเปน็การพบแหล่งน้ำา 
ท่ีมคุีณภาพน้ำาอยูใ่นเกณฑ์ดีมากครัง้แรกนบัต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแหล่งน้ำาท่ีมคุีณภาพดีมาโดยตลอด ได้แก่ แมน่้ำาตาปตีอนบน  
และแควน้อย แหล่งน้ำาท่ีมีคุณภาพพอใช้มาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้ำาบางปะกง และน้อย และไม่มีแหล่งน้ำาท่ีอยูใ่นเกณฑ์ 
เสื่อมโทรมมาก อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำาท่ีมแีนวโนม้คุณภาพน้ำาเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องและต้องเฝา้ระวังและดำาเนนิการแก้ไข
ปญัหา ได้แก่ แมน่้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุร ีพงัราดตอนบน และลำาตะคองตอนล่าง โดยสาเหตท่ีุสง่ผลให ้
คณุภาพน้ำาเสือ่มโทรม เนือ่งจากส่วนใหญจ่ะเปน็ชว่งท่ีแมน่้ำาไหลผา่นพืน้ท่ีชุมชนเมอืงท่ีมปีระชากรหนาแนน่ เขตอุตสาหกรรม  
และปากแมน่้ำาสายหลัก (รูปท่ี ๒.๓๐ และตารางท่ี ๒.๓๘) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๓๐	แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดิน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

เก
ณ

ฑ์ค
ุณ

ภา
พ

น้ำา
 (ร

้อย
ละ

)

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๓๐

๖๐

๒๐

๕๐

๑๐

๔๐

๐

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เส่ือมโทรม พอใช้ ดี ดีมาก

๒๕

๔๓

๓๒ ๓๔ ๓๔
๒๘ ๒๙

๓๔ ๓๔ ๒๘

๔๖
๓๔

๒๒

๔๙ ๔๘
๔๙ ๔๙ ๔๑ ๔๖

๕๕

๔๕

๔๖

๑๕ ๑๘ ๒๓ ๒๒ ๒๕
๒๐ ๑๗

๙
๑๘
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ตารางที่	๒.๓๘	คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดินในแต่ละภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๖๒

เกณฑ์
คณุภาพน้ำา 
(คะแนน	
WQI)

แหล่งน้ำาผวิดินในภาคต่างๆ	ของประเทศ(ค่าคะแนนWQI)

รอ้ยละ
จำานวน
แหล่ง
น้ำาเหนือ กลาง ตะวันออก

เฉยีงเหนือ ตะวันออก ใต้

ดีมาก
(๙๑-๑๐๐) - - - - ตาปตีอนบน(๙๓)+ ๒ ๑

ดี
(๗๑-๙๐)

กก(๘๕)

ล้ี(๘๒)

อิง(๗๔)

แควนอ้ย(๘๕)

เพชรบุรีตอนบน(๘๔)

แควใหญ(่๘๒) 
ปราณบุร(ี๗๗)

กุยบุร(ี๗๗)

แมก่ลอง(๗๒)+

หนองหาร(๘๐)

สงคราม(๗๙) 
อูน(๗๕) 
เลย(๗๒)

ตราด(๘๑)+

เวฬุ(๗๗)+ 
จันทบุรี(๗๔)+

หลังสวนตอนบน(๗๙)+

ตรัง(๗๙)+ 
สายบุร(ี๗๓)

ทะเลสาบ
สงขลา(๗๓)

พุมดวง(๗๓) 
ตาปตีอนล่าง(๗๓)+

๓๔ ๒๒

พอใช้
(๖๑-๗๐)

นา่น(๗๐)

ปงิ(๖๙)

แมจ่าง(๖๘)-

ยม(๖๖)

วัง(๖๔)-

กว๊านพะเยา(๖๓)-

กวง(๖๒)+

นอ้ย(๖๘)

เจ้าพระยาตอนบน(๖๘)-

เพชรบุรีตอนล่าง(๖๖)

เจ้าพระยาตอนกลาง(๖๕)

ท่าจีนตอนบน(๖๔) 
ปา่สัก(๖๓)

ลำาตะคองตอนบน(๖๙)

เสียว(๖๘)- 
ลำาชี(๖๗)- 

ช(ี๖๖)-

มลู(๖๕)- 
พอง(๖๑)-

พงัราดตอนล่าง(๖๙)

ประแสร์(๖๗)

ปราจีนบุร(ี๖๔)

บางปะกง(๖๓)

ปากพนงั(๖๘)-

ปตัตานตีอนล่าง(๖๘)-

หลังสวนตอนล่าง(๖๘)

ทะเลหลวง(๖๖) 
ชุมพร(๖๖) 

ปตัตานตีอนบน(๖๕)-

ทะเลนอ้ย(๖๒)

๔๖ ๓๐

เสื่อมโทรม
(๓๑-๖๐)

บึงบอระเพ็ด(๖๐)-- ท่าจีนตอนกลาง(๕๙)

สะแกกรัง(๕๗)- 
ลพบุรี(๕๕)-

ท่าจีนตอนล่าง(๕๑)

เจ้าพระยาตอนล่าง(๓๙)

ลำาปาว(๕๘)--

ลำาตะคองตอน
ล่าง(๓๒)

ระยองตอนบน(๖๐)- 

นครนายก(๖๐)-

ระยองตอนล่าง(๕๕)-

พังราดตอนบน(๕๑)

- ๑๘ ๑๒

เสื่อมโทรม
มาก

(๐-๓๐)
- - - - - ๐ ๐

หมายเหต	ุ:	 + คือ แหล่งน้ำาท่ีมคีุณภาพน้ำาดีขึ้น ๑ ระดับ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - คือ แหล่งน้ำาท่ีมคีุณภาพน้ำาลดลง ๑ ระดับ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑
 -- คือ แหล่งน้ำาท่ีมคีุณภาพน้ำาลดลง ๒ ระดับ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาสายหลักเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำาผิวดินท่ีกำาหนด 
ของแหล่งน้ำา ๕๙ แหล่ง ในช่วง ๕ ปท่ีีผา่นมา ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ พบว่า แหล่งน้ำา ๕๖ แหล่ง (รอ้ยละ ๙๕) ไมเ่ปน็ไปตาม 
ประเภทของแหล่งน้ำาท่ีกำาหนด โดยแหล่งน้ำาท่ีเปน็ไปตามประเภทของแหล่งน้ำาท่ีกำาหนดมเีพยีง ๓ แหล่ง (รอ้ยละ ๕) ได้แก่  
แมน่้ำาพุมดวง แมน่้ำาตรงั และแมน่้ำาแมก่ลอง โดยแหล่งน้ำาท่ีกำาหนดเปน็ประเภทท่ี ๒ มจีำานวน ๒๐ แหล่ง ทกุแหล่งน้ำาไมเ่ปน็ไปตาม 
ประเภทแหล่งน้ำาท่ีกำาหนด แหล่งน้ำาท่ีกำาหนดเปน็ประเภทท่ี ๓ มจีำานวน ๓๕ แหล่ง มแีหล่งน้ำาท่ีมคีณุภาพน้ำาเปน็ไปตามประเภท
แหล่งน้ำาท่ีกำาหนด มจีำานวน ๓ แหล่ง ได้แก่ แมน่้ำาพมุดวง แมน่้ำาตรงั และแมน่้ำาแมก่ลอง และไมเ่ปน็ไปตามประเภทแหล่งน้ำา
ท่ีกำาหนด มจีำานวน ๓๒ แหล่ง และแหล่งน้ำาท่ีกำาหนดเปน็ประเภทท่ี ๔ มจีำานวน ๔ แหล่ง ทุกแหล่งน้ำาไมเ่ปน็ไปตามประเภท
แหล่งน้ำาท่ีกำาหนด (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 คณุภาพแหล่งน้ำาผวิดินในแต่ละภาคเปรยีบเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ำาผวิดินประเภทท่ี ๓ พบว่า แหล่งน้ำา 
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมคุีณภาพน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสือ่มโทรมลงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ สว่นแหล่งน้ำาในภาคใต้  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณุภาพดีกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ แหล่งน้ำาท่ีมคีณุภาพน้ำาเสื่อมโทรมมากท่ีสดุใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญอ่ยูใ่น 
ภาคกลางเชน่เดียวกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม แมน่้ำาลำาตะคองตอนล่าง (บรเิวณเทศบาลนครนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา)  
ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งน้ำาท่ีมีคุณภาพเสื่อมโทรมท่ีสุด โดยสาเหตุหลักมาจากการปล่อยท้ิงน้ำาเสีย 
จากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรม รายละเอียดคุณภาพน้ำาในแต่ละภาค (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) ดังนี ้
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	 ภาคเหนือ	คุณภาพน้ำาส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ พารามเิตอร์ท่ีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำาใน 
แหล่งน้ำาผวิดิน๒๔ มากท่ีสุด ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรย์ี (BOD) แมงกานสี (Mn) และแคดเมยีม (Cd) ตามลำาดับ  
โดยจุดตรวจวัดท่ี BOD เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ บงึบอระเพด็ (อำาเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์) แมน่้ำาอิง (อำาเภอเมอืง จังหวัดพะเยา)  
แมน่้ำาแมจ่าง (อำาเภอเกาะคา อำาเภอแมท่ะ และอำาเภอแมเ่มาะ จังหวัดลำาปาง) กว๊านพะเยา (อำาเภอเมอืง จังหวัดพะเยา) แมน่้ำา
กวง (อำาเภอเมอืง จังหวัดลำาพนู) แมน่้ำาล้ี (อำาเภอล้ี จังหวัดลำาพนู) แมน่้ำาปงิ (อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม)่ แมน่้ำาวัง (อำาเภอ
สบปราบ อำาเภอเมอืง และอำาเภอแจ้หม่ จังหวัดลำาปาง) แมน่้ำายม (อำาเภอโพธิป์ระทับชา้ง อำาเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร อำาเภอ
บางระกำา จังหวัดพษิณุโลก และอำาเภอเมอืง จังหวัดสโุขทัย) บรเิวณท่ี Mn เกินค่ามาตรฐาน คือ แมน่้ำาล้ี (อำาเภอล้ี จังหวัดลำาพูน) 
และบรเิวณท่ี Cd เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำานา่น (อำาเภอพชิยั จังหวัดอุตรดิตถ์) ท้ังนี ้แหล่งกำาเนดิน้ำาเสียในภาคเหนอื พบว่า 
มาจากชุมชนเมอืง ชุมชนท่ีอาศยัริมน้ำา การท่องเท่ียว รสีอรท์หรอืโรงแรม และพื้นท่ีเกษตรกรรม (พชืไร ่นาข้าว และสวนผลไม)้

	 ภาคกลาง คุณภาพน้ำาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำา 
ในแหล่งน้ำาผวิดินมากท่ีสดุ ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ (BOD) และแมงกานสี (Mn) โดยจุดตรวจวัดท่ีค่าออกซิเจน 
ละลาย (DO) และ BOD เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำาเจ้าพระยา (อำาเภอเมอืง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ  
กรุงเทพมหานคร อำาเภอบางกรวย และอำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และอำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์) แม่น้ำาลพบุรี  
(อำาเภอเมอืง จังหวัดสิงหบุ์ร)ี แมน่้ำาปา่สัก (อำาเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์) แมน่้ำาสะแกกรงั (อำาเภอเมอืง จังหวัดอุทัยธาน)ี  
แมน่้ำาท่าจีน (อำาเภอเมอืง และอำาเภอกระทุม่แบน จังหวัดสมทุรสาคร และอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม) และจุดตรวจวัด 
ท่ี Mn เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำาท่าจีน (อำาเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสาคร) และแมน่้ำาปา่สัก (อำาเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์) 
ท้ังนี ้แหล่งกำาเนดิน้ำาเสยีในภาคกลาง พบว่า มาจากชุมชนเมอืง พื้นท่ีเกษตรกรรม (นาขา้ว) การเพาะเล้ียงสตัว์น้ำาและการปศสุตัว์
ท่ีไมม่รีะบบจัดการของเสยี โดยเฉพาะแมน่้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง และแมน่้ำาท่าจีนตอนล่าง พบว่า เกิดจากการระบายน้ำาเสยี 
จากโรงงานอุตสาหกรรม และนคิมอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่หนาแนน่

	 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุณภาพน้ำาสว่นใหญอ่ยูใ่นเกณฑ์พอใช ้พารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐาน
คณุภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผวิดินมากท่ีสุด ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) แคดเมยีม (Cd) แมงกานสี (Mn) ทองแดง 
(Cu) และสารหน ู(As) ตามลำาดับ โดยจุดตรวจวัดท่ี BOD เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำาช ี(อำาเภอวารนิชำาราบ และอำาเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ีอำาเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม อำาเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น อำาเภอเมอืง จังหวัดชยัภมู)ิ แมน่้ำาลำาช ี
(อำาเภอท่าตมู และอำาเภอเมอืง จังหวัดสุรนิทร ์อำาเภอกระสงั จังหวัดบุรรีมัย์) แมน่้ำาลำาปาว (อำาเภอกมลาไสย และอำาเภอเมอืง  
จังหวัดกาฬสนิธุ)์ แมน่้ำาลำาตะคอง (อำาเภอเมอืง และอำาเภอสค้ิีว จังหวัดนครราชสมีา) แมน่้ำาเลย (อำาเภอเมอืง จังหวัดเลย)  
แมน่้ำามลู (อำาเภอเมอืง และอำาเภอวารนิชำาราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี อำาเภอท่าตมู จังหวัดสรุนิทร ์ อำาเภอสตึก และอำาเภอ
พุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอชุมพวง อำาเภอพิมาย และอำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา) หนองหาร (หน้าระบบ
บำาบัดน้ำาเสยี จังหวัดสกลนคร) แมน่้ำาพอง (อำาเภอเมอืง อำาเภอน้ำาพอง และอำาเภออุบลรตัน ์ จังหวัดขอนแก่น) แมน่้ำาเสยีว  
(อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม) จุดตรวจวัดท่ี Cd เกินค่ามาตรฐาน คือ แม่น้ำาลำาชี (อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์)  
จุดตรวจวัดท่ี Mn เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แม่น้ำาลำาตะคอง (อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) แม่น้ำาลำาชี (อำาเภอท่าตูม  
และอำาเภอเมอืง จังหวัดสริุนทร)์ แมน่้ำาลำาปาว (อำาเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธุ)์ และแมน่้ำาเสียว (อำาเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม)  
จุดตรวจวัดท่ี Cu เกินค่ามาตรฐาน คือ แม่น้ำาลำาตะคอง (อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) และจุดตรวจวัดท่ี As  
เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำาเลย (อำาเภอเมอืง จังหวัดเลย) แมน่้ำาสงคราม (อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) และหนองหาร  
(หนา้ระบบบำาบดัน้ำาเสยี จังหวัดสกลนคร) ท้ังนี ้ แหล่งกำาเนดิน้ำาเสยีในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื พบว่า มาจากชุมชนเมอืง  
การทำาปศสุตัว์ การเพาะเล้ียงสตัว์น้ำา และการชะหนา้ดินจากพื้นท่ีทำาการเกษตร ได้แก่ นาขา้ว ไรม่นัสมัปะหลัง ไร่อ้อย เปน็ต้น

 ภาคตะวันออก คุณภาพน้ำาส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม ซึ่งพารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคณุภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผวิดินมากท่ีสุด ได้แก่ แอมโมเนยีไนโตรเจน (NH3-N) และแมงกานสี (Mn) โดยจุดตรวจวัดท่ี  
NH3-N เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำาบางปะกง (อำาเภอบางปะกง และอำาเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรา) แมน่้ำาประแสร ์(อำาเภอแกลง  
จังหวัดระยอง) แมน่้ำาระยอง (อำาเภอเมอืง และอำาเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง) แมน่้ำาจันทบุร ี (อำาเภอเมอืง จังหวัดจันทบุร)ี  
แมน่้ำาพงัราด (อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร)ี แมน่้ำาเวฬุ (อำาเภอเขาสมงิ จังหวัดตราด) และบรเิวณท่ี Mn เกินค่ามาตรฐาน 

๒๔ พิจารณาจากการตรวจพารามเิตอร์ท่ีไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานต้ังแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป จากท้ังหมด ๔ ครั้ง
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ได้แก่ แมน่้ำาระยอง (อำาเภอเมอืง จังหวัดระยอง) ท้ังนี ้แหล่งกำาเนดิน้ำาเสียในภาคตะวันออก พบว่า มาจากชุมชนเมอืง และพ้ืนท่ี
ทำาการเกษตร อาทิ การปลกูพชืสวนและพชืไร ่และการเพาะเล้ียงสตัว์น้ำา โดยเฉพาะแมน่้ำาระยองในพื้นท่ีจังหวัดระยอง มสีาเหตุ
หลักของปญัหามาจากน้ำาเสียโรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม

	 ภาคใต้	คณุภาพน้ำาสว่นใหญอ่ยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึง่พารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานในแหล่งน้ำาผวิดิน 
มากท่ีสุด ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรย์ี (BOD) และสารหน ู(As) โดยจุดตรวจวัดท่ี BOD เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมน่้ำา
ปากพนงั (อำาเภอปากพนงั และอำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช) ทะเลนอ้ย (อำาเภอควนขนนุ จังหวัดพทัลงุ) ทะเลหลวง 
(อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำาเภอเมอืง จังหวัดพัทลงุ) และทะเลสาบสงขลา (อำาเภอรตัภมู ิอำาเภอหาดใหญ ่และอำาเภอเมอืง  
จังหวัดสงขลา) และจุดตรวจวัดท่ี As เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา (อำาเภอเมอืง จังหวัดสงขลา) ท้ังนี ้แหล่งกำาเนดิ 
น้ำาเสียในภาคใต้ พบว่า มาจากแหล่งชุมชน ท่าเทียบเรือประมง พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาข้าว การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา  
และอุตสาหกรรมชุมชน

	 ๒.๘.๓.๒	 ผลกระทบ

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดินยังคงมีความเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ท้ังนี ้มสีาเหตมุาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนษุย์ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนประชากร ๖๖.๕๖ ล้านคน และจำานวน 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวน ๓๙.๙๒ ล้านคน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน  
๓๘.๑๘ ล้านคน ทำาใหม้กีารระบายน้ำาเสียท่ีไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานจากแหล่งกำาเนดิมลพษิลงสู่แหล่งน้ำาโดยตรง เชน่ ชุมชน  
รสีอรท์หรอืโรงแรม กิจกรรมทางการเกษตร การเพาะเล้ียงสตัว์น้ำา โรงงานอุตสาหกรรม และนคิมอุตสาหกรรม เปน็ต้น สง่ผล 
ใหม้ปีริมาณการระบายน้ำาเสยีเกินศกัยภาพรองรบัของแต่ละแหล่งน้ำาในพื้นท่ีลุม่น้ำาวิกฤต และคลองสายสำาคัญ นอกจากนี ้
ระบบบำาบัดน้ำาเสยีรวมชุมชนของประเทศมจีำานวนไมเ่พยีงพอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมข้ีอจำากัดในการจัดทำาโครงการ
จัดสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม และยังไมส่ามารถรวบรวมน้ำาเสียท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดมาบำาบัดได้ ทำาใหม้ปีริมาณการระบาย 
น้ำาเสยีเกินศกัยภาพรองรบัของแต่ละแหล่งน้ำาในพื้นท่ีลุม่น้ำาวิกฤต รวมท้ังมกีารลักลอบท้ิงน้ำาเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ในกรณท่ีีระบบบำาบดัน้ำาเสยีทำางานไมม่ปีระสิทธภิาพ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข) ท้ังนี ้น้ำาเสยีสง่ผลกระทบต่อระบบนเิวศและ
สิง่แวดล้อม รวมท้ังเปน็อันตรายต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน ทำาลายทัศนยีภาพ และสง่ผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

	 ๒.๘.๓.๓	 การดำาเนินงาน

 กรมควบคมุมลพษิ มกีารดำาเนนิงานเพื่อบรหิารจัดการด้านคุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผวิดิน (กรมควบคุมมลพษิ, 
๒๕๖๓ข) ดังนี ้

 ๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำาและน้ำาเสีย ได้แก่ (๑.๑) จัดการน้ำาเสียในพื้นท่ีวิกฤต พื้นท่ี
เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ โดยเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเป้าหมายในการจัดสร้าง 
และดูแลรักษาระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม และจัดลำาดับความสำาคัญของพื้นท่ีในการก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมชุมชน  
ให้คำาแนะนำากลุ่มเป้าหมายในการจัดการน้ำาเสีย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำาเนิดมลพิษ  
เครือข่ายประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาน้ำาเสีย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการน้ำาเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมท้ังจัดทำาแผนปฏิบติัการเพื่อยกระดับและรักษาคณุภาพน้ำาในพื้นท่ีเปา้หมาย ๑๑ ลุม่น้ำา ส่งใหส้ำานกังานทรพัยากรน้ำา 
แหง่ชาติเพื่อใช้ประกอบการจัดทำาแผนแมบ่ทการใช ้การพฒันา การบรหิารจัดการ การบำารุงรักษา การฟื้ นฟ ูและการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรน้ำาในเขตลุม่น้ำา (๑.๒) ฟื้ นฟลูำาหว้ยคลิต้ีจากการปนเปื้ อนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุร ี โดยติดตามและประเมนิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิต้ี กำาหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำาเนินโครงการในภาพรวม  
ก่อสร้างหลมุฝงักลบแบบปลอดภัย ฟื้ นฟลูำาหว้ยคลิต้ีด้วยการดดูตะกอน และพื้นท่ีรอบโรงแต่งแรเ่ดิม ก่อสร้างฝายดักตะกอน 
และจัดทำาฐานข้อมลูการปนเปื้ อนของพื้นท่ีเพ่ือนำาไปสูก่ารใชพ้ื้นท่ีอย่างเหมาะสม และ (๑.๓) จัดทำาระบบอนญุาตระบาย
มลพิษของประเทศไทย โดยยกรา่งแนวทางการนำาระบบอนญุาตระบายมลพษิมาใชใ้นประเทศไทย จัดทำา (รา่ง) แนวทาง 
การกำาหนดค่าธรรมเนยีมในการระบายมลพษิ และศกึษาการจัดทำาระบบอนญุาตระบายมลพิษของประเทศไทย โดยแบง่เปน็  
๓ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ ศึกษารูปแบบระบบอนุญาตระบายมลพิษของต่างประเทศ ระยะท่ี ๒ ศึกษามาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมสำาหรบัประเทศไทย และระยะท่ี ๓ ศกึษากฎหมายปจัจุบนัของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งและจัดทำา
รูปแบบของระบบอนญุาตระบายมลพิษท่ีเหมาะสมสำาหรบัประเทศไทย 
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 ๒) ติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำาแหล่งน้ำาผวิดินท่ัวประเทศ ปลีะ ๔ ครัง้ รวม ๓๗๕ จุด ครอบคลมุ ๕๙  
แหล่งน้ำา ๖ แหล่งน้ำานิง่ รวมเปน็ ๖๕ แหล่งน้ำา 

	 ๒.๘.๓.๔	 สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณค์ณุภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผวิดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สว่นใหญอ่ยู่ในเกณฑ์พอใชถึ้งดีมาก รอ้ยละ 
๘๒ ลดลงจากรอ้ยละ ๙๑ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมแีหล่งน้ำาเสื่อมโทรมเพิม่มากขึน้ รอ้ยละ ๑๘ จากเดิมมรีอ้ยละ ๙  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก อยา่งไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มแีหล่งน้ำาผวิดินท่ีมคีณุภาพน้ำา 
ดีมาก จำานวน ๑ แหล่ง คือ แมน่้ำาตาปตีอนบน 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหาคุณภาพน้ำาและน้ำาเสยี โดยจัดการน้ำาเสยี
ในพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ ฟื้ นฟลูำาหว้ยคลิต้ีจากการปนเปื้ อนของสารตะก่ัว จัดระบบอนญุาต
ระบายมลพษิของประเทศไทย และติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำาผวิดินท่ัวประเทศ (รูปท่ี ๒.๓๒)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สรา้งความตระหนกัรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการน้ำาเสยีชุมชนใหกั้บ เยาวชน ประชาชน รา้นอาหาร 
โรงเรียน วัด สถานท่ีราชการ โดยใช้สื่อโซเชียลมเีดีย เชน่ ไลน ์ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร ์และยูทปู เปน็ต้น รวมท้ังการจัดฝกึอบรม 
และการจัดกิจกรรมรณรงค์ 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ และกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม 

 ๒) ติดตาม ตรวจสอบ กำากับ ควบคุมการระบายน้ำาท้ิงจากแหล่งกำาเนิดน้ำาเสียประเภทต่างๆ ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายกำาหนด

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิการปกครอง 
ท้องถ่ิน และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

 ๓) จัดใหม้รีะบบบำาบดัน้ำาเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เชน่ ระบบบำาบดัน้ำาเสียแต่ละหลัง (Onsite 
Treatment) ระบบบำาบดัน้ำาเสยีของกลุม่ (Cluster Treatment Plant) หรอื ระบบบำาบดัน้ำาเสยีรวม (Central Treatment 
Plant) เปน็ต้น เพื่อปอ้งกันการปล่อยน้ำาเสียท่ีไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนดลงสูแ่หล่งน้ำาธรรมชาติ 

   หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และองค์การจัดการน้ำาเสีย

 ๔) ศกึษาผลกระทบต่อสขุภาพจากการเจ็บปว่ยจากโรคท่ีมากับน้ำา ต้นทนุทางสขุภาพและต้นทนุสิง่แวดล้อม  
(Environmental Costs) เพื่อเปน็ขอ้มลูสนบัสนนุการบรหิารจัดการน้ำาเสยีจากชุมชน การเกษตรและอุตสาหกรรมอยา่ง 
เหมาะสม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน องค์การจัดการน้ำาเสีย กรมอนามยั 
และกรมควบคมุโรค 

 ๒.๘.๔ คุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ัง

	 ๒.๘.๔.๑	 สถานการณ์

 คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคุณภาพน้ำาท่ีอยูใ่นเกณฑ์พอใชถึ้งดีมากรอ้ยละ ๙๕ เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๔ และคณุภาพน้ำา 
ท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากรอ้ยละ ๕ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ รอ้ยละ ๖ โดยมแีหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๔ จุด  
ได้แก่ บริเวณท่าเรอื เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ี บรเิวณอ่าวพร้าว เกาะเสมด็ จังหวัดระยอง บรเิวณบา้นหนา้ทับ อ่าวบางสน  
จังหวัดชุมพร และบรเิวณท่าเรอืเฟอรี ่เกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีและมแีหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ๔ จุด ได้แก่ 
บริเวณหนา้โรงงานฟอกยอ้ม กม. ๓๕ บริเวณปากคลอง ๑๒ ธนัวา และบรเิวณปากแมน่้ำาเจ้าพระยา จังหวัดสมทุรปราการ และบรเิวณ
ปากแมน่้ำาท่าจีน จังหวัดสมทุรสาคร จากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคณุภาพน้ำาทะเล พบว่า ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั (PO4

3--P)  
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ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) แอมโมเนียรวม (NH3) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) และแบคทีเรีย 

กลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) มค่ีาไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำาทะเล โดยในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในพบจุดเก็บตัวอยา่งท่ีมค่ีา
ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานคณุภาพน้ำาทะเลมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า คณุภาพน้ำาทะเลส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพอใชถึ้งดี โดยสดัสว่นของคณุภาพน้ำาทะเลท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใชถึ้งดีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ซึง่ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
มแีนวโนม้การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเสื่อมโทรมลง อยา่งไรก็ตาม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒ คณุภาพน้ำาทะเลถือว่ามคีณุภาพ
ท่ีดีข้ึน (รูปท่ี ๒.๓๑ และตารางท่ี ๒.๓๙) (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข) 

รูปที่	๒.๓๑	แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ข)
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๙๐

๘๐

๗๐
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๑๐
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๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เส่ือมโทรมเส่ือมโทรมมาก พอใช้ ดี ดีมาก
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ตารางที่	๒.๓๙	คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ชายฝั่ งอันดามัน รอ้ย
ละ

ดมีาก
(>๙๐-๑๐๐)
จำานวน	๔	จุด

จังหวัดชลบุรี
- เกาะล้าน (ท่าเรือ) (๑๐๐)+

จังหวัดระยอง
- อ่าวพร้าว 
(เกาะเสมด็) (๑๐)+

จังหวัดชุมพร
- บ้านหนา้ทับ  
อ่าวบางสน (๑๐๐)+

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
- ท่าเรือเฟอรี่  
เกาะพะงัน (๑๐๐)+

- ๒

ดี
(>๘๐–๙๐)
จำานวน	๑๒๔	

จุด

จังหวัดชลบุรี
- ช่องแสมสาร (๑๐๐)
- เกาะล้าน (หาดตาแหวน)  
(๑๐)
- ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนกลาง) 
(๑๐๐)+

- ท่าเรือแหลมฉบัง (๕๐๐)
- หวัแหลมฉบัง (๑๐๐)
- เกาะสีชัง 
(ท่าเทววงษ์) (๑๐๐)
- เกาะสีชัง 
(ศาลาอัษฎางด์) (๑๐๐)
- เกาะสีชัง (หาดถ้ำาพัง) (๑๐) 
- บางแสน 
(โรงแรมเดอะไทด์) (๑๐๐)+

จังหวัดเพชรบุรี
- หาดเจ้าสำาราญ (๑๐)+

- หาดปกึเตียน (๑๐)+

- หาดชะอำาเหนอื
(หนา้โรงแรมลองบีช) (๑๐)+

- หาดชะอำาตอนกลาง (ศนูย์บริการ
นกัท่องเท่ียว) (๕๐๐)
- หาดชะอำาตอนกลาง (ศนูย์บริการ
นกัท่องเท่ียว) (๑๐)
จังหวัดประจวบครีขีันธ์
- โรงแรมโซฟีเทล (๑๐)+

- หาดบริเวณโรงแรมสายลม หวัหนิ 
(๑๐)+

- เขาตะเกียบ (๑๐)
- ปากแมน่้ำาปราณบุรี 
(หนา้เอวาซอลรีสอร์ท) (๑๐)
- ปากแมน่้ำาปราณบุรี 
(บริเวณเขากะโหลก) (๑๐)
- บ้านบ่อนอก (๑๐๐)+

จังหวัดตราด
- เกาะช้าง 
(อ่าวบางเบ้า) (๑๐๐)
- เกาะช้าง (ไก่แบ้) (๑๐)+

- เกาะช้าง 
(หาดคลองพร้าว) (๑๐)+

- เกาะช้าง 
(หาดทรายขาว) (๑๐)
- แหลมงอบ (๕๐๐)+

- แหลมศอก (๑๐)+

- ปากคลองใหญ่ (๑๐๐)+

จังหวัดจันทบุรี
- อ่าวคุ้งกระเบน (๕๐๐)
จังหวัดระยอง
- แหลมแมพ่ิมพ์ (๑๐)
- ปากคลองแกลง (๕๐๐)
- สวนรุกขชาติ (๑๐)
- หาดทรายแก้ว 
(เกาะเสมด็) (๑๐)
- หาดทรายแก้ว 
(เกาะเสมด็) (๑๐๐)
- ท่าเรือหนา้ด่าน 
(เกาะเสมด็) (๑๐)+

- อ่าวไผ ่
(เกาะเสมด็) (๑๐)  
- อ่าวไผ ่
(เกาะเสมด็) (๑๐๐)
- อ่าวทับทิม 
(เกาะเสมด็) (๑๐)
- อ่าวทับทิม 
(เกาะเสมด็) (๑๐๐)
- อ่าวพร้าว 
(เกาะเสมด็) (๕๐๐)
- เกาะกุฏี 
(ด้านตะวันตก) (๑๐๐)

จังหวัดชุมพร
- อ่าวสะพลี (๑๐)
- หาดทุ่งวัวแล่น (๑๐)
- หาดภราดรภาพ (๑๐)
- หาดทรายรีตอนกลาง 
(๑๐)
- บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ)
ปากคลองสวี (๑๐)+

จังหวัดสุราษฎรธ์าน	ี
- ปากคลองพุมเรียง  
อ.ไชยา (๑๐๐)+

- คลองกะแดะ  
อ.กาญจนดิษฐ ์(เหนอื) 
(๕๐๐)+

- คลองกะแดะ 
อ.กาญจนดิษฐ ์(ใต้)  
(๕๐๐)
- ท่าเรือเฟอรี่ซีทราน  
(เกาะสมยุ) (๑๐๐)
- ตลาดแมน่้ำา 
(บ้านแมน่้ำา)  
(เกาะสมยุ) (๑๐)
- อ่าวเฉวงนอ้ย 
(เกาะสมยุ) (๑๐)
- อ่าวเฉวง 
(เกาะสมยุ) (๑๐)
- หาดละไม 
(เกาะสมยุ) (๑๐)
- บ้านหวัถนน 
(อ่าวบางน้ำาจืด) 
อ.เกาะสมยุ (๑๐)+

- ท่าเรือเฟอร์รี่ 
ราชาเฟอรร์ี ่(เกาะสมยุ)  
(๑๐๐)

จังหวัดระนอง
- หาดประพาส (๑๐)
จังหวัดพังงา
- บ้านเกาะคอเขา (๑๐)
- บ้านน้ำาเค็ม (๑๐๐)
- หาดคึกคัก (๑๐)
- หาดท้ายเหมอืง (๑๐)
- บ้านเขาปหิลาย (๕๐๐)
จังหวัดภูเก็ต
- หาดไมข้าว (๑๐)
- หาดในยาง (๑๐) 
- หาดสุรินทร์ (๑๐)
- หาดปา่ตอง (หนา้
ปา่ตองบีชโฮเต็ล) (๑๐)+

- หาดปา่ตอง 
(หนา้ปา่ตองเมอร์ริน)  
(๑๐)+

- หาดกะรน (หนา้ภเูก็ต
โกลเด้นแซนอินน)์ (๑๐)+

- หาดกะรน (หนา้ภเูก็ต
อะคาเดีย) (๑๐)
- หาดกะตะใหญ่ 
(ด้านทิศใต้) (๑๐)
- หาดกะตะนอ้ย (หนา้
โรงแรมกะตะธาน)ี (๑๐)
- หาดในหาน (ตอนกลาง)  
(๑๐)
- หาดราไวย์ (หมูบ่้านชาว
ประมง) (๑๐๐)
- อ่าวมะขาม (หนา้สถานี
ประมงทะเลภเูก็ต)  
(๕๐๐)+

- ปากคลองท่าจีน
(บ้านเกาะสิเหร่) (๕๐๐)+

๕๙
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สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ชายฝั่ งอันดามัน รอ้ย
ละ

ดี
(>๘๐–๙๐)

จำานวน	๑๒๔	จุด	
(ต่อ)

- ปากคลองบางนางรม
อ่าวประจวบ (๑๐)
- อ่าวประจวบด้านใต้ (๑๐)+

- อ่าวมะนาว กองบิน ๕๓ (๑๐)
- หาดวนกร อ.ทับสะแก (๑๐)
- บ้านทุ่งประดู่ (๑๐๐)
- บ้านหนิกรูด (๑๐)

- เกาะกุฏี (หนา้บ้านพัก
อุทยาน) (๑๐๐)
- หาดแมร่ำาพึง (๑๐)
- ปากแมน่้ำาระยอง (๕๐๐)

- สะพานปลา 
เกาะพะงัน 
(โฉลกหลำา) (๑๐๐)
- อ่าวท้องตาปาน 
(เกาะพะงัน) (๑๐)
- อ่าวหาดริ้น 
เกาะพะงัน (๑๐)
- อ่าวหาดริ้น 
เกาะพะงัน (๕๐๐)
- เกาะมา้ ๑ (๑๐๐)
- เกาะมา้ ๒ (๑๐๐)-

จังหวัดนครศรธีรรมราช
- โรงไฟฟ้าขนอม 
อ.ขนอม (๑๐๐)
- หาดในเพลา 
อ.สิชล (๑๐)
- หาดหนิงาม 
อ.สิชล (๑๐)
- ปากคลองท่าสูง 
อ.ท่าศาลา (๕๐๐)
- บ้านปากคลอง 
อ.หวัไทร (๑๐๐)
จังหวัดสงขลา
- หาดมหาราช (๑๐)+

- ปากทะเลสาบสงขลา 
(๕๐๐)
- หาดสมหิลา (๑๐)+

- หาดเทพา (๑๐๐)+

จังหวัดกระบี	่
- หาดบิเละ 
(เกาะหอ้ง) (๑๐)
- หาดนพรัตนธ์ารา 
(ปากคลองแหง้) (๑๐๐)
- อ่าวไร่เลย์ (๑๐)+

- ทะเลแหวก (๑๐)-

- เกาะปอดะ (๑๐๐)
- เกาะไก่ (๑๐๐)
- เกาะยูง (๑๐๐)
- แหลมตง เกาะพีพี (๑๐)
- อ่าวโล๊ะบาเกา เกาะพีพี 
(ด้านทิศตะวันออก) (๑๐)+

- หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพ ี
(ตอนกลางทิศตะวันตก) 
 (๑๐)
- หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี 
(๕๐๐)
- หาดโล๊ะดาลัม (พีพ ี
คาบานา่) (เกาะพีพี)  
(๑๐)
- หาดต้นไทร  
(ต้นไทรวิลเลจ)  
(เกาะพีพี)  
(ทิศใต้) (๑๐)
- หาดต้นไทร (หนา้ 
ต้นไทรวิลเลจ) (๕๐๐)
- หาดยาว (เกาะพีพี) 
(ด้านตะวันออก 
ของทิศใต้) (๑๐)
- อ่าวมาหยา (เกาะพพี)ี 
(๑๐๐)
- อ่าวโล๊ะซามะ (๑๐๐)
- หาดคลองดาว 
(เกาะลันตา) (๑๐)
- บ้านศรีรายา 
(เกาะลันตา) (๑๐๐)
- บ้านบ่อมว่ง (๕๐๐)
จังหวัดตรงั
- หาดเจ้าไหมตอนกลาง 
(อุทยานแหง่ชาติ 
เจ้าไหม) (๑๐) 
- หาดหยงหลิง (๑๐)
- หาดยาว (๑๐)
จังหวัดสตูล
- หาดบ้านปากบารา  
(๕๐๐)
- ท่าเทียบเรือปากบารา 
(๑๐๐) 
- บ้านทุ่งริ้น (๑๐๐)

ตารางที่	๒.๓๙	คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ต่อ)
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สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ชายฝั่ งอันดามัน รอ้ย
ละ

พอใช้
(>๕๐–๘๐)

จำานวน	๗๑	จุด

จังหวัดชลบุร	ี
- ท่าเรอืสตัหบี (๑๐๐)
- หาดจอมเทียน 
(กลาง) (๑๐)
- พทัยาใต้ 
(แหลมบาลีฮาย) (๑๐)
- พทัยากลาง 
(Central) (๑๐)
- พทัยาเหนอื 
(Selection Hotel) (๑๐)-

- ตลาดนาเกลือ (๑๐๐)
- อ่าวอุดม 
(สะพานปลา) (๑๐๐)
- ศรรีาชา 
(เกาะลอย) (๑๐๐)
- บางพระ (๑๐๐)
- บางแสน 
(โรงแรมเดอะไทด์) (๑๐)
- อ่างศลิา (ท่าเรอื) (๑๐๐)
- อ่างศลิา 
(ฟารม์หอยนางรม) (๕๐๐)
- อ่าวชลบุร ี(๕๐๐)
จังหวัดสมทุรสงคราม
- ปากแมน่้ำาแมก่ลอง (๑๐๐)+

- ปากแมน่้ำาแมก่ลอง (๕๐๐)
จังหวัดเพชรบุรี
- ปากคลองบา้นบางตะบูน  
(ด้านเหนอื) (๕๐๐)+

- ปากคลองบา้นบางตะบูน  
(ด้านกลาง) (๕๐๐)+

- ปากคลองบา้นบางตะบูน  
(ด้านใต้) (๕๐๐)+

- ปากคลองบา้นแหลม 
(ด้านเหนอื) ฟารม์หอยแมลงภู ่(๕๐๐)
- ปากคลองบา้นแหลม 
(ด้านกลาง) (๕๐๐)+

- ปากคลองบา้นแหลม 
(ด้านใต้) (๕๐๐)
จังหวัดประจวบครีขีนัธ์
- หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล 
(๑๐)
- สะพานปลาหวัหนิ (๑๐๐)
- ปากแมน่้ำาปราณบุร ี(๕๐๐)-

- หาดสามพระยา อุทยานฯสามรอ้ย
ยอด (๑๐)
- อ่าวประจวบด้านเหนอื 
หนา้เขาตามอ่งล่าย (๑๐)
- อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง (๑๐๐)-

- ปากคลองวาฬ (๑๐๐)
- กลางหาดสมบูรณ 
อ.บางสะพาน (๑๐)
- ปากคลองบา้นบางสะพาน (๑๐๐)

จังหวัดตราด
- เกาะช้าง (อ่าวสลัก
เพชร) (๑๐๐)
- แหลมงอบ (๑๐)
- ปากแมน่้ำาตราด 
แหลมศอก (บ้านปู) 
(๕๐๐)
จังหวัดจันทบุรี
- ปากแมน่้ำาเวฬุ (๕๐๐)
- ปากแมน่้ำาจันทบุรี 
(๕๐๐)-

- หาดแหลมเสด็จ (๑๐)-

จังหวัดระยอง
- ปากแมน่้ำาพังราด 
(๕๐๐)
- ปากแมน่้ำาประแสร์ 
(๕๐๐)
- ท่าเรือประมง 
(ตลาดบ้านเพ) (๑๐๐)
- หาดสุชาดา (๑๐๐)
- หาดน้ำาริน (๑๐)-

จังหวัดชุมพร
- ปากแมน่้ำาชุมพร 
(๕๐๐)
- ปากแมน่้ำาหลังสวน 
(๕๐๐)
จังหวัดสุราษฎรธ์านี
- หาดสำาเร็จ 
อ.ท่าชนะ (๑๐)
- ปากคลองท่าเคย 
อ.ท่าฉาง (๕๐๐)
- ปากคลองท่าเคย 
(ฟาร์มเล้ียงหอย
นางรม) (๑๐๐)
- ท่าเรือเฟอรี่ 
อ.ดอนสัก (๑๐๐)-

- หาดละไม 
อ.เกาะสมยุ (๕๐๐)-

จังหวัดนครศรี
ธรรมราช
- ปากแมน่้ำาปากพนงั 
(๕๐๐)
จังหวัดสงขลา
- ประตูระบายน้ำาปาก
ระวะ (๑๐)

จังหวัดระนอง
- หาดชาญดำาริปากน้ำา
ระนอง (๑๐๐)-

- หนา้สถานตีำารวจน้ำา
ระนอง คลองระนอง 
(๑๐๐)-
- หาดบางเบน (๑๐)
จังหวัดพงังา
- หาดบางสัก (๑๐)-

- บ้านบางเนยีง (๑๐)-

- คลองปากบาง 
(เขาหลัก) (๑๐)
- บ้านทับละม ุ
(ฐานทัพเรือ) (๑๐๐)
จังหวัดภูเก็ต
- หาดบางเทา (๑๐)-

- หาดกมลา (๑๐)
- หาดปา่ตอง (B-lay 
Tong Phuket) (๑๐)-

- หาดปา่ตอง (หนา้
โรงแรมปา่ตองเบย์) 
(๕๐๐)-

- หาดราไวย์ (ตอนกลาง) 
(๑๐)
- อ่าวฉลอง 
(ตอนกลาง) (๑๐๐)-

- อ่าวบางโรง (๕๐๐)
จังหวัดกระบี่
- หาดนพรัตนธ์ารา (๑๐)-

- อ่าวนาง (๑๐)
- บ้านศาลาด่าน 
(เกาะลันตา) (๑๐)

- บ้านคลองนนิ 
(เกาะลันตา) (๑๐)-

จังหวัดตรงั
- หาดปากเมง (๕๐๐)-

- หาดสำาราญตอนกลาง 
(๑๐)
จังหวัดสตูล
- บ้านปากบาง (หาดบาง
ศลิา) (๑๐)

๓๔
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สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ชายฝั่ งอันดามัน รอ้ย
ละ

เสื่อมโทรม
(>๒๕–๕๐)
จำานวน	๖	จุด

จังหวัดชลบุรี
- ท่าเรอืแหลมฉบงั (ตอนท้าย) 
 (๑๐๐)
- อ่าวชลบุรี (๑๐๐)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ปากแมน่้ำาบางปะกง (๕๐๐)
กรุงเทพมหานคร
- บางขุนเทียน (๑๐๐)

จังหวัดระยอง
- หาดพยูน(๑๐)-

จังหวัดสุราษฎรธ์านี
- ปากแมน่้ำาตาป ี 
อ่าวบ้านดอน (กลาง) 
(๕๐๐)

๓

เสื่อมโทรมมาก
(๐–๒๕)

จำานวน	๔	จุด

จังหวัดสมุทรปราการ
- หนา้โรงงานฟอกย้อม กม. ๓๕ 
(๑๐๐)-

- ปากคลอง ๑๒ ธนัวา  
(๑๐๐)
- ปากแมน่้ำาเจ้าพระยา (๕๐๐)
จังหวัดสมุทรสาคร
- ปากแมน่้ำาท่าจีน (๑๐๐)

- - - ๒

หมายเหต	ุ:	การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี ้“- ชื่อสถาน ี(ระยะจากชายฝั่ ง) เครื่องหมาย +/- หมายถึง การเปล่ียนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑”

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

 สำาหรบัคณุภาพน้ำาทะเลชายฝั่ งรายพ้ืนท่ี (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) สรุปได้ดังนี ้

	 อ่าวไทยตอนใน	ครอบคลมุชายฝั่ งทะเล ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุร ี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร  
สมทุรปราการ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร เพชรบุร ีและประจวบคีรขัีนธ ์มจุีดเก็บตัวอยา่ง ๖๕ จุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
๔ จุด เกณฑ์ดี ๔ จุด เกณฑ์พอใช ้๓๐ จุด เสื่อมโทรม ๒๖ จุด และเสื่อมโทรมมาก ๑ จุด อ่าวไทยตอนในเปน็พื้นท่ีรองรบั 
น้ำาจืดจากแมน่้ำาสายหลัก ๔ สาย ได้แก่ แมน่้ำาแมก่ลอง ท่าจีน บางปะกง และเจ้าพระยา จึงเปน็ผลทำาใหบ้ริเวณอ่าวไทยตอนใน 
มปีญัหาคณุภาพน้ำาพารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานคณุภาพน้ำาทะเล ได้แก่ ออกซเิจนละลาย (DO) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั  
(PO4

3--P) แอมโมเนียรวม (NH3) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรีย 

กลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ท้ังหมด (FCB) และปโิตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (TPH) 

	 อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก ครอบคลุมชายฝั่ ง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุร ีและระยอง มจุีดเก็บตัวอย่าง 
๓๖ จุด พบว่า อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ๑ จุด เกณฑ์ดี ๒๓ จุด เกณฑ์พอใช ้๑๑ จุด และเกณฑ์เสื่อมโทรม ๑ จุด พารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไป 
ตามมาตรฐานคณุภาพน้ำาทะเล ได้แก่ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั (PO4

3--P) แอมโมเนยีรวม (NH3) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ท้ังหมด (FCB) และปโิตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (TPH) 

	 อ่าวไทยฝั่ งตะวันตก ครอบคลุมชายฝั่ งทะเล ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ชุมพร สรุาษฎรธ์าน ี
นครศรธีรรมราช และสงขลา มจุีดเก็บตัวอย่าง ๔๓ จุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๓ จุด เกณฑ์ดี ๓๐ จุด เกณฑ์พอใช ้๙ จุด และ
เกณฑ์เสื่อมโทรม ๑ จุด พารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำาทะเล ได้แก่ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั (PO4

3--P) แอมโมเนยี
รวม (NH3) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

--N) แบคทีเรยีกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) และ
ปโิตรเลียมไฮโดรคารบ์อนรวม (TPH) 

	 ชายฝั่ งอันดามนั ครอบคลมุชายฝั่ งทะเล ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี ่ตรัง และสตลู 
พื้นท่ีชายฝั่ งทะเลอันดามนัสว่นใหญ่เปน็ชายหาดท่องเท่ียว และหมูเ่กาะ มจุีดเก็บตัวอยา่ง ๖๖ จุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ๔๕ จุด  
และเกณฑ์พอใช้ ๒๑ จุด พารามเิตอรท่ี์ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานคณุภาพน้ำาทะเล ได้แก่ ออกซเิจนละลาย (DO) ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรสั (PO4

3--P) แอมโมเนยีรวม (NH3) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) แบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ท้ังหมด (TCB) แบคทีเรยี 

กลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) และปโิตรเลียมไฮโดรคารบ์อนรวม (TPH) 
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	 ๒.๘.๔.๒	 ผลกระทบ

 จากสถานการณ์คณุภาพน้ำาชายฝั่ งทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ียังคงมคุีณภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก 
สาเหตเุกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนษุย์ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนประชากร ๖๖.๕๖ ล้านคน และมจีำานวนนกัท่องเท่ียว 
ชาวต่างประเทศเขา้มาในประเทศ ๓๙.๙๒ ล้านคน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำาใหม้กีารระบายน้ำาเสียท่ีไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐาน
จากแหล่งกำาเนดิมลพษิลงสู่ทะเลโดยตรง เชน่ ชุมชน รสีอร์ท หรือโรงแรม กิจกรรมท่าเรอื โรงงานอุตสาหกรรม นคิมอุตสาหกรรม 
และชายหาดท่องเท่ียว เปน็ต้น สง่ผลใหม้ปีรมิาณการระบายน้ำาเสียเกินศกัยภาพรองรบัของชายหาดท่องเท่ียว (กรมควบคมุ
มลพษิ, ๒๔๖๓ข) ท้ังนี ้ น้ำาเสยีท่ีมกีารระบายลงสูช่ายหาดสง่ผลกระทบต่อระบบนเิวศและสิง่แวด้อม รวมท้ังเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว

	 ๒.๘.๔.๓	 การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านคณุภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง ดังนี้

 ๑) กรมควบคุมมลพิษ ได้กำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำาท้ิงเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม คือ  
สถานประกอบการผลิตน้ำาจืดจากน้ำาทะเล โดยอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมในการกำาหนดให้ท่าเทียบเรือประมง  
สะพานปลา และกิจการแพปลาเปน็แหล่งกำาเนดิมลพษิท่ีจะต้องถกูควบคุมการปล่อยน้ำาเสยี และติดตามตรวจสอบคณุภาพ
น้ำาทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๒ ครัง้ รวม ๒๑๐ จุด ครอบคลมุพื้นท่ีชายฝั่ งทะเล ๒๑ จังหวัด (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 ๒) สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้นำาระบบภมูสิารสนเทศ 
มาใชติ้ดตาม เตือนภัยมลพษิ และภัยพบิติัทางทะเล เพื่อประมวลผลคาดการณส์ิง่แวดล้อมทางทะเล เช่น สถานการณ์พายุ 
ปาบกึ น้ำาทะเลเปล่ียนสี คราบน้ำามนั ศพและซากสัตว์ทะเล น้ำาเสียไหลลงทะเล และเรอืประมงอับปาง เปน็ต้น โดยมกีารติดต้ัง
และพัฒนาระบบเรดารช์ายฝั่ งในพื้นท่ีจังหวัดกระบี ่ จำานวน ๒ สถาน ี (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ  
(องค์การมหาชน), ๒๕๖๓)

	 ๒.๘.๔.๔	 สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์คุณภาพน้ำาชายฝั่ งทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ร้อยละ ๙๕  
เพิม่ขึน้ร้อยละ ๙๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมแีหล่งน้ำาท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากลดลง โดยมแีหล่งน้ำาท่ีอยู่ 
ในเกณฑ์ดีมาก ๔ จุด ได้แก่ บรเิวณท่าเรอื เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ีบรเิวณอ่าวพรา้ว เกาะเสมด็ จังหวัดระยอง บรเิวณบา้นหนา้ทับ  
อ่าวบางสน จังหวัดชุมพร และบรเิวณท่าเรอืเฟอรี ่เกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำาทะเลครอบคลมุพื้นท่ีชายฝั่ งทะเล ๒๑ จังหวัด 
และมกีารนำาระบบภมูสิารสนเทศมาใชใ้นการติดตาม เตือนภัยมลพษิ และภัยพบิติัทางทะเล เพื่อประมวลผลการคาดการณ์
สิง่แวดล้อมทางทะเล โดยมกีารติดต้ังและพฒันาระบบเรดาร์ชายฝั่ งในพื้นท่ีจังหวัดกระบี ่จำานวน ๒ สถาน ี(รูปท่ี ๒.๓๒)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ปรบัปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคณุภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง โดยการรวบรวมมาตรการต่างๆ ใหอ้ยู่ภายใต้
กฎหมายแบบเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการปฏิบติัและการบงัคับใช้

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และกรมประมง 

 ๒) รณรงค์ใหป้ระชาชน หา้มท้ิงขยะมลูฝอย พลาสติก ของเหลว หรอืสารอันตรายลงทะเล 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

 ๒.๘.๕ คุณภาพน้ำาบาดาล

	 ๒.๘.๕.๑	 สถานการณ์

 การติดตามตรวจวัดการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ำาบาดาลและระดับน้ำาบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ 
๑,๑๖๒ สถาน ี๒,๐๙๘ บอ่ กระจายตัวอยูใ่น ๒๗ แอ่งน้ำาบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
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น้ำาบาดาลโดยท่ัวไปเป็นน้ำาคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลท่ีใช้บริโภคได้ตามพระราชบัญญัติน้ำาบาดาล  
พ.ศ. ๒๕๒๐ มีบางพื้นท่ีพบธาตุเหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) ในปริมาณสูง เป็นผลมาจากสภาพธรณีวิทยาและ 
อุทกธรณวิีทยา คณุภาพน้ำาบาดาลในพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลด้านอ่าวไทยและบริเวณทะเลสาบสงขลามคีวามกรอ่ยเค็มเพิม่ข้ึนและ
บางจุดเปล่ียนจากจืดเปน็กรอ่ยเค็ม บริเวณพื้นท่ีฝงักลบขยะ แหล่งรบักำาจัดกากของเสยีอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม 
ตรวจพบปริมาณโลหะหนัก (HM) เป็นพิษและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาล ต้องเพิม่ 
ความระมดัระวังในการใช้น้ำาบาดาลและเฝา้ระวังติดตามการปนเปื้ อน สำาหรับคณุภาพน้ำาบาดาลจำาแนกรายภาค (กรมควบคุม
มลพษิ, ๒๕๖๓ข) สรุปได้ดังนี้

 ๑) ภาคเหนือ ปริมาณเหล็ก (Fe) และฟลูออไรด์ (F) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลท่ีใช้บริโภค 
ในจังหวัดเชยีงใหม ่ลำาพนู แพร ่และลำาปาง ส่วนจังหวัดนา่นในบางอำาเภอมนี้ำาบาดาลเค็ม

 ๒) ภาคกลาง ปรมิาณเหล็ก (Fe) แมงกานสี (Mn) ไนเตรต (NO3
-) และฟลอูอไรด์ (F) สงูเปน็บางพื้นท่ี 

ในจังหวัดสโุขทัย และกำาแพงเพชร และพบสารหน ู (As) และปรอท (Hg) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลท่ีใช้บรโิภคในพ้ืนท่ี
จังหวัดชยันาทและลพบุรี

 ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื น้ำาบาดาลกรอ่ยเค็มจากชัน้เกลือหนิตรวจพบไนเตรต (NO3
-) ตะก่ัว (Pb) และ

ซลัเฟต (SO4
2-) สงูในบางพื้นท่ีของจังหวัดขอนแก่น บุรรีมัย์ มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ และสรุนิทร์

 ๔) ภาคตะวันออก พบสารหนู (As) และตะกั่ว (Pb) สูงในพ้ืนท่ีอำาเภอศรีราชา และอำาเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ีตำาบลมาบยางพร อำาเภอมาบตาพดุ จังหวัดระยอง และในบรเิวณชายฝั่ งทะเลพบคลอไรด์ (Cl-) ปรมิาณสงู

 ๕) ภาคตะวันตก พบฟลอูอไรด์ (F) และตะก่ัว (Pb) สูงในพื้นท่ีจังหวัดตาก และกาญจนบุรี

 ๖) ภาคใต้ พื้นท่ีชายฝั่ งทะเลท้ังด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามนั มคีณุภาพน้ำาบาดาลกรอ่ยถึงเค็ม และพ้ืนท่ี
ติดทะเลสาบสงขลามคีวามกรอ่ยเค็มเพิม่ข้ึน ในชัน้น้ำาหาดใหญแ่ละชัน้น้ำาคเูต่าท่ีระดับความลึก ๕๐-๑๐๐ เมตร พบสารหน ู (As)  
สงูในบรเิวณอำาเภอรอ่นพบูิลย์ จังหวัดนครศรธีรรมราช และไนเตรต (NO3

-) สงูในบรเิวณอำาเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา 

	 ๒.๘.๕.๒	 ผลกระทบ

 ปจัจัยท่ีสง่ผลกระทบต่อคณุภาพน้ำาบาดาล  ได้แก่ ๑) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมกีารปลกูพชืหมนุเวียน เกษตรกร 
ใชปุ้ย๋เคมแีละสารกำาจัดศตัรูพชืในอัตราส่วนผสมและความถ่ีในการใช้ท่ีเกินกำาหนด ทำาใหส้ารเคมตีกค้างในดิน และมโีอกาส 
ซมึลงสูช่ัน้น้ำาบาดาลได้มากข้ึน และ ๒) การเพิม่ข้ึนของแหล่งกำาจัดขยะอุตสาหกรรมอย่างผดิกฎหมาย และโรงงานกำาจัดขยะ 
อุตสาหกรรมท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ทำาใหเ้กิดการปนเปื้ อนของสารเคมอัีนตรายลงสูแ่หล่งชัน้น้ำาบาดาล รวมท้ังการกำาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการปนเปื้ อนในดินและน้ำาใต้ดินภายในบรเิวณโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมมค่ีาตัวเลขสูงกว่ามาตรฐาน 
คณุภาพน้ำาใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำาใหเ้มื่อเกิดการรัว่ไหลของสารอันตรายสู่สิง่แวดล้อมภายนอก  
ปริมาณสารเหล่านั้นอยู่ในระดับท่ีก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ใช้น้ำาใต้ดิน 
เพื่อการอุปโภคบรโิภคได้ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๒.๘.๕.๓	 การดำาเนินงาน	

 กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล มกีารดำาเนนิการ ดังนี ้

 (๑) ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำาบาดาลและคุณภาพน้ำาบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ท่ัวประเทศ จำานวน  
๒,๐๙๘ บ่อ/๑,๑๖๒ สถานี มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นท่ีท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงานรับกำาจัดขยะ 
อุตสาหกรรม เช่น ในพื้นท่ีอำาเภอยางตลาดและอำาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นท่ีตำาบลบ้านซ่องและตำาบล 
ท่าถ่าน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นท่ีรบัฝงักลบขยะชุมชน เชน่ อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พื้นท่ีตำาบล
ท่าแลง อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดสมทุรปราการ ท่ีตรวจพบปรมิาณสารพษิกลุม่โลหะหนกั เชน่ สารหน ู(As) ปรอท 
(Hg) และสารอินทรยีร์ะเหยง่ายประเภทเตตระคลอโรเอทธลีิน (Tetrachloroethylene: PEC) โทลอีูน (Toluene: TU) และไวนลิ
คลอไรด์ (Vinyl Chloride: VC) สงูเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาใต้ดินหรอืน้ำาบาดาลเพื่อการบรโิภค เปน็อันตรายต่อสขุภาพประชาชน
ผูใ้ช้น้ำาบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล, ๒๕๖๓) 
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 (๒) การจัดทำาแนวทางการเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทย โดยมีการประชุมสัมมนา/เสวนาแนวทาง 
การเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทย และเผยแพร่เอกสารคู่มือ/หนังสือแนวทางการเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทยและ
แผนท่ีความเหมาะสมในการเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทยให้กับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
ประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการเติมน้ำาใต้ดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการน้ำาบาดาล เนื่องจาก 
ไม่มีกฎหมายหรือข้อระเบียบการปฏิบัติเพื่อกำากับควบคุมการเติมน้ำาใต้ดินอย่างชัดเจน และควรหลีกเล่ียงการเติม 
น้ำาใต้ดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนในช้ันน้ำาบาดาล อาทิ พื้นท่ีท้ิงขยะ พื้นท่ีน้ำาเค็ม ซึ่งจำาเป็นต้องมีการศึกษา 
โดยละเอียดก่อนดำาเนนิการ (กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล อ้างถึงในกรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๒.๘.๕.๔	 สรุปและข้อเสนอแนะ	

 สถานการณค์ณุภาพน้ำาบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่ัวไปเปน็น้ำาคณุภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาล 
ท่ีใช้บรโิภคได้ มบีางพื้นท่ีพบธาตุเหล็ก (Fe) และแมงกานสี (Mn) ในปรมิาณสูง เนื่องจากสภาพธรณวิีทยาและอุทกธรณวิีทยา  
สำาหรับในพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลด้านอ่าวไทยและบริเวณทะเลสาบสงขลามีความกร่อยเค็มเพิม่ขึ้นและบางจุดเปล่ียนจากจืด 
เปน็กรอ่ยเค็ม สว่นบรเิวณพื้นท่ีฝงักลบขยะ แหล่งรบักำาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม ตรวจพบปรมิาณ
โลหะหนกั (HM) เปน็พษิและสารอินทรย์ีระเหยง่าย (VOCs) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาล

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารติดตามและเฝา้ระวังระดับและคณุภาพน้ำาบาดาลท่ัวประเทศ และจัดทำาแนวทาง
การเติมน้ำาใต้ดินของประเทศไทย เพ่ือใช้เปน็คู่มอืในการดำาเนนิการใหถ้กูต้องตามหลักวิชาการ (รูปท่ี ๒.๓๒)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) กำาหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีดำาเนนิกิจการประเภทเหมอืง โรงงานรบักำาจัดกากอุตสาหกรรม บอ่ฝั่ งกลบ 
ขยะชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ต้องจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำาบาดาลส่งกลับใหห้นว่ยงานรบัผดิชอบเปน็ประจำา
ทกุเดือน เพื่อติดตาม และเฝา้ระวังการปนเปื้ อนสารอันตรายจากการประกอบกิจการดังกล่าว

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่  
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ๒) สนบัสนนุการใชร้ะบบเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศสำาหรบัใช้ในการควบคุมผูป้ระกอบการเจาะน้ำาบาดาล  
รวมท้ังพฒันาฐานขอ้มลูอุทกธรณวิีทยาและธรณฟีสิกิส ์ เพื่อสำารวจศกัยภาพน้ำาบาดาลและประเมนิปรมิาณการใช้น้ำาบาดาล
อยา่งปลอดภัย 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 217



การตอบสนอง (Response: R)

●	 จัดทำ�กฎหม�ยและบริห�รจัดก�รคุณภ�พน้ำ�
●	 ตดิต�ม	ตรวจสอบ	กำ�กบั	ควบคุม	และเฝ�้ระวงัคุณภ�พ
น้ำ�ผิวดิน	น้ำ�ทะเลช�ยฝั่ง	น้ำ�บ�ด�ล

●	 เสริมสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 และคว�มตระหนัก 
เพือ่ปอ้งกนัและแกป้ญัห�คณุภ�พน้ำ�โดยก�รมสีว่นรว่ม

●	 ส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีสะอ�ดในภ�คอุตส�หกรรม

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรม 
	 เกษตรกรรม	และก�รท่องเที่ยว
●	 ก�รขย�ยตัวของชุมชนเมือง

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 คุณภ�พชีวิตและสุขภ�พของประช�ชน
●	 คว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ	
●	 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 น้ำ�เสียจ�กภ�คอุตส�หกรรม	 
	 ภ�คเกษตรกรรม	ชุมชน	และก�รท่องเที่ยว

สถานการณ์ (State: S)

●	 คุณภ�พแหล่งน้ำ�ผิวดิน	
●	 คุณภ�พน้ำ�ช�ยทะเลช�ยฝั่ง
●	 คุณภ�พน้ำ�บ�ด�ล

รูปที่	๒.๓๒	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	คุณภาพน้ำา
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 ๒.๘.๖ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย

	 ๒.๘.๖.๑	ขยะมูลฝอย

	 ๑)	 สถานการณ์

  ประเทศไทยมปีรมิาณขยะมลูฝอยเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีริมาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้
ประมาณ ๒๘.๗๑ ล้านตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมปีรมิาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน สาเหตท่ีุปรมิาณขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้  
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมอืง การเพิม่ข้ึนของจำานวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาทำางาน พฤติกรรม 
การบริโภคของประชาชนท่ีนิยมความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ 
สัง่อาหารออนไลน ์ทำาใหเ้กิดขยะพลาสติกถึงมอืผูบ้ริโภคเปน็จำานวนมาก และการเพิม่ข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการสง่เสรมิ 
การท่องเท่ียว โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ๑.๑๘ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิม่ขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีอัตราการเกิด 
ขยะมลูฝอย ๑.๑๕ กิโลกรมัต่อคนต่อวัน เมื่อพจิารณาปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้รายภมูภิาคและกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เกิดขยะมลูฝอยมากท่ีสุด ๒๑,๔๑๘ ตันต่อวัน (รอ้ยละ ๒๗.๒๓) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 
๑๓,๕๘๓ ตันต่อวัน (ร้อยละ ๑๗.๒๗) ภาคใต้ ๑๐,๗๓๐ ตันต่อวัน (รอ้ยละ ๑๓.๖๔) ภาคเหนอื ๑๐,๒๒๙ ตันต่อวัน (รอ้ยละ 
๑๓.๐๐) ภาคตะวันออก ๙,๓๒๑ ตันต่อวัน (รอ้ยละ ๑๑.๘๕) ภาคกลาง ๗,๔๑๖ ตันต่อวัน (รอ้ยละ ๙.๔๓) และภาคตะวันตก 
๕,๙๒๓ ตันต่อวัน (รอ้ยละ ๗.๕๓) ตามลำาดับ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

  สำาหรบัการจัดการขยะมลูฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณขยะมลูฝอยท่ีถกูนำาไปกำาจัดอยา่งถกูต้อง  
๙.๘๑ ล้านตัน คิดเปน็รอ้ยละ ๓๔.๑๗ ของปรมิาณขยะมลูฝอยท้ังหมด ลดลงรอ้ยละ ๙.๕๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ  
๑๐.๘๕ ล้านตัน ส่วนท่ีเหลือเป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกกำาจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๖.๓๘ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒  
ของปริมาณขยะมลูฝอยท้ังหมด ลดลงรอ้ยละ ๑๒.๘๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๗.๓๒ ล้านตัน ส่วนขยะมลูฝอยท่ีถกูนำา 
กลับมาใชป้ระโยชนใ์หมม่ปีระมาณ ๑๒.๕๒ ล้านตัน คิดเปน็รอ้ยละ ๔๓.๖๑ ของปรมิาณขยะมลูฝอยท้ังหมด เพิม่ขึน้รอ้ยละ  
๒๘.๒๘ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณ ๙.๗๖ ล้านตัน เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ 
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ท้ังนี ้ เมื่อพจิารณาตามประเภทของการจัดการขยะมลูฝอย พบว่า ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีถกูนำาไปกำาจัด 
อย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยท่ีถูกนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกกำาจัด 
อยา่งไมถ่กูต้องมแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๒.๓๓) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๓๓	ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น	การนำากลับมาประโยชน์ใหม่	 
การกำาจัดอย่างถูกต้อง	และไม่ถูกต้อง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

การนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การกำาจัดอย่างไม่ถูกต้องการกำาจัดอย่างถูกต้อง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
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  ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๑.๙๑ ล้านตัน และจากการสำารวจ 
ของกรมควบคมุมลพษิ ในพ้ืนท่ีตัวแทนจำานวน ๒๒ แหง่ ได้แก่ พื้นท่ีชายทะเล อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว ชนบท เมอืงขนาดเล็ก  
เมอืงขนาดกลาง เมอืงขนาดใหญ ่รวมท้ังการสำารวจรา้นรบัซื้อของเก่า โรงงานรไีซเคิลในพื้นท่ี เพื่อคาดการณป์รมิาณขยะผลิตภัณฑ์
พลาสติกเปา้หมายท่ีได้รับการจัดการภายในประเทศ มจีำานวน ๑.๘๕ ล้านตัน ถกูรวบรวมจัดการโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
๑.๔๙ ล้านตัน และมกีารนำาไปรไีซเคิล ๐.๓๖ ล้านตัน คิดเปน็สัดสว่นการรไีซเคิลรอ้ยละ ๑๙ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ง)

  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในชว่งเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร 
มกีารจัดเก็บรวบรวมขยะมลูฝอยเฉล่ียต่อวันได้ ๙,๓๕๒.๙๓ ตันต่อวัน ลดลงรอ้ยละ ๑๐.๘๙ จากช่วงเดียวกัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ท่ีมกีารจัดเก็บรวบรวมขยะมลูฝอยเฉล่ียต่อวันได้ ๑๐,๔๙๖.๔๕ ตันต่อวัน อยา่งไรก็ตาม เมื่อพจิารณาสดัสว่นองค์ประกอบ 
ของขยะพลาสติกจากการจัดเก็บปริมาณขยะมลูฝอย พบว่า เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มสีดัสว่นของขยะพลาสติกสูงท่ีสดุ คิดเปน็
รอ้ยละ ๓๖.๖๒ ของขยะมลูฝอยท้ังหมด เพิม่ข้ึนจากเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีมสีดัส่วนของขยะพลาสติกเท่ากับรอ้ยละ ๒๐.๖๖ 
ของขยะมลูฝอยท้ังหมด (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข)

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีถานท่ีกำาจัดขยะมลูฝอยชุมชนท่ีเปดิดำาเนนิงาน ๒,๖๖๖ แหง่ และสถานขีนถ่าย 
ขยะมลูฝอยชุมชน ๒๕ แหง่ เมื่อพจิารณาสถานท่ีกำาจัดขยะมลูฝอยท่ีเปดิดำาเนนิการ พบว่า สถานท่ีกำาจัดขยะมลูฝอยท่ีดำาเนนิการ
ถกูต้อง ได้แก่ การฝงักลบอยา่งถกูหลักวิชาการ การฝงักลบแบบก่ึงใชอ้ากาศ เตาเผาผลิตพลังงาน เตาเผาท่ีมรีะบบบำาบดัมลพิษ 
ทางอากาศ การหมกัทำาปุย๋ และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมลูฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) มท้ัีงสิน้ ๔๐๙ แหง่ ท้ังนี ้ 
ระบบกำาจัดขยะมลูฝอยท่ีดำาเนนิการอย่างถูกต้องมจีำานวนลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๕๙๕ แหง่ (ตารางท่ี ๒.๔๐) และ
สถานท่ีกำาจัดขยะมลูฝอยท่ีดำาเนนิการไมถ่กูต้อง ได้แก่ การเทกอง การเผากลางแจ้ง และเตาเผาไมม่รีะบบบำาบดัมลพษิอากาศ 
มท้ัีงสิน้ ๒,๒๕๗ แหง่ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

ตารางที่	๒.๔๐	 จำานวนระบบกำาจัดขยะมูลฝอยที่ดำาเนินการอย่างถูกต้องที่เปิดดำาเนินการใน	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๒
หนว่ย : แหง่

ประเภทระบบกำาจัดขยะมูลฝอย
พ.ศ.	๒๕๖๐ พ.ศ.	๒๕๖๑ พ.ศ.	๒๕๖๒

ภาครฐั เอกชน ภาครฐั เอกชน ภาครฐั เอกชน

การฝงักลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/การฝงักลบ
เชิงวิศวกรรม/ฝงักลบแบบก่ึงใช้อากาศ

๙๔ ๑๔ ๙๑ ๑๖ ๗๕ ๑๖

การฝงักลบแบบเทกองควบคุมขนาดนอ้ยกว่า  
๕๐ ตันต่อวัน

๓๘๖ ๘๖ ๓๒๗ ๘๕ ๒๔๗ ๓๔

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) - ๖ - ๖ - ๖

เตาเผาท่ีมรีะบบกำาจัดมลพิษทางอากาศ ๒๕ ๑๒ ๑๖ ๑๑ ๓ ๒

การหมกัทำาปุย๋ ๑ ๓ ๑๐ ๓ ๔ ๒

การกำาจัดขยะมลูฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
และเชื้อเพลิงขยะมลูฝอย (RDF)

๑๒ ๔ ๒๒ ๘ ๑๔ ๖

รวม ๕๑๘ ๑๒๕ ๔๖๖ ๑๒๙ ๓๔๓ ๖๖

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓ข)

	 ๒)	 ผลกระทบ

  จากสถานการณ์ขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีรมิาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้ เพ่ิมขึน้ 
จากปท่ีีผา่นมา เนือ่งจากการขยายตัวของชุมชนเมอืง การเพิม่ขึน้ของประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทำางาน พฤติกรรม
การบรโิภคของประชาชนท่ีนยิมความสะดวกสบายมากขึน้ โดยเฉพาะการสง่สนิค้าจากบรกิารสัง่ซื้อสนิค้าและบรกิารสัง่อาหาร
ออนไลน ์ทำาใหเ้กิดขยะพลาสติกเปน็จำานวนมาก นอกจากนี ้ยงัมจีำานวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศ จำานวน  
๓๙.๙๒ ล้านคน เพิม่ข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๓๘.๑๘ ล้านคน ทำาใหม้กีารอุปโภคบรโิภคมากขึน้ เกิดเปน็ขยะตกค้าง
ตามสถานท่ีท่องเท่ียว ท้ังนี ้ ยงัคงมขียะมลูฝอยท่ีกำาจัดอย่างไมถ่กูต้องอยู ่ ซ่ึงการกำาจัดท่ีไมถ่กูต้องทำาใหเ้กิดน้ำาชะมลูฝอย  
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กล่ิน แมลงวัน และสตัว์พาหะของโรคท้ังหนแูละยุง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาวะของประชาชนท่ีปฏิบติังาน 
ในสถานท่ีกำาจัดขยะมูลฝอย และผูอ้ยูอ่าศัยโดยรอบของสถานท่ีกำาจัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓ง) และ
เนื่องจากการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชน ทำาใหเ้กิดปรมิาณขยะท่ียอ่ยสลายยากเพิม่ขึน้ อาทิ ขยะพลาสติก 
จากบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดพลาสติกน้ำาด่ืม กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์ ทำาให้ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพไปจนถึงการตาย 
ของสัตว์ทะเลและสตัว์ปา่ ดังท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์จังหวัดตรงั พะยูนมาเรยีมตายหลังจากพบขยะพลาสติกอุดตันในลำาไสจ้ำานวนหลายชิน้  
การพบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ลอยตายสาเหตุจากการกินขยะพลาสติกจำานวนมากท่ีจังหวัดชลบุรี และกวางป่าตาย  
โดยพบว่ากินขยะพลาสติกมากกว่า ๗ กิโลกรัม ท่ีอุทยานแหง่ชาติขุนสถาน จังหวัดลำาปาง เปน็ต้น (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๓)	 การดำาเนินงาน

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านขยะมลูฝอย ดังนี้

 ๓.๑) กรมควบคมุมลพษิและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งดำาเนนิการ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข) ดังนี้

  (๑) การจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ (๑.๑) จัดทำาแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดการ
มลพิษจากขยะและของเสียอันตรายท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศและการเปล่ียนแปลงบริบท 
ในระดับประเทศและระดับโลก และเป็นแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษจากขยะ
และของเสยีอันตรายของประเทศ ท่ีมเีปา้หมายและทิศทางรว่มกัน มเีปา้หมายใหข้ยะและของเสยีอันตรายได้รบัการจัดการ 
อยา่งถูกต้อง ไมส่ง่ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามยัของประชาชน ภายใต้ ๓ มาตรการหลัก ได้แก่ การปอ้งกันและ
ลดมลพิษจากขยะและของเสยีอันตราย การเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการมลพษิจากบำาบดั กำาจัดขยะและของเสยีอันตราย และ
การสนบัสนนุการบรหิารมลพษิจากขยะและของเสยีอันตราย และ (๑.๒) ติดตาม ตรวจสอบ ใหค้ำาแนะนำาสถานท่ีกำาจัดขยะ
มลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบปญัหา พรอ้มท้ังจัดทำาขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปญัหาใหกั้บองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินเพ่ือดำาเนนิการปรบัปรุงแก้ไข (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

   (๒) การจัดการขยะพลาสติก ได้แก่ (๒.๑) ดำาเนินโครงการทำาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย 
สิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 
ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่ มาตรการ 
ลดและคัดแยกขยะในหนว่ยงานภาครัฐ การรณรงค์ทำาความดีด้วยหวัใจ ลดรับ ลดให ้ลดใช้ถงุพลาสติก การลดใชถ้งุพลาสติก
หหูิว้และงดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยานแหง่ชาติ การลดใชถ้งุพลาสติกหหูิว้และงดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยาน
แหง่ชาติและสวนสตัว์ และการจัดการขยะบกสูข่ยะทะเล ในพื้นท่ี ๒๔ จังหวัดชายทะเล โดยกรมควบคมุมลพษิจัดทำาคูม่อื
แนวปฏิบติัการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการทำาความดีด้วยหวัใจ ลดภัยสิง่แวดล้อม จัดส่ง
ใหห้นว่ยงานภาครฐัท่ัวประเทศ และเผยแพรท่างเว็บไซต์กรมควบคมุมลพษิ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่และพนัธุพ์ชื  
ออกประกาศหา้มใช้โฟมและงดนำา Single Use Plastic มาใชใ้นพื้นท่ีอุทยานแหง่ชาติท่ัวประเทศ และ (๒.๒) ขบัเคล่ือน 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้แก่ (๑) การเลิกใช้พลาสติกหุม้ฝาขวด โดยความรว่มมอืจากผูผ้ลิตน้ำาด่ืม ๕ รายใหญ ่ ต้ังแต่วันท่ี ๑  
เมษายน ๒๕๖๒ เปน็ต้นมา (๒) การยกเลิกใช้พลาสติกไมโครบดีส ์ (Microbeads) โดยความร่วมมอืของสำานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ท่ีเป็นหน่วยงานพิจารณาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามผลิต นำาเข้า และจำาหน่ายเครื่องสำาอาง 
ท่ีมสีว่นผสมของพลาสติกไมโครบดีส ์ (๓) การเลิกผลิตพลาสติกท่ีมสีว่นผสมของสารอ็อกโซ่ โดยความรว่มมอืจากสำานกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึง่เปน็หนว่ยงานกำากับดแูลผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน มอก. ซึง่จะมกีารพจิารณาการประกาศ
หา้มนำาเขา้ ผลิต และจำาหนา่ยสารอ็อกโซ ่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป (๔) การลด เลิกใชถ้งุพลาสติกหหูิว้ กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก ผา่นมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั ภายใต้โครงการ  
“ทำาความดีด้วยหวัใจ ลดภัยสิง่แวดล้อม” โดยดีเดยง์ดใชถ้งุพลาสติกในหา้งสรรพสนิค้า ซุปเปอรม์าเก็ต และรา้นสะดวกซ้ือ  
๗๐ แหง่ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๕) การดำาเนนิ
โครงการระหว่างประเทศเพื่อเปน็กลไกในการจัดการขยะพลาสติกและการจัดการขยะทะเลของประเทศไทยและภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ โดยร่วมกับกระทรวงสิง่แวดล้อม ประเทศญีปุ่น่ และศนูยพ์ฒันาภมูภิาคแหง่สหประชาชาติ (United 
Nations Centre for Regional Development: UNCRD) จัดประชุมระดับรฐัมนตรแีละเจ้าหนา้ท่ีอาวุโสด้าน 3R ของประเทศ
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ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ ครัง้ท่ี ๙ ผลจากการประชุม ได้แก่ ปฏิญญา 3R กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการปอ้งกันมลพษิ 
จากขยะพลาสติก โดยใช้หลัก 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน 
ลดขยะพลาสติกและขยะทะเลในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ และ (๖) ประสานความรว่มมอืกับองค์กรความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
ของเยอรมนั (GIZ) ในการลดขยะพลาสติกและขยะทะเลในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนบัสนนุ 
การเปล่ียนผา่นสูเ่ศรษฐกิจหมนุเวียนในภมูภิาค

 ๓.๒) กรุงเทพมหานคร ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
ในการจัดการสิง่ปฏิกูลหรอืมลูฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเพ่ิมความตระหนกัใหกั้บประชาชน
และสถานประกอบการในการลดและคัดแยกขยะ ตามหลักผูก่้อมลพษิเปน็ผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) คาดว่าจะ
เริม่จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนยีมใหม ่ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก) 

 ๓.๓) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์การลดขยะถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้ 
บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำาได้ (Reuseable) ผ่านกิจกรรม “ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  
ในพื้นท่ีตลาดสด หา้งสรรพสนิค้า และรา้นสะดวกซื้อ (กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ๓.๔) กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ขบัเคล่ือนและแก้ไขปญัหาขยะมลูฝอยชุมชนใหเ้ปน็ไปตามแผน 
แมบ่ทการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรบัปรุงพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาด 
และความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมลูฝอย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขบัเคล่ือนการจัดการขยะใหเ้ปน็รูปธรรม มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการกลางจัดการสิง่ปฏิกูลและมลูฝอย
และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติการจัดการ 
ขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำาป ีพ.ศ. .... เริม่ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อเนือ่งมาถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่จัดการขยะ 
ท้ัง ๓ ระยะ คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และมแีผนรณรงค์ใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มในการจัดการขยะโดยการแยก 
ก่อนท้ิง การนำาขยะกลับมาใช้ใหม ่นำาขยะอินทรย์ีไปทำาปุย๋ การกำาหนดวันเวลาในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดสรรงบ
ประมาณในการจัดซื้อรถขยะใหกั้บองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสง่เสรมิการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมลูฝอย (Clusters) 
โดยส่งเสรมิภาคเอกชนรว่มลงทนุในการจัดการขยะ เพื่อเปล่ียนเปน็พลังงาน (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน, ๒๕๖๓)

 ๓.๕) สำานกังานเศรษฐกิจการคลัง ดำาเนนิมาตรการภาษีเพื่อสง่เสรมิบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลาย 
ได้เองทางชีวภาพ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๐๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๕๖๓ รวมถึงมาตรการภาษีสรรพสามติเพื่อสิง่แวดล้อม
ท่ีครอบคลมุสนิค้า เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำามนั และผลิตภัณฑ์น้ำามนั เปน็ต้น (สำานกังานเศรษฐกิจการคลัง, ๒๕๖๓)

 ๓.๖) กรมควบคมุโรค ดำาเนนิการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภาพของประชาชนกลุ่มเส่ียง
ในพื้นท่ีปญัหามลพษิขยะ เชน่ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีชุมชนท่ีคัดแยกขยะอิเล็กทรอนกิส์ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส ์นอ้ยกว่า ๑ กิโลเมตร หรอืประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบทางสขุภาพ กรณรีอ้งเรยีนการเผา/ไฟไหมบ้อ่ขยะ  
อยา่งนอ้ย ๑ กิโลเมตร รวมท้ังผูท่ี้ทำางานสัมผสัขยะและมลพษิสิง่แวดล้อม เช่น แรงงานเก็บและคัดแยกขยะอิสระ พนกังาน
เก็บและคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนกังานเก็บและคัดแยกขยะของบรษัิทเอกชน โดยกำาหนดใหจั้งหวัด 
ท่ีเป็นพื้นท่ีปัญหาขยะมีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุม่เสีย่งฯ ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าร้อยละ  
๖๐ ของจังหวัดท่ีเปน็พื้นท่ีปญัหาขยะมรีะบบการดแูลและจัดการปญัหาสขุภาพ (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ค)

	 ๒.๘.๖.๒	 ของเสยีอันตราย

	 ๑)	 สถานการณ์

  ของเสียอันตรายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีจำานวนท้ังสิ้น ๒.๐๔๑ ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๘๒  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๑.๘๙๓ ล้านตัน แบง่เปน็ ของเสยีอันตรายจากอุตสาหกรรม (กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเปน็
อันตราย) จำานวน ๑.๓๔ ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชน จำานวน ๐.๖๔๘ ล้านตัน ซึง่รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส ์และมลูฝอยติดเช้ือ จำานวน ๐.๐๕๓ ล้านตัน (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

  ของเสยีอันตรายจากชุมชนใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณ ๖๔๘,๒๐๘ ตัน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
รอ้ยละ ๑.๖ เปน็ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ ๔๒๑,๓๓๕ ตัน หรอืรอ้ยละ ๖๕ และของเสียอันตราย 
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จากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี ่ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคม ีกระปอ๋งสเปรย์ เปน็ต้น ๒๒๖,๘๗๓ ตัน หรอืรอ้ยละ  
๓๕ แนวโน้มท่ีเพิม่ขึ้นเนื่องมาจากปัจจุบันมีความต้องการและนิยมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  
(กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

  การนำาเข้าผลิตภัณฑ์บางส่วนท่ีมีคุณภาพต่ำาทำาให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ฯ ไม่ยาวนานและ 
ก่อใหเ้กิดเปน็ของเสยีอันตรายจากชุมชน ท้ังนี ้ ได้มกีารดำาเนนิการจัดการของเสยีอันตรายจากชุมชนโดยใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมจุีดรวบรวมของเสยีอันตรายจากชุมชนในหมูบ้่านหรือชุมชน และสง่มายงัศนูยร์วบรวม
ของเสยีอันตรายในระดับจังหวัด ทำาใหข้องเสยีอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอยา่งถกูต้องเพิม่ข้ึนเปน็ ๑๐๔,๕๒๖ ตัน 
(รอ้ยละ ๑๖.๑๒) แต่ยงัไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายท่ีกำาหนด สาเหตเุนื่องจากประชาชนยงัขาดความตระหนกัรู้ มกีารลักลอบท้ิง
ของเสยีอันตรายปนเปื้ อนกับขยะมลูฝอย ไมม่กีารคัดแยกจากบา้นเรอืนและเก็บรวบรวมเพื่อนำาไปกำาจัดยงัระบบท่ีถกูต้อง 
นอกจากนี ้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยังไมม่กีฎระเบยีบรองรับในการคัดแยกของเสยีอันตรายจากขยะมลูฝอยท่ัวไป รวมถึง 
ยังไมม่กีฎหมายท่ีจะนำามากำากับดแูลใหภ้าคเอกชนรบัผดิชอบในการจัดการซากเครื่องใชไ้ฟฟา้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์  
ซึง่อาจนำาไปสู่ปญัหาสารพษิจากของเสียอันตรายท่ีกำาจัดไมถ่กูต้องตกค้างและการปนเปื้ อนในแหล่งน้ำาผวิดินและน้ำาใต้ดิน  
(กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

  สำาหรบักากของเสยีอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีรมิาณกากของเสียอุตสาหกรรมทัง้หมด (กากของเสยี
อุตสาหกรรมท่ีเปน็อันตรายและกากของเสยีอุตสาหกรรมท่ีไมเ่ปน็อันตราย) ท่ีมกีารแจ้งการขนสง่และนำาเขา้สูร่ะบบการจัดการ
กากของเสยีอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด จำานวน ๑๖.๘๐ ล้านตัน ลดลงรอ้ยละ ๒๓.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีมีจำานวน ๒๒.๐๒ ล้านตัน แบ่งเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย จำานวน ๑๕.๔๖ ล้านตัน โดยมีการนำา
กลับมาใชป้ระโยชนด้์วยการเผาเพื่อผลิตเปน็พลังงานไฟฟา้ จำานวน ๒.๐ ล้านตัน และกากของเสยีอุตสาหกรรมอันตราย  
จำานวน ๑.๓๔ ล้านตัน การผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ ๐.๒ ตามการลดลงของการผลิตสนิค้าเพื่อการสง่ออกและ 
การชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ จึงอาจเปน็สาเหตุท่ีทำาใหป้ริมาณกากอุตสาหกรรมมปีริมาณลดลง (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ ๒๕๖๓ข)

	 ๒)	 ผลกระทบ

  ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์ และของเสยีอันตราย 
ภาคอุตสาหกรรม เปน็ของเสยีอันตรายท่ีสง่ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและอาจปนเปื้ อนในน้ำาผวิดินและน้ำาใต้ดินได้ เนื่องจาก
ชิน้ส่วนต่างๆ มโีลหะหนกัเปน็องค์ประกอบ และในชิน้สว่นพลาสติกของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส์ 
มสีารหนว่งการติดไฟกลุม่โบรมนี ซึง่สารหนว่งการติดไฟบางชนดิจัดเปน็สารมลพษิท่ีตกค้างยาวนาน ตามอนสุญัญาสตอกโฮล์ม
ว่าด้วยการจัดการสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน การจัดการอยา่งไมถ่กูวิธทีำาใหเ้กิดการรัว่ไหลสู่สิง่แวดล้อม และสง่ผลกระทบ 
ต่อสุขภาพอนามยัของมนษุย์ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓จ) 

	 ๓)	 การดำาเนินงาน

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านของเสียอันตราย ดังนี้

 ๑) กรมควบคมุมลพษิและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มกีารดำาเนนิการ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) ดังนี้

  ๑.๑) สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนและ 
จัดฝกึอบรมเชงิปฏิบติัการเทคนคิการจำาแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคล่ือนย้ายขา้มแดนของของเสยีอันตราย ฝกึอบรม
เชงิปฏิบัติการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการควบคมุการนำาเข้าสง่ออกของของเสยีอันตราย และการจัดการของเสียอันตราย 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒) จัดทำาแนวทางบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยใหภ้าครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชน รวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟา้และอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส์
จากบ้านเรือน ร้านค้า ขนสง่ไปยงัโรงงานถอดแยกชิน้สว่นหรอืสถานประกอบกิจการถอดแยก โดยเปน็ซากท่ีไมเ่ปน็ของเสยี
อันตรายสง่ไปกำาจัดยงับอ่ขยะ ซากท่ีเปน็ของเสยีอันตรายสง่ไปกำาจัดยังโรงงานกำาจัดบำาบัด ซากท่ีสามารถรไีซเคิลได้สง่ไปยัง
โรงงานรีไซเคิล และซากท่ียงัใชป้ระโยชนไ์ด้สง่ขายเปน็สนิค้ามอืสองหรอือะไหล่มอืสอง และ (๓) จัดทำารา่งพระราชบัญญติั
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส ์พ.ศ. .... เปน็การกำาหนดใหผู้ผ้ลิตมหีนา้ท่ีความรบัผดิชอบ
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการบริโภคตามหลักการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer 
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Responsibility: EPR) ด้วยการจัดระบบหรือกลไกเรยีกคืนซากผลิตภัณฑ์เพื่อนำาไปจัดการอยา่งถกูต้อง เพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชน ซึง่ยงัค้างการพจิารณาอยูใ่นสภานติิบญัญัติแหง่ชาติ โดยจะนำามาปรับปรุงสาระ
สำาคัญของรา่งพระราชบญัญัติใหม่

  ๑.๒) คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี ๕ ได้แต่งต้ัง 
คณะอนกุรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนกิสแ์ละเศษพลาสติกท่ีนำาเขา้จากต่างประเทศอย่างเปน็ระบบ มหีนา้ท่ี 
ใหข้้อเสนอแนะเชงินโยบายและมาตรการเพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนกิสแ์ละเศษพลาสติกท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ รวมท้ัง 
การจัดการซากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละขยะปนเปื้ อนกัมมนัตรงัส ีและมมีติท่ีสำาคัญ อาทิ ยกเลิกการนำาเขา้ขยะอิเล็กทรอนกิส์ 
จำานวน ๔๒๒ รายการ ยกเลิกการนำาเขา้เศษพลาสติกภายใน ๒ ป ี ใหค้ณะอนกุรรมการบรหิารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกดำาเนินการโดยใช้ 
ขยะพลาสติกภายในประเทศเพือ่ยุติการนำาเขา้จากต่างประเทศหรอืใหม้นีอ้ยท่ีสุด และได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการบรหิารจัดการ 
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนกิส์ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ โดยมหีนา้ท่ีเสนอแนะมาตรการเพื่อสร้าง 
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบบูรณาการ เสนอแนะแนวทาง รูปแบบ กลไกในการบริหารจัดการอยา่งครบวงจรต้ังแต่ขัน้ตอนการผลิต การจำาหนา่ย  
การบรโิภค และการจัดการปลายทาง รวมท้ังติดตามประเมนิผล และปรับปรุงมาตรการและแนวทางในการดำาเนนิการปอ้งกัน
และแก้ปญัหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนกิสภ์ายในประเทศและท่ีนำาเขา้จากต่างประเทศ และเรง่รดัการดำาเนนิงาน 
ของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพื่อใหเ้กิดผลเปน็รูปธรรม 

  ๑.๓) ดำาเนินการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำาหรับของเสียอันตรายภายใต้
อนสัุญญาบาเซลว่าด้วยการควบคมุการเคล่ือนย้ายขา้มแดนของของเสยีอันตรายและการกำาจัด จากระบบฮารโ์มไนซ ์ฉบบั 
ค.ศ. ๒๐๑๒ เปน็ระบบฮารโ์มไนซ ์ฉบบั ค.ศ. ๒๐๑๗ โดยพกัิดดังกล่าวได้ผา่นความเหน็ชอบจากคณะทำางานปรบัปรุงบญัช ี
รายชื่อและกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำาหรับของเสียท่ีควรควบคุมภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้คณะอนุกรรมการ
อนสัุญญาบาเซล 

 ๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มกีารดำาเนนิการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ,  
๒๕๖๓ข) ดังนี ้

  ๒.๑) ปรับปรุงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในการอนญุาตใหน้ำาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส์ท่ีใช้แล้วท่ีเปน็วัตถอัุนตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปรบัปรุงวัตถปุระสงค์
การนำาเขา้เครื่องใชไ้ฟฟา้ฯ ท่ีสามารถเขา้มาในราชอาณาจักรได้ คือ ใช้ซ้ำา ซ่อมแซม ดัดแปลง และศกึษาวิเคราะหวิ์จัย และ
จำากัดชนดิเครื่องใชไ้ฟฟา้ฯ ในแต่ละวัตถปุระสงค์ใหส้อดคล้องกับมติคณะอนกุรรมการบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนกิส ์
และเศษพลาสติก รวมท้ังจัดทำาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำาหนดชนิดและแหล่งกำาเนิดวัตถุดิบท่ีจะนำามาใช้ 
ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน็ต้นไป โดยมสีาระสำาคัญเปน็การหา้มมใิหโ้รงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใชช้ิน้สว่น
อุปกรณไ์ฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ซึง่เปน็ขยะอิเล็กทรอนกิส์ท่ีนำาเขา้ 
มาจากต่างประเทศมาเปน็วัตถดิุบในโรงงาน 

  ๒.๒) ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และสนบัสนนุการปฏิบติังานของพนกังานเจ้าหนา้ท่ีในการบังคับใช้กฎหมายกำากับโรงงานอุตสาหกรรมท่ียงัไม่
เขา้ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  ๒.๓) พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ 
ของเสยีและลดปรมิาณของเสยีท่ีต้องกำาจัด และปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสยีอุตสาหกรรม  
เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการท่ีเก่ียวกับกากอุตสาหกรรมและรองรับการกำากับดูแลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
รวมท้ังใหค้วามชว่ยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

 ๓) กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำารา่งประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่อง กำาหนดใหข้ยะอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และบัญชีท้ายร่างประกาศฯ จำานวน ๔๒๘ รายการ  
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศฯ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่าง 
รอหนงัสือจากสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพ่ือใหก้รมการค้าต่างประเทศเสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ลงนาม  
ท้ังนี ้ ประกาศฯ มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน็ต้นไป (กรมการค้าต่างประเทศ อ้างถึง 
ในกรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

 ๔) กรมควบคุมโรค ได้ดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 
กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ีปัญหามลพิษขยะ เช่น ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนท่ีคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์   
ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร หรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทางสุขภาพ  
กรณีร้องเรยีนการเผา/ไฟไหมบ้อ่ขยะอย่างนอ้ย ๑ กิโลเมตร รวมท้ังผูท่ี้ทำางานสมัผสัขยะและมลพษิสิง่แวดล้อม เช่น แรงงาน
เก็บและคัดแยกขยะอิสระ พนกังานเก็บและคัดแยกขยะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ และพนกังานเก็บและคัดแยกขยะ
ของบรษัิทเอกชน เปน็ต้น โดยกำาหนดใหจั้งหวัดท่ีเปน็พ้ืนท่ีปญัหาขยะมรีะบบการดแูลและจัดการปญัหาสขุภาพประชาชน
กลุม่เสีย่ง ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า รอ้ยละ ๖๐ ของจังหวัดท่ีเปน็พื้นท่ีปญัหาขยะมรีะบบการดแูลและจัดการปญัหาสุขภาพ  
(กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ค)

	 ๒.๘.๖.๓	 มูลฝอยติดเชื้อ

	 ๑)	 สถานการณ์

  ปรมิาณมลูฝอยติดเชื้อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขอ้มลูปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) พบว่า มจีำานวน ๕๓,๑๗๓ ตัน  
ลดลงรอ้ยละ ๔.๑๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมมีลูฝอยติดเชื้อ จำานวน ๕๕,๔๙๗ ตัน โดยเกิดจากโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โรงพยาบาล 
สงักัดกระทรวงอ่ืน โรงพยาบาลเอกชน คลินกิเอกชน สถานพยาบาลสตัว์ และหอ้งปฏิบัติการเช้ืออันตราย ได้รบัการจัดการ 
อยา่งถกูต้อง ๔๙,๔๖๒ ตันต่อป ี คิดเปน็รอ้ยละ ๙๓.๐๒ โดยกำาจัดด้วยวิธเีผาด้วยเตาเผาของเอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน สว่นท่ีเหลือร้อยละ ๖.๙๘ เกิดจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ คลินกิคน คลินกิสัตว์ และหอ้งปฏิบติัการ 
เช้ืออันตรายท่ียังมีข้อจำากัดในการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้อง ท้ังนี ้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีแนวโน้มการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการกำาจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการเผา ท้ังท่ีมี 
เตาเผาเองและใช้เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเอกชน การกำาจัดด้วยระบบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำา รวมถึง 
มกีารจัดทำาเอกสารวิชาการด้านการจัดการมลูฝอยติดเช้ือ เพื่อใช้เปน็แนวทางในการจัดการมลูฝอยติดเช้ือท่ีถกูต้อง และ 
มปีระสทิธภิาพในการนำาไปใช้ประโยชน ์(กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข) 

	 ๒)	 ผลกระทบ

  การจัดการมลูฝอยติดเช้ือท่ีไมถ่กูต้องต้ังแต่กระบวนการคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การกำาจัด 
อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคหลายชนิด ซ่ึงกลุ่มเสี่ยงจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประกอบด้วย บุคลากร 
ทางการแพทย ์ ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ กลุม่งานสนบัสนนุของสถานพยาบาล และประชาชน 
หรอืชุมชนท่ีอยูร่อบสถานพยาบาลและสถานท่ีกำาจัดมลูฝอยติดเชื้อ อาจติดเชื้อจากเช้ือโรคท่ีผา่นเขา้สูร่า่งกายได้หลายทาง  
ได้แก่ ทางผวิหนงั ทางเยื่อบุผวิหนงั จากการแทงทะลหุรอืถกูของมคีมท่ิมตำา ระบบทางเดินหายใจจากการหายใจ/สดูดมเชื้อโรค
เขา้สู่รา่งกาย และระบบทางเดินอาหาร เปน็ต้น ซึง่โรคท่ีพบบอ่ยจากการได้รับเชื้อโรคจากการจัดการมลูฝอยติดเช้ือไมถ่กูต้อง 
ได้แก่ ติดเช้ือไวรสั โรคเอดส์ไวรสัตับอักเสบบ ีและซ ีการติดเช้ือในทางเดินหายใจ โรคจากการติดเชื้อแบคทีเรยี อหวิาตกโรค  
และโรคพยาธจิากพยาธ ิเปน็ต้น นอกจากผลกระทบทางด้านสขุภาพแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ท้ังมลพษิทางอากาศ 
มลพษิทางน้ำา มลพษิทางดิน รวมท้ังเหตุเดือดรอ้นรำาคาญได้ (กรมอนามยั, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 การดำาเนินงาน

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านมลูฝอยติดเชื้อ ดังนี้

  ๓.๑) กรมอนามยั ได้ดำาเนนิการ (กรมอนามยั, ๒๕๖๓) ดังนี้

   (๑) พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบริหารจัดการมลูฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข โดย  
(๑.๑) พัฒนาแผนปฏิบัติการการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ .ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อเปน็แนวทางใหท้กุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นำาไปใชเ้ปน็กรอบในการบรหิารจัดการขยะติดเชื้ออยา่งเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ (๑.๒) ปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย 
ด้านการจัดการมูลฝอย ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑.๓) ขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมาย 
และการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ โดยใชก้ลไกคณะกรรมการสาธารณสขุเพื่อขบัเคล่ือนการจัดการมลูฝอยติดเชื้อในระดับ
นโยบาย ท้ังนี ้เพื่อใหเ้กิดการผลักดันเข้าสูก่ลไกของคณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (คสจ.) ในระดับพื้นท่ี (๑.๔) ขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดการจัดการมลูฝอยติดเช้ือแบบศนูย์รวม โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ มพีื้นท่ีนำารอ่ง ๖ จังหวัด และเพ่ิมอีก ๓ จังหวัด ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ (๑.๕) พัฒนาระบบกำากับติดตามการจัดการมลูฝอยติดเช้ือ (Manifest System) เพื่อใชใ้นการควบคุมการจัดการมลูฝอย
ติดเชื้อท้ังระบบ สามารถแสดงข้อมลูปรมิาณมลูฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนและท่ีได้รบัการกำาจัด

   (๒) จัดทำาคำาแนะนำาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือสำาหรับสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการ 
เช้ืออันตราย คำาแนะนำาการจัดการมลูฝอยสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คำาแนะนำาวิธกีารกำาจัดหนา้กากอนามยัใช้แล้ว
ในชว่งสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  ๓.๒) กรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการจัดการขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ได้แก่ (๑) หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ได้รณรงค์ให้ประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัย โดยเขียนติด 
หน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกท้ิงให้รถเก็บขนขยะมูลฝอย หรือท้ิงในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะท่ีกำาหนด  
เพื่อรวบรวมกำาจัดโดยวิธกีารเผา (๒) ขยะมลูฝอยจากผูป้ว่ยโรคโควิด 19 ก่อนเขา้รบัการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล/ผูส้มัผสั 
ผู้ป่วยติดเช้ือและผู้กักตัว หากเป็นมูลฝอยติดเชื้อโควิด 19 สำานักงานเขตจะจัดรถเฉพาะเพื่อเก็บมูลฝอยไปรวบรวม 
ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด จะเก็บขนไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 
ท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม หากเปน็ขยะมลูฝอยท่ัวไป/อุปกรณเ์คร่ืองใชส่้วนตัว สำานกังานเขตจัดเก็บรวบรวม
และขนสง่ไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในโรงงานเตาเผามลูฝอยชุมชนหนองแขม และ (๓) มลูฝอยจากศนูย์กักกัน/โรงแรมสำาหรบั
ผูกั้กตัว/ผูป้ว่ยติดเชื้อโควิด 19 ท่ีได้รบัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ บรษัิท กรุงเทพธนาคม จำากัด จะจัดรถเฉพาะ 
เพื่อเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและขนส่งไปกำาจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อท่ีศูนย์กำาจัดมูลฝอยอ่อนนุชและ 
หนองแขม (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข)

  ๓.๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้จัดทำาคำาแนะนำาการจัดการหนา้กากอนามยั 
ใชแ้ล้ว สำาหรบักลุม่ต่างๆ ดังนี ้(๑) บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ว่ย และผูท่ี้ใกล้ชดิกับผูป้ว่ย ใหถื้อว่าหนา้กากอนามยัใชแ้ล้วเปน็  
“มูลฝอยติดเชื้อ” ท่ีต้องมีการจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก่ เก็บรวบรวม 
ในภาชนะท่ีมสีหีรอืสญัลักษณท่ี์แสดงถึงมลูฝอยติดเช้ือ มกีารกักเก็บ รวบรวม และกำาจัดทำาลายอยา่งถกูต้อง (๒) ประชาชนท่ัวไป  
ท่ีใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วท้ิง ห้ามใช้ซ้ำาหรือนำากลับมาใช้ใหม่ ก่อนท้ิงหน้ากากอนามัยให้ตัด ฉีก หรือทำาลายก่อน  
เพื่อปอ้งกันการนำากลับมาใช้ใหม ่ ใหแ้ยกท้ิงหนา้กากอนามยัจากขยะประเภทอ่ืน หรอืท้ิง ณ จุดท้ิงและจุดรวบรวมเฉพาะ
สำาหรับหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้ว (๓) ผูท่ี้แยกสงัเกตอาการท่ีบา้น และผูท่ี้ทำางานสำานกังานหรอืสถานประกอบการ ควรแยก
ท้ิงหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้วใส่ถงุขยะ ๒ ช้ัน มดัปากถงุใหแ้นน่ และระบุขอ้ความว่า “ถงุขยะสำาหรับหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้ว”  
ไว้ท่ีถงุใหช้ดัเจน แยกท้ิงหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้วออกจากขยะประเภทอ่ืน หรอืท้ิง ณ จุดท้ิงและจุดรวบรวมเฉพาะสำาหรบั
หนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้ว (๔) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรจัดใหม้จุีดท้ิงและจุดรวบรวมเฉพาะสำาหรบัหนา้กากอนามยั 
ท่ีใชแ้ล้ว โดยใหค้รอบคลมุในทกุพื้นท่ีรบัผดิชอบ และนำาไปกำาจัดตามวิธกีารท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๓ข)

	 ๒.๘.๖.๔	 สารอันตราย

	 ๑)	 สถานการณ์

  ๑.๑)	 สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม

   สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ๑๐ อันดับแรก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มกีารนำาเขา้รวมท้ังสิน้ ๓.๑๔  
ล้านตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๗.๙๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่มกีารนำาเขา้ ๒.๙๑ ล้านตัน ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีนำาเขา้สงูสดุ ๓ อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (Methanol) หรอืเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) กรดซลัฟรูกิ (Sulfuric Acid)  
และเอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride) หรอื ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) จากข้อมลูปรมิาณการนำาเขา้ 
สารเคมภีาคอุตสาหกรรมใน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ พบว่า สถานการณก์ารใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓226



มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเพิ่มขึ้น 
ของประชากรในเขตเมอืงอุตสาหกรรมทำาใหม้กีารใชท้รพัยากรมากขึน้ เปน็สว่นใหม้กีารนำาเข้าสารเคมเีพือ่ใชใ้นกระบวนการผลิต 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้สารเคมเีปน็สารต้ังต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

  ๑.๒)	 สารอันตรายภาคเกษตรกรรม

   สารอันตรายภาคเกษตรกรรมหรอืวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มกีารนำา
เขา้รวมท้ังสิน้ ๑๔๙,๗๘๒ ตัน มลูค่า ๒๒,๐๓๑ ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ ๒๒.๕๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมกีารนำาเขา้รวม ๑๙๓,๓๐๔ 
ตัน (สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓) โดยสารเคมท่ีีมปีรมิาณการนำาเขา้ ๓ ลำาดับแรก ได้แก่ สารกำาจัดวัชพืช (Herbicide) 
สารปอ้งกันและกำาจัดโรคพชื (Fungicide) และสารกำาจัดแมลง สว่นสารก่ึงเคม ี ได้แก่ สารชวีภัณฑ์กำาจัดศตัรูพชื (Microbial 
Pesticides) และสารชีวภาพ ได้แก่ สารฟีโรโมน (Pheromone) สำาหรบัการนำาเขา้วัตถอัุนตรายจำากัดการใช ้๓ ชนดิ มปีริมาณ
การนำาเขา้ ได้แก่ ไกลโฟเซต (Glyphosate) ๒๕,๑๐๗ ตัน พาราควอต ไดคลอไรด์ (Paraquat Dichloride) ๙,๙๔๔ ตัน และ 
คลอรไ์พรฟิอส (Chlorpyrifos) ๑,๐๑๖ ตัน (กรมวิชาการเกษตร อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)  

  ๑.๓)	 สารอันตรายในบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ 

   สารอันตรายในบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสุข ในชว่งวันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ พบว่า  
มกีารนำาเขา้รวมท้ังสิน้ ๑๑,๓๗๑ ตัน ลดลงจากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมปีรมิาณการนำาเขา้ยาจุดกันยุงมากท่ีสดุ  
๕,๒๓๕ ตัน (ร้อยละ ๕๐) รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆา่แมลง สตัว์แทะ สารฆา่รา วัชพชื ผลิตภัณฑ์ปอ้งกันการงอก 
ของพชื สารทำาลายเชื้อ รวมจำานวน ๓,๕๖๖ ตัน กลุม่ผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง (Insect Repellant) รวมจำานวน ๑,๑๓๑ ตัน  
กลุม่ผลิตภัณฑ์สารรักษาเนื้อไม้ท่ีมีส่วนผสมของสารฆ่าแมลงและรา รวมปริมาณ ๘๑๗ ตัน และกลุม่ผลิตภัณฑ์สารล้าง 
ทำาความสะอาดพ้ืน ๑๒๖ ตัน (สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

   สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำาเนินการปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตราย
คลอร์ไพรีฟอส จากเดิมเปน็วัตถอัุนตรายชนดิท่ี ๓ (ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชรีายชื่อวัตถอัุนตราย  
พ.ศ. ๒๕๕๖) ใหเ้ปน็วัตถอัุนตรายชนดิท่ี ๔ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชรีายชื่อวัตถอัุนตราย (ฉบบัท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๒ มผีลหา้มการผลิต การนำาเขา้ การสง่ออก และการมไีว้ 
ในครอบครองวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีนำามาใช้ 
เพื่อประโยชนใ์นการระงับ ปอ้งกัน ควบคมุ ไล่ กำาจัดแมลง และสัตว์อ่ืน จึงคาดว่าปรมิาณการนำาเขา้สารอันตรายในบา้น
เรือนหรอืทางสาธารณสขุ ท่ีเปน็สารในกลุ่มนีจ้ะลดลงมาก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา อ้างถึง 
ในกรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓ข)

	 ๒)	 ผลกระทบ

  จากการเฝา้ระวังสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม พบจำานวนผูป้ว่ย
และอัตราผูป้ว่ยด้วยโรคเฝา้ระวังท่ีอาจเก่ียวขอ้งกับสารอันตราย ได้แก่ (๑) โรคพษิสารเคมกีำาจัดศตัรูพชื๒๕ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มรีายงานผูป้ว่ยโรคพษิสารเคมกีำาจัดศตัรูพชื จำานวน ๕,๓๘๙ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย ๑๑.๗๐ ต่อประชากรแสนคน ผูป้ว่ย 
มแีนวโนม้ลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัตราปว่ย ๑๒.๙๕ ต่อประชากรแสนคน) กลุม่อายุท่ีมรีายงานอัตราปว่ยสูงสดุคือ กลุม่อายุ 
๖๐ ปขีึน้ไป (อัตราปว่ย ๑๗.๑๙ ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุม่อายุ ๑๕-๕๙ ป ี (อัตราปว่ย ๑๒.๑๔ ต่อประชากร 
แสนคน) และกลุม่อายุนอ้ยกว่า ๕ ป ี(อัตราปว่ย ๑๑.๒๐ ต่อประชากรแสนคน) (๒) โรคจากพษิโลหะหนกั๒๖ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มรีายงานผูป้ว่ยโรคจากพษิโลหะหนกัจากการทำางาน จำานวน ๓ ราย คิดเปน็อัตราปว่ย ๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน ผูป้ว่ย
มจีำานวนเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ โดยผูป้ว่ยมแีนวโนม้ลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (อัตราปว่ย ๐.๐๗ ต่อประชากร
แสนคน) กลุม่อายุท่ีมรีายงานอัตราปว่ย คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ป ี(อัตราปว่ย ๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน) และ (๓) โรคจาก

๒๕ ข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีจำากัดศัตรูพืชจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้มาจากผู้ป่วยท่ีได้รับ การวินิจฉัยจาก
สถานพยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ T60.0-T60.9 (Toxic effect of pesticides) ซึ่งไมร่วมการต้ังใจทำาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายตาม
รหสัสาเหตุภายนอก X68

๒๖  ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคจากพษิโลหะหนกั จากระบบคลังขอ้มลูด้านการแพทย์และสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาจากผูป้ว่ยท่ีได้รบัการวินจิฉยัจากสถานพยาบาล
ว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ T56.0-T56.9 (Toxic effect of Metals) ร่วมกับสาเหตุภายนอก รหสัหลักท่ี ๕ (กิจกรรม) เปน็ .๒ (สาเหตุภายนอก
ท่ีเปน็การทำางานในหนา้ท่ี)
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พษิสารทำาละลายอินทรีย์๒๗ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มรีายงานผูป้ว่ยโรคจากพษิสารทำาละลายอินทรย์ี จำานวน ๕๒๕ ราย คิดเปน็
อัตราปว่ย ๑.๑๔ ต่อประชากรแสนคน ผูป้ว่ยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อัตราปว่ย ๐.๒๘ ต่อประชากรแสนคน) 
และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัตราปว่ย ๑.๐๖ ต่อประชากรแสนคน) กลุ่มอายุท่ีมรีายงานอัตราปว่ยสงูสดุคือ กลุม่อายุนอ้ยกว่า ๕ ป ี 
(อัตราปว่ย ๖.๑๙ ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุม่อายุมากกว่า ๖๐ ป ี (อัตราปว่ย ๑.๐๘ ต่อประชากรแสนคน)  
และกลุม่อายุ ๑๕-๕๙ ป ี(อัตราปว่ย ๐.๘๔ ต่อประชากรแสนคน) (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ข) 

	 ๓)	 การดำาเนินงาน

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านสารอันตราย ดังนี้

  ๓.๑) กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากสารอันตราย ดังนี ้ 

   (๑) ประสานงานและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งดำาเนนิการตามพนัธกรณขีองอนสุญัญา
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ๔ อนุสัญญา ได้แก่ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยการจัดการสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน  
อนสุญัญารอตเตอรดั์มว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมลูสารเคมล่ีวงหนา้สำาหรบัสารเคมอัีนตรายและสารเคมปีอ้งกันกำาจัดศตัรูพชื 
และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม 
การเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสยีอันตรายและการกำาจัด โดยมกีารดำาเนนิงานท่ีสำาคัญ ได้แก่ (๑.๑) เสนอกรอบท่าทีไทยสำาหรบั
การเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนสัุญญาบาเซลว่าด้วยการควบคมุการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสยีอันตรายและการกำาจัด  
สมยัท่ี ๑๔ การประชุมรฐัภาคีอนสุญัญารอตเตอรดั์มว่าด้วยกระบวนการแจ้งขอ้มลูสารเคมล่ีวงหนา้สำาหรบัสารเคมอัีนตราย 
และสารเคมปีอ้งกันกำาจัดศตัรูพชืและสัตว์บางชนดิในการค้าระหว่างประเทศ สมยัท่ี ๙ และการประชุมรฐัภาคีอนสุญัญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน สมยัท่ี ๙ รวมท้ังเสนอรายงานผลการประชุมท้ัง ๓ อนสัุญญาต่อคณะรฐัมนตรี  
(๑.๒) ยกร่างแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) และ  
(๑.๓) รายงานผลการประชุมรฐัภาคีอนสัุญญามนิามาตะว่าด้วยปรอท สมยัท่ี ๒ เสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ  
ในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒ และเสนอคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และเข้ารว่มการประชุม
รฐัภาคีอนสุญัญามนิามาตะว่าด้วยปรอท สมยัท่ี ๓ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจัดทำารายงานการประชุมดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ 
สิง่แวดล้อมแหง่ชาติและคณะรัฐมนตรต่ีอไป

   (๒) พฒันาระบบและจัดทำาเนยีบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพษิ โดยคาดประมาณ 
การปลดปล่อยมลพษิจากบา้นเรอืนและการเกษตรในพื้นท่ีเปา้หมาย และจัดทำารา่งรายงานการคาดประมาณการปลดปล่อย
มลพษิจากบา้นเรือน การเกษตร และการก่อสรา้งในพ้ืนท่ีเปา้หมาย 

   (๓) ใหค้ำาแนะนำาในการจัดการอุบติัภัยจากสารเคมแีละการลักลอบท้ิงกากของเสยีอยา่งถกูต้อง 
ตามหลักวิชาการให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยประสานและสนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและการลักลอบ 
ท้ิงกากของเสยี จัดทำาคูม่อืเฝา้ระวังติดตามปญัหามลพิษจากการลักลอบท้ิงกากของเสยีในพื้นท่ีเสีย่ง รา่งคู่มอืการปฏิบติังาน 
ด้านการตอบโต้เหตฉุุกเฉินจากสารเคม ีและสนบัสนนุความรูเ้รื่อง “การตอบโต้เหตฉุกุเฉินสารเคม ีระดับเทคนคิ” “การตรวจ
สอบ บง่ชีอั้นตราย และการแก้ไขปญัหาเหตลัุกลอบท้ิงกากของเสยีอันตรายในพื้นท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” และ 
“การเฝา้ระวังติดตามปญัหามลพษิจากการลักลอบท้ิงกากของเสยีอันตรายในพ้ืนท่ีเสีย่ง” 

   (๔) การจัดการสารเคมีคงค้างและบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร โดยจัดทำาสถานการณ์
การจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร และยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ 
สารเคมทีางการเกษตร และรา่งระบบ/รูปแบบการเรยีกคืนซากบรรจุภัณฑ์สารเคมทีางการเกษตร รวมท้ังปรบัแก้รา่งขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย แนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมทีางการเกษตร และรา่งระบบ/รูปแบบการเรยีกคืนซากบรรจุภัณฑ์ 
สารเคมทีางการเกษตร

๒๗ ข้อมลูผูป้ว่ยโรคจากพษิสารทำาละลายอินทรยีจ์ากระบบคลังขอ้มลูด้านการแพทย์และสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ได้มาจากผูป้ว่ยท่ีได้รบัการวินจิฉยัจากสถาน
พยาบาลว่าเจ็บปว่ยด้วยโรคตามรหสั ICD-10TM เปน็ T52.0-T52.9 (Toxic effects of Organic solvents) ร่วมกับสาเหตุภายนอก รหสัหลักท่ี ๕ (กิจกรรม)  
เปน็ .๒ (สาเหตุภายนอกท่ีเปน็การทำางานในหนา้ท่ี)
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   (๕) ผลักดันใหย้กเลิกการใชส้ารเคมอัีนตรายท่ีใชใ้นการเกษตร ๓ ชนดิ ได้แก่ พาราควอต 
คลอร์ไพรฟิอส และไกลโฟเซต โดยมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหอ้อกประกาศกำาหนด 
วัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ โดยกำาหนดระยะเวลาใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  
๑ มถินุายน ๒๕๖๓ สำาหรับวัตถอัุนตรายไกลโฟเซตใหใ้ช้มาตรการจำากัดการใชต้ามมติคณะกรรมการวัตถอัุนตราย เมื่อวันท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) 

  ๓.๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึน้ทะเบยีนภาชนะ
บรรจุท่ีใชข้นส่งวัตถอัุนตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผดิชอบ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใชบ้งัคับเฉพาะวัตถุอันตราย
ท่ีสามารถจำาแนกและจัดประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธกีารในการขนสง่วัตถอัุนตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการขนสง่วัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ และกำาหนดใหแ้ท็งก์ยดึติดถาวรท่ีไมไ่ด้ยื่นคำาขอต่ออายุ 
ทะเบียนแท็งก์ภายในกำาหนดสามารถย่ืนคำาขอพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจำาเปน็ภายใน ๖๐ วัน นบัแต่วันท่ีประกาศนีม้ผีลใช้
บงัคับ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ข) และได้ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 
ของประเทศไทย ระยะท่ี ๒ ใหเ้ปน็ไปตามพนัธกรณีภายใต้พธิสีารมอนทรอีอล โดยมุง่เนน้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบ 
ฉีดพ่น (Spray Foam Sector) และภาคอุตสาหกรรมตู้เย็น ตู้แช่เชิงพาณิชย์ ในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์/เครื่องมือ  
ในกระบวนการผลิตให้สามารถใช้สารทดแทนท่ีไม่ทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพท่ีทำาให้โลกร้อนต่ำา  
โดยดำาเนนิการในชว่ง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๖๓)

	 ๔)	 สรุปและข้อเสนอแนะ	(ขยะมูลฝอย	ของเสยีอันตราย	มูลฝอยติดเชื้อ	และสารอันตราย)

  สถานการณข์ยะมลูฝอย ของเสียอันตราย มลูฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
ขยะมลูฝอย มปีรมิาณ ๒๘.๗๑ ล้านตัน เพิม่ข้ึนรอ้ยละ ๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมอืง การเพ่ิมขึน้ 
ของจำานวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้มาทำางาน พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนท่ีนยิมความสะดวกสบายมากขึน้  
โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ๑.๑๘ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีปริมาณขยะพลาสติก ๑.๙๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมอัีตราการเกิดขยะมลูฝอย ๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน สำาหรบัขยะมลูฝอยท่ีนำากลับมาใชป้ระโยชนใ์หมม่ปีรมิาณ 
เพิม่ขึน้ ในขณะท่ีขยะมลูฝอยท่ีถกูนำาไปกำาจัดอย่างถกูต้องและกำาจัดไมถ่กูต้องมปีรมิาณลดลง สำาหรบัสถานการณแ์พรร่ะบาด
ของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมนีาคม-มถินุายน ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครมกีารจัดเก็บรวบรวมปรมิาณขยะมลูฝอยเฉล่ียต่อวัน  
ลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อพิจารณาสัดส่วนองค์ประกอบของขยะพลาสติกจากการจัดเก็บปริมาณ 
ขยะมลูฝอย พบว่า เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มสัีดสว่นของขยะพลาสติกสงูท่ีสุด คิดเปน็รอ้ยละ ๓๖.๖๒ ของขยะมลูฝอยท้ังหมด  
เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีมีสัดส่วนของขยะพลาสติกเท่ากับร้อยละ ๒๐.๖๖ ของขยะมูลฝอยท้ังหมด  
สว่นของเสียอันตราย พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๗.๘๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมขีองเสยีอันตรายจากชุมชน  
เพิม่ขึน้ร้อยละ ๑.๖ เปน็ซากผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์ร้อยละ ๖๕ และของเสยีอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ  
รอ้ยละ ๓๕ สว่นกากของเสยีอุตสาหกรรม มปีรมิาณ ๑.๓๔ ล้านตัน และกากของเสยีอุตสาหกรรมท่ีมกีารแจ้งการขนส่งและ 
นำาเขา้สูร่ะบบการจัดการกากของเสยีอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ ๒๓.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำาหรับมลูฝอยติดเชื้อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนลดลงร้อยละ ๔.๑๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี ้ สารอันตราย มกีาร 
นำาเขา้สารอันตรายภาคเกษตรกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงรอ้ยละ ๒๒.๕๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ในขณะท่ีมกีารนำาเขา้สารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึนรอ้ยละ ๗.๙๐

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิงาน จัดทำาแผนแมบ่ทด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิจากขยะ 
และของเสยีอันตราย ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อใชเ้ปน็กรอบแนวทางการจัดการมลพษิจากขยะและของเสยีอันตราย  
ขบัเคล่ือน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) สง่เสรมิการรวมกลุม่พื้นท่ีในการจัดการมลูฝอย (Clusters) จัดการขยะพลาสติก ด้วยการรณรงค์ทำาความดี 
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิว้และโฟมในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์  
ดำาเนินโครงการระหว่างประเทศเพื่อการจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ และมาตรการภาษี
สรรพสามติเพ่ือสิง่แวดล้อม รวมท้ังได้มกีารจัดทำารา่งพระราชบญัญติัการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟา้และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... พัฒนาแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และขับเคล่ือนให้เกิด 
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การจัดการมลูฝอยติดเช้ือแบบศนูย์รวม นอกจากนี ้ ได้มกีารประสานงานและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งดำาเนนิการ 
ตามพันธกรณีของอนสุญัญาหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สำาหรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
ได้มีการจัดทำาคำาแนะนำาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำาหรับสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังคำาแนะนำาวิธกีารกำาจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว และกรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการจัดการ 
ขยะติดเชื้อ ท้ังหนา้กากอนามยัใช้แล้วและขยะมลูฝอยจากผูป้ว่ยติดเชื้อโควิด 19 (รูปท่ี ๒.๓๔)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) เรง่รดัการออกรา่งพระราชบญัญติัการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิส์  
พ.ศ. .... และบงัคับใช้กับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ

 ๒) สง่เสริมการเปล่ียนขยะเปน็พลังงาน (Waste to Energy) โดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี  
เชน่ เตาเผาขยะ การผลิตก๊าซชวีภาพจากหลมุฝงักลบ และการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เปน็ต้น  
ซึง่พจิารณาจากปรมิาณขยะท่ีเก็บขน และรวบรวมได้ต่อวัน สภาพของขนาดพื้นท่ี และพื้นท่ีท่ีมอียู่สำาหรับการจัดการขยะ  
และความสามารถในการบรหิารจัดการและงบประมาณของท้องถ่ิน โดยสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มลงทนุในการจัดการขยะ
เพื่อเปล่ียนขยะเปน็พลังงาน เนื่องจากมคีวามเช่ียวชาญในการบรหิารเทคโนโลยแีละงบประมาณ โดยภาครฐัต้องสรา้งแรงจูงใจ 
ผลตอบแทนทางธุรกิจ กฎหมาย เพื่อใหเ้อกชนเข้ามามสีว่นร่วมมากขึน้ รวมถึงพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ และสำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  

 ๓) สรา้งแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจ เตรยีมความพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ย และรา้นรบัซื้อของเก่า  
ซึ่งรับซื้อซากผลิตภัณฑ์มาถอดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนโรงงานเข้าสูร่ะบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบครบวงจร

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ 

 ๔) กำาหนดมาตรฐานสนิค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนกิส ์ ใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานท่ีกำาหนด 
และยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล (ISO/IEC) ท้ังด้านความปลอดภัยและสมรรถนะ ซึ่งจะนำาไปสู่
การพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม้อีายุการใชง้านยาวนานขึน้ อีกท้ังลดจำานวนขยะอิเล็กทรอนกิส ์ และลดการลักลอบนำาเขา้สินค้า
อิเล็กทรอนกิสท่ี์ด้อยคุณภาพ

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ๕) สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาหรือวิจัยเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
และของเสยีอันตราย

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ

 ๖) เรง่รดัการออกกฎหมายเพื่อขยายบทบาทและความรบัผดิชอบของภาคเอกชน (ผูผ้ลิต) ในการจัดการ 
ของเสยีอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ

 ๗) เขม้งวดในการกำากับดแูลและติดตามตรวจสอบการนำาเขา้ขยะอิเล็กทรอนกิสจ์ากต่างประเทศ รวมท้ัง 
เพิม่บทลงโทษในการลักลอบนำาเข้าขยะอิเล็กทรอนกิสท่ี์มกีำาหนดใหย้กเลิกการนำาเขา้

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศลุกากร
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รูปที่	๒.๓๔	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	
ขยะมูลฝอย	ของเสียอันตราย	มูลฝอยติดเชื้อ	และสารอันตราย

การตอบสนอง (Response: R)

●	 จัดทำ�และปรับปรุงกฎหม�ย	รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบ�ย
และแผนที่เกี่ยวข้อง

●	 พฒัน�ม�ตรก�รกลไกในก�รบรหิ�รจัดก�รขยะมลูฝอย	
ของเสียอันตร�ย	มูลฝอยติดเชื้อ	และส�รอันตร�ย

●	 สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และสร�้งจิตสำ�นกึในก�รลด	คัดแยก	
และกำ�จัดขยะมูลฝอยของเสียอันตร�ย	มูลฝอยติดเชื้อ	
และส�รอันตร�ย

●	 ดำ�เนนิง�นคว�มรว่มมอืต�มพนัธกรณขีองอนสุญัญ�
หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	
●	 ก�รขย�ยตัวของเมือง
●	 ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 สุขภ�พและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน
●	 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับผลกระทบ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มต้องก�รใช้ทรัพย�กร
●	 ก�รปล่อยมลพิษ

สถานการณ์ (State: S)

●	 ขยะมูลฝอย
●	 ของเสียอันตร�ย
●	 ก�กอุตส�หกรรม
●	 ซ�กผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�และ 
	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
●	 มูลฝอยติดเชื้อ
●	 ส�รอันตร�ยภ�คอุตส�หกรรม 
	 ภ�คเกษตรกรรม	และในบ้�นเรือน

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 231



๒.๙ สิ่งแวดล้อมชุมชน
 ๒.๙.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 ประชากรในเขตเมือง

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมจีำานวนเทศบาลรวมท้ังสิน้ ๒,๔๕๐ แหง่ เพิม่ขึน้ ๘ แหง่ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
แบง่ออกเปน็เทศบาลนคร ๓๐ แหง่ เทศบาลเมอืง ๑๘๔ แหง่ และเทศบาลตำาบล ๒,๒๓๖ แหง่ มอีงค์การบรหิารสว่นตำาบล  
๕,๓๒๔ แหง่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพเิศษ ๒ แหง่ คือ กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยา (กรมการปกครอง, 
๒๕๖๓ก) โดยจำานวนประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มจีำานวน ๒๒.๙๙ ล้านคน คิดเปน็รอ้ยละ ๓๔.๕๔  
ของจำานวนประชากรท้ังหมด เพิม่ข้ึนเล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๒๒.๘๗ ล้านคน เมือ่พิจารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา  
พบว่า จำานวนประชากรท่ีอยูใ่นเขตเมอืงมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้ (รูปท่ี ๒.๓๕) (กรมการปกครอง, ๒๕๖๓ข)

รูปที่	๒.๓๕	จำานวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมการปกครอง (๒๕๖๓ข)

  การขยายตัวของเมอืงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำาใหม้กีารขยายตัวของพื้นท่ีชุมชนและสิง่ปลูกสรา้ง 
อยา่งไรก็ตาม จำานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวน ๖๖๒ ชุมชน เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพจิารณา
ในชว่ง ๘ ปท่ีีผา่นมา พบว่า จำานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๒.๓๖) (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก) 

กรุงเทพฯ และในเขตเทศบาล สัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมืองนอกเขตเทศบาล
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รูปที่	๒.๓๖	ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรุงเทพมหานคร (๒๕๖๓ก)

	 ๒)	 พื้นทีส่เีขยีว

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้กำาหนดค่าเฉล่ียอัตราพื้นท่ีสีเขียว 
ต่อจำานวนประชากรในเมอืงควรอยู่ท่ี ๙.๐๐ ตารางเมตรต่อคน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงพื้นท่ีสีเขียวและสามารถ 
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของเมือง โดยสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้จัดทำาแนวทาง 
การขบัเคล่ือนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืน และกำาหนดใหม้พีื้นท่ีสีเขยีว๒๘ เพ่ือบรกิารสาธารณะในภาพรวมของประเทศ 
ไมน่อ้ยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน ภายในระยะ ๒๐ ป ีซ่ึงมกีารรวบรวมข้อมลูพื้นท่ีสเีขยีวของประเทศไทย (สำานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) ดังนี้

 ๒.๑) พื้นท่ีสเีขยีวในเขตเทศบาล โดยขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูสิง่แวดล้อมและพื้นท่ีสเีขยีว (Thai 
Green Urban: TGU) ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า พื้นท่ีสีเขียวต่อจำานวนประชากรของเทศบาลตำาบล จำานวน ๓๑๘ แหง่ มสีดัส่วน
เฉล่ีย ๒,๗๒๗.๓๘ ตารางเมตรต่อคน และพื้นท่ีสเีขียวสาธารณะเฉล่ีย ๑๔.๐๑ ตารางเมตรต่อคน โดยเทศบาลตำาบลส่วนใหญ ่
มพีื้นท่ีสีเขยีวประเภทท่ี ๔ (พื้นท่ีสเีขยีวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน) และพื้นท่ีสเีขยีวประเภทท่ี ๕ (พื้นท่ีสีเขยีวธรรมชาติ) มากเปน็อันดับ
แรก และอันดับสอง ตามลำาดับ อาทิ เทศบาลตำาบลแมส่วย อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม ่มสัีดสว่นพื้นท่ีสเีขยีวสาธารณะ
ต่อประชากร และพื้นท่ีสเีขียวต่อประชากร เปน็ ๕.๒๙ ตารางเมตรต่อคน และ ๖,๐๗๒.๑๐ ตารางเมตรต่อคน ตามลำาดับ  
(สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ๒.๒) พื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีจำานวนพื้นท่ีรวม ๒๔,๖๘๘ ไร่ หรือคิดเป็น  
๓๙,๕๐๐,๗๖๕.๑๕ ตารางเมตร และสดัสว่นพ้ืนท่ีสเีขียวต่อคน เท่ากับ ๖.๙๕ ตารางเมตรต่อคน ซึง่เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีมสีดัสว่นพื้นท่ีสเีขยีวต่อประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรต่อประชากร เปน็ผลมาจากการก่อสรา้งสวนสาธารณะ สรา้งสวนหย่อม
ในบรเิวณเกาะกลางถนน รวมท้ังมกีารสรา้งสวนถนนเพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า จำานวนพื้นท่ีสเีขยีวและ
สดัส่วนพื้นท่ีสีเขยีวต่อคนมแีนวโนม้เพิม่ข้ึน (รูปท่ี ๒.๓๗) (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข)

๒๘ พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติ หรือพื้นท่ีท่ีมนษุย์สร้างขึ้น หรือกำาหนดขึ้นในเมอืงหรือชุมชน ปกคลุมด้วยพืชพรรณเปน็องค์ประกอบ มปีระโยชนเ์พื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนเิวศ 
การดำารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนษุย์ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๒) ม ี๖ ประเภท ได้แก่ ๑) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ 
เช่น สวนสาธารณะ และสวนพฤกษศาสตร์ เปน็ต้น ๒) พื้นท่ี สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน ์ได้แก่ พื้นท่ีสีเขียวส่วนบุคคล พื้นท่ีสีเขียวในสถาบัน และพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีสาธารณูปการ 
๓) พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปน็ริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ เช่น พื้นท่ีริมทางสัญจรทางบก และพื้นท่ีริมทางสัญจรทางน้ำา เปน็ต้น ๔) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ี
เปน็แหล่งผลิตอาหารแก่ชุมชน เช่น ไร่นา และสวนผลไม ้เปน็ต้น ๕) พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ เช่น เนนิเขา พรุ แหล่งน้ำา และพื้นท่ีชุ่มน้ำา เปน็ต้น และ ๖) พื้นท่ีสีเขียวท่ียังไมม่กีารใช้
ประโยชน ์หรือรอการพัฒนา เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้าง เปน็ต้น คำานวณจากระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์สิ่งแวดล้อมเมอืงและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมอืง (Thai Green Urban: 
TGU) โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และวิเคราะหร์่วมกับระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมลูเชิงพื้นท่ี 
อนึ่ง ระบบฐานข้อมลูดังกล่าวพัฒนาโดยสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมกีารทบทวนและตรวจสอบปรับปรุงข้อมลูเปน็ระยะ (ข้อมลู ณ เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓) 
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รูปที่	๒.๓๗	จำานวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรุงเทพมหานคร (๒๕๖๓ข)

