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พลเอก

         (ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
            รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รัฐบาลได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพ่่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
โดยในห้วงท่ีผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่่ึ่งส่งผลกระทบต่อ 
การพัฒนาประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพ่่อสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรของประเทศ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่่อมุ่งไปส่่เป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ย่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่่ึ่งเป็นการนำาเสนอข้อม่ลการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
จำานวน ๑๑ สาขา ได้แก่ สาขาทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ทรัพยากรแร่ พลังงาน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ทรัพยากรนำ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์มลพิษ ส่ิงแวดล้อมชุมชน  
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และการเปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศและภัยพิบัติ รวมท้ังการนำาเสนอ 
ผลการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในระยะส้ันและระยะยาว เพ่่อใช้เป็นข้อม่ลและแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทำา 
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนประเด็น 
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญ ซ่่ึ่งจะเป็นกรณีศ่กษาให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น การนำาขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้า  
การบริหารจัดการนำ้า และการจัดการม่ลฝั่อยติดเช้่อจากโรคติดเช้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยรายงานสถานการณ์ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนำาข้อม่ลไปใช้ประกอบ 
การตัดสินใจและปรับตัวต่อการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของประเทศได้อย่างเหมาะสม เพ่่อพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ย่นส่บไป

ผมในฐานะประธานกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ขอช่่นชมและขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ 
จัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมถ่งทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมสำาคัญในการจัดทำารายงาน 
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
นำาไปใช้ประกอบการกำาหนดนโยบาย แผน และการแปลงไปส่่การปฏิิบัติเพ่่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งย่นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
 คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
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รูปทีี่� ๒.๒๑ พ้่นท่ีเส่ียงขาดแคลนนำ้าฤด่แล้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ๑๒๗

รูปทีี่� ๒.๒๒ แผนท่ีแสดงคุณภาพนำ้าบาดาลท้ังประเทศ ๑๓๐

รูปทีี่� ๒.๒๓ แผนท่ีแสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับนำ้าบาดาลในช่วง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ๑๓๑

รูปทีี่� ๒.๒๔ แผนท่ีแสดงระดับนำ้าบาดาลจากผิวดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓๒

รูปทีี่� ๒.๒๕ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรัพยากรนำ้า ๑๔๔

รูปทีี่� ๒.๒๖ ปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๔๕

รูปทีี่� ๒.๒๗ จำานวนสัตว์ทะเลหายากเกยต้่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ๑๕๔

รูปทีี่� ๒.๒๘ พ้่นท่ีป่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ และ  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑๕๕

รูปทีี่� ๒.๒๙ การจัดการขยะม่ลฝั่อยของจังหวัดชายฝัั่�งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ๑๕๗

รูปทีี่� ๒.๓๐ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�ง

๑๖๖

รูปทีี่� ๒.๓๑ จำานวนชนิดพันธ์ุสัตว์มีป่าท่ีถ่กคุกคาม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓ ๑๗๐

รูปทีี่� ๒.๓๒ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๑๗๕

รูปทีี่� ๒.๓๓ ปริมาณฝุ่ั่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศ่นย์กลางไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)  
เฉล่ียรายปีและค่าเฉล่ียรายพ้่นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๑๗๗

รูปทีี่� ๒.๓๔ ปริมาณฝุ่ั่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศ่นย์กลางไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
เฉล่ียรายปีและค่าเฉล่ียรายพ้่นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓

๑๗๘

รูปทีี่� ๒.๓๕ ปริมาณก๊าซึ่โอโซึ่น เฉล่ีย ๑ ช่ัวโมงส่งสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๗๙

รูปทีี่� ๒.๓๖ ระดับเสียงบริเวณพ้่นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๘๗

รูปทีี่� ๒.๓๗ ระดับเสียงบริเวณพ้่นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๘๘

รูปทีี่� ๒.๓๘ ระดับเสียงบริเวณพ้่นท่ีริมถนนในต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๘๘

รูปทีี่� ๒.๓๙ ระดับเสียงบริเวณพ้่นท่ีท่ัวไปในต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๘๙

�สารบัญร้ป�(ต่อ) หน้า



รูปทีี่� ๒.๔๐ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
มลพิษทางอากาศและเสียง

๑๙๑

รูปทีี่� ๒.๔๑ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพนำ้าในแหล่งนำ้าผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๙๒

รูปทีี่� ๒.๔๒ คุณภาพนำา้ในเเหล่งนำา้ผิวดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๙๓

รูปทีี่� ๒.๔๓ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพนำ้าทะเลชายฝัั่�งท่ัวประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๙๙

รูปทีี่� ๒.๔๔ คุณภาพนำ้าทะเลและชายฝัั่�ง ปี ๒๕๖๓ ๒๐๐

รูปทีี่� ๒.๔๕ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: คุณภาพนำ้า ๒๐๓

รูปทีี่� ๒.๔๖ ปริมาณขยะม่ลฝั่อยชุมชนท่ีเกิดข้่น การนำากลับมาประโยชน์ใหม่  
การกำาจัดอย่างถ่กต้อง และไม่ถ่กต้อง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๒๐๔

รูปทีี่� ๒.๔๗ ปริมาณการนำาเข้า-ส่งออกเศษพลาสติก พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๐๕

รูปทีี่� ๒.๔๘ สถานท่ีกำาจัดขยะม่ลฝั่อยชุมชนและสถานีขนถ่ายท่ีเปิดดำาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐๖

รูปทีี่� ๒.๔๙ ปริมาณม่ลฝั่อยติดเช้่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ๒๑๑

รูปทีี่� ๒.๕๐ ปริมาณม่ลฝั่อยติดเช้่อ จำาแนกรายเด่อน ระหว่างเด่อนมกราคม ๒๕๖๓  
ถ่ง มิถุนายน ๒๕๖๔

๒๑๒

รูปทีี่� ๒.๕๑ ปริมาณการนำาเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๑๖

รูปทีี่� ๒.๕๒ ปริมาณการนำาเข้าสารเคมีอันตรายภาคอุตสาหกรรม จำาแนกรายเด่อน  
ระหว่างเด่อนมกราคม ๒๕๖๓ ถ่ง มิถุนายน ๒๕๖๔

๒๑๗

รูปทีี่� ๒.๕๓ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
ขยะม่ลฝั่อย ของเสียอันตราย ม่ลฝั่อยติดเช้่อ และสารอันตราย

๒๒๑

รูปทีี่� ๒.๕๔ จำานวนและสัดส่วนประชากรของผ้่อย่่ในเขตเม่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๒๒

รูปทีี่� ๒.๕๕ ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ๒๒๓

รูปทีี่� ๒.๕๖ จำานวนและสัดส่วนพ้่นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๒๔

รูปทีี่� ๒.๕๗ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
ส่ิงแวดล้อมชุมชน

๒๒๙

รูปทีี่� ๒.๕๘ ผลการติดตามการประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
ประเภทนำ้าตก ภ่เขา ธรณีสัณฐานและภ่มิลักษณวรรณา และถำ้า พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓๑

รูปทีี่� ๒.๕๙ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

๒๓๗

รูปทีี่� ๒.๖๐ อุณหภ่มิเฉล่ียรายเด่อนและรวมท้ังปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓๘

รูปทีี่� ๒.๖๑ อุณหภ่มิเฉล่ียท้ังปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๓๙

รูปทีี่� ๒.๖๒ ปริมาณฝั่นเฉล่ียรายเด่อนและรวมท้ังปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓๙

รูปทีี่� ๒.๖๓ ค่าเฉล่ียระดับนำ้าทะเลสัมพัทธ์ ณ สถานีตรวจวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๔๐

สารบัญร้ป�(ต่อ) หน้า



รูปทีี่� ๒.๖๔ ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของประเทศไทยจำาแนกตามภาคส่วน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๙

๒๔๑

รูปทีี่� ๒.๖๕ แรงขับเคล่่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:  
การเปล่ียนแปลงสภาพภ่มิอากาศและภัยพิบัติ

๒๕๐

รูปทีี่� ๓.๑ กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเช้่อเพลิงขยะ กรณีศ่กษา เทศบาลตำาบลบ้านคลอง ๒๕๗

รูปทีี่� ๓.๒ สภาพภ่มิประเทศและลำานำ้าสาขาในลุ่มนำ้าสะแกกรัง ๒๖๑

รูปทีี่� ๓.๓ ปริมาณการให้นำ้าของช้ันหินในลุ่มนำ้าสะแกกรัง ๒๖๑

รูปทีี่� ๓.๔ ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนำ้าสะแกกรัง ๒๖๑

รูปทีี่� ๓.๕ พัฒนาการของการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าของบ้านธารมะยม ๒๖๓

รูปทีี่� ๓.๖ ร่ปแบบการบริหารจัดการกรณีพบผ้่ป่วยโควิด 19 ของเทศบาลเม่องศรีราชา ๒๖๕

สารบัญร้ป�(ต่อ) หน้า

ตารางทีี่� ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายเพ่่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๙

ตารางทีี่� ๒.๑ พ้่นท่ีการส่ญเสียดินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗๘

ตารางทีี่� ๒.๒ พ้่นท่ีประเทศไทยจำาแนกตามประเภทการใช้ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑ ๘๒

ตารางทีี่� ๒.๓ จำานวนเกษตรกรและพ้่นท่ีเพาะปล่กเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๘๖

ตารางทีี่� ๒.๔ ปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย จำาแนกตามชนิดพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๐๐

ตารางทีี่� ๒.๕ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ๑๐๑

ตารางทีี่� ๒.๖ การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๑๐๒

ตารางทีี่� ๒.๗ ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ของประเทศไทย จำาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
ในภาคพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

๑๐๔

ตารางทีี่� ๒.๘ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพ้่นท่ีป่าไม้ในแต่ละภ่มิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๑๐๙

ตารางทีี่� ๒.๙ พ้่นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีอย่่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพ่ช  
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓

๑๐๙

ตารางทีี่� ๒.๑๐ ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๔ (ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ๑๑๐

ตารางทีี่� ๒.๑๑ สถิติการกระทำาผิดกฎหมายเก่ียวกับการบุกรุกพ้่นท่ีป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๑๑

ตารางทีี่� ๒.๑๒ สถิติการดับไฟป่าท่ัวประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพ่ช  
แยกรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๑๒

ตารางทีี่� ๒.๑๓ สถิติการดับไฟป่าท่ัวประเทศของกรมป่าไม้ แยกรายภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๑๓

สารบัญตาราง



หน้า

ตารางทีี่� ๒.๑๔ จำานวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ท่ัวประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม

๑๑๔

ตารางทีี่� ๒.๑๕ สถานภาพชนิดพันธ์ุท่ีถ่กคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑๕

ตารางทีี่� ๒.๑๖ สถิติคดีตรวจปราบปรามการกระทำาผิดเก่ียวกับสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๑๗

ตารางทีี่� ๒.๑๗ ปริมาณนำ้าท่าในประเทศไทยจำาแนกตามภ่มิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๔

ตารางทีี่� ๒.๑๘ ปริมาณนำ้ากักเก็บในอ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ๑๒๕

ตารางทีี่� ๒.๑๙ ปริมาณนำ้ากักเก็บในอ่างเก็บนำ้าขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ ๑๒๖

ตารางทีี่� ๒.๒๐ ปริมาณนำ้าบาดาลในบ่อสังเกตการณ์ ๒๗ แอ่งนำ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๙

ตารางทีี่� ๒.๒๑ ความต้องการใช้นำ้าท้ังประเทศ ท้ังนำ้าผิวดินและนำ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ๑๓๓

ตารางทีี่� ๒.๒๒ ศักยภาพของนำ้าต้นทุนในพ้่นท่ีเกษตรนำ้าฝั่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๓

ตารางทีี่� ๒.๒๓ ปริมาณนำ้าใช้การของแหล่งนำ้าผิวดินในพ้่นท่ีเกษตรนำ้าฝั่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๔

ตารางทีี่� ๒.๒๔ การจัดสรรนำ้าในช่วงฤด่แล้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ และช่วงฤด่ฝั่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓๕

ตารางทีี่� ๒.๒๕ จำานวนบ่อนำ้าบาดาลและปริมาณการใช้นำ้าบาดาลของเอกชนท่ีได้รับอนุญาตท้ังประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓๕

ตารางทีี่� ๒.๒๖ พ้่นท่ีวิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓๖

ตารางทีี่� ๒.๒๗ สถิติความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๓๗

ตารางทีี่� ๒.๒๘ สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๓๘

ตารางทีี่� ๒.๒๙ ผลการประเมินผลผลิตส่งสุดท่ียัง่ย่น (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๑๔๗

ตารางทีี่� ๒.๓๐ ปริมาณและม่ลค่าสัตว์นำ้าเค็ม จำาแนกตามวิธีทำาการประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๑๔๘

ตารางทีี่� ๒.๓๑ สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕๐

ตารางทีี่� ๒.๓๒ ขนาดพ้่นท่ีแนวปะการังและสถานภาพของแนวปะการัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕๒

ตารางทีี่� ๒.๓๓ สรุปสถานภาพการกัดเซึ่าะชายฝัั่�งทะเล ๒๓ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕๖

ตารางทีี่� ๒.๓๔ จำานวนพรรณพ่ชและสถานภาพชนิดพันธ์ุพ่ชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖๘

ตารางทีี่� ๒.๓๕ สัตว์ป่าท่ีได้รับการประเมินสถานภาพชนิดพันธ์ุท่ีถ่กคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖๙

ตารางทีี่� ๒.๓๖ เหตุภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดข้่นในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ๒๔๒

ตารางทีี่� ๓.๑ ประเภทเช้่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบ และข้อดีและข้อจำากัด ๒๕๕

ตารางทีี่� ๓.๒ ข้อม่ลประเภทและปริมาณขยะของเทศบาลตำาบลบ้านคลอง ๒๕๖

ตารางทีี่� ๓.๓ ประเภทเช้่อเพลิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM ๒๕๘

สารบัญตาราง�(ต่อ)
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บทสริุปผู้้�บริิหาริ
๑. ภาพริวมการิเปลี่่�ยนแปลี่ง

การเปล่ี่�ยนแปลี่งทางเศรษฐกิจแลี่ะสัังคมของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ผลี่ิตภััณฑ์์มว่ลี่รว่มในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่อัตราขยายตัว่ลี่ดลี่งร้อยลี่ะ ๖.๑ หดตัว่ลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่�องจากสัถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช่ื้�อไว่รัสัโคโรนา 2019 หร่อโรคโควิ่ด 19 ในประเทศไทยแลี่ะทั�ว่โลี่ก เกิดภัาว่ะการค้าโลี่กหดตัว่ลี่ง เกิดการชื้ะงัก 
ของภัาคการผลิี่ตทั�งภัายในแลี่ะภัายนอกประเทศ จนทำาให้มูลี่ค่าผลิี่ตภััณฑ์์มว่ลี่รว่มในประเทศลี่ดลี่ง ซ่ึ่�งใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มูลี่ค่าการลี่งทุนจากต่างประเทศลี่ดลี่ง แลี่ะมูลี่ค่าการนำาเข้าสิันค้าจากต่างประเทศลี่ดลี่ง จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รว่มถ่งมูลี่ค่าการส่ังออก 
สิันค้าหดตัว่ลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยยังอยู่ในภัาว่ะได้ดุลี่การค้าจากมูลี่ค่าการส่ังออกมากกว่่า 
มูลี่ค่าการนำาเข้าสิันค้าจากต่างประเทศ จำานว่นนักท่องเท่�ยว่ชื้าว่ต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่�ยว่ประเทศไทยลี่ดลี่ง ทำาให้ 
ม่รายได้จากนักท่องเท่�ยว่ลี่ดลี่ง ประเทศไทยม่ประชื้ากรประมาณ ๖๖.๑๙ ล้ี่านคน ม่สััดส่ัว่นของประชื้ากรวั่ยแรงงาน 
แลี่ะวั่ยสูังอายุม่แนว่โน้มเพิ�มข่�น ในขณะท่�ประชื้ากรวั่ยเด็กม่แนว่โน้มลี่ดลี่ง ด้านรายได้เฉล่ี่�ยของครัว่เร่อนลี่ดลี่งแลี่ะครัว่เร่อน 
ม่รายจ่ายลี่ดลี่งด้ว่ย รว่มทั�งอัตราการว่่างงานม่แนว่โน้มเพิ�มข่�น

สถานการณ์์และการดำำาเนินการด้ำานสิ�งแวดำล้อมระดัำบโลกและระดัำบภููมิภูาค พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อุณหภูัมิ 
เฉล่ี่�ยของโลี่กม่ค่าสูังกว่่าอุณหภูัมิในยุคอุตสัาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๒ ± ๐.๑ องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสั ทำาให้ 
พ่�นท่�นำ�าแข็งในทะเลี่อาร์คติกลี่ดลี่งอยู่ในระดับตำ�าสุัด ประกอบกับก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ในบรรยากาศม่คว่ามเข้มข้นสูังข่�น 
เป็นสัาเหตุหน่�งท่�ทำาให้เกิดภััยพิบัติทางธรรมชื้าติรุนแรงข่�น รว่มถ่งผลี่กระทบของการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพภูัมิอากาศด้านอ่�น  
เช่ื้น การเกิดคล่ี่�นคว่ามร้อน ภัาว่ะฝนแล้ี่ง นำ�าท่ว่ม ภััยแล้ี่ง ไฟป่า การเกิดพายุหมุนเขตร้อน โดยพายุไซึ่โคลี่นม่คว่ามถ่�มากข่�น 
การขาดแคลี่นนำ�าจากปริมาณนำ�าท่�ไม่เพ่ยงพอต่อการเพิ�มข่�นของจำานว่นประชื้ากร แลี่ะแหล่ี่งนำ�าเส่ั�อมโทรมจากการปนเป้�อน 