	 ๓)	 สิง่แวดล้อมภมูิทัศน์

  การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเมืองใหญ่ มักเกิดจากการติดต้ังป้ายโฆษณาท่ีไม่เหมาะสม หรือ 
ผดิกฎหมาย เกิดมลพษิทางสายตา บดบังทัศนยีภาพ รวมถึงบดบงัทัศนวิสยัในการขบัขี ่ทำาใหเ้กิดอุบติัเหตุ ในกรุงเทพมหานคร 
มปีา้ยโฆษณาขนาดใหญ่ ประมาณ ๑,๐๖๖ ปา้ย เปน็ปา้ยถูกกฎหมาย ๘๔๑ ปา้ย คิดเปน็รอ้ยละ ๗๘.๙ สว่นปา้ยผดิกฎหมาย 
ม ี๒๒๕ ปา้ย คิดเปน็รอ้ยละ ๒๐.๑ ในจำานวนนีเ้ปน็ปา้ยอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำาเนนิคดี ๖ ปา้ย ออกคำาส่ังตามขัน้ตอน
กฎหมาย ๓๙ ปา้ย ออกคำาสัง่และแจ้งความ ๑๒๔ ปา้ย อยู่ระหว่างพจิารณาอุทธรณ์ ๒ ปา้ย ซึง่อัยการมคีวามเหน็ไมฟ้่อง ๓ ปา้ย  
อยูร่ะหว่างศาลพจิารณา ๖ ปา้ย และอยูร่ะหว่างการรื้อถอน ๔๕ ปา้ย (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ค) ในส่วนของการนำาสาย 
สื่อสารลงใต้ดินกรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการในพื้นท่ีนำาร่อง ๔ เส้นทาง รวมระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร และมีแผนจะ 
ดำาเนนิการในระยะต่อไปใหค้รอบคลุมทกุพื้นท่ี (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ง)

จำานวนพ้ืนท่ี สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร
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 ๒.๙.๒ ผลกระทบ

 การพฒันาประเทศและการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพื้นฐานต่างๆ สง่ผลต่อการเพิม่ขึน้ของจำานวนประชากร 
ในเขตเมอืง การเพิม่แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ทำาใหเ้กิดการใชท้รพัยากร การใชย้านพาหนะ และการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ทำาให ้
เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น ขยะมลูฝอยชุมชน น้ำาเสีย และมลพษิอากาศ เปน็ต้น โดยพบว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยะมลูฝอย 
ท่ีเกิดขึน้ท่ัวประเทศ มปีริมาณ ๒๘.๗๑ ล้านตัน เพิม่ขึน้ร้อยละ ๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีริมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน โดย 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเกิดขยะมากท่ีสดุ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ ภาคเหนอื ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคตะวันตก ตามลำาดับ (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ก และ ๒๕๖๓ข) ในขณะท่ีการเก็บขนมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีรมิาณ ๑๐,๕๖๔.๔๘ ตันต่อวัน ลดลงรอ้ยละ ๑.๓๒ จากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีริมาณ 
๑๐,๗๐๕.๘๒ ตันต่อวัน และพบว่าองค์ประกอบขยะมลูฝอยประเภทพลาสติกเฉล่ียในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับรอ้ยละ  
๒๐.๐๓ ของมลูฝอยท้ังหมด เพิม่ข้ึนจากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ ซึง่เท่ากับ ๑๙.๘๓ และ ๑๘.๕๘ ตามลำาดับ 
และจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ปรมิาณมลูฝอยในชว่งกมุภาพนัธ-์มถินุายน ๒๕๖๓ มแีนวโนม้ 
ลดลงเฉล่ียร้อยละ ๑๒.๒๓ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการปิดสถานท่ีและกิจการต่างๆ  
รวมท้ังประชาชนมกีารปรบัเปล่ียนวิถีชีวิต หยุดอยูบ่า้น หรอืทำางานท่ีบา้น อยา่งไรก็ตาม พบว่าสดัสว่นของขยะมลูฝอยประเภท
พลาสติกเพิม่ข้ึนสงูสดุในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๖.๖๒ ส่วนใหญเ่ปน็ขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอร ี
เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกันในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีมสีดัส่วนของมลูฝอยประเภทพลาสติกรอ้ยละ ๒๐.๖๖ (ตารางท่ี ๒.๔๑) 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓จ)  

ตารางที่	๒.๔๑	 ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันและองค์ประกอบมูลฝอยประเภทพลาสติกของกรุงเทพมหานคร	 
		 ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	

ลำาดับ เดือน

ปรมิาณขยะ	(ตัน/วัน)
องค์ประกอบมูลฝอย
ประเภทพลาสติก	

(รอ้ยละ)

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๓

(เดือนตลุาคม	๒๕๖๒-
มิถนุายน	๒๕๖๓)

ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๓

(เดือนตลุาคม	๒๕๖๒-
มิถนุายน	๒๕๖๓)

๑ ตุลาคม ๑๐,๔๕๘.๓๗ ๑๐,๘๐๐.๗๓ ๑๐,๘๐๐.๐๑ ๑๐,๗๗๕.๓๘ ๒๐.๐๒

๒ พฤศจิกายน ๑๐,๒๗๓.๔๘ ๑๐,๔๘๑.๔๑ ๑๐,๔๓๓.๙๓ ๑๐,๓๕๑.๙๘ ๑๙.๗๖

๓ ธนัวาคม ๙,๙๒๓.๒๒ ๑๐,๐๗๖.๖๐ ๑๐,๒๗๓.๙๗ ๑๐,๑๘๕.๕๐ ๑๘.๗๕

๔ มกราคม ๙,๙๖๐.๙๕ ๑๐,๔๒๔.๓๓ ๑๐,๔๒๙.๒๑ ๑๐,๐๕๐.๘๑ ๑๙.๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๙,๙๙๖.๑๒ ๑๐,๗๖๙.๒๙ ๑๐,๗๕๓.๙๕ ๙,๓๒๖.๐๖ ๒๑.๕๓

๖ มนีาคม ๑๐,๗๗๒.๙๔ ๑๐,๗๗๒.๙๔ ๑๐,๓๘๙.๗๗ ๘,๙๑๒.๔๕ ๒๒.๙๗

๗ เมษายน ๑๐,๐๖๕.๔๑ ๑๐,๓๖๗.๗๑ ๑๐,๒๗๑.๙๘ ๙,๓๔๗.๓๕ ๓๖.๖๒

๘ พฤษภาคม ๑๑,๑๘๕.๗๑ ๑๑,๓๐๔.๐๐ ๑๐,๔๙๑.๒๕ ๙,๑๙๔.๗๑ ๑๗.๙๗

๙ มถิุนายน ๑๑,๐๔๒.๔๕ ๑๑,๐๘๔.๐๕ ๑๐,๖๔๒.๕๔ ๙,๒๘๖.๒๑ ๑๙.๖๔

๑๐ กรกฎาคม ๑๑,๑๑๗.๑๑ ๑๐,๗๐๓.๕๑ ๑๐,๕๒๘.๓๐ - -

๑๑ สิงหาคม ๑๐,๙๕๘.๙๑ ๑๑,๐๑๖.๖๔ ๑๐,๙๑๖.๔๓ - -

๑๒ กันยายน ๑๐,๘๒๐.๔๐ ๑๐,๖๖๗.๖๖ ๑๐,๘๕๙.๑๐  -  -

ปรมิาณมูลฝอยเฉลีย่ต่อวัน	
(ตัน/วัน)

๑๐,๕๒๖.๙๒ ๑๐,๗๐๕.๘๒ ๑๐,๕๖๔.๔๘ ๙,๗๑๔.๔๙ -

องค์ประกอบมูลฝอยประเภท
พลาสติก	(รอ้ยละ)

๑๘.๕๘ ๑๙.๘๓ ๒๐.๐๓ ๒๑.๘๖ ๒๑.๘๖

ทีม่า	:	กรุงเทพมหานคร (๒๕๖๓จ)  
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 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบบำาบดัน้ำาเสียชุมชนในประเทศไทยม ี๑๑๖ ระบบ ขีดความสามารถรองรับน้ำาเสียรวม 
๓,๗๖๙,๑๑๙ ลกูบาศก์เมตรต่อวัน โดยยังเดินระบบ ๙๔ แหง่ ไมเ่ดินระบบ ๘ แหง่ อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ๑๑ แหง่ และยกเลิก
โครงการ ๓ แหง่ สำาหรบักรุงเทพมหานครนัน้มรีะบบบำาบดัน้ำาเสีย ๑๑ แหง่ ขดีความสามารถรองรับน้ำาเสียรวม ๑,๖๓๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เปดิเดินระบบ ๘ แหง่ และอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง ๓ แหง่ สำาหรบัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภาพรวมของประเทศมแีนวโนม้เพิม่ข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เล็กนอ้ย เนื่องจากการขยายตัวของเมอืง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ท่ีเกิดขึ้นเร็วกว่า พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยพารามิเตอร์ท่ียังเป็นปัญหาคือ ฝุน่ละออง PM2.5 ฝุน่ละออง PM10 ก๊าซโอโซน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเริม่ 
เกินมาตรฐานรายชัว่โมง (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข) สำาหรบัพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล คือ ฝุน่ละออง PM2.5 เฉล่ีย  
๒๔ ชัว่โมง ชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่า มรีะดับความเขม้ข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดในชว่งต้นป ี (เดือนมกราคม-
เมษายน) และปลายป ี (เดือนธนัวาคม) ของทกุป ี (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ค) และปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ในชว่งเดือน
มกราคมถึงมถินุายน ๒๕๖๓ อยูใ่นช่วง ๑๒-๑๔ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ
ในชว่งเดือนกุมภาพนัธถึ์งพฤษภาคม ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ทำาใหป้รมิาณ
การจราจรและกำาลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมลดลง ส่งผลใหม้กีารปลดปล่อยมลพษิทางอากาศของแหล่งกำาเนดิลดลง  
(กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓ง) 

 จากสถานการณ์มลพษิต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำาใหใ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ มเีรื่องร้องเรยีนด้านมลพิษ จำานวน ๕๒๕ เร่ือง 
โดยเร่ืองท่ีถกูรอ้งเรยีนมากท่ีสดุคือ กล่ินเหมน็ รองลงมาคือ ฝุน่ละออง/เขมา่ควัน เสยีงดัง/เสยีงรบกวน น้ำาเสยี ความสัน่สะเทือน 
ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล เร่ืองอ่ืนๆ และของเสยีอันตราย ตามลำาดับ และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนสูงสดุ ๑๔๓ 
เรื่อง รองลงมาคือ จังหวัดสมทุรปราการ ๕๘ เร่ือง จังหวัดสมทุรสาคร ๓๔ เรื่อง และจังหวัดนครปฐม ๒๒ เรื่อง (กรมควบคุม
มลพษิ, ๒๕๖๓จ)

 ๒.๙.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิงานเพื่อบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมชุมชน ดังนี้

	 ๑)	 การจัดทำากฎหมาย	นโยบาย	และแผนทีเ่กีย่วข้อง

 ๑.๑) กรุงเทพมหานคร ได้ออกขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนยีมใหบ้รกิารในการจัดการ
สิง่ปฏิกูลหรือมลูฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเพิม่ความตระหนกัใหกั้บประชาชนและสถาน
ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะ ตามหลักผูก่้อมลพษิเปน็ผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) โดยคาดว่าจะเริม่จัด
เก็บค่าธรรมเนยีมใหม ่ในวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)

 ๑.๒) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรว่มกับภาคเอกชน และหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ขยายผลและขบัเคล่ือนการพฒันาเมอืงและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมอืงนเิวศ (Eco-city) เพื่อการจัดการ 
สิง่แวดล้อมเมอืงและชุมชนท่ีย่ังยนื ซึง่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มพีื้นท่ีเปา้หมาย ๖ หมูบ่า้น ขององค์การบรหิารสว่น 
ตำาบลเมอืงมาย อำาเภอแจ้หม่ จังหวัดลำาปาง โดยจัดทำาแผนและผงัการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเปน็ระบบมคีวามสอดคล้อง 
กับระบบนิเวศ อัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของพื้นท่ี เพื่อนำาไปสูก่ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีย่ังยืน  
นอกจากนี ้ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้จัดทำาแนวทางปฏิบติังานเพื่อขบัเคล่ือนการ
จัดการพ้ืนท่ีสเีขยีวอยา่งยัง่ยนื เพื่อถ่ายทอดแนวทาง มาตรการ เปา้หมาย และตัวชีวั้ด สูก่ารปฏิบติัอยา่งเปน็รูปธรรม โดย 
มุง่เน้นแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถดำาเนินการได้ในระยะสัน้ (๑-๕ ปี) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อม 
แหง่ชาติแล้ว (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) 

	 ๒)	 การอนุรกัษ์และเพิ่มพื้นทีส่เีขยีว

 ๒.๑) กรุงเทพมหานครรว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดำาเนนิการเพิม่พื้นท่ีสเีขยีวและสวนสาธารณะ 
ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 โดยกำาหนดเปา้หมายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ ได้แก่ เพิม่การเขา้ถึงพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ี
สเีขยีวท่ีปลอดภัยและครอบคลมุสำาหรบัทกุคนในระยะ ๔๐๐ เมตร เท่ากับร้อยละ ๕๐ ของพื้นท่ีเมอืง โดยสัดสว่นพื้นท่ีสเีขยีว
ต่อคน เท่ากับ ๑๐ ตารางเมตรต่อคน และมสีดัสว่นพ้ืนท่ีรม่ไมเ้ทียบกับพื้นท่ีเมอืง ต้ังเปา้หมายท่ีรอ้ยละ ๓๐ ของพื้นท่ีเมอืง  
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ซึง่พื้นท่ีนำารอ่งโครงการ Green Bangkok 2030 จำานวน ๑๑ แหง่ หากการก่อสรา้งแล้วเสรจ็จะมพีื้นท่ีสเีขยีวเพิม่ประมาณ  
๑๐๘ ไร ่(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)

 ๒.๒) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จัดประชุมหารอืการเพิม่พ้ืนท่ี 
สีเขยีวท่ีมศีกัยภาพตามเสน้ทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร รว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลักดันการเพ่ิมพื้นท่ี 
สเีขยีวท่ีมศีกัยภาพตามเสน้ทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นท่ีใต้ทางยกระดับ และได้จัดทำาโครงการจัดการ
สิง่แวดล้อมเมอืงและพื้นท่ีสเีขยีวชุมชนเมอืง เพื่อพจิารณาคัดเลือกเมอืงท่ีมศีกัยภาพเขา้รับรางวัลอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม
เมอืงท่ียัง่ยนื พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงการขับเคล่ือนการดำาเนนิงานตามขอ้รเิริม่ความรว่มมอืด้านสิง่แวดล้อมเมอืงและพื้นท่ีสีเขยีว
ในเทศบาลนำารอ่ง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณโุลก และเทศบาลเมอืงนา่น รวมท้ังจัดทำาโครงการผลักดันการจัดทำาผงัชุมชน 
เพื่อรักษาพ้ืนท่ีสีเขยีวในเมอืง โดยได้สง่มอบผงัชุมชนเพื่อรกัษาพื้นท่ีสีเขยีวในเมอืง “ผงัโครงขา่ยพื้นท่ีสเีขยีว” ใหกั้บเทศบาลเมอืง 
พนสันคิม นำาไปใชเ้ปน็กรอบและทิศทางในการดำาเนนิงานในการรกัษาและคงไว้ซึง่พืน้ท่ีสเีขยีวท่ีเหมาะกับประเพณ ี วัฒนธรรม  
และบริบทของเมอืงได้อย่างเปน็รูปธรรมและย่ังยืน (สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 การจัดการขยะชุมชน

 ๓.๑) กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม รณรงค์การลดขยะจากถงุพลาสติก และสรา้งวินยัในการใช้ 
บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำาได้ผา่นกิจกรรม “ทำาความดีด้วยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ลดใชถ้งุพลาสติก” ในพื้นท่ีตลาดสด หา้งสรรพสนิค้า 
และร้านสะดวกซื้อ (กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ๓.๒) กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ขบัเคล่ือนและแก้ไขปญัหาขยะมลูฝอยชุมชนใหเ้ปน็ไปตามแผน
แมบ่ทการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรบัปรุงพระราชบญัญติัรกัษาความสะอาด
และความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมลูฝอย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขับเคล่ือนการจัดการขยะใหเ้ปน็รูปธรรม มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการกลางจัดการสิง่ปฏิกูลและมลูฝอยและ 
คณะกรรมการจัดการสิง่ปฏิกูลและมลูฝอยจังหวัด เพ่ือเปน็เจ้าภาพในการปฏิบติังาน และมแีผนปฏิบติัการจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำาป ีพ.ศ. .... เริม่ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อเนื่องมาถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดการขยะท้ัง ๓ ระยะ คือ  
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมแีผนรณรงค์ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจัดการขยะด้วยการแยกก่อนท้ิง การนำาขยะ 
กลับมาใชใ้หม ่การนำาขยะอินทรีย์ไปทำาปุย๋ การกำาหนดวันเวลาในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดสรรงบประมาณในการ 
จัดซื้อรถขยะใหกั้บองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสง่เสรมิการรวมกลุม่พื้นท่ีในการจัดการมลูฝอย (Clusters) โดยสง่เสรมิ 
ภาคเอกชนรว่มลงทนุในการจัดการขยะ เพื่อเปล่ียนขยะเปน็พลังงาน (กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน, ๒๕๖๓)

	 ๔)	 การจัดการสิง่แวดล้อมภมูิทัศน์

  สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดำาเนนิการติดตามประเมนิผล 
การดำาเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารจัดการสิง่แวดล้อมภมูทัิศน ์ ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีมีติรับทราบ เมื่อวันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔  
และจะสิน้สดุระยะดำาเนนิงานใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงผลของการติดตามประเมนิผล พบประเด็นปญัหาอุปสรรคสำาคัญ เชน่  
ขาดการบูรณาการระหว่างหนว่ยงาน และการวางแผนอย่างเปน็องค์รวม เปน็ต้น สง่ผลใหก้ารแก้ไขปญัหาไมม่ปีระสทิธภิาพ 
ปญัหาด้านจิตสำานกึและความตระหนกัของผูม้สีว่นเก่ียวขอ้ง ซึง่การแก้ไขปญัหาต้องการความรว่มมอืจากหลายภาคสว่น  
โดยเฉพาะภาคเอกชน และประชาชน นอกจากนี ้ ในการแก้ไขปัญหามีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือ 
การบังคับใชก้ฎหมายในการจัดระเบยีบปา้ยและการจัดการภมูทัิศน ์การเสรมิสรา้งองค์ความรู้และการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการสิง่แวดล้อมท่ีสามารถเข้าใจง่ายและท่ัวถึงทุกภาคส่วน เป็นต้น ท้ังนี ้ สำานักงานนโยบายฯ  
จะได้นำาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการสิง่แวดล้อมภูมิทัศน์ต่อไป (สำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) 

	 ๕)	 การจัดการสิง่แวดล้อมและชุมชน

  กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ดำาเนนิโครงการสง่เสรมิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยืน โดยการประเมนิองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินท่ัวประเทศ ตามเกณฑ์ชีวั้ด ๔ องค์ประกอบ คือ เมอืงอยู่ดี คนมสุีข สิง่แวดล้อมยัง่ยนื และเมอืงแหง่ 
การเรยีนรู้และการบรหิารจัดการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมเีทศบาลท่ีผา่นการประเมนิ จำานวณ ๑๐๗ แหง่ และมเีทศบาลท่ีเปน็
เมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยืนระดับอาเซยีน ๑๔ เมอืง (กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 237



	 ๖)	 พื้นทีคุ่้มครองสิง่แวดล้อม	

  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดำาเนินการประกาศเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) ดังนี้

 ๖.๑) พื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้แก่ (๑) กฎกระทรวง
กำาหนดใหพ้ื้นท่ีตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว ตำาบลบางน้ำาผึง้ ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง  
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ เปน็เขตพื้นท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
เมื่อวันท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม  
ในบริเวณท้องท่ีตำาบลตล่ิงงาม ตำาบลบอ่ผดุ ตำาบลมะเรต็ ตำาบลแมน่้ำา ตำาบลหนา้เมอืง ตำาบลอ่างทอง และตำาบลลิปะนอ้ย  
อำาเภอเกาะสมยุ ตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบ้านใต้ และตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๓) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ในท้องท่ีตำาบลวัดเกต และตำาบลหนองหอย อำาเภอเมอืงเชียงใหม ่ตำาบลหนองผึง้ ตำาบลยางเนิง้  
และตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม ่และในท้องท่ีตำาบลอุโมงค์ อำาเภอเมอืงลำาพนู จังหวัดลำาพนู พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๓ มนีาคม ๒๕๖๓ (๔) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กำาหนดเขต
พื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบรเิวณพื้นท่ีจังหวัดภเูก็ต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ (๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ี 
และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบรเิวณพื้นท่ีอำาเภอบางละมงุ และอำาเภอสตัหบี จังหวัดชลบุร ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ๖.๒) พื้นท่ีคุ้มครองสิง่แวดล้อมท่ีอยู่ระหว่างการนำาเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา จำานวน ๔ ฉบบั ได้แก่  
(๑) รา่งกฎกระทรวงกำาหนดใหท้้องท่ีตำาบลวัดเกต และตำาบลหนองหอย อำาเภอเมอืงเชียงใหม ่ตำาบลหนองผึง้ ตำาบลยางเนิง้  
และตำาบลสารภี จังหวัดเชยีงใหม ่และในท้องท่ีตำาบลอุโมงค์ อำาเภอเมอืงลำาพนู จังหวัดลำาพนู เปน็เขตพ้ืนท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม  
พ.ศ. .... (๒) รา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนด 
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม ในท้องท่ีตำาบลวัดเกต และตำาบลหนองหอย อำาเภอเมอืงเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่ 
ตำาบลหนองผึง้ ตำาบลยางเนิง้ และตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม ่และในท้องท่ีตำาบลอุโมงค์ อำาเภอเมอืงลำาพนู 
จังหวัดลำาพนู พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) รา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุม้ครองสิง่แวดล้อม ในท้องท่ีอำาเภอครุะบุร ีอำาเภอตะก่ัวปา่ อำาเภอท้ายเหมอืง อำาเภอทับปุด อำาเภอเมอืงพงังา อำาเภอตะก่ัวทุ่ง 
และอำาเภอเกาะยาว จังหวัดพงังา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... (๔) ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง  
ขยายระยะเวลาการใชบ้งัคับประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุม้ครอง
สิง่แวดล้อม ในบรเิวณท้องท่ีตำาบลตล่ิงงาม ตำาบลบอ่ผดุ ตำาบลมะเรต็ ตำาบลแมน่้ำา ตำาบลหนา้เหมอืง ตำาบลอ่างทอง และตำาบล 
ลิปะนอ้ย อำาเภอเกาะสมยุ ตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบา้นใต้ และตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีพ.ศ. ๒๕๕๗

 ๖.๓) พื้นท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่ะหว่างการปรับปรุงประกาศกระทรวง จำานวน ๓ ฉบบั ได้แก่  
(๑) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม  
ในท้องท่ีอำาเภออ่าวลึก อำาเภอเมอืงกระบ่ี อำาเภอเหนอืคลอง อำาเภอคลองท่อม และอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่พ.ศ. ....  
(๒) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
ในท้องท่ีอำาเภอครุะบุร ีอำาเภอตะก่ัวปา่ อำาเภอท้ายเหมอืง อำาเภอตะก่ัวทุง่ อำาเภอเมอืงพงังา อำาเภอทับปุด และอำาเภอเกาะยาว  
จังหวัดพงังา พ.ศ. .... และ (๓) รา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุม้ครองสิง่แวดล้อม ในบริเวณท้องท่ีตำาบลตล่ิงงาม ตำาบลบอ่ผดุ ตำาบลมะเรต็ ตำาบลแมน่้ำา ตำาบลหนา้เมอืง ตำาบลอ่างทอง  
และตำาบลลิปะนอ้ย อำาเภอเกาะสมยุ ตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบา้นใต้ และตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
พ.ศ. .... 
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 ๒.๙.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 ประเทศไทยมจีำานวนเทศบาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังสิน้ ๒,๔๕๐ แหง่ เพิม่ขึน้ ๘ แหง่ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพบว่า
ประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มจีำานวน ๒๒.๙๙ ล้านคน คิดเปน็รอ้ยละ ๓๔.๕๔ ของจำานวนประชากรท้ังหมด  
เพิม่ขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจำานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวน ๖๖๒ ชุมชน  
เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรบัพื้นท่ีสเีขยีวของเทศบาลตำาบล มสีดัสว่นเฉล่ีย ๒,๗๒๗.๓๘ ตารางเมตรต่อคน และพ้ืนท่ีสเีขยีว
ในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีดัส่วนพื้นท่ีสเีขยีวต่อประชากร ๖.๙๕ ตารางเมตรต่อคน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นผลมาจากการก่อสร้างสวนสาธารณะ สร้างสวนหย่อมในบริเวณเกาะกลางถนน รวมท้ังมีการสร้างสวนถนนเพ่ิมขึ้น  
แต่ยงัคงต่ำากว่ามาตรฐานองค์การอนามยัโลกท่ีกำาหนดไว้ ๙.๐๐ ตารางเมตรต่อคน รวมท้ังมกีารประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครอง 
สิง่แวดล้อมเพื่อกำาหนดพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม จำานวน ๕ ฉบบั

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิการออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนยีมในการใหบ้ริการจัดการ 
สิง่ปฏิกลูและมลูฝอยใหมใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มกีารขยายผลและขับเคล่ือนการพฒันาเมอืงและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบ
เมอืงนเิวศ (Eco-city) โดยดำาเนนิการใน ๖ หมูบ้่าน ขององค์การบรหิารส่วนตำาบลเมอืงมาย อำาเภอแจ้หม่ จังหวัดลำาปาง  
มกีารเพิม่พื้นท่ีสเีขยีวและสวนสาธารณะท่ีประชาชนเขา้ถึงได้ มกีารรณรงค์ลดขยะพลาสติกและสรา้งวินยัในการใชบ้รรจุภัณฑ์ 
แบบใช้ซ้ำาได้ และขับเคล่ือนใหม้กีารจัดการขยะท้ัง ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมท้ังมกีารประกาศ 
เขตพ้ืนท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม เพื่อกำาหนดพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม จำานวน ๕ พื้นท่ี (รูปท่ี ๒.๓๘)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) เข้มงวดกับการบงัคับใช้และมมีาตรการในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายของบ้านเรอืน  
หมูบ่า้นจัดสรร และอาคารทกุประเภทใหม้กีารจัดการน้ำาเสยีเบื้องต้นท่ีต้นทาง เพื่อลดปรมิาณความสกปรกของน้ำาเสยีท่ีเกิดขึน้
ก่อนระบายน้ำาท้ิงลงแหล่งน้ำา รวมถึงมาตรการจูงใจสำาหรบัผูท่ี้ก่อสร้างก่อนกฎหมายบงัคับใช ้โดยเฉพาะท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุม่น้ำา
วิกฤต คลองสายหลัก และพ้ืนท่ีชายหาดท่องเท่ียว

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และกรมควบคุมมลพษิ 

 ๒) สรา้งความตระหนกัรู ้ความเขา้ใจ ใหป้ระชาชนรบัรูถึ้งประโยชนข์องการคัดแยกขยะและลดปรมิาณการ
สรา้งขยะ โดยใชส่ื้อโซเชียลมเีดีย เช่น ไลน ์ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร ์และยูทปู เปน็ต้น รวมท้ังการจัดฝกึอบรมและการจัดกิจกรรม
รณรงค์ 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมสง่เสริมคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม และกรมควบคมุมลพษิ 

 ๓) ศกึษาผลกระทบต่อสขุภาพ สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว จากการจัดการน้ำาเสียชุมชนและ
ขยะท่ัวไปไมถู่กต้อง เพื่อเปน็ข้อมลูสนบัสนนุการบรหิารจัดการอย่างเหมาะสม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ องค์การจัดการน้ำาเสีย กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง กรมควบคมุมลพิษ กรมอนามยั และกรมควบคมุโรค
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รูปที่	๒.๓๘	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	สิ่งแวดล้อมชุมชน

การตอบสนอง (Response: R)

●	 พัฒน�กฎหม�ยด้�นสิ่งแวดล้อมชุมชน
●	 กำ�หนดม�ตรก�ร	และกลไกก�รบริห�รจัดก�ร 
	 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
●	 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้�งแรงจูงใจในก�รบริห�ร 
	 จัดก�รสิ่งแวดล้อมชุมชน	โดยก�รมีส่วนร่วมของ 
	 ชุมชนในื้องถิ่น	และก�รดำ�เนินง�นร่วมกันในระดับ 
	 ท้องถิ่น	ประเทศ	และภูมิภ�คอ�เซียน

แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 คว�มหน�แน่นของประช�กรในเขตเมือง	
●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 มลพิษจ�กขยะและน้ำ�เสีย
●	 มลพิษท�งอ�ก�ศ
●	 มลทัศน์ของเมือง
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มหน�แน่นจ�กก�รจร�จร
●	 ก�รขย�ยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้�ง
●	 ก�รปล่อยมลพิษ

สถานการณ์ (State: S)

●	 ประช�กรในเขตเมือง
●	 ชุมชนแออัด
●	 อัตร�พื้นที่สีเขียวต่อจำ�นวนประช�กร
●	 สิ่งแวดล้อมภุมิทัศน์
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๒.๑๐ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
 ๒.๑๐.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 สิง่แวดล้อมธรรมชาติ๒๙

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง การประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการ
พทัิกษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ จำานวน ๒๖๓ แหง่ ใน ๖๕ จังหวัด ซึง่แหล่งธรรมชาติแบง่ออก 
เปน็ ๑๐ ประเภท ได้แก่ เกาะ แก่ง น้ำาตก ชายหาด แหล่งน้ำา โปง่พรุอ้น ซากดึกดำาบรรพ ์ธรณสีณัฐานและภมูลัิกษณวรรณา 
และถ้ำา เปน็แหล่งธรรมชาติท่ีมคีณุค่าทางวิทยาการ และสนุทรยีภาพท่ีเก่ียวขอ้ง เปน็สณัฐานท่ีสำาคัญทางธรณีวิทยาและ 
ภมูศิาสตร ์อันเปน็เอกลักษณ์หรอืสญัลักษณข์องท้องถ่ินนัน้ๆ มลัีกษณะโดดเด่น มรูีปแบบโครงสรา้งทางธรณวิีทยาท่ีแปลกตา  
มคีวามอ่อนไหว ง่ายต่อการถูกทำาลาย ท้ังจากภัยธรรมชาติ และจากฝมีอืมนษุย ์และเมื่อถกูทำาลายหรอืได้รบัความเสียหาย  
ก็จะหมดสภาพไป ไมส่ามารถฟื้ นฟคืูนสูส่ภาพเดิม ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมได้สำารวจและรวบรวมข้อมลูแหล่งธรรมชาติเพิม่เติม พบว่า มจีำานวน ๔,๗๐๗ แหง่ กระจายในภมูภิาคต่างๆ และ 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบแผนแมบ่ทเพื่อการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) 
ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรว่มกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งจัดทำาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแมบ่ทฯ ดังกล่าว ใหค้รอบคลมุสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์
ท้ัง ๑๐ ประเภท (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓ก)

  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาเกณฑ์การรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติจำานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ำาตก และถ้ำา  
เพื่อควบคมุและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ใหเ้หมาะสมกับการใชป้ระโยชนแ์ละมคีวามปลอดภัย
ต่อคณุภาพชีวิตของผูใ้ชป้ระโยชน ์รวมท้ังเปน็อนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์ทรพัยากรและ 
สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนนุกัษ์ตามสภาพแวดล้อมใหม้ากท่ีสดุ และได้เสนอคณะรฐัมนตรซึีง่มมีติเหน็ชอบแล้ว  
เมีอ่วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

๒๙ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางวิทยาการและสุนทรียภาพท่ีเก่ียวข้อง เป็นสัณฐานท่ีสำาคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์  อันเป็น
เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ มลัีกษณะพิเศษเฉพาะ คือ เมื่อถูกทำาลายก็จะหมดสภาพไป ไมส่ามารถฟื้ นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้อีก แบ่งออกเปน็ ๑๐ 
ประเภท ได้แก่ เกาะ แก่ง น้ำาตก ภเูขา ชายหาด แหล่งน้ำา โปง่พุร้อน ซากดึกดำาบรรพ์ ธรณีสัณฐานและภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา
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  ผลการติดตามประเมนิแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ ๔ ประเภท ได้แก่ น้ำาตก ภเูขา ธรณสีณัฐานและ 
ภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา จำานวน ๒๑๑ แหง่ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใชเ้กณฑ์การรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมธรรมชาติ 
๔ ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของระบบนเิวศ/สิง่แวดล้อม ด้านองค์ประกอบภมูสิถาปตัยกรรมและสถาปตัยกรรม ด้านผลผลิต
จากการบรกิารสิง่แวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งเปน็ ๓ ระดับ คือ ระดับการรกัษาคณุภาพ 
สิง่แวดล้อมอยูใ่นระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในชว่ง ๑.๐๐-๑.๖๖) ระดับการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนน
อยู่ในช่วง ๑.๖๗-๒.๓๓) และระดับการรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมอยู่ในระดับต่ำา (ผลกระทบสงู) (ค่าคะแนนอยู่ในชว่ง ๒.๓๔-๓.๐๐)  
(รูปท่ี ๒.๓๙) (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ข) ดังนี้

 (๑) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำาตก ๘๑ แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๓๓ แห่ง  
ภาคกลาง ๖ แหง่ ภาคตะวันออก ๕ แหง่ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๑๑ แหง่ ภาคใต้ ๒๒ แหง่ และภาคตะวันตก ๔ แหง่ พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิง่แวดล้อมในระดับดี ๗๔ แหง่ และระดับปานกลาง ๗ แหง่ ได้แก่ น้ำาตกหว้ยโรง จังหวัดแพร ่น้ำาตกแมก้่อ 
(ก้อหลวง) จังหวัดลำาพนู น้ำาตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี น้ำาตกตาดโตน จังหวัดมกุดาหาร น้ำาตกหว้ยจันทร ์จังหวัดศรสีะเกษ 
น้ำาตกบ้านโตน จังหวัดพทัลุง และน้ำาตกเขาพงั (น้ำาตกไทรโยคนอ้ย) จังหวัดกาญจนบุรี

 (๒) แหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์ประเภทภเูขา ๔๙ แหง่ แบง่เปน็ ภาคเหนอื ๑๖ แหง่ ภาคกลาง  
๑ แหง่ ภาคตะวันออก ๓ แหง่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๑๕ แหง่ ภาคใต้ ๑๓ แหง่ และภาคตะวันตก ๑ แหง่ พบว่า อยูใ่นเกณฑ์
คณุภาพสิง่แวดล้อมในระดับดี ๔๖ แหง่ และระดับปานกลาง ๓ แหง่ ได้แก่ ภปูอ จังหวัดกาฬสินธุ ์ เขาเก้าเสง้ จังหวัดสงขลา  
และดอยแมส่ลอง จังหวัดเชียงราย

 (๓) แหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ประเภทธรณสัีณฐานและภมูลัิกษณวรรณา ๕๐ แหง่ แบง่เปน็  
ภาคเหนอื ๒๐ แหง่ ภาคกลาง ๑ แหง่ ภาคตะวันออก ๔ แหง่ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๑๗ แหง่ ภาคใต้ ๗ แหง่ และ 
ภาคตะวันตก ๑ แหง่ พบว่า ทุกแหง่อยูใ่นเกณฑ์คุณภาพสิง่แวดล้อมในระดับดี

 (๔) แหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ประเภทถ้ำา ๓๑ แหง่ แบ่งเปน็ภาคเหนอื ๙ แหง่ ภาคตะวันตก  
๕ แหง่ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๕ แหง่ และภาคใต้ ๑๒ แหง่ พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับดี ๒๖ แหง่  
และระดับปานกลาง ๕ แหง่ ได้แก่ ถ้ำาน้ำาลอด จังหวัดแมฮ่อ่งสอน ถ้ำาพระเวส จังหวัดนครพนม ถ้ำาเอราวัณ จังหวัดหนองบวัลำาภ ู
ถ้ำาจอมพล จังหวัดราชบุร ีและถ้ำาไวก้ิง จังหวัดกระบี่

รูปที่	๒.๓๙	ผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	
ประเภทน้ำาตก	ภูเขา	ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา	และถ้ำา	พ.ศ.	๒๕๖๒

ทีม่า	:	สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๓ข)
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 สำาหรับแหล่งธรรมชาติท่ีมคีณุค่าทางวิชาการด้านธรณวิีทยาของประเทศไทย มจีำานวน ๑,๒๕๕ แหล่ง จำาแนก
ออกเปน็ ๗ ประเภท ได้แก่ (๑) แหล่งธรณสีณัฐาน๓๐ จำานวน ๙๗๖ แหล่ง (๒) แหล่งซากดึกดำาบรรพ๓์๑ จำานวน ๖๓ แหล่ง (๓) แหล่ง
ธรณีโครงสร้าง๓๒ จำานวน ๔๑ แหล่ง (๔) แหล่งลำาดับช้ันหนิแบบฉบบั๓๓ จำานวน ๑๓ แหล่ง (๕) แหล่งพนุ้ำารอ้น๓๔ จำานวน ๗๗ แหล่ง  
(๖) แหล่งแรแ่บบฉบบั๓๕ จำานวน ๔๖ แหล่ง และ (๗) แหล่งหนิแบบฉบบั๓๖ จำานวน ๓๙ แหล่ง (กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓)

	 ๒)	 สิง่แวดล้อมศลิปกรรม

  ประเทศไทยมแีหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรมจากฐานขอ้มลูแหล่งศลิปกรรมอันควรอนรุกัษ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำานวน ๕,๔๒๕ แหง่ (ณ เดือนมถินุายน ๒๕๖๓) โดยแบง่ออกเปน็ ๗ ประเภท ประกอบด้วย (๑) อนสุาวรยี ์อนสุรณ์สถาน  
และหลักเมอืง (๒) วัด วัดรา้ง และศาสนสถาน (๓) พพิธิภัณฑ์ สถาปตัยกรรม และพระราชวัง (๔) แหล่งโบราณคดีท้ังท่ีขุดแล้ว 
และยังไม่ได้ขุดค้น และโบราณวัตถุ (๕) ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ และอุทยานประวัติศาสตร์ (๖) เมืองเก่าและ 
เมอืงประวัติศาสตร ์และ (๗) ย่านชุมชนเก่า (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ค)

๓๐ แหล่งธรณีสัณฐาน (Geomorphology) หมายถึง แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของพื้นผิวโลกจนเป็นโครงสร้างท่ีมีลักษณะเด่น  
ซึง่ประมวลเอาท้ังรูปรา่งทางธรรมชาติ (Landform/Landscape) กระบวนการกำาเนดิ การปรบัตัวของพื้นผวิโลก ตลอดจนความเปล่ียนแปลงท่ีประสบในปจัจุบนั 
เช่น การสะสมตัว การกัดเซาะจากคล่ืน ลม น้ำา หรือคล่ืนทะเล การผพุังและการกัดกร่อนโดยน้ำา ความร้อน และลม เปน็ต้น

๓๑ แหล่งซากดึกดำาบรรพ ์(Fossil) หมายถึง ซากและรอ่งรอยของบรรพชวิีน (Ancient Life) ท่ีประทับอยู่ในหนิ บางแหง่เปน็รอยพมิพ ์บางแหง่มซีากเดิมปรากฏอยู ่ 
รอยตีนสตัว์ มลูสตัว์ ไมก้ลายเปน็หนิ ซากดึกดำาบรรพส์ว่นใหญใ่ชบ้อกอายุของหนิท่ีมซีากดึกดำาบรรพอ์ยูไ่ด้ รวมถึงการบอกสภาพแวดล้อมและสภาพภมูศิาสตร์
บรรพกาลด้วย

๓๒ แหล่งธรณีโครงสร้าง (Geological Structures) หมายถึง แหล่งท่ีเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาโครงสร้าง เช่น รอยเล่ือน (Fault) แนวแตก (Joint)  
และรอยแตก (Fracture) ในเนื้อหนิหรือเปลือกโลก หรือแหล่งธรรมชาติท่ีมลัีกษณะรูปร่างท่ีเปน็ผลจากธรณีโครงสร้างดังกล่าว

๓๓ แหล่งลำาดับชั้นหนิแบบฉบับ (Type Section) หมายถึง ลำาดับชั้นหนิใดๆ ท่ีกำาหนดใหเ้ปน็มาตรฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการนยิามลำาดับชั้นหนิ โดยมสีมบัติพิเศษ 
ท่ีเปน็เอกลักษณ์และบอกขอบเขตบนและล่างของลำาดับชั้นหนินั้นได้ด้วย ชื่อของชั้นหนิแบบฉบับหนึ่งๆ จะต้ังขึ้นตามชื่อท้องถ่ินของชั้ นหนิแบบฉบับนั้นๆ

๓๔ แหล่งพุน้ำาร้อน (Hot Spring) หมายถึง แหล่งน้ำาท่ีไหลขึ้นมาจากใต้ดินท่ีมอุีณหภมูสิูงกว่าอุณหภมูขิองร่างกายมนษุย์ น้ำาท่ีพุขึ้นมาอาจจะอุ่นจนถึงเดือดพล่าน 
อาจบริสุทธิห์รือมีแร่ธาตุรวมท้ังก๊าซละลายอยู่ ทำาให้มีรสและกล่ินต่างๆ กัน ปริมาณน้ำาท่ีไหลออกมาแต่ละพุมีความแตกต่างกัน บางพุมีน้ำาไหลเพียงเอ่อๆ  
บางพุไหลแรง บางพุพุ่งกระเซ็นพ้นปากบ่อเพราะแรงดันของก๊าซท่ีละลายเอาขึ้นมาจากใต้ดิน

๓๕ แหล่งแร่แบบฉบับ (Typical Minerals) หมายถึง แหล่งท่ีมีลักษณะเฉพาะของการเกิดและชนิดของแร่ท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงมีประโยชน์สำาหรับการศึกษา  
เพราะแสดงใหเ้หน็ถึงลักษณะการเกิดและลักษณะเฉพาะของแร่ประเภทต่างๆ

๓๖ แหล่งหนิแบบฉบับ (Typical Rocks) หมายถึง แหล่งท่ีมลัีกษณะเฉพาะของหนิมาตรฐาน มปีระโยชนส์ำาหรับการศกึษาเพราะแสดงใหเ้หน็ถึงลักษณะเฉพาะ 
ท่ีชัดเจนของหนิแต่ละประเภท
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  สำาหรับย่านชุมชนเก่า๓๗ มกีารสำารวจจัดทำาทะเบียนข้อมลูยา่นชุมชนเก่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๖๑๓ แหง่  
โดยมกีารแบง่ชนดิลักษณะของยา่นชุมชนเก่าเปน็ประเภทต่างๆ ได้แก่ (๑) ชุมชนรมิน้ำา (๒) ชุมชนรถไฟ (๓) ชุมชนตลาด/การค้า 
ชุมชนหมูบ่า้น (๔) ชุมชนประมง/เกษตร (๕) ชุมชนชาติพนัธุ ์(๖) ชุมชนโดยรอบ และ (๗) ชุมชนท่ีเก่ียวกับความทรงจำา โดยกระจาย
อยู่ในพ้ืนท่ีภาคเหนอื ๑๗ จังหวัด ๑๕๓ แหง่ ภาคตะวันออก ๘ จังหวัด ๔๘ แหง่ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๒๐ จังหวัด ๑๓๘ แหง่  
ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด ๑๔๖ แหง่ และภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๑๒๘ แหง่ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง)

  เมอืงเก่า ตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการอนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่า  
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดย 
คณะกรรมการอนรัุกษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทร ์และเมอืงเก่า ได้ประกาศเขตพืน้ท่ีเมอืงเก่า ตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรีฯ แล้ว 
รวม ๓๒ เมอืง ได้แก่ เมอืงเก่านา่น เมอืงเก่าเชยีงใหม ่ เมอืงเก่าลำาพนู เมอืงเก่าลำาปาง เมอืงเก่ากำาแพงเพชร เมอืงเก่าลพบุร ี 
เมอืงเก่าพมิาย เมอืงเก่านครศรธีรรมราช เมอืงเก่าสงขลา เมอืงเก่าแพร ่ เมอืงเก่าเพชรบุร ี เมอืงเก่าจันทบุร ี เมอืงเก่าปตัตาน ี
เมอืงเก่าเชยีงราย เมอืงเก่าสพุรรณบุร ีเมอืงเก่าระยอง เมอืงเก่าบุรรีมัย ์เมอืงเก่าตะกัว่ปา่ เมอืงเก่าพะเยา เมอืงเก่าตาก เมอืงเก่า
นครราชสมีา เมอืงเก่าสกลนคร เมอืงเก่าสตลู เมอืงเก่าราชบุร ีเมอืงเก่าสรุนิทร ์เมอืงเก่าภเูก็ต เมอืงเก่าระนอง เมอืงเก่าแมฮ่อ่งสอน 
เมอืงเก่ากาญจนบุร ีเมอืงเก่ายะลา เมอืงเก่านราธวิาส และเมอืงเก่าพษิณโุลก และแต่งต้ังคณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันาเมอืง
เก่ารายเมอืงดังกล่าว นอกจากนี ้มเีมอืงเปา้หมายท่ีต้องดำาเนนิการประกาศเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าเพิม่เติม จำานวน ๔ เมอืง (เมอืงเก่า 
รอ้ยเอ็ด เมอืงเก่าอุทัยธาน ี เมอืงเก่าตรงั และเมอืงเก่าฉะเชงิเทรา) สำาหรบัเมอืงเก่ารอ้ยเอ็ดได้ดำาเนนิการศกึษาและกำาหนด
ขอบเขตพืน้ท่ีเมอืงเก่าแล้ว อยูร่ะหว่างนำาเสนอคณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่าใหค้วามเหน็ชอบ 
ก่อนนำาเสนอรฐัมนตรีใหค้วามเหน็ชอบต่อไป (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง) 

	 ๓)	 แหล่งมรดกโลก

  ประเทศไทยมแีหล่งมรดกโลก ๕ แหล่ง จำาแนกเปน็แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหล่ง ได้แก่  
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และ 
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ แหล่ง ได้แก่ เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ปา่ทุง่ใหญน่เรศวร-หว้ยขาแขง้ และพื้นท่ีกลุม่ปา่ดงพญาเย็น-
เขาใหญ ่(สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง)

  แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีได้รบัการบรรจุไว้ในบญัชรีายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) 
ของศนูยม์รดกโลก จำานวน ๗ แหล่ง ได้แก่ (๑) อุทยานประวัติศาสตรภ์พูระบาท จังหวัดอุดรธาน ี(พ.ศ. ๒๕๔๗) (๒) พื้นท่ีกลุม่ปา่ 
แก่งกระจาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ประกอบด้วย เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่แมน่้ำาภาชี อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน อุทยานแหง่ชาติกยุบุร ี 
และอุทยานแหง่ชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุร ี ราชบุร ีและประจวบคีรีขนัธ ์ (๓) วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัดนครศรธีรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๖) (๔) อนสุรณส์ถานแหล่งต่างๆ และภมูทัิศนวั์ฒนธรรม
ของเชยีงใหม ่นครหลวงของล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๘) (๕) พระธาตพุนม กลุ่มสิง่ก่อสรา้งทางประวัติศาสตร ์และภมูทัิศนท่ี์เก่ียวขอ้ง 
จังหวัดนครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐) (๖) เมอืงโบราณศรเีทพ (พ.ศ. ๒๕๖๒) และ (๗) กลุม่เทวสถานปราสาทพนมรุง้ ปราสาทเมอืงต่ำา  
และปราสาทปลายบัด (พ.ศ. ๒๕๖๒) นอกจากนี ้ ยงัมแีหล่งท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือเบ้ืองต้นของไทย ประกอบด้วย แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ จำานวน ๑๒ แหล่ง แบ่งเปน็แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จำานวน ๑๐ แหล่ง  
และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ จำานวน ๒ แหล่ง (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง)

 ๒.๑๐.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 สิง่แวดล้อมธรรมชาติ

  ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมธรรมชาติ เกิดจากภัยทางธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระทำาของมนษุย ์
รวมท้ังการบรหิารจัดการ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ข) ดังนี้

๓๗ ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นท่ีทางกายภาพท่ีแสดงออกถึงลักษณะของการต้ังถ่ินฐาน/ก่อกำาเนดิท่ีแตกต่างกันตามบรบิทแวดล้อม ท้ังท่ีเปน็เมอืง หรอืในพื้นท่ีชนบท 
มพีฒันาการของการต้ังถ่ินฐาน/ก่อกำาเนดิดังกล่าวท่ีต่อเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบนั ซึ่งประจักษ์ได้จากท้ังสภาพทางกายภาพ ท่ีโดดเด่น เชน่โครงสรา้งของ
ชุมชน ลักษณะรูปแบบทางสถาปตัยกรรม และภมูทัิศนแ์วดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ภมูปิญัญา ประเพณ ีและกิจกรรมของชุมชนเปน็ต้น ประกอบ
ควบคู่กันอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้าง (Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment)
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  (๑) ภัยธรรมชาติ เปน็สาเหตขุองความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาติ เปน็ภัยท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็
และสร้างความเสียหาย อันเปน็ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีบางครัง้รุนแรงเกินจะต้านทานได้ อาทิ การเกิดพายุ มรสุม  
ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ภาวะภัยแล้ง แผน่ดินถล่ม แผน่ดินไหว แผน่ดินหาย การเปล่ียนแปลงทางน้ำา และท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะทางภมูอิากาศ

  (๒) ภัยท่ีเกิดจากการกระทำาของมนษุย ์พบมากข้ึนทกุขณะในรูปแบบของการเขา้ไปปรบัสภาพพ้ืนท่ี
เพื่อใช้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งขาดความสมดลุ หรือใชท้รัพยากรอยา่งเกินขอบเขต ไมค่ำานงึถึงความสมดุล
ระหว่างการคงอยูอ่ยา่งต่อเนือ่งของสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติ การใชท้รพัยากรอยา่งไมรู่ค้ณุค่า และความสำาคัญ สง่ผลใหเ้กิด 
ปญัหาท่ีพบ ได้แก่ การพฒันาโครงสรา้งขนาดใหญข่องภาครฐัในพื้นท่ี/หรอืใกล้เคียงแหล่งธรรมชาติ เชน่ การสรา้งเขื่อน  
การกักเก็บน้ำาเหนอืเขื่อน การตัดถนน และการเปล่ียนแปลงทางน้ำา เปน็ต้น และการบุกรุกพื้นท่ีแหล่งต้นน้ำาลำาธารจากประชาชน 
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั การประกอบอาชีพ และการใช้ท่ีดินท่ีไมเ่หมาะสม 

 (๓) ด้านการบรหิารจัดการ อาทิ (๓.๑) แหล่งธรรมชาติถกูทำาลายหรอืสูญเสยีความงามจนกลายเปน็
แหล่งเสื่อมโทรม เนื่องจากการพฒันาเพื่อรองรบัการท่องเท่ียวท่ีขาดความรอบคอบ การพฒันาพ้ืนท่ีขาดการควบคุมและจัดการ
ท่ีดี เมื่อได้รบัความนยิมแล้วขาดการจัดการท่ีดี ความแออัดในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติทำาใหเ้กินขดีความสามารถในการรองรบั  
เชน่ ไมม่กีารวางแผนพฒันาสิง่อำานวยความสะดวกและสิง่ก่อสร้างท่ีเหมาะสม ความไมม่รีะเบยีบของอาคารรา้นค้า สิง่ก่อสรา้ง
ต้ังอยู่ในตำาแหนง่ท่ีไมเ่หมาะสม เกิดทัศนอุจาด ปญัหาขยะตกค้าง น้ำาเนา่เสยี กิจกรรมบางประเภททำาอันตรายต่อระบบนเิวศ
หรืออันตรายต่อชวิีต การสญูเสียความงามและความหลากหลายทางชวีวิทยาท้ังทางบกและทางน้ำา เชน่ การไต่เขา การปนีปา่ย  
การล่องแพ การล่องแก่ง การขีดเขยีน แกะสลักบนแหล่งหนิ/ผา การขุดหาวัตถโุบราณ การเหยยีบย่ำาบนโครงสรา้งหนิหรอื
แหล่งธรณท่ีีแปลกตา และการดัดแปลงแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น ท่ีพกัสงฆ ์และสถานท่ีปฏิบติัธรรม เปน็ต้น (๓.๒) องค์กร
ในการบรหิารจัดการพื้นท่ีรว่มกันในบางพื้นท่ีมคีวามซ้ำาซอ้นหรอืไมชั่ดเจน ส่งผลใหเ้กิดปญัหา ความเสยีหาย และผลกระทบ
มาอย่างต่อเนื่อง (๓.๓) ปญัหาด้านความต่อเนื่องของงบประมาณ แหล่งธรรมชาติมอียู่ท่ัวประเทศ การอนรุกัษ์ย่อมต้องใชง้บ
ประมาณจำานวนมากท้ังในด้านการดูแล รกัษา ฟื้ นฟ ูและการสรา้งจิตสำานกึ ดังนัน้ งบประมาณท่ีได้รบัครัง้เดียวอาจไมเ่พียง
พอสำาหรับการดำาเนนิการท้ังหมด และ (๓.๔) ปญัหาด้านกฎหมาย การอนรัุกษ์แหล่งธรรมชาติบางครัง้ไมส่ามารถบรรลุผล
ตามท่ีต้ังไว้ได้ เนื่องจากกฎหมายท่ีมอียูซ่้ำาซอ้น ทำาใหข้าดเอกภาพในการบรหิารงานอนรุกัษ์ สง่ผลใหเ้กิดปญัหาในการบรหิาร
งานอนรุกัษ์ตามมา 

	 ๒)	 สิง่แวดล้อมศลิปกรรม

  ปญัหาจากการพฒันาท้ังภาครฐั และภาคเอกชน โดยไมต่ระหนกัถึงคณุค่าของสิง่แวดล้อมศลิปกรรมท่ีม ี
ความสำาคัญในฐานะเปน็มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เกิดการปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งศลิปกรรมในหลายพื้นท่ี 
ในลักษณะการรุกราน คกุคาม บัน่ทอน และทำาลายความสวยงามและความสง่างามของส่ิงแวดล้อมศลิปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คณุค่าทางด้านทัศนยีภาพ การสรา้งสิง่ปลกูสรา้งท่ีมขีนาดสงูใหญ ่หรอืมรูีปแบบไมเ่หมาะสมในพื้นท่ีประชิดแหล่งศลิปกรรม 
หรอืการปรบัเปล่ียนรูปแบบ ต่อเติมอาคาร หรือการใชป้า้ยโฆษณาท่ีมขีนาดใหญ ่สง่ผลใหภ้มูทัิศนโ์ดยรอบแหล่งศลิปกรรม  
ขาดความเปน็ระเบยีบ เปน็การรบกวนองค์ประกอบและมมุมองสำาคัญ สง่ผลต่อความสง่างามของแหล่งศลิปกรรม ยังคงเปน็
ปญัหาหลักท่ีพบในปจัจุบนั ปญัหาดังกล่าวข้างต้นมกัปรากฏใหเ้หน็ กรณีของแหล่งชุมชนโบราณ อุทยานประวัติศาสตร ์หรอื 
ยา่นชุมชนเก่า มกัพบปญัหาในบรเิวณชายขอบของพื้นท่ีท่ีติดต่อกับเมอืงปจัจุบัน เนื่องจากการเจรญิเติบโตและการเปล่ียนแปลง
ของเมอืงท่ีล้อมรอบ มกัมกิีจกรรมการค้าเพื่อการท่องเท่ียวท่ีสรา้งความไมเ่ปน็ระเบียบ และแปลกแยก นำาไปสู่การเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพท่ีสุม่เสีย่งต่อการทำาลายคณุค่า ปญัหาของกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีคุม้ครองเปน็สว่นๆ ไมค่รอบคลมุอยา่งเปน็ 
องค์รวมท้ังพื้นท่ี (สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง) นอกจากนี ้ปญัหาแหล่งศลิปกรรม
ท่ีสุม่เสีย่งต่อการรื้อถอนทำาลาย โดยปราศจากความรูค้วามเขา้ใจ หรอืในบางกรณเีกิดจากความขัดแยง้ในด้านการใหค้ณุค่า 
ของแหล่งศิลปกรรมนั้นๆ การตัดสินคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจากความเป็นมาและยุคสมัย อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางความคิดและนำาไปสูก่ารรื้อถอนโดยไม่สมควรได้ (สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม,  
๒๕๖๓ง) 
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	 ๓)	 แหล่งมรดกโลก

 แหล่งมรดกโลกของไทย ได้รบัผลกระทบจากภัยคุกคาม เชน่ การบุกรุกพื้นท่ีโดยมสีาเหตุมาจากการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคม ท้ังจากโครงการพฒันาขนาดใหญข่องภาครฐั การขยายตัวของชุมชนบรเิวณโดยรอบแหล่ง
มรดกโลก ท่ีขาดการวางแผนการบรหิารจัดการพื้นท่ี และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เปน็ต้น ซึง่สง่ผลกระทบต่อระบบ
นเิวศและทัศนยีภาพโดยรวมของแหล่ง รวมท้ังการขาดความรูค้วามเขา้ใจในคุณค่า ตลอดจนการอนรุกัษ์และคุ้มครองมรดกโลก  
(สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๕๖) 

 ๒.๑๐.๓ การดำาเนินงาน

	 ๑)	 สิง่แวดล้อมธรรมชาติ

 ๑.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
จัดทำารายงานผลการติดตามการประเมนิคณุภาพสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ประเภทน้ำาตก 
ภเูขา ธรณสีณัฐานและภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา ในการติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรอืเกิดจากการกระทำาของมนษุย ์
เพื่อกำาหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการพื้นท่ีสิง่แวดล้อมธรรมชาติประเภทต่างๆ รว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมท้ังโครงการบรหิารจัดการพื้นท่ีสิง่แวดล้อมธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื โดยการสง่เสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนรุกัษ์ประเภทน้ำาตกในพื้นท่ีนำารอ่ง น้ำาตกธารารกัษ์ อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก ซึง่เปน็พื้นท่ีต้นแบบการมส่ีวนรว่ม  
ในการบริหารจัดการพื้นท่ีสิง่แวดล้อมอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำาตก ซึ่งได้มีการจัดทำาผังและแผนการบริหารจัดการพื้นท่ี 
สิง่แวดล้อมธรรมชาติ และจัดทำาฐานข้อมลูทรพัยากรท้องถ่ิน โดยผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง  
ได้แก่ ชุมชน และหนว่ยงานภาครฐั ท้ังสว่นกลาง ภมูภิาค และท้องถ่ิน ก่อใหเ้กิดการอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
ได้อยา่งยัง่ยนืและสมดลุต่อไป (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง)

 ๑.๒) กรมทรัพยากรธรณ ีดำาเนนิการอนรุกัษ์และพฒันามรดกธรณ ีและอุทยานธรณ ีในพื้นท่ีอุทยาน
ธรณีจังหวัดสตูล นครราชสีมา อุบลราชธานี ตาก ขอนแก่น และเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา  
โดยจัดทำาแหล่งเรียนรู้ท่ีมคีวามครบถ้วนสมบูรณท์างวิชาการ ส่งเสรมิใหม้กีารท่องเท่ียวด้วยการประชาสมัพนัธผ์า่นกลไก
ต่างๆ ซึง่ดำาเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๘ แหล่ง ได้แก่ พื้นท่ีถ้ำาอุไรทอง จังหวัดสตูล แหล่งไดโนเสาร์อุทยาน 
แหง่ชาติภเูวียง จังหวัดขอนแก่น และแหล่งไดโนเสารโ์คกผาสว้ม จังหวัดอุบลราชธาน ี แหล่งหอยหนิ จังหวัดหนองบวัลำาภ ู 
แหล่งไดโนเสารพ์นงัเสื่อ จังหวัดชยัภมู ิแหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุร ีแหล่งสสุานหอยแหลมโพธิ ์จังหวัดกระบี ่
และแหล่งไดโนเสารเ์ชียงมว่น จังหวัดพะเยา และปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๗ แหง่ ได้แก่ พ้ืนท่ีแกรนด์แคนยอน จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ้ืนท่ีเลยด้ัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นท่ีสวนหนิผางาม จังหวัดเลย พื้นท่ีสามพนัโบก จังหวัดอุบลราชธาน ีพื้นท่ีพหุางนาค  
จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นท่ีปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล และพื้นท่ีเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล รวมท้ังการจัดมหกรรม 
เปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเท่ียว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาฬสินธุ์  
และปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบูรณ ์(กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓)
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	 ๒)	 สิง่แวดล้อมศลิปกรรม

 ๒.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดำาเนนิการด้านการจัดการ 
สิง่แวดล้อมศลิปกรรม (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง) ดังนี้

  (๑) จัดทำานโยบายการอนุรักษ์และฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ เพื่อช่วยสร้างรากฐาน 
ความเขม้แขง็ระดับท้องถ่ินในการดำาเนนิงานพฒันาเชงิอนรุกัษ์แบบบูรณาการ เพื่อชว่ยตอบสนองความต้องการ ยกระดับ
คณุภาพชวิีต สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม และเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม

  (๒) ขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๑ โดยมีพื้นท่ี 
นำาร่องในจังหวัดจันทบุร ี(๗ ย่าน) และจังหวัดตรงั (๗ ยา่น) โดยใหห้นว่ยงานสว่นภมูภิาคมบีทบาทเปน็แกนกลางในการประสาน
ขบัเคล่ือนนโยบายจากสว่นกลาง และใหห้นว่ยงานสว่นท้องถ่ินเปน็แกนหลักในการดำาเนนิการ ด้วยกระบวนการมสีว่นรว่ม
ของทุกภาคสว่น ท้ังนี ้ผูว่้าราชการจังหวัดตรงัและจันทบุร ีได้ลงนามในประกาศยา่นชุมชนเก่าจังหวัดตรงัและจันทบุร ีเพ่ือเปน็
มรดกจังหวัดแล้ว 

  (๓) ติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม บรเิวณพื้นท่ีเมอืงโบราณศรมีโหสถ  
อำาเภอศรมีโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี เพื่อเปน็การคุม้ครองใหพ้ื้นท่ีเมอืงโบราณศรมีโหสถ ยงัคงสภาพความเปน็เมอืงโบราณ 
ท่ีควบคู่กับการเปน็ย่านชุมชนอยูอ่าศยัอย่างสมดุลและย่ังยนื  

  (๔) การขับเคล่ือนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัดด้วย
การสนับสนุนงบประมาณการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ๗๖ หน่วย ในแต่ละ
จังหวัด ผ่านสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมีการประสาน ติดตาม และประเมิน
ผลการดำาเนินการ และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำาเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพหน่วยอนุรักษ์ฯ ในการ
ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำาจังหวัด  
โดยมผีูว่้าราชการจังหวัดเปน็ประธาน มผีูอ้ำานวยการสำานกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดเปน็เลขานกุาร  
และมีเจ้าหน้าท่ีหน่วยอนุรักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน เป็นผูช่้วยเลขานุการ และเร่ิมให้มีการประชุม 
ในทกุจังหวัดอย่างนอ้ยปลีะ ๑ ครัง้ เพื่อขบัเคล่ือนกลไกการบรหิารจัดการการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 
ในระดับจังหวัด

  (๕) ขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยมีกลไก 
ของคณะอนกุรรมการอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงเก่าระดับเมอืง ในการพจิารณาจัดทำาแนวทาง มาตรการ แผนแมบ่ทและผงั 
แมบ่ทการอนรัุกษ์และพฒันาเมอืงเก่า รวมท้ังมกีารประชุมสมัมนาวิชาการ คณะอนกุรรมการอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงเก่า  
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละสร้างเครอืข่ายระหว่างเมอืงเก่า

  (๖) จัดทำาระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ประกอบด้วย  
แหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม ๗ ประเภท ท่ีสามารถแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรไ์ด้ และมกีารพฒันาระบบ
ฐานข้อมลูต่อเนื่องใหก้ลายเปน็ระบบคลังข้อมลูแหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม ท่ีสามารถวิเคราะหข้์อมลูเชิงพื้นท่ีเพ่ิมเติม ได้แก่  
การวิเคราะหข้์อมลูพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) การแสดงผลพื้นท่ีท่ีเกิดน้ำาท่วมซ้ำาซาก และพื้นท่ีท่ีมคีวามเส่ียงในการเกิดพ้ืนท่ี 
ไฟไหม้ป่า (Hot Spot) เพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม และเตรียมการวางแผน 
และมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบได้อยา่งทันท่วงที นอกจากนี ้ ยังได้จัดอบรมเผยแพรร่ะบบคลังขอ้มลูแหล่งส่ิงแวดล้อม
ศลิปกรรมใหกั้บหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูร้บับรกิาร) เพื่อใหส้ามารถนำาไปประยุกต์ใชเ้ปน็เครื่องมอืในการวิเคราะหเ์ชงิพื้นท่ี 
ของแต่ละหนว่ยงานได้ รวมท้ังกำาหนดแผนเพื่อดำาเนนิการพฒันาระบบคลังข้อมลูแหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม (culturalenvi.
onep.go.th) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย ตอบสนองการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการ และรองรับ 
การพฒันาระบบใหเ้ปน็ศนูยข์อ้มลูขนาดใหญ่ (BIG DATA) ในอนาคต ตลอดจนพฒันาระบบขอ้มลูใหเ้ปน็ดิจิทัล เพื่อนำาไปสู่
การเปดิเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data) เปน็ไปตามมาตรฐานระบบดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปดิเผยขอ้มลูภาครฐัในรูปแบบ
ดิจิทัลต่อสาธารณะต่อไป
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  (๗) จัดทำาแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อป้องกันและ/หรือลดผลกระทบ 
ด้านภมูทัิศนส์ำาหรบัแหล่งศลิปกรรมแต่ละประเภท สามารถนำาไปเปน็เครื่องมอืในการกำาหนดนโยบายการอนญุาตการก่อสร้าง
ในบรเิวณท่ีมคีวามสำาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม โดยผลักดันใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและทกุภาคสว่นใช ้
เปน็กรอบแนวทางนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ และมปีระสทิธผิลอยา่งเปน็รูปธรรรม รวมทัง้การวางแผนการปฏิบติั 
อยา่งเปน็ระบบและถกูวิธ ีเพ่ือปอ้งกันความเสียหายท่ีเกิดขึน้ท้ังในด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและสิง่แวดล้อมศลิปกรรม  
โดยกระจายความรับผดิชอบไปสู่ท้องถ่ิน และสรา้งเครือขา่ยด้านการอนรุกัษ์ท่ัวประเทศ ตลอดจนผลักดันใหห้นว่ยงานในท้องถ่ิน 
ดำาเนนิการในลักษณะคู่ขนานกับการดำาเนนิงานของสว่นกลาง นำานโยบายและขับเคล่ือนภารกิจสว่นกลางไปต่อยอดขยายผล
สูก่ารปฏิบติัจริงในพื้นท่ี