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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มลี่พิษเพิ�มข่�น ส่ังผลี่กระทบต่อพ่�นท่�ป่า สััตว์่ป่า แลี่ะคว่ามหลี่ากหลี่ายทางช่ื้ว่ภัาพ ขณะท่�ในช่ื้ว่งท่�ม่การระบาดของโรค 
โควิ่ด 19 ส่ังผลี่กระทบต่อสุัขภัาพแลี่ะคว่ามเป็นอยู่ของมนุษย์ ภัาคธุรกิจแลี่ะเศรษฐกิจทั�ว่โลี่ก ทำาให้คนเส่ัยช่ื้วิ่ตจำานว่นมาก 
หลี่ายประเทศม่มาตรการเข้มงว่ดในการเดินทาง ส่ังผลี่ให้ม่การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจลี่ดลี่ง ทำาให้ม่การปลี่่อยก๊าซึ่ 
เร่อนกระจกลี่ดลี่ง แต่การใช้ื้วั่สัดุท่�ใช้ื้ครั�งเด่ยว่แล้ี่ว่ทิ�งเพิ�มข่�น รว่มถ่ง มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อม่ปริมาณเพิ�มข่�น

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชื้าติแลี่ะสิั�งแว่ดล้ี่อมของประเทศไทย  ม่ทิศทางการพัฒนาไปสู่ัเป้าหมาย 
การพัฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals; SDGs) การดำาเนินงานตามอนุสััญญาแลี่ะข้อตกลี่งคว่ามร่ว่มม่อระหว่่าง 
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชื้าติแลี่ะสิั�งแว่ดล้ี่อม แลี่ะม่มาตรการสันับสันุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชื้าติ 
แลี่ะสิั�งแว่ดล้ี่อมด้านการเงินการคลัี่ง แลี่ะการจัดสัรรงบประมาณรายจ่ายท่�นำาไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชื้าติแลี่ะสิั�งแว่ดล้ี่อม  
จำานว่น ๗๒,๓๘๑.๘๔ ล้ี่านบาท คิดเป็นร้อยลี่ะ ๒.๑๙ ของงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ�มข่�นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓

๒. สถานการิณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดลี่�อมริายสาขา
สัถานการณ์คุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อมของประเทศ จำานว่น ๑๑ สัาขา ในช่ื้ว่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ่งเด่อนมิถุนายน ๒๕๖๔  

สัรุปได้ดังน่�
๑)	 ทรัพยากรดิำน พบว่่า ดินต่�นเกิดข่�นครอบคลุี่มพ่�นท่�ส่ัว่นใหญข่องประเทศ แลี่ะสัว่่นใหญม่่ระดับคว่ามสัมบูรณ์ตำ�า  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่ปริมาณการนำาเข้าปุ�ยเคม่เพิ�มข่�น แต่ปริมาณการนำาเข้าวั่ตถุอันตรายทางการเกษตรลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒  
เม่�อเปร่ยบเท่ยบการนำาเข้าปุ�ยเคม่แลี่ะวั่ตถุอันตรายทางการเกษตรในช่ื้ว่งเด่อนมกราคมถ่งเด่อนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กับช่ื้ว่งเด่ยว่กันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ม่การนำาเข้าปุ�ยเคม่ แลี่ะวั่ตถุอันตรายทางการเกษตร เพิ�มข่�น การใช้้ท่ี่�ดิิน พบว่่า การใช้ื้ 
ท่�ดินส่ัว่นใหญ่ถูกนำาไปใช้ื้เป็นพ่�นท่�เกษตรกรรมมากท่�สุัด แลี่ะรัฐบาลี่ได้ส่ังเสัริมการทำาเกษตรอินทร่ย์ เพ่�อลี่ดการใช้ื้สัารเคม่ 
แลี่ะวั่ตถุอันตรายทางการเกษตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ม่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทร่ย์แก่เกษตรกร 
๘๓,๘๕๔ ราย พ่�นท่�เพาะปลูี่กเกษตรอินทร่ย์ ๗๑๕,๓๕๑.๒๒ ไร่  เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้อง 
ได้จัดทำาโครงการปรับปรุง ฟ้�นฟู แลี่ะอนุรักษ์ดินแลี่ะนำ�า การฟ้�นฟูดินท่�ม่ปัญหา การเพิ�มประสิัทธิภัาพการใช้ื้ดินท่�ม่ปัญหา 
การจัดตั�งธนาคารปุ�ยอินทร่ย์ การถ่ายทอดเทคโนโลี่ย่ด้านการพัฒนาท่�ดินให้กับหมอดินอาสัาแลี่ะเกษตรกร การไถกลี่บ 
แลี่ะการผลิี่ตปุ�ยอินทร่ย์เพ่�อป้องกันหมอกควั่นไฟป่าในพ ่�นท่�เกษตรเเลี่ะพ่�นท่� ๙ จังหวั่ดภัาคเหน่อ

๒)	 ทรัพยากรแร่	พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริมาณการผลิี่ต การใช้ื้ แลี่ะการส่ังออกแร่ลี่ดลี่ง ยกเว้่นการนำาเข้าแร่  

ม่การนำาเข้าเพิ�มข่�นเล็ี่กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึ่�งแร่ท่�ม่ปริมาณการผลิี่ตแลี่ะการใช้ื้สูังสุัดค่อ หินอุตสัาหกรรมชื้นิดหินปูน 

เพ่�ออุตสัาหกรรมก่อสัร้าง แร่ท่�ม่ปริมาณการนำาเข้าสูังสุัด ค่อ ถ่านหินสัำาหรับนำามาใช้ื้เป็นเช่ื้�อเพลิี่ง แลี่ะแร่ท่�ม่ปริมาณ 

การส่ังออกสัูงสุัดค่อ แร่ยิปซัึ่ม ขณะท่�มูลี่ค่าการผลี่ิต การใช้ื้ การนำาเข้า แลี่ะการสั่งออกแร่ลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั�งน่� 

การแพร่ระบาดของโรคโควิ่ด 19 ส่ังผลี่กระทบต่ออุตสัาหกรรมเหม่องแร่ ทำาให้ราคาวั่ตถุดิบแร่ในตลี่าดโลี่กลี่ดลี่ง เน่�องจาก 

คว่ามตอ้งการใช้ื้งานแร่ลี่ดลี่ง การประกาศปดิเหม่องชัื้�ว่คราว่ในหลี่ายประเทศ ส่ังผลี่กระทบตอ่ปริมาณการผลิี่ตแร่ในตลี่าดโลี่ก 

แต่ไม่กระทบกับอุตสัาหกรรมเหม่องแร่ของประเทศ เน่�องจากประเทศไทยไม่ม่เหม่องแร่ขนาดใหญ่ท่�ผลิี่ตแร่เพ่�อการส่ังออกไป 

ต่างประเทศ หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้สัำารว่จแลี่ะประเมินศักยภัาพทรัพยากรแร่ แลี่ะการศ่กษาเชิื้งวิ่ชื้าการเพ่�อวิ่จัย 

แลี่ะพัฒนาเทคโนโลี่ยใ่นการร่ไซึ่เคิลี่เพ่�อพัฒนาของเส่ัยเป็นแหล่ี่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่แลี่ะโลี่หะ รว่มถ่งส่ังเสัริมผู้ประกอบการ 

เหม่องแร่ดำาเนินกิจการบนหลัี่กธรรมาภิับาลี่แลี่ะเป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม
๓)	 พลังงาน การผลิี่ตพลัี่งงานขั�นต้นลี่ดลี่ง จากการผลิี่ตคอนเดนเสัทแลี่ะก๊าซึ่ธรรมชื้าติ แลี่ะม่การนำาเข้า (สุัทธิ)  

พลัี่งงานขั�นต้นเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่ัว่นใหญ่เป็นการนำาเข้านำ�ามันดิบ ถ่านหิน แลี่ะก๊าซึ่ธรรมชื้าติแลี่ะก๊าซึ่ธรรมชื้าติเหลี่ว่ 
ส่ัว่นการใช้ื้พลัี่งงานขั�นสุัดท้ายลี่ดลี่ง ส่ัว่นใหญ่เป็นการใช้ื้นำ�ามันสัำาเร็จรูป ไฟฟ้า แลี่ะพลัี่งงานหมุนเว่่ยน สัำาหรับการใช้ื้พลัี่งงาน 
ทดแทนแลี่ะพลี่ังงานหมุนเว่่ยนลี่ดลี่ง เน่�องจากคว่ามต้องการใช้ื้พลัี่งงานในประเทศลี่ดลี่ง หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ขับเคลี่่�อน 
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แผนพัฒนาพลัี่งงานทดแทนแลี่ะพลี่ังงานทางเล่ี่อก เพ่�อเพิ�มสััดส่ัว่นการผลี่ิตไฟฟ้าจากพลี่ังงานทดแทน พลี่ังงานสัะอาด  
แลี่ะเป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม ส่ังเสัริมการติดตั�งระบบผลิี่ตไฟฟ้าด้ว่ยพลัี่งงานแสังอาทิตย ์การผลิี่ตพลัี่งงานจากก๊าซึ่ช่ื้ว่ภัาพ ส่ังเสัริม 
การผลิี่ตพลัี่งงานช่ื้ว่มว่ลี่ แลี่ะขยะชุื้มชื้น

๔)	 ทรัพยากรป่่าไม้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่อนข้างคงท่�จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภัาครัฐได้สั่งเสัริมการจัดตั�งป่าชุื้มชื้น  
ทำาให้ภัาคเหน่อม่พ่�นท่�ป่าชุื้มชื้นมากท่�สุัด สัำาหรับสัถิติการบุกรุกพ่�นท่�ป่าสังว่นแห่งชื้าติ แลี่ะพ่�นท่�ป่าอนุรักษ์ม่จำานว่น 
คด่บุกรุกลี่ดลี่ง แลี่ะพ่�นท่�ท่�ถูกบุกรุกลี่ดลี่ง แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่พ่�นท่�ถูกไฟไหม้ในพ่�นท่�ป่าอนุรักษ์แลี่ะป่าสังว่นแห่งชื้าติ 
เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ พ่�นท่�ถูกไฟไหม้ท่�ม่การดับไฟป่าในแต่ลี่ะภูัมิภัาค พบว่่า พ่�นท่�ภัาคเหน่อถูกไฟไหม้มากท่�สุัด  
แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ม่จำานว่นจุดคว่ามร้อนสัะสัม (Hotspot) ทั�งประเทศลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ัว่นใหญ่เกิดข่�นในพ่�นท่� 
ภัาคเหน่อ สััตว์์ป่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่ี่มสััตว์่ท่�ม่สัถานภัาพชื้นิดพันธ์ุท่�ถูกคุกคาม พบว่่า สััตว่์เล่ี่�ยงลูี่กด้ว่ยนมถูกคุกคาม 
มากท่�สุัด รองลี่งมาค่อ นก สััตว์่เล่ี่�อยคลี่าน แลี่ะสััตว์่สัะเทินนำ�าสัะเทินบก ตามลี่ำาดับ ทั�งน่� ยงัคงพบปัญหาคว่ามขัดแยง้ระหว่่าง 
คนกับสััตว่์ป่าท่�เกิดข่�นบริเว่ณพ่�นท่�ท่�ติดเขตแนว่พ่�นท่�ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ ปัญหาระหว่่างคนกับช้ื้างป่า แลี่ะคนกับลิี่ง สััตว์่ป่า 
หลี่ายชื้นิดอยูใ่นสัภัาพท่�คว่รเฝ้าติดตาม เน่�องจากการถูกคุกคาม การเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพของแหลี่ง่ท่�อยูอ่าศัย การบุกรุกทำาลี่ายป่า  
การลัี่กลี่อบล่ี่าสััตว์่ป่า แลี่ะพ่�นท่�ป่าไม้ลี่ดลี่ง หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ม่การป้องกันแลี่ะปราบปรามการบุกรุกทำาลี่ายทรัพยากร 
ป่าไม้ เพ่�อหยุดยั�งการบุกรุกทำาลี่ายทรัพยากรป่าไม้ ระบบลี่าดตระเว่นเชิื้งคุณภัาพ (SMART Patrol System) ในพ่�นท่� 
ป่าอนุรักษ์อยา่งเป็นระบบ การอนรัุกษ์แลี่ะฟ้�นฟูพ่�นท่�ป่าไม้ เพ่�อเพิ�มคว่ามสัมบรูณ์แลี่ะพ่�นท่�ส่ัเข่ยว่ให้พ่�นท่�อนุรักษ์ แลี่ะการจดัการ 
แลี่ะแก้ไขปัญหาคว่ามขัดแย้งระหว่่างคนกับสััตว์่ป่า

๕)	 ทรัพยากรนำ�า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริมาณฝนเฉล่ี่�ยทั�ว่ประเทศตำ�ากว่่าค่าปกติ แต่เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่ัว่นปริมาณนำ�าท่าโดยธรรมชื้าติเฉล่ี่�ยทั�งปีเพิ�มข่�น สัำาหรับอ่างเก็บนำ�าขนาดใหญ่ม่ปริมาตรนำ�าใช้ื้การได้ลี่ดลี่งเล็ี่กน้อย  
ขณะท่�อ่างเก็บนำ�าขนาดกลี่างม่ปริมาตรนำ�าใช้ื้การได้เพิ�มข่�น แลี่ะปริมาณนำ�าบาดาลี่ม่ระดับนำ�าบาดาลี่คงท่� อ่กทั�งม่คุณภัาพด่ 
อยูใ่นเกณฑ์์มาตรฐานนำ�าบาดาลี่ท่�ใช้ื้บริโภัคได้ แต่บางพ่�นท่�ม่ปริมาณธาตุเหล็ี่กแลี่ะแมงกาน่สัในปรมิาณสูัง ด้านคว่ามต้องการใช้ื้ 
นำ�าทุกกิจกรรมของประเทศ พบว่่า ม่คว่ามต้องการใช้ื้นำ�าเพ่�อเกษตรกรรมมากท่�สุัด รองลี่งมา ได้แก่ เพ่�อการรักษาระบบนิเว่ศ  
การอุปโภัคบริโภัค แลี่ะการอุตสัาหกรรม ตามลี่ำาดับ เม่�อพิจารณาพ่�นท่�เกษตรนำ�าฝน (นอกเขตชื้ลี่ประทาน) พบว่่า ภัาคเหน่อ 
แลี่ะภัาคกลี่างม่ปริมาณนำ�าต้นทุนน้อยกว่่าคว่ามต้องการใช้ื้นำ�า หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้จัดทำากฎหมาย เพ่�อให้ม่กลี่ไก 
คณะกรรมการลุ่ี่มนำ�าในคณะกรรมการทรพัยากรนำ�าแหง่ชื้าติเพ่�อให้เกิดการบรหิารจัดการทรพัยากรนำ�าไดอ้ยา่งม่ประสัทิธิภัาพ  
แลี่ะการกำาหนดลุ่ี่มนำ�าของประเทศไทยเป็น ๒๒  ลุ่ี่มนำ�า รว่มถ่งการร่างกฎหมายเพ่�อกำาหนดหลี่ักเกณฑ์์แลี่ะวิ่ธ่การ  
เพ่�อการอนุรักษ์แลี่ะการพัฒนาทรัพยากรนำ�า

๖)	 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่คว่ามอุดมสัมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ�มข่�น  
แหล่ี่งหญ้าทะเลี่ม่สัถานภัาพสัมบูรณ์ปานกลี่าง แนว่ปะการังม่แนว่โน้มสัภัาพด่ข่�นแลี่ะส่ัว่นใหญ่ม่สัถานภัาพสัมบูรณ์ปานกลี่าง 
รองลี่งมาม่สัถานภัาพสัมบูรณ์ด่ - ด่มาก แลี่ะสัถิติข้อมูลี่การเกยต่�นของสััตว์่ทะเลี่หายากเพิ�มข่�น ส่ัว่นใหญ่เป็นเต่าทะเลี่ โลี่มา 
ว่าฬ แลี่ะพะยูน ตามลี่ำาดับ สัำาหรับพ่�นท่�ป่าชื้ายเลี่นม่จำานว่นพ่�นท่�เพิ�มข่�น แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ่�นท่�ชื้ายฝั�งถูกกัดเซึ่าะลี่ดลี่ง  
ด้านปัญหาขยะทะเลี่พบว่่า ขยะส่ัว่นใหญ่เป็นพลี่าสัติก ส่ังผลี่กระทบต่อสััตว์่ทะเลี่แลี่ะระบบนิเว่ศ หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้อง 
ได้แก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน แลี่ะไร้การคว่บคุมให้ม่คว่ามก้าว่หน้าตั�งแต่การปรับปรุงกฎหมาย  
การบริหารจัดการประมงของไทย การติดตาม คว่บคุม แลี่ะเฝ้าระวั่งการทำาประมง การสัำารว่จประเมินสัถานภัาพทรัพยากร 
ปะการัง แหล่ี่งหญ้าทะเลี่ สััตว์่ทะเลี่หายาก แลี่ะติดตามตรว่จสัอบคุณภัาพนำ�าทะเลี่

๗)	 ความหลากหลายทางชีวภูาพ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้สัำารว่จพบพ่ชื้ชื้นิดพันธ์ุใหม่ของโลี่กในประเทศไทย จำานว่น  
๗ ชื้นิด แลี่ะการสัำารว่จพบสััตว์่ชื้นิดใหม่ ได้แก่ ผ่�งหยาดอำาพันภูัจอง แลี่ะผ่�งกาเหว่่า สัำาหรับชื้นิดพันธ์ุสััตว์่ป่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พบว่่า ม่จำานว่น ๕,๐๐๕ ชื้นิด เพิ�มข่�น ๒๗๔ ชื้นิด จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ สัำาหรับชื้นิดพันธ์ุตา่งถิ�นท่�คว่รป้องกัน คว่บคุม แลี่ะกำาจัด  
จำานว่น ๓๒๓ ชื้นิด โดยหลี่ายชื้นิดเป็นชื้นิดพันธ์ุต่างถิ�นท่�รุกรานท่�ม่การส่ังเสัริมให้ใช้ื้ประโยชื้น์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึ่�งต้องม่ 

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

14



มาตรการปอ้งกันเฉพาะท่�รัดกุมเพ่�อไม่ให้เกิดการแพรก่ระจายเข้าไปในพ่�นท่�อนุรักษ์ แลี่ะแหลี่ง่นำ�าธรรมชื้าต ิพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าได้กระจาย 
อยู่ทั�ว่ประเทศ เป็นพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�ข่�นทะเบ่ยนเป็นแรมซึ่าร์ไซึ่ต์ ๑๕ แห่ง แลี่ะแม่นำ�าสังครามตอนลี่่าง จังหวั่ดนครพนม  
ได้รับการรับรองการข่�นทะเบ่ยนเป็นแรมซึ่าร์ไซึ่ต์ แห่งท่� ๑๕ ของประเทศไทย ลี่ำาดับท่� ๒,๔๒๐ ของโลี่ก พ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�ม่ 
คว่ามสัำาคัญระดับนานาชื้าติ ๖๙ แห่ง พ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�ม่คว่ามสัำาคัญระดับชื้าติ ๔๗ แห่ง พ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�ม่คว่ามสัำาคัญระดับ 
ท้องถิ�น ๑๙,๒๙๕ แห่ง แลี่ะพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�สัมคว่รได้รับการคุ้มครองแลี่ะฟ้�นฟู ๒๘ แห่ง ทั�งน่� การบุกรุกพ่�นท่�ป่าสังว่นแห่งชื้าติ 
แลี่ะป่าอนุรักษ์ การลัี่กลี่อบเก็บของป่า การตัดไม้ทำาลี่ายป่า การล่ี่าสััตว์่ป่า การกัดเซึ่าะชื้ายฝั�ง การถมพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าแลี่ะบุกรุก 
แหลี่่งนำ�าธรรมชื้าติ การทำาประมงผิดกฎหมาย การรุกรานของชื้นิดพันธ์ุต่างถิ�น รว่มถ่งการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพภัูมิอากาศ  
เป็นสัาเหตุท่�ทำาให้คว่ามหลี่ากหลี่ายทางช่ื้ว่ภัาพลี่ดลี่ง หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้จัดทำา (ร่าง) พระราชื้บัญญัติคว่ามหลี่ากหลี่าย 
ทางช่ื้ว่ภัาพ พ.ศ.  .... การจัดทำาแนว่ทางการบริหารจัดการพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าท่�ม่คว่ามสัำาคัญระหว่่างประเทศ (แรมซึ่าร์ไซึ่ต์) 
การจัดทำาคู่ม่อการบริหา รจัดการพ่�นท่�ชุ่ื้มนำ�าแบบม่ส่ัว่นร่ว่ม แลี่ะการศ่กษาจัดทำาแนว่ทางปฏิิบัติท่�ด่แลี่ะตัว่ช่ื้�วั่ดคว่ามหลี่ากหลี่าย 
ทางช่ื้ว่ภัาพในภัาคการเกษตร

๘)	 สถานการณ์์มลพิษ	 คุุณภาพอากาศ  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  ฝุ่นลี่ะอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)  
แลี่ะขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ม่แนว่โน้มลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้่นพ่�นท่�เม่องท่�ม่การจราจรหร่อรถบรรทุกขนส่ัง 
หนาแน่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแลี่ะปริมณฑ์ลี่ แลี่ะพ่�นท่�ท่�ม่การเผาในท่�โล่ี่ง ๙ จังหวั่ดภัาคเหน่อ ม่คว่ามรุนแรงเพิ�มข่�น 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แลี่ะปริมาณฝุ่นลี่ะออง PM10 แลี่ะ PM2.5  ท่�ม่ค่าเกินมาตรฐาน ทำาให้เกิดผลี่กระทบต่อสุัขภัาพ 
ของประชื้าชื้น โดยเฉพาะกลุ่ี่มเส่ั�ยง แลี่ะก่อให้เกิดผลี่กระทบต่อการท่องเท่�ยว่แลี่ะเศรษฐกิจ หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ดำาเนินงาน 
ตามแผนปฏิิบัติการขับเคล่ี่�อนการแก้ไขปัญหามลี่พิษด้านฝุ่นลี่ะอองเป็นว่าระแห่งชื้าติ กำาหนดมาตรฐานแลี่ะมาตรการคว่บคุม 
มลี่พิษท่�แหล่ี่งกำาเนิด โดยการกำาหนดมาตรฐานการปล่ี่อยควั่นดำาจากท่อไอเส่ัย รว่มทั�งการกำาหนดมาตรฐานคุณภัาพนำ�ามันเช่ื้�อเพลิี่ง 
ให้เท่ยบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ ม่การติดตาม ตรว่จสัอบ เฝ้าระวั่ง เต่อนภััยคุณภัาพอากาศ

	 ระดัิบเส่ัยง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับเส่ัยงส่ัว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์์มาตรฐาน โดยม่ค่าใกล้ี่เค่ยงกับ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยพ่�นท่�กรุงเทพมหานครแลี่ะพ่�นท่�ต่างจังหวั่ดท่�ม่ระดับเส่ัยงเกินค่ามาตรฐานจะเป็นบริเว่ณพ่�นท่�ริมถนนท่�ม่ปริมาณการจราจร 
หนาแน่น ผลี่กระทบจากเส่ัยงดัง อาจทำาให้เกิดภัาว่ะเคร่ยด แลี่ะโรคประสัาทหูเส่ั�อม หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ติดตาม 
การตรว่จวั่ดระดับเส่ัยงแลี่ะตรว่จสัภัาพรถก่อนต่อทะเบ่ยนประจำาปี

	 คุุณภาพนำ�าแหล่่งนำ�าผิิว์ดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ัว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์ด่เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะท่�คุณภัาพนำ�า 
ในแม่นำ�าสัายหลัี่ก พบว่่า แหล่ี่งนำ�าเส่ั�อมโทรมส่ัว่นใหญ่อยู่ในภัาคกลี่าง ได้แก่ แม่นำ�าป่าสััก แม่นำ�าน้อย แม่นำ�าลี่พบุร่  
แม่นำ�าท่าจ่นตอนลี่่าง แม่นำ�าสัะแกกรัง แลี่ะแม่นำ�าเจ้าพระยาตอนลี่่าง แลี่ะภัาคตะว่ันออกเฉ่ยงเหน่อ ได้แก่ แม่นำ�าลี่ำาตะคอง 
ตอนล่ี่าง บริเว่ณเทศบาลี่นครนครราชื้ส่ัมาม่คุณภัาพเส่ั�อมโทรมท่�สุัด หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้แก้ไขปัญหาคุณภัาพนำ�า 
แลี่ะนำ�าเส่ัย โดยดำาเนนิงานตามแผนปฏิิบัติการเพ่�อยกระดบัคุณภัาพนำ�าในพ่�นท่�เป้าหมาย คว่บคมุการระบายนำ�าเส่ัยจากแหลี่ง่ 
กำาเนิด จัดการนำ�าเส่ัยในพ่�นท่�วิ่กฤต พ่�นท่�เศรษฐกิจ แลี่ะแหล่ี่งท่องเท่�ยว่สัำาคัญ

	 คุุณภาพนำ�าที่ะเล่ช้ายฝ่ั่�ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่ัว่นใหญอ่ยูใ่นเกณฑ์์ด่ เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แลี่ะม่แหลี่ง่นำ�าท่�อยู่ 
ในเกณฑ์์เสั่�อมโทรมลี่ดลี่ง แลี่ะแหลี่ง่นำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ื้เพิ�มข่�น หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องไดติ้ดตามตรว่จสัอบคณุภัาพนำ�าทะเลี่ 
ครอบคลีุ่มพ่�นท่�ชื้ายฝั�งทะเลี่ ทั�ง ๒๑ จังหวั่ด จัดทำาระบบฐานข้อมูลี่ท่�เช่ื้�อมต่อระบบสันับสันุนการติดตามตรว่จสัอบมลี่พิษ 
ทางทะเลี่ เพ่�อช่ื้�เป้ามลี่พิษทางทะเลี่แลี่ะชื้ายฝั�ง แลี่ะบูรณาการการทำางานร่ว่มกันระหว่่างหน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้อง

	 ขยะมููล่ฝั่อย	ของเส่ัยอันตราย	มููล่ฝั่อยติดิเช้้�อ	แล่ะสัารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่ปริมาณขยะมูลี่ฝอย 
เกิดข่�นประมาณ ๒๕.๓๗  ล้ี่านตัน ลี่ดลี่งร้อยลี่ะ ๑๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒  เน่�องจากม่จำานว่นนักท่องเท่�ยว่ลี่ดลี่ง  

แลี่ะมาตรการลี่ดการเดินทาง แลี่ะการล็ี่อคดาว่น์ งดกิจกรรมการรว่มตัว่กัน โดยอัตราการเกิดขยะมูลี่ฝอย ๑.๐๕ กิโลี่กรัมต่อคนต่อวั่น 
แม้ว่่าปริมาณขยะมูลี่ฝอยลี่ดลี่ง แต่ปริมาณขยะมูลี่ฝอยท่�ถูกนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้องแลี่ะนำากลี่ับมาใช้ื้ประโยชื้น์ใหม่ลี่ดลี่ง  
แลี่ะปริมาณขยะมูลี่ฝอยท่�ถูกกำาจัดอย่างไม่ถูกต้องเพิ�มข่�น เน่�องจากหวั่�นเกรงการได้รับเช่ื้�อโควิ่ด 19 จากการทิ�งมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ 

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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ปะปนลี่งในขยะมูลี่ฝอยชุื้มชื้น ร้านรับซ่ึ่�อของเก่าหลี่ายแห่งต้องปิดตัว่ลี่ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริมาณการนำาเข้าเศษพลี่าสัติก 
ลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แลี่ะในช่ื้ว่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ปริมาณการนำาเข้าเศษพลี่าสัติกม่แนว่โน้มลี่ดลี่ง แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ม่ปริมาณขยะพลี่าสัติกในประเทศเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่�องจากในชื้่ว่งสัถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว่ิด 19 
ประชื้าชื้นใช้ื้บริการสัั�งซ่ึ่�อสิันค้าแลี่ะอาหารผ่านระบบออนไลี่น์เพิ�มข่�น การจัดการขยะมูลี่ฝอย พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
จำานว่นสัถานท่�กำาจัดขยะมูลี่ฝอยชุื้มชื้นท่�เปิดดำาเนินงานลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จำานว่นสัถานท่�กำาจัดขยะมูลี่ฝอย 
ท่�ดำาเนินการถูกต้องตามหลัี่กสุัขาภิับาลี่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่จำานว่นเพิ�มข่�น

	 ของเส่ัยอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเส่ัยอันตรายเกิดข่�นทั�ว่ประเทศเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่ัว่นใหญ่ 
เป็นของเส่ัยอันตรายท่�เกิดข่�นจากกากของเส่ัยอุตสัาหกรรม ด้านปริมาณกากของเส่ัยอุตสัาหกรรมท่�แจ้งขนส่ังในระบบ 
การจัดการกากของเส่ัยอุตสัาหกรรมของกลุ่ี่มโรงงานอุตสัาหกรรมเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แลี่ะนำากลัี่บมาใช้ื้ประโยชื้น์ 
ด้ว่ยการเผาเพ่�อผลิี่ตเป็นพลัี่งงานไฟฟ้า สัำาหรับกากอุตสัาหกรรมอันตรายม่แนว่โน้มลี่ดลี่ง เน่�องจากคว่ามต้องการสัินค้า 
อุตสัาหกรรมลี่ดลี่ง สัำาหรับปริมาณของเส่ัยอันตราย ม่ปริมาณเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๓

	 มููล่ฝั่อยติดิเช้้�อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลี่ดลี่งเล็ี่กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จากข้อมูลี่ปริมาณมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อใน 
ช่ื้ว่งเด่อนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ เปร่ยบเท่ยบกับช่ื้ว่งเด่ยว่กันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรมิาณมลูี่ฝอยติดเช่ื้�อ 
เพิ�มสูังข่�น เน่�องจากม่ปริมาณขยะติดเช่ื้�อจากสัถานการณ์โรคโควิ่ด 19 จากสัถานท่�ต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลี่สันาม โรงพยาบาลี่  
โรงแรม แลี่ะการรักษาท่�บ้าน

	 สัารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่การนำาเข้าสัารอันตรายลี่ดลี่งเล็ี่กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่การนำาเข้าสัารเคม่ 
อันตรายภัาคอุตสัาหกรรม ในชื้่ว่งเด่อนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ เพิ�มข่�นเล็ี่กน้อยจากช่ื้ว่งเด่ยว่กันใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
แลี่ะการนำาเข้าวั่ตถุอันตรายทางการเกษตรลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สัำาหรับปริมาณการนำาเข้าผลิี่ตภััณฑ์์วั่ตถุอันตรายท่�ใช้ื้ใน 
บ้านเร่อนหร่อทางสัาธารณสุัขม่แนว่โน้มลี่ดลี่งจากช่ื้ว่งเด่ยว่กันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั�งน่� การจัดการขยะมูลี่ฝอย ของเส่ัยอนัตราย  
มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ แลี่ะสัารอันตรายไม่ถูกต้อง ส่ังผลี่กระทบต่อสิั�งแว่ดล้ี่อมแลี่ะสุัขภัาพของประชื้าชื้น

  หน่ว่ยงานท่� เ ก่�ยว่ข้องได้จัดทำาแผนแม่บทด้านการป้องกันแลี่ะแก้ไขปัญหามลี่พิษจากขยะมูลี่ฝอย  
แลี่ะของเส่ัยอันตรายระยะ ๒๐ ปี การจัดการขยะมูลี่ฝอยแบบรว่มกลุ่ี่มพ่�นท่�จัดการขยะมูลี่ฝอย (Clusters) การลี่ดขยะพลี่าสัติก 
โดยลี่ดรับ ลี่ดให้ แลี่ะลี่ดใช้ื้ถุงพลี่าสัติก การงดใช้ื้ถุงพลี่าสัติกแลี่ะโฟมในพ่�นท่�อุทยานแห่งชื้าติแลี่ะสัว่นสััตว่์ แลี่ะการจัดการ 
ขยะทะเลี่ การจัดการของเส่ัยอันตราย การจัดทำา  (ร่าง) พระราชื้บัญญัติการจัดการซึ่ากผลิี่ตภััณฑ์์เคร่�องใช้ื้ไฟฟ้า 
แลี่ะอุปกรณ์อิเล็ี่กทรอนิกส์ั ออกมาตรการจัดการซึ่ากเคร่�องใช้ื้ไฟฟ้าแลี่ะอุปกรณ์อิเล็ี่กทรอนิกส์ัอย่างเป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม  
ออกประกาศกระทรว่งพาณิชื้ย์ เร่�อง กำาหนดให้ขยะอิเล็ี่กทรอนิกส์ัเป็นสิันค้าท่�ต้องห้ามในการนำาเข้ามาในราชื้อาณาจักร  
ด้านมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ พัฒนาแลี่ะเพิ�มประสิัทธิภัาพระบบการบริหารจัดการมูลี่ฝอยตามกฎหมายสัาธารณสัุข ด้านสัารอันตราย  
ม่การพัฒนาระบบแลี่ะการจัดการสัารเคม่ตามแผนยุทธศาสัตร์การจัดการสัารเคม่แห่งชื้าติ แลี่ะการออกกฎหมาย กฎระเบ่ยบ 
ท่�สัำาคัญในการคว่บคุมป้องกันการผลิี่ตแลี่ะการใช้ื้สัารอันตรายในภัาคอุตสัาหกรรม