	 ๓)	 แหล่งมรดกโลก

  สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จัดกิจกรรมและศกึษาดงูานนอกสถานท่ี  
เพื่อถ่ายทอดความรูใ้นการดำาเนนิการจัดเตรยีมเอกสารการนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ 
เปน็แหล่งมรดกโลก และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยนื ใหกั้บหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยและผูแ้ทนจากกลุม่ประเทศอาเซยีน ในรูปแบบการบรรยายและการดงูาน 
นอกสถานท่ี (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓ง) 

 ๒.๑๐.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณส์ิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม ในสว่นของสิง่แวดล้อมธรรมชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า  
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำาตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำา ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในระดับดี สิง่แวดล้อมศิลปกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแหล่ง 
สิง่แวดล้อมศลิปกรรม ๕,๔๒๕ แหง่ ส่วนยา่นชุมชนเก่า มกีารสำารวจจัดทำาทะเบยีนข้อมลูยา่นชุมชนเก่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน  
๖๑๓ แหง่ และได้ประกาศเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าตามระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรฯี แล้ว ๓๒ เมอืง และมเีปา้หมายท่ีจะดำาเนนิการ
ประกาศเมอืงเก่าเพิม่เติม จำานวน ๔ เมอืง สำาหรบัแหล่งมรดกโลก ประเทศไทยมแีหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ท่ีได้รบัการบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบื้องต้น (Tentative List) ของศนูย์มรดกโลก จำานวน ๗ แหล่ง นอกจากนี ้ยงัมแีหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีอยูใ่นบัญชีรายช่ือเบื้องต้นของไทย จำานวน ๑๒ แหง่ 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารติดตามการประเมนิคณุภาพสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศของแหล่งธรรมชาติ 
อันควรอนรัุกษ์ประเภทน้ำาตก ภเูขา ธรณสัีณฐานและภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา เพื่อกำาหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ 
ท่ีเหมาะสม และมีการดำาเนินโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีสิง่แวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ประเภทน้ำาตกในพื้นท่ีนำารอ่ง น้ำาตกธารารักษ์ อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก รวมท้ัง 
มีการดำาเนินการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี ด้วยการจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและส่งเสริม 
การท่องเท่ียว การจัดทำานโยบายอนรุกัษ์และฟื้ นฟยู่านชุมชนเก่าแหง่ชาติ และขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานอนรุกัษ์ฟื้ นฟยูา่นชุมชน
เก่าระดับจังหวัด ติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อมบรเิวณพื้นท่ีเมอืงโบราณศรมีโหสถ ขบัเคล่ือนงาน
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมระดับจังหวัด ตลอดจนจัดทำาระบบฐานขอ้มลูแหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรมอันควร
อนรุกัษ์ และพัฒนาใหเ้ปน็ระบบคลังข้อมลูแหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม (รูปท่ี ๒.๔๐)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สนบัสนนุใหจั้ดทำาเกณฑ์การรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์รายประเภท ใหค้รบ 
๑๐ ประเภท พรอ้มดำาเนนิการประเมนิตามเกณฑ์การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ใหค้รอบคลมุ 
ทกุแหล่ง

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 ๒) บูรณาการด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและศลิปกรรมกับหนว่ยงานท้องถ่ินรวมท้ังสถาบนั
การอุดมศกึษาในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดการขับเคล่ือนอย่างเปน็รูปธรรมและมปีระสทิธภิาพ
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  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน และสำานกังานปลัดกระทรวง
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ๓) กระตุ้นใหป้ระชาชนหรอืชุมชนในพื้นท่ีแหล่งสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมได้ทราบถึงความเปน็มา 
และความสำาคัญของแหล่งนัน้ๆ ใหม้คีวามภาคภมูใิจในความเปน็เจ้าของ เชื่อมโยงใหเ้หน็ถึงเหตุการณใ์นอดีตและปจัจุบนั 
เขา้ด้วยกัน ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีเข้าถึงง่าย รวมท้ังสรา้งความรู ้ความเข้าใจ เพื่อใหเ้กิดการสำานกึและหวงแหน และการมส่ีวนรว่ม 
ในการอนรุกัษ์ของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมศลิปากร กรมทรพัยากรธรณ ีกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมปา่ไม ้และกรมการท่องเท่ียว

 ๔) สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและ
ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสริมการท่องเท่ียว แสดงใหเ้หน็ถึงประโยชนข์องการอนรุกัษ์ต่อประเทศชาติและชุมชน ทำาใหเ้กิดธรุกิจ
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว เช่น ธรุกิจการค้าขายอาหาร การโรงแรม การจัดพาหนะเดินทาง และการจำาหนา่ยของท่ีระลึก 
เปน็ต้น

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพันธุพ์ชื กรมศลิปากร กรมทรพัยากรธรณ ีการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย และกรมการท่องเท่ียว

 ๕) ผลักดันใหม้กีารประกาศแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติท่ีได้รบัการบรรจุไว้ใน
บญัชีรายชื่อเบ้ืองต้น (Tentative List) ของศนูย์มรดกโลก เพื่อขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกเพิม่เติม

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 ๖) ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเท่ียวตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ท้ังด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและศลิปกรรม ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงคณุค่าและความสวยงามของสิง่แวดล้อม เปน็ไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ และแนวทางการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC)

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กรมศลิปากร กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย และกรมส่งเสรมิ
คณุภาพสิง่แวดล้อม

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 249



รูปที่	๒.๔๐	แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง:	สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การตอบสนอง (Response: R)

●	 จัดทำ�และขับเคลื่อนนโยบ�ย	 แผน	 ยุทธศ�สตร์ด้�น 
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม

●	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 
	 ต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมโดยก�รมีส่วนร่วมของ 
	 คนในท้องถิ่น
●	 ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วย 
	 ก�รคุ้มครองมรดกโลกท�งวัฒนธรรมและท�ง 
	 ธรรมช�ติ

  
แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รเติบโตของเมือง
●	 ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวและพัฒน� 
	 แหล่งท่องเที่ยว
●	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ 
	 ของรัฐ
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 แหล่งธรรมช�ติถูกทำ�ล�ย
●	 เปลี่ยนแปลงสภ�พและลดคุณค่� 
	 คว�มสำ�คัญลง
●	 ก�รเสื่อมสภ�พของแหล่งศิลปกรรม
●	 ก�รเสื่อมโทรมของแหล่งมรดกโลก

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 ภัยจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์
●	 ภัยจ�กธรรมช�ติ
●	 คว�มหน�แน่นของนักท่องเที่ยว
●	 ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานการณ์ (State: S)

●	 สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ
●	 สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
●	 แหล่งมรดกโลก
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๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
 ๒.๑๑.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

 ๑.๑)	 การเปลีย่นแปลงของอุณหภมูิ

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี ๒๘.๑ องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ  
๑.๐ องศาเซลเซยีส (ค่าปกติคาบ ๓๐ ป ีพ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓ เท่ากับ ๒๗.๑ องศาเซลเซยีส) และสงูกว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมอุีณหภมู ิ 
๒๗.๕ องศาเซลเซยีส โดยทกุๆ เดือนมอุีณหภมูเิฉล่ียรายเดือนสงูกว่าค่าปกติ (รูปท่ี ๒.๔๑) และเมื่อพจิารณาในช่วง ๑๐ ป ี
ท่ีผา่นมา อุณหภมูเิฉล่ียท้ังปขีองประเทศไทยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากค่าปกติ (รูปท่ี ๒.๔๒) (กรมอุตนุยิมวิทยา, ๒๕๖๓ก)

รูปที่	๒.๔๑	อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๖๒

หมายเหต	ุ:	 - ค่าปกติของอุณหภมูเิฉล่ียรายเดือน คือ ค่าเฉล่ียของอุณหภมูเิฉล่ียรายเดือนของประเทศไทย ในคาบ ๓๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓)  
  เดือนมกราคม มค่ีา ๒๔.๖ องศาเซลเซียส (°C) กุมภาพันธ ์๒๖.๓ °C มนีาคม  ๒๘.๒ °C เมษายน ๒๙.๕ °C พฤษภาคม ๒๘.๘ °C  
  มถิุนายน ๒๘.๓ °C กรกฎาคม ๒๗.๙ °C สิงหาคม ๒๗.๖ °C กันยายน ๒๗.๓ °C ตุลาคม ๒๖.๘ °C พฤศจิกายน ๒๕.๗ °C และ 
  ธนัวาคม ๒๔.๒ °C 

 - ค่าปกติ คือ ค่าเฉล่ียของข้อมลูอุตุนยิมวิทยาในคาบ ๓๐ ป ีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓ มค่ีาเท่ากับ ๒๗.๑ °C

ทีม่า	:	กรมอุตุนยิมวิทยา (๒๕๖๓ก)
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รูปที่	๒.๔๒	อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หมายเหต	ุ:	- ค่าปกติ คือ ค่าเฉล่ียของข้อมลูอุตุนยิมวิทยาในคาบ ๓๐ ป ีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓ มค่ีาเท่ากับ ๒๗.๑ °C

ทีม่า:	กรมอุตุนยิมวิทยา (๒๕๖๓ก)

 ๑.๒)	 ปรมิาณฝนเฉลีย่ 

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมปีรมิาณฝนเฉล่ีย ๑,๓๔๓.๔ มลิลิเมตร โดยมปีริมาณต่ำากว่าค่าปกติ 
คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๓๙ (ค่าปกติคาบ ๓๐ ป ีพ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓ เท่ากับ ๑,๕๘๗.๗ มลิลิเมตร) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีม ี
ปรมิาณฝนเฉล่ีย ๑,๖๖๐.๙ มลิลิเมตร โดยปริมาณน้ำาฝนเฉล่ียรายเดือนสว่นใหญต่่ำากว่าค่าปกติ ในเดือนกมุภาพนัธถึ์งกรกฎาคม 
และเดือนกันยายน-ธนัวาคม โดยสงูกว่าค่าปกติเพยีงเดือนมกราคม และสงิหาคมเท่านัน้ ท้ังนี ้เดือนมกราคมมปีริมาณสงูกว่า
ค่าปกติถึงรอ้ยละ ๑๔๗.๐๖ (รูปท่ี ๒.๔๓) (กรมอุตนุยิมวิทยา, ๒๕๖๓ข)

สูงกว่าค่าปกติ ต่ำากว่าค่าปกติ

อุณ
หภ

ูมิเ
ฉล

ี่ ยท
ั ้งป

ีที่ ต
่าง

จา
กค

่าป
กต

ิ 
(อ

งศ
าเ
ซล

เซ
ียส

)

๑.๐

๑.๒

๐.๘

๐.๖

๐.๔

๐.๒

๐.๐

-๐.๒

-๐.๔

๐.๙

๐.๗

๐.๓

-๐.๒

๐.๔

๐.๘
๐.๙

๐.๔ ๐.๔

๑.๐

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓252



รูปที่	๒.๔๓	ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๖๒	

หมายเหต:ุ	 - ค่าปกติของปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทย คือ ค่าเฉล่ียของปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทย ในคาบ ๓๐ ปี  
  (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) โดยเดือนมกราคม มค่ีา ๑๗.๐ มลิลิเมตร (มม.) กุมภาพันธ ์๒๐.๔ มม. มนีาคม ๔๙.๔ มม. เมษายน  
  ๘๘.๗ มม. พฤษภาคม ๑๙๓.๓ มม. มถิุนายน ๑๘๘.๗ มม. กรกฎาคม ๒๐๒.๖ มม. สิงหาคม ๒๔๐.๙ มม. กันยายน ๒๕๒.๙ มม.  
  ตุลาคม ๑๘๗.๒ มม. พฤศจิกายน ๙๘.๔ มม. และธนัวาคม ๔๘.๒ มม.

 - ค่าปกติของปริมาณฝนรวมท้ังป ี คือ ค่าเฉล่ียของปริมาณฝนรวมท้ังปขีองประเทศไทย ในคาบ ๓๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓)  
  มค่ีา ๑,๕๘๗.๗ มม.

ทีม่า	:	กรมอุตุนยิมวิทยา (๒๕๖๓ข)

 ๑.๓)	 ระดับน้ำาทะเล

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมค่ีาเฉล่ียระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัด ณ สถานเีกาะหลัก จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง๓๘ ๐.๑๖ เมตร เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมค่ีาเฉล่ียระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัด ณ สถาน ี
เกาะตะเภานอ้ย จังหวัดภเูก็ต ต่ำากว่าระดับทะเลปานกลาง ๐.๑๔ เมตร และต่ำากว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี ้เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ป ี
ท่ีผา่นมา พบว่า ระดับน้ำาทะเลเฉล่ีย ณ สถานเีกาะหลักมแีนวโนม้คงท่ี แต่ค่าเฉล่ียระดับน้ำาทะเล ณ สถานเีกาะตะเภานอ้ย 
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (รูปท่ี ๒.๔๔) (กรมอุทกศาสตร,์ ๒๕๖๓)

๓๘ ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หมายถึง ค่าเฉล่ียของระดับน้ำาทะเล ซึ่งคำานวณได้จากผลของการตรวจระดับน้ำาทะเลขึ้นลงในท่ีใดท่ีหนึ่ง ท่ีได้บนัทึก
ติดต่อกันไว้เปน็ระยะเวลานาน ในประเทศไทยมกีารหาค่าเฉล่ียของระดับน้ำาทะเลจากผลการบนัทึกระดับน้ำาข้ึนและน้ำาลงท่ีเกาะหลัก ซึ่งเปน็เกาะขนาดเล็ก
ต้ังอยู่ในอ่าวไทยท่ีชายฝั่ งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(สำานกังานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๐)
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รูปที่	๒.๔๔	ค่าเฉลี่ยระดับน้ำาทะเล	ณ	สถานีตรวจวัด	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

หมายเหต	ุ: ความสูงคิดจากระดับทะเลปานกลาง

ทีม่า:	กรมอุทกศาสตร์ (๒๕๖๓)

 ๑.๔)	 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

  ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ปรมิาณท้ังหมด 
๓๑๘.๖๖ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีมปีรมิาณทัง้หมด ๓๒๔.๗๘ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสดุ มปีรมิาณ ๒๓๖.๙๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อรวม 
สว่นท่ีเกิดจากแหล่งปล่อยและสว่นท่ีดดูกลับ พบว่า มปีรมิาณท้ังหมด ๒๓๒.๕๖ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อพจิารณา 
ในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ เมื่อรวมสว่นท่ีเกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนท่ี 
ดดูกลับมแีนวโนม้ลดลง (รูปท่ี ๒.๔๕) (Office of Nature Resources and Environmental Policy and Planning, 2018)

สถานีวัดระดับน้ำาเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต สถานีวัดระดับน้ำาเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
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รูปที่	๒.๔๕	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย	แยกตามภาคการผลิต	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๖

ทีม่า	:	Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2018) 

	 ๒)	 ภัยพิบติัจากธรรมชาติ

  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในประเทศไทย จำานวนท้ังสิน้ ๓๑ ครัง้ ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเกิดขึน้ จำานวน ๕๓ ครัง้ โดยเหตกุารณแ์ผน่ดินไหวเกิดข้ึนมากท่ีสดุ ๑๑ ครัง้ รองลงมาคือ เหตุการณดิ์นไหล หลมุยุบ  
จำานวณ ๙ และ ๘ ครัง้ ตามลำาดับ และเหตุการณ์ดินถล่ม ถนนทรุดตัว และบอ่น้ำาทรุดตัว เหตกุารณล์ะ ๑ ครัง้ (ตารางท่ี ๒.๔๒)  
(กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓)

ภาคพลังงาน ภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเปล่ียนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และปา่ไม้

ท้ังหมด (ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และป่าไม้)

ท้ังหมด (รวมภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และปา่ไม้)

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรคมและการใช้ผลิตภัณฑ์
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๒๓๗.๖๙ ๒๓๗.๗๗
๒๔๙.๖๖๒๔๓.๓๓ ๒๓๙.๙๔

๒๓๒.๕๖
๒๓๖.๙๔

๒๔๐.๐๐
๒๒๙.๘๙๒๓๐.๓๖

๒๑๘.๖๕๒๑๘.๑๘๒๑๕.๙๖๒๑๐.๗๕๒๐๙.๒๑๒๐๔.๐๑

๔๔.๙๓
๑๗.๔๒
๑๒.๗๗

-๑๗.๒๕

-๕๑.๕๕-๕๓.๔๗ -๖๐.๕๒ -๖๕.๓๔ -๖๖.๖๙ -๖๕.๒๖ -๗๐.๙๔
-๘๔.๘๔ -๘๖.๑๐

๑๒.๙๙ ๑๓.๗๕ ๑๔.๑๑ ๑๕.๐๕ ๑๔.๙๓ ๑๓.๕๔ ๑๒.๗๗ ๑๐.๐๖ ๑๑.๘๓
๑๙.๒๔ ๒๐.๐๙ ๒๐.๐๑ ๑๘.๘๐ ๑๘.๖๕ ๑๘.๗๐ ๑๘.๖๙ ๑๙.๐๔ ๑๘.๙๘	
๔๖.๒๙ ๔๖.๔๐ ๕๐.๙๘ ๕๒.๒๔	 ๕๒.๓๒ ๕๒.๙๓ ๕๕.๖๘ ๕๐.๙๒๕๑.๐๐	

๒๘๗.๗๓๒๙๐.๙๙๓๐๑.๐๖
๓๐๓.๐๓๓๐๔.๔๖๓๑๔.๙๒

๓๑๔.๒๗๓๒๔.๗๘ ๓๑๘.๖๖
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ตารางที่	๒.๔๒	เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒
หนว่ย: ครั้ง

ปี	(พ.ศ.) ดินถล่ม ดินไหล หนิรว่ง รอยแยก หลบุยุบ ถนน
ทรุดตัว

แผน่ดิน
ไหว

บอ่น้ำา
ทรุดตัว รวม

๒๕๕๓ ๒ ๑๔ - ๖ ๒๔ ๒ ๖ - ๕๔

๒๕๕๔ ๑๕ ๑๐๖ ๔ ๑๔ ๑๓ ๑ ๑ - ๑๕๔

๒๕๕๕ ๔ ๓๙ - ๙ ๗ ๑๑ ๕ - ๗๕

๒๕๕๖ ๔ ๑๐ ๕ - ๖ ๓ ๒ - ๓๐

๒๕๕๗ ๕ ๑๔ ๒ ๒ - ๑ ๒ - ๒๖

๒๕๕๘ ๔ ๑๓ ๔ ๕ ๕ ๒ ๗ - ๔๐

๒๕๕๙ ๑ ๑๗ ๖ ๘ ๘ ๕ - - ๔๕

๒๕๖๐ ๒ ๒๗ ๔ ๑ ๘ - ๑๐๖ - ๑๔๘

๒๕๖๑ ๓ ๒๗ ๒ ๑ ๑ ๔ ๑๕ - ๕๓

๒๕๖๒ ๑ ๙ - - ๘ ๑ ๑๑ ๑ ๓๑

ทีม่า	:	กรมทรัพยากรธรณี (๒๕๖๓)

 ภัยธรรมชาติท่ีสำาคัญท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ดังนี้

 ๒.๑)	 ดินไหลและดินถล่ม

  เหตุการณ์ดินไหล เกิดขึน้จำานวน ๙ ครัง้ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๒๗ ครัง้ และเหตกุารณ ์
ดินถล่มเกิดข้ึน จำานวน ๑ คร้ัง ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๓ ครัง้ โดยเกิดขึน้ในเดือนสงิหาคมท่ีอำาเภอท่าสองยาง  
จังหวัดตาก ทำาใหบ้า้นเรอืนประชาชนได้รบัความเสยีหาย ๕ หลัง แต่ไมม่ผีูไ้ด้รบับาดเจ็บ (กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓)

 ๒.๒)	 แผน่ดินไหว

  เหตุการณแ์ผน่ดินไหวเกิดขึน้ในประเทศไทย ท้ังหมด ๑๑ ครัง้ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน  
๑๕ คร้ัง โดยเหตุการณ์รุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น เกิดขึ้นท่ีอำาเภอวังเหนือ จังหวัดลำาปาง ขนาด ๔.๙ ริกเตอร์  
เมื่อวันท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ ทำาใหม้คีวามเสยีหายในพื้นท่ี ๗ ตำาบล สรา้งความเสียหายแก่อาคารบา้นเรอืนประชาชน 
เปน็จำานวนมาก (กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๖๓)

 ๒.๓)	 หลมุยุบและบอ่น้ำาทรุดตัว

  เหตุการณห์ลมุยุบ เกิดขึน้จำานวน ๘ ครัง้ เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๑ ครัง้ โดยเกิดขึน้ 
ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชยีงราย ๑ พื้นท่ี ชุมพร ๑ พื้นท่ี ขอนแก่น ๑ พื้นท่ี ยโสธร ๑ พ้ืนท่ี และสตลู ๔ พื้นท่ี  
สว่นเหตกุารณ์บ่อน้ำาทรุดตัว ๑ ครัง้ เกิดข้ึนในจังหวัดสตูล (กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓)

 ๒.๔)	 พายุ

  อิทธพิลพายุโซนรอ้น “โพดลุ” และ “คาจิกิ” ประกอบกับมรสมุตะวันตกเฉยีงใต้พดัปกคลมุทะเล
อันดามนั ภาคใต้ และอ่าวไทยท่ีมกีำาลังแรง สง่ผลใหป้ระเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาปา่ไหลหลาก  
ดินสไลด์ และวาตภัย ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และภาคใต้  
รวม ๓๒ จังหวัด ๒๗๙ อำาเภอ ๑,๖๙๓ ตำาบล ๑ เทศบาล ๑๔,๒๕๖ หมูบ่า้น/ชุมชน ประชาชนได้รบัผลกระทบ ๑,๗๕๘,๕๖๙ คน 
๕๖๗,๖๕๖ ครวัเรอืน มผีูเ้สยีชีวิต ๔๑ ราย ผูอ้พยพ ๒๕,๘๗๗ ครวัเรอืน บา้นเรอืนประชาชนได้รับความเสยีหาย ๓๗,๐๕๕ 
หลัง (กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓) 

 ๒.๕)	 อุทกภัยและภัยแล้ง

  สำาหรบัสถานการณอุ์ทกภัย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจัีงหวัดท่ีได้รบัความเสยีหายรวม ๕๙ จังหวัด 
ราษฎรประสบภัย ๑,๗๑๓,๖๗๖ ราย ๖๕๒,๕๒๕ ครวัเรอืน ผูเ้สยีชวิีต ๑๘ ราย และผูบ้าดเจ็บ ๕ ราย คิดเปน็มลูค่าความเสยีหาย  
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๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑ บาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมมีลูค่าความเสียหาย ๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐ บาท ส่วนสถานการณ์ภัยแล้ง  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจัีงหวัดท่ีได้รบัความเสยีหาย ๒๖ จังหวัด ราษฎรประสบภัย ๑,๑๑๔,๓๒๕ ราย ๒,๒๑๑,๙๒๒ ครัวเรอืน 
และมพีื้นท่ีการเกษตรเสยีหาย ๑๘,๖๙๙,๗๙๗ ไร่ คิดเปน็มลูค่าความเสียหาย ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖ บาท เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท่ีมมีลูค่าความเสียหาย ๗๓,๔๘๑,๓๗๓ บาท (กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓)

 ๒.๑๑.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

  สถิติการเปล่ียนแปลงของอุณหภมู ิใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่มอุีณหภมูสิงูขึน้เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และม ี
ปริมาณฝนเฉล่ียลดลง การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ สง่ผลกระทบต่อระบบนเิวศ ความหลากหลายทางชวีภาพ สขุภาพ 
ชวิีต และทรพัย์สินของประชาชน ดังนี ้

 ๑.๑)	 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ

  การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ส่งผลกระทบต่อปา่ไม ้ระบบนเิวศวิทยา และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (กรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓) ได้แก่

   (๑) ความรุนแรงของไฟปา่ การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศมผีลใหเ้กิดสภาพอากาศท่ีแหง้แล้ง 
ปรมิาณน้ำาฝนนอ้ยลงหรอืเกิดปรากฏการณเ์อลนโีญบอ่ยขึน้ ซ่ึงสง่ผลใหต้้นไมใ้บไมแ้หง้ ใบไมร้ว่ง ความชุ่มชื้นนอ้ยลง ปรมิาณ 
เชื้อเพลิงเพ่ิมมากข้ึน ง่ายต่อการเกิดความรุนแรงของไฟป่า ทำาให้เกิดไฟป่าขยายเป็นวงกว้าง ยากต่อการดับไฟ ไฟป่า 
ในประเทศไทยเกิดจากการกระทำาของมนุษย์จุดไฟ เตรียมพื้นท่ีเกษตร และการหาของป่า ท้ังนี ้ การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศทำาใหไ้ฟปา่เกิดความรุนแรงมากข้ึน

  (๒) การระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากอากาศท่ีร้อนหรอืชื้นเกินไป ทำาใหก้ารระบาดโรค
และแมลงทางด้านไมเ้พิม่มากขึน้ เชน่ ปญัหาการเกิดเชื้อราระบาดในต้นยูคาลิปตัส การระบาดของแมลงทำาลายต้นสกั เปน็ต้น

  (๓) ระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ อากาศท่ีเปล่ียนแปลงสง่ผลต่อการกระจาย
พนัธุต์ามธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงหรือการมชีีวิตอยู่ของพชืบางชนดิในระบบนเิวศ การมพีชืรุกรานเพิม่ขึน้

  (๔) การใช้ประโยชนแ์ละผลผลิตจากปา่ไมล้ดนอ้ยลง โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กล้ปา่จะได้
รบัผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมกีารพึง่พงิปา่เพื่อการดำารงชวิีต เปน็อาหารหรอืรายได้เล้ียงครอบครวั รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศได้สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 ๑.๒)	 ด้านสุขภาพ

  การเจ็บปว่ยและเสียชวิีตจากภาวะอากาศรอ้น เปน็ผลเนื่องจากการสมัผสัสภาพอากาศท่ีรอ้นจัด 
จนรา่งกายปรบัตัวไมทั่นกับสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง โดยมปีจัจัยท่ีเปน็องค์ประกอบท่ีสำาคัญคือ อุณหภมูอิากาศและความชื้น
ท่ีสงูขึน้ อยู่กลางแดดจัดหรืออยู่ในท่ีท่ีอาจได้รับรังสคีวามรอ้น และสภาวะท่ีมลีมหรอืการระบายอากาศนอ้ย รวมถึงปจัจัย 
ด้านบุคคล เช่น ผูสู้งอายุ มโีรคประจำาตัว การประกอบอาชีพกลางแดดจ้า หรือการทำากิจกรรมต่างๆ ท่ีเปน็ปจัจัยเสรมิใหเ้กิด 
การเจ็บปว่ยในชว่งอากาศรอ้น เปน็ต้น โดยระหว่างเดือนมนีาคม-พฤษภาคมของทกุป ี เปน็ชว่งท่ีมภีาวะอากาศรอ้นจัด ทำาใหเ้กิด 
การเจ็บปว่ยเหตจุากภาวะอากาศรอ้นได้ง่าย จากการเฝา้ระวังการเจ็บปว่ยหรอืเสยีชีวิตเนื่องจากอากาศรอ้น (Hot-weather 
Related Illness and Deaths Surveillance) พบผูเ้สยีชีวิตท่ีเขา้ขา่ยเฝา้ระวังการเสยีชีวิตจากภาวะอากาศรอ้น มจีำานวนผูเ้สียชีวิต 
เพิม่มากข้ึนเมื่ออุณหภมูเิฉล่ียช่วงฤดรูอ้นสูงข้ึน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็ปท่ีีอุณหภมูเิฉล่ียค่อนข้างสงู และมแีนวโนม้ของผูเ้สยีชวิีต 
ท่ีเข้าขา่ยการเฝา้ระวังสงูกว่าปท่ีีผา่นมา และจากข้อมลูเฝา้ระวัง ระหว่างวันท่ี ๓ มนีาคม-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้รบัรายงาน 
การเสยีชวิีตท่ีเก่ียวเนื่องจากภาวะอากาศร้อน ๕๗ ราย เปน็เพศชาย ๔๗ ราย หญงิ ๑๐ ราย (อัตราสว่นเพศหญงิต่อเพศชาย ๑:๔.๗)  
อายุระหว่าง ๓-๘๓ ป ี (เฉล่ีย ๕๒ ป)ี อาชีพรบัจ้าง ร้อยละ ๒๒.๘๑ คนเรร่อ่น ๘.๗๗ และเกษตรกร รอ้ยละ ๗.๐๒ เสียชวิีต 
ในภาคกลางมากท่ีสดุ รอ้ยละ ๔๒.๑๑ และมโีรคประจำาตัว รอ้ยละ ๓๘.๖๐ เชน่ โรคความดันโลหติสูง เบาหวาน และอ่ืนๆ เปน็ต้น 
พฤติกรรมและปจัจัยเสีย่งท่ีสำาคัญ คือ การด่ืมสรุาประจำา รอ้ยละ ๑๙.๓๐ ทำากิจกรรมเสีย่งกลางแจ้ง รอ้ยละ ๒๑.๐๕ เสียชีวิต
นอกบา้น รอ้ยละ ๕๔.๓๙ และเสยีชีวิตมากท่ีสุดในเดือนเมษายน รอ้ยละ ๕๐.๘๘ (ตารางท่ี ๒.๔๓) (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓)   
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ตารางที่	๒.๔๓	 ผู้ เสียชีวิตที่ เข้าข่ายเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน	 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	 
		 พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒

ปี	(พ.ศ.) อุณหภมูิสงูสดุเฉลีย่	(องศาเซลเซยีส) จำานวนผูเ้สยีชวิีตจากภาวะอากาศรอ้น	(คน)

๒๕๕๘ ๓๘.๙ ๕๖

๒๕๕๙ ๓๘.๑ ๖๐

๒๕๖๐ ๓๘.๐ ๒๔

๒๕๖๑ ๓๘.๑ ๑๘

๒๕๖๒ ๔๐.๐ ๕๗

ทีม่า	: กรมควบคุมโรค (๒๕๖๓)

  จากสถิติจำานวนและอัตราผูป้ว่ยด้วยโรคเฝา้ระวังท่ีอาจมสีาเหตหุนึง่จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
๑๑ โรค ได้แก่ ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก มอืเท้าปาก ไข้หวัดใหญ ่บดิ หดั ฉีห่น ูไขส้มองอักเสบ อหวิาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น และ 
พิษสนุขับ้า พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจีำานวนผูป้ว่ยด้วยโรคเฝา้ระวัง ๘๖๓,๗๐๔ คน คิดเปน็อัตราการเจ็บปว่ย ๑,๒๙๐.๕  
ต่อประชากรแสนคน เพิม่ข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวนผูป้ว่ยเฝา้ระวัง ๖๓๖,๑๗๔ คน คิดเปน็อัตราการเจ็บปว่ย ๙๖๓.๐  
ต่อประชากรแสนคน ท้ังนี ้โรคท่ีมผีูป้ว่ยมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ไขห้วัดใหญ ่มจีำานวนผูป้ว่ย ๓๙๖,๓๖๓ คน รองลงมา 
คือ ปอดอักเสบ ๒๕๖,๕๕๕ คน และไข้เลือดออก ๑๓๑,๑๕๗ คน เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า อัตราผูป้ว่ยด้วย 
โรคเฝา้ระวังมแีนวโนม้สงูขึน้ (รูปท่ี ๒.๔๖) (กรมควบคมุโรค อ้างถึงในสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ๒๕๖๓)

ทีม่า	:	กรมควบคุมโรค อ้างถึงในสำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (๒๕๖๓)

รูปที่	๒.๔๖	จำานวนและอัตราป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง	๑๑	โรค	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๒

จำานวนผู้ปว่ยรวม (คน) อัตราผู้ปว่ยต่อประชากรแสนคน

๒๕๕๓ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

จำา
นว

นผ
ู้ป่ว

ย 
(ค

น)

อัต
รา

ผู้ป
่วย

ต่อ
ปร

ะช
าก

รแ
สน

คน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐

๑,๑๐๐

๙๐๐

๗๐๐

๕๐๐

๓๐๐

๑๐๐

-๑๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๖๓๒.๐
๖๙๖.๗

๖๐๔.๑

๗๕๕.๙
๘๗๑.๑ ๙๐๔.๙

๙๖๓.๐

๑,๒๙๐.๕

๖๕๑.๔

๔๑๔,๘๕๖

๓๒๙,๙๒๗
๔๐๖,๒๔๔

๔๔๖,๔๑๒
๓๙๒,๔๔๔

๔๙๒,๒๐๗
๕๖๙,๙๗๖ ๖๐๑,๒๙๕

๖๓๖,๑๗๔

๘๖๓,๗๐๔

๕๓๗.๗
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	 ๒)	 ภัยพิบติัจากธรรมชาติ

  ธรณพีบิติัภัย (Geohazards) เปน็ภัยพิบติัทางธรรมชาติประเภทหนึง่ท่ีเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา 
อาทิ แผน่ดินไหว ดินถล่ม หลมุยุบ และสนึาม ิในหลายเหตกุารณ์ธรณพีบิติัภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบลกูโซจ่ากภัยหนึง่ไป
สูอี่กภัยหนึง่ เชน่ แผน่ดินไหวใต้ทะเล อาจนำาไปสูก่ารเกิดสึนาม ิหรือเหตกุารณส์นึามอิาจเปน็สาเหตใุหเ้กิดการกัดเซาะชายฝั่ ง
ตามมา ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อชวิีตและทรพัยส์นิเปน็อันมาก (กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓) สำาหรบัอุทกภัย ภัยแล้ง  
และวาตภัย เปน็ภัยท่ีเกิดข้ึนเปน็ประจำาทกุป ีและก่อใหเ้กิดความเสยีหายในวงกว้าง 

 ๒.๑๑.๓ การดำาเนินงาน

	 ๑)	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ	

 ๑.๑) สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
มกีารดำาเนนิการ (สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓) ดังนี้

  (๑) จัดทำารา่งพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... เพื่อใหป้ระเทศไทย
มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ โดยมุง่เน้น 
การยกระดับการดำาเนนิงานในภาคราชการสูก่ารบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมถึงเพื่อพฒันา
กลไกกำาหนดนโยบาย ด้านเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ โดยอยูร่ะหว่างการรบัฟังความคิดเหน็จากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง

  (๒) ดำาเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศและเครื่องทำาความเยน็ (Thai RAC NAMA) เพื่อสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานสูง และสารทำาความเย็นธรรมชาติท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม ใน ๔ กลุ่มอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องปรบั
อากาศ ตูเ้ยน็ ตู้แช ่และเครื่องทำาน้ำาเย็น 

  (๓) รว่มมอืกับประเทศออสเตรเลีย ในการพฒันาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) เพื่อเปน็ระบบการรวบรวมขอ้มลูและ
ประเมนิผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศท่ีมคีวามเท่ียงตรง แมน่ยำา และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้อยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ รองรบัการจัดเก็บและรวบรวมขอ้มลูท่ีจะเพิม่ขึน้ในอนาคต โดยเปน็การดำาเนนิโครงการในระยะท่ี ๒ และ 
สิน้สดุโครงการแล้วในเดือนมถินุายน ๒๕๖๓ ซึง่มกีารใชร้ะบบ TGEIS อยา่งเต็มรูปแบบในการประเมนิบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก 
เพื่อประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ และรายงานแห่งชาติฉบับถัดไป และร่วมมือกับผูเ้ชีย่วชาญ
ออสเตรเลียในการพฒันาวิธกีารจัดเก็บข้อมลูของประเทศไทยในสาขาท่ีสำาคัญ ได้แก่ กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และ 
การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน รวมถึงการจัดการ การดแูลรกัษาระบบ TGEIS และพฒันาเว็บไซต์และฐานขอ้มลูของระบบ TGEIS  
และเผยแพรข้่อมลูสำาหรบัหนว่ยงานภายนอก 

  (๔) มแีผนความรว่มมอืด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศไทย-เยอรมนั (Thai-German  
Climate Change Policy Programme: TGCP) เพ่ือสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยมุง่สูก่ารพฒันาเศรษฐกิจแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ำา รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ตามแนวทางท่ีกำาหนดไว้ในข้อเสนอการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำาหนด (Nationally Determined Contribution: NDC)  
มุง่เนน้การสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยมกีารพฒันานโยบายและสามารถขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

  (๕) สนบัสนนุการเตรยีมความพรอ้มในการดำาเนนิงานของกองทุนภมูอิากาศสีเขียว (Green 
Climate Fund Readiness Programme) ในประเทศไทย เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทนุของกองทนุภมูอิากาศ
สเีขียว (Green Climate Fund: GCF) โดยดำาเนนิการ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ Scaling up Thailand’s Climate Finance 
Readiness (Strategic Frameworks) โครงการ Enabling Readiness for up Scaling Investments in Building Energy 
Efficiency for Achieving NDC Goals in Thailand และโครงการ Strengthening the Capacities of the Environmental 
Fund Division to Serve as Thailand’s Key National Mechanism for Climate Finance 
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  (๖) สนบัสนนุการดำาเนนิงานการมส่ีวนรว่มท่ีประเทศกำาหนดด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ภายหลังป ีค.ศ. ๒๐๒๐: การสรา้งความยัง่ยนืผา่นกลไกทางด้านการเงินเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศใน
ประเทศไทย (NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand) โดย 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มกีารศกึษาโครงสรา้งเชิงสถาบนัและรายจ่ายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของภาคเอกชน (Private 
Climate Expenditure and Institutional Review: PCEIR) ในสาขาการอนรุกัษ์พลังงาน และการวิเคราะหผ์ลประโยชน ์
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีตอบสนองการมสีว่นรว่มและมติิหญงิชาย (inclusive, gender-responsive Climate  
Change Benefit Analysis: iCCBA)

  (๗) ขับเคล่ือนการดำาเนนิงานตามเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื เปา้หมายท่ี ๑๓ ปฏิบติัการอย่าง
เรง่ด่วนเพื่อต่อสูกั้บการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ โดยมกีารจัดทำาแผนท่ีนำาทางการลดก๊าซเรอืน
กระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ และแผนปฏิบติัการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ รายสาขา 
ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนสง่ สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำาเสยีอุตสาหกรรม 
และสาขาการจัดการของเสยีชุมชน นอกจากนี ้มกีารประกาศใชม้าตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีวั้ดกลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์
วิทยาศาสตรแ์ละสาระภมูศิาสตร์ ในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยผนวกองค์ความรูด้้านการปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ไว้ในการเรยีนรู้ต้ังแต่ระดับประถมศกึษาตอนปลาย และมกีารนำาประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศมาใช้พฒันาคู่มอื
ครูใหส้อดคล้องกับเนื้อหาหลักสตูรและมาตรฐานการเรยีนรูฯ้ นอกจากนี ้ มกีารเผยแพรข่อ้มลูด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศผา่นรายการโทรทัศน ์(สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

  (๘) เขา้รว่มการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ได้แก่ การประชุม 
Climate Action Summit 2019 ณ สำานกังานใหญส่หประชาชาติ นครนวิยอรก์ สหรฐัอเมรกิาระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
โดยนายกรฐัมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศสมาชกิอาเซยีนว่าประเทศอาเซยีนมคีวามเปราะบางต่อผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ จึงใหค้วามสำาคัญท้ังในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ และการต่อสูกั้บการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ต้องอาศยัความรว่มมอืระหว่างประเทศและทกุภาคสว่น  
และพร้อมท่ีจะพัฒนาความเป็นหุน้ส่วนกับประชาคมโลก และการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๕ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน-๑๓ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ ณ กรุงมาดรดิ ราชอาณาจักรสเปน โดยมกีารลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N2O) ในการผลิต 
กรดไนตรกิ เมื่อวันท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ซึง่ปฏิญญาดังกล่าว เปน็การแสดงความต้ังใจในการลดก๊าซไนตรสัออกไซด์จากการ
ผลิตกรดไนตริกของโลก โดยประเทศท่ีเขา้ร่วมจะได้รบัประโยชนจ์ากความชว่ยเหลือทางเทคนคิและการเงินแก่ผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศท่ีมคีวามสนใจในการติดต้ังเทคโนโลยลีดก๊าซไนตรสัออกไซด์ จนถึงส้ินป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ (สำานกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ๑.๒) กระทรวงพลังงาน ขับเคล่ือนการดำาเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย  
(NAMAs) ในภาคพลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ร้อยละ ๗-๒๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทียบเคียงกับกรณฐีาน (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณฐีาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓๖๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
(MtCO2eq)) โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้นำาหลักการ NAMAs ไปสนบัสนนุการดำาเนนินโยบายและแผนท่ีมผีลประโยชนร์ว่ม 
เปน็การลดก๊าซเรอืนกระจกได้ และใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มกีารดำาเนนิงานท้ังหมด ๘ มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการการพัฒนา 
พลังงานทดแทน ได้แก่ (๑) มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์ ลม น้ำา)  
(๒) มาตรการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชวีภาพ (ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ) (๓) มาตรการผลิตความรอ้น
จากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ) (๔) มาตรการผลิตความรอ้นจากพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย)์ (๕) มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนสง่ (๖) มาตรการใช้เอทานอลในภาค 
การขนสง่ และ (๗) มาตรการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟา้ลิกไนต์) (๘) มาตรการ 
เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณเ์บอร ์๕ ท้ังนี ้จากมาตรการขา้งต้น ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรอืนกระจก ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ ๕๗.๘๔ MtCO2eq คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๗๖ เมื่อเทียบกับกรณปีกติ ซ่ึงลดลงได้มากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีลดได้ ๕๑.๗๒  
MtCO2eq โดยในส่วนของมาตรการการพัฒนาพลังงานทดแทนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๕๒.๔๗ MtCO2eq และ 
มาตรการการเพิม่ประสทิธภิาพพลังงานสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได้ ๕.๓๗ MtCO2eq (รูปท่ี ๒.๔๗) (กระทรวงพลังงาน, 
๒๕๖๓)
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รูปที่	๒.๔๗	สัดส่วนร้อยละการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๑	เมื่อเทียบกับกรณีฐาน	

หมายเหต	ุ:	 - สดัสว่นรอ้ยละก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดได้จากกรณีฐาน (การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกรณีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ  ๓๖๗ MtCO2eq)

 - ในแต่ละปจีะมจีำานวนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานท่ีแตกต่างกัน

ทีม่า	:	กระทรวงพลังงาน (๒๕๖๓)

 ๑.๓) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) รว่มกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มกีาร 
ดำาเนนิการ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓) ดังนี ้

  (๑) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกด้วยความสมคัรใจท้ังในระดับโครงการและระดับกิจกรรม ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มโีครงการท่ีเขา้รว่มและได้รบั
การขึน้ทะเบยีนในโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER) จำานวน ๔๕ โครงการ มปีรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้ (สะสม) ๖,๐๐๔,๖๙๖ ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการสนบัสนนุกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๘๗๐,๒๖๙.๗๕ ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า และมปีริมาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีคาดว่าจะ
ลดได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓๔ แหง่ และในระดับจังหวัด ๘ จังหวัด จำานวน ๔๔๘,๕๖๓ ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า รวมถึงการเสรมิสร้างการรบัรูด้้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศผา่นสื่อและกิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่ภาคประชาชน  
จำานวน ๑๗,๒๑๑,๑๓๕ คน

  (๒) พฒันาขีดความสามารถ สร้างความรู ้ความเขา้ใจใหภ้าคสว่นไทย และอาเซยีน ด้านการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยการพัฒนาเครือขา่ยองค์ความรู้ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและการเผยแพรข้่อมลูข่าวสาร
และสารสนเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและการจัดการก๊าซเรอืนกระจก ซึง่มเีจ้าหนา้ท่ีหนว่ยงานภาครฐัสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาค ภาคเอกชน และภาคการศกึษาได้รับการพฒันาศกัยภาพจากการประชุมเชงิปฏิบติัการ จำานวน ๕๖๔ คน รวม
ถึงมกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงชุดองค์ความรูด้้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ จำานวน ๕ หลักสูตร

  (๓) พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อลดก๊าซเรอืนกระจก เพื่อใหภ้าคเอกชนในประเทศไทย
มสีว่นรว่มในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเชิญชวนภาคเอกชนเขา้รว่มโครงการนำารอ่ง CFO  T-VETS  Carbon Offset  Carbon 
Neutral รวม ๕๙ องค์กร และมศีกัยภาพท่ีคาดว่าจะลดก๊าซเรอืนกระจกได้ ๓๐๕,๐๕๓.๐๒ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  (๔) สง่เสรมิการผลิตและการบรโิภคอยา่งยัง่ยืน สนบัสนนุใหภ้าคเอกชนสามารถผลิตสนิค้าและ
การบรกิารใหไ้ด้รบัการรับรองฉลากคาร์บอนและมกีารประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ท์ขององค์กร โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีลิตภัณฑ์
ท่ีได้ขึน้ทะเบยีนฉลากคารบ์อน จำานวน ๕๙๖ ผลิตภัณฑ์ และสนบัสนนุใหเ้กิดการลดก๊าซเรอืนกระจกได้ ๑,๓๐๘,๒๔๐ ตัน

ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๖
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มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ ๕

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิไฟฟา้ของ กฟผ.

มาตรการผลิตไฟฟา้จากโรงไฟฟา้เทคโนโลยีสะอาด

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้ (จากโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟา้ลิกไนต์)

มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง

มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง

มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ)

มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์)

มาตรการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ)

มาตรการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์ ลม น้ำา)
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คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงได้มกีารขยายผลการดำาเนนิงานโดยพฒันาอุตสาหกรรมคารบ์อนต่ำา ในพื้นท่ีระเบยีงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหเ้ปน็เมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำา

	 ๒)	 ภัยพิบติัจากธรรมชาติ	

  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มกีารดำาเนนิงานด้านภัยพบิติัจากธรรมชาติ ดังนี้

 ๒.๑) กรมทรัพยากรธรณี จัดทำาโครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเสีย่งธรณีพิบัติภัยมีข้อมูลแผนท่ีเสีย่งภัยดินถล่มระดับชุมชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรบัสถานการณจ์ากธรณพีบิติัภัย และเพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเสีย่งภัยเขา้มามสีว่นร่วมใน
กระบวนการจัดการธรณพีบิติัภัยและจัดทำาแนวทางหรอืมาตรการปอ้งกันและบรรเทาผลกระทบจากธรณพิีบติัภัยของชุมชน 
โดยการจัดทำาแผนท่ีเสีย่งภัยดินถล่มระดับชุมชน และจัดทำาขอ้มลูพื้นท่ีเสีย่งภัยระดับชุมชนบริเวณพื้นท่ีท่ีมโีอกาสเกิดดินถล่มสงู  
ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำาเนนิการในพื้นท่ี ๙๐ ตำาบล ในจังหวัดตาก พะเยา พษิณโุลก เพชรบูรณ ์ลำาปาง ลำาพูน เลย 
สตลู และสงขลา และในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำาเนนิการในพื้นท่ี ๗๕ ตำาบล ในจังหวัดชยัภมู ิลพบุร ีกาญจนบุร ีราชบุร ี 
เพชรบุร ีประจวบคีรขัีนธ ์พงังา และภเูก็ต ครอบคลมุท้ังระบบต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา (กรมทรพัยากรธรณ,ี ๒๕๖๓) 

 ๒.๒) กรมทรพัยากรน้ำา ดำาเนนิโครงการเพิม่ศกัยภาพระบบพยากรณ ์และเตือนภัยด้านน้ำา จำานวน  
๕ โครงการ (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓) ดังนี ้

  (๑) โครงการซอ่มแซมระบบ Early Warning ในพื้นท่ีราบเชงิเขา โดยสถานเีตือนภัยได้รบัการ
ปรบัปรุงซอ่มแซมใหม้คีวามพร้อมในการใช้งาน จำานวน ๑๒๙ สถาน ีทำาใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเสีย่งภัยได้รบัการเตือนภัยทัน 
ต่อเหตุการณ์น้ำาท่วมฉบัพลัน น้ำาปา่ไหลหลาก ท่ีอาจเกิดขึน้ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนำาขอ้มลูจากการตรวจวัด  
ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำา การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย มีพื้นท่ีดำาเนิน 
การครอบคลมุหมูบ่า้นเส่ียงภัยจำานวน ๔,๙๑๑ หมูบ่า้น 

  (๒) โครงการบำารุงรกัษาระบบเตือนภัยน้ำาท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) สถานเีตือนภัย 
ล่วงหนา้ จำานวน ๑,๕๔๖ สถาน ีครอบคลมุหมูบ่า้นเสีย่งภัยเปา้หมาย จำานวน ๔,๙๑๑ หมูบ้่าน ได้รบัการบำารุงรกัษาใหอ้ยู่ 
ในสภาพพรอ้มใช้งาน มผีลการเตือนภัย จำานวน ๘๖๖ ครัง้ ครอบคลมุ ๓,๑๒๐ หมูบ่า้น 

  (๓) โครงการบำารุงรกัษาเครอืขา่ยสถานอุีตุ-อุทกวิทยาแมน่้ำาโขง (Mekong-HYCOS) โดย 
รว่มกับสำานกังานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน่้ำาโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ดำาเนนิโครงการ
ตรวจสอบติดตามระบบวัฏจักรอุทกวิทยาในลุม่แมน่้ำาโขง (Mekong-Hydrological Cycle Observing System: Mekong-HYCOS)  
โดยจัดต้ังสถานเีครอืขา่ยอุต-ุอุทกวิทยา ในการติดตาม ตรวจสอบ และรบัสง่ขอ้มลูอุต-ุอุทกวิทยาทางไกลอัตโนมติั (Telemetry) 
ในลุ่มแมน่้ำาโขง และสาขา รวม ๑๑ สถาน ีเพื่อการพยากรณ ์เตือนภัยสถานการณน์้ำา และบรหิารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาโขง 

  (๔) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำารุงรกัษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำาทางไกลอัตโนมติัและระบบ 
สง่ขอ้มลูสญัญาณภาพ เพื่อใหส้ถานตีรวจวัดสถานภาพน้ำาทางไกลอัตโนมติัและระบบส่งขอ้มลูสญัญาณภาพสามารถสง่ขอ้มลู
มายังศนูยข์อ้มลูกลางได้ทกุสถานตีามปกติตลอด ๒๔ ชัว่โมง และเต็มประสิทธภิาพ ดำาเนนิการในพื้นท่ีสถานตีรวจวัดสภาพน้ำา
ทางไกลอัตโนมติัและระบบสง่ข้อมลูสญัญาณภาพ ตามเปา้หมายของแผนท่ีครอบคลมุในทกุสำานกังานทรพัยากรน้ำาภาค ๑–๑๑ 

  (๕) โครงการตรวจวัดปรมิาณน้ำา การเคล่ือนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำาแมน่้ำาโขงรว่ม 
ไทย-ลาว เพื่อปรับปรุงสมการความสัมพันธร์ะหว่างระดับน้ำาและปริมาณ และเพื่อพัฒนาวิธกีารตรวจวัด รวบรวม และ 
การจัดเก็บข้อมลูระดับน้ำา ปรมิาณน้ำา ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำา ใหม้คีวามถกูต้อง และนา่เช่ือถือ ขอ้มลูทางอุทกวิทยา
ของแม่น้ำาโขงมีความสำาคัญเพื่อใช้ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำาในลุ่มแม่น้ำาโขง จำานวน  
๖ สถาน ี

 ๒.๓) กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย มกีารดำาเนนิการ (กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย,  
๒๕๖๓) ดังนี ้ 

  (๑) พฒันาระบบเฝา้ระวังภัยพบิติั (โทรมาตร) เพ่ือขยายขดีความสามารถเพิม่ประสิทธภิาพ
และศกัยภาพในการตรวจสอบสภาพอากาศท่ีอาจจะสง่ผลกระทบต่อประชาชน และเพิม่ขอ้มลูสำาหรบัการประเมนิสถานการณ ์
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ล่วงหนา้ด้านอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต ทำาใหส้ามารถแจ้งเตือนเหตภัุยพบิติัไปยงัประชาชนในพื้นท่ีเสีย่งภัยได้อยา่ง 
เท่ียงตรงแมน่ยำาและรวดเร็ว ลดความสูญเสยีต่อชวิีตและทรพัยส์นิของประชาชนและนกัท่องเท่ียว สง่ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศชาติ โดยติดต้ังเครื่องมอืตรวจวัดอากาศ (โทรมาตร) และเครื่องมอืวัดคุณภาพอากาศ เพื่อสง่ขอ้มลูใหร้ะบบวิเคราะห์
และคาดการณ์สภาพอากาศ ในการพยากรณล่์วงหนา้ท่ีถกูต้องแมน่ยำา และติดต้ังหอกระจายขา่วในพื้นท่ี ๑๕๐ แหง่ ท่ัวประเทศ 

  (๒) เพิม่แหล่งกักเก็บน้ำาและเพิม่น้ำาต้นทุนเพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้งและรองรบัปรมิาณน้ำา 
ในฤดฝูน พฒันาและฟื้ นฟูแหล่งน้ำาในพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝนโดยการฟื้ นฟ ูบูรณะแหล่งน้ำาเดิมท่ีต้ืนเขนิ ใหส้ามารถเก็บน้ำาไว้ใชใ้นชว่ง
ฤดแูล้ง และบรรเทาอุทกภัยในช่วงเกิดน้ำาหลาก ดำาเนนิการเสรจ็แล้ว ๙ โครงการ ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์
นครราชสมีา รอ้ยเอ็ด นครสวรรค์ พิษณโุลก และเลย 

  (๓) แก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเนื่องจากเหตอุุทกภัยในพื้นท่ีภาค
เหนอื โดยการขุดลอกลำาน้ำาและแหล่งน้ำาท้ังสิน้ ๑๔ โครงการ ในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ พจิิตร พิษณโุลก อุตรดิตถ์ ลำาปาง 
พะเยา และเชียงราย โดยดำาเนนิการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างดำาเนนิการ ๙ โครงการ 

  (๔) ปรบัปรุงแผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน จำานวน ๗,๘๕๒ แหง่ โดยมุง่เนน้จัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยระดับพื้นท่ีตามกรอบการดำาเนนิงานเซนไดเพื่อการ 
ลดความเสีย่งจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ และยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลักดันแผนงาน/โครงการในการลดความเสีย่งจากสาธารณภัยตามแผนปฏิบติัการในการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถ่ิน 

  (๕)  จัดทำาและปรบัปรุงแผนสนบัสนนุการปฏิบติังานในภาวะฉกุเฉนิกลุม่จังหวัดและแผนการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฉบับปรับปรุง ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหศ้นูยป์อ้งกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตและจังหวัดดำาเนนิการปรบัปรุงแผนสนบัสนนุการปฏิบติังานในภาวะฉกุเฉนิกลุม่จังหวัดและแผนการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยนำาแผนงาน/โครงการในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยภายใต้แผนสนบัสนนุการปฏิบติังานฯ  
บรรจุไว้ในแผนพฒันาจังหวัดและกลุม่จังหวัด ท้ังนี ้อยูร่ะหว่างจัดทำาหนงัสอืสัง่การใหศ้นูยป์อ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/
จังหวัดดำาเนนิการ มพีื้นท่ีดำาเนนิการท้ังหมด ๗๖ จังหวัด ในพื้นท่ีศนูยป์อ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ศนูย ์

  (๖) จัดทำาคู่มือการประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำาแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ในระดับพื้นท่ีท่ีเป็นมาตรฐาน ดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยช่วยตรวจสอบระดับ 
ของความเสีย่งท่ีชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัยโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่งในด้านท่ีเก่ียวกับภัยความล่อแหลม และ 
ความเปราะบาง ท่ีจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อมนษุย์ และสามารถกำาหนดกลยุทธ ์ มาตรการ แนวทาง วิธกีาร ในการจัดการ 
ความเสีย่งจากสาธารณภัยท่ีมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารนำาคู่มอืฯ ไปทดสอบในพื้นท่ีจรงิ และนำามาวิเคราะหเ์พื่อหาจุดเด่น  
จุดด้อย ปญัหาและอุปสรรคเพื่อนำามาพฒันาคูม่อืฯ ต่อไป มอีงค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนำารอ่ง จำานวน ๑ แหง่ 

  (๗) ขับเคล่ือนการดำาเนนิงานตามเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื เปา้หมายท่ี ๑๓ ปฏิบติัการ 
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยมีการจัดทำาแผนการฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นท่ี ๗๐ จังหวัด โดยเลือกภัยท่ีจะฝึกตามความเส่ียงภัยของพื้นท่ี สำาหรับ  
๖ จังหวัด ท่ีมพีื้นท่ีติดชายฝั่ งทะเลอันดามนัใหฝ้กึการปอ้งกันและบรรเทาภัยสนึามิ

 ๒.๑๑.๔ สรุปและข้อเสนอแนะ

 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมอุีณหภมูเิฉล่ียท้ังป ี๒๘.๑ องศาเซลเซียส สงูกว่าค่าปกติ ๑.๐ องศาเซลเซียส และสูงกว่า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ สว่นปรมิาณฝนเฉล่ีย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีริมาณฝนเฉล่ีย ต่ำากว่าค่าปกติ คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๓๙ ซึง่ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสว่นของระดับน้ำาทะเล พบว่า ค่าเฉล่ียระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัด ณ สถานเีกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์ 
สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๐.๑๖ เมตร เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต  
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ต่ำากว่าระดับทะเลปานกลาง ๐.๑๔ เมตร และต่ำากว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี ้ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถลดปริมาณ 
การปล่อยเรือนกระจกในภาคพลังงานได้ เท่ากับ ๕๗.๘๔ ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ลดลงได้มากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท่ีลดได้ ๕๑.๗๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในด้านภัยพบัิติจากธรรมชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มเีหตกุารณธ์รณพีบิติัภัย 
เกิดขึน้ในประเทศไทย ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเหตุการณ์แผน่ดินไหวเกิดขึน้มากท่ีสุด นอกจากนี ้ ยงัเกิดพายุโซนรอ้น  
๒ ลกู ได้แก่ “โพดลุ” และ “คาจิกิ” 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยจัดทำารา่งพระราชบัญญติั 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... เพื่อใหป้ระเทศไทยมกีฎหมายกลางในการบรหิารจัดการปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศอยา่งมเีอกภาพและเปน็ระบบ พฒันาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย ท่ีมคีวามเท่ียงตรง  
แมน่ยำา และตรวจสอบความถกูต้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังมกีารสนบัสนนุการเตรยีมความพรอ้มในการดำาเนนิงาน
ของกองทนุภมูอิากาศสเีขยีวในประเทศไทย และมแีผนงานความรว่มมอืด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศไทย-เยอรมนั 
นอกจากนี ้ยงัมกีารขับเคล่ือนการดำาเนนิงานตามเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื เปา้หมายท่ี ๑๓ และการเขา้รว่มการประชุม Climate  
Action Summit 2019 และการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สมัยท่ี ๒๕ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการดำาเนินงานด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ มีการจัดทำาแผนท่ีเสีย่งภัยระดับ 
ชุมชน พฒันาระบบเฝา้ระวังภัยพบิติัท่ีมกีารติดต้ังแล้วใหม้ปีระสทิธภิาพสงูข้ึน ซอ่มแซม บำารุงรกัษา ระบบเตือนภัยน้ำาท่วม-
ดินถล่ม ตรวจวัดปรมิาณน้ำา การเคล่ือนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำาแมน่้ำาโขงร่วมไทย-ลาว รวมท้ังปรบัปรุงแผนปฏิบติั
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
กลุม่จังหวัดและแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฉบับปรบัปรุง ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน 
มกีารจัดทำาแผนการฝกึการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด (รูปท่ี ๒.๔๘)

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) เรง่รดัการจัดทำาและประกาศใช้รา่งพระราชบัญญติัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... เพ่ือให้
ประเทศไทยมกีฎหมายและกลไกสนบัสนนุทุกภาคส่วนใหม้ศีกัยภาพในการดำาเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และความพรอ้มในการรว่มมอืกับประชาคมโลก

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 ๒) เรง่รดัการศกึษาการเปล่ียนแปลงของระดับน้ำาทะเลท่ีมคีวามสมัพนัธกั์บหลักฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถึงการสำารวจและประเมนิรอยเล่ือนท่ีมพีลัง การติดต้ังเครื่องวัดคล่ืนสัน่สะเทือนพื้นท่ีดิน 
เพื่อการศกึษา วิจัย ประเมนิภัยพบิติัแผน่ดินไหว การสำารวจวิจัยหลมุยุบ การจำาแนกเขตหมูบ่า้นเสีย่งภัยดินถล่มและการทำาแผนท่ี
หมูบ้่านเสีย่งภัยดินถล่ม ท้ังนี ้เพื่อใหม้ฐีานความรู้ในการนำาไปใช้เพื่อการวางแผนการจัดการและแก้ไขปญัหาพื้นท่ีเสีย่งต่อธรณี
พบิติัภัย การวางผงัเมอืงและชุมชน การวางโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูโภค การอนรุกัษ์และการท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา  
และการจัดทำาแผนท่ีความเสีย่ง (Risk Map) เพื่อใหค้รอบคลมุพื้นท่ีประสบภัยท่ีมคีวามแตกต่างกันในแต่ละประเภทของภัยพบิติั

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

 ๓) ออกแบบโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืง กำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน และแผนพฒันาเมอืงใหเ้ชื่อมโยง
และสอดคล้องกับการพฒันาและเปล่ียนแปลงของเมอืงท่ีได้รบัอิทธพิลจากปจัจัยขบัเคล่ือนในระดับภมูภิาค ความไมแ่นน่อน
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และการพฒันาศกัยภาพ เสรมิสรา้งความรูใ้นการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการสร้างการมสีว่นร่วมของผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีในระดับท้องถ่ิน ใหส้ามารถปอ้งกัน รบัมอื และบรรเทา
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และ 
กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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รูปท่ี	๒.๔๘	แรงขับเคล่ือน	ปัจจัยกดดัน	สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง	:	การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การตอบสนอง (Response: R)

●	 จัดทำ�นโยบ�ยและแผนด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
ภูมิอ�ก�ศและภัยพิบัติ

●	 กำ�หนดม�ตรก�รและกลไกเพื่อรับมือกับก�ร 
	 เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและภัยพิวัติ
●	 ส่งเสริมก�รลดก๊�ซเรือนกระจกโดยก�รมีส่วนร่วม 
	 ของทุกภ�คส่วนทั้งระหว่�งประเทศ	และภ�ยในประเทศ
●	 ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ 
	 ยั่งยืนและอนุสัญญ�ที่เกี่ยวข้อง

  
แรงขับเคลื่อน (Driving Force: D)

●	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
●	 ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	พลังง�นและ 
	 โครงสร้�งพื้นฐ�น
●	 คว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบ (Impact: I)

●	 ระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ

●	 สุขภ�พอน�มัยของประช�ชน
●	 คว�มเสียห�ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประช�ชนจ�กภัยพิบัติ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

●	 คว�มต้องก�รใช้พลังง�น
●	 ก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิงฟอสซิล
●	 ก�รทำ�เกษตรกรรม
●	 คว�มรุนแรงของภัยพิบัติ

สถานการณ์ (State: S)

●	 อุณหภูมิ
●	 ฝน
●	 ระดับน้ำ�ทะเล
●	 ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
●	 ภัยพิวัติจ�กธรรมช�ติ

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ํา
กรณีศึกษาลุ�มน้ํายม 
สถานการณ� 
◆ ป�ญหาภัยแล�งและน้ําท�วม 
◆ สิ�งกีดขวางทางน้ํา 
◆ พ�้นที่ต�นน้ําถูกทําลาย 
◆ แหล�งเก็บกักน้ําไม�เพ�ยงพอ 

ข�อเสนอแนะ 
◆ การประเมินสิ�งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร�และผังน้ํา 
◆ การบร�หารจัดการน้ําโดยการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
◆ ศึกษาระบบการเติมน้ําบาดาลที่เหมาะสม 
◆ การอนุรักษ�ฟ��นฟ�สภาพป�าต�นน้ําที่เสื่อมโทรม 
◆ ศึกษาการใช�ประโยชน�ที่ดินโดยรอบบร�เวณแหล�งน้ําธรรมชาติ 
◆ แก�ไขป�ญหาการบุกรุกและความขัดแย�ง 
◆ ข�ดลอกแหล�งน้ําตื้นเข�น 
◆ เพ��มประสิทธิภาพการระบายน้ําเพ�่อจัดการป�ญหาอ�ทกภัย

ฝุ�นละอองขนาดเล็กเส�นผ�านศูนย�กลางไม�เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5)
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปร�มณฑล 
สถานการณ� 
◆ ส�งผลกระทบต�อสุขภาพประชาชน การท�องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
◆ ฝุ�นละอองจากการคมนาคม การขนส�ง  
 การเผาในที่โล�ง และการก�อสร�าง 
◆ เกิดป�ญหาทัศนว�สัยการมองเห็น และอ�ตสาหกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
◆ พัฒนาระบบตรวจวัดปร�มาณและองค�ประกอบฝุ�นละออง 
◆ ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ� และสื่อสารกับประชาชน 
◆ พัฒนาเคร�่องมือเศรษฐศาสตร�เพ��มแรงจ�งใจลดฝุ�นละออง 
◆ ใช�เชื้อเพลิงสะอาดในการขนส�ง 
◆ ปรับปรุงระบบขนส�งสาธารณะให�ครอบคลุมและเชื่อมโยง 
◆ เพ��มพ�้นที่สีเข�ยวบร�เวณทางสัญจรให�เป�นแนวกันชน 
◆ จัดทําผังเมืองแบบบูรณาการโดยผนวกป�ญหามลพ�ษทางอากาศ 
◆ ส�งเสร�มการเดินทางที่ไม�ใช�ยานพาหนะที่เป�นเคร�่องยนต�เชื้อเพลิงฟอสซิล

ไฟ ไหม�ป�า 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม� 
สถานการณ� 
◆ จ�ดความร�อนสะสมพ�้นที่เผาไหม�เพ��ม 
◆  มีการบุกรุกพ�้นที่ป�า/หาของป�า 
◆ ปร�มาณ PM10, PM2.5 เกินค�ามาตรฐาน 
◆ กําจัดวัสดุทางการเกษตรไม�เหมาะสมเกิดผลกระทบต�อสุขภาพ
 และเศรษฐกิจ 
◆ การทําการเกษตรเชิงเดี่ยว 
◆ ส�งผลกระทบต�อต�นไม�/สัตว�ป�า/ระบบนิเวศ

ข�อเสนอแนะ 
◆ บร�หารจัดการเชื้อเพลิงและจัดระเบียบการเผา 
◆ จัดหาอัตรากําลังงบประมาณให�เพ�ยงพอในการดับไฟป�า 
◆ สร�างการรับรู�ให�กับประชาชน 
◆ ส�งเสร�มการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน
◆ ฟ��นฟ�พ�้นที่ป�าที่จําเป�นจากความเสียหายจากไฟป�า 
◆ พัฒนาระบบฐานข�อมูลการบร�หารจัดการไฟป�าที่ครบถ�วน

การจัดการระบบสาธารณสุขชุมชน
ภายใต�สภาวะว�กฤตโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
สถานการณ� 
◆ การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด 19 จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 
 เป�นโรคระบาดใหญ�ทั่วโลก (Pandemic) 
◆ ส�งผลกระทบต�อชีว�ตและสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงว�ถีชีว�ต 