๙)	 สิ�งแวดำล้อมชุมชน	ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชื้ากรท่�อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแลี่ะในเขตเทศบาลี่ม่จำานว่น 
ลี่ดลี่งเลี่็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รว่มถ่งจำานว่นชืุ้มชื้นแออัดในกรุงเทพมหานครลี่ดลี่ง ขณะท่�พ่�นท่�ส่ัเข่ยว่ในเขตเทศบาลี่ 
ตำาบลี่ แลี่ะเขตกรุงเทพมหานคร ม่สััดส่ัว่นพ่�นท่�ส่ัเข่ยว่ต่อประชื้ากรในกรุงเทพมหานครเพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่ว่ยงาน 
ท่�เก่�ยว่ข้องได้จัดทำาแนว่ทางการจัดการสิั�งแว่ดล้ี่อมชุื้มชื้น เพ่�อส่ังเสัริมแลี่ะรักษาคุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อม โครงการเพิ�มพ่�นท่�ส่ัเข่ยว่  
แลี่ะสัว่นสัาธารณะให้ประชื้าชื้นเข้าถ่งได้ การออกพระราชื้บัญญัติเพ่�อจัดเก็บค่าธรรมเน่ยมใหม่ในการให้บริการจัดการสิั�งปฏิิกูลี่ 
แลี่ะมูลี่ฝอยในพ่�นท่�กรุงเทพมหานคร

๑๐)	 สิ�งแวดำล้อมธรรมชาติิและศิิลป่กรรม สิั�งแว์ดิล้่อมูธรรมูช้าติ พบว่่า แหล่ี่งธรรมชื้าติอันคว่รอนุรักษ์ประเภัทนำ�าตก 
ภูัเขา ธรณ่สััณฐานแลี่ะภูัมิลัี่กษณว่รรณา แลี่ะถำ�า  ส่ัว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์์การรักษาคุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อมแหล่ี่งธรรมชื้าติ 
อันคว่รอนุรักษ์ในระดับด่ สิั�งแว์ดิล้่อมูศิล่ป่กรรมู ม่แหล่ี่งสิั�งแว่ดล้ี่อ,ศิลี่ปกรรม ๕,๔๘๙ แห่ง ข้อมูลี่ ณ เด่อน มิถุนายน ๒๕๖๔ สัำาหรับ 
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ย่านชุื้มชื้นเก่า ม่การสัำารว่จจัดทำาทะเบ่ยนข้อมูลี่ย่านชุื้มชื้นเก่า ตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำานว่น ๖๑๓ แห่ง ด้านเม่องเก่า  
ได้ประกาศเขตพ่�นท่�เม่องเก่าตามระเบ่ยบสัำานักนายกรัฐมนตร่ว่่าด้ว่ยการอนุรักษ์แลี่ะพัฒนากรุงรัตนโกสิันทร์แลี่ะเม่องเก่า  
พ.ศ.  ๒๕๔๖ จำานว่น ๓๖ เม่อง ม่เม่องเก่าได้รับการประกาศเพิ�มเติม ค่อ เม่องเก่าอุทัยธาน่ เม่องเกา่ตรัง แลี่ะเม่องเก่าฉะเชิื้งเทรา  
สัำาหรับแหล่ี่งมรดกโลี่ก ประเทศไทยม่แหล่ี่งมรดกทางวั่ฒนธรรมแลี่ะทางธรรมชื้าติท่�ได้ข่�นทะเบ่ยนในบัญช่ื้รายช่ื้�อเบ่�องต้น 
ของศูนย์มรดกโลี่ก จำานว่น ๖ แหล่ี่ง โดยพ่�นท่�กลุ่ี่มป่าแก่งกระจานได้รับการข่�นทะเบ่ยนเป็นแหล่ี่งมรดกโลี่กทางธรรมชื้าติ 
ล่ี่าสุัด ผลี่กระทบต่อสิั�งแว่ดล้ี่อมธรรมชื้าติ ส่ัว่นใหญ่เกิดจากปัญหาภััยธรรมชื้าติแลี่ะการบริหารจัดการแหล่ี่งธรรมชื้าติ 
อย่างไม่เหมาะสัม ส่ัว่นสิั�งแว่ดล้ี่อมศิลี่ปกรรมแลี่ะแหล่ี่งมรดกโลี่ก ได้รับผลี่กระทบจากการพัฒนาแลี่ะคว่ามเจริญของเม่อง  
หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ติดตามการประเมินคุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อมแลี่ะระบบนิเว่ศของแหล่ี่งธรรมชื้าติอันคว่รอนุรักษ์ประเภัทนำ�าตก  
ภูัเขา ธรณ่สััณฐานแลี่ะภูัมิลัี่กษณว่รรณา แลี่ะถำ�า จัดทำาแหล่ี่งเร่ยนรู้การอนุรักษ์พัฒนามรดกธรณ่แลี่ะอุทยานธรณ่ การจัดทำา 
นโยบาย อนุรักษ์ ฟ้�นฟูย่านชุื้มชื้นเก่าระดับจังหวั่ด จัดทำาผังพ่�นท่�อนุรักษ์สิั�งแว่ดล้ี่อมแหล่ี่งศิลี่ปกรรมรายประเภัท

๑๑)	 การเป่ลี�ยนแป่ลงสภูาพภููมิอากาศิและภัูยพิบัติิ  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยม่อุณหภูมิู	 เฉล่ี่�ยทั�งปี  

๒๘.๐ องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสั สูังกว่่าค่าปกติ ๐.๙ องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสั แลี่ะตำ�ากว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็ี่กน้อย เม่�อพิจารณาในช่ื้ว่ง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา  พบว่่า 
อุณหภูัมิเฉล่ี่�ยทั�งปีของประเทศไทยม่แนว่โน้มเพิ�มข่�นจากค่าปกติ ป่ริมูาณฝั่น ปริมาณฝนเฉล่ี่�ยม่ปริมาณตำ�ากว่่าค่าปกติ  
เพิ�มข่�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดัิบนำ�าที่ะเล่ ค่าเฉล่ี่�ยระดับนำ�าทะเลี่สััมพัทธ์ท่�ตรว่จวั่ดท่�สัถาน่เกาะหลัี่ก จังหวั่ดประจว่บค่ร่ขันธ์  
สูังกว่่าระดับนำ�าทะเลี่ปานกลี่างแลี่ะม่ค่าสูังกว่่าท่�ตรว่จวั่ดได้จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็ี่กน้อย แลี่ะท่�สัถาน่เกาะตะเภัาน้อย จังหวั่ดภูัเก็ต  
ม่ค่าเฉล่ี่�ยระดับนำ�าทะเลี่ตำ�ากว่่าระดับนำ�าทะเลี่ปานกลี่าง แต่สูังกว่่าระดับนำ�าทะเลี่ท่�ตรว่จวั่ดได้ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็ี่กน้อย  
การป่ล่่อยก๊าซเร้อนกระจก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ภัาคพลัี่งงาน ม่ปริมาณการปล่ี่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ลี่ดลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภัยพิบัติ จากธรรมชื้าติใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุการณ์ธรณ่พิบัติภััย เกิดข่�นสูังกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็ี่กน้อย โดยเกิดเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหว่บ่อยท่�สุัด รว่มถ่งการเกิดพายโุซึ่นร้อน ผลี่กระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพภูัมิอากาศ ทำาให้เกิดผลี่กระทบต่อป่าไม้  
ระบบนิเว่ศ แลี่ะคว่ามหลี่ากหลี่ายทางช่ื้ว่ภัาพ รว่มทั�งสุัขภัาพของมนุษย์ หน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ขับเคล่ี่�อนการดำาเนินงาน 
เพ่�อปล่ี่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกตำ�า สันับสันุนการใช้ื้เทคโนโลี่ยท่่�ม่ประสัทิธิภัาพการใช้ื้พลัี่งงานสูัง การใช้ื้สัารทำาคว่ามเยน็ธรรมชื้าติ 
ท่�เป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม ส่ังเสัริมให้ทุกภัาคส่ัว่นลี่ดการปล่ี่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกด้ว่ยคว่ามสัมัครใจทั�งในระดับโครงการ 
แลี่ะระดบักิจกรรม แลี่ะพฒันากลี่ไกทางเศรษฐศาสัตรเ์พ่�อลี่ดก๊าซึ่เร่อนกระจก แลี่ะดา้นภััยพิบัติจากธรรมชื้าต ิม่การพฒันาระบบ 
เฝ้าระวั่งภััยพิบัติท่�ติดตั�งแล้ี่ว่ให้ม่ประสิัทธิภัาพสูังข่�น

๓. ปริะเด็นสถานการิณ์์ส่�งแวดลี่�อมท่�สำาคุัญ พ.ศ. ๒๕๖๔
ม่การคัดเล่ี่อกประเด็นสัถานการณ์สิั�งแว่ดล้ี่อมท่�สัำาคัญ จำานว่น ๓ เร่�อง ได้แก่ การนำาขยะไปผลิี่ตกระแสัไฟฟ้า  

การบริหารจัดการนำ�า แลี่ะการจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อจากโรคติดเช่ื้�อไว่รัสัโคโรนา 2019 สัรุปได้ดังน่�
๑)	 การนำาขยะไป่ผลิติกระแสไฟฟ้า
  การนำาขยะไปผลิี่ตกระแสัไฟฟ้าม่วั่ตถุประสังค์  เพ่�อศ่กษากระบว่นการผลี่ิตขยะเช่ื้�อเพลิี่ง  (RDF)  

จากขยะชุื้มชื้น แลี่ะคว่ามร่ว่มม่อในการจัดการขยะเพ่�อนำามาผลิี่ตกระแสัไฟฟ้าจากภัาคส่ัว่นต่างๆ โดยได้คัดเล่ี่อกเทศบาลี่ตำาบลี่ 
บ้านคลี่อง อำาเภัอเม่องพิษณุโลี่ก จังหวั่ดพิษณุโลี่ก เป็นพ่�นท่�กรณ่ศ่กษา

  การจัดการขยะมูลี่ฝอย แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังน่� ระยะท่� ๑ การจัดการขยะ ค่อ เทศบาลี่ตำาบลี่บ้านคลี่อง  
ส่ังเสัริมการคัดแยกขยะท่�ต้นทาง โดยให้ชุื้มชื้นคัดแยกขยะออกเป็น ๓ ประเภัท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั�ว่ไป แลี่ะขยะอันตราย  
จากนั�นจ่งรว่บรว่มแลี่ะเก็บขนขยะทั�ว่ไปท่�สัามารถนำาไปเป็นเช่ื้�อเพลิี่งไปปรับปรุงคุณภัาพ ระยะท่� ๒ การปรับปรุงคุณภัาพขยะ  
โดยการเก็บขนขยะมายังบริษัท ว่งษ์พาณิชื้ย์  อินเตอร์เนชัื้�นแนลี่ จำากัด  เพ่�อปรับปรุงคุณภัาพให้ม่คุณสัมบัติเป็น 
ขยะเช่ื้�อเพลิี่งตามท่�ต้องการ แลี่ะระยะท่� ๓ การผลิี่ตกระแสัไฟฟ้าจากเช่ื้�อเพลิี่งขยะ เป็นการนำาขยะท่�ได้รับการปรับปรุงคุณภัาพ 
แล้ี่ว่เข้าสู่ักระบว่นการผลิี่ตกระแสัไฟฟ้า ท่�โรงไฟฟ้าบริษัท โคลี่เว่อร์ พิจิตร จำากัด แลี่ะจำาหน่ายกระแสัไฟฟ้าเข้าสู่ัระบบ 
ของการไฟฟ้าส่ัว่นภูัมิภัาค
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  ปัจจัยท่�ทำาให้พ่�นท่�เกิดคว่ามสัำาเร็จ ได้แก่ (๑) การนำานโยบายเม่องใช้ื้ประโยชื้น์จากขยะ มาใช้ื้เป็นกรอบ 
ในการบริหารจัดการขยะมูลี่ฝอย แลี่ะขับเคล่ี่�อนการจัดการขยะมูลี่ฝอยชุื้มชื้น ทำาให้ประชื้าชื้นม่คว่ามรู้ในการคัดแยกขยะ  
แลี่ะการใช้ื้ประโยชื้น์จากขยะแต่ลี่ะประเภัท (๒) ภัาว่ะผู้นำาของเทศบาลี่ กำาหนดการจัดการขยะชุื้มชื้นท่�ชัื้ดเจน แลี่ะส่ังเสัริม 
การปรับเปล่ี่�ยนพฤติกรรมการทิ�งขยะของประชื้าชื้น (๓) การเสัริมสัร้างคว่ามร่ว่มม่อของชืุ้มชื้นในการคัดแยกขยะ  
แลี่ะไดรั้บประโยชื้น์จากมูลี่ค่าการจดัการขยะท่�ม่ประสัทิธิภัาพ (๔) การสันบัสันุนจากหนว่่ยงานภัายนอกท่�เก่�ยว่ข้องกับการจดัการ 
ขยะมูลี่ฝอย ทำาให้ได้รับคว่ามร่ว่มม่อทางวิ่ชื้าการ ประสับการณ์การปฏิิบัติงาน แลี่ะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

๒)	 การบริหารจััดำการนำ�า
  การบริหารจัดการนำ�าม่วั่ตถุประสังค์ เพ่�อศ่กษากระบว่นการม่ส่ัว่นร่ว่มของภัาคส่ัว่นท่�เก่�ยว่ข้อง สัถานการณ์ 

ปัญหา แนว่ทางแก้ไขปัญหา แลี่ะปัจจัยคว่ามสัำาเร็จการบริหารจัดการนำ�า กรณ่ศ่กษาบ้านธารมะยม ตำาบลี่วั่งซ่ึ่าน อำาเภัอแม่ว่งก์  
จังหวั่ดนครสัว่รรค์ ซ่ึ่�งม่สัภัาพเป็นพ่�นท่�สูัง ในอด่ตเคยประสับปัญหานำ�าแล้ี่ง เน่�องจากเกิดไฟไหม้ป่าท่�เป็นแหล่ี่งต้นนำ�าบ่อยครั�ง  
ทำาให้ไม่ม่ป่าไม้เพ่�ออุ้มนำ�าในชื้่ว่งฤดูฝน ชุื้มชื้นได้รับคว่ามเด่อดร้อนจากการขาดแคลี่นนำ�า  จ่งได้รว่มตัว่กันฟ้�นฟูป่าไม้  
ด้ว่ยการสัร้างฝายชื้ะลี่อนำ�า ปลูี่กต้นไม้ ทำาแนว่กันไฟ แลี่ะร่ว่มกันป้องกันไฟป่า จนกระทั�งป่าไม้ม่สัภัาพสัมบูรณ์ข่�น แลี่ะสัามารถ 
อุ้มนำ�าได้ ม่นำ�าใช้ื้อุปโภัคแลี่ะบริโภัคตลี่อดทั�งปี ชุื้มชื้นจ่งเริ�มสัร้างประปาภูัเขา แลี่ะบริหารจัดการการใช้ื้ประโยชื้น์จากนำ�า  
ด้ว่ยการจัดเก็บรายได้เพ่�อนำารายได้ดังกล่ี่าว่มาซึ่่อมแซึ่มระบบประปาของชืุ้มชื้น ปรับปรุงฝายชื้ะลี่อนำ�า แลี่ะพัฒนาสัังคม 
ด้านอ่�น เช่ื้น เป็นทุนการศ่กษาให้แก่เด็กนักเร่ยน จ้างครูมาสัอนในโรงเร่ยนประถมประจำาหมู่บ้าน แลี่ะสัร้างกลุ่ี่มอาช่ื้พต่างๆ  
ของชุื้มชื้น เป็นต้น

  ปัจจัยท่�ทำาให้เกิดคว่ามสัำาเร็จของพ่�นท่� ได้แก่ (๑) ผู้นำาชุื้มชื้น ได้ลี่งม่อปฏิิบัตินำาสัมาชิื้กในชุื้มชื้นฟ้�นฟูสัภัาพป่า  
ป้องกันไฟป่า แลี่ะสัร้างฝายชื้ะลี่อนำ�า ทำาให้ได้รับคว่ามไว้่ว่างใจ (๒) ชุื้มชื้นม่คว่ามร่ว่มม่อจากหน่ว่ยงานภัายนอก ทำาให้ชุื้มชื้น 
ได้รับคว่ามรู้แลี่ะนำาคว่ามรู้มาปรับใช้ื้ในให้การบริหารจัดการนำ�าอย่างม่ประสิัทธิภัาพ (๓) การจัดกิจกรรมให้คว่ามรู้ เพ่�อสัร้างจิตสัำาน่ก 
ให้แก่เยาว่ชื้นม่จิตสัาธารณะในการรักษาทรัพยากรธรรมชื้าติแลี่ะสิั�งแว่ดล้ี่อม (๔) การบริหารจัดการงบประมาณจากการ 
จัดเก็บค่านำ�าประปาภูัเขา ไปพัฒนาชุื้มชื้นในด้านต่างๆ เพ่�อให้ม่คุณภัาพช่ื้วิ่ตของสัมาชิื้กในชุื้มชื้นด่ข่�น แลี่ะ (๕) การสัร้าง 
คว่ามเข้มแข็งให้แก่ชุื้มชื้น ด้ว่ยการจัดตั�งกลุ่ี่มอาช่ื้พต่างๆ ทำาให้เกิดการรว่มตัว่กันแลี่ะสัมาชิื้กในชุื้มชื้นม่รายได้อย่างทั�ว่ถ่ง

๓)	 การจััดำการมูลฝั่อยติิดำเช้�อจัากโรคติิดำเช้�อไวรัสโคโรนา	2019
  การจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อม่วั่ตถุประสังค์เพ่�อศ่กษาการจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อจากโรคโคว่ิด 19 สัถานการณ์ 