ข�อเสนอแนะ 
◆ ให�ความรู� ความตระหนักในการลดพลาสติกจากการสั่งสินค�า 
 และอาหารออนไลน� 
◆ พัฒนาการออกแบบเมืองเพ�่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
◆ ส�งเสร�มกลไกการใช� อสม. อสส. รณรงค�ให�ความรู�แก�ชุมชน 
◆ จัดให�มีพ�้นที่นําร�องการจัดการสาธารณสุขและสิ�งแวดล�อมชุมชน 
◆ มีหน�วยงานกลางกํากับดูแลและบร�หารจัดการช�วงว�กฤต

สถานการณ�สิ�งแวดล�อมที่สำคัญ พ.ศ. 2563ประเด็น



บทท่ี ๓
ประเด็นสถานการณ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญ 

พ.ศ. ๒๕๖๓



บทท่ี ๓

ประเด็นสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม
ท่ีสำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓





 ประเด็นสถานการณส์ิง่แวดล้อมท่ีสำาคัญ ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้คัดเลือกและนำาเสนอจำานวน ๔ เรื่อง ได้แก่  
(๑) การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำา ในพื้นท่ีลุ่มน้ำายม (๒) ฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (๓) ไฟไหมป้า่ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่และ (๔) การจัดการระบบสาธารณสุขชุมชน
ภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควิด 19 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

๓.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
 หลายพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอุปโภคบริโภค การเกษตร 
อุตสาหกรรม และท่องเท่ียว รวมถึงได้รบัผลกระทบจากปญัหาน้ำาท่วมหรอืน้ำาแล้ง ขณะท่ีปจัจุบนัปรมิาณน้ำาฝนมแีนวโนม้ลดลง 
และฝนตกนอกพ้ืนท่ีรบัน้ำา ทำาใหม้ปีรมิาณน้ำากักเก็บในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำาลดนอ้ยลง อาจไมเ่พยีงพอต่อการใช้งานในฤดูแล้ง 
ดังนัน้ จึงมคีวามจำาเปน็ต้องมกีารบรหิารจัดการน้ำาท่ีดี เปน็ระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

 ๓.๑.๑ สถานการณ์ 

 ปรมิาณน้ำาต้นทนุใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมปีรมิาณฝนรายปเีฉล่ียท่ัวประเทศ ๑,๓๔๓.๔ มลิลิเมตร ต่ำากว่าค่าปกติ 
หรอืปรมิาณฝนเฉล่ียคาบ ๓๐ ป ี คิดเปน็รอ้ยละ ๑๕.๓๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณฝนเฉล่ีย ๑,๖๖๐.๙ มลิลิเมตร  
เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ปริมาณฝนเฉล่ียมีแนวโน้มลดลง (กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๖๓) จากการคาดการณ์ 
สถานการณ์ปรมิาณฝนสะสม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๒) พบว่า ประเทศไทยมปีริมาณฝนสะสม ๔๐๗-๔,๖๗๐ 
มลิลิเมตร มจัีงหวัดท่ีมปีรมิาณฝนสะสมมากกว่า ๑,๐๐๐ มลิลิเมตร จำานวน ๓๒ จังหวัด สว่นใหญเ่ปน็จังหวัดท่ีอยูติ่ดกับประเทศ
เพื่อนบา้น สง่ผลใหบ้รเิวณตอนกลางของประเทศมปีริมาณฝนนอ้ย และมปีรมิาณน้ำาไหลลงสูอ่่างเก็บน้ำาขนาดใหญแ่ละขนาด
กลางท่ีต้ังอยูบ่รเิวณตอนกลางของประเทศนอ้ย ทำาใหม้นี้ำาใช้ไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร (สำานกังานทรพัยากร
น้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ก) 

 ปริมาณน้ำาท่าในประเทศไทยท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ มีปริมาณน้ำาท่าโดยธรรมชาติเฉล่ียท้ังปี
รวม ๑๙๗,๓๒๐.๙๒ ล้านลกูบาศก์เมตร ลดลงรอ้ยละ ๑๔.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ท่ีมปีรมิาณน้ำาท่าเฉล่ียท้ังปรีวม 
๒๓๐,๐๔๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคใต้มีปริมาณน้ำาท่ามากท่ีสุด ๖๓,๖๘๒.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวันออก (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)

 ปรมิาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญม่ปีรมิาตรน้ำา ๓๓,๖๑๙ ล้านลกูบาศก์เมตร และปรมิาตร
น้ำาใชก้าร ๑๐,๐๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง มปีรมิาตรน้ำา ๑,๕๘๔ ล้านลกูบาศก์เมตร ปรมิาตรน้ำาใชก้าร  
๑,๒๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มปีรมิาตรลดลงเมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แต่เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา  
พบว่า ปรมิาตรน้ำาใช้การในอ่างเก็บน้ำาท้ังสองขนาดมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)

 ความต้องการน้ำาทุกกิจกรรมใน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังสิน้ ๖๒,๔๕๗.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แบง่เปน็ การใชน้้ำาเพื่อการเกษตร
มากท่ีสุด ๕๑,๕๒๗.๖๒ ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเปน็ร้อยละ ๘๒.๕๐ รองลงมาเปน็การใชน้้ำาเพื่อรกัษาระบบนเิวศ การใชน้้ำาเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภค และการใชน้้ำาในภาคอุตสาหกรรม เมื่อพจิารณาในเชงิพื้นท่ี พบว่า พื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (นอกเขตชลประทาน) 
มปีริมาณน้ำาต้นทนุ ๑๑,๗๖๖ ล้านลกูบาศก์เมตร มากกว่าความต้องการใช้น้ำา ๗,๙๗๑.๔๐ ล้านลกูบาศก์เมตร (กรมทรพัยากรน้ำา, 
๒๕๖๓) สำาหรับพื้นท่ีชลประทาน มกีารวางแผนจัดสรรน้ำาในชว่งฤดแูล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ รวม ๑๗,๖๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  
แบง่เปน็ การใชน้้ำาในภาคเกษตรกรรมมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การใชน้้ำาเพื่อการรกัษาระบบนเิวศ การใชน้้ำาเพื่อการอุปโภค 
บรโิภค และการใชน้้ำาในภาคอุตสาหกรรม (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)

 ๓.๑.๒ ผลกระทบ

 ปญัหาทรพัยากรน้ำา ประกอบด้วย ปญัหาการขาดแคลนน้ำา น้ำาท่วม น้ำาเสยี และน้ำาเค็ม เกิดขึน้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ปรมิาณ
น้ำาฝนท่ีไมเ่พยีงพอ หรือมากเกินไป การกระจายตัวของน้ำาฝน การบุกรุกพื้นท่ีปา่ต้นน้ำาและแหล่งน้ำาสาธารณะ การเพิม่ข้ึนของ
ประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมอืง การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การปลกูพชืท่ีไมเ่หมาะสม 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓270



กับสภาพดินและน้ำา การปลกูสรา้งสิง่กีดขวางทางน้ำา การปล่อยมลพษิลงสู่แมน่้ำาลำาคลอง การขาดแหล่งกักเก็บน้ำาต้นทนุ 
ท่ีเพยีงพอ และการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาท่ีไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ซ่ึงจะแตกต่างกันตามสภาพพื้นท่ีในแต่ละลุม่น้ำา  
ท้ังนี ้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมพ้ืีนท่ีท่ีได้รบัความเสยีหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง รวม ๓๒๒.๔๔ ล้านไร ่อยา่งไรก็ตาม  
พบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวมีเนื้อท่ีมากกว่าพื้นท่ีประเทศไทย หรือเท่ากับ ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ เนื่องจากบางพื้นท่ีประสบปัญหา 
ท้ังอุทกภัยและภัยแล้ง (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓) โดยพบว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มคีวามเสียหายจากอุทกภัย ๕๙ จังหวัด ราษฎร
ประสบภัย ๑,๗๑๓,๖๗๖ คน ๖๕๒,๕๒๕ ครวัเรอืน เสยีชวิีต ๑๘ ราย และบาดเจ็บ ๕ ราย มมีลูค่าความเสียหายจากอุทกภัย  
๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑ บาท และมคีวามเสียหายจากภัยแล้ง ๒๖ จังหวัด ราษฎรประสบภัย ๑,๑๑๔,๓๒๕ คน พื้นท่ีการเกษตร 
เสยีหาย ๑๘,๖๙๙,๗๙๗ ไร ่มมีลูค่าความเสยีหายจากภัยแล้ง ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖ บาท (กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
๒๕๖๓)

 สำาหรับการก่อสรา้งโรงไฟฟา้พลังงานน้ำาบนแมน่้ำาโขงสายประธาน ทำาใหพ้ื้นท่ีติดแมน่้ำาโขงมคีวามเสีย่งท่ีจะได้รบั 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมขา้มพรมแดน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชยีงราย เลย หนองคาย บงึกาฬ นครพนม มกุดาหาร อำานาจเจรญิ 
และอุบลราชธาน ีโดยพบผลกระทบ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ คือ อัตราการไหลของน้ำาในฤดแูล้งและ
ฤดนู้ำาหลากมแีนวโนม้สงูข้ึน ระดับน้ำาในฤดแูล้งมแีนวโนม้สงูข้ึน แต่ฤดฝูนมแีนวโนม้ลดลง อัตราการไหลของน้ำาและระดับน้ำา
สงูมากในชว่งเดือนมนีาคมถึงเมษายน ซึง่สง่ผลทำาใหป้รมิาณพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซาะมากกว่าพื้นท่ีซึง่ถกูทับถมจากการเปล่ียนแปลง
ความเรว็ในการไหลของน้ำาและระดับน้ำา และ (๒) การเปล่ียนแปลงด้านชวีภาพ ได้แก่ การลดลงของชนดิและปริมาณปลา  
พชืน้ำาบางชนดิสญูหายไป และสาหรา่ยน้ำาจืดลดลง (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ข) 

 ๓.๑.๓ การดำาเนินการ

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มกีารดำาเนนิการเพื่อบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา ดังนี้

	 ๑)	 จัดทำากฎหมาย	และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง

 คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ โดยอนมุติัหลักการรา่งกฎหมายลำาดับรอง อาทิ  
การจัดทำารา่งกฎกระทรวงในการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือก วิธกีารได้มา การพน้จากตำาแหนง่ของกรรมการผูแ้ทน 
คณะกรรมการลุม่น้ำาในคณะกรรมการทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ รวมถึงการกำาหนดวัตถุประสงค์ หนา้ท่ีและอำานาจ และการดำาเนนิงาน 
ขององค์กรผูใ้ช้น้ำา รวมท้ังการกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกีารกำาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซ่ึงกักเก็บน้ำาไว้ ต้องสูญเสียน้ำา 
ท่ีกักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นในการอุปโภคบรโิภคของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนวิธกีารชดเชยความเสยีหายแก่เจ้าของ 
หรอืผูค้รอบครองท่ีดิน หรือสิง่ก่อสร้างจากการดำาเนนิการเพื่อปอ้งกันและแก้ไขภาวะน้ำาท่วม และวิธกีารกำาหนดค่าทดแทน
การใชท่ี้ดินหรอืสิง่ก่อสรา้ง และชดเชยความเสียหายแก่ทรพัย์สนิของเจ้าของ หรอืผูค้รอบครองท่ีดินหรอืสิง่ก่อสรา้งจากการ
ใชท่ี้ดินหรอืสิง่ก่อสรา้งเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขภาวะน้ำาแล้ง และภาวะน้ำาท่วม (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๒ก)

 สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติได้ศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) พื้นท่ีลุม่น้ำา เพื่อศกึษาทางเลือกของการพฒันาลุ่มน้ำาท่ีมคีวามเหมาะสมในทกุระดับ
พื้นท่ีภายในลุม่น้ำา มกีารศกึษานำารอ่ง จำานวน ๕ ลุม่น้ำา ได้แก่ ลุม่น้ำาสะแกกรงั ลุม่น้ำาปราจีนบุร-ีบางปะกง ลุม่น้ำาช ีลุม่น้ำามลู  
และลุ่มน้ำาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และได้ดำาเนนิโครงการ Developing a Digital Solution Based Monitoring and Evaluation (M&E) 
Methodology to Assess the Impacts and Benefit of NbS and EbA Measures ภายใต้แผนความรว่มมอืด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพอากาศไทย-เยอรมนั สาขาการจัดการน้ำา (Thai-German Climate Program-Water: TGCP) เพื่อติดตามและประเมนิการ
บรหิารจัดการน้ำาในระดับลุม่น้ำา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมนิผลกระทบและผลประโยชนข์องมาตรการสเีขียว ในพ้ืนท่ี
โครงการแก้มลิง และฝายมชีีวิต เพื่อลดความเสีย่งจากอุทกภัยและภัยแล้ง และความสามารถในการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศด้านน้ำา โดยอาศยัธรรมชาติเปน็พ้ืนฐาน (Nature-based Solution: NbS) และมาตรการการปรับตัวโดยอาศยั 
ระบบนเิวศ (Ecosystem-based Adaptation) (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๓ค)

 กรมทรพัยากรน้ำายกรา่งกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธอีนรุกัษ์และการพฒันาทรพัยากรน้ำา
สาธารณะ พ.ศ. .... ซึง่ผา่นการรบัฟังความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนเก่ียวขอ้งแล้ว จำานวน ๑ ฉบบั (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓)
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	 ๒)	 การบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

 กรมชลประทานได้บรรเทาและแก้ไขภัยแล้งใน พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ โดยกำาหนดพื้นท่ีเสี่ยง 
ต่อการขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตรและการอุปโภคอุปโภค ด้วยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำา รถบรรทุกน้ำา เครื่องจักรกล  
ซอ่ม/สรา้งทำานบ/ฝาย และขุดลอกแหล่งน้ำา (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)

 กรมทรัพยากรน้ำา ได้ดำาเนนิการใน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้แก่ (๑) อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ู พฒันาแหล่งน้ำา 
และบรหิารจัดการน้ำา จำานวน ๒๔๘ แหง่ (๒) เพิม่ศกัยภาพระบบพยากรณแ์ละเตือนภัยด้านน้ำา โดยการซอ่มแซมระบบ Early 
Warning สำาหรับพื้นท่ีเสีย่งอุทกภัย-ดินถล่ม การบำารุงรกัษาเครอืขา่ยสถานอุีต-ุอุทกวิทยาแมน่้ำาโขง การบำารุงรกัษาระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ำาทางไกลอัตโนมติัและระบบสง่ขอ้มลูสญัญาณภาพ และการตรวจวัดปรมิาณน้ำา การเคล่ือนตัวของตะกอน  
และตะกอนท้องน้ำาแมน่้ำาโขงร่วมไทย-ลาว (กรมทรพัยากรน้ำา, ๒๕๖๓) 

 กรมทรพัยากรน้ำาบาดาลได้บรรเทาภาวะวิกฤตน้ำาในพื้นท่ีประสบปญัหาภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำา 
ใหกั้บประชาชนด้วยรถบรรทกุน้ำา ๑๑,๖๒๓,๔๐๓ ลิตร รถผลิตน้ำาด่ืมสะอาดเคล่ือนท่ี ๒,๔๐๖,๖๐๘ ลิตร และน้ำาด่ืมบรรจุขวด 
๗๗๒,๑๘๖ ลิตร เจาะน้ำาบาดาล ๑๑๙ บ่อ บริการเปา่ล้างบอ่น้ำาบาดาล ๓๒๖ ครัง้ บรกิารซอ่มแซม ติดต้ัง เครื่องสูบน้ำา ๔๑๖ ครัง้/บอ่  
และบรกิารซอ่มแซมบำารุงรักษาระบบประปาน้ำาบาดาล ๒๙๒ แหง่ (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรบัปรุงระบบเฝา้ระวังภัยพิบัติของศนูยเ์ตือนภัยพบิติัแหง่ชาติ 
จำานวน ๑๕๐ แหง่ ใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้ ฟ้ืนฟแูหล่งน้ำาเดิมท่ีต้ืนเขนิ เพื่อเพิม่แหล่งเก็บกักน้ำาและเพิม่น้ำาต้นทนุเพื่อบรรเทา
ปญัหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำาในฤดูฝน ขุดลอกลำาน้ำาและแหล่งน้ำาในพื้นท่ีภาคเหนอื เพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหาอุทกภัย 
ปรบัปรุงแผนปฏิบติัการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จำานวน ๗,๘๕๒ แหง่ จัดทำาและ
ปรบัปรุงแผนสนบัสนนุการปฏิบัติงานในภาวะฉกุเฉนิกลุม่จังหวัดและแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำาป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๗๖ จังหวัด และจัดทำาคูม่อืการประเมนิความเส่ียงประกอบการจัดทำาแผนปฏิบติัการในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๖๓) 

 สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ำา (องค์การมหาชน) ได้ดำาเนนิงาน (๑) พฒันาเทคโนโลยขีัน้สงู สำาหรับ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูฝนจากโทรมาตรแบบอัตโนมติั ปรบัปรุงประสทิธภิาพอากาศยานไรค้นขบัสำาหรบัติดตาม
สถานการณ์ภัยพิบัติ เพิม่ประสิทธภิาพแบบจำาลองคาดการณ์ระยะสัน้ ปรับปรุงการทำางานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพื่อคาดการณ์อุทกภัยและบรหิารจัดการน้ำา วิจัยและพัฒนาวิธกีารจัดการระบบคอมพิวเตอรแ์มข่่ายและเครอืขา่ย เสริมสรา้ง 
การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาด้วยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนภมูภิาคอาเซยีน และแลกเปล่ียนองค์ความรู ้ การบรหิาร 
จัดการน้ำารว่มกับนานาประเทศ (๒) บรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาร ิในพื้นท่ีชุมชนแกนนำา ๖๐ ชุมชน 
สามารถขยายผลสู่เครอืข่าย ๑,๖๕๙ หมูบ่า้น โดยเปน็การขยายผลเพิม่ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๘๖ หมูบ่า้น ลดอุทกภัยและ 
ภัยแล้งได้ ๒๔,๗๖๔ ครัวเรอืน คิดเปน็ ๘๒,๘๘๖ ไร ่ เพิม่ปรมิาณน้ำาสำารองได้ ๔.๒๐ ล้านลกูบาศก์เมตร และเพิม่ผลผลิต 
ทางการเกษตรในฤดแูล้งได้ ๗๕๐ ครวัเรอืน คิดเปน็มลูค่า ๑๓.๕๐ ล้านบาท (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำา (องค์การมหาชน), 
๒๕๖๓)

	 ๓)	 การผลักดันน้ำาเค็ม

 กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำาเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำาแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา  
และปราจีน-บางปะกง โดยเฝา้ระวังความเค็มในน้ำาไมใ่หเ้กินเกณฑ์เฝา้ระวังเพื่อการผลิตประปา การเกษตร และปลกูกล้วยไม ้ 
และมมีาตรการบรหิารจัดการน้ำาเพื่อแก้ไขปญัหาความเค็มโดยการระบายน้ำาจากเขื่อนหรอืผนัน้ำาเพื่อผลักดันน้ำา การติดต้ัง
เครื่องสบูน้ำาและเคร่ืองผลักดันน้ำา การระบายน้ำาผา่นกาลักน้ำา และการทดลองกระแทกล่ิมความเค็มในแมน่้ำาด้วยวิธ ีWater 
Hammer Operation (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)
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 ๓.๑.๔ กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำายม 

 ลุม่น้ำายมต้ังอยูท่างตอนเหนอืของประเทศไทย วางตัวตามแนวเหนอื-ใต้ มพีืน้ท่ีลุม่น้ำารวมท้ังสิน้ ๒๔,๐๔๖.๘๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕.๐๓ ล้านไร ่ครอบคลมุเขตการปกครอง ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา นา่น ลำาปาง แพร ่ตาก กำาแพงเพชร 
สุโขทัย พษิณโุลก อุตรดิตถ์ พจิิตร และนครสวรรค์ ซึง่ลุ่มน้ำายม ประกอบด้วย ๑๑ ลุม่น้ำาสาขา ได้แก่ ลุม่น้ำาสาขาแมน่้ำายมตอนบน  
ลุม่น้ำาสาขาแมน่้ำาควร ลุม่น้ำาสาขาน้ำาปี้  ลุม่น้ำาสาขาแมน่้ำางาว ลุม่น้ำาสาขาแมน่้ำายมตอนกลาง  ลุม่น้ำาสาขาน้ำาแมค่ำาม ีลุม่น้ำาสาขา
น้ำาแมต้่า ลุ่มน้ำาสาขาหว้ยแมส่นิ ลุ่มน้ำาสาขาน้ำาแมม่อก ลุ่มน้ำาสาขาน้ำาแมร่ำาพนั และลุ่มน้ำาสาขาแมน่้ำายมตอนล่าง (รูปท่ี ๓.๑) 
(สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๕)

 ลุม่น้ำายมมีปริมาณน้ำาฝนเฉล่ีย ๑,๑๗๕ มิลลิเมตร ปริมาณน้ำาท่า ๔,๑๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ลักษณะ 
ภมูปิระเทศของลุม่น้ำายม บรเิวณตอนบนมคีวามสงูชันมาก และค่อยๆ ลดลงในพื้นท่ีลุม่น้ำายมตอนกลาง และมลัีกษณะเปน็ 
พื้นท่ีราบในลุ่มน้ำายมตอนล่างบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ความกว้างของแม่น้ำายมค่อนข้างแคบทำาให้ 
รองรับปริมาณน้ำาบรเิวณจังหวัดสโุขทัยได้นอ้ย เปน็สาเหตท่ีุทำาใหเ้กิดน้ำาล้นตล่ิงและเอ่อท่วมพื้นท่ี ๒ ขา้งลำาน้ำา การพฒันา 
ท่ีผา่นมา มกีารก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำาและอาคารควบคุมน้ำาประเภทต่างๆ อาทิ ประตรูะบายน้ำา ฝาย แก้มลิง และสถานสูีบน้ำา 
กว่า ๗๐๐ แหง่ สามารถเก็บน้ำาได้เพยีง ๔๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเปน็รอ้ยละ ๑๐.๓๘ ของปรมิาณน้ำาท่าท้ังหมด เหน็ได้ว่า
ยงัมปีริมาณน้ำาท่าส่วนต่างท่ีสามารถเก็บกักไว้ใช้งานได้อีกจำานวนมาก (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ข)

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓ข)
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ระดับตล่ิง ระดับท้องน้ำา

อ.เมืองสุโขทัย
อ.บางระกำา

อ.สามง่าม

รูปตัดตามยาวของแม่น้ำายม   ระยะทาง (กิโลเมตร) ปตร. /ฝาย ในแม่น้ำายมในปัจจุบัน แผนงาน ปตร. /ฝาย ในแม่น้ำายม
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 ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึน้บอ่ยครัง้ในพื้นท่ีลุ่มน้ำายม ภัยแล้งเกิดขึน้ครอบคลมุเกือบท้ังพื้นท่ีลุม่น้ำา เกิดจากความ 
ไมส่มดลุของปรมิาณน้ำาในฤดฝูนและฤดแูล้ง รวมถึงขาดอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญใ่นการสำารองน้ำา และพบได้เปน็ประจำา อาทิ พื้นท่ี
บริเวณอำาเภอเมอืง จังหวัดแพร่ อำาเภอเมอืง จังหวัดสโุขทัย และบา้นวังจิก อำาเภอโพธิป์ระทับชา้ง จังหวัดพจิิตร สำาหรบัอุทกภัย
เกิดจากน้ำาเอ่อล้นตล่ิง เนื่องจากลำาน้ำาตอนบนกว้าง สว่นตอนล่างแคบ และไมม่อ่ีางเก็บน้ำาในลำาน้ำาเพื่อตัดยอดน้ำา เช่น บรเิวณ
เทศบาลเมอืงแพร่ เทศบาลเมอืงสุโขทัย และอำาเภอบางระกำา จังหวัดพษิณุโลก เปน็ต้น โดยบรเิวณทางตอนบนของลุม่น้ำายม
เกิดปญัหาดินโคลนถล่มเนื่องจากเปน็พื้นท่ีสงู มคีวามลาดชนั และสภาพปา่เส่ือมโทรม (รูปท่ี ๓.๒) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ข)  

รูปที่	๓.๒	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำา	บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำายม

ทีม่า	:	กรมชลประทาน (๒๕๖๓ข)

 พื้นท่ีประสบน้ำาท่วมหรือภัยแล้งเปน็ประจำาในลุ่มน้ำายม คือ พื้นท่ีลุ่มน้ำายมตอนบน และพื้นท่ีลุม่น้ำายม-นา่น
ตอนล่าง มผีลกระทบ (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๒ข) ดังนี้

 ลุม่น้ำายมตอนบน เปน็พื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำาท่วมและภัยแล้ง ครอบคลมุพ้ืนท่ี ๙๒ ตำาบล ๑๑ อำาเภอ ๓ จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ และลำาปาง มพีื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำาท่วม ๕๑,๙๐๐ ไร ่ พื้นท่ีเสีย่งภัยแล้ง ๑๐๒,๐๐๐ ไร่ มพีื้นท่ีเสีย่ง 
น้ำาท่วมและภัยแล้ง ๒,๑๐๐ ไร่ รวมพื้นท่ีเส่ียงภัยรุนแรง ๑๕๖,๐๐๐ ไร่ ครัวเรือนได้รับผลกระทบ ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน  
โดยมปีริมาณน้ำาขาดแคลนด้านการเกษตรในพื้นท่ีเสีย่งภัยแล้งประมาณ ๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และปรมิาณน้ำาส่วนเกิน 
ท่วมขัง ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำาท่วม ๐.๕๐-๐.๗๕ เมตร ระยะท่วม ๕ วัน 

จ.พะเยา 

จ.ลำาปาง 

จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 

จ.กำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร
จ.พิจิตร จ.พิจิตร

จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

จ.แพร่ 

 จ.อุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์

จ.น่าน  

อ.เมือง จ.แพร่

เทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองสุโขทัย

เทศบาลเมืองสุโขทัย

อ.เมือง จ.สุโขทัย

บ้านวังจิก จ.พิจิตร

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง

 <= ๓ คร้ัง/๑๐ ปี

 ๔-๕ คร้ัง/๑๐ ปี

 >= ๖ คร้ัง/๑๐ ปี

พ้ืนท่ีเส่ียงน้ำาท่วม

 เส่ียงต่ำา (น้ำาท่วม ๑-๓ คร้ัง ในรอบ ๑๐ ป)ี

 เส่ียงปานกลาง (น้ำาท่วม ๔-๕ คร้ัง ในรอบ ๑๐ ป)ี

 เส่ียงสูง (น้ำาท่วม ๖-๑๐ คร้ัง ในรอบ ๑๐ ป)ี

จ.พะเยา 

จ.น่าน 

จ.แพร่ 
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 ลุม่น้ำายม-นา่นตอนล่าง เปน็พื้นท่ีเสีย่งภัยน้ำาท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี ๒๓๙ ตำาบล ๓๓ อำาเภอ ๕ จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ กำาแพงเพชร พษิณุโลก และพจิิตร มพีื้นท่ีเสีย่งภัยน้ำาท่วม ๒,๑๙๓,๑๐๐ ไร ่พื้นท่ีเสีย่งภัยแล้ง  
๕๕๑,๓๐๐ ไร่ พื้นท่ีเสี่ยงน้ำาท่วมและภัยแล้ง ๒๘๒,๗๐๐ ไร่ รวมพื้นท่ีเสี่ยงภัยรุนแรง ๓,๐๒๗,๑๐๐ ไร่ ครัวเรือน 
ได้รับผลกระทบ ๒๐๔,๙๐๐ ครัวเรือน โดยปริมาณขาดแคลนน้ำาด้านการเกษตรในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งประมาณ ๔๙๒  
ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำาส่วนเกิน ๑,๙๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำาท่วมเฉล่ีย ๐.๕๐-๐.๗๕ เมตร  
ระยะน้ำาท่วม ๗ วัน 

 การดำาเนนิงานด้านการบรหิารจัดการน้ำาในพื้นท่ีลุม่น้ำายม ได้มกีารดำาเนนิการ ดังนี ้ 

 สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ ได้ทำาการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
แบบบูรณาการในพื้นท่ีกลุม่ลุม่น้ำาเจ้าพระยาใหญ่ โดยมลีุม่น้ำายมเปน็ ๑ ในพื้นท่ีดำาเนนิงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบง่การจัดการ
ออกเปน็ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการน้ำาอุปโภค บรโิภค (๒) การสรา้งความมัน่คงของน้ำาภาคการผลิต (๓) การจัดการน้ำาท่วม
และอุทกภัย (๔) การจัดการคณุภาพน้ำา และอนรุกัษ์ทรพัยากรน้ำา (๕) การอนรุกัษ์ฟื้ นฟสูภาพปา่ต้นน้ำาท่ีเสื่อมโทรม และปอ้งกัน
การพงัทลายของดิน และ (๖) การบริหารจัดการ (สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ, ๒๕๖๒ข)

 กรมชลประทานแบง่การบรหิารจัดการน้ำาในพื้นท่ีลุม่น้ำายมออกเปน็ ๓ สว่น ได้แก่ พื้นท่ีต้นน้ำา ด้วยการฟื้ นฟพูื้นท่ี
ปา่ต้นน้ำาและปา่ในเขตอนรุกัษ์ใหอุ้ดมสมบูรณ ์การปอ้งกันและลดการชะล้างพงัทลายของดิน การก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง  
การก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ และการติดต้ังระบบเตือนภัยอุทกภัยและดิน/โคลนถล่ม พื้นท่ีตอนกลาง ด้วยการปรับปรุง
ลำาน้ำาท่ีต้ืนเขนิ การเพิม่ประสิทธภิาพการจัดการน้ำาในโครงการชลประทานขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง และการก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำา
ขนาดกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง ด้วยการพฒันาพื้นท่ีแก้มลิง ๑๑๘ แหง่ พื้นท่ี ๑๑,๑๕๒ ไร ่การจัดการน้ำาหลากในพื้นท่ีรองรบัน้ำาท่วม
แก้มลิงบางระกำา การก่อสร้างประตูระบายน้ำาและฝาย และการพัฒนาและจัดสรรน้ำาใหพ้ื้นท่ีประสบภัยแล้งและพื้นท่ีท่ีโครงขา่ย
สง่น้ำาไปไมถึ่ง นอกจากนี ้กรมชลประทานมแีผนการดำาเนนิการโครงการท้ังในระยะสัน้ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔) และระยะปานกลาง  
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๔๖๗) เพื่อสามารถเก็บกักน้ำาได้เพิม่ขึน้ รวม ๑,๔๗๐ ล้านลกูบาศก์เมตร (ปจัจุบนัมคีวามจุเก็บกักรวมประมาณ  
๔๓๐ ล้านลกูบาศก์เมตร) ท้ังนี ้ โครงการตามแผนดังกล่าวต้องมกีารศกึษาความเปน็ไปได้ ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม  
และรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนก่อนดำาเนนิการ (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ข)

 กรมชลประทานและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกัน ในการปรับแผน 
การเพาะปลกูพชืนาปใีนพืน้ท่ีลุม่ต่ำา ใหว้างแผนการสง่น้ำาการเพาะปลกูขา้วนาปเีรว็ขึน้ จากเดิมเดือนพฤษภาคม มาเปน็เดือน 
เมษายน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ภายในเดือนกรกฎาคม ไมใ่หพ้ื้นท่ีดังกล่าวได้รบัผลกระทบจากอุทกภัย  
และใชเ้ปน็พื้นท่ีแก้มลิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ำา ชะลอน้ำาในฤดนู้ำาหลาก โดยใช้ช่ือว่า “โครงการบริหารจัดการน้ำาแบบชุมชน 
มสีว่นรว่มพื้นท่ีหนว่งน้ำาบางระกำา” หรอื “โครงการบางระกำาโมเดล ๖๐” (กรมชลประทาน, ๒๕๖๐) ขณะท่ีโครงการบางระกำา
โมเดล บูรณาการการบรหิารจัดการพืน้ท่ีลุม่ต่ำา รองรบัน้ำาหลาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบคลมุพืน้ท่ีรวม ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ ในพืน้ท่ีบางส่วน
ของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสโุขทัย และอยู่ในพืน้ท่ีสง่น้ำาของโครงการชลประทาน ๓ แหง่ ได้แก่ โครงการชลประทานยม-
นา่น โครงการชลประทานพลายชุมพล และโครงการชลประทานนเรศวร โดยแผนการสง่น้ำาของพื้นท่ีลุ่มต่ำาบางระกำา ฤดูนาป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แบง่เปน็ ๓ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒ ถึงมนีาคม ๒๕๖๓ เปน็ฤดนูาปรงั พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓  
กรมชลประทานงดส่งน้ำาเข้าพื้นท่ี เนื่องจากมีน้ำาไม่เพียงพอ (๒) ช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นฤดูนาปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มแีผนสง่น้ำาเขา้ระบบคลองปรมิาณ ๗๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพื่อใหเ้กษตรกรเตรยีมแปลงและเริม่ต้นการเพาะปลกู
ขา้วในวันท่ี ๑ เมษายน และส้ินสดุการสง่น้ำาวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเกษตรกรจะมกีำาหนดการเก็บเก่ียวขา้วประมาณ
วันท่ี ๑-๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๓ และ (๓) ในช่วงเดือนสงิหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๓ หากมฝีนตกหนกัและน้ำาหลาก จะมกีาร
ระบายน้ำาเขา้สูพ้ื่นท่ีลุ่มต่ำาบางระกำาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และเริม่ระบายน้ำาออกจากพืน้ท่ีต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พืน้ท่ี 
ลุม่ต่ำาบางระกำามพีื้นท่ีหนว่งน้ำา ๒๖๕,๐๐๐ ไร ่สามารถรบัน้ำาได้ประมาณ ๔๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ก)

 กรมชลประทานได้ดำาเนนิโครงการปรบัปรุงคลองยม-นา่น จังหวัดสโุขทัย เนื่องจากปรมิาณน้ำาในแมน่้ำายม
ท่ีไหลผา่นอำาเภอศรสีชันาลัย มปีริมาณเฉล่ีย ๑,๔๐๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมกีารบรหิารจัดการน้ำาออกสู่คลองสาขาได้ 
๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลออกสูค่ลองหกบาท และคลองยม-นา่นได้ ๒๕๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที คงเหลือปริมาณน้ำา 
ท่ีไหลผา่นตัวเมอืงสโุขทัย ๘๐๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที แต่แมน่้ำายมในบริเวณดังกล่าว สามารถรองรบัปรมิาณน้ำาได้เพยีง ๕๕๐ 
ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทำาใหเ้กิดอุทกภัยเปน็ประจำาทกุป ีดังนัน้ จึงใชแ้นวทางการตัดยอดน้ำาบางสว่นออกจากลำาน้ำาสายหลัก  
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เพื่อควบคมุปรมิาณน้ำาท่ีไหลผา่นลุม่น้ำายมตอนล่าง โดยปรบัปรุงคลองหกบาท พร้อมกับขุดลอกคลองชกัน้ำา ใหส้ามารถรบัน้ำา
ได้เพิม่ขึน้ จากเดิมท่ีสามารถระบายน้ำาได้ ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใหส้ามารถระบายน้ำาได้ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ทำาใหป้รมิาณน้ำาท่ีไหลผา่นตัวเมอืงสโุขทัยลดลงจากเดิมท่ีไหลผา่น ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที (เท่ากับความสามารถท่ีรบัได้ของแมน่้ำายมในชว่งท่ีไหลผา่นตัวเมอืงสโุขทัย) จึงช่วยบรรเทาปญัหาปรมิาณน้ำาจากแมน่้ำายม 
เอ่อล้นเขา้ท่วมพื้นท่ีเมอืงสโุขทัย และพื้นท่ีการเกษตร นอกจากนี ้ ยงัสามารถเก็บกักน้ำาไว้ในคลองเพื่อใชอุ้ปโภคบรโิภคใน
ฤดแูล้งได้อีกด้วย ภายหลังโครงการดังกล่าวเสร็จสิน้ จะชว่ยบรรเทาปญัหาน้ำาท่วมในพื้นท่ีบางสว่นของจังหวัดสโุขทัยและ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๕,๓๔๐ ครวัเรือน และสามารถกักเก็บน้ำาในแนวคลองไว้ใชใ้นฤดแูล้ง ครอบคลุมพื้นท่ี ๗,๓๐๐ ไร ่ 
(กรมชลประทาน, ๒๕๖๓ค)

 ศูนย์บริหารจัดการน้ำาจังหวัดแพร่ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำาของจังหวัดท้ังในฤดูแล้งและฤดูฝน  
โดยรวบรวมขอ้มลูโดยใชข้้อมลูสารสนเทศและภมูศิาสตรส์ารสนเทศ เพื่อใช้วิเคราะหป์ระกอบการตัดสนิใจในการบรหิาร
จัดการน้ำาในพื้นท่ีจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง พยากรณส์ภาพอากาศและคาดการณส์ถานการณก์ารเกิดภัยพบัิติล่วงหนา้  
แจ้งเตือนสถานการณน์้ำาในสภาวะวิกฤต (อุทกภัยและภัยแล้ง) ล่วงหนา้เพือ่เตรยีมพรอ้มกับสถานการณท่ี์เกิดขึน้ สรา้งเครอืขา่ย 
การบริหารจัดการน้ำาในจังหวัดแบบมสีว่นรว่ม จัดทำาฐานขอ้มลูของผงัน้ำาระดับพื้นท่ี และบูรณาการร่วมกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ศนูยบ์รหิารจัดการน้ำาจังหวัดแพร,่ ๒๕๖๓) 

 สำานกังานทรพัยากรน้ำาภาค ๙ สงักัดกรมทรพัยากรน้ำา มหีนา้ท่ีในการดแูลพ้ืนท่ีจังหวัดนา่น แพร ่อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย พษิณโุลก และพจิิตร ซึง่ครอบคลมุพื้นท่ีสว่นใหญข่องลุม่แมน่้ำายม ได้กำาหนดพื้นท่ีเพื่อวางแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย
และภาวะน้ำาแล้ง ได้แก่ พื้นท่ีเสีย่งอุทกภัยและเสีย่งน้ำาหลาก-ดินโคลนถล่ม ระดับความเสีย่งปานกลางและความเสีย่งมาก  
ในพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน และพื้นท่ีเสีย่งภัยแล้งปานกลางและเสีย่งภัยแล้งมากในพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม, ๒๕๖๓)

 ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการประชุมกลุม่ยอ่ยเพื่อระดมความคิดเหน็ต่อการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ำาในพ้ืนท่ีลุม่น้ำายม ได้แก่ สาเหตขุองการเกิดอุทกภัยมาจากแหล่งเก็บกักน้ำาเพื่อตัดยอดน้ำาในลำาน้ำาไมเ่พยีงพอ  
มสีิง่ก่อสรา้งรุกล้ำาลำาน้ำา การต้ืนเขินของลำาน้ำาจากการชะล้างพังทลายของดิน ส่งผลใหเ้กิดน้ำาท่วมขัง น้ำาล้นตล่ิง ส่งผลกระทบ 
ต่อการเกษตร เศรษฐกิจ และทรพัยสิ์นของประชาชน ควรส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของทุกภาคส่วนทัง้ลุ่มน้ำา เพือ่แก้ไขปญัหาผา่น
กลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำา ประยุกต์ใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่ายทางอากาศ มาประกอบการศกึษาและวางแผนในการ
แก้ไขปญัหา ควรขุดลอกแหล่งน้ำาท่ีต้ืนเขนิ รวมท้ังศกึษาการใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีสาธารณะ เพื่อลดปญัหาการรุกล้ำาพื้นท่ีแหล่งน้ำา  
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 สาเหตุของภัยแล้งเกิดจากการขาดแหล่งกักเก็บน้ำา และระบบกระจายน้ำาท่ีครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ  
ทำาใหไ้มส่ามารถเก็บกักน้ำาในช่วงฤดูฝน และไมม่นี้ำาเพยีงพอในการจัดสรรในฤดแูล้ง รวมถึงทำาใหร้ะดับน้ำาใต้ดินลดลง เนือ่งจาก 
ไมม่นี้ำาต้นทนุเติมลงใต้ดิน สง่ผลต่อแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร ท่ีต้องใชน้้ำาในปรมิาณมาก รวมท้ังระบบนเิวศในน้ำาถกูทำาลาย 
เนื่องจากไมม่นี้ำาในแหล่งน้ำา จึงควรพฒันาแหล่งน้ำาเพ่ือเก็บกักน้ำาในพื้นท่ีลุม่น้ำายมโดยผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน 
ศกึษาระบบการเติมน้ำาบาดาล รวมท้ังรณรงค์ใหป้ระชาชนประหยัดน้ำา

 การเกิดมลพษิทางน้ำามสีาเหตจุากการใชส้ารเคม ีอาทิ ปุย๋เคม ีสารเคมใีนการกำาจัดแมลงและวัชพชืในการเกษตร  
ทำาใหเ้กิดการชะล้างสูแ่หล่งน้ำาธรรมชาติ การรุกล้ำาพื้นท่ีปา่เพื่อทำาการเกษตรและแหล่งท่องเท่ียว การปลกูพชืเชงิเด่ียวทำาใหเ้กิด
การชะล้างพงัทลายของหนา้ดิน สง่ผลทำาใหเ้กิดปญัหามลพษิทางน้ำา ซึง่ควรส่งเสรมิการทำาเกษตรอินทรยี ์สง่เสรมิการปรบัปรุง
ดิน ทำาปุย๋น้ำา ปุย๋หมกั จุลินทรยีต่์างๆ เพื่อใหเ้กษตรกรนำาไปใช้ลดต้นทนุการผลิต ทดแทนการใชปุ้ย๋เคม ีการรณรงค์ใหป้ระชาชน 
๒ ฝั่ งลำาน้ำามกีารบำาบดัน้ำาเสยีก่อนท้ิง การคัดแยกขยะต้นทางและไมท้ิ่งลงสูแ่หล่งน้ำา รวมท้ังพฒันาเครือขา่ยการทำาเกษตรอินทรยี ์

 ๓.๑.๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ทรพัยากรน้ำาในประเทศไทยในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ พบว่า ปรมิาณฝนเฉล่ีย 
มแีนวโนม้ลดลง ปรมิาณน้ำาท่าโดยธรรมชาติเฉล่ียท้ังปรีวม ๑๙๗,๓๒๐.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑  
โดยภาคใต้มปีรมิาณน้ำาท่ามากท่ีสดุ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวันออก

 ลุม่น้ำายมอยูท่างตอนเหนอืของประเทศไทย ครอบคลมุพื้นท่ี ๑๕.๐๓ ล้านไร ่๑๑ จังหวัด แบง่เปน็ ๑๑ ลุม่น้ำา 
สาขา มปีรมิาณน้ำาฝนเฉล่ีย ๑,๑๗๕ มลิลิเมตร ปรมิาณน้ำาท่า ๔,๑๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร การพฒันาท่ีผา่นมามกีารก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำาและอาคารควบคมุน้ำาประเภทต่างๆ อาทิ ประตรูะบายน้ำา ฝาย แก้มลิง สถานสีบูน้ำา กว่า ๗๐๐ แหง่ สามารถเก็บน้ำา 
ได้ ๔๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่จะเหน็ว่ายังมปีริมาณน้ำาท่าส่วนต่างท่ีสามารถเก็บกักไว้ใช้งานได้อีกจำานวนมาก

 ลุม่น้ำายมมกัเกิดอุทกภัยและภัยแล้งเปน็ประจำา โดยปญัหาภัยแล้งเกิดข้ึนครอบคลุมเกือบท้ังพื้นท่ีลุม่น้ำา  
เนือ่งจากความไมส่มดลุของปรมิาณน้ำาในฤดฝูนและฤดแูล้ง รวมถึงขาดอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญใ่นการสำารองน้ำา สำาหรบัปญัหา 
อุทกภัยเกิดจากน้ำาเอ่อล้นตล่ิง เนื่องจากความกว้างลำาน้ำาตอนบนกว้าง ส่วนตอนล่างแคบ และไม่มีอ่างเก็บน้ำาในลำาน้ำา 
เพื่อตัดยอดน้ำา บรเิวณตอนบนของลุม่น้ำายมเกิดปญัหาดินโคลนถล่ม เนื่องจากเปน็พื้นท่ีสงู มคีวามลาดชนั และสภาพปา่
เสื่อมโทรม 

 หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งท่ีมีภารกิจและหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการน้ำาของประเทศ และสำานักงาน
ทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติได้ร่วมบูรณาการข้อมลู และประสานการดำาเนนิงานของหนว่ยงานต่างๆ ใหส้อดคล้องกัน ตลอดจนมกีลไก
ในการบรหิารจัดการน้ำาท้ังระดับชาติ ระดับลุม่น้ำา และระดับองค์กรผูใ้ช้น้ำา ใหม้กีารจัดการทรพัยากรน้ำาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ข้อเสนอแนะ 

 สำาหรบัแนวทางการดำาเนนิงานเพื่อบริหารจัดการทรพัยากรน้ำาในพ้ืนท่ีลุม่น้ำายมในระยะต่อไป มดัีงนี้

 ๑) ประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตรแ์ละผงัน้ำาของลุม่น้ำายม ผา่นกระบวนการมสีว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
ในลุ่มน้ำา โดยคำานงึถึงความต้องการท่ีแท้จรงิของประชาชน 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ

 ๒) บรหิารจัดการน้ำาโดยการมส่ีวนรว่มจากประชาชนและผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีจากทุกภาคส่วน โดยอาศยั 
กลไกคณะกรรมการลุม่น้ำา 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำา และกรมทรพัยากรน้ำาบาดาล 

 ๓) ศกึษารูปแบบการเติมน้ำาบาดาลในพื้นท่ีลุม่น้ำายมท่ีเหมาะสม โดยคำานงึถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี 
รวมท้ังการปนเปื้ อนสู่แหล่งน้ำาใต้ดิน

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล 
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 ๔) อนรุกัษ์และฟื้ นฟสูภาพปา่ต้นน้ำาท่ีเสื่อมโทรม เพื่อปอ้งกันการพงัทลายของดิน และเปน็แหล่งเก็บกักน้ำา
ตามธรรมชาติ

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

 ๕) ศกึษาการใช้ประโยชนท่ี์ดินรอบบริเวณแหล่งน้ำาธรรมชาติในพื้นท่ีลุม่น้ำา เพื่อแก้ไขปญัหาการรุกล้ำา  
จัดหาพ้ืนท่ีแหล่งน้ำาของประชาชน และลดปญัหาความขดัแยง้ระหว่างภาครฐัและประชาชน 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำา กรมท่ีดิน  
และกรมเจ้าท่า

 ๖) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน้ำา การจัดระบบปอ้งกันอุทกภัยชุมชนเมอืง การจัดพื้นท่ีอุทกภัยและพ้ืนท่ี
ชะลอน้ำา รวมท้ังการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นท่ีอย่างเปน็ระบบในระดับลุม่น้ำาและพ้ืนท่ีวิกฤต 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน้ำา และกรมทรพัยากรน้ำาบาดาล 

๓.๒ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
 ฝุน่ละอองเปน็อนภุาคของแข็งหรือของเหลวท่ีอยู่ในอากาศ ฝุน่ละอองเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ท้ังธรรมชาติและมนษุย ์
สำาหรบัมลพษิด้านฝุน่ละอองมกัเกิดจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก เกิดขึน้จากการเผาไหมต่้างๆ เช่น การเผาไหมข้องน้ำามนัดีเซล  
การเผาเศษวัชพืช ขยะ และปฏิกิริยาเคมีในอากาศ เป็นต้น มีแหล่งกำาเนิดจากการคมนาคมขนส่ง การเผาในท่ีโล่ง  
ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันข้ามแดน (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๒ก) 

 ๓.๒.๑ สถานการณ์ 

 ฝุน่ละอองขนาดเล็กเส้นผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เกิดขึน้ในชว่งเปล่ียนฤดกูาล จากฤดหูนาว 
สูฤ่ดรูอ้น หรอืในช่วงปลายฤดหูนาวของทกุป ี บรเิวณความกดอากาศสงูหรอืมวลอากาศเย็นจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  
จะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกๆ ประกอบกับมีการผกผันกลับของอุณหภูมิในระดับล่าง ส่งผลทำาให้ระดับเพดานการ
ลอยตัวและการกระจายตัวของฝุน่ละอองอยู่ในระดับต่ำา การไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศไมดี่ จึงทำาใหเ้กิดการสะสม 
ของฝุน่ละออง หมอก และควันในบรรยากาศและมปีรมิาณเพิม่สงูข้ึน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒)

 ฝุน่ละออง PM2.5 พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง อยู่ในชว่ง ๑๕-๓๕๗ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร  
(ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) ค่าเฉล่ียรายป ีอยู่ในช่วง ๑๐-๔๑ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน  
๒๕.๐ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) โดยพบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนอื ทัง้นี ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 
จังหวัดสระบุรี (หน้าพระลาน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ียรายปีเกินค่ามาตรฐาน  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมท้ังประเทศค่าเฉล่ียรายปีเท่ากับ ๒๔.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพจิารณาในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ พบว่า ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 บรเิวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และจังหวัดสระบุรี (หนา้พระลาน) มแีนวโนม้ลดลง แต่บริเวณพื้นท่ีภาคเหนอื 
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๓)

 ๓.๒.๒ ผลกระทบ 

 ฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีเกินค่ามาตรฐานทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 

 ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับฝุ่นละออง โดยพบว่า ฝุ่นละออง PM2.5 มีความสัมพันธ์กับ
ความผดิปกติของรา่งกาย ต้ังแต่มอีาการเล็กนอ้ย จนถึงการเสยีชวิีต หากสดูฝุน่ละออง PM2.5 เขา้สูร่่างกายจะเกิดผลกระทบ 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓278



ต่อระบบทางเดินหายใจ ต้ังแต่อาการระคายของผวิหนงัและเยื่อบุต่างๆ เช่น เยื่อบุตา และก่อใหเ้กิดอาการไอ จาม มนี้ำามกู จนถึงการ
อักเสบของไซนสั เจ็บคอ และหายใจลำาบาก เปน็ต้น ทำาใหเ้กิดโรคของระบบต่างๆ อาทิ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอด
เลือด ระบบประสาทและสมอง และมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องฝุน่ละออง PM2.5 กับการเกิดโรคมะเรง็ของระบบทางเดินหายใจ  
โดยสำานกังานวิจัยมะเรง็ระหว่างประเทศ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ระบุว่ามลพษิทางอากาศ
เปน็ปจัจัยเสีย่งท่ีก่อใหเ้กิดมะเรง็ในมนษุย์ได้ โดยเฉพาะฝุน่ละออง PM2.5 ถูกจัดเปน็ สารก่อมะเรง็ (Carcinogen) ในกลุ่มท่ี ๑ 
สำาหรบัมนษุย ์(กระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๖๒)

 โอกาสการเกิดและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุน่ละออง PM2.5 ขึน้กับหลายปจัจัย ได้แก่  
(๑) ปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีได้รับ (๒) ระยะเวลาการรับสัมผัส (๓) ลักษณะกิจกรรมท่ีทำา เช่น การว่ิงออกกำาลังกาย  
และการทำากิจกรรมหนกั เปน็ต้น (๔) ปจัจัยสว่นบุคคลของผูไ้ด้รบัสมัผสั ได้แก่ อายุ ความไวต่อการรบัสัมผสั (Sensitivity)  
และสภาพปจัจัยภายนอก เช่น อาชีพ ลักษณะท่ีต้ัง และสภาพของท่ีทำางานหรอืท่ีพกัอาศยั เปน็ต้น สง่ผลต่อระดับความรุนแรง 
ของอาการของแต่ละบุคคล (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๒)

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากฝุ่นละออง PM2.5 มีความเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว ทำาให้สถานท่ีต่างๆ  
ท่ีเปน็แหล่งท่องเท่ียว มนีกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวลดลง และธรุกิจต่อเนื่องกับการท่องเท่ียว อาทิ บรษัิท องค์กร ร้านค้า  
และผูรั้บจ้างมรีายได้ลดลง รวมถึงมรีายจ่ายเพิม่ขึ้นจากความเจ็บปว่ยท่ีทำาใหต้้องเพิม่ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น  
ได้แก่ ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ขนษิฐา ชัยรตันาวรรณ และณฐัพศตุม ์ภัธริาสนิสริ,ิ ๒๕๖๓)

 ๓.๒.๓ การดำาเนินงาน 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการด้านคณุภาพอากาศ ดังนี้

 กรมควบคมุมลพษิได้จัดทำาแผนจัดการคุณภาพอากาศ โดยการจัดทำาแผนแมบ่ทด้านการจัดการคณุภาพ
อากาศ ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือปอ้งกันผลกระทบเชงิรุก ท้ังด้านการคมนาคม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมท้ัง 
การคำานงึถึงขดีความสามารถในการรองรบัการระบายมลพษิของพื้นท่ี และจัดทำาแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนวาระแหง่ชาติ  
“การแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละออง” ภายใต้กรอบแนวคิดจัดการเชงิรุกท่ีเนน้การปอ้งกันปญัหาท่ีจะเกิดขึน้ในพื้นท่ีวิกฤต
หรอืพื้นท่ีเสีย่งปญัหาฝุน่ละออง รวมถึงกำาหนดมาตรฐานและมาตรการควบคมุแหล่งกำาเนดิมลพษิ อาทิ มาตรฐานการปรับปรุง
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คณุภาพน้ำามนัเชื้อเพลิงใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ มาตรฐานควบคมุการปล่อยท้ิงสาร ๑,๓-บวิทาไดอีน ในรูปอัตราการ
ระบายรวม (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมท่ีีมกีารใช/้ผลิตสารดังกล่าว และปรบัปรุงสถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศ
ใหม้เีคร่ืองมอืตรวจวัดฝุน่ละออง PM2.5 ติดตามตรวจสอบการระบายมลพษิทางอากาศจากยานพาหนะและสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม รวมท้ังคาดการณส์ถานการณม์ลพิษ โดยใชแ้บบจำาลองทางคณติศาสตร์ในการพยากรณช์ว่งวิกฤต (กรมควบคุม
มลพษิ, ๒๕๖๓)

 กระทรวงมหาดไทย ดำาเนนิการตามกลไกพระราชบญัญติัปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีเป้าหมายท่ีคนจุดไฟอันเป็นสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา โดยผูว่้าราชการจังหวัดใช้อำานาจส่ังการแบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) บูรณาการกับทุกกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และสรา้งความรว่มมอืจากทกุภาคส่วน ตามแนวทาง “๔ พื้นท่ี ๕ มาตรการ” 
๔ พ้ืนท่ี ได้แก่ (๑) พื้นท่ีปา่อนรุกัษ์และปา่สงวนแหง่ชาติ (๒) พื้นท่ีเกษตรกรรม (๓) พื้นท่ีชุมชนและเขตเมอืง และ (๔) พ้ืนท่ี 
รมิทาง และ ๕ มาตรการ ได้แก่ (๑) ระบบบญัชาการเหตกุารณ ์(๒) สรา้งความตระหนกั (๓) ลดปรมิาณเชื้อเพลิง (๔) การบงัคับ
ใชก้ฎหมาย และ (๕) เครือข่าย/จิตอาสา โดยดำาเนนิการผา่นแผนปฏิบติัการ ๓ ขัน้ ได้แก่ เตรียมการ รับมอื และฟื้ นฟแูละสรา้ง
ความย่ังยนื (กระทรวงมหาดไทย อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓)

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำาหนดค่ามาตรฐานท่ัวไปสำาหรบัฝุน่ละอองท้ังหมด (Total Suspended Particle: 
TSP) จากแหล่งกำาเนดิท่ีมกีารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงน้ำามนัหรอืน้ำามนัเตา มค่ีาไมเ่กิน ๒๔๐ มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร เชื้อเพลิง  
ถ่านหนิ เชื้อเพลิงชวีมวล และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ มค่ีาไมเ่กิน ๓๒๐ มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ออกค่ามาตรฐานเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานปูนซเีมนต์ โรงงานกล่ันน้ำามนัปโิตรเลียม โรงงานผลิตแก้วและกระจก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงาน 
ท่ีมกีารใชน้้ำามนัใชแ้ล้วท่ีผา่นกระบวนการปรับคณุภาพและเชื้อเพลิงสงัเคราะหเ์ปน็เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม โรงงานท่ีม ี
ปล่องเตาเผาสิง่ปฏิกลูหรอืวัสดท่ีุไมใ่ช้แล้ว และโรงไฟฟา้ รวมถึงกำาหนดใหโ้รงงานท่ีมคีวามเส่ียงต่อสิง่แวดล้อม เช่น โรงกล่ัน 
น้ำามนั โรงปูนซเีมนต์ โรงถลงุหรอืหลอมโลหะ ต้องรายงานชนดิและปรมิาณสารมลพษิท่ีระบายออกจากโรงงาน และได้กำาหนด 
ใหโ้รงงานบางประเภท อาทิ โรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีมกีำาลังการผลิตต่อหนว่ยต้ังแต่ ๒๙ เมกกะวัตต์ขึน้ไป โรงงานท่ีมหีมอ้ไอน้ำาขนาด 
๓๐ ตันไอน้ำาต่อช่ัวโมงข้ึนไป โรงงานผลิตซเีมนต์ ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร ์ใหท้ำาการสง่ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
จากปล่องแบบอัตโนมติัอย่างต่อเนื่อง และกำาหนดใหโ้รงงานหลายประเภท เชน่ โรงงานผลิตยางสังเคราะห ์โรงงานปโิตรเคม ี
และโรงไฟฟ้า เปน็ต้น จะต้องมบุีคลากรทางด้านสิง่แวดล้อมประจำาโรงงานเพื่อดแูลระบบปอ้งกันสิง่แวดล้อมเปน็พษิของโรงงาน  
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๖๒) 

 การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยได้กำาหนด ๔ มาตรการ เพ่ือลดการปล่อยฝุน่ละออง PM2.5 ได้แก่  
(๑) มาตรการด้านการจัดการกระบวนการผลิต ด้วยการติดตามตรวจสอบระบบบำาบดัมลพษิทางอากาศเปน็ระยะๆ ตรวจสอบ
ประสิทธภิาพระบบดดูฝุน่ภายในอาคารโรงงานอย่างสม่ำาเสมอ ปรบัปรุงระบบการเผาไหมข้องหมอ้น้ำา (Boiler) ตามหลักการ
ปรับแต่งการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแข็งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (๒) มาตรการด้านก่อสรา้ง ได้แก่ การฉดีพรมน้ำาในพื้นท่ีก่อสรา้ง  
หรือมีกิจกรรมท่ีมีการฟุง้กระจายของฝุน่ละออง ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุ เพื่อป้องกันการ 
ฟุง้กระจายของฝุน่ในชว่งท่ีมลีมแรง เปดิพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหน้อ้ยท่ีสุด และจัดเตรยีมบอ่ล้างล้อรถ (๓) มาตรการด้านการขนสง่ 
และยานพาหนะ ได้แก่ การตรวจสอบและบำารุงรกัษาเครือ่งยนต์ เพือ่ลดควันเสยีและฝุน่ละอองท่ีระบายออกมา จำากัดความเรว็ 
ของยานพาหนะและลดการจอดรถติดเครื่องยนต์ รถบรรทกุวัสดกุ่อสร้างต้องมส่ิีงปกปดิ และสนบัสนนุการใชน้้ำามนัเชื้อเพลิง
ไบโอดีเซล และ (๔) มาตรการหา้มเผาขยะในบรเิวณโล่งแจ้ง (การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, ๒๕๖๒)

 สำานกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำาเนนิการติดตามจุดความร้อนเชงิ
พื้นท่ีโดยใชด้าวเทียมและเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ สนบัสนนุการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓)

 กรมควบคมุโรค ได้ดำาเนนิการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน ควบคมุโรค และภัยสขุภาพของประชาชนในพื้นท่ีมปีญัหามลพษิ 
ทางอากาศ เช่น พื้นท่ีมลพษิฝุน่ละอองขนาดเล็ก และมลพษิอุตสาหกรรม เปน็ต้น โดยกำาหนดใหจั้งหวัดท่ีเปน็พ้ืนท่ีเสีย่ง
ปญัหามลพิษทางอากาศมรีะบบการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน ควบคมุโรค และภัยสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
รอ้ยละ ๙๓.๗๕ ของจังหวัดท่ีเปน็พื้นท่ีเสีย่ง มรีะบบการดแูลและเฝา้ระวังปญัหาสขุภาพ (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ก)
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 กรมอนามยั ดำาเนนิออกประกาศกรมอนามยั เรื่อง การเฝา้ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุน่ละอองขนาด
เล็กและการปฏิบติัตนสำาหรบัประชาชนและเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุ จัดทำาคำาแนะนำาคณะกรรมการสาธารณสขุ เรื่อง การควบคมุ 
ปอ้งกันผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละออง พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารติดตามสถานการณแ์ละแจ้งเตือนฝุน่ละออง PM2.5 รายวัน 
ผา่นช่องทางต่างๆ รวมท้ังหนว่ยงานในพื้นท่ี และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมูบ่้าน (อสม.) แกนนำาชุมชน  
สถานศกึษา เพื่อส่ือสารความเสีย่งใหกั้บประชาชนในพื้นท่ี เฝา้ระวังผลกระทบต่อสขุภาพจากฝุน่ละอองขนาดเล็กในโรงเรยีน
และอาคารสาธารณะในพื้นท่ีเสี่ยงสำาคัญ สร้างชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังและสื่อสารความเส่ียงจากมลพิษฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กและการใช้ “ธงสีเตือนภัยหมอกควัน” เพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์แจ้งเตือนได้ในชุมชน และจัดทำา 
ชุดความรู้ในประเด็นต่างๆ ท้ังการปอ้งกันตนเอง การจัดการในสถานท่ีเสีย่งสำาคัญ และการใชห้นา้กากท่ีถกูต้อง (กรมอนามยั  
อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓)

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ๔ ฉบบั เก่ียวกับการรายงานการใชห้อเผา
ท้ิง มาตรการควบคมุการระบายไอสารอินทรีย์ระเหย และการประเมนิการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพษิ นอกจากนี ้ได้กำาหนด
มาตรการเรง่ด่วนเฝา้ระวังระดับฝุน่ละอองเชงิพื้นท่ีช่วงเกิดปญัหาสถานการณฝ์ุน่และหมอกควัน บรเิวณพื้นท่ีโรงงานหนาแนน่  
และจัดทำาทำาเนยีบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพษิ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ในพื้นท่ี 
จังหวัดระยอง สมทุรปราการ และชลบุรี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓)

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ่ดำาเนนิการตรวจสอบ กำากับดูแล และเฝา้ระวังคณุภาพอากาศ
บริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมอืงแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นท่ีเหมอืงหนิและโรงโมห่นิ และชุมชนโดยรอบ ในพื้นท่ี
ตำาบลหนา้พระลานและบรเิวณใกล้เคียง จังหวัดสระบุร ีและใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และใหค้ำาแนะนำาการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และปรับปรุงกฎหมาย 
และออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ่ คณะกรรมการแร ่ อาทิ หลักเกณฑ์ 
ในการจัดทำาขอ้มลูพื้นฐานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำาหรบัการทำาเหมอืง หลักเกณฑ์ในการจัดทำาแนวพ้ืนท่ี
กันชนการทำาเหมอืง การกำาหนดวงเงินและการจัดทำาประกันภัยความรบัผดิชอบต่อชวิีต รา่งกาย ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก
สำาหรับการทำาเหมอืงประเภทท่ี ๒ และประเภทท่ี ๓ การวางหลักประกันการฟื้ นฟสูภาพพื้นท่ีการทำาเหมอืงและเยยีวยาผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจากการทำาเหมอืง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ่อ้างถึงในกรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓)

 ๓.๒.๔ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สถานการณฝ์ุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ียรายป ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  
มค่ีาเฉล่ียรายปเีท่ากับ ๒๕.๗ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ซึง่จัดว่าเกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐ ไมโครกรมัต่อ 
ลกูบาศก์เมตร) อยา่งไรก็ตาม ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมค่ีาเฉล่ียรายป ี๒๙.๔ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร สำาหรบัชว่งของ 
ค่าเฉล่ียรายป ีพบว่า อยูใ่นช่วง ๒๑-๓๖ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร สำาหรบัสถานการณฝ์ุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในช่วง ๓-๑๓๔ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรมั
ต่อลูกบาศก์เมตร) ท้ังนี้ จำานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานและค่าเฉล่ียรายปีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพิจารณาในช่วง  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่า มรีะดับความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด (๕๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) ในช่วงต้น
ป ี (เดือนมกราคม-เมษายน) และปลายป ี (เดือนธนัวาคม) ของทกุป ี โดยปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 มปีรมิาณสูงข้ึนช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน มสีาเหตุมาจากสภาวะทางอุตุนยิมวิทยาในชว่งต้นปคีวามกดอากาศสงู ส่งผลใหม้ชีว่งท่ีสภาพอากาศนิง่  
ลมสงบ ทำาให้ฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และแหล่งกำาเนิดมลพิษหลักภายในพื้นท่ี ได้แก่  
การจราจร โดยเฉพาะยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในท่ีโล่งเพื่อกำาจัดเศษวัสดกุารเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม 
เมื่อพจิารณาในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ พบว่า ปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมแีนวโนม้
ลดลง (รูปท่ี ๓.๓) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓) 
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รูปที่	๓.๓	ปริมาณฝุ่นละออง	PM2.5	เฉลี่ยรายปี	และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๓)

 เมื่อพจิารณาพื้นท่ีท่ีมจีำานวนวันท่ีฝุน่ละออง PM2.5 เฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมงเกินค่ามาตรฐาน (๕๐.๐ ไมโครกรมัต่อ
ลกูบาศก์เมตร) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเมษายน ๒๕๖๒ พบว่า จังหวัดสมทุรสาคร มจีำานวนวันท่ีฝุน่ละออง PM2.5  
เกินค่ามาตรฐาน สงูท่ีสดุ จำานวน ๕๙ วัน ซ่ึงสงูกว่าในชว่งเดียวกันของ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเมษายน ๒๕๖๑)  
ท่ีเกินมาตรฐาน ๔๔ วัน รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร เกินค่ามาตรฐาน ๔๙ วัน นอ้ยกว่าชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเกิน 
มาตรฐาน ๕๐ วัน จังหวัดสมทุรปราการเกินค่ามาตรฐาน ๔๔ วัน นอ้ยกว่าช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเกินมาตรฐาน ๔๖ วัน  
จังหวัดนนทบุร ี เกินค่ามาตรฐาน ๒๒ วัน จังหวัดปทมุธาน ี เกินค่ามาตรฐาน ๒๑ วัน และจังหวัดนครปฐมเกินค่ามาตรฐาน  
๓๓ วัน (รูปท่ี ๓.๔) (กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๒ข)

ป ี(พ.ศ.) ๒๕๕๖๒๕๕๕๒๕๕๔ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
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รูปที่	๓.๔	จำานวนวันของฝุ่นละออง	PM2.5	ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จำาแนกตามความเข้มข้นตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ	ช่วงเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๑	ถึงเมษายน	๒๕๖๒

ทีม่า	:	กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ข)

 จากรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากฝุน่ละอองขนาดเล็กในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า จำานวนผูป้ว่ยสะสมรายงานจากโรงพยาบาล
เครอืขา่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑๔ แหง่ มจีำานวน ๒,๖๒๘ ราย สว่นใหญเ่ปน็กลุม่โรคหอบหดื ๑,๔๘๗ ราย รองลงมา 
คือ โรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ โรคหลอดลมอุดก้ันเรื้อรงั และโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน มจีำานวน ๕๙๐ ๕๓๒ และ ๑๙ ราย 
ตามลำาดับ โดยอัตราการปว่ยสูงสดุในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตสวนหลวง ๑๙๑ ราย เขตภาษีเจริญ ๑๖๑ ราย และเขตบางแค 
๑๕๙ ราย และในพื้นท่ีปรมิณฑล คือ จังหวัดสมทุรปราการ จำานวน ๘๙๕ ราย (กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๓ข)

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิงานเพ่ือบรหิารจัดการฝุน่ละออง PM2.5 ดังนี้

 กรมควบคมุมลพษิได้จัดทำาแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแหง่ชาติ “การแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละออง” 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพิษเชงิพื้นท่ีท่ีมปีญัหาหรอืเสีย่งปญัหาฝุน่ละอองในชว่งวิกฤต ได้แก่  
พื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือ พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีความเสีย่งปัญหาฝุน่ละออง  
โดยประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) การเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี (๒) การป้องกันและลด 
การเกิดมลพษิท่ีต้นทางหรอืแหล่งกำาเนดิ และ (๓) การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการมลพษิ หรอืการพฒันาระบบ  
เคร่ืองมอื กลไกในการบรหิารจัดการ รวมถึงการศกึษาวิจัยเพื่อพฒันาองค์ความรูด้้านต่างๆ (กรมควบคมุมลพิษ, ๒๕๖๒ก)  

 กรุงเทพมหานครได้กำาหนดนโยบายการแก้ไขปญัหาฝุน่ละออง PM2.5 รองรบัวาระแหง่ชาติในการแก้ไขปญัหา
มลภาวะด้านฝุน่ละออง (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓) ดังนี ้ 

 (๑)  จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ได้กำาหนด
มาตรการแก้ไขปญัหาฝุน่ละออง PM2.5 ในชว่งวิกฤต โดยใหค้วามสำาคัญในการจัดการปญัหาฝุน่ละอองจากแหล่งกำาเนดิและ 
การลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ได้แก่ ควบคุมยานพาหนะ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
ควบคุมการก่อสร้าง ควบคมุการเผาในท่ีโล่ง โรงเรยีน การแจกหนา้กากอนามยั และมาตรการเพิม่เติม ได้แก่ เพิม่ความถ่ี 
ในการล้างและดดูฝุน่ถนนและการฉีดน้ำาเปน็ละอองฝอยในอากาศเพื่อดักจับฝุน่ละออง เพิม่จุดตรวจจับและหา้มใชร้ถยนต์ 
ควันดำาทกุประเภท ประสานอำานวยความสะดวกด้านการจราจรใหค้ล่องตัวและรณรงค์ใช้ระบบขนส่งมวลชน รณรงค์ไมข่บั... 