ปัญหา แนว่ทางการแก้ไขปัญหา แลี่ะปัจจัยคว่ามสัำาเร็จการจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อจากโรคโควิ่ด 19 กรณ่ศ่กษาเทศบาลี่ 
เม่องศร่ราชื้า อำาเภัอศร่ราชื้า จังหวั่ดชื้ลี่บุร่ เป็นพ่�นท่�อยู่ในภัาคตะวั่นออก ม่แรงงานจากทั�งในประเทศแลี่ะต่างประเทศ 
เข้ามาทำางานเป็นจำานว่นมาก เน่�องจากเป็นพ่�นท่�เศรษฐกิจท่�สัำาคัญ ในช่ื้ว่งการแพร่ระบาดของโรคโควิ่ด 19 พบว่่าเทศบาลี่ 
เม่องศร่ราชื้าเป็นพ่�นท่�ท่�ม่การจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อได้เป็นอย่างด่

  มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อเกิดข่�นจากผู้ป่ว่ยติดเช่ื้�อโรคโควิ่ด 19 แลี่ะกระบว่นการดูแลี่รักษา เช่ื้น เส่ั�อผ้า ผ้าปูท่�นอน  
ผ้าเช็ื้ดตัว่ แลี่ะภัาชื้นะใสัอ่าหาร เปน็ต้น ซ่ึ่�งต้องม่กระบว่นการทำาคว่ามสัะอาดอยา่งถูกต้อง รว่มถ่งหน้ากากอนามยั ถุงม่อยาง  
หน้ากากพลี่าสัติกใสั ชุื้ด PPE หลี่อดหร่อขว่ดพลี่าสัติกบรรจุเจลี่แอลี่กอฮอล์ี่ท่�ใช้ื้แล้ี่ว่ จะถูกนำาไปใส่ัถุงแดง แลี่ะเข่ยนคำาว่่า  
“โควิ่ด” จากนั�นเจ้าหน้าท่�จ่งมาเก็บรว่บรว่มเพ่�อนำาไปคัดแยก แล้ี่ว่ส่ังให้ผู้รับจ้างจากภัายนอกนำาไปทำาคว่ามสัะอาด ส่ัว่นมูลี่ฝอย 
ติดเชื้่�อจะนำาใส่ัถุงส่ัแดง ๒ ชัื้�น แลี่ะเข่ยนคำาว่่า “โควิ่ด” เพ่�อให้บริษัทเอกชื้นผู้รับจ้างจากภัายนอกเข้ามาเก็บขนเพ่�อไปกำาจัด 
ให้ถูกวิ่ธ่ คว่ามแตกต่างของการจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อทั�ว่ไป แลี่ะมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อโควิ่ด ค่อ มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อทั�ว่ไปจะใส่ัถุงแดง  
๑ ชัื้�น ส่ัว่นมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อโควิ่ดใส่ัถุงแดง ๒ ชัื้�น แลี่ะเข่ยนคำาว่่า “โควิ่ด” จากนั�นจ่งเก็บขนมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อไปพักไว้่ท่�ห้องพัก 
มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ เพ่�อรอส่ังต่อบริษัทเอกชื้นผู้รับจ้างจากภัายนอกมารับไปกำาจัดโดยการเผา ส่ัว่นมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อโควิ่ด 19  
จะม่บริษัทเอกชื้นผู้รับจ้างจากภัายนอกมารับเก็บขนแลี่ะนำาไปกำาจัดทันท่

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

18



  ปัจจัยท่�ทำาให้เกิดคว่ามสัำาเร็จของพ่�นท่� ได้แก่ (๑) การให้คว่ามรู้แก่ประชื้าชื้นด้ว่ยการประชื้าสััมพันธ์ข้อมูลี่ 
ให้แก่ประชื้าชื้นในพ่�นท่�ทุกช่ื้องทาง (๒) คว่ามร่ว่มม่อของชืุ้มชื้น แลี่ะภัาคสั่ว่นท่�รับผิดชื้อบ โดยแยกมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ 
ใส่ัในถุงท่�ปิดฉลี่าก “โคว่ดิ” แลี่ะแยกทิ�งตามจุดท่�กำาหนด (๓) การประสัานงานระหว่่างหนว่่ยงานท่�รับผิดชื้อบหลัี่กแลี่ะหน่ว่ยงาน 
ท่�เก่�ยว่ข้องอย่างต่อเน่�อง เพ่�อแลี่กเปล่ี่�ยนข้อมูลี่ให้ชัื้ดเจน แลี่ะ (๔) การสันับสันุนงบประมาณจากทางเทศบาลี่เม่องศร่ราชื้า  
เพ่�อลี่งทุนเพิ�มประสิัทธิภัาพการรว่บรว่มมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อให้ครอบคลุี่มพ่�นท่� เพ่�อมิให้ม่มูลี่ฝอยติดเช่ื้�อตกค้าง

๔. บทสริปุ การิคุาดการิณ์แ์นวโน�มการิเปล่ี่�ยนแปลี่งในอนาคุต แลี่ะข�อเสนอแนะเช่ิงนโยบาย
สัถานการณ์คุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อมรายสัาขาของประเทศ ในชื้่ว่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ่งเด่อนมิถุนายน ๒๕๖๔ หลี่ายสัาขา 

ม่การเปล่ี่�ยนแปลี่งในทิศทางท่�ด่ข่�น ได้แก่ สาขาทรัพยากรดิำนและการใช้ที�ดิำน ทรัพยากรแร่ พลังงาน ทรัพยากรป่่าไม้	
และสัติว์ป่่า ทรัพยากรนำ�า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง ความหลากหลายทางชีวภูาพ  สิ�งแวดำล้อมชุมชน  
แลี่ะสิ�งแวดำล้อมธรรมชาติิและศิิลป่กรรม บางสัถานการณ์คุณภัาพสิั�งแว่ดล้ี่อมม่การเปล่ี่�ยนแปลี่งในทิศทางท่�คว่รเฝ้าติดตาม ได้แก่  
สถานการณ์์มลพิษ พบว่่า ปริมาณขยะพลี่าสัติกเพิ�มข่�นจากการสัั�งสิันค้าแลี่ะอาหารผ่านทางระบบออนไลี่น์ แลี่ะค่าเฉล่ี่�ย 
รายปีฝุ่นลี่ะออง PM10 แลี่ะ PM2.5 ในภัาคเหน่อม่แนว่โน้มสัถานการณ์รุนแรงข่�น ม่สัาเหตุจากสัภัาพอากาศแห้งแล้ี่งยาว่นาน 
แลี่ะเกิดไฟป่าได้ง่าย แลี่ะการเป่ลี�ยนแป่ลงสภูาพภููมิอากาศิและภัูยพิบัติิ พบว่่า อุณหภูัมิเฉล่ี่�ยทั�งปีของประเทศสูังกว่่าค่าปกติ  
แลี่ะระดับนำ�าทะเลี่ม่แนว่โน้มเพิ�มข่�นเล็ี่กน้อย

๔.๑		 การคาดำการณ์์แนวโน้มการเป่ลี�ยนแป่ลงในอนาคติ
  การคาดการณ์แนว่โน้มการเปล่ี่�ยนแปลี่งในอนาคตแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ แนว่โน้มการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

ระยะสัั�น อาจเกิดข่�นในช่ื้ว่งระยะเว่ลี่า ๑ - ๒ ปีข้างหน้า โดยพิจารณาจากสัถานการณ์ในปัจจุบันแลี่ะข้อมูลี่ท่�ผ่านมา  
แลี่ะแนว่โนม้การเปล่ี่�ยนแปลี่งระยะยาว่ ท่�อาจเกดิข่�นในชื้ว่่งระยะเว่ลี่า ๓ - ๑๐ ปีข้างหนา้ ท่�ได้คาดการณแ์นว่โนม้ในอนาคต 
โดยม่แนว่การวิ่เคราะห์จากปัจจัย STEEP

  ๑)  แนว่โน้มในระยะสัั�นท่�อาจเกิดข่�นม่ดังน่� ทรัพยากรดิำนและการใช้ที�ดิำน  ม่โอกาสัเกิดการสูัญเส่ัย 
หน้าดินแลี่ะคว่ามอุดมสัมบูรณ์ของดินจากการใช้ื้ประโยชื้น์แลี่ะทำาการเกษตรไม่เหมาะสัม รว่มถ่งคว่ามระมัดระวั่ง 
ในการใช้ื้ปุ�ยแลี่ะสัารเคม่ทางการเกษตรไม่เพ่ยงพอ ทรัพยากรแร่ กระบว่นการผลี่ิตแลี่ะการนำาเข้าทรัพยากรแร่เพิ�มข่�น 
ตามการฟ้�นตัว่ของภัาว่ะเศรษ ฐกิจ พลังงาน การใช้ื้พลัี่งงานขั�นสุัดท้ายเพิ�มข่�น แลี่ะการใช้ื้พลัี่งงานหมุนเว่่ยนเพิ�มข่�นจาก 
การฟ้�นตัว่ของภัาว่ะเศรษฐกิจ ทรัพยากรป่่าไม้และสัติว์ป่่า พ่�นท่�ป่าไม้ของประเทศม่โอกาสัเพิ�มข่�น จากการส่ังเสัริมชุื้มชื้น 
เข้ามาม่สั่ว่นร่ว่มในการอนุรักษ์ ฟ้�นฟู แลี่ะรักษาทรัพยากรป่าไม้ รว่มทั�งการปลีู่กป่าชุื้มชื้น ทรัพยากรนำ�า พบว่่า ปริมาณ 
นำ�า กักเก็บทั� งประเทศม่เพ่ยงพอต่อการใช้ื้ประโยชื้น์ตลี่อดทั� ง ปี   แลี่ะปริมาณนำ�าบาดาลี่ไม่ม่การเปล่ี่�ยนแปลี่ง  
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง คว่ามอุดมสัมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเพิ�มข่�น พ่�นท่�ป่าชื้ายเลี่นเพิ�มข่�น แลี่ะขยะทะเลี่ยังม่ปริมาณ 
มากแลี่ะสั่งผลี่กระทบต่อสััตว่์ทะเลี่ ความหลากหลายทางชีวภูาพ ยังคงพบการบุกรุกแหลี่่งนิเว่ศธรรมชื้าติ การนำาเข้าชื้นิด 
พันธ์ุต่างถิ�น แลี่ะการลัี่กลี่อบนำาสััตว์่หร่อพ่ชื้ออกมาจากแหล่ี่งธรรมชื้าติ สถานการณ์์มลพษิ พ่�นท่�เม่องใหญ่ม่โอกาสัท่�จำานว่น 
วั่นท่�ปริมาณฝุ่นลี่ะออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเพิ�มข่�น ปริมาณขยะชุื้มชื้นเพิ�มข่�นแลี่ะม่สััดส่ัว่นของขยะพลี่าสัติกสูัง  
แลี่ะปรมิาณมลูี่ฝอยติดเช่ื้�อเพิ�มข่�น สิ�งแวดำล้อมชุมชน ม่ประชื้ากรอาศัยในเขตเม่องมากข่�น แลี่ะพ่�นท่�ส่ัเข่ยว่ต่อจำานว่นประชื้ากร 
ในกรุงเทพมหานครเพิ�มข่�น สิ�งแวดำล้อมธรรมชาติิและศิิลป่กรรม	อาจได้รับผลี่กระทบจากการเจริญเติบโตของเม่อง ทำาให้ 
ม่การรุกราน บั�นทอน ทำาลี่ายคว่ามสัว่ยงามแลี่ะคว่ามสัง่างาม รว่มถ่งคุณค่าทางด้านทัศน่ยภัาพ การเป่ลี�ยนแป่ลงสภูาพ	
ภููมิอากาศิและภัูยพิบัติิ อุณหภูัมิเฉล่ี่�ยทั�งปีของประเทศม่โอกาสัเพิ�มข่�น แลี่ะระดับนำ�าทะเลี่ม่แนว่โน้มเพิ�มข่�นเล็ี่กน้อย

  ๒)  แนว่โน้มการเปล่ี่�ยนแปลี่งระยะยาว่ ตามแนว่การวิ่เคราะห์จากปัจจัย STEEP ดังน่� 
    (๑)  ปัจจัยด้านสัังคมแลี่ะวั่ฒนธรรม (Socio-culture Component: S) โครงสัร้างประชื้ากรม่แนว่โน้ม 

เข้าสู่ัสัังคมผู้สูังอายุ แลี่ะสัภัาพสัังคมภัายหลัี่งการระบาดของโรคโควิ่ด 19 ได้ส่ังผลี่กระทบระยะยาว่ต่อมนุษย์ให้ม่การ 
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ใช้ื้ช่ื้วิ่ตแบบวิ่ถ่ใหม่ แลี่ะการเว้่นระยะห่างทางสัังคม ภัายหลัี่งท่�ประชื้ากรส่ัว่นใหญ่ได้รับ วั่คซ่ึ่นป้องกันโรคโควิ่ด 19 แล้ี่ว่  
ม่โอกาสัเกิดกิจกรรมการรว่มกลุ่ี่มทางสัังคม การเดินทาง การท่องเท่�ยว่ แลี่ะการใช้ื้พลัี่งงานเพิ�มข่� น จ่งคว่รพัฒนาตามแนว่ทาง 
การผลิี่ตแลี่ะการบริโภัคท่�ยั�งย่น

    (๒)  ปัจจัยด้านเทคโนโลี่ย่ (Technological Component: T) ประเทศไทยส่ังเสัริมการใช้ื้อุปกรณ์ 
อิเล็ี่กทรอนิกส์ัเพ่�อการติดต่อส่ั�อสัารท่�ทันสัมัยมาช่ื้ว่ยในการทำางาน การศ่กษา แลี่ะธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำาให้ม่ 
การใช้ื้อุปกรณ์คอมพิว่เตอร์ โทรศัพท์ม่อถ่อ แลี่ะแท็บเล็ี่ตเพิ�มข่�น  คว่รคำาน่งถ่งการจัดการซึ่ากอิเล็ี่กทรอนิกส์ัภัายหลัี่งหมด 
อายกุารใช้ื้งาน โดยม่ระบบเร่ยกค่นซึ่ากอเิล็ี่กทรอนิกส์ั เพ่�อให้เกิดการใช้ื้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า ตามแนว่ทางเศรษฐกจิหมุนเว่่ยน  
(Circular Economy)

    (๓)  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic Component: E) ภัายหลี่งัการคว่บคมุการระบาดของโรคโคว่ดิ 19  
ได้แล้ี่ว่ การเดินทางของนักท่องเท่�ยว่เพิ�มข่�น ทำาให้ธุรกิจการท่องเท่�ยว่แลี่ะธุรกิจต่อ เน่�องขยายตัว่ได้ดังเดิม การค้าระหว่่าง 
ประเทศขยายตัว่เพิ�มข่�น ทำาให้การนำาทรัพยากรธรรมชื้าติมาใช้ื้ในการผลิี่ตสิันค้าแลี่ะบริการมากข่�น คว่รนำาเทคโนโลี่ยส่ัะอาด 
มาใช้ื้ในกระบว่นการผลิี่ต เพิ�มการใช้ื้พลัี่งงานหมุนเว่่ยน แลี่ะส่ังเสัริมการผลิี่ตแลี่ะการบริโภัคท่�ยั�งย่น

    (๔)  ปัจจัยด้านสิั�งแว่ดล้ี่อม (Environmental Component: E) การเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภัาพภัูมิอากาศ 
เป็นปัจจัยสัำาคัญท่�ส่ังผลี่กระทบต่อสิั�งแว่ดลี่้อม ทั�งในด้านภูัมิอากาศ แลี่ะฤดูกาลี่ท่�เปล่ี่�ยนแปลี่งไป ส่ังผลี่ต่อการเพาะปลีู่ก 
ของเกษตรกร การเกิดฝนตกหนัก หร่อขาดนำ�าฝน ตลี่อดจนระดับนำ�าทะเลี่สูังข่�น ทำาให้ชุื้มชื้นท่�อาศัยตามแนว่ชื้ายฝั�งได้รับ 
ผลี่กระทบจากการกัดเซึ่าะชื้ายฝั�งรุนแรงมากข่�น รว่มถ่งภัายหลัี่งการคว่บคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิ่ด 19 ได้แล้ี่ว่ กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจด่ข่�น ทำาให้การปล่ี่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกสูังข่�น จ่งคว่รพัฒนาประเทศตามแนว่ทางการพัฒนาท่�ยั�งย่น แลี่ะตาม 
ข้อตกลี่งปาร่สั (Paris Agreement)

    (๕)  ปัจจัยด้านการเม่องแลี่ะนโยบาย (Political Component: P) ได้นำายุทธศาสัตร์ชื้าติระยะ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบการพัฒนาแลี่ะบริหารประเทศ ท่�มุ่งสู่ัการพัฒนาท่�ยั�งย่น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยนำาแนว่คิด 
ด้านเศรษฐกิจช่ื้ว่ภัาพ เศรษฐกิจหมุนเว่่ยน แลี่ะเศรษฐกิจส่ัเข่ยว่

๔.๒		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจััดำการทรัพยากรธรรมชาติิและสิ�งแวดำล้อม
ข้อเสันอแนะเชิื้งนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชื้าติแลี่ะสิั�งแว่ดลี่้อม เพ่�อรองรับการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

ตามการคาดการณ์ในข้างต้น จ่งคว่รม่มาตรการรองรับในระยะสัั�นแลี่ะระยะยาว่ ดังน่�
๑)  ข้อเสันอแนะระยะสัั�น (๑-๒ ปี) ประกอบด้ว่ย ๓ มาตรการ ดังน่�
	 (๑)	การจััดำการขยะพลาสติิกและพลาสติิกทะเล
	 	 ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริมาณขยะชืุ้มชื้นรว่มทั�งประเทศม่ปริมาณลี่ดลี่ง ขณะท่�สััดส่ัว่นของพลี่าสัติกท่�เป็น 

องค์ประกอบของขยะชื้มุชื้นม่สััดส่ัว่นเพิ�มข่�น	คว่รประชื้าสััมพนัธ์สัร้างคว่ามร่ว่มม่อทุกภัาคส่ัว่นลี่ดการใช้ื้พลี่าสัติก คัดแยกขยะ 
พลี่าสัตกิตั�งแต่ต้นทาง การนำากลี่บัไปใช้ื้ใหม่ แลี่ะการจดัการขยะพลี่าสัตกิท่�ใช้ื้ครั�งเด่ยว่แลี่ว้่ทิ�งอยา่งเหมาะสัม รว่มทั�งป้องกัน 
ไม่ให้ขยะบนบกไหลี่ลี่งสู่ัทะเลี่

	 (๒)	การจััดำการมูลฝั่อยติิดำเช้�อโรคโควิดำ	19
    การจัดการมูลี่ฝอยติดเช่ื้�อโรคโคว่ิด 19 ซ่ึ่�งม่ปริมาณตกค้างเป็นจำานว่นมาก เห็นคว่รให้ดำาเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตร่  เม่�อวั่นท่� ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่�อให้องค์กรปกครองสั่ว่นท้องถิ�นสัามารถนำามูลี่ฝอยติดเช่ื้�อ 

ตกค้างไปเผาทำาลี่ายท่�โรงงานอุตสัาหกรรม แลี่ะโรงงานผลิี่ตไฟฟ้าได้ ซ่ึ่�งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ
	 (๓)	การคุ้มครองพ้�นที�ที�มีความสำาคัญหร้อมีความอ่อนไหวด้ำานสิ�งแวดำล้อม
    พ่�นท่�สัำาคัญทางธรรมชื้าติแลี่ะม่คว่ามอ่อนไหว่ด้านสิั�งแว่ดล้ี่อม อาทิ  พ่�นท่� ชุ่ื้มนำ�า  แหล่ี่งนิเว่ศ 

ทางธรรมชื้าติ รว่มถ่งแหลี่่งสิั�งแว่ดลี่้อมศิลี่ปกรรม คว่รได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกบุกรุก ทำาลี่ายเสั่�อมโทรม แลี่ะสัูญเส่ัย 
ทัศน่ยภัาพจากการขยายตัว่ของเม่องแลี่ะชุื้มชื้น แลี่ะผลี่กระทบจากภััยพิบัติ ได้แก่ นำ�าท่ว่ม แผ่นดินไหว่ แลี่ะดินถล่ี่ม 
จ่งคว่รได้รับการฟ้�นฟู คุ้มครอง แลี่ะอ นุรักษ์ให้ทันท่ว่งท่แลี่ะต่อเน่�อง
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๒)  ข้อเสันอแนะระยะยาว่ (๓ - ๑๐ ปี) ประกอบด้ว่ย ๓ มาตรการ ดังน่�
	 (๑)	การส่งเสริมการผลิติและการบริโภูคที�ยั�งย้น
    ภัายหลัี่งการคว่บคุมสัถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว่ิด 19 ประชื้าชื้นม่การเดินทางแลี่ะดำาเนิน 

กิจกรรมต่างๆ มากข่�น ทำาให้ม่การนำาวั่ตถุดิบแลี่ะทรัพยากรธรรมชื้าติมาใช้ื้ในการผลิี่ตมากข่�น  ใช้ื้พลัี่งงานเพิ�มข่�น  
แลี่ะเกิดมลี่พิษต่อสิั�งแว่ดล้ี่อมสูังข่�น จ่งคว่รส่ังเสัริมให้เกิดสัังคมท่�เป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม ม่การผลิี่ตแลี่ะการบริโภัคท่�ยั�งยน่ รว่มถ่ง 
การปรับเปล่ี่�ยนวิ่ถ่ช่ื้วิ่ตท่�เป็นมิตรต่อสิั�งแว่ดล้ี่อม

	 (๒)	การลดำการป่ล่อยก๊าซเร้อนกระจัก
    การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศภัายหลัี่งการคว่บคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิ่ด 19 ม่โอกาสั 

ทำาให้ประเทศไทยปล่ี่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกจำานว่นมาก คว่รกำาหนดมาตรการลี่ดการปลี่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกในภัาคพลี่ังงาน  
ด้ว่ยการเพิ�มสััดส่ัว่นการผลิี่ตไฟฟ้าจากพลัี่งงา นหมุนเว่่ยนมากข่�นในภัาคอุตสัาหกรรมท่�คว่รเพิ�มประสิัทธิภัาพเคร่�องจักร 
ในกระบว่นการผลิี่ต ในภัาคการเกษตรคว่รลี่ดการเผาเศษวั่สัดุทางการเกษตร เพ่�อมุ่งสู่ัคว่ามเป็นกลี่างทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) ภัายใน ค.ศ. ๒๐๖๕

	 (๓)	การใช้ทรัพยากรให้เกิดำการหมุนเวียนในระบบเศิรษฐกิจั
    การแพร่ระบา ดของโรคโคว่ิด 19 ทำาให้ประชื้าชื้นงดการเดินทางแลี่ะเพิ�มการทำางานจากท่�บ้าน รว่มถ่ง 

ม่การเร่ยนผ่านออนไลี่น์ ทำาให้ม่การซ่ึ่�อสิันค้าแลี่ะอุปกรณ์อิเล็ี่กทรอนิกส์ัมากข่�น แลี่ะเกิดซึ่ากอิเล็ี่กทรอนิกส์ัท่�หมดอายุ 
การใช้ื้งานจำานว่นมากในอนาคตอันใกล้ี่ จ่งคว่รป้องกันการรั�ว่ไหลี่ของโลี่หะหนักท่�ปนอยู่ในซึ่ากอิเล็ี่กทรอนิกส์ัสู่ัสิั�งแว่ดล้ี่อม 
ด้ว่ยการเพิ�มบทบาทแลี่ะคว่ามรับผิดชื้อบให้แก่ผู้ผลิี่ต (Extended Producer Responsibility) เป็นผู้เก็บรว่บรว่ม แลี่ะขนส่ัง 
แลี่ะนำาซึ่ากผลิี่ตภััณฑ์์อิเล็ี่กทรอนิกส์ัไปคัดแยก ร่ไซึ่เคิลี่ แลี่ะนำากลัี่บเข้าสู่ักระบว่นการผลิี่ตซึ่ำ�าหลี่ายๆ รอบ เพ่�อให้เกิด 
คว่ามคุ้มค่าในการใช้ื้ทรัพยากร
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1. Change overview
The changes in social and economic situations in Thailand in 2020 showed that the Gross  

Domestic Product (GDP) recorded the contraction of 6.1% from 2019 due to the spreading of novel  
Coronavirus disease 2019 or Covid-19 in Thailand and across the globe. The global trade was contracted  
as the result of the disruption of domestic and overseas production that led to the decrease in GDP.  
The amount of foreign  investments also reduced in 2020 while the export and import values  
dropped from 2019. However, Thailand was still able to record trade surplus as the value of export  
exceeded the import from other countries. The number of foreign tourists visiting Thailand plunged  
as well, so the country earned lower tourism incomes. Thailand registered a total of 66.19 million of  
population with the rising trend of people at working ages and the elderly but young population was  
in declining trend. Data showed the reduction of both the average household income and expenditure  
while unemployment was on the escalating trend.

The	global	and	regional	states	of	environment	and	operation: In 2020, the average world  
temperature was about 1.2 ± 0.1 Celsius higher than that of in the Industrial Revolution (1850 to  
1900), causing the reduction of total area of ice in Arctic Ocean to the lowest level. Coupled with  
higher concentration of carbon dioxide in the atmosphere, the phenomenon was one of reasons  
for the rising violence of natural disasters. There was also the  impact of climate changes on  
other aspects such as heat waves, dry spells, f loods, droughts, forest f ires, and tropical cyclones  
especially more frequent of cyclones, water shortage due to increasing number of population  
and the deterioration of water sources from rising contamination. These environmental  issues  
affected the forest areas, wildlife and biodiversity. The Covid-19 pandemic situation affected  
health, Ways of life of people, global business and economic situation across the globe. The  
disease killed a huge number of people. Many countries implemented strict travel measures that  
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resulted in lower economic activities, lower emissions of greenhouse gases but this was in contrary to  
rising consumption of single-use materials and higher amount of infectious wastes.

  The management of natural resources and environment in Thailand: Thailand set the  
development direction toward the Sustainable Development Goals  (SDGs),  the operation to  
comply with commitments to conventions and agreements on international cooperation on natural  
resources and environment. The country implemented measures to support the management of  
natural resources and environment through f iscal budgets with the allocation of expenditure  
budgets for the amount of 72,381.84 million baht, accounted to 2.19% of the country’s total f iscal  
budget in 2021, an increase from the f iscal budget of 2020.

2. States of environmental quality by sectors
The states of environmental quality in 11 sectors during the year 2020 to June 2021 are  

shown below.
1)	 Soil	resource: Shallow soils were found in majority of the country and most of them  

were low in quality. In 2020, the imports of chemical fertilizers increased but the import of agricultural  
hazardous substances decreased from 2019. However, the imports of chemical fertilizer and agricultural  
hazardous substances during January to June 2021 increased when compared to the same period  
of 2020. Land usage: Majority of land usage in the country was for agricultural purpose. The government  
supported organic farming to reduce the use of chemicals and agricultural hazardous substances.  
In the f iscal year 2020, 83,854 farmers received the certif ication for organic farming standards, covering  
the organic cultivation areas of 715,351.22 rai, an increase from 2019. Related organizations implemented  
projects to improve, restore and conserve soils and water, rehabilitate problematic soils, increase  
eff iciency of problematic soil usage, establish organic fertilizer bank and transfer soil development  
technology to soil doctor volunteers and farmers. The projects also covered the plowing and production  
of organic fertilizer to prevent smog and haze in agricultural areas in 9 Northern provinces.

2)	 Mineral	resources: In 2020, the amount of production, consumption and export of minerals  
reduced from previous year. Only the import was slightly increased from 2019. The mineral with highest  
production and usage was industrial stone particularly limestone for construction industry. The mineral  
with highest amount of import was coal for use as the fuel. The mineral with highest amount of export  
was gypsum. However, the value of production, usage, import and export of minerals reduced from  
2019. The Covid-19 pandemic situation affected the mineral industry due to the fall of mineral prices  
in the world market as the result of lower demand of minerals. The temporary closure of quarries  
in many countries impact overall global mineral production but the situation did not impact mineral  
industry in Thailand as the country did not have large mines for the production of minerals for  
the purpose of exporting to other countries. Related organizations surveyed and evaluated the  
potential of mineral resources and conducted academic studies for research and development of  
technologies to recycle the waste as substituted resources for minerals and metals. Mine operators  
were encouraged to operate businesses  in accordance with the good governance principles  
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and friendly to the environment.
3)	 Energy: Primary energy production from condensate and natural gas and the import (net)  

of primary energy increased from 2019 with majority of the imports were crude oil, coal, natural gas  
and liquid natural gas. The consumption of f inal energy dropped with majority of the usage was  
ref ined oil, electricity and renewable energy. The consumption of renewable energy reduced due to  
lower domestic demand of the energy. Related organizations had driven the development plan for  
renewable and alternative energy to increase the proportion of energy production from renewable  
and clean energy that friendly to the environment. They promoted the installation of electricity  
generation from the solar, power production from biogas, the production of biomass energy and  
community wastes.

4)	 Forest	resources: The resource was quite stable in 2020 when compared to 2019. The  
government promoted the establishment of community forests, making the North of Thailand to  
have the largest number of community forests. Regarding statistic on the encroachment of national  
reserved forests and conservation forests, both the cases and areas of encroachment dropped in  
2020. However, burned areas in conservation forests and national reserved forests in 2020 were higher  
than in 2019. Based on the region, it was found that burned areas caused by forest f ires in the  
North were at the highest. The number of hotspots across the country  in 2021 dropped from  
2020 and most of them occurred  in the North. Wildlife:  In 2019, among animal groups with  
threatening status, mammals were threatened the most, followed by birds, reptiles and amphibians,  
respectively. There were also conf licts between humans and wild animals in areas adjacent to  
conservation forests such as problems between people and elephants and people and monkeys.  
Several types of animals should be listed as requiring monitoring status due to the invasion, the  
changes in habitat conditions, forest encroachment, illegal wild animal hunting and reduction of  
forest areas. Related organizations had prevented and suppressed the encroachment and destruction  
of forest resources in order to stop the forest encroachment. The SMART Patrol System had systematically  
been deployed in protected areas while activities for forest conservation and rehabilitation were  
carried out to add richness and green areas to protected forests. There were also attempts to  
manage and solve conf licts between people and wildlife.

5)	 Water	resource: In 2020, the average rainfall in Thailand was below the normal but  
higher than in 2019. The amount of yearly average natural runoff increased in 2020. The amount of  
usable water in large reservoirs slightly decreased while middle-sized reservoirs recorded rising  
amount of usable water. The amount of groundwater was stable with its quality met the standard  
of consumable groundwater. However, groundwater in some areas contained high levels of iron  
and manganese. In term of water demand for all activities in Thailand, the highest demand was for  
agricultural purpose, followed by for ecosystem maintenance, general consumption and industrial  
usage, respectively. Regarding the rainfall-dependent agricultural areas (outside irrigated area),  
it was found that areas in the North and the Central regions had water budget below the demand.  
Related organizations introduced a law to create mechanism of River Basin Committees under the  
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National Water Resources Committee to ensure eff icient management of water resources. A total  
of 22 river basins were identif ied. There was also the legislation of law to set criteria and methods  
for conservation and development of water resources.

6)	 Marine	and	coastal	resources: In 2020, the country saw the rising abundance of f ishery  
resources with moderate fertility of seagrass resources, improved tendency of conditions of coral  
reefs that most of them were in moderate fertility, followed by the good and excellent conditions.  
The statistic of marine endangered species was on the rise with majority of them were sea turtles,  
dolphins, whales and dugongs, respectively. The mangrove areas increased. Meanwhile, the coastal  
erosion dropped in 2019. Regarding the marine debris,  it was found that most of the debris was  
plastic that affected marine animals and overall ecosystem. Related organizations solved problems  
involving illegal f ishery, unreported and unregulated f ishery in several aspects including the law  
amendment, the management of Thai f ishery and the f ishery monitoring, regulating and surveillance  
system. The agencies also conducted surveys to assess the conditions of coral resources, seagrass  
sources, endangered species and monitoring the quality of sea water.

7)	 Biodiversity. In 2021, surveys found 7 new plant species in the world in Thailand and found  
new animal species including Phuchong rotund resin bees and cuckoo bees. There were 5,005 species  
of wildlife in 2020, up 274 species from 2015 and 323 alien species that should be protected, controlled  
and eliminated. Several alien species were invasive while some were promoted for economic benef its  
so there should be tight specif ic measures to avoid the spreading of alien species into conserved  
areas and natural water sources. Wetlands scattered across the country, 15 of which were the wetlands  
registered as Ramsar sites. Lower Songkram River in Nakhon Phanom province was approved as  
the 15th Ramsar site in Thailand and the 2,420th site in the world. The country had 69 wetlands of  
international importance, 47 wetlands of national importance, 19,295 wetlands of local importance  
and 28 wetlands deserved the protection and rehabilitation. There were many reasons causing  
the loss of biodiversity including the encroachment of national reserved forests and conservation  
forests, illegal collection of wild products, deforestation, forest poaching, coastal erosion, wetland  
reclamation, encroachment of natural water sources, illegal f ishery, and invasion of alien species  
as well as the climate change. Related organizations prepared the Biodiversity Act B.E. ..., handbook  
on participatory management of wetlands and the study of guidelines on good practices and indicators  
of biodiversity in agricultural sector.

8)	 State	of	pollutions	-	Air	quality. In 2020, the amount of particulate matter sized smaller  
than 10 microns (PM10) and smaller than 2.5 microns (PM2.5) tended to reduce from 2019, except in  
areas experiencing heavy traff ic and concentration of trucks especially in Bangkok and its vicinity.  
There were more violent of open burning areas in 9 Northern provinces than in 2019 so the amount  
of PM10 and PM2.5 exceeded the standards, affecting people’s health particularly the risk groups.  
The haze problems also impacted the tourism and economic situations in those provinces. Related  
organizations implemented the action plan to address pollution problem (particulate matter) as  
the national agenda by setting standards and measures to control pollutants at sources. The standard  
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of black smoke emission from exhaust pipe was set while the standard of fuel quality had to  
meet the Euro 5 standard. There were also systems for monitoring, examination, surveillance and  
warning about the air quality. 