๒๕๖๑ป ี(พ.ศ.) ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒

๐-๒๕ (ดีมาก)

กรุงเทพมหานครจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นนทบุรี นครปฐม

๒๖-๓๗ (ดี) ๓๘-๕๐ (ปานกลาง) ๕๑-๙๐ (เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ) >๙๐ (มีผลต่อสุขภาพ)
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ชว่ยดับเคร่ือง เพ่ือลดมลพษิทางอากาศ หา้มเผาขยะและเผาในท่ีโล่งทกุชนดิ คมุเขม้ปญัหาฝุน่ละอองจากการก่อสรา้งรถไฟฟ้า  
ควบคุมกำากับดูแลแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองท่ีเกิดการก่อสร้างอาคาร เพิม่พื้นท่ีสีเขียว ควบคุมกำากับดูแลการระบายมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน รวมทัง้การแจกหนา้กากอนามยัและการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการปฏิบติัตน 
เพื่อปอ้งกันฝุน่ละออง PM2.5 โดยเฉพาะเด็ก ผูป้ว่ย และผูส้งูอายุ และจัดต้ังศนูยป์ระสานงานและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 
ในกรุงเทพมหานคร โดยผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครเปน็ประธาน เพื่อติดตามและรายงาน พรอ้มแจ้งเตือนสถานการณ์
ปญัหาฝุน่ละออง PM2.5 และแก้ไขปญัหาอย่างใกล้ชิดและเปน็เอกภาพ และกรณพีบปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน  
ใหม้กีารประสานกับสำานกังานเขตพื้นท่ีเพื่อดำาเนนิการแก้ไขทันที

 (๒) ประกาศพื้นท่ีควบคมุเหตรุำาคาญ ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่เติม  
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อควบคุมรถยนต์ดีเซลท่ีมีค่าควันดำาเกินมาตรฐาน การเผาในท่ีโล่ง และกิจกรรมการก่อสร้าง 
ท่ีสง่ผลกระทบต่อปญัหามลพิษทางอากาศ 

 (๓) สัง่การใหท้กุหนว่ยงานในสงักัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบและบำารุงรกัษาเครื่องยนต์ไมใ่หเ้กิดควันดำา  
ดแูลบำารุงรกัษารถยนต์ใหพ้รอ้มใช้งาน ตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรอืระยะเวลาท่ีกำาหนดเพื่อไมใ่หป้ล่อยมลพษิ
เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด กำาชบัพนกังานขบัรถยนต์ใหดั้บเครื่องยนต์ทกุคร้ังเมื่อไมป่ฏิบติังาน ลดการใช้รถเครื่องยนต์
ดีเซล ตรวจวัดมลพษิรถราชการทกุ ๖ เดือน กรณพีบมลพษิเกินมาตรฐานใหแ้ก้ไขทันที พรอ้มท้ังใหด้ำาเนนิการจัดเก็บขน 
ขยะมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน เพื่อลดการจราจรติดขัด 
ในชัว่โมงเร่งด่วน 

 (๔) เพิ่มความเข้มงวดในการกำากับดูแลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ 
ท่ีได้รับเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ใหป้ฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกำาหนดไว้ในรายงาน EIA อยา่งเครง่ครัด และขอความรว่มมอืใหติ้ดต้ังระบบฉดีพน่ละอองน้ำาบรเิวณพื้นท่ีก่อสรา้งเพื่อปอ้งกัน
ฝุน่ละอองฟุง้กระจาย ส่วนโครงการก่อสรา้งท่ีไมไ่ด้จัดทำารายงาน EIA ใหป้ฏิบติัตามมาตรการลดฝุน่ละอองจากการก่อสรา้ง

 (๕) ประสานการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย และกองบัญชาการตำารวจนครบาล เพื่อแก้ไขการ
จราจรติดขดัตามแนวการก่อสรา้งรถไฟฟา้ เช่น ขนยา้ย กองดิน เศษหนิ เศษปูนทรายออกจากพื้นท่ีก่อสรา้งในทันที เร่งแก้ไข
ผวิจราจรใหเ้รยีบรอ้ยและเรง่คืนผวิจราจรโดยเรว็ จัดระเบียบรถบรรทกุในพื้นท่ี และปรบัผวิจราจรใหเ้ปน็ชอ่งจราจรชัว่คราว
เพิม่ขึน้ เปน็ต้น คาดว่ามาตรการข้างต้น สามารถบรรเทาปญัหาการจราจรได้รอ้ยละ ๓๐

 (๖) ติดตามตรวจสอบฝุ่นละออง PM2.5 ในบริเวณจุดเสี่ยงมลพิษสูง เช่น ใต้สถานีรถไฟฟ้า รวมท้ัง 
บรเิวณรมิถนนท่ีมกีารจราจรหนาแนน่เพื่อจะได้กำาหนดมาตรการลดปรมิาณฝุน่ท่ีอาจสง่ผลกระทบกับผูท่ี้สญัจรรมิถนน 

 (๗) รณรงค์สง่เสรมิใหป้ระชาชนลดการใช้รถยนต์สว่นบุคคล เปล่ียนมาเดินทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะ 
เพื่อลดการจราจรติดขัดบนถนน

 (๘) จัดหาเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 
ในเขตพื้นท่ีท่ียังไมม่เีครื่องตรวจวัดฝุน่ละออง PM2.5 และติดต้ังแล้วเสรจ็ครบ ๕๐ เขต ในเดือนมนีาคม ๒๕๖๓

 (๙) พฒันาชอ่งทางการแจ้งเตือนใหป้ระชาชนได้ติดตามสถานการณ์ฝุน่ละออง เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอื
กับปญัหาอย่างทันที ได้แก่ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.com Facebook:  
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำานักสิง่แวดล้อม และสำานักงานประชาสัมพันธ ์ กรุงเทพมหานคร โดยเพิม่ความถ่ี 
การแจ้งเตือนเปน็วันละ ๔ รอบ เวลา ๐๗.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐ และ ๑๙.๐๐ น. ปจัจุบนัได้เพิม่ช่องทางการเผยแพรข่อ้มลู 
ทางแอปพลิเคชนั AirBKK เพื่อใหส้ามารถแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไมม่สีถานตีรวจวัดคุณภาพ
อากาศของกรุงเทพมหานครและกรมควบคมุมลพษิ แสดงผลดัชนคุีณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) แบบ Real Time 
ตามตำาแหนง่ท่ีผูใ้ช้งานอยู ่ณ ปจัจุบนั และแสดงเปน็ระดับสตีามเกณฑ์ดัชนคีณุภาพอากาศของกรมควบคมุมลพษิ พร้อมท้ัง
บอกแนวทางการปฏิบติัและการปอ้งกันผลกระทบต่อสขุภาพในกรณีท่ีระดับคุณภาพอากาศเริม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

 (๑๐) ออกหนว่ยแพทยแ์ละสาธารณสขุเคล่ือนท่ีเพื่อใหค้วามรูแ้ละคำาแนะนำาแก่ประชาชนในการปอ้งกัน 
ตนเองจากฝุน่ละออง PM2.5 รวมท้ังการใหบ้รกิารตรวจประเมนิผลกระทบทางสุขภาพในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะในประชาชน
กลุม่เสีย่ง กลุ่มเด็กเล็ก กลุม่ผูสู้งอายุ สตรมีคีรรภ์ และผูป้ว่ยโรคทางเดินหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลือด 
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 (๑๑) เพิม่ความเข้มข้นมาตรการลดผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ฝุน่ละออง PM2.5 มีค่าในระดับ ๓  
(๗๖-๑๐๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) ต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ วัน และคาดการณ์แล้วพบว่ามแีนวโนม้สงูขึน้ กรุงเทพมหานคร 
จึงได้ประกาศหยุดเรยีนโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ แหง่ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันท่ี ๒๖-๒๗ กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๓ และได้มปีระกาศใหข้้าราชการกรุงเทพมหานครในหนว่ยงานท่ีอยู่ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชงิชา้)  
และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) รวมถึงบรเิวณโดยรอบ ๑๙ หนว่ยงาน เปล่ียนแปลงเวลาปฏิบติัราชการ โดยใหป้ฏิบัติ
งานเวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป เพื่อบรรเทาปญัหาการจราจรติดขดัในช่ัวโมงเร่งด่วน  
ซึง่ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณฝ์ุน่ละออง PM2.5 มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

 สำาหรบัมาตรการในระยะยาว ได้แก่ ผลักดันใหป้รบัปรุงมาตรฐานการระบายมลพษิจากรถยนต์และคุณภาพ
น้ำามนัเชื้อเพลิง พัฒนาโครงข่ายการใหบ้ริการขนสง่สาธารณะใหเ้ชื่อมโยงทกุระบบ รณรงค์สง่เสรมิและจูงใจใหป้ระชาชน 
ใชร้ะบบขนสง่มวลชนสาธารณะ/เพิม่ทางเลือกการเดินทางแทนการใชร้ถยนต์สว่นบุคคล จัดหาพื้นท่ีจอดแล้วจร เพื่อส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และเพิม่พื้นท่ีสเีขยีว 

 กรมการขนสง่ทางบก ได้ออกประกาศกรมการขนสง่ทางบก จำานวน ๓ ฉบบั เก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานและ
วิธตีรวจวัดค่าควันดำาจากท่อไอเสยี และมาตรฐานเครื่องตรวจสอบมลพษิและสภาพรถ (กรมการขนสง่ทางบก อ้างถึงใน 
กรมควบคมุมลพษิ, ๒๕๖๓) ออกตรวจวัดควันดำารถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมท้ัง 
สำานกังานขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศ และจัดทำาโครงการ One Transport ปลอดฝุน่ PM2.5 โดยออกต้ังจุดตรวจวัดควันดำา 
บนถนนสายหลักและสายรอง บรเิวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร และสถานประกอบการขนสง่ และได้จัดซ้ือเครื่องตรวจวัดควันดำา
ระบบความทึบแสง ๘๘ เครื่อง เพื่อบงัคับใชก้ฎหมายกับรถท่ีปล่อยควันดำาเกินกำาหนด รวมถึงควบคุมกำากับดแูลตรวจสภาพรถ  
(ตรอ.) โดยการจัดต้ังศนูยค์วบคมุการตรวจสภาพรถ เพื่อควบคมุการดำาเนนิการของสถานตรวจสภาพรถแบบ Real Time 
ผ่านกล้อง CCTV ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีทางราชการกำาหนด พร้อมท้ังตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบ
สารสนเทศ จัดกิจกรรม “เชค็รถก่อนใช ้ครอบครวัปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุน่” เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละสรา้งความรว่มมอื 
ของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมส่ีวนรว่มในการลดฝุน่ละออง PM2.5 และเปดิชอ่งทางใหป้ระชาชน
แจ้งเบาะแสรถควันดำาจากรถโดยสารสาธารณะผ่านสายด่วน ๑๕๘๔ และช่องทางต่างๆ ซึ่งผูแ้จ้งเบาะแสการกระทำาผิด 
จะได้รบัสว่นแบ่งค่าปรบั รอ้ยละ ๕๐ หลังหกัเงินนำาสง่เปน็รายได้แผน่ดิน (กรมการขนสง่ทางบก, ๒๕๖๓)

 องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพเรง่ดำาเนนิการตามมาตรการลดปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ในรถโดยสารประจำา
ทาง โดยแบง่มาตรการออกเปน็ ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะเรง่ด่วน และระยะยาว เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุน่ละออง PM2.5 สงูเกิน 
ค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ได้แบง่การดำาเนนิมาตรการออกเปน็ ๒ ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะเรง่ด่วน  
ดำาเนินการตรวจวัดควันดำารถโดยสารก่อนนำาออกให้บริการ ห้ามมิให้รถท่ีมีค่าไอเสียเกินร้อยละ ๓๕ ออกว่ิงโดยเด็ดขาด  
ตรวจสภาพและซ่อมบำารุงรถโดยสารทกุคันก่อนนำาออกมาใหบ้รกิาร และเปล่ียนมาใชน้้ำามนัดีเซล B20 ในรถโดยสารเคร่ืองยนต์
ดีเซล จำานวน ๒,๐๗๕ คัน ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ สามารถลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลงร้อยละ ๑๕  
ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์รอ้ยละ ๓๓ ไฮโดรคารบ์อนรอ้ยละ ๒๑ และลดฝุน่ละอองได้รอ้ยละ ๓.๗  และมาตรการระยะยาว  
ด้วยการจัดหารถโดยสารใหมท่ี่ใช้พลังงานเปน็มติรกับสิง่แวดล้อมมาใหบ้ริการ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ๒๕๖๓)

 กระทรวงคมนาคมได้กำาหนดมาตรการเรง่ด่วนในกรณปีรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 สงูกว่า ๙๐ ไมโครกรมั 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยการเร่งระบายการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
ยกเว้นค่าบริการจอดรถสำาหรบัผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟา้มหานคร และรถไฟฟา้แอรพ์อรต์ เรล ลิงค์ และเพิม่ความถ่ีการใหบ้รกิาร 
เก่ียวกับมาตรการระยะสัน้ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) มกีารพฒันาโครงขา่ยการใหบ้รกิารขนสง่สาธารณะใหเ้ชื่อมโยงทกุระบบ  
ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ผลักดันให้ใช้รถโดยสารท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  
(Natural Gas for Vehicles: NGV) รถโดยสารไฟฟา้ รถโดยสารไฮบริด ศกึษาความเหมาะสมในการปรบัลดอายุการตรวจ
สภาพรถยนต์ใชง้านและการเพิม่ภาษีรถยนต์เก่า จัดหาพื้นท่ีทำาจุดจอดแล้วจรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
ศกึษาความเหมาะสมในการจัดโซนนิง่ จำากัดจำานวนรถเขา้เมอืงในช่วงเวลาเรง่ด่วนเช้าและเยน็ และศกึษาความเปน็ไปได้ใน
การจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยมลพษิในรถยนต์ และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๕) โดยดำาเนนิการสอดคล้อง
มาตรการระยะส้ัน และนำาผลการศกึษามาดำาเนนิการ อาทิ ปรับลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใชง้านและการเพิม่ภาษีรถยนต์เก่า  
จัดระเบยีบถนนและเก็บค่าธรรมเนยีมรถยนต์ในเขตเมอืง การจัดการคมนาคมขนสง่ด้าน Demand Side Management (Traffic 
Demand Management) เพื่อเพิม่ความสามารถในการเขา้ถึงของประชาชนผูใ้ช้บรกิาร สง่เสริมการใช้น้ำามนัดีเซลยูโร ๕/๖  
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สง่เสริมการจัดหารถโดยสารสาธารณะใหมใ่หเ้ปน็ไปตามมาตรฐานยูโร ๕ ซึง่จะควบคมุการระบายฝุน่ละอองได้มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ (สำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ๒๕๖๒) 

 ผลการประชุมกลุ่มย่อยท่ีได้ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการฝุ่นละออง PM2.5 กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศพื้นท่ีควบคมุเหตรุำาคาญ เพื่อควบคมุการเผาในท่ีโล่ง 
และกิจกรรมการก่อสรา้งท่ีอาจสง่ผลกระทบต่างๆ รวมท้ังตรวจวัดควันดำารถราชการทุก ๖ เดือน หากรถมคีวันดำาเกินค่ามาตรฐาน 
และแก้ไขไมไ่ด้ จะดำาเนนิการจำาหนา่ย รว่มมอืกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรเทาการจราจรติดขดั กำาหนดใหร้ถขนขยะ 
ให้เก็บขนก่อน ๔.๐๐ น. ท้ัง ๕๐ เขต แจ้งผลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com  
ทางโทรศพัท์มอืถือ และในอนาคตจะใหม้กีารแจ้งเตือน เพื่อใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงเสน้ทางดังกล่าวและรว่มกันแก้ไขปญัหา  
เชญิหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทำาแผนปฏิบติัการแก้ไขฝุน่ละออง PM2.5  และเชญินกัวิชาการรว่มใหข้อ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปญัหา ใหค้วามรู้ในสถานศกึษาเพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนตระหนกัถึงปญัหาดังกล่าว รวมท้ังการวางผงัพัฒนาเมอืง 
โดยนำาเรื่องมลพษิทางอากาศมาร่วมวิเคราะหด้์วย

 ตามมาตรการในแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนวาระแหง่ชาติ “การแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละออง” ได้กำาหนด
มาตรการ แนวทางปฏิบติั และหนว่ยงานในการรับผดิชอบหลัก จากการดำาเนนิการท่ีผา่นมา พบว่า หลายมาตรการควรม ี
หนว่ยงานดำาเนนิการแก้ไขปญัหาหลัก รวมถึงการติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการในการลดมลพษิด้านฝุน่ละออง ดังนัน้  
จึงควรเรง่ประชาสมัพนัธแ์ละติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการท่ีกำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ พรอ้มกำาหนดหนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลักท่ีชดัเจน ไมซ่้ำาซอ้น และมอีำานาจดำาเนนิการ รวมถึงรณรงค์หา้มเผาในพื้นท่ีโล่ง และภาครัฐควรสนบัสนนุ
เกษตรกรใหส้ามารถเพิม่มลูค่าและจัดการเศษวัสดทุางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยไมใ่ช้วิธกีารเผา และเรง่รัดการใช้มาตรฐาน
ยูโร ๕/๖ เพื่อทดแทนรถเก่า และลดมลพษิในภาคการขนสง่ รวมท้ังควรมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องปรมิาณ องค์ประกอบ 
และแหล่งกำาเนดิของฝุน่ละออง PM2.5 และพฒันาระบบการพยากรณ ์ท่ีมคีวามถกูต้อง ชดัเจน และแมน่ยำา เพื่อกำาหนดมาตรการ
ในการปอ้งกันแก้ไขได้ถูกต้อง 

 
 ๓.๒.๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สถานการณฝ์ุน่ละออง PM2.5 พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พ้ืนท่ี 
ท่ีมปีญัหามลพษิทางอากาศส่วนใหญ่เปน็พื้นท่ีเมอืงท่ีมกีารจราจรหรอืรถบรรทุกขนสง่หนาแนน่ และพื้นท่ีท่ีมกีารเผาในท่ีโล่ง 
นอกจากนี ้สภาพภมูอิากาศเปน็ปจัจัยท่ีสำาคัญ เมื่อพจิารณาในช่วง ๙-๑๐ ปท่ีีผา่นมา ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 มค่ีาเกินมาตรฐาน 
ในทุกพื้นท่ีในประเทศไทย สำาหรบัพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มฝีุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ียราย
ปเีท่ากับ ๒๕.๗ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
มค่ีาเฉล่ียรายปอียูใ่นช่วง ๒๑-๓๖ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร สำาหรบัค่าเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง อยูใ่นชว่ง ๓-๑๓๔ ไมโครกรมั 
ต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ท้ังนี้ จำานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานและค่าเฉล่ีย 
รายปลีดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพจิารณาในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่า มรีะดับความเขม้ข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนด 
(๕๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร) ในช่วงต้นป ี(เดือนมกราคมถึงเมษายน) และปลายป ี(เดือนธนัวาคม) ของทกุป ีเมื่อพจิารณา
ในชว่ง ๙ ปท่ีีผา่นมา พบว่า ปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 มแีนวโนม้ลดลง

 ฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีเกินค่ามาตรฐานทำาใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสีย่ง  
และยงัทำาใหเ้กิดปญัหาทัศนวิสยัการมองเหน็ และสง่ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ ท้ังนี ้ผลกระทบของฝุน่ละออง 
PM2.5 ต่อสขุภาพของมนษุยข์ึน้อยูกั่บปรมิาณท่ีได้รับ ระยะเวลาการรบัสมัผสักิจกรรมท่ีทำา และปจัจัยสว่นบุคคลของผูไ้ด้ 
รบัสมัผสั ท่ีจะทำาใหเ้กิดความผดิปกติกับร่างกาย ต้ังแต่มอีาการเล็กนอ้ย จนกระท่ังถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจ 
และหลอดเลือด และฝุน่ละออง PM2.5 ยังถกูจัดเปน็สารก่อมะเรง็กลุม่ท่ี ๑ สำาหรบัมนษุย ์

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ดำาเนนิงานเพื่อบรหิารจัดการฝุน่ละออง PM2.5 ในพื้นท่ีต่างๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตามแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนวาระแหง่ชาติโดยมกีรมควบคมุมลพษิเปน็หนว่ยงานหลักและมหีลายหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมรบัผดิชอบดำาเนนิการปฏิบัติตามแผน โดยมมีาตรการระยะเรง่ด่วน/ชว่งวิกฤต ระยะสัน้ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  
และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) การลดมลพษิ ณ แหล่งกำาเนดิ โดยการตรวจสภาพและบำารุงรกัษารถยนต์ รณรงค์ 
ใหใ้ชร้ถสาธารณะ จัดหนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ีเพื่อช่วยเหลือและใหค้วามรูกั้บประชาชนและสถานศกึษา และเผยแพรข่อ้มลู
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คณุภาพอากาศและแจ้งเตือนผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศแก่ประชาชนผา่นชอ่งทางต่างๆ เปน็ต้น 

	 ข้อเสนอแนะ	

 สำาหรับแนวทางการดำาเนนิงานเพือ่บรหิารจัดการฝุน่ละออง PM2.5 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดังนี้

 ๑) กำาหนดรายละเอียด ขัน้ตอน ตัวชีวั้ด และหนว่ยงานรบัผดิชอบหลักในการดำาเนนิการตามมาตรการ
ต่างๆ ในแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนวาระแหง่ชาติ “การแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละออง” ใหชั้ดเจน พรอ้มใหม้กีารติดตาม
และประเมนิผลการดำาเนนิการ และปรบัปรุงเพื่อดำาเนนิงานในระยะถัดไป  

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพษิ กรมการขนส่งทางบก กรมอนามยั กรมควบคมุโรค 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร 

 ๒) ศกึษาและพฒันาระบบการตรวจวัดปรมิาณและองค์ประกอบฝุน่ละออง PM2.5 การคาดการณแ์หล่ง
กำาเนดิมลพษิ และระบบพยากรณท่ี์ถกูต้องและแมน่ยำา

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ และกรมควบคมุมลพษิ

 ๓) จัดอัตรากำาลัง อุปกรณ ์และบุคลากร ใหเ้พยีงพอเพื่อเข้มงวดการบังคับใชก้ฎหมายควบคุมแหล่งกำาเนดิ
ฝุน่ละออง PM2.5

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมการขนสง่ทางบก กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคมุมลพิษ

 ๔) พัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารถึงอันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีมีประสิทธิภาพ  
เขา้ถึงประชาชนท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ และหลากหลายชอ่งทาง

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมประชาสมัพนัธ ์กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ

 ๕) พฒันาเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิม่แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพษิจากแหล่งกำาเนดิ อาทิ  
การอุดหนุนในรูปแบบเงินช่วยเหลือ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่สถานประกอบการ หรือกิจการ 
ท่ีติดอุปกรณ์ลดเสยีงจากแหล่งกำาเนดิ

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน และกรมควบคมุมลพิษ

 ๖) พิจารณานำาภาษีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาใช้สำาหรับรถยนต์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม และลดปรมิาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล

  หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานเศรษฐกิจการคลัง กรมการขนสง่ทางบก และกรมควบคมุมลพิษ

 ๗) สง่เสรมิการใช้พลังงานท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อมในภาคการขนสง่ และสง่เสรมิการใชร้ะบบขนส่งมวลชน
เพิม่ขึน้ 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน กรมการขนสง่ทางบก 
กรมควบคมุมลพษิ และกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม

 ๘) ปรบัปรุงระบบขนสง่สาธารณะใหค้รอบคลมุและเช่ือมโยงการเดินทางอย่างครบวงจรและมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงสนบัสนนุใหป้ระชาชนปรบัเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

  หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน กรมการขนสง่ทางบก และกรมควบคมุ
มลพิษ 

 ๙) เพิม่พื้นท่ีสเีขียวบริเวณพื้นท่ีว่างในเมอืง ชุมชน พื้นท่ีของเอกชน บา้นเรอืนประชาชน และอาคารสงู  
โดยเลือกใชพ้นัธุไ์มท่ี้เหมาะสมและช่วยปอ้งกันฝุน่ละออง

  หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมโยธาธกิาร 
และผงัเมอืง และสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
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 ๑๐) เร่งรัดการสง่เสริมและยกระดับการผลิตท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม และสนบัสนนุเทคโนโลยกีารผลิต 
ท่ีสะอาด อาทิ การปรับปรุงแผนผังโรงงาน การปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การเพิ่มระบบอัตโนมัติ  
และการนำาเทคโนโลยีใหมม่าใช้เพื่อลดการเกิดของเสยี เปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคมุมลพษิ

 ๑๒) จัดทำาผงัเมอืงบูรณาการ โดยการนำาประเด็นการลดมลพษิทางอากาศเขา้ไปในกระบวนการจัดวางผงัเมอืง

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และกรมควบคมุมลพิษ

 ๑๓) ส่งเสริมการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์ โดยจัดให้มีระบบการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-
motorized Transportation: NMT) ท่ีใช้งานได้จริง อำานวยความสะดวกแก่ประชาชน จนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมา
ใชร้ถท่ีไมใ่ชเ้คร่ืองยนต์ 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน และกรมสง่เสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม

๓.๓ ไฟไหม้ป่า 
 ไฟไหมป้า่ มสีาเหตมุาจากธรรมชาติและการกระทำาของมนษุย ์ สาเหตุหลักท่ีมาจากการกระทำาของมนษุย ์ ได้แก่  
การเก็บหาของปา่และการล่าสตัว์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทำาใหเ้สยีสมดลุของระบบนเิวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว และสขุภาพประชาชน

 ๓.๓.๑ สถานการณ์

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มพีื้นท่ีถกูไฟไหมร้วม ๑๕๑,๗๗๒ ไร ่เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๑๗๒.๑๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึง่มพ้ืีนท่ีถกูไฟไหมร้วม ๕๕,๗๖๖ ไร่ สำาหรับปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขอ้มลู ณ ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓) พบว่า พื้นท่ีถกูไฟไหม ้
เกือบทกุภาคเพิม่ขึน้จากปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ ท่ีพื้นท่ีถกูไฟไหมล้ดลง โดยมพีื้นท่ี 
ถกูไฟไหมท้ั้งประเทศรวม ๑๗๔,๘๑๓ ไร่ และเมื่อพิจารณาในช่วง ๗ ปท่ีีผา่นมา พบว่า สถิติการดับไฟปา่มแีนวโนม้เพ่ิมขึน้ 
เชน่เดียวกับพ้ืนท่ีถกูไฟไหม ้(กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๓) การดับไฟปา่ของกรมปา่ไมใ้น พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีการดับไฟ ๑,๕๔๔ ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้รวม ๖๑,๕๐๕ ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีการดับไฟป่า ๕๒๐ ครั้ง  
มีพื้นท่ีถูกไฟไหม้รวม ๑๗,๕๕๖ ไร่ เมื่อพิจารณาพื้นท่ีถูกไฟไหม้ท่ีมีการดับไฟป่าในแต่ละภาค พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นท่ีภาคเหนือถูกไฟไหม้มากท่ีสุด ๔๙,๔๐๐ ไร่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นท่ีปา่ไมข้องประเทศไทย รอ้ยละ ๗๐ เปน็ปา่เต็งรงั ซ่ึงเกิด 
ไฟไหม้เป็นประจำาทุกปีโดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้ นตัวได้ใหม่ในฤดูฝน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุพ์ชื, ๒๕๖๓ และกรมปา่ไม,้ ๒๕๖๓)

 จากการติดตามสถานการณจุ์ดความร้อนสะสม (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite (VIIRS๑) ในช่วงวันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า มจีำานวนจุดความรอ้นสะสม 
ท้ังประเทศรวมท้ังสิน้ ๒๐๕,๒๘๘ จุด ค่อนขา้งคงท่ีจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมจุีดความรอ้นสะสม ๒๐๕,๓๗๓  
จุด โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ ๐.๐๔ พบว่า ปรากฏจุดความร้อนสะสมสูงสุดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ๘๓,๐๘๔ จุด  
รองลงมาคือ พื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ ๕๓,๓๕๓ จุด พื้นท่ีเกษตร ๓๖,๕๕๗ จุด พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.)  
๑๗,๔๑๔ จุด พื้นท่ีชุมชนและอ่ืนๆ ๑๓,๒๓๕ จุด และพ้ืนท่ีรมิทางหลวง (๕๐ เมตร) ๑,๖๖๓ จุด ตามลำาดับ สว่นใหญพ่บจุด
ความร้อนสะสมเกิดข้ึนในภาคเหนอื ๑๒๙,๓๒๘ จุด (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), 
๒๕๖๓ก)

๑ ระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) ติดต้ังบนดาวเทียม Suomi NPP
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 การเกิดไฟไหมป้า่สว่นใหญ่เกิดขึน้ในช่วงเดือนกุมภาพนัธถึ์งเมษายนของทกุป ีจากขอ้มลูสถิติของการเกิดไฟปา่ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ พบว่า ไฟไหมป้า่มสีาเหตหุลักมาจากการเก็บของปา่ และการล่าสัตว์ โดยมค่ีาเฉล่ียร้อยละ 
๖๘.๙๐ และรอ้ยละ ๘.๘๘ ตามลำาดับ สำาหรบัพื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนอื พบว่า ไฟไหมเ้กิดจากการหาของปา่ รอ้ยละ ๗๕.๑๗ 
และจากการล่าสตัว์ รอ้ยละ ๙.๓๔ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๒) 

 ๓.๓.๒ ผลกระทบ 

 ความรุนแรงของไฟป่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำาให้ปริมาณฝุ่นละออง PM10  
และฝุน่ละออง PM2.5 เพิม่สงูขึน้เกินมาตรฐานบางช่วงเวลา สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน ตลอดจนด้านการท่องเท่ียว 
และเศรษฐกิจ

 ไฟไหม้ป่าส่งผลกระทบต่อสังคมพืช โดยไฟป่าจะทำาลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ และไม้พื้นล่าง ทำาให้เกิด 
การขาดชว่งของการสบืพันธุท์ดแทนตามธรรมชาติ นำามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของปา่ อีกท้ังยงัทำาใหก้ารเจริญเติบโต
ของต้นไมแ้ละคุณภาพของเนื้อไมล้ดลง ผลกระทบต่อดิน เมื่อไฟปา่ทำาลายสิง่ปกคลุมดิน ทำาใหดิ้นไมส่ามารถอุ้มน้ำาไว้ได้  
เกิดการพงัทลายได้ง่ายในฤดฝูน และทำาใหค้วามอุดมสมบูรณข์องดินลดลง ผลกระทบต่อน้ำา โดยพื้นท่ีท่ีเกิดไฟปา่เปน็ประจำา 
ทำาใหค้วามสามารถในการดดูซับน้ำาลดลง เมื่อฝนตกลงมาทำาใหเ้กิดการไหลบา่ของน้ำาอยา่งรวดเรว็ และเกิดน้ำาปา่ไหลหลาก 
ส่วนในฤดแูล้งก็จะเกิดภัยแล้งจากปริมาณน้ำาในแหล่งน้ำาและน้ำาใต้ดินลดลง ผลกระทบต่อสตัว์ปา่และส่ิงมชีีวิต โดยไฟปา่ 
ท่ีมีความรุนแรงจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด รวมท้ังยังทำาลายแหล่งน้ำา แหล่งอาหาร และแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
ของสัตว์ปา่ ทำาใหป้ระชากรและความหลากหลายของสัตว์ปา่และส่ิงมชีีวิตลดลง (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพื์ช, 
๒๕๖๒)

 ๓.๓.๓ การดำาเนินงาน

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมกีารดำาเนนิการเพื่อดแูลพื้นท่ีปา่ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

 กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ได้แบ่งพื้นท่ีท่ีมคีวามสำาคัญและเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่ออกเปน็  
๓ ระดับ คือ พ้ืนท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่สูง ๒๕ จังหวัด พื้นท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่ปานกลาง ๒๘ จังหวัด และพื้นท่ีเสีย่ง 
ต่อการเกิดไฟปา่ต่ำา ๑๒ จังหวัด โดยมมีาตรการแก้ไขปญัหาไฟปา่ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเปน็ ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการ 
การประชาสมัพนัธ ์ มาตรการการปอ้งกันไฟปา่ มาตรการการจัดการเชื้อเพลิง มาตรการการมสีว่นรว่มในการแก้ไขปญัหา 
ไฟปา่ และมาตรการการดับไฟปา่ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๒)

 สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะหห์มอกควัน ๑ ช่วงเวลา 
ต่อวัน ประมาณ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีการสะสมของฝุน่ละอองขนาดเล็กและกลุ่มควันชัดเจนท่ีสุด  
ครอบคลุมพื้นท่ีประเทศไทย และจัดทำาแผนท่ีเผยแพร่หมอกควัน ๒ ชุด ได้แก่ แผนท่ีการปกคลุมของหมอกควันและ 
การคาดการณค์วามเรว็และทิศทางลมในพื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนอื และแผนท่ีการปกคลุมของหมอกควันและการคาดการณ์
ความเรว็และทิศทางลมของประเทศไทย และมกีารติดตามสถานการณไ์ฟปา่และหมอกควันอยา่งต่อเนื่อง โดยรว่มบูรณาการ
ขอ้มลูกับทกุภาคส่วน โดยเฉพาะศนูย์อำานวยการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควันภาคเหนอื และกองบญัชาการ 
ควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ โดยมีการดำาเนินงานเพิ่มเติมจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ขยายพื้นท่ี 
การติดตามสถานการณจ์าก ๙ จังหวัด เปน็ ๑๗ จังหวัด การพฒันาระบบปฏิบติัการภารกิจไฟปา่ (http://faipa.gistda.or.th) 
สำาหรบัใชใ้นการสัง่การ และใหห้นว่ยงานปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเรว็ผา่น Mobile Application และเนน้การติดตาม 
และใชข้้อมลูจากดาวเทียมระบบ VIIRS เปน็หลัก เนื่องจากใหร้ายละเอียดดีกว่าดาวเทียมระบบ Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) สามารถตรวจวัดกองไฟท่ีมขีนาดเล็กได้ (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ข)
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 ๓.๓.๔ กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่

 ไฟไหมป้า่ในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนอื ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ พบว่า สาเหตุหลักเกิดจากการหา 
ของปา่ ร้อยละ ๗๕.๑๗  การล่าสตัว์ รอ้ยละ ๙.๓๔ การเผาไร่ รอ้ยละ ๓.๗๐ และจากสาเหตอ่ืุน ได้แก่ อุบติัเหต ุความประมาท  
การเล้ียงสตัว์ การลักลอบทำาไม ้นกัท่องเท่ียว และความขดัแยง้ รอ้ยละ ๑๑.๗๙ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช, 
๒๕๖๒)

 จากสถิติจุดความรอ้นสะสมจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS พบว่า จุดความรอ้นสะสม ในพื้นท่ี ๙ จังหวัด 
ภาคเหนอื ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่แมฮ่่องสอน ลำาปาง เชยีงราย ตาก นา่น แพร่ พะเยา และลำาพนู ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม- 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบจุดความร้อนสะสมในพื้นท่ีดังกล่าว จำานวน ๘๘,๘๕๕ จุด โดยจังหวัดเชยีงใหมม่จุีดความรอ้นสะสม 
สงูสุด ๒๑,๖๕๘ จุด และจุดความรอ้นสะสมสงูสดุเกิดขึน้ในพ้ืนท่ีปา่อนรุกัษ์ ๑๑,๓๐๖ จุด และปา่สงวนแหง่ชาติ ๙,๒๓๔ จุด  
ขณะท่ีพื้นท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร พื้นท่ีริมทางหลวง (๕๐ เมตร) และพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซึง่เปน็พื้นท่ีท่ีอนญุาต
ใหเ้กษตรกรเขา้ทำาประโยชนใ์นพื้นท่ีได้ด้วยการอยู่อาศยัและใชท้ำาเกษตรกรรม พบว่า มจุีดความรอ้นสะสมจำานวน ๑,๑๑๗ จุด  
(ตารางท่ี ๓.๑) (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ข) 

ตารางที่	 ๓.๑	 จุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 	 ๙	 จังหวัดภาคเหนือ	 จากดาวเทียม	 Suomi	 NPP	 ระบบ	 VIIRS	 
ระหว่างวันที่	๑	มกราคม-๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓

จังหวัด

การใช้ประโยชน์ทีดิ่น	(จุด)

เขต	สปก.* ชุมชน
และอ่ืนๆ

ป่าสงวนแหง่
ชาติ ป่าอนุรกัษ์ พื้นทีเ่กษตร

พื้นที่
รมิทางหลวง	
(๕๐	เมตร)

รวม

เชียงใหม่ ๕๓๓ ๔๓๐ ๙,๒๓๔ ๑๑,๓๐๖ ๑๓๕ ๒๐ ๒๑,๖๕๘

แมฮ่่องสอน ๑๗ ๒๘๗ ๖,๒๒๖ ๙,๙๗๗ ๙๖ ๔ ๑๖,๖๐๗

ลำาปาง ๔๕๓ ๒๙๓ ๓,๗๓๖ ๓,๗๙๐ ๒๔๙ ๓๕ ๘,๕๕๖

เชียงราย ๒๕๐ ๒๒๔ ๓,๙๙๑ ๒,๖๒๐ ๒๙๔ ๑๒ ๗,๓๙๑

ตาก ๓๓๗ ๔๒๑ ๔,๔๔๐ ๙,๔๒๙ ๒๐๑ ๑๔ ๑๔,๘๔๒

นา่น ๑๖๓ ๑๔๙ ๓,๗๒๙ ๓,๓๐๖ ๑๖๙ ๗ ๗,๕๒๓

แพร่ ๒๑๕ ๑๓๓ ๓,๐๖๑ ๑,๕๙๑ ๑๕๘ ๑๑ ๕,๑๖๙

พะเยา ๑๖๑ ๑๖๐ ๙๒๖ ๒,๕๕๕ ๑๒๔ ๓ ๓,๙๒๙

ลำาพูน ๔๙ ๑๓๐ ๑,๒๒๐ ๑,๖๘๘ ๘๒ ๑๑ ๓,๑๘๐

รวม ๒,๑๗๘ ๒,๒๒๗ ๓๖,๕๖๓ ๔๖,๒๖๒ ๑,๕๐๘ ๑๑๗ ๘๘,๘๕๕

หมายเหต	ุ: * สปก. คือ ท่ีดินของรัฐ ถือครองโดยสำานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเปน็หนว่ยงานของรัฐท่ีอนญุาตใหเ้กษตรกร 
 เข้าทำาประโยชนใ์นพื้นท่ีได้ด้วยการอยู่อาศยัและใช้ทำาเกษตรกรรม

ทีม่า	:	สำานกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) (๒๕๖๓ข)

 จากสถิติใน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ พบว่า ความหนาแนน่ของจุดความรอ้นสะสมบรเิวณพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่า ๕ จุดต่อตารางกิโลเมตรในหลายพื้นท่ี  โดยสว่นใหญเ่กิดขึน้ท่ีอำาเภอไชยปราการ เชยีงดาว สะเมงิ แมแ่จ่ม ฮอด  
และอมก๋อย (รูปท่ี ๓.๕) (สำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ, ๒๕๖๓) 
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รูปที่	๓.๕	ความหนาแน่นของจุดความร้อน	(Hotspot)	บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	
ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘-๑๓	พฤษภาคม	๒๕๖๓

ทีม่า	:	สำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ (๒๕๖๓)

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 293



 ผลการวิเคราะหพ์ื้นท่ีเผาไหมส้ะสมจากข้อมลูดาวเทียม Landsat-8 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ๙ จังหวัด 
ภาคเหนอื มพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสมรวม ๘,๖๖๐,๔๗๑ ไร ่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๒๐.๐๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสม 
รวม ๗,๒๑๑,๕๑๗ ไร่ สำาหรบัพ้ืนท่ีเผาไหมส้ะสมจังหวัดเชยีงใหมใ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า มพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสม ๑,๓๘๔,๐๗๘ ไร ่ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๔๕.๒๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสม ๙๕๓,๑๓๕ ไร ่โดยเกือบทกุจังหวัดมพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสมเพิม่ขึน้  
ได้แก่ จังหวัดเชยีงราย นา่น พะเยา แพร ่ แมฮ่่องสอน ลำาปาง และลำาพนู ยกเว้นจังหวัดตากท่ีมพีื้นท่ีเผาไหมส้ะสมลดลง  
(รูปท่ี ๓.๖) (สำานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๓ข) 

รูปที่	๓.๖	พื้นที่เผาไหม้สะสม	๙	จังหวัดภาคเหนือ	จากดาวเทียม	Landsat-8	พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๓	

ทีม่า	:	สำานกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) (๒๕๖๓ข)

 จากสถานการณฝ์ุน่ละอองในพื้นท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนอืใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า จำานวนวันท่ีปรมิาณฝุน่ละออง 
PM10 เกินมาตรฐานเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ สำาหรับจังหวัดเชยีงใหม ่ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มจีำานวนวันท่ีปรมิาณ
ฝุน่ละออง PM10 เกินมาตรฐาน จำานวน ๒๙ วัน เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ ท่ีมจีำานวน ๑๔ และ ๔ วัน ตามลำาดับ  
(กรมควบคมุมลพษิ อ้างถึงในกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๒)

 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง ท่ีสถานีตรวจวัดศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ในชว่ง ๘ ปท่ีีผา่นมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒) พบว่า มรูีปแบบคล้ายคลึงกันทุกป ีคือจะเกินค่ามาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ-์ 
เดือนเมษายน และมค่ีาสงูสดุในเดือนมนีาคมของทกุป ี และสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ ๔-๕ เท่า สำาหรบั พ.ศ. ๒๕๖๓  
มปีรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 สงูเกินค่ามาตรฐานในชว่งเดือนมกราคม-เมษายน และสงูสดุชว่งวันท่ี ๑๓-๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓  
(รูปท่ี ๓.๗ และ ๓.๘) (สมพร จันทระ, ๒๕๖๓)

พื้
นท

ี่ เผ
าไ

หม
้สะ

สม
 (ไ

ร่)

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน

พ้ืนท่ีเผาไหม้ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยละพ้ืนท่ีเผาไหม้ของพ้ืนท่ีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

พ้ืนท่ีเผาไหม้ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละพ้ืนท่ีเผาไหม้ของพ้ืนท่ีจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อ
ยล

ะ

๙๕๓,๑๓๕

๑,๕๕๐,๒๒๘ ๑,๕๒๘,๓๗๕

๑,๐๒๒,๑๑๒

๕๐๒,๙๔๙
๖๒๘,๔๔๕

๒๘๗,๑๗๒

๔๐๔,๔๓๐
๓๓๔,๖๗๑

๖.๕๔
๑๐.๐๕

๑๓.๔๕
๑๐.๘๙ ๙.๔๒ ๑๐.๔๔

๒๒.๓๖
๑๗.๑๗ ๒๐.๐๖

๑๗.๙๗
๑๓.๑๐

๑๙.๑๓

๙.๙๘
๗.๔๓๘.๒๗

๑๔.๓๓

๖.๙๒๔.๒๓

๔๗๓,๑๕๑

๑,๔๕๔,๗๔๑

๑,๗๘๖,๑๙๔

๑,๓๔๐,๔๐๒

๕๖๑,๔๖๑

๘๗๒,๙๒๖

๓๖๔,๓๘๕

๑,๓๘๔,๐๗๘

๔๒๓,๑๓๓
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ทีม่า	: สมพร จันทระ (๒๕๖๓) 

รูปที่	๓.๘	ปริมาณฝุ่นละออง	PM2.5	ค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	บริเวณอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
เดือนมกราคม-มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

รูปที่	๓.๗	ปริมาณฝุ่นละออง	PM2.5	ค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	สถานีตรวจวัดศรีภูมิ	(36t)	
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๒ 
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มาตรฐานประเทศไทยไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. มาตรฐานองค์กรอนามัยโลกไม่เกิน ๒๕ มคก./ลบ.ม.

๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๘ ๒๕๖๑๒๕๖๐๒๕๕๙ ๒๕๖๒

ทีม่า	:	สมพร จันทระ (๒๕๖๓)

ไม
โค

รก
รัม

ต่อ
ลูก

บา
ศก

์เม
ตร

สถานีช้างเผือก (35t) สถานีศีรีภูมิ (36t)
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๑๓-๓-๖๓
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 ไฟไหมป้า่สง่ผลใหม้ปีรมิาณฝุน่ละออง PM10 และฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน รวมท้ังยงัเปน็ตัวกลาง
นำาพาสารอ่ืนๆ เขา้สู่รา่งกาย ทำาใหเ้ปน็อันตรายต่อสุขภาพของมนษุย์ ในจังหวัดเชียงใหมแ่ละพื้นท่ีในเขตภาคเหนอืตอนบน 
จากการติดตามกลุม่โรคท่ีเฝา้ระวังจากสถานการณห์มอกควันในภาคเหนอื ๔ กลุม่โรค ได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหวัใจ 
และหลอดเลือด กลุม่โรคทางเดินหายใจ และกลุม่โรคผวิหนงัอักเสบ พบว่า ในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกป ี ระหว่าง  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ จำานวนผูป้ว่ยมแีนวโนม้คล้ายคลึงกัน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ช่วงกลางเดือนมนีาคมมจีำานวนผูป้ว่ยสงูสดุ 
สอดคล้องกับปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 สูงสดุในช่วงเวลาดังกล่าว (รูปท่ี ๓.๙) และใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า กลุ่มโรคหวัใจ 
และหลอดเลือดมผีูป้ว่ยสงูสดุ รองลงมาคือ กลุม่โรคทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ และโรคผวิหนงัอักเสบ (สมพร จันทระ, 
๒๕๖๓) (รูปท่ี ๓.๑๐) 

รูปที่	๓.๙	จำานวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๑	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๐

จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๑	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๐

หมายเหต	ุ:	 - โรคเฝา้ระวังม ี๔ กลุ่มโรค ได้แก่ กลุม่โรคตาอักเสบ กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลือด กลุม่โรคทางเดินหายใจ และกลุม่โรคผวิหนงัอักเสบ

 - พื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย ลำาพูน ลำาปาง พะเยา แพร่ นา่น และแมฮ่่องสอน

ทีม่า	:	สมพร จันทระ (๒๕๖๓) 
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รูปที่	๓.๑๐	จำานวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๑	(๑	มกราคม-๒๙	เมษายน	๒๕๖๐)

หมายเหต	ุ:	 พื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย ลำาพูน ลำาปาง พะเยา แพร่ นา่น และแมฮ่่องสอน

ทีม่า:	สมพร จันทระ (๒๕๖๓) 

 

 ผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ฝุน่ละออง PM2.5 สง่ผลทำาให้
ระยะทางการมองเหน็ลดลง เกิดการบดบังทัศนวิสยัการมองเหน็ผา่นอากาศลดลงรอ้ยละ ๒๕-๔๕ เนื่องจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก 
ท่ีมใีนบรรยากาศท้ังท่ีเปน็ของแขง็และของเหลว สามารถดดูซบัและทำาใหเ้กิดการหกัเหของแสง ทำาใหพ้ลังงานแสงอาทิตย์ 
ตกกระทบผวิโลกลดลง และด้านเศรษฐกิจ ภาคเหนอืมคีวามสำาคัญด้านการท่องเท่ียว เปน็แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมล้านนา แต่ฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่องเท่ียว ทำาใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาในพ้ืนท่ีลดลง ภาคเอกชน 
ท่ีใหบ้ริการด้านการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการรายยอ่ยด้านการท่องเท่ียว และผูค้้าขายและใหบ้รกิารรายบุคคล อาทิ แมค้่าหาบเร่ 
มอเตอร์ไซต์รบัจ้าง และคนนำาเท่ียวมรีายได้ลดลงจากจำานวนนกัท่องเท่ียวนอ้ยลง และต้องมภีาระด้านค่าใชจ่้ายสขุภาพมากขึน้
จากการรกัษาพยาบาล การเดินทาง และอ่ืนๆ (ขนษิฐา ชัยรตันาวรรณ และณัฐพศตุม ์ภัทธริาสนิสิริ, ๒๕๖๓) 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารดำาเนนิการในด้านการปอ้งกันไฟไหมป้า่ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชยีงใหม ่ดังนี้

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้จัดการประชุมเชงิปฏิบติัการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรยีน 
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาหมอกควันภาคเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชยีงใหม ่ได้มแีนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ได้แก่ บัญชาการและบูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดหา 
และสนับสนุนด้านอัตรากำาลัง อุปกรณ์ ยานพาหนะ และงบประมาณ เฝ้าระวังและดับไฟ บริหารจัดการเช้ือเพลิง 
และการจัดระเบยีบการเผา สรา้งการรับรูใ้หแ้ก่ประชาชน ส่งเสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุภาคส่วน ผลักดันการถ่ายโอนภารกิจ
การควบคุมไฟปา่ กำาหนดตัวชีวั้ดการดำาเนนิงาน ฟ้ืนฟพูื้นท่ีปา่ท่ีได้รบัความเสยีหายจากไฟไหม ้และแก้ไขปญัหาหมอกควัน
ขา้มแดน (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๓)

 กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ได้กำาหนดมาตรการ ได้แก่ (๑) การประชาสมัพนัธ ์อาทิ เผยแพร่ความรู ้ 
จัดกิจกรรม รณรงค์ขอความรว่มมอืประชาชนงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวเขตปา่ (๒) การปอ้งกันไฟปา่ อาทิ สง่เสริมความรู ้
การทำาเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา ใช้เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา จัดระเบยีบการเผา ใชป้ระโยชนจ์ากเศษวัสดุการเกษตร  
และลดการเผาพ้ืนท่ีเกษตร ออกประกาศกำาหนดเขตควบคุมไฟป่า ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดทำาแผนท่ีจำาแนกพื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนระดมพลดับไฟป่า ลาดตระเวนตรวจปราบปราม 
และการบงัคับใชก้ฎหมายอย่างเข้มข้น และตรวจติดตามขอ้มลูจุดความรอ้น และนำาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบั (UAV๒  

๒ อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เปน็อากาศยานท่ีไมม่นีกับินประจำาการอยู่บนเครื่อง เปน็อากาศยานท่ีไร้คนขับ หรือนกับิน
แต่สามารถควบคุมได้
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หรอืโดรน (DRONE)) มาสนบัสนนุการปฏิบัติงาน (๓) การจัดการเชื้อเพลิง ได้แก่ จัดทำาแนวกันไฟ การชงิเผา ลดปรมิาณเชื้อเพลิง 
และนำาวัชพืชในพ้ืนท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่มาเพิม่มลูค่า (๔) การมสีว่นรว่มในการแก้ไขปญัหาไฟปา่ อาทิ สรา้งผูน้ำาจิตอาสา 
เพื่อแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควัน ประสานความรว่มมอืกับเครอืขา่ยการแก้ไขปญัหาไฟปา่ จัดกิจกรรมเสวนา/เวทีเครอืขา่ย 
เพื่อระดมความคิดเหน็ในการวางกฎกติกาของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควันของชุมชน และจัดทำา
บนัทึกขอ้ตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระดับท้องถ่ิน และ (๕) การดับไฟปา่ อาทิ เตรยีมความพรอ้ม 
ด้านบุคลากร เครื่องมอื/อุปกรณส์ำาหรบัปฏิบติังานดับไฟปา่ กำาหนดพื้นท่ีรบัผดิชอบดับไฟปา่ และจัดต้ังกองอำานวยการควบคุม 
ไฟปา่ (กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื, ๒๕๖๒)

 จากการสัมภาษณ์รองผูว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชยีงใหม ่พบว่า ได้แบง่พื้นท่ีออกเปน็ ๒ โซนหลัก คือ ในเมอืงและนอกเมอืง โดยกลุม่คนในเมอืงไมต้่องการใหม้กีารเผา  
สว่นกลุม่ท่ีอยูน่อกเมอืงโดยเฉพาะคนท่ีทำาการเกษตรต้องการใหม้กีารเผา อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
พบว่าท้ัง ๒ พ้ืนท่ี ประสบปญัหาฝุน่ละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานเชน่เดียวกัน มกัเกิดขึน้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธถึ์งเมษายน 
ของทกุป ีแต่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ท่ีผา่นมามคีวามรุนแรงมาก เนื่องสภาพอากาศมคีวามแหง้แล้ง และอากาศไหลเวียนไม่
ดี จึงมมีาตรการหา้มเผาในชว่งระยะเวลาดังกล่าว สำาหรบัชว่งท่ีอนญุาตใหเ้ผาจะมแีนวทางกำากับควบคมุ ด้วยการ (๑) จัดตาราง 
การเผาระดับหมูบ่า้น โดยใหผู้ใ้หญบ่า้นเปน็ผูค้วบคมุ และแจ้งขอ้มลูท่ีแนน่อนว่าจะมกีารเผาพื้นท่ีไหน จำานวนก่ีไร ่และกำาหนด 
ชว่งเวลาใหเ้ผา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ เท่านัน้ (๒) เพิม่วิธกีารกำาจัดเช้ือเพลิงประเภทใบไม ้โดยการนำามาอัดเปน็ฟอ่น 
ส่งขายในราคา ๒ บาทต่อกิโลกรมั ซ่ึงจังหวัดเชยีงใหมไ่ด้สนบัสนนุเครื่องอัดฟอ่น (๓) จัดพื้นท่ีการเผา โดยใหเ้ผาออกจาก
แนวปา่ออกมา ท้ังนีเ้พ่ือปอ้งกันไฟลามเขา้ปา่และเปน็การทำาแนวกันไฟ (๔) สนบัสนนุการนำาเทคโนโลยทีางอุตุนยิมวิทยามาใช ้
ในการกำาหนดช่วงเวลาการเผา (๕) จัดใหม้หีนว่ยลาดตะเวน/จุดตรวจ เพื่อปอ้งกันการเกิดไฟในพื้นท่ีปา่ (๖) จัดเฮลิคอปเตอร์
ช่วยในการบรรทุกน้ำาเพ่ือดับไฟ (๗) ใช้โดรนเข้ามาช่วยในการสำารวจติดตาม (๘) ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  
ในชว่งวิกฤต นอกจากนี ้กรณกีารปลกูพชืเชงิเด่ียว อาทิ ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ยงัมคีวามจำาเปน็ เนื่องจากเหมาะแก่การปลกูในพ้ืนท่ี
เชงิเขา เปน็พชืท่ีใชน้้ำานอ้ย และใหผ้ลผลิตสม่ำาเสมอ อย่างไรก็ตาม ควรใหค้วามรูท่ี้ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดการเผา เชน่ 
การนำาซงัขา้วโพดไปใช้ในการผลิตถ่านชีวมวล เปน็ต้น รวมถึงในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนจำานวนหนึง่ 
ย้ายกลับมาจังหวัดเชียงใหม ่บางสว่นกลับมาทำาการเกษตร ซ่ึงมโีอกาสท่ีจะขยายพ้ืนท่ีทำาการเกษตรของครอบครัว หากดำาเนนิ
การไมถ่กูต้องอาจทำาใหเ้กิดปญัหาฝุน่ละอองเพิม่ข้ึน ซ่ึงต้องมกีารเฝา้ระวังกันต่อไป (นายคมสนั สวุรรณอัมพา, ๒๕๖๓)

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ  
เก่ียวกับแนวทางการบรหิารจัดการไฟไหมป้า่ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ่ ท่ีประชุมเหน็ว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหมป้า่มาจากมนษุย์
เปน็สว่นใหญ ่และในอดีตไฟไหมป้า่เกิดข้ึนทกุปแีต่ไมรุ่นแรง ประชาชนมกีารจัดการเชื้อเพลิงและทำาแนวกันไฟ แต่เนื่องจาก 
ในระยะท่ีผา่นมา มเีชื้อเพลิงในปา่สะสมเพ่ิมขึน้มาก อาทิ ใบไมแ้ละก่ิงไมแ้หง้ ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มฝีนตกนอ้ย  
และเกิดปญัหาภัยแล้งครอบคลมุพื้นท่ี เมื่อเกิดไฟปา่ข้ึน ทำาใหไ้ฟปา่ลกุลามอยา่งรวดเรว็และรุนแรง ทำาใหไ้มส่ามารถเข้าไป
ควบคุมได้ทันท่วงที อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลพื้นท่ีป่า ยังมีข้อจำากัดด้าน 
กฎระเบยีบในการใชง้บประมาณ ความเพยีงพอของงบประมาณ และอัตรากำาลัง จำาเปน็ต้องสรา้งเครือข่ายของประชาชน
ในการเฝ้าระวังไฟป่า มีการฝึกอบรมเพื่อเข้าดับไฟอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ซ่ึงภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจำาเป็น
ต้องสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจำาเป็น และค่าเชื้อเพลิง รวมถึงเป็นกำาลังใจแก่ 
ผูป้ฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตาม การลดปริมาณเช้ือเพลิงสะสมในพ้ืนท่ีป่ายังมีความจำาเป็นเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า  
ผลกระทบจากไฟไหมป้า่ก่อใหเ้กิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบนเิวศปา่ไมร้วมถึงสิง่มชีวิีตในปา่ และผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  
เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งฝุ่นละออง PM10 และฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่า 
มาตรฐาน และสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ ทำาใหก้ารท่องเท่ียวในจังหวัดเชยีงใหมล่ดลง โดยหากสามารถประเมนิผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึน้เปน็มลูค่าทางเศรษฐกิจได้ การนำางบประมาณมาใช้ดำาเนนิมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญัหาไฟไหมป้า่ จะแสดงใหเ้หน็
ถึงความคุม้ค่าท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน

 ๓.๓.๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ไฟไหมป้า่มสีาเหตุหลักมาจากการกระทำาของมนษุย ์โดยเฉพาะการเก็บของปา่และการล่าสตัว์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ขอ้มลู ณ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) มพ้ืีนท่ีถกูไฟไหมร้วม ๑๗๔,๘๑๓ ไร ่เพิม่ขึน้เกือบทุกภาคของประเทศจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้น
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ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ โดยภาคเหนอืเปน็ภาคท่ีมไีฟปา่เกิดขึน้บอ่ยครัง้ มจุีดสะสมความรอ้นใน ๙ จังหวัดภาคเหนอื  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๘๘,๘๕๕ จุด โดยจังหวัดเชียงใหมม่จุีดความรอ้นสะสมสงูสุด ๒๑,๖๕๘ จุด โดยพบจุดความรอ้นสะสม
สงูสดุในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์มากท่ีสดุ และรองลงมาพบในปา่สงวนแหง่ชาติ เมื่อพจิารณาจุดความรอ้นสะสมหนาแนน่มากกว่า  
๕ จุดต่อตารางกิโลเมตร เกิดข้ึนท่ีอำาเภอไชยปราการ เชยีงดาว สะเมงิ แมแ่จ่ม ฮอด และอมก๋อย จากการวิเคราะหพ์ื้นท่ีเผา
ไหมส้ะสมจากขอ้มลูดาวเทียม Landsat-8 พบว่า พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหมม่พีื้นท่ีเผาไหมส้ะสมรวม ๑,๓๘๔,๐๗๘ ไร ่ 
เพิม่ขึ้นร้อยละ ๔๕.๒๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมี ๙๕๓,๑๓๕ ไร่ จากสถิติปริมาณฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีสถานีตรวจวัดศรีภูมิ  
อำาเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ่ในช่วง ๘ ปท่ีีผา่นมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒) พบว่า ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
ระหว่างเดือนกมุภาพนัธถึ์งเดือนเมษายน สำาหรบั พ.ศ. ๒๕๖๓ มปีริมาณฝุน่ละออง PM2.5 สงูเกินค่ามาตรฐานในชว่งเดียวกัน 
กับทกุปท่ีีผา่นมา 

 ไฟไหมป้า่ สง่ผลใหม้ปีรมิาณฝุน่ละออง PM10 และปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เมื่อเขา้สูร่า่งกาย
มนษุยท์ำาใหเ้ปน็อันตรายต่อสขุภาพ ซึง่พื้นท่ีเขตสขุภาพท่ี ๑ ภาคเหนอืได้กำาหนดกลุม่โรคเฝา้ระวังจากปญัหาหมอกควันในชว่ง
เวลาดังกล่าว ๔ กลุ่มโรค ได้แก่ กลุม่โรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด กลุม่โรคทางเดินหายใจ และกลุม่โรคผวิหนงัอักเสบ  
พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกป ีมจีำานวนผูป้ว่ยท้ัง ๔ โรค มแีนวโนม้คล้ายคลึงกันในชว่งระยะเวลาดังกล่าว

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารปอ้งกันไฟไหมป้า่รวมถึงปญัหาหมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดเชยีงใหม ่อาทิ มแีนวทาง 
จัดตารางการเผาในบางพื้นท่ี และส่งเสริมการนำาเช้ือเพลิงประเภทใบไมม้าจัดการสรา้งมลูค่า จัดพื้นท่ีแนวกันไฟ มหีนว่ย 
ลาดตระเวนหรือจุดตรวจในพื้นท่ีปา่ รวมถึงการใช้ระบบบรหิารจัดการแบบเบด็เสร็จในชว่งวิกฤต 

 ข้อเสนอแนะ ไฟไหมป้า่ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชยีงใหม ่มแีนวทางท่ีควรนำามาปรับใชแ้ละดำาเนนิการ ดังนี้

 ๑) สนบัสนนุด้านอัตรากำาลัง ยานพาหนะ งบประมาณ และอุปกรณท่ี์ทันสมยั รวมถึงรวบรวมและหมนุเวียน
กำาลังพลจากนอกพื้นท่ีเขา้มาสนบัสนนุ โดยรวมกำาลังพลไว้ในจังหวัดท่ีมคีวามเสีย่ง และใหบู้รณาการกำาลังพลและอุปกรณ์ 
รว่มกัน รวมถึงเพิม่สมรรถนะของชุดปฏิบติัการโดยการฝกึอบรมใหค้วามรูแ้ละฝกึซ้อมการปฏิบติั 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน

 ๒) จัดใหม้ชุีดพทัิกษ์ปา่และปฏิบติัการระดับหมูบ่า้นในการต้ังจุดตรวจ ลาดตระเวน เฝา้ระวัง ดับไฟ และ
ดแูลปา่ จัดใหม้กีารฝกึอบรมใหค้วามรู้ในการปฏิบติังานและการดูแลตัวเองเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบติังานใหเ้จ้าหนา้ท่ี  
และจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้ กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ชื และกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน 

 ๓) บริหารจัดการเช้ือเพลิงและจัดระเบยีบการเผา โดยทบทวนนโยบายหา้มเผาและใชแ้นวทางขอความ 
ร่วมมือให้จัดการเชื้อเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำาหน้าท่ีกำาหนดพ้ืนท่ีท่ีจำาเป็นต้องเผา จัดทำาข้อตกลงชุมชน  
การลงทะเบียน กติกาและกลไกการอนญุาตเผา พร้อมจัดส่งข้อมลูใหจั้งหวัดเพ่ือรวบรวมจัดทำาแผนการจัดการเช้ือเพลิง 
ประชาสมัพนัธแ์ผนการจัดการเช้ือเพลิงล่วงหนา้ รวมท้ังพฒันาระบบคาดการณเ์พ่ือกำาหนดปรมิาณและชว่งเวลาเผา

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน และสำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ

 ๔) สรา้งการรบัรู้ใหกั้บประชาชน โดยเนน้ในเชงิรุกผา่นหอกระจายเสยีงตามสายในหมูบ่า้น การลงพื้นท่ีพบปะ
ชาวบา้นของเจ้าหนา้ท่ีอาสาสมคัร ดำาเนนิการต่อเนื่องตลอดป ีในชว่งสถานการณวิ์กฤตจัดใหม้กีารแถลงขา่วเปน็ประจำาทุกวัน  
จัดเวทีสาธารณะเรื่องการดแูลรกัษาปา่ และแก้ไขปญัหาอย่างมส่ีวนรว่มจากทกุภาคสว่น รวมทัง้ใชม้าตรการกดดันทางสงัคม
กับผูเ้ผา 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิง่แวดล้อม กรมประชาสมัพนัธ ์และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 299



 ๕) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุภาคส่วน ต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผนไปจนถึงการปฏิบติั ใหช้าวบา้น/จิตอาสา/ 
เครอืขา่ย เขา้มารว่มเปน็ชุดพทัิกษ์ปา่และชุดปฏิบติัการระดับหมูบ้่าน โดยมกีารสนบัสนนุด้านงบประมาณ อุปกรณ ์เครื่องมอื 
และองค์ความรู้ท่ีจำาเปน็ในการปฏิบติังาน

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื 

 ๖) ฟื้ นฟูพ้ืนท่ีปา่ท่ีได้รบัความเสยีหายจากไฟไหม ้โดยสำารวจและจัดทำาแผนท่ีพื้นท่ีท่ีต้องปลูกปา่ ฟ้ืนฟูปา่ 
พรอ้มแผนการฟ้ืนฟปูา่ ท่ีระบุพื้นท่ีและช่วงเวลาดำาเนนิการท่ีชัดเจน