 Noise level: In 2020, most of the noise levels were within the standards, similar to the  
noise levels in 2019. The noise levels exceeded the standards in Bangkok and provinces were in roadside  
areas experiencing heavy traff ic. The noise pollution might cause stress and Sensorineural Hearing  
Loss. Related organizations had monitored measurements of noise levels from vehicles and vehicle  
inspections during the annual vehicle registration.

 Quality of surface water: In 2020, majority of the assessments were in good quality, an  
increase from 2019. Regarding the quality of water in main rivers,  it was found that majority of  
deteriorated water sources were in the Central region such as Pa Sak River, Noi River, Lopburi  
River, Lower Tha Chin River, Sakae Krang River and Lower Chao Phraya River, and in the Northeastern  
region which Lower Lamtakong River at the area around Nakhon Ratchasima Municipality having  
the worst water quality. Related organizations had addressed problems involving water quality  
and wastewater by implementing the action plan to upgrade the water quality in target areas, control  
the release of eff luents from sources, and manage eff luents in critical areas, economic areas and  
essential tourism sites.

 Quality of coastal water: In 2020, majority of the coastal water sources were in good  
quality, an increase from 2019. The number of water sources  in poor quality decreased while  
those with fair quality increased. Related organizations had monitored the quality of coastal water  
in 21 provinces, created the database connecting to support systems to monitor marine pollution in  
order to locate areas with marine and coastal pollution. Those organizations  integrated their   
works for cooperation among different agencies.

 Solid wastes, hazardous wastes, infectious wastes and hazardous substances: In 2020,  
the daily amount of solid waste generation was about 25.37 million tons, down 12% from 2019 due to  
lower number of tourists, reduction in mobility, the lockdown and prohibition of gathering activities.  
The waste generation rate per head was 1.05 kilograms per day. Although the amount of solid wastes  
decreased, the amount of solid wastes entering the correct disposal system and recycling process  
reduced. The amount of wastes incorrectly disposed increased due to fear of Covid-19 infection from  
the mixing disposal of  infectious wastes with community solid wastes. Many garbage buying  
shops closed their operation. In 2020, the import of plastic scraps dropped from 2019. The trend of  
plastic scrap import during 2018 - 2020 was in declining trend.  In 2020, the amount of plastic  
wastes in Thailand increased from 2019 as people purchased more products and foods via online  
system during the Covid-19 pandemic situation. The statistic about disposal of solid wastes  in  
2020 shown that the number of operating community solid waste disposal sites dropped from  
2019 but the number of solid waste disposal sites operating on hygienic principles rose in 2020.
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 Hazardous wastes: In 2020, the generation of hazardous wastes nationwide rose from  
2019. Majority of the wastes were hazardous wastes generated from industrial wastes. The amount of  
industrial wastes reported for transportation to the industrial waste disposal management system  
of the industrial groups rose from 2019. The wastes were reused as fuel for electricity generation.  
The trend of hazardous industrial wastes was in the decline, in line with diminishing demand for  
industrial products. However, the total amount of hazardous wastes rose from 2020.

 Infectious wastes: In 2020, the amount was slightly down from 2019 but the import of  
hazardous industrial chemicals slightly rose during January to June 2021, compared to the same  
period of previous year. In 2021, the amount of infectious wastes rose signif icantly due to the disposal  
of infectious wastes from the Covid-19 pandemic situation from places such as f ield hospitals, hospitals,  
hotels and home isolations.

 Hazardous substances: In 2020, the import of hazardous substances slightly decreased  
from 2019 but the import of hazardous industrial substances during January to June 2021 rose slightly  
from the same period of previous year. The import of hazardous agricultural substances dropped  
from 2019. The import of hazardous substance products for household-use and public healthcare-use  
tended to decrease from the same period in 2019. Meanwhile, the incorrect disposal of solid wastes,  
hazardous wastes, infectious wastes and hazardous substances affected the environment and the  
health of people.

  Related organizations prepared the 20-year master plan on prevention and solutions of  
pollution problems from solid wastes and hazardous wastes, the management of solid wastes in  
clusters, the reduction of plastic wastes through reuse, refrain from and reduce the use of plastic  
bags, prohibition of the use of plastic bags and foam containers in national parks and zoos, the  
management of marine debris, the management of hazardous wastes. They also prepared the (draft)  
Environmental Friendly Management of Wastes from Electrical and Electronic Equipment Act, the  
introduction of measures on environmental friendly management of wastes from electrical and  
electronic equipment and the issuing of Commerce Ministry Announcement on listing electronic  
wastes as products prohibited to import into the country. Regarding the infectious wastes, there  
was the attempt to develop and increase eff iciency of the solid waste management system in  
accordance with public health laws. On hazardous substances, there were the system development,  
the management of chemicals according to the national strategy on chemical management and the  
legislation of signif icant laws and regulations to control and prevent the production and usage of  
hazardous substances in industrial sector.

9)	 Community	environment:  In 2020, the population  in Bangkok and municipalities  
slightly dropped from 2019. The number of slums  in Bangkok also decreased. However,  the  
green areas in sub-district municipalities and Bangkok and the green area per head in Bangkok rose  
from 2019. Related organizations prepared the direction for management of community environment  
to promote and maintain the environmental quality through projects to increase green areas and  
accessible public parks and the issuing of an act to collect fees in providing the management of  
sewage and solid wastes in Bangkok.
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10)	 Natural	and	cultural	environment: The state of natural environment showed that  
types of natural environment sites deserved the conservation including waterfalls, mountains,  
landforms and caves were within the criteria of maintaining the quality of natural environment  
deserved the conservation at good level. Cultural environment: There were a total of 5,511 cultural  
environment sites. Regarding old communities, there were surveys to register a total of 613 old  
communities in Thailand since 2012. A total of 36 old towns were listed on the Off ice of the Prime  
Minister’s Regulation on the Conservation and Development of Rattanakosin and Old Towns B.E.  
2546. There were 3 additional old towns including Uthai Thani Old Town, Trang Old Town and  
Chachoengsao Old Town. World heritage sites: Thailand had 6 natural and cultural heritage sites  
listed on the primary list of the World Heritage Site Center. Kaeng Krachan Forest Complex was the  
latest addition on the list. The impact on natural environment mostly caused from natural disasters  
and inappropriate management of natural environment sites. The cultural environment and world  
heritage sites were affected  from the urban development and the city prosperity. Related  
organizations monitored and assessed the environmental quality and ecosystem of natural  
environment sites deserved the conservation in types of waterfalls, mountains, landforms and caves,  
prepared learning resources for the conservation and development of geological heritage and  
geological parks, issued policy for conservation and rehabilitation of provincial old communities and  
prepared area plans to conserve each type of cultural environment sites.

11)	 Climate	change	and	disasters: In 2020, the yearly average temperature in Thailand was  
28.0 Celsius, 0.9 Celsius higher than the normal level but slightly below the level in 2019. When  
considering  the 10-year  timeframe,  the yearly average  temperature  in Thailand tended to  
increase from the normal level. Precipitation: The average amount of precipitation was lower than  
the normal but higher than 2019. Sea level: The average relative mean sea level measured at Koh Lak,  
Prachuab Khiri Khan province was higher than the mean sea level and slightly higher than the level  
measured in 2019. The relative mean sea level measured at Koh Tapao Noi in Phuket province was  
lower than the mean sea level but slightly higher than the level measured in 2019. Greenhouse  
gas emission: In 2020, the emissions of carbon dioxide reduced from 2019. Disasters: The catastrophic  
events in 2020 occurred more frequent than in 2019 with most of the events were earthquakes and  
tropical storms. The climate change affected the forest, ecosystem, biodiversity and health of the  
people. Related organizations implemented the operation to ensure low emissions of greenhouse  
gases, supported the application of eff icient power usage technology, usage of environmental  
friendly natural refrigerants and supported all stakeholders to voluntary cut the emissions of greenhouse  
gases at project and activity levels. On natural disasters, there was the upgrading of natural disaster  
surveillance system for higher eff iciency. 
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3. Essential environmental situations  in 2021
Three essential environmental situations are selected. They are the waste to energy, the water  

management and the management of infectious wastes from Coronavirus disease 2019. Details of  
these issues are as follow.

1)	 Waste	to	energy
  The waste to energy project aims to study the power generation process from refuse- 

derived-fuel (RDF) from community solid wastes and cooperation from different organizations to  
manage the wastes for electricity generation by selecting Baan Khlong Sub-district Municipality  
in Muang district, Phitsanulok province as the case study.

  The waste management has divided into 3 phases. The f irst phase is managing the  
wastes as Baan Khlong Sub-district Municipality by promoting the separation of wastes at sources.  
Community members separate the wastes into 3 groups including wet garbage, general wastes and  
hazardous wastes. Then wastes usable as the fuel will be collected and transported for improvement.  
The second phase is the waste quality improvement by collecting for Wong Panich International  
Company Limited to improve the wastes to have desired quality of fuel wastes. The third phase is  
power generation from fuel wastes. The improved quality wastes enter the power generating plant  
at Clover Power Pichit Company Limited. The electricity is distributed through the network of the  
Provincial Electricity Authority. 

  Factors of success are (1) The application of waste utilization for the city as the framework  
of solid waste management and drive the community waste management through educating local  
people to have knowledge about waste separation and the benef it of each type of wastes. (2) The  
leadership of the municipality in setting a clear system on solid waste management and encouraging  
the change in solid waste disposal behavior of the people. (3) Strengthening community cooperation  
on solid waste separation so communities will benef it from the value of eff icient solid waste  
management (4) Acceptance of support from outside organizations related to solid waste management  
so communities get technical cooperation, experiences on operation and systematic problem solving.

2)	 Water	management
  The water management aims to study the participatory process of related stakeholders,  

problematic situations, problem resolutions and the success  factors of water management.  
The case study is at Baan Tarn Mayom in Wang San sub-district of Mae Wong district, Nakhon Sawan  
province. The area was earlier a highland experiencing severe droughts due to frequent forest f ires  
at the watersheds, as the result there was no forest to absorb water during rainy seasons. The  
communities had suffered from water shortage so they cooperated to carry out forest restoration  
projects through construction of check dams, plant trees, build f ire barriers and join force to mitigate  
forest f ires. The forests have regained the fertility and ability to absorb the water, allowing communities  
to have water consumption all year round. The communities, therefore, built a mountain piped  
water supply and have collected fees as a way to utilize benef its from the water management. The  
income is used for maintaining the community water supply, repairing the check dams and other  
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social developments such as providing scholarships for local students, hiring teachers for the village’s  
primary school and supporting career groups in the communities.

  Factors of success are (1) Community leaders gain trust from their action to lead community  
members to restore the forests, prevent forest f ires and build check dams. (2) Communities receive  
support from outside organizations so they are equipped with the knowledge and able to apply  
the knowledge eff iciently to manage the water. (3) Organizing learning activities to build awareness  
and groom the youths to have public mind on conserving natural resources and the environment.  
(4) Effective management of income generated from the water supply for community development  
in different aspects to ensure better living quality of community members. (5) Strengthening the  
community through the establishment of different career groups to bring thorough income distribution.

3)	 Management	of	infectious	wastes	from	Coronavirus	disease	2019
  The management of  infectious wastes aims to study the management of  infectious  

wastes from Covid-19, problematic situations, problem resolutions and the success factors of the  
management of  infectious wastes from Covid-19. The case study is at Si Racha Municipality  in  
Si Racha district, Chon Buri province. The area locates in the East of Thailand with large number of  
both Thai and foreign workforces. Si Racha is a vital economic area where its municipality manages  
the infectious wastes very well.

  Infectious wastes are generated from patients infected with Covid-19 and the treatment  
process such as clothes, bed sheets, towels and food containers. These infectious wastes require proper  
cleaning process. Face masks, rubber gloves, face shields and PPE suits, tubes or used alcohol gel bottles  
will be collected in red bags clearly labeled “Covid”. Off icers collect those bags for sorting and  
send them to a contractor for disposal. The infectious wastes will be put in two-layer red bags  
with the label “Covid”. Those red bags will be collected by a contractor for correct disposal. The  
difference between normal infectious wastes and infectious wastes from Covid-19 is that general  
infectious wastes require only one red bag while the Covid-19 infectious wastes need two layers  
with the label “Covid”. The wastes are kept in a room waiting for forwarding to a contractor to  
dispose by the incineration. The Covid-19 infectious wastes will be collected by a private contractor  
for immediate disposal.

  Factors of success are (1) Educating the public through public relations activities in order  
to disseminate information via all channels. (2) Community cooperation which all stakeholders  
responsible for separating infectious wastes into bags labeled “Covid” and left for collection at  
specif ic points.  (3) Continuous cooperation between main  responsible agency and related  
organizations for clear  information exchange. (4) Acceptance of budget support from Si Racha  
Municipality to  invest  in eff icient expansion of the coverage of  infectious waste collection to  
ensure no leftover wastes.
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4. Conclusion,  the prediction of  future changes and policy   
recommendations

The state of environmental quality by sectors of Thailand during 2010 to June 2021 showed  
improving changes in several sectors such as	soil	resources	and	land	usage,	mineral	resources,		
energy,	forest	resources	and	wildlife,	water	resources,	marine	and	coastal	resources,	biodiversity,		
community	environment	and	natural	and	cultural	environment. In some situations, the environmental  
quality had changed to the monitoring direction such as state	of	pollution which the amount of  
plastic wastes increased from online purchases of products and foods, the yearly average amount of  
particulate matter PM10 and PM2.5 in the North tended to show more violent situations due to long  
drought conditions and the areas prone to wildf ires. Climate	change	and	disasters: It was found  
that the yearly average temperature of Thailand rose from the normal and the sea level tended  
to rise slightly. 

4.1	 Prediction	of	future	changes
  The prediction of future changes divided into 2 phases. Change trend in the short  

term that may occur over the next 1 - 2 years by considering from present situations and historic  
data and the change trend in the long term that may happen over the next 3 - 10 years that forecast  
the future trends by analyzing from STEEP factors.

  1)  Short-term trend that may occur as follow. Soil	resources	and	land	usage: There are  
opportunities for the loss of land surface and fertility from land utilization and inappropriate  
agriculture as well as insuff icient caution on application of fertilizers and agricultural chemicals.  
Mineral	resources: The production process and the  import of mineral resources may rise  in  
accordance with  the economic  recovery. Energy: The consumption of  ref ined energy and  
renewable energy may rise from the economic recovery. Forest	resources	and	wildlife: There are  
opportunities for the country’s forest areas to  increase from participation of communities  in  
projects to conserve, restore and maintain the forest resources and the community reforestation.  
Water	resources: It is found that the amount of stored water nationwide is suff icient for utilization  
throughout the year while the amount of groundwater remains unchanged. Marine	and	coastal	resources:  
The abundance of f ishery resources may increase, more mangrove forests but the amount of marine  
debris may be high and affect marine lives. Biodiversity: There are still the invasion of natural  
ecosystem,  import of alien species and smuggling of animals or plants from natural habitats.  
State	of	pollution: Large urban areas have opportunities to have more days with PM2.5 exceed  
the standard. The amount of community wastes may rise with higher proportion of plastic wastes  
while the amount of infectious wastes may also increase. Community	environment: There will  
be more population in urban areas and rising green area per head of population in Bangkok. Natural		
and	cultural	environment may be affected from the growth of urban areas, causing the invasion,  
undermining and destroying the beauty and grandeur as well as the scenery value of those sites.  
Climate	change	and	disaster: There are opportunities for the yearly average temperature of  
Thailand to rise while the sea level tends to increase slightly.
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  2)  Long-term future trend by analyzing from STEEP factors
    (1)  Socio-culture Component (S): The population structure tends to enter the aging  

society. The social situation after the Covid-19 pandemic produces long-term impact to people’s  
way of life as they have to lead the life under the new normal and social distancing. After majority  
of population receive the vaccination, there will be opportunities for social gathering, commuting,  
traveling and rising energy consumption so there should be the development based on sustainable  
production and consumption. 

    (2)  Technological Component (T): Thailand supports the application of electronic  
equipment for modern communication to assist in work, education and online businesses. Consequently,  
there are more uses of computer equipment, mobile phones and tablets so there should be the  
consideration for management of electronic wastes after the end of useful life by establishing  
recall points for electronic wastes to maximize the resource usage under the principle of circular  
economy.

    (3)  Economic Component (E): After the Covid-19 pandemic can be contained,  
more tourism trips will help stimulate the restoration of tourism and business expansion and enlarge  
international trade. Therefore, more natural resources will be used for the production of goods and  
services. Clean technology should be applied in the production process by increasing the use of  
renewable energy and promoting sustainable production and consumption. 

    (4)  Environmental Component (E): The climate change is a signif icant factor affecting  
the environment in term of the climate and seasons changing that impact farmers’ cultivation, heavy  
rain or rain shortage and rising sea level. These changes produce stronger affect of coastal erosion  
to communities residing along the coastal lines. After the Covid-19 pandemic can be contained,  
more economic activities are expected, leading to higher emissions of greenhouse gases so the country  
should develop in accordance with the direction of sustainable development and the Paris agreement.

    (5)  Political Component (P): The 20-year national strategy is the framework for  
development and administration of the country that aims toward the sustainable development, the  
country’s development under the concepts of bio-economy, circular economy and green economy.