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

 ๗) ส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  
พรอ้มมแีรงจูงใจ เชน่ สวัสดิการ ต้ังกองทุนชุมชน และสนบัสนนุผลิตภัณฑ์จากพื้นท่ีปลอดไฟเพ่ือลดการเผา เปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมการพฒันาชุมชน กรมปา่ไม้  
และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ชื 

 ๘) จัดทำาโซนนิ่งพืชเกษตร และส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา อาทิ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย และข้าว  
และส่งเสรมิมาตรการเปล่ียนผา่นรองรบัเพื่อนำาไปสูเ่กษตรย่ังยนื

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมพฒันาท่ีดิน และกรมสง่เสรมิการเกษตร

 ๙) ลดแหล่งกำาเนดิมลพษิทางอากาศในพื้นท่ีเมอืง ใหม้ปีระสทิธภิาพเท่ากันกับพื้นท่ีนอกเมอืงท่ีเปน็พ้ืนท่ี
เกษตร อาทิ การเผาไหมอ่ื้นๆ และการเดินทางและขนส่ง รวมท้ังเพิม่พื้นท่ีสเีขยีว 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

 ๑๐) พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการบรหิารจัดการไฟปา่ใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกันท่ีหนว่ยงานต่างๆ สามารถ
นำาไปใชป้ระโยชนไ์ด้ เชน่ ข้อมลูพื้นท่ีปา่ พื้นท่ีเกษตรท่ีติดแนวพื้นท่ีปา่ สาเหตท่ีุทำาใหเ้กิดไฟปา่ สถิติการเกิดไฟปา่ หนว่ยปฏิบติั
การท้ังภาครัฐและประชาชนท่ีจะเข้าไปดำาเนนิการดับไฟปา่ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ การบรหิารจัดการท่ีถูกวิธ ีเปน็ต้น

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมปา่ไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และสำานกังาน
พฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 ๑๑) แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยหารือร่วมกันในกลุม่ประเทศอาเซียน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีชดัเจน และดำาเนนิการอย่างเปน็รูปธรรม  

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคมุมลพิษ และกรมอาเซยีน   
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๓.๔ การจัดการระบบสาธารณสุขชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 ๓.๔.๑ สถานการณ์

	 ๑)	 สถานการณ์ท่ัวโลก

  การระบาดของโรคโควิด 19 เกิดจากเชื้อ Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus  
(SARS-CoV-2) พบเช้ือครัง้แรกเมื่อเดือนธนัวาคม ๒๕๖๒ ในนครอู่ฮัน่ เมอืงหลวงของมณฑลหเูปย่ ์ประเทศจีน โดยองค์การอนามยั
โลกได้ประกาศใหก้ารระบาดนีเ้ปน็ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุระหว่างประเทศ ในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศใหเ้ปน็
โรคระบาดใหญท่ั่วโลก (Pandemic) ในวันท่ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๓ และขอ้มลู ณ วันท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓ พบผูป้ว่ยยนืยนัโรคโควิด 19  
ท่ัวโลก ใน ๒๑๐ ประเทศ รวมท้ังสิน้ ๑๐,๔๒๖,๐๗๕ ราย โดยประเทศท่ีมผีูป้ว่ยยนืยนัมากท่ีสดุ ๓ อันดับแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา 
๒,๖๘๑,๘๑๑ ราย บราซิล ๑,๓๗๐,๔๘๘ ราย และรัสเซยี ๖๔๗,๘๔๙ ราย ตามลำาดับ (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ก และ ๒๕๖๓ข)

  การระบาดของโรคโควิด 19 แบ่งกลุ่มประเทศออกเปน็ ๒ กลุม่ กลุม่แรกประกอบด้วย สหรฐัอเมรกิา อิตาลี 
เยอรมนั และอังกฤษ พบว่า มยีอดผูป้ว่ยสะสมสูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย มกีารแพรร่ะบาดในขัน้วิกฤต เนื่องจากจำานวนผูติ้ดเช้ือ 
และผูเ้สยีชวิีตนัน้เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ มสีาเหตจุากการสื่อสารนโยบายหรอืมาตรการท่ีบงัคับใชไ้มชั่ดเจน ชว่งต้นของการระบาด 
ไมไ่ด้ใช้อุปกรณก์ารปอ้งกัน อุปกรณท์างการแพทย์ไมไ่ด้มาตรฐาน และประชาชนไมต่ระหนกัเก่ียวกับความรา้ยแรงของปญัหา  
และในกลุม่ท่ีสอง ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ญ่ีปุน่ สิงคโปร ์ฮอ่งกง และไต้หวัน มกีารแพรร่ะบาดในอัตราท่ีต่ำากว่ากลุม่แรกมาก  
เนื่องจากมีการสื่อสารท่ีชัดเจนและโปร่งใส มีระบบควบคุมโรคติดต่อท่ีเข้มแข็ง มีการตรวจติดตามและกักกันท่ีรวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ (ชาคร เลิศนทัิศน ์และคณะ, ๒๕๖๓) 

	 ๒)	 สถานการณ์ประเทศไทย

  การพบผูป้ว่ยโรคโควิด 19 รายแรกของประเทศไทย เปน็นกัท่องเท่ียวหญงิสัญชาติจีน เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม  
๒๕๖๓ และในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบผูป้ว่ยท่ีเปน็คนไทยรายแรกท่ีเดินทางกลับจากประเทศจีน จากนัน้เริม่พบ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมากขึน้ในชว่งเดือนมนีาคม ๒๕๖๓ โดยพบผูติ้ดเชื้อในกลุม่อาชพีเสีย่งสงู 
ท่ีสัมผัสกับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีระบาด ได้แก่ พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานขายของตามสถานท่ี 
ท่ีมนีกัท่องเท่ียวจำานวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ และจากสนามมวยลมุพนิ ีหลังจากนัน้ การระบาดของโรคภายในประเทศ 
ค่อนข้างอยูใ่นวงจำากัด ผูป้ว่ยสว่นใหญ่ท่ีตรวจพบเปน็ผูท่ี้เดินทางมาจากต่างประเทศ ท้ังนี ้ระหว่างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  
ถึง ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓ ได้ทำาการคัดกรองผูม้าต่ออายุหนงัสอืเดินทางท่ีสำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงแจ้งวัฒนะ รวมท้ังสิน้ 
๒๑๒,๗๘๐ ราย พบผูป้ว่ยท่ีมอีาการเข้าข่ายตามนยิามการคัดกรองท่ีชอ่งทางเขา้ออกประเทศจำานวน ๑,๗๙๘ ราย และ 
สถานการณจ์ำานวนผูป้ว่ยโรคโควิด 19 ภายในประเทศ ณ วันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ พบว่า มผีูป้ว่ยยนืยนัโรคโควิด 19 จำานวน 
๓,๑๗๑ ราย รกัษาหายและแพทย์ใหก้ลับบา้น ๓,๐๕๙ ราย ผูป้ว่ยยนืยนัท่ีเสยีชวิีต ๕๘ ราย (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ก) 

 ๓.๔.๒ ผลกระทบ

	 ๑)	 ด้านสิง่แวดล้อม

  ๑.๑)	 คุณภาพอากาศ

   ภายหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้มีคำาสัง่ปิดสถานศึกษาท่ัวประเทศ ตามด้วย 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มมีาตรการทำางานท่ีบา้น (Work From Home) หรอืการเหล่ือมเวลาการทำางาน ทำาใหป้รมิาณ 
ฝุน่ละออง PM2.5 และการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ลดลง สง่ผลใหค้ณุภาพอากาศ
ดีขึน้อย่างเหน็ได้ชัด (กรมควบคมุมลพษิ, (๒๕๖๓ก)

  ๑.๒)	 ขยะ 

   จากสถิติปริมาณขยะมลูฝอยติดเชื้อใน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมควบคุมมลพษิระบุว่า ประเทศไทยมปีรมิาณ 
ขยะมลูฝอยติดเชื้อจำานวน ๕๓,๑๗๓ ตัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมจีำานวน ๕๕,๔๙๗ ตัน สถานท่ีท่ีก่อใหเ้กิดขยะมลูฝอย 
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ติดเช้ือมากท่ีสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์  
และหอ้งปฏิบติัการเช้ืออันตราย (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓ข) ในชว่งของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างเดือน 
มกราคมถึงมถุินายน ๒๕๖๓ มปีรมิาณมลูฝอยติดเช้ือจำานวน ๒๑,๙๙๐ ตัน (สำานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๖๓)  
ในชว่งเวลาดังกล่าว ได้มกีารรณรงค์ใหป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากแบบผา้ ซึง่มปีรมิาณการผลิตหนา้กากอนามยั 
ในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม-มนีาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่าง ๔๒-๙๙ ล้านชิน้ต่อเดือน และมปีรมิาณนำาเขา้ ๑๕๕-๒๖๙ ล้านช้ิน 
ต่อเดือน และกรมควบคุมมลพษิได้คาดการณป์รมิาณหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้วแยกตามรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มปีรมิาณหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้วมากท่ีสดุ จำานวน ๖๖๐ ล้านชิน้ต่อเดือน รองลงมาคือ ภาคเหนอื จำานวน ๓๖๓ ล้านชิน้ต่อเดือน  
และภาคกลาง ๓๓๓ ล้านชิน้ต่อเดือน ตามลำาดับ (กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

	 ๒)	 ด้านเศรษฐกิจ

  เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบัผลกระทบท่ีรุนแรงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
โดยอาจหดตัวมากกว่ารอ้ยละ ๕ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใชเ้วลามากกว่าสองป ีในการกลับไปสูร่ะดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ก่อนท่ีจะประสบปญัหาโรคโควิด 19 ท้ังนี ้จากรายงานติดตามเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลก  
ณ วันท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓ พบว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓  
มคีนตกงานหลากหลายสาขา และกระทบต่อครวัเรอืนผูม้รีายได้ปานกลาง และผูม้รีายได้นอ้ย แมว่้าประเทศไทยจะประสบ
ความสำาเรจ็ในการควบคมุการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเรว็ แต่ผลกระทบท่ีมต่ีอเศรษฐกิจนัน้รุนแรง โดยเฉพาะ 
ภาคการท่องเท่ียวท่ีมสีดัส่วนต่อ GDP ค่อนข้างสงู ได้รับผลกระทบจากการระงับการอนญุาตนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทาง
เข้าประเทศต้ังแต่เดือนมนีาคม ๒๕๖๓ ขณะท่ีการสง่ออกหดตัวลงประมาณร้อยละ ๖.๓ เนื่องจากความต้องการสนิค้าไทย 
ในต่างประเทศค่อนข้างต่ำา เปน็ผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก (ธนาคารโลก, ๒๕๖๓)

	 ๓)	 ด้านสงัคม

  ภายหลังการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อครอบครวั พบว่า ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 
ไมร่าบรื่น มกีารสนบัสนนุกิจกรรมในครอบครัวนอ้ยลง และเกิดความกลัวต่อโรค ผลกระทบต่อชุมชนจะทำาใหเ้กิดการทำาลาย
ความไว้วางใจกัน เกิดการแย่งชิงทรัพยากรท่ีขาดแคลน การเขา้ถึงบริการชว่ยเหลือในชุมชนท่ีจำากัด รวมถึงพื้นท่ีกิจกรรม 
ของชุมชนท่ีจำากัด นอกจากนี ้ผลกระทบในด้านบวกจากการระบาดของโรคโควิด 19 อาทิ ชุมชนสามารถจัดการปญัหาการระบาด
ในชุมชนและทำาใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็เมื่อต้องเผชญิสถานการณวิ์กฤต และสมาชกิชุมชนมกัแสดงความเอ้ือเฟื้ อ มคีวาม 
รว่มมอืรว่มใจกัน และมคีวามรู้สกึท่ีดีต่อกันท่ีได้ชว่ยเหลือกัน รวมถึงการพฒันาชอ่งทางติดต่อสื่อสารในชุมชนอยา่งต่อเนื่อง
ด้วยโทรศพัท์ ส่งขอ้ความ และวิทยุ (กรมสขุภาพจิต, ๒๕๖๓)

 ๓.๔.๓ การดำาเนินงาน

 ภายหลังมรีายงานจำานวนผูป้ว่ยโรคโควิด 19 ในประเทศเพิม่ขึน้ คณะรัฐมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบมาตรการ 
เรง่ด่วน และประกาศพระราชกำาหนดฉุกเฉิน พรอ้มประกาศหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักร หา้มเดินทางขา้ม 
จังหวัด ส่ังหา้มไมใ่หค้นต่างชาติและคนไทยเดินทางเขา้ประเทศไทย ประกาศเล่ือนเปดิเทอมในสถาบนัการศกึษา หา้มรวมกลุม่ 
ทำากิจกรรมท่ีมกีารรวมกลุม่คนเปน็จำานวนมาก ซ่ึงการประกาศมาตรการต่างๆ นัน้ ได้ดำาเนนิการควบคู่ไปกับการดำาเนนิงาน
ในด้านอนามยั (Health Sector) สอดคล้องกับกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005: IHR)  
ท่ีประกาศใหก้ารระบาดของโรคโควิด 19 เปน็ภัยคกุคามระหว่างประเทศ มาตรการทางสาธารณสขุของประเทศไทย อาทิ  
(๑) การเผยแพร่คู่มอืแนวทางในการเฝา้ระวัง และสอบสวนโรค กรณผีูป้ว่ยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโควิด 19 (๒) การเฝา้ระวัง 
และส่งต่อผูท่ี้เขา้เกณฑ์ตามนยิามผูป้ว่ยจากด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศไปยงัโรงพยาบาลท่ีกำาหนด (๓) รณรงค์ 
ใหป้ระชาชนทราบว่าโรคโควิด 19 ปอ้งกันได้ โดยใช้หลักการปอ้งกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมอื สวมหนา้กากอนามยั 
และไมค่ลุกคลีกับผูป้ว่ยโรคทางเดินหายใจ (๔) ประกาศนโยบาย “อยู่บา้น หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยมมีติใหท้กุหนว่ยงานทำามาตรการ
เหล่ือมเวลาการทำางาน การปฏิบัติงาน ณ ท่ีพกัอาศยั และการประชุมทางไกล และ (๕) ประกาศใชม้าตรการเว้นระยะหา่งทางสงัคม  
(กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ข)
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคโควิด 19 ตามท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุเสนอ ประกอบกับมติท่ีประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
แหง่ชาติ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๙ มนีาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติอาศยัอำานาจตามความในมาตรา 
๑๔ (๑) แหง่พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝา้ระวัง ปอ้งกัน และควบคมุโรคจาก 
ผูเ้ดินทาง ซ่ึงมาจากท้องท่ีหรอืเมอืงท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคโควิด 19 ตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยขอ้ ๔ กำาหนดว่าใหก้รมควบคมุโรคในฐานะสำานกังานเลขานกุารของคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติ สามารถกำาหนด
แนวทางปฏิบติัมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธกีาร หรือแนวทางการดำาเนนิการเพิม่เติมได้ตามความจำาเปน็ และเหมาะสม ดังนัน้ 
กรมควบคมุโรคจึงกำาหนดมาตรการและแนวทางดำาเนนิการในกรณเีหตจุำาเปน็เร่งด่วนเพื่อการปอ้งกันและควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อาทิ มาตรการและแนวทางการดำาเนนิการในกรณมีเีหตจุำาเปน็เรง่ด่วนเพื่อการปอ้งกันและควบคุม
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับลงวันท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓) มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรอืคมุไว้สงัเกต  
เพื่อการเฝา้ระวังปอ้งกัน และควบคมุโรคจากผูเ้ดินทาง ซึง่มาจากท้องท่ีหรอืเมอืงท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคโควิด 19  
ฉบับท่ี ๒ (ฉบับลงวันท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓) แนวทางการดำาเนนิงานเพื่อใช้ในการคัดกรองและควบคมุโรคตามมาตรการรองรบั 
แรงงานไทยท่ีเดินทางกลับมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อการระบาดโรคโควิด 19 และแนวทางการดำาเนินการ  
เรื่อง โรคโควิด 19 สำาหรบัสถานประกอบการ และแนวปฏิบติัสำาหรบัผูป้ระกอบวิชาชพี เพื่อการปอ้งกันและควบคมุโรคโควิด 
19 ระยะผอ่นปรน (กรมควบคมุโรค, ๒๕๖๓ข)

 กรมควบคุมมลพิษมีคำาแนะนำาการจัดการหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว กรณีประชาชนท่ัวไปท่ีได้แยกท้ิง 
หนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้ว ใหใ้สถ่งุท่ีปดิสนทิ และระบุขอ้ความว่า “ถงุขยะสำาหรบัหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ล้ว” ไว้ท่ีถงุใหช้ดัเจน 
และส่งใหก้รุงเทพมหานคร หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำาไปกำาจัดอยา่งถกูวิธ ีกรณผีูแ้ยกสงัเกตอาการท่ีบ้าน สำานกังาน 
หรือโรงพยาบาล ใหแ้ยกท้ิงหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้วใสถ่งุขยะ ๒ ชัน้ ราดด้วยน้ำายาฆา่เชื้อหรอืน้ำายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโป
คลอไรด์ รอ้ยละ ๕) มดัปากถุงใหแ้นน่และระบุข้อความว่า “ถงุขยะสำาหรบัหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้ว” ไว้ท่ีถงุใหช้ดัเจน และสง่
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนำาไปกำาจัดอย่างถกูวิธ ี(กรมควบคุมมลพษิ, ๒๕๖๓ข)

 กระทรวงแรงงานดำาเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  
โดย (๑) ชะลอการอนมุติันำาเขา้แรงงานต่างด้าว ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป จนกว่าสถานการณจ์ะกลับเขา้สูภ่าวะปกติ  
(๒) ผอ่นปรนใหแ้รงงานต่างด้าวสามารถอยูใ่นราชอาณาจักรและทำางานได้ต่อไปจนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๓) ตรวจสอบ 
คัดกรองและเฝา้ระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศนูยค์วบคมุการแจ้งเขา้-ออกเรอืประมง (๔) ขอความรว่มมอืสถานประกอบการ 
ท่ัวประเทศ ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่ลกูจ้างและผูป้ระกันตนในสถานประกอบการ เรื่องโรคโควิด 19 และการปฏิบติั
ตนตามคำาแนะนำาของกระทรวงสาธารณสขุ (๕) แจ้งมาตรการใหน้ายจ้างในสถานประกอบการมกีารคัดกรองลกูจ้างแรงงาน
ต่างด้าวและเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 (๖) ร่วมมอืกับสภากาชาดไทย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสขุใหค้วามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับวิธกีารปอ้งกัน โดยจัดทำาเอกสารเผยแพรเ่ปน็ภาษาของแรงงานต่างด้าว สรา้งความ
เขา้ใจเรื่องมาตรการเยยีวยาลดผลกระทบ มอบสิง่ของบรรเทาทกุข ์มกีระบวนการการคัดกรอง และการกักตัวเอง ๑๔ วัน 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกำาหนด (๗) ใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกันตนท่ีปว่ยเปน็โรคโควิด 19 (๘) การปรบัเพิม่สทิธิ
ประโยชนก์รณีว่างงาน และ (๙) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำาหนดย่ืนแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผูป้ระกันตน 
(กระทรวงแรงงาน, ๒๕๖๓) 

 กรมอนามยัได้มกีารขับเคล่ือนการดำาเนนิงานด้านการสง่เสรมิสขุภาพและการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อม 
ในภาวะฉกุเฉนิและสาธารณภัยในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มกีารกำาหนดมาตรการดำาเนนิงานต่างๆ  
ท่ีเช่ือมโยงกันผา่นคณะทำางานท้ังระดับกระทรวงและกรม โดยมผีลการดำาเนนิงานสำาคัญ (กรมอนามยั, ๒๕๖๓) ดังนี้

 (๑) จัดทำาคำาแนะนำาทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมกรณี 
โรคโควิด 19 สำาหรับเจ้าหน้าท่ี ผูป้ระกอบการ และประชาชนท่ัวไป อาทิ คู่มือการบัญชาการเหตุการณ์และมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในภาวะฉุกเฉนิและสาธารณภัย คูม่อืมาตรการและแนวทางในการดแูลด้านอนามยั 
สิง่แวดล้อมในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 แนวทางปฏิบติัด้านสาธารณสขุตามมาตรการต่างๆ ในขอ้กำาหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑)  
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสขุตามมาตรการการผอ่นปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 
สำาหรบัสถานประกอบกิจการ เช่น โรงเรยีน หา้งสรรพสนิค้า ศนูยก์ารค้า คอมมนูต้ีิมอลล์ และร้านเสรมิสวยแต่งผม เปน็ต้น  
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แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยบุคคลในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 การกำาหนดมาตรการและการดำาเนินงานการ
จัดการมลูฝอยติดเช้ือในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 สำาหรบัสถานพยาบาลและหอ้งปฏิบติัการเชื้ออันตราย  
ผูใ้หบ้รกิารรบัเก็บขนมลูฝอยติดเช้ือ และหนว่ยงานรบักำาจัด มลูฝอยติดเช้ือ รวมท้ังแนวทางการจัดการมลูฝอยสำาหรบัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินและประชาชน คำาแนะนำาการจัดการมลูฝอยติดเชื้อสำาหรบัสถานพยาบาลและหอ้งปฏิบติัการเชื้ออันตราย 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  คำาแนะนำาการจัดการมลูฝอยสำาหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 และคำาแนะนำาวิธกีารกำาจัดหนา้กากอนามยัใชแ้ล้ว เปน็ต้น

 (๒) ลงพื้นท่ีปฏิบติัการเฝา้ระวังและสื่อสารความรอบรูด้้านการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อมกรณี
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในกิจการท่ีได้รบัการผอ่นปรน เพื่อสร้างความรู ้ความเขา้ใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการล้างมอื
และการใชห้นา้กากอนามยัอย่างถกูวิธ ีสามารถลดปจัจัยเสีย่งในการเกิดโรคได้ และประเมนิความรอบรูท้างสุขภาพ (เบื้องต้น) 
ของประชาชนเก่ียวกับการปอ้งการเกิดโรคในตนเองและผูใ้กล้ชิด เชน่ ขนสง่สาธารณะ ตลาดสด หา้งสรรพสนิค้า รา้นอาหาร  
และโรงเรยีน เปน็ต้น 

 (๓) ดำาเนนิการสุม่ตรวจประเมนิเพื่อการเฝา้ระวังและปอ้งกันการติดเชื้อโควิด 19 สำาหรบักิจกรรม/กิจการ
ตามประกาศมาตรการผอ่นคลายระยะท่ี ๑-๕ โดยดำาเนนิการจัดทำาแบบตรวจประเมนิเพื่อการเฝา้ระวังและปอ้งกันการติดเชื้อ
โรคโควิด 19 และสุม่ประเมนิเพื่อการเฝา้ระวังและปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการสำารวจแบบ Rapid Survey 
ในสถานประกอบกิจการโดยเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข   

 (๔) ออกแบบระบบและกลไกการขบัเคล่ือนงาน โดยการใช้เทคโนโลยีมาสนบัสนนุการดำาเนนิงาน โดยพฒันา  
Platform “THAI STOP COVID” เพื่อให้สถานประกอบกิจการ/กิจกรรม ประเมินตนเองตามมาตรการและแนวปฏิบัติ 
ด้านสาธารณสุข

 (๕) การสร้างความร่วมมอืกับภาคีเครอืข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความรว่มมอืและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 
เชน่ ประสานความรว่มมอืกับกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อสนบัสนนุการดำาเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ในการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมและสุขภาพ เปน็ต้น

 (๖) การจัดการความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 และสรา้งความรู้ในการปอ้งกันตนเอง ครอบครวั และชุมชน เรื่องสุขอนามยัสว่นบุคคล การเว้นระยะหา่ง 
ทางสังคม และการรกัษาความสะอาด
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 ๓.๔.๔ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร

 กรุงเทพมหานครมตัีวเลขสะสมของผูติ้ดเชื้อโควิด 19 มากกว่าพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ เนื่องจากเปน็ศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเท่ียว และมปีระชากรอาศยัหนาแนน่ หนว่ยงานท้ังภาครฐัและเอกชนหลายแหง่ท่ีมคีวามสำาคัญ
และไมส่ามารถหยุดปฏิบติังานได้ ทำาใหเ้ปน็ปจัจัยเสีย่งท่ีจะมกีารแพร่ระบาดของโรค โดยปจัจัยสำาคัญท่ีทำาใหก้ารควบคมุโรค 
โควิด 19 ในกรุงเทพมหานครเปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คือ การสัง่ปดิสถานท่ีท่ีเก่ียวกับการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
การค้นหาผูติ้ดเชื้อในเชิงรุกโดยการเปิดเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th เพื่อให้ประชาชนกรอกแบบฟอร์ม 
เพื่อคัดกรองเบ้ืองต้น ซึง่จะประเมนิเปน็ ๔ กลุม่ส ีตามลำาดับจากสงสยันอ้ยท่ีสดุไปมากท่ีสดุ หากอยูใ่นกลุม่สเีหลืองและสม้ 
จะมเีจ้าหนา้ท่ีไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจค้นหาเช้ือ และหากอยู่ในกลุม่สแีดงซึง่มคีวามเสีย่งสูงสดุ ก็จะถกูสง่ไปโรงพยาบาลทันที  
การสุม่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชงิรุกในประชาชนกลุม่เส่ียงและสถานท่ีเสีย่ง การจัดระบบขนสง่สาธารณะท่ีมปีญัหาความแออัด
ในชว่งเวลาเรง่ด่วน ซึง่มมีาตรการท่ีเนน้หนกัในเร่ืองการกำาจัดเชื้อโรค การเว้นระยะหา่งทางสงัคม การใสห่นา้กากอนามยั 
ของผูโ้ดยสาร คนขับ พนกังานและเจ้าหนา้ท่ี และการคัดกรองวัดไขผู้โ้ดยสาร (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)

 สถานการณข์ยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณขยะมลูฝอยเฉล่ีย ๑๐,๕๖๔ ตัน 
ต่อวัน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ ๑.๓๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในชว่งเดือนมกราคมถึงมถินุายน ๒๕๖๓ เปน็ช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาด 
ของโรคโควิด 19 พบว่า มปีรมิาณขยะมลูฝอยเฉล่ีย ๙,๓๕๓ ตันต่อวัน ลดลงรอ้ยละ ๑๐.๘๙ หรอืเฉล่ีย ๑,๑๔๔ ตันต่อวัน  
จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อพจิารณาอัตราการเปล่ียนแปลงของขยะมลูฝอยในชว่งเดือนมกราคม-มถินุายน ๒๕๖๓ 
พบว่า ขยะมูลฝอยลดลงทุกเดือน เนื่องจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ และมาตรการห้ามนักท่องเท่ียวเดินทาง 
เข้าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม พบว่า สัดส่วนขยะพลาสติกกลับเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีสัดส่วน 
ของขยะพลาสติกสงูท่ีสดุ คิดเปน็รอ้ยละ ๓๖.๖๒ ของขยะมลูฝอยท้ังหมด เพิม่ขึน้จากเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีมสัีดสว่น 
ของขยะพลาสติกเท่ากับร้อยละ ๒๐.๖๖ ของขยะมูลฝอยท้ังหมด เมื่อพิจารณาปริมาณขยะพลาสติก ในเดือนเมษายน  
๒๕๖๓ พบว่า มปีรมิาณขยะพลาสติกท้ังหมดเฉล่ีย ๓,๔๒๓ ตันต่อวัน ของปรมิาณขยะมลูฝอยท้ังหมด ๙,๓๔๗ ตันต่อวัน  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๖๒ จากเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีม ี๒,๑๑๖ ตันต่อวัน โดยเพิม่ขึน้ ๑,๓๐๗ ตันต่อวัน ประกอบด้วย ขยะพลาสติก 
รีไซเคิลได้ ๖๕๘ ตันต่อวัน และขยะพลาสติกปนเปื้ อน ๒,๗๖๕ ตันต่อวัน สาเหตุมาจากการสั่งอาหารรูปแบบจัดส่ง 
ถึงท่ีบา้นหรอืท่ีทำางาน (Delivery) ทำาใหข้ยะพลาสติกเพิม่ข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข) สำาหรบั
สดัสว่นของขยะมลูฝอยท่ัวไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเดือนมกราคมถึงเมษายน ๒๕๖๓ พบว่า ขยะเศษ
อาหารมสีดัสว่นสงูสดุ รองลงมาคือ พลาสติกปนเปื้ อน และกระดาษปนเปื้ อน ซึง่มแีนวโนม้เช่นเดียวกับสดัสว่นของขยะท่ัวไป 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เมื่อพจิารณาในรายละเอียดสัดสว่นพลาสติกปนเปื้ อน พบพลาสติกรไีซเคิล โฟม โลหะ และแก้ว มแีนวโนม้ 
สงูขึน้ เนื่องจากมาตรการอยูบ่า้น หยุดเช้ือ เพื่อชาติ ทำาใหป้ระชาชนมพีฤติกรรมส่ังสนิค้าออนไลน ์รวมไปถึงอาหารเดลิเวอรี
เพิม่ขึน้ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)

 สำาหรบัการจัดการขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การจัดการขยะมลูฝอยท่ีแหล่งกำาเนดิ 
(ต้นน้ำา) จะมุง่เนน้สง่เสริมการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยต้ังแต่แหล่งกำาเนดิด้วยหลักการ 3 R ได้แก่ ลดการใช ้ (Reduce)  
การใชซ้้ำา (Reuse) และการนำากลับมาใชใ้หม ่ (Recycle) พรอ้มคัดแยกขยะมลูฝอยตามประเภทเพื่อนำาไปจัดการท่ีเหมาะสม  
การรวบรวมและจัดเก็บขยะมลูฝอย (กลางน้ำา) ได้นำาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บขนขยะ
มลูฝอยเพื่อวางแผนการจัดเก็บขยะมลูฝอย กำาหนดเส้นทางการเก็บขนในระบบ GIS รวมถึงควบคมุรถเก็บขนขยะมลูฝอยด้วย
ระบบ GPS และการกำาจัดขยะมลูฝอย (ปลายน้ำา) กรุงเทพมหานครได้กำาหนดนโยบายการกำาจัดขยะมลูฝอยด้วยเทคโนโลยี 
ท่ีมปีระสทิธภิาพ ถูกหลักวิชาการ และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข)

 สถานการณข์ยะมลูฝอยติดเช้ือในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มปีรมิาณมลูฝอยติดเชื้อ 
เฉล่ีย ๔๒.๕๓ ตันต่อวัน สำาหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ๒๕๖๓ เปน็ช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
พบว่า มปีรมิาณมลูฝอยติดเช้ือเฉล่ีย ๓๙.๘๘ ตันต่อวัน ลดลงจำานวน ๒.๖๕ ตันต่อวัน หรือคิดเปน็รอ้ยละ ๖.๒ และเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีจัดเก็บได้ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด 19 ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 
๒๕๖๓ กับช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จัดเก็บมลูฝอยติดเชื้อได้เพิม่ขึน้จากเดือนมกราคม ๒๕๖๒  
เฉล่ีย ๑.๘๒ ตันต่อวัน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ ๔.๔๐ สอดคล้องกับจำานวนสถานพยาบาลท่ีรบับรกิารเก็บขนและกำาจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ ๕.๖๐ สว่นเดือนกุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ จัดเก็บมลูฝอยติดเชื้อได้ลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ เฉล่ียวันละ  
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๑.๘๐ ตัน หรือลดลงรอ้ยละ ๔.๓๑ ในขณะท่ีจำานวนสถานพยาบาลท่ีรบับรกิารเก็บขนและกำาจัดมลูฝอยติดเชื้อเพิม่ขึน้ร้อยละ 
๖.๕๘ เดือนมนีาคม ๒๕๖๓ จัดเก็บมลูฝอยติดเช้ือได้ลดลงจากเดือนมนีาคม ๒๕๖๒ เฉล่ีย ๓.๐๖ ตันต่อวัน หรอืลดลงร้อยละ 
๗.๑๕ และเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จัดเก็บมลูฝอยติดเชื้อได้ลดลงจากเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เฉล่ีย ๔.๔๑ ตันต่อวัน หรอืลดลง
รอ้ยละ ๑๐.๗๕ ท้ังนี ้มปีรมิาณมลูฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจากผูป้ว่ยโรคโควิด 19 และผูท่ี้ถกูกักกัน ได้แก่ หนา้กากอนามยัและวัสดุปน
เปื้ อนต่างๆ จากโรงพยาบาลศนูย์บริการสาธารณสขุ และศนูย์กักกัน ท่ีพกัหรอืโรงแรมสำาหรบัผูกั้กตัว ท่ีบรษัิท กรุงเทพธนาคม 
จำากัด ดำาเนนิการเก็บขนและกำาจัด ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ๒๕๖๓ มปีรมิาณท้ังสิน้ ๓๐,๓๗๐ ตัน หรือเฉล่ีย ๑.๖๘ ตัน
ต่อวัน (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ข)

 จากการประกาศล็อกดาวนใ์นช่วงท่ียงัไมส่ามารถควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 การประกาศ
มาตรการควบคุมโรคต่างๆ สง่ผลใหรู้ปแบบการดำาเนนิชีวิตวิถีใหม ่ (New Normal) เกิดผลดีต่อสิง่แวดล้อม ทำาใหม้ลพษิ 
ทางอากาศและปรมิาณขยะมลูฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครลดลง โดยปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ท่ีเกินค่ามาตรฐานเปน็ประจำา
ทกุปใีนชว่งฤดหูนาว ต้ังแต่ปลายปจีนถึงต้นป ีกรุงเทพมหานครได้มแีผนการปดิโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครในชว่งเวลา 
ดังกล่าว เนื่องจากระดับฝุน่ละออง PM2.5 มผีลกระทบต่อสขุภาพ แต่เมื่อเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
รฐับาลได้ประกาศปดิสถานศกึษา และประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ ทำาใหป้รมิาณฝุน่และมลพษิทางอากาศลดลง เนื่องจาก
แหล่งกำาเนดิมลพษิหลัก หรอืการใชย้านพาหนะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครลดลง ทำาใหค้ณุภาพอากาศดีข้ึน (กรมควบคมุมลพิษ, 
๒๕๖๓ก)

 กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บและกำาจัดมลูฝอยติดเชื้อโควิด 19 แบง่เปน็ (๑) ขยะมลูฝอยจากผูติ้ดเช้ือโควิด 19  
ก่อนการรกัษาท่ีโรงพยาบาล ขยะมลูฝอยจากผูสั้มผสัผูติ้ดเชื้อโควิด 19 และผูกั้กตัว อาทิ หนา้กากอนามยั กระดาษทิชชู ่ 
อุปกรณ์และเครื่องมอืท่ีใชใ้นการเก็บตัวอย่างสง่ตรวจ ใหน้ำาใสถ่งุแดงและซอ้นถงุ ๒ ชัน้ ผกูถงุใหม้ดิชดิ ฆา่เชื้อโรคด้วยน้ำายา
ฟอกขาว เชน่ ไฮเตอรค์ลอรอ๊กซ ์ ในอัตรา ๑:๙๙ เปน็ต้น จากนัน้ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุสง่ใหบ้รษัิท กรุงเทพธนาคม จำากัด  
นำาไปกำาจัดด้วยวิธเีผาในเตาเผาขยะติดเชื้อท่ีศนูยก์ำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม สว่นขยะท่ัวไป เชน่ ถงุพลาสติก ภาชนะ
ใส่อาหารแบบใชค้รัง้เดียวท้ิง เปน็ต้น ใหน้ำาใสถ่งุมดัปากถงุใหแ้นน่ ฆา่เชื้อด้วยน้ำายาฟอกขาวในอัตราสว่น ๑:๙๙ จากนัน้ 
ได้ขนส่งไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในเตาเผามลูฝอยติดเช้ือชุมชนท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอย (๒) ขยะมลูฝอยท่ัวไปจากสถานท่ีทำางาน 
หรอืท่ีบา้นท่ีพบผูติ้ดเช้ือโควิด 19 สำานกังานเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ ฆ่าเช้ือด้วยน้ำายาฟอกขาวในอัตราสว่น ๑ : ๙๙ และฝา่ยทำาความสะอาดฯ  
ประจำาสำานกังานเขต ขนสง่ไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในเตาเผามลูฝอยติดเช้ือชุมชนท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอย และ (๓) ขยะจาก 
ศูนย์กักกันโรงแรมสำาหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด จัดรถเฉพาะขนส่งขยะไปกำาจัด 
ด้วยวิธกีารเผาในเตาเผาขยะติดเช้ือท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓ก)

 ผลการระดมความคิดเหน็การประชุมกลุม่ยอ่ยต่อการจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤต 
โรคโควิด 19 กรณศีกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยของความสำาเรจ็ในการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 เกิดจาก
ความร่วมมอืของหนว่ยงานราชการและประชาชน มกีลไกของเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุชุมชนและอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา
หมูบ่า้น (อสม.) ในการเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดของเช้ือโรค สำาหรบักรุงเทพมหานคร มมีาตรการเฝา้ระวังคัดกรองในชุมชน 
โดยให ้อสม. ลงพื้นท่ีใหแ้ต่ละบา้นกรอกข้อมลูผา่น Google Form ผา่นโทรศพัท์มอืถือ เพื่อประเมนิระดับความเสีย่งของแต่ละ 
ชุมชน ส่งขอ้มลูใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสขุในชุมชนรบัทราบจำานวนคนไข้ท่ีต้องเฝา้ระวัง ซึง่ อสม. ท่ีลงพืน้ท่ีจะได้รบัแจกอุปกรณ์
เพื่อปอ้งกันตนเอง มกีารทำางานร่วมกับชุมชนต่างๆ โดยจัดบุคลากรทางการแพทย์ เชน่ หมอชุมชน พยาบาล เขา้ไปดแูล  
และมสีว่นราชการอ่ืนๆ ใหค้วามรว่มมอืดแูลพื้นท่ีด้านสิง่แวดล้อมและสขุาภิบาลอาหาร นอกจากนี ้ ต้ังแต่เดือนกมุภาพนัธ ์ 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้คัดเลือกพื้นท่ีต้นแบบ ๖๐ ชุมชนในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อจัดกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการร่างขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมของชุมชน ครอบคลุมมาตรการทางสงัคม สิง่แวดล้อม  
เศรษฐกิจ และสขุภาพ จากนัน้พฒันาไปสูธ่รรมนญูสขุภาพท่ีเหมาะสมกับชุมชน ทำาใหส้ามารถขอความรว่มมอื และเฝา้ระวัง
ใหค้นในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการในการปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ท่ีทางภาครฐักำาหนดข้ึน 

 ด้านมลพษิสิง่แวดล้อมในเมอืงใหญท่ี่สำาคัญคือ ขยะมลูฝอยท่ัวไปและมลูฝอยติดเชื้อ อาทิ หนา้กากอนามยั 
ท่ีประชาชนใช้ท่ัวไปไมไ่ด้เปน็มลูฝอยติดเชื้อ และหนา้กากอนามยัท่ีผูติ้ดเชื้อโควิด 19 หรอืผูเ้สีย่งต่อการสัมผสั ท่ีมกีารกักตัว 
ในพื้นท่ีท่ีกำาหนดหรือในโรงพยาบาล มหีนว่ยงานท่ีกำาหนดมารบัไปกำาจัดโดยวิธกีารเผาเพื่อปอ้งกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค สำาหรบัขยะมลูฝอยท่ัวไป พบว่า มปีรมิาณลดลง แต่มสัีดสว่นของพลาสติกเพิม่ขึน้ เนื่องจากการสัง่ซื้อสนิค้าทางออนไลน ์
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และการสัง่อาหารเดลิเวอร ี โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รณรงค์การยกเลิกใชถุ้งพลาสติก และเริม่บงัคับใช้ในต้นปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนได้ส่ังอาหารเดลิเวอรีมากขึ้น  
ทำาใหป้ริมาณขยะพลาสติกเพิม่มากข้ึน ดังนัน้ จึงต้องมกีารรณรงค์และหาแนวทางในการลดปริมาณขยะพลาสติก

 ๓.๔.๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สถานการณ์ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม  
และสุขภาพ ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อม ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาลมีมาตรการงดการเดินทางท้ังใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทำาใหค่้าเฉล่ียของมลพษิทางอากาศในประเทศลดลง และในช่วงนีม้ปีรมิาณขยะมลูฝอย
จากครัวเรอืนและชุมชนลดลง แต่มสีดัส่วนปรมิาณของพลาสติกเพิม่ขึน้ เนื่องจากรา้นอาหารได้ใช้ถุงพลาสติกและวัสดุท่ีผลิต
จากพลาสติกมากขึน้ รวมถึงการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี ท่ีใชบ้รรจุภัณฑ์พลาสติกครัง้เดียวแล้วท้ิงมากขึน้ และมกีารใชถ้งุมอืและ
หนา้กากอนามยัเพื่อปอ้งกันการติดเชื้อโควิด 19 อยา่งแพรห่ลาย สำาหรบัผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ธรุกิจการท่องเท่ียวและธรุกิจ
ท่ีเก่ียวเนื่องได้รบัผลกระทบจากการท่ีไมม่นีกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยประเทศต่างๆ มนีโยบายในการควบคุมโรคโควิด 
19 ท่ีแตกต่างกัน ทำาใหป้ระชาชนในบางประเทศมคีวามเสีย่งสูงต่อการติดเชื้อและเสยีชวิีตมาก และรฐับาลไทยจึงมมีาตรการ 
ไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศ ทำาให้การท่องเท่ียวภายในประเทศชะลอตัว ผลกระทบ 
ด้านสังคม ท้ังบุคคลและชุมชนเกิดความกลัวต่อโรค ทำาใหเ้กิดความไมไ่ว้วางใจกัน หรอืแยง่สิง่ของท่ีจำาเปน็หรอืการรับบรกิาร
ชว่ยเหลือในชุมชน ขณะท่ีผลกระทบทางสงัคมด้านบวกคือชุมชนรว่มมอืกันแก้ไขสถานการณวิ์กฤต และทำาใหชุ้มชนเกิด 
ความเขม้แขง็มากขึน้ และผลกระทบด้านสขุภาพ ประชาชนเฝา้ระวังปอ้งกันการติดโรคโควิด 19 และมกีารดแูลสขุภาพได้ดี 
ยิง่ขึน้ และ อสม. ได้คัดกรองคนในชุมชน เพื่อประเมนิความเสีย่ง และรายงานผลการประเมนิใหศ้นูยบ์รกิารสาธารณสขุในชุมชน
รบัทราบจำานวนผูท่ี้ต้องเฝา้ระวัง รวมถึงมกีารจัดบุคลากรทางการแพทยไ์ปดแูลด้านสขุาภิบาลสิง่แวดล้อมในชุมชน

	 ข้อเสนอแนะ

 การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มแีนวทาง 
ท่ีควรนำามาปรับใช้และดำาเนนิการ ดังนี้

 (๑) สร้างความรู้และความตระหนักในการลดปริมาณขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารมารับประทาน  
(Food Delivery) ผา่นช่องทางออนไลน ์และการคัดแยกขยะต้นทาง 

 หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม กรมประชาสมัพนัธ ์และกรมควบคุมมลพษิ

 (๒) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมูบ้่าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ใหม้คีวามรู ้และความเขา้ใจในการคัดแยกขยะติดเชื้อ
จากการปอ้งกันโรคติดเช้ือในชุมชน

  หนว่ยงานรับผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กรมอนามยั กรมควบคมุโรค กรมสง่เสรมิ
คณุภาพสิง่แวดล้อม และกรมควบคมุมลพษิ

 (๓) สนบัสนนุการขยายโครงการชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านระบบสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมในพ้ืนท่ี
นำารอ่งไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ 

  หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กรมอนามยั  
กรมควบคมุโรค กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม และกรมควบคมุมลพษิ
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รายงานสถานการณ�คุณภาพสิ�งแวดล�อม พ.ศ. 2563

• พ�้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทร�ย�เพ��มข�้น 
• การผลิต การใช� และการนําเข�าทรัพยากรแร�ลดลง 
• มีการใช�พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเว�ยนเพ��มข�้น 
• ความอ�ดมสมบูรณ�ของทรัพยากรประมงเพ��มข�้น 
• จํานวนพ�้นที่ชุ�มน้ําที่ข�้นทะเบียนแรมซาร�ไซต�เพ��มข�้น 
• พ�้นที่สีเข�ยวในกรุงเทพมหานครเพ��มข�้น 
• สถานภาพแหล�งธรรมชาติอันควรอนุรักษ�อยู�ในระดับดี

การจัดการขยะติดเชื้อและขยะพลาสติก
ในกรุงเทพมหานคร

• พ�้นที่ถูกไฟไหม�ในป�าอนุรักษ�และป�าสงวนแห�งชาติเพ��มข�้น 
• ปร�มาณฝน น้ําในอ�างเก็บน้ํา และน้ําใช�การได�ลดลง 
 และระดับน้ําบาดาลลดลง 
• คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในเมืองใหญ� หมอกควันจากไฟป�า
 ในภาคเหนือรุนแรงเพ��มข�้น 
• ปร�มาณมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนเพ��มข�้น 
• อ�ณหภูมิเฉลี่ยเพ��มข�้น และปร�มาณฝนเฉลี่ยลดลง

การขาดแคลนน้ําและน้ําท�วม
ในพ�้นที่ลุ�มน้ํายม

พ�้นที่กรุงเทพมหานครและปร�มณฑล ความรุนแรงของป�ญหาไฟป�า
ในจังหวัดเชียงใหม�

ประเด็นสถานการณ�สิ�งแวดล�อมที่สําคัญ 4 เร�่อง

ป�จจัยด�านการเมืองและนโยบาย 
มียุทธศาสตร�ชาติ ที่สอดคล�องกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความร�วมมือ 
ด�านสิ�งแวดล�อมระหว�างประเทศ

แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

ป�จจัยด�านสังคม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให�เป�นมิตร 
ต�อสิ�งแวดล�อมและรักษาคุณภาพ
สิ�งแวดล�อม

ป�จจัยด�านเทคโนโลยี 
ปรับใช�เทคโนโลยีเพ�่อส�งเสร�ม 
ความเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ป�จจัยด�านเศรษฐกิจ 
มีข�ดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
และอ�ตสาหกรรมการผลิต

ป�จจัยด�านสิ�งแวดล�อม 
ส�งเสร�มการอนุรักษ� ฟ��นฟ� และใช�ประโยชน�
ทรัพยากรอย�างสมดุลและเป�นธรรม 
รวมถึงมีรูปแบบการผลิตและบร�โภค
ที่ยั่งยืน

ส�งเสร�มความร�วมมือทุกภาคส�วนขับเคลื่อน 
การผลิตและบร�โภคที่ยั่งยืน

ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 

ข�อเสนอแนะระยะสั้น ข�อเสนอแนะระยะยาว

ผลักดันการว�จัยและนวัตกรรมด�านสิ�งแวดล�อม 
สู�การปฏิบัติ

พัฒนาการใช�ฐานข�อมูลสิ�งแวดล�อม

การคุ�มครองพ�้นที่ที่มีความสําคัญหร�ออ�อนไหว 
ด�านสิ�งแวดล�อม

การสร�างจ�ตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ�งแวดล�อม

ฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 
ที่เสื่อมโทรม

ไฟ ไหม�ป�า : 
การบร�หารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

การจัดการระบบสาธารณสุข
ชุมชนภายใต�สภาวะว�กฤต 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ�ที่ควรเฝ�าติดตาม สถานการณ�ดีข�้น 





บทท่ี ๔
บทสรุป

การคาดการแนวโน้มในอนาคต 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



บทท่ี ๔

บทสรุป
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย





 จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การบริหารจัดการสิง่แวดล้อม
ของประเทศ สถานการณใ์นระดับโลกและระดับภมูภิาค สถานการณส์ิง่แวดล้อมรายสาขา ประเด็นสถานการณส์ิง่แวดล้อมท่ีสำาคัญ  
ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมถินุายน ๒๕๖๓ สามารถคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศ ดังนี้

๔.๑ สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มภีาวะชะลอตัวลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก
การหดตัวของการส่งออกสินค้า การค้าโลกชะลอตัว และค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้ อยา่งไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูใ่น
เกณฑ์ท่ีดี จากการลงทนุของต่างประเทศพบว่า มจีำานวนโครงการท่ีได้รบัการอนมุติัลดลงแต่มลูค่าเงินลงทุนเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่
อยู่ในหมวดบรกิารและสาธารณปูโภค รองลงมาเปน็หมวดเครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย
อยู่ในภาวะได้ดุลการค้า รายได้เฉล่ียและรายจ่ายเฉล่ียของครวัเรือนลดลงด้วย ด้านการท่องเท่ียว พบว่า มจีำานวนนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเพิม่ขึน้ ทำาใหม้รีายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเพิม่ขึน้ สำาหรบั 
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มปีระชากรประมาณ ๖๖.๕๖ ล้านคน มสัีดสว่นของประชากรวัย
เด็กและวัยแรงงานลดลงเล็กนอ้ย ขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุเพิม่ขึน้ และอัตราการว่างงานของประชากรลดลง 

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำาใหผ้ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การนำาเขา้สนิค้า  
การสง่ออก ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงอย่างต่อเนื่อง มสีาเหตมุาจากการลดลงของการส่งออก 
สินค้าและบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน รวมถึงจำานวน 
นกัท่องเท่ียวลดลง เนื่องจากมาตรการไมใ่หน้กัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเขา้ประเทศ และมาตรการล็อกดาวนภ์ายในประเทศ 
อีกท้ังยงัสง่ผลกระทบใหม้ผีูว่้างงานเพิม่ขึน้ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านภาคการศกึษา สง่ผลให ้
ต้องปิดภาคเรียนนานข้ึน แต่ก็สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนตามปกติได้ ท้ังนี ้ ในช่วง ๖ เดือนแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๓  
พบว่า มกีารระบาดของโรคโควิด 19 แต่ก็สามารถควบคมุการแพรร่ะบาดได้อยา่งรวดเรว็ จากการท่ีรฐับาลได้ประกาศให ้
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เปน็สถานการณฉ์กุเฉินทัว่ราชอาณาจักร เพื่อปอ้งกันไมใ่หก้ารแพรร่ะบาดรา้ยแรงมากขึน้ 
รว่มกับดำาเนนิมาตรการอ่ืนๆ อาทิ การไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางไปในพื้นท่ีท่ีมกีารแพรร่ะบาดสงู การลงทะเบยีนเพื่อเก็บขอ้มลู
การเขา้ใชง้านพ้ืนท่ีสาธารณะ “ไทยชนะ” การใช้ชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) การเว้นระยะหา่งทางสังคม (Social Distancing)  
การส่งเสรมิการดแูลและเฝา้ระวังสุขภาพ การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทัลมาชว่ยในกระบวนการรกัษาและใหบ้ริการ เปน็ต้น

 สถานการณแ์ละการดำาเนนิการด้านสิง่แวดล้อมระดับโลกและภมูภิาค พบว่า พ.ศ. ๒๕๖๒ อุณหภมูเิฉล่ียของโลก 
มค่ีาสงูขึน้กว่าอุณหภมูใินยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓-๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๑±๐.๑ องศาเซลเซยีส มสีว่นสนบัสนนุให้ 
ภัยพบัิติรุนแรงขึน้ เชน่ การเกิดคล่ืนความรอ้น ภาวะฝนแล้ง การเกิดพายุหมนุเขตรอ้น ภัยแล้ง และไฟปา่ สง่ผลกระทบต่อ 
พื้นท่ีปา่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเปน็อยู่ของประชาชน โดยพบว่าประชากรในโลกรอ้ยละ ๙๒ หรอืประมาณ 
๔ พนัล้านคน มโีอกาสสมัผสัมลพษิทางอากาศในระดับท่ีมคีวามเสีย่งต่อสขุภาพ และใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มลพษิทางอากาศท่ีสร้าง
ความเสียหายมากท่ีสุด คือ ฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ประเทศไทยมคีวามรว่มมอืการดำาเนนิงาน 
เพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังดำาเนินงานตามอนุสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนมกีารจัดทำานโยบาย แผน ยุทธศาสตร ์ มาตรการ และกลไกสนบัสนนุ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ท่ีครอบคลุมด้านกฎหมาย การเงินการคลัง  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่ีนำาไปบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จำานวน ๑๑๘,๗๐๐.๒ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ 
ลดการใชถ้งุพลาสติก และมกีารสง่เสรมิทกุภาคสว่นในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เปน็ต้น 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓314



 ๔.๑.๑ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา

 สถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อมรายสาขาของประเทศ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  
บางสาขามีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น ได้แก่ ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  
ทรัพยากรแร่ พบว่า การผลิต การใช้ และการนำาเข้าแร่ลดลง พลังงาน พบว่า มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน 
หมนุเวียนเพิม่ขึน้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรประมงเพิม่ขึน้ และสถานภาพ
ของหญา้ทะเลสมบูรณข้ึ์น ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีข้ึนทะเบยีนเปน็แรมซารไ์ซต์เพิม่ขึน้ ส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน พบว่า อัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม พบว่า สถานภาพ
แหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์สว่นใหญ่อยูใ่นระดับดี

 บางสถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อมมกีารเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีควรเฝา้ติดตาม ได้แก่ ทรพัยากรปา่ไม้
และสตัว์ปา่ พบว่า พื้นท่ีปา่ไมค้งท่ี แต่พื้นท่ีถูกไฟไหมใ้นพ้ืนท่ีปา่สงวนแหง่ชาติและพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์เพิม่ขึน้ สง่ผลใหจ้ำานวน 
สัตว์ปา่หลายชนดิได้รับผลกระทบ ทรัพยากรน้ำา มปีริมาณฝนลดลง ทำาใหป้รมิาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำาและน้ำาใชก้ารได้ลดลง  
รวมท้ังน้ำาบาดาลลดระดับลง สถานการณ์มลพิษ พบว่า คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในพื้นท่ีเมืองใหญ่ หมอกควัน 
จากไฟปา่ในพื้นท่ีภาคเหนอืรุนแรงมากข้ึน รวมท้ังปรมิาณมลูฝอยและของเสยีอันตรายจากชุมชนเพิม่ข้ึน การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศและภัยพบัิติ พบว่า อุณหภมูเิฉล่ียเพิม่ขึน้ และปรมิาณฝนเฉล่ียลดลง

สรุปสาระสำาคัญรายสาขา	ซึง่จำาแนกออกเป็น	๑๑	สาขา	พรอ้มกับการดำาเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้ดังนี	้

 ๑)	 ทรพัยากรดิน พบว่า ปญัหาดินเกิดขึน้ตามธรรมชาติ และดินต้ืนครอบคลมุพื้นท่ีประเทศมากท่ีสดุ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำา การชะล้างพังทลายของดินเกิดข้ึนในพื้นท่ีราบ 
เปน็บรเิวณกว้างมากกว่าพื้นท่ีสงู การนำาเข้าปุย๋เคมแีละวัตถอัุนตรายทางการเกษตรลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 มกีารนำาเข้าปุย๋เคมแีละวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒  
การใชท่ี้ดิน พบว่า การใชท่ี้ดินสว่นใหญ่ถกูนำาไปใช้เปน็พื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด และรฐับาลมกีารส่งเสรมิใหเ้กษตรกรทำาเกษตร
อินทรย์ี สง่ผลใหป้รมิาณพ้ืนท่ีและจำานวนเกษตรกรท่ีเพาะปลกูเกษตรอินทรียม์แีนวโนม้เพิม่มากขึน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มี
การประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตรด้์านการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน การจัดทำาแผนการบรหิารจัดการปอ้งกันการชะล้างพงัทลาย
ของดินและฟื้ นฟพ้ืูนท่ีเกษตรกรรมด้วยการอนรุกัษ์ดินและน้ำา การจัดทำาเปา้หมายความสมดุลของการจัดการทรพัยากรท่ีดิน 
การจัดระบบอนรุกัษ์ดินและน้ำา การปรับปรุงคณุภาพดินในพื้นท่ีดินเปร้ียว ดินกรด และดินเค็ม การจัดต้ังธนาคารปุย๋อินทรีย ์
การสง่เสรมิการพฒันาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชน 

 ๒)	 ทรพัยากรแร	่มีการสำารวจพบแหล่งแร่ท่ีมีศักยภาพในการทำาเหมืองแร่ ได้แก่ แร่ควอตซ์ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ ์แรโ่พแทชท่ีจังหวัดมหาสารคาม แรท่องคำาท่ีจังหวัดประจวบคีรขีนัธ-์ชุมพร และแหล่งหนิอุตสาหกรรมสำาหรบั
การพฒันาโครงการขนาดใหญ่ภาครฐั และโครงการรถไฟทางคู ่(สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) และแรท่ี่ผลิตได้ส่วนใหญเ่ปน็
ผลผลิตจากหนิอุตสาหกรรมชนดิต่างๆ ซึง่แรท่ี่มปีรมิาณการผลิตสงูสดุและใช้งานมากท่ีสดุ คือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง รองลงมาคือ หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ สำาหรับแรท่ี่มปีรมิาณสง่ออกมากท่ีสดุ  
คือ แรย่ปิซมั รองลงมาคือ แอนไฮไดรต์ สว่นแรท่ี่มปีรมิาณนำาเขา้มากท่ีสดุ คือ ถ่านหนิประเภทเชื้อเพลิงแขง็ นอกจากนี ้มลูค่า 
การผลิต การนำาเข้า และการใช้แร่ มีมูลค่าลดลง ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และแผนแมบ่ทเพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรแร ่ การสำารวจและประเมนิศกัยภาพทรพัยากรแร ่ และศกึษา
เชิงวิชาการเพื่อวิจัยและพฒันาเทคโนโลยใีนการรไีซเคิลเพื่อพฒันาของเสยีเปน็แหล่งทรพัยากรทดแทนด้านแรแ่ละโลหะ  
มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อผลักดันเทคโนโลยีต้นแบบให้ผู้ประกอบการนำาไปประยุกต์ใช้ และมีความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมผูป้ระกอบการเหมอืงแรใ่หด้ำาเนนิการบนหลักธรรมาภิบาลและ 
เปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม

 ๓)	 พลังงาน การผลิตพลังงานข้ันต้นเพิม่ขึน้จากการผลิตคอนเดนเสทและก๊าซธรรมชาติ และมกีารนำาเขา้  
(สุทธ)ิ พลังงานขัน้ต้นลดลงเล็กนอ้ย พบว่า สว่นใหญเ่ปน็การใช้น้ำามนัดิบ ถ่านหนิ และก๊าซธรรมชาติ และมกีารใช้พลังงาน 
ขัน้สุดท้ายลดลง จากการใช้น้ำามนัสำาเร็จรูป ไฟฟา้ และพลังงานหมนุเวียน ด้านพลังงานทดแทนมกีารใชม้ากขึน้ จากการ 
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ใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำา ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และขยะ รวมถึงการใชพ้ลังงานในประเทศมปีระสทิธภิาพดีขึน้ ท้ังนี ้กระบวนการ 
เผาไหม้จากการผลิตและการใช้พลังงาน ทำาให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลดลง และในช่วง 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 มกีารใชพ้ลังงานทกุประเภทลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการผลิต 
พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานหมุนเวียนลดลง รวมถึงปริมาณ 
การนำาเขา้ (สทุธ)ิ พลังงานขัน้ต้นลดลงด้วย มสีาเหตุมาจากความต้องการใช้พลังงานในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม การใช ้
พลังงานของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานทดแทน จากเศษชีวมวล แสงอาทิตย์ และขยะชุมชน การสง่เสรมิพลังงานทดแทนในภาคขนสง่ด้วยการใชเ้ช้ือเพลิง 
B10 รวมท้ังดำาเนนิงานตามแผนอนรุกัษ์พลังงาน การศกึษาเพื่อส่งเสรมิยานยนต์ทางเลือก การบรหิารจัดการอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำามันแบบครบวงจร เพื่อลดการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และลดฝุน่ละออง PM2.5 การใช้ระบบสูบน้ำาด้วย 
ก๊าซชวีภาพ การสนบัสนนุการต้ังวิสาหกิจชุมชนเพ่ือผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลขายใหกั้บโรงไฟฟา้ชีวมวล และในช่วงสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 มมีาตรการชว่ยเหลือ ได้แก่ ลดภาระค่าไฟฟ้า ตรงึราคาแก๊สหงุต้ม และช่วยเหลือสว่นต่าง
ราคา NGV (Natural Gas for Vehicles) และรถสาธารณะ 

 ๔)	 ทรพัยากรปา่ไม้	 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่อนข้างคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาครัฐได้ส่งเสริมการจัดต้ัง 
ปา่ชุมชน ทำาใหภ้าคเหนอืมพีื้นท่ีปา่ชุมชนมากท่ีสดุ สำาหรบัสถิติการบุกรุกพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติ มจีำานวนคดีบุกรุกเพิม่ขึน้  
แต่พื้นท่ีท่ีถกูบุกรุกลดลง ขณะท่ีสถิติการบุกรุกพื้นท่ีปา่อนรัุกษ์มจีำานวนคดีบุกรุกและพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มพีื้นท่ีถูกไฟไหมใ้นพ้ืนท่ีปา่อนรัุกษ์และปา่สงวนแหง่ชาติเพ่ิมขึน้จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีจำานวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ท้ังประเทศคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคเหนือ สัตว์ป่า  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีตัว์เล้ียงลกูด้วยนมถกูคกุคามมากท่ีสดุ รองลงมา คือ นก สตัว์เล้ือยคลาน และสตัว์สะเทินน้ำาสะเทินบก  
ตามลำาดับ สัตว์ป่าหลายชนิดมีจำานวนประชากรท่ีลดลงและตกอยู่ในสภาพท่ีควรเฝ้าติดตาม เนื่องจากการถูกคุกคาม  
การเปล่ียนแปลงสภาพของแหล่งท่ีอยู่อาศยั การบุกรุกทำาลายปา่ การลักลอบล่าสัตว์ปา่ และการลดลงของปา่ไม ้ รวมถึง
ปญัหาความขัดแยง้ระหว่างคนกับสตัว์ปา่ในบริเวณท่ีติดแนวเขตพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิงาน
ตามแนวนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาติ เช่น การจัดทำากฎหมายลำาดับรองภายใต้พระราชบญัญติัอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น เพื่อให้การดำาเนินการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืน การจัดระบบลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือหยุดย้ังการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมท้ังการดำาเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้กลับ 
สูส่ภาพสมบูรณ ์

 ๕)	 ทรพัยากรน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริมาณฝนเฉล่ียท่ัวประเทศลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพิจารณา 
ในช่วง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา ปรมิาณฝนเฉล่ียมแีนวโนม้ลดลง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคกลางมปีรมิาณน้ำาท่ามากท่ีสดุ รองลงมา คือ  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคเหนอื และภาคตะวันออก ตามลำาดับ สำาหรบัปรมิาตรน้ำาในอ่างเก็บน้ำา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญแ่ละอ่างเก็บน้ำาขนาดกลางของประเทศ มปีริมาตรน้ำาใช้การได้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และมคีวามต้องการ 
ใช้น้ำาดังกล่าวเพื่อการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใช้น้ำาเพ่ือรักษาระบบนิเวศ อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม  
ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาพื้นท่ีเกษตรน้ำาฝน (นอกเขตชลประทาน) พบว่า ภาคเหนอืและภาคกลางมปีรมิาณน้ำาต้นทนุนอ้ย
กว่าความต้องการใช้น้ำา สำาหรับพื้นท่ีชลประทาน มกีารวางแผนจัดสรรน้ำาในชว่งฤดแูล้งเพื่อใชใ้นภาคการเกษตรมากท่ีสดุ  
รองลงมาคือ เพ่ือการรกัษาระบบนเิวศและอ่ืนๆ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ดำาเนนิการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ติดตามและประเมนิผลการบรหิารจัดการน้ำาในระดับลุม่น้ำา การดำาเนนิการตามพระราชบญัญติัทรพัยากรน้ำา พ.ศ. ๒๕๖๑  
และมโีครงการบรรเทาและแก้ไขปญัหาภัยแล้งและอุทกภัย การผลักดันน้ำาเค็มเพื่อรกัษาระบบนเิวศในลุ่มน้ำา 

 ๖)	 สถานการณ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น  
จากการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมงในทะเลเพิ่มขึ้น แหล่งหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์ต้ังแต่เส่ือมโทรม
เล็กน้อยถึงสถานภาพดีมาก สาเหตุความเสื่อมโทรมเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และจากธรรมชาติ แนวปะการัง 
มีแนวโน้มสภาพดีขึ้น และการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับท่ีไม่รุนแรง โดยพื้นท่ีฝั่ งอันดามันมีการเกิดปะการัง
ฟอกขาวน้อยกว่าอ่าวไทย และสถิติข้อมูลการเกยต้ืนของสัตว์ทะเลหายากใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวนลดลง 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่เปน็เต่าทะเล โลมา วาฬ และพะยูน ตามลำาดับ สำาหรบัพื้นท่ีปา่ชายเลนมจีำานวนพ้ืนท่ีคงเดิม  
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การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำาของมนุษย์ และใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีชายฝั่ ง 
ถูกกัดเซาะมีความยาว ๗๒๖.๗๖ กิโลเมตร ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร ด้านปัญหาขยะทะเลพบว่า  
ขยะส่วนใหญ่เปน็พลาสติก ส่งผลกระทบต่อทัศนยีภาพโดยเฉพาะพื้นท่ีท่องเท่ียว ไปจนถึงการตายของสัตว์ทะเลหายาก  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แบ่งระบบกลุ่มหาดของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ชายฝั่ งอยา่งเปน็ระบบ การจัดทำาหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำาแผน/โครงการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมถึงการใชไ้มไ้ผ่
ปกัชะลอความรุนแรงของคล่ืนในชายฝั่ งทะเลท่ีเปน็โคลน การดำาเนนิโครงการฟ้ืนฟปูา่ชายเลนและชายหาด เชน่ การปลกูปา่ 
ชายเลน การทวงคืนผืนป่าชายเลน การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีทวงคืน การจัดต้ังสวนป่าประชารัฐ สวนป่า 
พฤกษศาสตร ์และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการอนรัุกษ์และดแูลระบบนเิวศ รวมถึงฟื้ นฟทูรพัยากรทางทะเล 
อ่ืนๆ เชน่ การปลกูเสรมิปะการงั และหญ้าทะเล และการชว่ยเหลือสตัว์ทะเลหายาก 

 ๗)	 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบชนิดพืชสูญพันธุ์ในธรรมชาติ  
๑ ชนิด คือ โสกระย้า ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามประมาณ ๙๖๔ ชนิด และได้มีการสำารวจพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก 
ในประเทศไทย ในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำานวน ๒๐๒ ชนดิ จากการประเมนิความหลากหลายของทรพัยากรในปา่ชายเลน  
พบพันธุไ์ม้ป่าชายเลนท้ังหมดจำานวน ๒๒ วงศ์ ๒๖ สกุล ๔๓ ชนิด มีพันธุไ์ม้ในสกุลโกงกาง (Rhizophora) และพันธุไ์ม้ 
ในสกลุแสม (Avicennia) เปน็ชนดิพนัธุไ์มเ้ด่น สำาหรบัชนดิพนัธุส์ตัว์มกีารสำารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบพนัธุส์ตัว์ท่ีถกูคกุคาม  
๕๖๙ ชนดิ คิดเปน็ร้อยละ ๑๒.๐๓ ของสตัว์มกีระดูกสนัหลังท่ีพบในประเทศไทย ผลการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสัตว์ในระบบนเิวศปา่ชายเลน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ความหลากหลายของประชาคมส่ิงมชีวิีตพื้นปา่ชายเลน พบท้ังหมด  
๕๘ ชนดิ (Species) ๒๗ วงศ ์ (Family) พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ เปน็พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีขึน้ทะเบยีนเปน็แรมซารไ์ซต์  
๑๕ แหง่ พื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระดับนานาชาติ ๖๙ แหง่ พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระดับชาติ ๔๗ แหง่ พื้นท่ีชุม่น้ำา 
ท่ีมคีวามสำาคัญระดับท้องถ่ิน ๑๙,๒๙๕ แหง่ และพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีสมควรได้รบัการคุม้ครองและฟื้ นฟ ู๒๘ แหง่ สำาหรบัชนดิพันธุ ์
ต่างถ่ินท่ีควรปอ้งกัน ควบคมุ และกำาจัด ๓๒๓ ชนดิ โดยหลายชนดิเปน็ชนดิพันธุต่์างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมกีารสง่เสรมิใหใ้ชป้ระโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ต้องมมีาตรการปอ้งกันเฉพาะท่ีรดักุมเพื่อไมใ่หเ้กิดการแพรก่ระจายเขา้ไปในพื้นท่ีอนรุกัษ์ และแหล่งน้ำา
ธรรมชาติ ท้ังนี ้ การบุกรุกพื้นท่ีปา่สงวนแหง่ชาติและปา่อนรุกัษ์ การลักลอบเก็บของปา่ การตัดไมท้ำาลายปา่ การล่าสัตว์ปา่  
การกัดเซาะชายฝั่ ง การถมพื้นท่ีชุ่มน้ำาและบุกรุกแหล่งน้ำาธรรมชาติ การทำาประมงผดิกฎหมาย การรุกรานของชนดิพนัธุ ์
ต่างถ่ิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ เปน็สาเหตท่ีุทำาใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพลดลง หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้พฒันาระบบคลังขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ โดยการปรับปรุงสถานภาพชนดิพนัธุสั์ตว์ท่ีถกูคุกคาม 
ในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการสำารวจปะการังอ่อน กัลปังหา และดอกไม้ทะเล ในแนวปะการังเขตน้ำาต้ืน 
ท่ีดำาเนนิการตามแผนการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ โดยพฒันาเครื่องมอืการประเมนิผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสำาหรับผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดยการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติให้กับผูป้ระกอบการโรงแรม รวมถึง 
เตรยีมเสนอพื้นท่ีศนูย์ศกึษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมทุรปราการ และพื้นท่ีเครอืขา่ยนกอพยพจังหวัดบุรรีมัย ์
เปน็เครอืขา่ยพันธมติรเพ่ือการอนรุกัษ์นกอพยพและถ่ินท่ีอยู่อาศยัในเสน้ทางบนิเอเชยีตะวันออก-ออสเตรเลีย 

	 คณุภาพอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีท่ีมปีญัหา
คุณภาพอากาศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเมืองท่ีมีการจราจรหรือรถบรรทุกขนส่งหนาแน่น พื้นท่ีท่ีมีการเผาในท่ีโล่ง และพ้ืนท่ี 
เขตนคิมอุตสาหกรรม โดยปรมิาณฝุน่ละออง PM10 พบว่า ค่าเฉล่ียรายปขีองท้ังประเทศยงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบรเิวณ
ภาคเหนอื จังหวัดสระบุร ีมค่ีาเพิม่ข้ึน แต่บรเิวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมค่ีาลดลง สว่นปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5  
พบว่า มค่ีาเฉล่ียรายปท้ัีงประเทศ ๒๕.๑ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร โดยทกุพื้นท่ีมค่ีาเกินมาตรฐาน และเมื่อพจิารณาในชว่ง  
๑๐ ปท่ีีผา่นมา พบว่า บรเิวณพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื หนา้พระลาน (จังหวัดสระบุร)ี 
มแีนวโนม้ลดลง แต่บรเิวณพื้นท่ีภาคเหนอืมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ และภาวะหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนอื มคีวามรุนแรง
มากกว่าปท่ีีผา่นมา เนื่องจากมกีารเผาในพื้นท่ีจำานวนมาก ประกอบกับประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศท่ีแหง้แล้ง สง่ผล 
ใหม้กีารลกุลามของไฟเกิดข้ึนอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะเมื่อไฟลุกลามเขา้สูพ่ื้นท่ีปา่ ทำาใหย้ากต่อการเขา้ไปดับไฟ สอดคล้อง 
กับจุดความร้อนสะสมรายจังหวัดเพิม่ขึน้ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรมิาณฝุน่ละออง PM10 และฝุน่ละออง 
PM2.5 เกินมาตรฐาน ทำาใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง เกิดปญัหาทัศนวิสยัในการมองเหน็  
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้จัดทำาแผนแมบ่ทด้านการจัดการคณุภาพอากาศ
ของประเทศ ระยะ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และขบัเคล่ือนการแก้ไขปญัหามลพษิด้านฝุน่ละอองเปน็วาระแหง่ชาติ  
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กำาหนดมาตรฐานและมาตรการควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษท่ีแหล่งกำาเนิด โดยการกำาหนดมาตรฐานการปล่อยควันดำา 
จากท่อไอเสีย รวมท้ังการกำาหนดมาตรฐานคณุภาพน้ำามนัเชื้อเพลิงใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ มกีารติดตาม ตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เตือนภัยคุณภาพอากาศ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำาทุกวัน และใช้ข้อมูลการตรวจวัด 
จุดความรอ้นสะสมเชิงพื้นท่ีมาสนบัสนนุการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่

	 ระดับเสยีง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ระดับเสยีงส่วนใหญอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมค่ีาใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร บรเิวณท่ีระดับเสียงเกินมาตรฐานคือบรเิวณพื้นท่ีรมิถนนท่ีมปีรมิาณการจราจรหนาแนน่ตลอดท้ังวัน  
สำาหรับพ้ืนท่ีต่างจังหวัด บริเวณระดับเสียงเกินมาตรฐานจะเป็นพื้นท่ีริมถนนเช่นเดียวกัน ผลกระทบจากเสียงดัง  
อาจทำาให้เกิดภาวะเครียด และโรคประสาทหูเส่ือม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจติดตามการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ี  
๑๓ จังหวัด รวมท้ังการตรวจวัดระดับเสยีงของรถหนว่ยงานราชการเพื่อปอ้งกันผลกระทบต่อประชาชน 

	 คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมแีหล่งน้ำาเส่ือมโทรมเพิม่มากข้ึน ส่วนใหญอ่ยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก อยา่งไรก็ตาม มแีหล่งน้ำา 
ผวิดินท่ีมคีณุภาพน้ำาดีมากท่ีแมน่้ำาตาปตีอนบน ผลกระทบต่อคณุภาพน้ำาผวิดินเกิดจากจำานวนประชากรและนกัท่องเท่ียว
เพิม่ขึน้ ทำาใหม้กีารระบายน้ำาเสียไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานจากแหล่งกำาเนดิมลพษิลงสู่แหล่งน้ำาโดยตรง ระบบบำาบดัน้ำาเสียรวม 
มไีมเ่พยีงพอและไมค่รอบคลมุพื้นท่ี และการลักลอบท้ิงน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก้ไขปญัหา
คณุภาพน้ำาและน้ำาเสยี โดยการจัดการน้ำาเสยีในพื้นท่ีวิกฤต พื้นท่ีเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ จัดระบบอนญุาตระบาย
มลพษิของประเทศไทย และติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำาผวิดินท่ัวประเทศ

	 คณุภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง	ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สว่นใหญอ่ยู่ในเกณฑ์พอใชถึ้งดีมาก ใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
มแีหล่งน้ำาท่ีอยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรมลดลง และแหล่งน้ำาท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีมากเพิม่ขึน้ ผลกระทบต่อคณุภาพ
น้ำาทะเลชายฝั่ ง เกิดจากจำานวนประชากรและนกัท่องเท่ียวเพิม่ข้ึน และการระบายน้ำาเสยีท่ีไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ทะเล
โดยตรง หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาทะเลครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝั่ งทะเลท้ัง ๒๑ จังหวัด มกีารนำาระบบ
ภมูสิารสนเทศมาใชใ้นการติดตาม เตือนภัยมลพษิ และภัยพบัิติทางทะเล เพื่อประมวลผลคาดการณส์ิง่แวดล้อมทางทะเล

	 คณุภาพน้ำาบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่ัวไปเปน็น้ำาคณุภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลท่ีใชบ้ริโภค 
บางพ้ืนท่ีพบธาตุเหล็ก (Fe) และแมงกานสี (Mn) ในปรมิาณสงู บางพื้นท่ีมกีารปนเปื้ อนจากสารเคมทีางการเกษตรท่ีตกค้าง 
ในดิน การปนเปื้ อนของสารเคมอัีนตรายจากแหล่งกำาจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ทำาใหม้โีอกาสซมึลงสูช่ัน้น้ำาบาดาล
ได้มากขึน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้มกีารสำารวจบ่อบาดาลท่ีมคีวามเส่ียงต่อการปนเปื้ อนของชัน้น้ำาบาดาล และเฝา้ระวังระดับ
และคุณภาพน้ำาบาดาลท่ัวประเทศ

	 ขยะมลูฝอย	ของเสยีอันตราย	มลูฝอยติดเชื้อ	และสารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ขยะมลูฝอย  
มปีริมาณเพ่ิมขึน้ร้อยละ ๓.๐๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอัตราการเกิดขยะมลูฝอย ๑.๑๘ กิโลกรมัต่อคนต่อวัน แมว่้าปรมิาณ 
ขยะมลูฝอยจะเพิม่ข้ึน แต่การจัดการขยะมลูฝอยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มแีนวโนม้ดีขึน้ โดยมขียะมลูฝอยชุมชนถกูคัดแยกจากต้นทาง  
และนำากลับไปใช้ประโยชน ์รอ้ยละ ๔๔ ขยะมลูฝอยท่ีถกูนำาไปกำาจัดอยา่งถกูต้อง รอ้ยละ ๓๔  สว่นของเสยีอันตราย พบว่า  
ปรมิาณกากของเสยีอุตสาหกรรมท่ีมกีารแจ้งขนสง่ในระบบการจัดการกากของเสยีอุตสาหกรรมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ท้ังหมดลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมกีารนำากลับมาใชป้ระโยชนด้์วยการเผาเพื่อผลิตเปน็พลังงานไฟฟ้า สำาหรบัปรมิาณกาก 
ของเสียอุตสาหกรรมอันตรายมแีนวโนม้ลดลง เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ตามการลดลง 
ของการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ สำาหรบัปริมาณของเสยีอันตรายมปีรมิาณเพิม่ขึน้
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สว่นใหญ่เปน็ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์และรองลงมาเปน็ของเสียอันตรายจากชุมชน
ประเภทอ่ืนๆ เชน่ แบตเตอรี ่ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคม ีกระปอ๋งสเปรย์ สำาหรบัมลูฝอยติดเชื้อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลง 
เล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี ้สารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มกีารนำาเขา้สารอันตรายเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และนำาเขา้วัตถอัุนตรายทางการเกษตรท่ีมแีนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ สำาหรับปรมิาณการนำาเขา้ผลิตภัณฑ์วัตถอัุนตรายท่ีใช้
ในบ้านเรือนหรอืทางสาธารณสขุมแีนวโนม้ลดลงจากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี ้การจัดการขยะมลูฝอย ของเสยีอันตราย 
มลูฝอยติดเชื้อ และสารอันตรายไมถ่กูต้อง สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชน ขยะมลูฝอยท่ียอ่ยสลายยาก
ท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลต่อทัศนยีภาพไปจนถึงการตายของสตัว์ทะเลและสัตว์ปา่ สารเคมแีละโลหะหนกัในของเสียอันตรายจากชุมชน  
หากรัว่ไหลสูส่ิง่แวดล้อมจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของมนษุย์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังการจัดการมลูฝอย 
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ติดเชือ้ท่ีไมถ่กูต้องทำาใหเ้กิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค สง่ผลกระทบต่อสขุภาพ ท้ังจากโรคท่ีติดต่อจากสารคัดหล่ัง จากระบบ
ทางเดินหายใจ และจากระบบทางเดินอาหาร หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้มกีารดำาเนนิงานด้านขยะมลูฝอย โดยจัดทำาแผนแมบ่ท 
ด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอยและของเสยีอันตราย ระยะ ๒๐ ป ี เพือ่ใช้เปน็กรอบแนวทางการจัดการ 
มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นท่ีจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  
การลดขยะพลาสติกโดยใหม้กีารลดรับ ลดให ้และลดใชถ้งุพลาสติก การงดใชถ้งุพลาสติกและโฟมในพื้นท่ีอุทยานแหง่ชาติ 
และสวนสัตว์ และการจัดการขยะบกสูข่ยะทะเล ด้านของเสียอันตราย จัดทำารา่งพระราชบญัญติัการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาตให้นำา 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณอิ์เล็กทรอนกิสท่ี์ใช้แล้วท่ีเปน็วัตถอัุนตรายเขา้มาในราชอาณาจักร และจัดทำารา่งประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำาหนดชนดิและแหล่งกำาเนดิวัตถดิุบท่ีจะนำามาใช้ในโรงงาน ด้านมลูฝอยติดเช้ือ พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบการบรหิารจัดการมลูฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข การขบัเคล่ือนการจัดการมลูฝอยติดเชื้อแบบศนูยร์วม ๙ จังหวัด  
ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ได้จัดทำาคำาแนะนำาการจัดการมลูฝอยติดเชือ้ต่อสถานพยาบาล หอ้งปฏิบติัการ 
เชื้ออันตราย และการกำาจัดหน้ากากอนามัยสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรการในการจัดการหน้ากากอนามัย 
ท่ีใช้แล้ว การจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 ผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว รวมท้ังมูลฝอยติดเชื้อ 
จากศนูยกั์กกัน/โรงแรมสำาหรับผูกั้กตัว/ผูป้ว่ยโรคโควิด 19 ท่ีได้รบัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสุข ด้านสารอันตราย  
มีการพัฒนาระบบและจัดทำาเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนย้ายมลพิษ ผลักดันให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายท่ีใช้ 
ในการเกษตร ๓ ชนดิ ได้แก่ พาราควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเซต ลดและเลิกใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 
ของประเทศไทย โดยมุง่เนน้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉดีพน่ (Spray Foam Sector) และภาคอุตสาหกรรมตูเ้ยน็

	 สิง่แวดล้อมชุมชน ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มจีำานวนเพิม่ขึน้เล็ก
นอ้ยจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลตำาบล และเขตกรุงเทพมหานคร มสีดัสว่นพื้นท่ีสีเขยีวต่อประชากรเพ่ิมขึน้ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ เปน็ผลมาจากการสรา้งสวนสาธารณะ สรา้งสวนหยอ่มในบรเิวณเกาะกลางถนน รวมท้ังมกีารสรา้งสวนถนน 
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ-์มถินุายน ๒๕๖๓ มแีนวโนม้ลดลงจากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมกีารปดิสถานท่ีและ 
กิจการต่างๆ รวมท้ังประชาชนมกีารปรับเปล่ียนวิถีชวิีต หยุดอยู่บา้น หรอืทำางานท่ีบ้าน อยา่งไรก็ตาม พบว่า สดัสว่นของ 
ขยะมลูฝอยประเภทพลาสติกเพิม่ขึน้ จากการสัง่อาหารเดลิเวอร ี หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งจัดทำาโครงการเพ่ิมพื้นท่ีสเีขียวและ 
สวนสาธารณะใหป้ระชาชนเข้าถึงได้ การออกพระราชบญัญติัเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนยีมใหมใ่นการใหบ้รกิารจัดการส่ิงปฏิกลู
และมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (ECO-city) การรณรงค์ 
ลดขยะพลาสติกและการคัดแยกขยะต้นทาง   

	 สถานการณ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติ	พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์ประเภทน้ำาตก ภเูขา ธรณีสณัฐาน 
และภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา สว่นใหญอ่ยู่ในเกณฑ์การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ในระดับดี  
สิง่แวดล้อมศลิปกรรม มแีหล่งสิง่แวดล้อมศลิปกรรม ๕,๔๒๕ แหง่ สำาหรบัยา่นชุมชนเก่า มกีารสำารวจจัดทำาทะเบยีนขอ้มลู
ยา่นชุมชนเก่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ม ีจำานวน ๖๑๓ แหง่ มกีารประกาศเขตเมอืงเก่าแล้ว ๓๒ เมอืง และมเีปา้หมายท่ีจะดำาเนนิ
การประกาศเมอืงเก่าเพิม่เติม จำานวน ๔ เมอืง แหล่งมรดกโลก มแีหล่งมรดกโลก ๕ แหล่ง และอยู่ระหว่างเตรยีมการนำาเสนอ
เพื่อบรรจุไว้ในบญัชรีายชื่อเบื้องต้น ๗ แหล่ง นอกจากนี ้ ยังมแีหล่งท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือเบื้องต้นของไทย จำานวน ๑๒ แหล่ง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอย่าง 
ไมเ่หมาะสม สว่นสิง่แวดล้อมศลิปกรรมและแหล่งมรดกโลก ได้รบัผลกระทบจากการพฒันาและความเจริญของเมอืง ทำาให้
เกิดการรุกราน คกุคาม บ่ันทอน และทำาลายความสวยงาม ความสง่างาม และคุณค่าทางด้านทัศนยีภาพ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้ติดตามการประเมนิคณุภาพสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ประเภทน้ำาตก ภเูขา ธรณสีณัฐาน
และภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา จัดทำาแหล่งเรียนรู ้การอนรุกัษ์พฒันามรดกธรณีและอุทยานธรณ ีการจัดทำานโยบายอนรุกัษ์  
ฟื้ นฟยูา่นชุมชนเก่าแหง่ชาติและระดับจังหวัด ติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมบรเิวณพื้นท่ีเมอืงโบราณ 
รวมท้ังพฒันาระบบฐานข้อมลูแหล่งศลิปกรรมเพื่อเปน็คลังขอ้มลูแหล่งศลิปกรรม 

 สถานการณก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมอุีณหภมูเิฉล่ียท้ังปสีงูกว่า
ค่าปกติ ๑.๐ องศาเซลเซยีส และสงูกว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพจิารณาในชว่ง ๑๐ ปท่ีีผา่นมา อุณหภมูเิฉล่ียท้ังปขีองประเทศไทย
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มแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากค่าปกติ ปรมิาณฝน ปรมิาณฝนเฉล่ียมปีรมิาณต่ำากว่าค่าปกติ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับน้ำาทะเล  
ค่าเฉล่ียระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัดท่ีสถานเีกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์ สงูกว่าระดับน้ำาทะเลปานกลางและมค่ีาเท่ากัน 
กับท่ีตรวจวัดได้ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีสถานเีกาะตะเภานอ้ย จังหวัดภเูก็ต มค่ีาเฉล่ียระดับน้ำาทะเลต่ำากว่าระดับน้ำาทะเล 
ปานกลาง และต่ำากว่าระดับน้ำาทะเลท่ีตรวจวัดได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคพลังงาน มปีรมิาณ 
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ภัยพบิติัจากธรรมชาติใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุการณธ์รณพีบิติัภัยเกิดขึน้ 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเกิดเหตกุารณแ์ผน่ดินไหวบอ่ยท่ีสดุ รวมถึงการเกิดพายุโซนรอ้น ท่ีทำาใหเ้กิดน้ำาปา่ไหลหลาก ดินสไลด์  
และวาตภัย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ทำาใหเ้กิดผลกระทบต่อปา่ไม ้ระบบนเิวศวิทยาและความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ รวมท้ังสขุภาพของมนษุย ์หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ทบทวนแผนแมบ่ทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ มุง่การพฒันาเศรษฐกิจแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยท่ีีมปีระสทิธภิาพการใช้
พลังงานต่ำา การใชส้ารทำาความเย็นธรรมชาติท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม สง่เสรมิใหท้กุภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วย
ความสมคัรใจท้ังในระดับโครงการและระดับกิจกรรม พฒันาระบบติดตามและประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจก และพัฒนา
กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ด้านภัยพบิติัจากธรรมชาติ มกีารพัฒนาระบบเฝา้ระวังภัยพบิติัท่ีติดต้ังแล้ว 
ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงข้ึน ซอ่มแซม บำารุงรักษา ระบบเตือนภัยน้ำาท่วม-ดินถล่ม ตรวจวัดปรมิาณน้ำา การเคล่ือนตัวของตะกอน 
และตะกอนท้องน้ำาแมน่้ำาโขงร่วมไทย-ลาว เพื่อเพิม่แหล่งเก็บกัก และเพิม่น้ำาต้นทุนเพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง เปน็ต้น 

 ๔.๑.๒ ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ประเด็นสถานการณสิ์ง่แวดล้อมท่ีสำาคัญใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มจีำานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน้ำา ในพื้นท่ีลุ่มน้ำายม (๒) ฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล (๓) ไฟไหมป้า่ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่ และ (๔) การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤต 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม  
และสิง่แวดล้อม สรุปได้ดังนี้

	 ๑)	 การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา

 ลุม่น้ำายมอยูท่างตอนเหนอืของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๑ จังหวัด มแีมน่้ำายมเปน็แมน่้ำาสายหลัก 
ลักษณะภมูปิระเทศมคีวามสูงชันในพื้นท่ีตอนบน ค่อยๆ ลดลงในพื้นท่ีตอนกลาง และมลัีกษณะเปน็พื้นท่ีราบบรเิวณพื้นท่ี 
ตอนล่าง ความกว้างของลำาน้ำายมแคบรองรบัน้ำาได้นอ้ยบริเวณจังหวัดสโุขทัย ทำาใหเ้กิดปญัหาน้ำาล้นตล่ิงและเอ่อท่วมพื้นท่ี
ตลอด ๒ ขา้งลำาน้ำา ท่ีผา่นมาได้มกีารก่อสรา้งอ่างเก็บน้ำาและอาคารควบคุมน้ำาประเภทต่างๆ อาทิ ประตรูะบายน้ำา ฝาย  
แก้มลิง สถานสีบูน้ำา จำานวนมาก แต่ก็สามารถเก็บน้ำาได้เพยีงสว่นนอ้ยของปริมาณน้ำาท้ังหมด ทำาใหป้ญัหาน้ำาแล้งและอุทกภัย
ยงัคงเกิดขึน้เปน็ประจำาในพื้นท่ีลุม่น้ำายม 

 หนว่ยงานท่ีมภีารกิจและหนา้ท่ีด้านการบรหิารจัดการน้ำาของประเทศหลายหนว่ยงาน ได้บูรณาการ
ขอ้มลู และการทำางานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน มอีงค์กรในการบรหิารจัดการน้ำาท้ังระดับชาติ ระดับลุม่น้ำา และระดับองค์การ 
ผูใ้ช้น้ำา มกีระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารจัดการน้ำา มแีผนท่ีศกึษาเพือ่สร้างอ่างเก็บน้ำา แก้มลิง ประตรูะบายน้ำา  
การผันน้ำาระหว่างลุ่มน้ำายมและลุ่มน้ำาน่าน ซึ่งบางโครงการก่อสร้างแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา ทำาให้ 
การบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำายม และการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนมปีระสทิธภิาพมากขึน้

	 ๒)	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM2.5)		

 พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมปีรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง มจีำานวนวันท่ี
เกินค่ามาตรฐานและมค่ีาเฉล่ียรายปลีดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อเปรยีบเทียบปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เฉล่ียรายปต้ัีงแต่  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๒ พบว่า มจีำานวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐานและค่าเฉล่ียรายปลีดนอ้ยลง โดยปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 มปีรมิาณสงู
ขึน้ชว่งเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน มสีาเหตมุาจากความกดอากาศสงูในช่วงดังกล่าว ทำาใหอ้ากาศนิง่ ลมสงบ ทำาใหฝุ้น่ละออง
สะสมในบรรยากาศและมปีริมาณเพิม่สงูข้ึน และแหล่งกำาเนดิมลพษิสำาคัญในพื้นท่ี ได้แก่ การจราจร โดยเฉพาะยานพาหนะ 
ท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในท่ีโล่งเพื่อกำาจัดเศษวัสดกุารเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม
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 ฝุน่ละออง PM2.5 เปน็ตัวกลางพาสารอ่ืนๆ เขา้สู่ปอด ท่ีเปน็อันตรายต่อสขุภาพของมนษุย ์ ท้ังนีข้ึน้อยู่
กับปริมาณท่ีได้รับ ระยะเวลาการรบัสมัผสั ลักษณะของกิจกรรมท่ีทำา และปจัจัยสว่นบุคคลของผูไ้ด้รบัสมัผสั และยงัทำาใหเ้กิด
ปญัหาทัศนวิสยัการมองเหน็ รวมถึงผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ  

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนนิการตามแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแหง่ชาติโดยมกีรมควบคมุ
มลพิษเปน็หนว่ยงานหลัก การกำาหนดเปน็มาตรการระยะเรง่ด่วน/ช่วงวิกฤต ระยะสัน้ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) การลดมลพิษจากแหล่งกำาเนดิ การตรวจสภาพและบำารุงรักษารถยนต์ รณรงค์ลดการใช้รถสว่นตัวและ
ใชร้ถสาธารณะ จัดหนว่ยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อช่วยเหลือและใหค้วามรูกั้บประชาชนและสถานศกึษา เผยแพรข่อ้มลูคณุภาพ
อากาศและแจ้งเตือนผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศแก่ประชาชนผา่นชอ่งทางต่างๆ  

	 ๓)	 ไฟไหม้ป่า	

 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) พบว่า พื้นท่ีถูกไฟไหม้เกือบทุกภาคเพิ่มขึ้น 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับจำานวนจุดความรอ้นสะสมในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์และปา่สงวนแหง่ชาติท้ังประเทศเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ ่
เกิดขึน้บรเิวณภาคเหนอื สำาหรับพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ๒๕๖๓ พบจุดความรอ้นสะสม
เพิม่ขึน้จากชว่งเดียวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพบจุดความรอ้นสะสมหนาแนน่มากกว่า ๕ จุดต่อตารางกิโลเมตร ในอำาเภอ 
ไชยปราการ เชยีงดาว สะเมงิ แมแ่จ่ม ฮอด และอมก๋อย และจากสถิติปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ยอ้นหลัง ๘ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๒) ท่ีสถานตีรวจวัดศรภีมู ิอำาเภอเมอืงเชยีงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่พบว่ามรูีปแบบการเปล่ียนแปลงค่าฝุน่ละออง PM2.5 
คล้ายคลึงกัน มค่ีาฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในชว่งเดือนกมุภาพนัธถึ์งเมษายนของทกุป ีและมค่ีาสงูสุดในเดือนมนีาคม 

 ไฟไหมป้า่ สง่ผลใหม้ปีรมิาณฝุน่ละออง PM10 และปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน รวมท้ัง 
เปน็อันตรายต่อสขุภาพของมนษุย ์และมกีารเฝา้ระวัง ๔ กลุม่โรค ได้แก่ กลุม่โรคตาอักเสบ กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลือด  
กลุม่โรคทางเดินหายใจ และกลุม่โรคผวิหนงัอักเสบ ซึง่จังหวัดเชียงใหมแ่ละพ้ืนท่ีในเขตภาคเหนอืตอนบน มแีนวโนม้จำานวน 
ผูป้ว่ยกลุม่โรคเฝา้ระวังเข้ารบัการรกัษาในช่วงเดือนกมุภาพนัธ-์เมษายน มจีำานวนผูป้ว่ยสงูสดุในชว่งเดือนมนีาคม สอดคล้อง
กับปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 ในชว่งเวลาดังกล่าวสงูสดุเชน่กัน นอกจากนัน้ ไฟไหมป้า่สง่ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมหลายด้าน อาทิ สังคมพชื ดิน น้ำา สัตว์ปา่และสิง่มชีีวิตเล็กๆ รวมถึงผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  
และการท่องเท่ียว 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ป้องกันไฟไหม้ป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการประชาสัมพันธ ์ รณรงค์ 
ขอความร่วมมอืประชาชนงดเว้นการจุดไฟบรเิวณแนวเขตปา่ สง่เสรมิความรูก้ารทำาเกษตรอินทรย์ีปลอดการเผา ใช้ขอ้มลู 
ภูมิสารสนเทศจัดทำาแผนท่ีจำาแนกพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ลาดตระเวนตรวจปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเข้มข้น และตรวจติดตามข้อมูลจุดความร้อน การจัดการเชื้อเพลิง ได้แก่ จัดทำาแนวกันไฟ การชิงเผา ลดปริมาณ 
เชื้อเพลิง และนำาวัชพชืในพื้นท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่มาเพิม่มลูค่า เปดิโอกาสใหม้กีารมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปญัหาไฟปา่  
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมอื/อุปกรณ์สำาหรบัปฏิบติังานดับไฟปา่ และใช้ระบบบรหิารจัดการแบบเบด็เสรจ็  
(Single Command) ในช่วงวิกฤต

	 ๔)	 การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา	หรอืโรคโควิด	19	

 กรุงเทพมหานครมตัีวเลขสะสมของผูติ้ดเชื้อโควิด 19 มากกว่าพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ เนื่องจากเปน็ศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเท่ียว และมปีระชากรอาศยัหนาแนน่ กรุงเทพมหานครได้ดำาเนนิการส่ังปดิสถานท่ี 
ท่ีเก่ียวกับการแพรร่ะบาดของโรค การค้นหาผูติ้ดเช้ือในเชงิรุก การสุม่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสีย่งและสถานท่ี 
เส่ียง การจัดระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งเสริมการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากาก
อนามยั และการคัดกรองวัดไข้ ทำาใหเ้กิดการใช้ชีวิตแบบใหม ่ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ทำาใหก้รุงเทพมหานคร
มคุีณภาพอากาศดีขึน้ และมปีรมิาณขยะมลูฝอยลดลง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยะมลูฝอยมปีรมิาณลดลงจากช่วงเดียวกัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่สัดสว่นของขยะพลาสติกท่ีไมส่ามารถรไีซเคิลได้จากการสัง่สนิค้าออนไลน ์หรอืการสัง่อาหารเดลิเวอรมีปีรมิาณ 
เพิม่ขึน้ และมปีรมิาณมลูฝอยติดเช้ือลดลง เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันกับ พ.ศ. ๒๕๖๒

 กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บและกำาจัดมูลฝอยติดเชื้อโควิด 19 โดยนำามูลฝอยติดเชื้อจากผู้สัมผัส 
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้กักตัว นำาใส่ถุงแดงและซ้อนถุง ๒ ชั้น ผูกถุงให้มิดชิด ฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ำายาฟอกขาว หรือ 
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ไฮเตอรค์ลอรอ๊กซ์ จัดส่งศนูยบ์รกิารสาธารณสขุเพื่อสง่ใหผู้ป้ระกอบการเอกชนนำาไปกำาจัดด้วยวิธเีผาในเตาเผาขยะติดเช้ือ 
ท่ีศนูย์กำาจัดมลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม สว่นขยะมลูฝอยจากสถานท่ีทำางานหรอืบ้านท่ีพบผูติ้ดเชื้อโควิด 19 สำานกังานเขต
จะขนสง่ไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในเตาเผามลูฝอยติดเชื้อชุมชนท่ีศนูยก์ำาจัดมลูฝอย และขยะจากศนูยกั์กกันโรงแรมสำาหรบั
ผูป้ว่ยติดเช้ือโควิด 19 ผูป้ระกอบการเอกชนจัดรถเฉพาะขนสง่ขยะไปกำาจัดด้วยวิธกีารเผาในเตาเผาขยะติดเช้ือท่ีศนูยก์ำาจัด
มลูฝอยอ่อนนชุและหนองแขม 

๔.๒ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 การเปล่ียนแปลงด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ แบง่ออกเปน็ ๒ ลักษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ (Business as Usual) และการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทันหนั (Disruption) สง่ผลโดยตรงต่อการคาดการณ์
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในอนาคตในสองระยะคือ แนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ระยะสั้น เป็นสถานการณ์ท่ีควรเร่งแก้ไขปัญหา และป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๑-๒ ปีข้างหน้า  
โดยพจิารณาจากสถานการณ์ในปจัจุบนัและข้อมลูยอ้นหลังท่ีผา่นมา และแนวโนม้มกีารเปล่ียนแปลงระยะยาว ในช่วงระยะเวลา  
๓-๕ ปถัีดไป เปน็การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต (Projection) มแีนวโนม้เกิดการเปล่ียนแปลงได้หลายทิศทางจากปจัจัย 
ท่ีมคีวามไมแ่นน่อน และอาจเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทันหนั 

 ๔.๒.๑ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น

 จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา และประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ดังข้างต้น มีประเด็นท่ีสำาคัญจากการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในระยะสั้น ได้แก่ ประเด็น 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี ประเด็นปัญหาคุณภาพอากาศจากกิจกรรม 
ภาคการผลิตและการบรโิภค และการทำาการเกษตร ประเด็นการจัดการทรพัยากรปา่ไม ้รวมถึงประเด็นวิกฤตการระบาดของ 
โรคโควิด 19 สง่ผลต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ใหม้กีารจัดระบบสาธารณสขุชุมชน และการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม ่ดังนี้

	 ๑)	 สถานการณ์ทีค่วรเรง่แก้ไขปัญหา	ได้แก่	

 ๑.๑)	 การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา

 ปัญหาการขาดแคลนน้ำา เพื่อนำามาใช้ในภาคการเกษตร การรักษาระบบนิเวศ การบริโภค 
ของชุมชน และภาคอุตสาหกรรมอยา่งเพยีงพอในชว่งฤดแูล้ง และการเกิดปญัหาน้ำาท่วมในชว่งฤดฝูน ทำาใหม้คีวามจำาเปน็ 
ท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 
ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา ให้มีการจัดการท่ีสอดคล้องกับความต้องการการใช้น้ำาของพื้นท่ี เพื่อแก้ไขและบรรเทา 
ความเดือดร้อนท่ีเกิดขึน้จากทรัพยากรน้ำา และใหม้กีารบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถึงใหส้ามารถ
รองรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีเกิดขึน้แบบผนัผวน   

 แนวทางการแก้ไขปญัหา ได้แก่ การเปดิโอกาสใหชุ้มชน และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้สว่นเสียท่ีหลากหลาย 
ได้เขา้มามสีว่นรว่มการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา ใหส้อดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี โดยมหีนว่ยงานภาครฐัเปน็หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลักในการกำาหนดกลยุทธ ์ การจัดทำาแผนหลักและแผนปฏิบติัการด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำา รวมท้ัง 
การประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการจัดการทรพัยากรน้ำาเชงิพื้นท่ีและ/หรอืลุม่น้ำา ครอบคลมุถึงการอนรุกัษ์
และฟื้ นฟปูา่ต้นน้ำา และแหล่งน้ำา ร่วมกับภาคีเครือขา่ยลุม่น้ำาและคณะกรรมการลุม่น้ำา เพื่อสรา้งความมัน่คงด้านทรพัยากร 
ของน้ำาในภาคการผลิต อุปโภค บรโิภค ท่ีสามารถรองรบัการเจรญิเติบโตของเมอืง ตลอดจนภาคการเกษตร ท่องเท่ียว บรกิาร 
และอุตสาหกรรม 

 พื้นท่ีดำาเนนิการเรง่ด่วน ได้แก่ ลุม่น้ำายม และลุม่น้ำาเจ้าพระยา โดยการ (๑) อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู 
ปา่ต้นน้ำา (๒) เปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นเก่ียวขอ้งได้เขา้มามสีว่นรว่มในการจัดทำาแผนหลักและแผนปฏิบัติการเพื่อการบรหิาร
จัดการทรพัยากรน้ำาในพื้นท่ีท่ีมปีระสทิธภิาพ (๓) เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำา และการจัดสรรเพื่อกระจายน้ำา 
ใหท่ั้วถึง และ (๔) ขยายผลการดำาเนนิงานไปยังลุม่น้ำาอ่ืน
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 ๑.๒)	 ฝุน่ละอองขนาดเล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลางไมเ่กิน	๒.๕	ไมครอน	(PM2.5)	 

 ฝุน่ละออง PM2.5 มปีริมาณเกินค่ามาตรฐาน เปน็ปญัหาเรง่ด่วนท่ีต้องดำาเนนิการแก้ไขอยา่งจรงิจัง 
เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และสขุภาพของประชาชน เกิดขึน้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล 
และชุมชนเมอืงท่ัวประเทศ โดยมแีหล่งกำาเนดิสำาคัญจากการคมนาคมขนสง่ การเผาในท่ีโล่ง ภาคอุตสาหกรรม การก่อสรา้ง 
และหมอกควันข้ามแดน ท้ังนี ้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรมกีารบูรณาการการดำาเนนิงานร่วมกันอย่างเรง่ด่วน เพื่อลดผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้

 แนวทางการแก้ไขปญัหา ได้แก่ การประชาสัมพนัธ ์และรณรงค์ใหค้วามรูเ้พ่ือลดการเผาในท่ีโล่ง 
การส่งเสรมิการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะเพื่อลดการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถสาธารณะ 
ไมใ่หป้ล่อยควันเกินเกณฑ์มาตรฐาน การลดการปล่อยมลพษิทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาดและ
เปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม ปอ้งกันการเกิดฝุน่จากการก่อสรา้งในเมอืงและชุมชน ร่วมกับการบงัคับใชก้ฎหมาย รวมถึงการมรีะบบ
เตือนภัยใหม้กีารปอ้งกันสุขภาพจากฝุน่ละออง PM2.5  

 พื้นท่ีดำาเนินการเร่งด่วน ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อำาเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ อำาเภอหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยการ (๑) ลดการเกิดฝุน่ละออง PM2.5 จากแหล่งกำาเนิด อาทิ  
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ขนสง่ และก่อสรา้ง (๒) เรง่ดำาเนนิการตามแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแหง่ชาติ "การแก้ไข
ปญัหามลพษิ ด้านฝุน่ละออง" และ (๓) บงัคับใช้กฎหมาย เพื่อปอ้งกัน ควบคมุ และเฝา้ระวังฝุน่ละออง PM2.5  ในระดับท่ี 
เปน็อันตรายต่อสขุภาพของประชาชน

 ๑.๓)	 ไฟไหม้ปา่	

 ไฟไหมใ้นพื้นท่ีปา่ เกิดขึน้ในพื้นท่ีปา่อนรุกัษ์และปา่สงวนแหง่ชาติท้ังประเทศ สว่นใหญเ่กิดขึน้
บริเวณภาคเหนอื โดยพจิารณาจากขอ้มลูสถิติจำานวนจุดความรอ้นสะสมในพื้นท่ีท่ีเกิดไฟไหม ้ สาเหตขุองไฟไหมป้า่เกิดขึน้ 
ได้ท้ังจากธรรมชาติและจากการกระทำาของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระทำาของมนุษย์ การเก็บของป่า 
และการล่าสตัว์ ไฟไหมป้า่สง่ผลกระทบต่อความสมดลุของระบบนเิวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงผลกระทบ 
ต่อการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของพื้นท่ี และทำาให้มีปริมาณฝุ่นละออง PM10 และฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน  
สง่ผลใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย

 แนวทางการแก้ไขปญัหา ได้แก่ การประชาสัมพนัธเ์ผยแพรค่วามรู้ และรณรงค์ขอความรว่มมอื 
งดเว้นการจุดไฟบรเิวณแนวเขตปา่ สง่เสรมิความรู้การทำาเกษตรอินทรยีห์รอืใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา จัดระเบยีบ
การเผา ใชข้อ้มลูภมูสิารสนเทศจัดทำาแผนท่ีจำาแนกพื้นท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่ ลาดตระเวนตรวจปราบปราม บงัคับใชก้ฎหมาย
อย่างเขม้ขน้  ตรวจติดตามขอ้มลูจุดความรอ้น นำาเทคโนโลยีอากาศยานไรค้นขบับินสำารวจและสนบัสนนุการปฏิบติังาน  
จัดทำาแนวกันไฟ การชงิเผา ลดปรมิาณเชื้อเพลิง  สง่เสรมิการมส่ีวนรว่มในการแก้ไขปญัหาไฟปา่ และเพิม่วิธกีารกำาจัดเชื้อเพลิง
ประเภทใบไมแ้ละก่ิงไม ้

 พื้นท่ีดำาเนินการเร่งด่วน ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม้ในภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  
แมฮ่่องสอน ลำาปาง เชียงราย ตาก นา่น แพร ่พะเยา และลำาพนู พื้นท่ีปา่พรุควนเครง็ในจังหวัดนครศรธีรรมราช ปา่พรุบาเจาะ
และปา่พรุโต๊ะแดงในจังหวัดนราธวิาส โดยการ (๑) ขบัเคล่ือนการแก้ไขปญัหาเชิงพ้ืนท่ีโดยภาคีเครอืขา่ยแบบมสีว่นรว่ม  
รว่มกับพัฒนาองค์ความรูใ้นการบรหิารจัดการการใชไ้ฟและเชื้อเพลิง และการลดความรุนแรงจากเชื้อเพลิงสะสม ด้วยการ 
นำามาใช้ประโยชน์ (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า และปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเ้ผา 
เปน็ผูด้แูลรกัษาปา่ (๓) ใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศจัดทำาแผนท่ีจำาแนกพื้นท่ีเสีย่งต่อการเกิดไฟปา่ ร่วมกับการลดปรมิาณเชื้อเพลิง 
และรณรงค์ขอความรว่มมอืงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวเขตปา่ และ (๔) ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้กิดการมสีว่นรว่มอนรุกัษ์ 
ปา่ไม ้รวมถึงการทำาการเกษตรท่ีดีและมคีวามรู้การทำาเกษตรอินทรยี ์ 

 ๑.๔)	 การจัดการระบบสาธารณสุขชุมชนภายใต้สภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา	2019		
หรอืโรคโควิด	19

 จากการระบาดของโรคโควิด 19 สง่ผลกระทบต่อสขุอนามยัของประชาชนโดยตรง และเพื่อ
ปอ้งกันและลดการระบาดของโรค รฐับาลจึงได้ประกาศหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักร หา้มเดินทาง 
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ขา้มจังหวัด และไมอ่นญุาตใหค้นต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศ สง่ผลใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 
ตามมา ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ การมีพลาสติกเป็นองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้น จากการสัง่ซื้อสินค้า 
ทางออนไลน์ และสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี รวมถึงมีมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ท่ีต้องสังเกตอาการ และผู้ท่ีติดเชื้อปะปน 
ในขยะมลูฝอยชุมชน

 แนวทางการแก้ไขปญัหา ได้แก่ การมสีว่นรว่มของบุคลากรด้านสาธารณสขุจากทุกภาคสว่นเขา้มา
มบีทบาทในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการระบาดของโรคอย่างเปน็ระบบ และปฏิบัติตามมาตรการท่ีศนูยบ์รหิารสถานการณ์
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) กำาหนดอยา่งเครง่ครดั อาทิ การใช้ชีวิตวิถีใหม ่และการเว้นระยะหา่ง
ทางสังคม และกรณกีารสัง่ซ้ือสินค้าทางออนไลน ์หรือส่ังซ้ืออาหารแบบเดลิเวอร ีควรมกีารคำานงึถึงการลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
และคัดแยกขยะมลูฝอยท่ีต้นทาง และพจิารณาคัดแยกมลูฝอยติดเช้ือใสถ่งุขยะ ๒ ชัน้ ราดด้วยน้ำายาฆา่เชื้อหรอืน้ำายาฟอกขาว  
มดัปากถงุใหแ้นน่และระบุขอ้ความว่า “ถงุขยะสำาหรบัหนา้กากอนามยัท่ีใช้แล้ว” ไว้ท่ีถงุใหชั้ดเจน และส่งใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินนำาไปกำาจัดอย่างถกูวิธี

 พื้นท่ีดำาเนนิการเรง่ด่วน ได้แก่ พื้นท่ีเขตเมอืงในทกุจังหวัด ชุมชนแออัด พื้นท่ีสาธารณะท่ีม ี
ผูใ้ช้บรกิารเปน็จำานวนมาก โดยเรง่ดำาเนนิการ (๑) บูรณาการการตัดสนิใจแบบรวมศนูยก์ำากับท้ังระบบ (Single Command) 
เพื่อให้การดำาเนินการมีประสิทธิภาพ (๒) ขับเคล่ือนในระดับชุมชนในการรับมือโรคระบาดโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
และเจ้าหนา้ท่ีในท้องถ่ิน (๓) เพิม่ขีดความสามารถขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและจังหวัดในการจัดการขยะมลูฝอย 
และมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน และ (๔) มีนโยบายการพัฒนาท่ีคำานึงถึงสุขภาพประชาชน เพื่อให้สามารถรองรับวิกฤต 
ด้านสาธารณสุขท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ การวางผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การบริหารจัดการระบบสุขาภิบาล 
และสิง่แวดล้อมเมอืงท่ีสามารถลดการเดินทางของประชาชน และรองรับการใชชี้วิตวิถีใหม ่

	 ๒)	 สถานการณ์รายสาขา

 ๒.๑)	 ทรพัยากรดินและการใชท้ีดิ่น ดินต้ืนเปน็ปญัหาท่ีเกิดขึน้และครอบคลมุพื้นท่ีประเทศมากท่ีสดุ  
มีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม และมีการชะล้างหน้าดิน แนวโน้มปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากการนำาเข้าปุ๋ยเคมี และวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง และการยกเลิกวัตถุอันตราย 
ทางการเกษตร ๓ ชนดิ คือ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอรไ์พรฟีอส สำาหรบัการใชท่ี้ดินสว่นใหญถ่กูนำาไปใชเ้ปน็พื้นท่ีเกษตรกรรม  
และมีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น จากนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ รวมถึงมีการจัดสรรท่ีดินทำากิน 
ใหแ้ก่ประชาชนผูย้ากไรโ้ดยไมใ่หก้รรมสทิธิ ์

 ๒.๒)	 ทรพัยากรแร	่การผลิตแร่ส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อใช้ภายในประเทศ ส่วนมากเป็นแร่หิน
อุตสาหกรรม โดยมลูค่าการผลิต การใช ้ และการนำาเขา้แรล่ดลง แรท่ี่มกีารนำาเขา้มากท่ีสดุคือ ถ่านหนิสำาหรบันำามาใชเ้ปน็ 
เชื้อเพลิง สว่นแรท่ี่มปีริมาณการใช้งานสงูสุดคือ หนิอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสรา้ง เนื่องจากความต้องการใชใ้นงานก่อสรา้ง
ขนาดใหญข่องรัฐ ด้วยแรเ่ปน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป เกิดปญัหาผลกระทบจากการทำาเหมอืงต่อสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต 
สขุภาพของประชาชน และชุมชนบรเิวณใกล้เคียง จึงมกีารสง่เสรมิและต่อยอดเทคโนโลยรีไีซเคิลของเสยีเปน็แหล่งทรัพยากร
ทดแทน โดยการถ่ายทอด เผยแพรอ่งค์ความรู ้และรว่มมอืกับภาคเอกชนในการทำาเหมอืงแร่สเีขยีว เพื่อใหเ้กิดการประกอบ
กิจการท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม

 ๒.๓)	พลังงาน การผลิตพลังงานขัน้ต้นของประเทศไทยค่อนข้างคงท่ี เปน็การผลิตก๊าซธรรมชาติ 
มากท่ีสดุ สำาหรับการนำาเขา้ (สทุธ)ิ พลังงานขัน้ต้น ได้แก่ น้ำามนัดิบ ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติและการใชพ้ลังงานขัน้สดุท้าย  
ได้แก่ น้ำามนัสำาเร็จรูป ไฟฟา้ และพลังงานหมนุเวียน ท่ีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศดีขึน้  
สดัสว่นการใชพ้ลังงานหมนุเวียนต่อการใชพ้ลังงานขัน้สุดท้ายของประเทศไทยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ท้ังนี ้ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
ทำาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย 
มแีนวโนม้ลดลง มค่ีาต่ำากว่าค่าเฉล่ียของกลุม่ประเทศอาเซยีนและประเทศจีน รวมถึงการสง่เสรมิการใช้เช้ือเพลิง B10 B20  
การดำาเนนิการตามแผนอนรุกัษ์พลังงาน ส่งเสรมิรถยนต์ทางเลือก และการใชเ้ชื้อเพลิงชวีมวลในการผลิตไฟฟา้ 

 ๒.๔)	 ทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัว์ปา่	พื้นท่ีปา่ไมข้องประเทศมพีื้นท่ีคงท่ี โดยภาคเหนอืมพีื้นท่ีปา่ไม้ 
มากท่ีสดุ มกีารอนมุติัการจัดต้ังปา่ชุมชนตามพระราชบญัญติัปา่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิม่ข้ึน ซึง่จะเปน็ประโยชนใ์นการอนรุกัษ์  
ฟื้ นฟู จัดการ บำารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ในพ้ืนท่ีปา่ชุมชนอยา่งสมดลุและย่ังยนื อยา่งไรก็ตาม ปญัหาภัยแล้ง การเกิดปรากฏการณเ์อลนโีญ รวมถึงการจัดการเช้ือ
เพลิงในพื้นท่ีปา่ไมเ่หมาะสม ทำาใหเ้กิดไฟปา่รุนแรงยิง่ขึน้ แต่เนื่องจากรอ้ยละ ๗๐ ของปา่ไมเ้มอืงไทยเปน็ปา่เต็งรัง เกิดไฟไหม ้
ในฤดแูล้งเปน็ประจำาทกุป ีพื้นท่ีไฟไหมจ้ะกลับมาฟื้ นตัวได้ใหมใ่นฤดฝูน และมกีารใชร้ะบบภมูสิารสนเทศ โดยใชด้าวเทียม  
เพื่อตรวจจับจุดความรอ้น และเพ่ิมประสทิธภิาพการควบคุมไฟปา่ สำาหรบัสัตว์ปา่ มสีตัว์ปา่หลายชนดิท่ีมจีำานวนประชากรลดลง  
และอยู่ในสภาพท่ีควรเฝา้ติดตาม หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดระบบลาดตระเวน ส่งเสรมิการฟื้ นฟแูละปลกูปา่ ทวงคืนผนืปา่  
และแก้ไขปญัหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสตัว์ปา่

 ๒.๕)	 ทรพัยากรน้ำา ปริมาณฝนรายปีเฉล่ียท่ัวประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำาให้น้ำาท่า ปริมาตรน้ำา 
ในอ่างเก็บน้ำา และน้ำาใชก้ารได้ลดลง รวมท้ังน้ำาบาดาลมรีะดับลดลงด้วย ประกอบกับไมม่แีหล่งเก็บกักน้ำาท่ีเหมาะสม และเพยีงพอ  
ปญัหาท่ีพบในแต่ละลุม่น้ำามคีวามแตกต่างกัน ท้ังลักษณะภมูปิระเทศ การใช้ประโยชนพ์ื้นท่ี และลักษณะชุมชน การบรหิาร
จัดการน้ำาจำาเปน็ต้องมสีว่นรว่มจากผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีทกุภาคสว่น และศกึษาแนวทางแก้ไขปญัหาของแต่ละพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม

 ๒.๖)	 ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรงประมงเพิม่ขึ้น  
สถานภาพของหญา้ทะเลสมบูรณข์ึน้ และแนวปะการังมแีนวโนม้ฟื้ นตัว ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
ทำาให้กิจกรรมของมนุษย์ลดลง ส่งผลให้ธรรมชาติมีการฟื้ นตัว อาทิ เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเป็นจำานวนมาก  
อย่างไรก็ตาม ขยะทะเลมอีงค์ประกอบส่วนใหญเ่ปน็พลาสติก สง่ผลกระทบต่อทัศนยีภาพพื้นท่ีท่องเท่ียว และสัตว์ทะเล 
หายากท่ีกินเข้าไปเสยีชีวิต 

 ๒.๗)	 ความหลากหลายทางชวีภาพ พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์เพิม่ขึ้น ภาพรวม 
ความหลากหลายทางชีวภาพคงท่ี สาเหตุสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเป็นชนิดพันธุต่์างถ่ินท่ีมาจากการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ อาจมีโอกาสหลุดเข้าสู่ธรรมชาติ อีกท้ังการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ การลักลอบเก็บ 
ของป่า การตัดไม้ทำาลายป่า การล่าสัตว์ป่า การกัดเซาะชายฝั่ ง การถมพื้นท่ีชุม่น้ำาและบุกรุกแหล่งน้ำาธรรมชาติ การทำา
ประมงผดิกฎหมาย การรุกรานของชนดิพนัธุต่์างถ่ิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ล้วนเปน็สาเหตุท่ีสง่ผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๒.๘)	 สถานการณ์มลพิษ คุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเกินค่า 
มาตรฐานในพื้นท่ีเมอืงใหญท่ี่มกีารจราจรหรอืรถบรรทกุหนาแนน่ การเผาในท่ีโล่ง และพื้นท่ีอุตสาหกรรม โดยหมอกควัน 
จากไฟปา่ในพื้นท่ีภาคเหนอืรุนแรงขึน้ ระดับเสยีงสว่นใหญอ่ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน คณุภาพน้ำาผวิดินและคุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ ง  
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก สำาหรับปริมาณขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย  
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

 ๒.๙)	 สิง่แวดล้อมชุมชน ประชากรในกรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมจีำานวนชุมชนแออัดลดลง และอัตราสว่นพื้นท่ีสเีขยีวเพิม่ขึน้ จากการก่อสรา้งสวนสาธารณะ การสรา้ง 
สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนน รวมถึงการสร้างสวนตามแนวถนนเพิม่ขึ้น แต่อัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวของไทยยังต่ำากว่า
มาตรฐานองค์การอนามยัโลกกำาหนด

 ๒.๑๐)	สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม แหล่งธรรมชาติอันควรอนรุกัษ์ส่วนใหญอ่ยู่ในเกณฑ์ 
การรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนรัุกษ์ในระดับดี โดยสาเหตกุารเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
ส่วนใหญเ่กิดจากปญัหาภัยธรรมชาติ และการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอยา่งไมเ่หมาะสม สว่นสิง่แวดล้อมศลิปกรรม  
และแหล่งมรดกโลก มกัจะได้รับผลกระทบจากการเจรญิเติบโตของเมอืง ทำาใหเ้กิดการรุกราน คกุคาม บัน่ทอน และทำาลาย
ความสวยงามและความสง่างาม รวมถึงคุณค่าทางด้านทัศนยีภาพ 

 ๒.๑๑)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
สูงกว่าค่าปกติ และมีปริมาณฝนเฉล่ียลดลง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ลดลง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ทำาใหเ้กิดผลกระทบต่อปา่ไม ้ ระบบนเิวศวิทยา
และความหลากหลายทางชวีภาพ รวมท้ังสขุภาพของมนษุย ์สำาหรบัภัยพบิติัธรรมชาติทางด้านธรณวิีทยา อุทกภัย ภัยแล้ง และ
วาตภัย ทำาใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน
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 ๔.๒.๒ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมรายสาขา และทำาให้เกิดแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ในระยะยาว ได้มาจากการทบทวนและวิเคราะหข์อ้มลูปจัจัยทางด้านสงัคม เทคโนโลย ี ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมอืง 
และนโยบาย สอดคล้องกับนโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ดังนี้

 ๒.๑)	 ปัจจัยด้านสังคม	 (S-Social)	ปัจจัยด้านสังคมในการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การขยายตัวของชุมชนเมือง  
การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรเพิม่ขึน้ การดำารงชีวิตท่ีสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่มค่ีาใชจ่้ายเพิม่ขึน้ หรอืก่อใหเ้กิดขยะ  
วัสดเุหลือใช ้และน้ำาเสยี ซึง่เปน็ภาระต่อสิง่แวดล้อม แต่จากกระแสความต่ืนตัวในการอนรุกัษ์และต้องการฟื้ นฟส่ิูงแวดล้อม 
ทำาใหเ้กิดการร่วมมอืกันในการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมใหดี้ข้ึน และสง่เสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

 ๒.๒)	ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 (T-Technology)	 การพัฒนาและนำาเทคโนโลยีมาใช้ ทำาให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำาเนินชีวิตท่ีสะดวกและรวดเร็ว สามารถพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้พลังงานและ
ทรพัยากรอ่ืนๆ ใหเ้กิดการเพิม่ผลผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เกิดการผลิต 
ท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม ประกอบกับการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการสื่อสารเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจด้านการอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสรา้งสงัคมออนไลน ์เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการสื่อสารใหต้รงกลุ่มเปา้หมาย

 ๒.๓)	 ปจัจัยด้านเศรษฐกิจ	 (E-Economic) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต การบรกิาร และ
การบรโิภคจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วภายหลังการค้นพบวัคซนีท่ีใชป้อ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 และมปีระชากร
สว่นใหญ่ได้รบัวัคซีนดังกล่าวแล้ว รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสรมิการลงทุนของรฐัในพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจ  
ประกอบกับประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำาคัญของการท่องเท่ียว และมีระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพท่ีเข้มแข็ง  
ท่ีต้ังของประเทศเปน็ศนูยก์ลางของภมูภิาค ทำาใหม้กีารเดินทางเขา้มาของชาวต่างประเทศ รวมถึงรฐับาลได้สง่เสรมินโยบาย
สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันและสรา้งความยัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy) เศรษฐกิจสเีขียว (Green Economy) เศรษฐกิจรว่มใชป้ระโยชน ์(Sharing Economy) เศรษฐกิจอัจฉรยิะ 
(Intelligent Economy) และเศรษฐกิจผูส้งูวัย (Silver Economy)

 ๒.๔)	 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 (E-Environment)	 ทิศทางของการพัฒนาประเทศ ได้กำาหนดให้มี
ความสอดคล้องกับเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน ส่งเสรมิใหม้กีารอนรุกัษ์ ฟื้ นฟ ู และใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและเป็นธรรม มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ 
ไมส่ร้างภาระต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงมกีารปรบัเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการบรโิภคใหเ้ปน็มติรกับสิง่แวดล้อมมากข้ึน  

 ๒.๕)	 ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย	 (P-Politics) ความผันผวน และความไม่แน่นอนจากปัญหา
การเมืองในทุกระดับ รวมถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ การก่อการร้าย และวิกฤต 
ท่ีส่งผลต่อการใชช้วิีตของมนษุย ์ อาทิ การแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 หรือการเกิดโรคระบาดชนดิใหม ่ การเขา้รว่มขอ้ตกลง 
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ และดำาเนนิการตามข้อตกลงความรว่มมอืระหว่างประเทศท่ีมุง่ไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนื ตลอดจน
การมยุีทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีและแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อขบัเคล่ือนประเทศใหม้กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื
และประชาชนมคีณุภาพชีวิตท่ีดี 

๔.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีผนัผวน  
และไมส่ามารถคาดการณไ์ด้ จึงควรเพิม่ขีดความสามารถในการรองรบัการเปล่ียนแปลง โดยมมีาตรการระยะสัน้ ๑-๒ ปี  
และระยะยาว ๓-๑๐ ปี
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 ๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะระยะสั้น ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้

	 ๑)	 พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลสิง่แวดล้อม

 การบรหิารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายหลังจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 และการเตรียมรับมือจากการเปล่ียนแปลงกะทันหันอ่ืนในอนาคต เพื่อให้ประเทศดำาเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควรมีการเร่งพัฒนางานระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  
การนำาขอ้มลูในระบบฐานข้อมลูสิง่แวดล้อมไปใช้ และควรมกีารสนบัสนนุการบูรณาการขอ้มลูและกำาหนดกรอบความร่วมมอื 
ในการใชป้ระโยชนข์อ้มลูของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการพฒันาเครอืข่ายระบบฐานขอ้มลู เพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราะห ์ 
และตัดสนิใจเชิงนโยบาย โดยมเีครอืข่ายศนูย์ข้อมลูท่ีทำาหนา้ท่ีในการติดตาม กำากับ สังเคราะห ์และใชป้ระโยชนใ์นระดับพ้ืนท่ี 
หรอืภมูภิาค รวมท้ังเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง นำาขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการรกัษา
สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ  
สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมปา่ไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมควบคมุมลพษิ กรมทรพัยากรน้ำา กรมทรพัยากร 
น้ำาบาดาล สำานกังานทรพัยากรน้ำาแหง่ชาติ และกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน

	 ๒)	 การคุ้มครองพื้นทีท่ีม่คีวามสำาคัญหรอืมคีวามอ่อนไหวด้านสิง่แวดล้อม

 พื้นท่ีท่ีมรีะบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาติท่ีมคีวามสำาคัญ และได้รบัผลกระทบจากการพฒันา อาจ 
ทำาให้เกิดความเสียหายท่ียากต่อการฟื้ นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม อาทิ พ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา พื้นท่ีชุ่มน้ำา พื้นท่ีชายฝั่ งทะเล  
เกาะ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มชีีวิตใกล้สูญพนัธุห์รอืหายาก ยา่นชุมชนเก่า แหล่งศลิปกรรม และแหล่งโบราณสถาน ควรมี 
มาตรการท่ีสามารถดำาเนินการได้อย่างทันท่วงที เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาพื้นท่ีท่ีสำาคัญและได้รับผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมเหล่านีใ้หค้งอยู่อยา่งยัง่ยนื โดยการบูรณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในระดับพื้นท่ี โดยการวางระบบ
การเฝา้ระวัง การตรวจตรา และการแก้ไขปญัหาด้วยความรวดเรว็ รวมทัง้การบงัคับใชก้ฎหมาย และสง่เสรมิกระบวนการ 
มสีว่นรว่มใหชุ้มชนหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องเข้ามาจัดการปญัหา

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน และกรมควบคุมมลพษิ

	 ๓)	 การสรา้งจิตสำานึกในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำามาใช้ในการผลิตและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดมลพิษ 
ในหลายด้าน อาทิ ขยะมูลฝอย คุณภาพน้ำา และคุณภาพอากาศ ประกอบกับจำานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ทำาให้ 
มกีารใชท้รัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตสนิค้าและบรกิารเพิม่ขึน้ และปล่อยมลพษิจากการบรโิภคมากขึน้ ดังนัน้  
จึงควรเพิม่กิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะท่ีจำาเปน็และเหมาะสมใหกั้บประชาสงัคม (Upskill Reskill and Newskill) เพื่อให ้
ภาคประชาสงัคมมบีทบาทในทางปฏิบัติมากข้ึน ท้ังในเรื่องการอนรุกัษ์และฟื้ นฟทูรพัยากรธรรมชาติ การใชท้รพัยากรท่ีมอียู่
อยา่งคุ้มค่า และเรื่องการปอ้งกันและลดมลพิษ อาทิ การคัดแยกขยะต้นทาง การใชน้้ำาอย่างประหยดั และงดการเผา เปน็ต้น 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน และควรเป็น 
การดำาเนินงานท่ีมาจากการถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนาในอดีตจนถึงปัจจุบันท่ีดีของประเทศ จากหน่วยงานต่างๆ  
มาบููรณาการความคิด เพื่อเปน็มาตรการจัดการควบคูกั่บแนวทางจัดการสากล เชน่ Man and the Biosphere Programme 
ขององค์การสหประชาชาติ เปน็ต้น

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมสง่เสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม กรมประชาสมัพนัธ ์กรมควบคมุมลพษิ 
กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพื์ช กรมปา่ไม ้และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
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 ๔.๓.๒ ข้อเสนอแนะระยะยาว ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้

	 ๑)	 สง่เสรมิความรว่มมือทกุภาคสว่นขับเคล่ือนการผลิตและการบรโิภคทีย่ั่งยนื

 การพฒันาเศรษฐกิจจากการผลิตสนิค้าและบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่ผูผ้ลิตสินค้าและบรกิารได้นำาทรพัยากรธรรมชาติมาใชเ้ปน็ต้นทนุการผลิต ทำาใหท้รพัยากรธรรมชาติ 
ท่ีมีอยูร่่อยหรอลงและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามมา ขณะท่ีผูบ้ริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการท่ีเกินความจำาเป็น  
ทำาใหเ้พิม่การเกิดของเสยีและเปน็ภาระในการบำาบดัภายหลัง ดังนัน้ จึงควรส่งเสรมิความรว่มมอืจากท้ังภาครฐั ภาคประชาชน  
และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีย่ังยืน อาทิ ลดการใช้ทรัพยากร ไม่ใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ในกระบวนการผลิต และออกแบบวัสดุให้มีอายุการใช้งานท่ียืนยาวและสามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ ในด้านการบริโภค 
ท่ียัง่ยนื ควรบริโภคสนิค้าและบรกิารตามความจำาเปน็ ใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานความเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม 
การใช้สินค้าซ้ำาหรือนำากลับมาใช้ใหม่ คัดแยกวัสดุรีไซเคิลจากต้นทาง มีการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการผลิตซ้ำา  
ทำาให้เกิดการยกระดับการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน ท้ังนี ้ ควรส่งเสริมการให้ความรูแ้ละประชาสัมพันธใ์ห้แก่ภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อนำาไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม และควรพิจารณาจาก 
ผู้ผลิตท่ีเป็นผู้กำาหนดต้ังแต่ต้นในการเลือกใช้วัสดุ จนถึงผู้บริโภคให้มีการนำากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการบูรณาการ 
ของผูก้ำากับดูแลด้านกฎหมาย และการผลักดันงานวิจัยใหเ้กิดการใช้เทคโนโลยี

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และหอการค้าไทย

	 ๒)	 ฟื้ นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม

 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไม้มีสภาพเส่ือมโทรมจากการถูกทำาลายโดย 
การตัดไม ้ เผาปา่ การบุกรุกเพื่อทำาการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั และรสีอรต์ ทำาใหใ้นแต่ละปมีพีื้นท่ีปา่ถกูทำาลายเปน็จำานวนมาก 
นอกจากนี ้มทีรพัยากรอ่ืนท่ีถกูทำาลาย อาทิ พื้นท่ีชายฝั่ งท่ีเผชิญปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ ง พื้นท่ีชุ่มน้ำาต้ืนเขนิและเสื่อมโทรม 
แนวปะการังและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม รวมถึงแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ท่ีควรได้รับการฟื้ นฟู 
อยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไมใ่หฐ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีมอียู่ถูกทำาลายไปมากกว่านี ้

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื กรมปา่ไม ้กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง กรมควบคมุมลพิษ กรมศลิปากร และสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

	 ๓)	 ผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมด้านสิง่แวดล้อมสูก่ารปฏิบติั	

 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ ควรสง่เสรมิการนำางานวิจัย 
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและเผยแพร่ใหม้กีารนำามาใชใ้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น และสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเช่ือมต่อ 
องค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ ซึ่งกระทรวงการอุดมสึกษา วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนการสร้าง 
ความร่วมมอืกับหนว่ยงานในระบบวิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพฒันามาตรการการแก้ไขปญัหา โดยการ 
นำางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สำาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำามาประยุกต์ใช้ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิต  
สง่เสริมการปรบัตัวของภาคการผลิต การบรกิาร การท่องเท่ียว รวมถึงการบรโิภคท่ีเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม ซึง่จะส่งผลต่อการ 
ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทนุและระยะเวลาในการผลิต ลดการปล่อยมลพษิ รวมท้ังนำางานวิจัยและนวัตกรรมไปพฒันาต่อยอด 
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ 

 หนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก ได้แก่ สำานกังานการวิจัยแหง่ชาติ สำานกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ สำานกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน 
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ค้นเมื่อ ๓๑ กรกฎราคม ๒๕๖๓, จากเว็บไซต์: https://km.dmcr.go.th/th/c_245/d_13614
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การกัดเซาะชายฝั่ งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพ 
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