4.2	 Policy	recommendations	on	management	of	natural	resources	and	environment
  Policy recommendations on the management of natural resources and environment aim to  

accommodate anticipated changes as above mentioned. Short-term and long-term measures should  
be issued as follow.

    1)  Recommendations for short-term polices (1-2 years) comprise 3 measures.
    (1)	 Management	of	plastic	wastes	and	marine	debris
    In 2021, the overall amount of community solid wastes  in Thailand dropped  

but the proportion of wastes with plastic content rose. Therefore, more public relations should be  
carried out to create collaboration of all stakeholders to cut plastic use, separate plastic wastes at  
sources, reuse, appropriately manage single-use plastic wastes and prevent wastes from land to  
enter the sea.
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  (2)	 Management	of	infectious	wastes	from	Covid-19
    The management of  infectious wastes from Covid-19 with the large amount of  

leftover wastes should be  implemented  in accordance with the Cabinet’s resolution on 14th  
September 2021 that authorizes Local Administration Organizations to burn infectious wastes at  
industrial factories and power generation plants as the ad-hoc problem solving measure.

  (3)	 Protection	of	areas	with	importance	or	sensitive	to	the	environment
    Areas with  importance and sensitive  to  the environment such as wetlands,  

natural ecosystem and cultural environment should be protected to prevent the invasion, the  
deterioration and the loss of scenery from the expansion of urban areas and communities and the  
impact of natural disasters such as f loods, earthquakes, and landslides. These areas should be  
restored, protected and conserved immediately and continuously.

2)  Recommendations for long-term polices (3 - 10 years) comprise 3 measures.
  (1)	 Promote	sustainable	production	and	consumption
    After  the Covid-19 pandemic can be contained, people will  travel and carry  

out more activities, leading to more use of raw materials and natural resources in the production,  
more energy consumption and more pollutants in the environment. Therefore, there should be the  
promotion of society friendly to the environment, sustainable production and consumption and  
lifestyle adjustment to be friendly to the environment.

  (2)	 Reduction	of	greenhouse	gas	emissions
    The country’s economic growth after the containment of Covid-19 pandemic  

will open opportunities for Thailand to emit large amount of greenhouse gases so there should be  
measures to cut the greenhouse gas emissions in energy sector through increasing the proportion of  
electricity generation from renewable energy. Industrial sector should increase the eff iciency of  
machinery  in the production process. Agricultural sector should cut burning of farm wastes  in  
order to move toward carbon neutrality by 2065.

  (3)	 Resource	utilization	to	bring	circulation	in	the	economy
    The Covid-19 pandemic situation has forced people to refrain from traveling and  

work from home more while students have to study online. These situations have encouraged more  
purchases of products and electronic equipment, leading to more of electronic wastes from products  
passing the end of useful life in the near future. There should be measures to prevent the leakage  
of heavy metals in electronic wastes to the environment through adding role and responsibility to  
producers (Extended Producer Responsibility). Producers have to collect, transport and bring the  
electronic wastes for recycle and re-enter production process several times in order to maximize the  
resource utilization.
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การเปล่ี่�ยนแปลี่งด้้านทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมของประเทศไทย ม่สิ่าเหตุิมาจากปัจจัยหลี่ายประการ  
ทั�งปัจจัยทางธรรมชาติิ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แลี่ะปัจจัยทางสัิ่งคม ท่�ส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอการใช้ประโยชน์แลี่ะการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิ่ิ�งแวด้ลี่้อม รวมถึึงปัจจัยท่�เกิด้ขึ�นจากภายในแลี่ะภายนอกประเทศ โด้ยปัจจัยภายในประเทศ  
ได้้แก่ การขยายติัวของประชากรควบคู่ไปกับการขยายตัิวของการบริโภคแลี่ะการผลิี่ติ  เป็นการเพิ�มแรงกด้ดั้นต่ิอ 
ทรัพยากรธรรมชาติิ ส่ิ่วนปัจจัยภายนอกประเทศ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติิ 
แลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ส่ิ่งผลี่ต่ิอทิศทางการจัด้การทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมของประเทศ อ่กทั�งตัิ�งแต่ิต้ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เกิด้การแพร่ระบาด้โรคติิด้เชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด้ 19 ทั�วโลี่ก  
ทำาให้เกิด้การเปล่ี่�ยนแปลี่งด้้านเศรษฐกิจ สัิ่งคม สิ่าธารณสุิ่ข วิถ่ึการด้ำาเนินช่วิติในสิ่ังคม แลี่ะสิ่ิ�งแวด้ล้ี่อม ดั้งนั�น การติิด้ติาม  
รวบรวม วิเคราะห์ แลี่ะประเมินผลี่สิ่ถึานการณ์คุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อมของประเทศ เพื�อให้ทราบปัจจัยขับเคลืี่�อน แรงกด้ดั้น  
สิ่ถึานการณ์ ผลี่กระทบ แลี่ะการจัด้การแก้ไขของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง จึงเป็นสิิ่�งจำาเป็นในการรายงานสิ่ถึานการณ์คุณภาพ 
สิิ่�งแวด้ล้ี่อม เพื�อให้ทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมได้้รับการบริหารจัด้การอย่างสิ่มดุ้ลี่แลี่ะเกิด้ความยั�งยืน
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๑.๑ ก�รเปลี่่�ยนำแปลี่งท�งเศรษฐกิจแลี่ะสัังคมของประเทศไทย
๑.๑.๑  การเปล่ี่�ยนแปลี่งทางเศรษฐกิจ

๑)  ผลิี่ตภััณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
  ผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ (GDP) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่มูลี่ค่ารวม ๑๕.๖๙ ล้ี่านล้ี่านบาท คิด้เป็นอัติรา 

การขยายตัิวลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๖.๑ หด้ติัวลี่งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๒.๓ (ข้อมูลี่ ณ วันท่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
เนื�องมาจากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ในประเทศไทยแลี่ะทั�วโลี่ก ม่การออกมาติรการล็ี่อกด้าวน์  
(Lockdown) แลี่ะมาติรการจำากัด้การเด้นิทางระหวา่งประเทศ เพื�อควบคมุการแพรร่ะบาด้ของโรค ภาวะการคา้โลี่กหด้ติวัลี่ง  
เกิด้การชะงักของภาคการผลิี่ติ (Supply Disruption) ทั�งภายในแลี่ะภายนอกประเทศ จนทำาให้มูลี่ค่าผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวม 
ในประเทศลี่ด้ลี่ง หลี่ังจากท่�ขยายตัิวมาอย่างต่ิอเนื�องในช่วง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา (รูปท่� ๑.๑) โด้ยเป็นผลี่มาจากด้้านการใช้จ่าย  
มูลี่ค่าการสิ่่งออกสิ่ินค้าแลี่ะบริการลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๖.๖ ลี่ด้ลี่งต่ิอเนื�องจากท่�ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๓.๓ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การลี่งทุนรวม  
การบริโภคภาคเอกชน ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๔.๘ ร้อยลี่ะ ๑.๐ เท่ยบกับท่�ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๒.๐ ร้อยลี่ะ ๔.๐ ติามลี่ำาดั้บ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขณะท่�การลี่งทุนภาครัฐแลี่ะการอุปโภคภาครัฐเป็นตัิวขับเคลืี่�อนเศรษฐกิจ ม่อัติราการขยายตัิวร้อยลี่ะ ๕.๗ แลี่ะร้อยลี่ะ  ๐.๙  
ขยายตัิวต่ิอเนื�อง จากท่�ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๐.๑ แลี่ะร้อยลี่ะ ๑.๗ ติามลี่ำาดั้บ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้้านการผลิี่ติ การผลิี่ติ 
ภาคเกษติร ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๓.๖ ต่ิอเนื�องจากท่�ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๐.๖ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคอุติสิ่าหกรรม แลี่ะภาคบริการ  
ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๕.๙ แลี่ะร้อยลี่ะ ๖.๕ เท่ยบกับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๐.๐ แลี่ะร้อยลี่ะ ๓.๙ ติามลี่ำาดั้บ (สิ่ำานักงาน 

สิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
  เสิ่ถ่ึยรภาพทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่อัติราเงินเฟ้้อทั�วไปลี่ด้ลี่งอยู่ท่�ร้อยลี่ะ ๐.๘ ดุ้ลี่บัญช่เดิ้นสิ่ะพัด้ 

เกินดุ้ลี่ ร้อยลี่ะ ๓.๓ ของผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ แลี่ะผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศต่ิอหัวเฉล่ี่�ยของคนไทยเท่ากับ  
๒๒๕,๘๔๕.๗ บาทต่ิอคนต่ิอปี ลี่ด้ลี่งจาก ๒๔๓,๗๘๗.๑ บาทต่ิอคนต่ิอปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)

รูปท่� ๑.๑  มูลี่ค่่าแลี่ะอััตราการขยายตัวขอังผลิี่ตภััณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  

จำาแนกตามภัาค่การผลิี่ต พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

หมายเหตุ:  p = ค่ารายไติรมาสิ่ในปีท่�ม่ค่ารายปีเป็นค่าติัวรวมเบื�องติ้น 
  p1 = ค่ารายไติรมาสิ่ในเบื�องติ้นท่�ยังไม่ม่ค่ารายปี
ท่�มา:  สิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสิ่ังคมแห่งชาติิ (๒๕๖๔ก)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ [p] [p1]

GDP ภาคเกษตร GDP ภาคอุตสาหกรรม GDP ภาคบริการเเละอื่นๆ GDP รวม อัตราการขยายตัว (รอยละ)
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  การแพร่ระบาด้ระลี่อกใหม่ของโรคโควิด้ 19 ในช่วงต้ินปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำาให้ผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ  
ไติรมาสิ่ท่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - ม่นาคม) ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๒.๖ ต่ิอเนื�องจากท่�ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๔.๒ ในไติรมาสิ่ท่� ๔/๒๕๖๓ 
(ตุิลี่าคม - ธันวาคม) สิ่าเหตุิมาจากภาคการส่ิ่งออกสิิ่นค้าแลี่ะบริการแลี่ะการบริโภคภาคเอกชนลี่ด้ลี่ง ขณะท่�การอุปโภคภาครัฐ 
แลี่ะการลี่งทุนรวมขยายตัิว โด้ยด้้านการผลิี่ติในภาคเกษติรขยายตัิว แต่ิภาคอุติสิ่าหกรรมแลี่ะภาคบริการกลัี่บหด้ตัิวลี่ง  
(สิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ก) ส่ิ่วนผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศในไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔  
(เมษายน - มิถุึนายน) ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๗.๕ ปรับตัิวด่้ขึ�นจากการลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๒.๖ ในไติรมาสิ่ท่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - 
ม่นาคม) แลี่ะเป็นการกลัี่บมาขยายตัิวครั�งแรกในรอบ ๖ ไติรมาสิ่ ส่ิ่วนหนึ�งเป็นผลี่จากฐานการขยายตัิวท่�ติำ�าผิด้ปกติิ 
ในช่วงเด่้ยวกันของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่�ได้้รับผลี่กระทบจากการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ระลี่อกแรกในเดื้อนเมษายน  
๒๕๖๓ ด้้านการใช้จ่ายการส่ิ่งออกสิิ่นค้าแลี่ะการลี่งทุนภาคเอกชนขยายตัิวเพิ�มขึ�น การบริโภคภาคเอกชนกลัี่บมาขยายตัิว  
ขณะท่�การใช้จ่ายแลี่ะการลี่งทุนภาครัฐชะลี่อลี่ง แลี่ะการสิ่่งออกแลี่ะบริการลี่ด้ลี่ง  ด้้านการผลี่ิติ สิ่าขาการผลี่ิติ 
อุติสิ่าหกรรมแลี่ะสิ่าขาเกษติรกรรมขยายตัิวเพิ�มขึ�นจากไติรมาสิ่ก่อนหน้า สิ่าขาท่�พักแรมแลี่ะบริการด้้านอาหาร  
สิ่าขาการขนส่ิ่งแลี่ะสิ่ถึานท่�เก็บสิิ่นค้า สิ่าขาการขายส่ิ่งการขายปล่ี่กแลี่ะการซ่่อมแซ่มฯ แลี่ะสิ่าขาไฟ้ฟ้้าแลี่ะก๊าซ่ฯ  
กลัี่บมาขยายตัิว ขณะท่�สิ่าขาการก่อสิ่ร้างชะลี่อลี่งจากไติรมาสิ่ ๑/๒๕๖๔ เมื�อปรับผลี่ของฤดู้กาลี่ออกแล้ี่ว เศรษฐกิจไทย 
ในไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิถุึนายน) ขยายตัิวจาก ไติรมาสิ่ท่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - ม่นาคม) ร้อยลี่ะ ๐.๔ รวม 
ครึ�งแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๔ เศรษฐกิจไทยขยายติวัร้อยลี่ะ ๒.๐ (สิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ข)

๒)  การลี่งทุนจากต่างประเทศ
  สิ่ถึานการณ์การลี่งทุนจากติ่างประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า  ม่เงินลี่งทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศ  

-๑๓๙,๙๐๓  ล้ี่านบาท  ม่มูลี่ค่าติิด้ลี่บ โด้ยม่มูลี่ค่าลี่ด้ลี่งอย่างมาก  เนื�องจากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรค 
โควิด้ 19 ท่�เริ�มตัิ�งแต่ิต้ินปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โด้ยกลุ่ี่มประเทศสิ่หภาพยุโรป ลี่ด้การลี่งทุนสูิ่งท่�สุิ่ด้ -๒๘๙,๔๗๔ ล้ี่านบาท  
รองลี่งมาคือ สิ่หราชอาณาจักร -๒๘๖,๔๗๔ ล้ี่านบาท แลี่ะเนเธอร์แลี่นด์้ -๑๑,๓๒๕ ล้ี่านบาท ติามลี่ำาดั้บ สิ่ำาหรับ 
ประเทศท่�ม่การเพิ�มการลี่งทุนสูิ่งสุิ่ด้ ได้้แก่ กลุ่ี่มประเทศอาเซ่่ยน ๕๙,๓๕๖ ล้ี่านบาท รองลี่งมาคือ สิ่าธารณรัฐสิิ่งคโปร์  
๕๖,๖๖๕ ล้ี่านบาท แลี่ะญ่�ปุ�น ๓๔,๙๔๓ ล้ี่านบาท ติามลี่ำาดั้บ โด้ยกิจการทางการเงินแลี่ะการประกันภัยเป็นการลี่งทุน 
โด้ยติรงจากต่ิางประเทศท่�ม่มูลี่ค่าลี่ด้ลี่งมากท่�สุิ่ด้ -๑๙๙,๒๙๓ ล้ี่านบาท รองลี่งมาคือ การผลิี่ติยานยนต์ิ รถึพ่วงแลี่ะ 
รถึกึ�งพ่วง -๕๐,๖๓๕ ล้ี่านบาท แลี่ะการผลี่ิติถ่ึานโค้กแลี่ะปิโติรเล่ี่ยม -๑๐,๕๘๒ ล้ี่านบาท ส่ิ่วนกิจการท่�เพิ�มการลี่งทุน 
มากท่�สุิ่ด้ คือ กิจกรรมเก่�ยวกับอสัิ่งหาริมทรัพย์ ๔๙,๔๖๕ ล้ี่านบาท รองลี่งมาคือ การผลิี่ติอาหาร ๔๐,๔๖๒ ล้ี่านบาท  
แลี่ะการผลี่ิติ ๑๖,๖๘๖ ล้ี่านบาท ติามลี่ำาดั้บ สิ่ำาหรับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ม่เงินลี่งทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศเพิ�มขึ�น แบ่งเป็น  
ไติรมาสิ่ท่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - ม่นาคม) จำานวน ๑๓๕,๒๓๔ ล้ี่านบาท แลี่ะไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิถึนุายน) จำานวน  
๔๖,๓๔๐ ล้ี่านบาท (รูปท่� ๑.๒) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ก)
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รูปท่� ๑.๒  มูลี่ค่่าเงินลี่งทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่�ได้รับอันุมัติให้การส่่งเส่ริมการลี่งทุน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๓)  การค้่าระหว่างประเทศ
  สิ่ถึานการณ์การนำาเข้าสิิ่นค้าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่มูลี่ค่าการนำาเข้าสิิ่นค้ารวม ๖๔.๗๖ แสิ่นล้ี่านบาท  

ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๑๒.๗๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ม่มูลี่ค่า ๗๔.๒๖ แสิ่นล้ี่านบาท (ก รมศุลี่กากร, ๒๕๖๔) การนำาเข้ารวม 
ท่�ชะลี่อตัิว เนื�องจากการส่ิ่งออกท่�หด้ตัิวอย่างต่ิอเนื�อง เกิด้จากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ส่ิ่งผลี่กระทบ 
รุนแรงต่ิอเศรษฐกิจแลี่ะการค้าโลี่ก ประกอบกับสิ่ถึาบันการเงินเข้มงวด้ในการอนุมัติิสิิ่นเชื�อ ส่ิ่งผลี่ให้การบริโภคในประเทศ 
ลี่ด้ลี่ง แลี่ะจากการประกาศลี่็อกด้าวน์ของหลี่ายประเทศทั�วโลี่ก ทำาให้นักท่องเท่�ยวไม่สิ่ามารถึเดิ้นทางเข้าประเทศได้้  
แลี่ะการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ระลี่อกใหม่ในเดื้อนเมษายน ๒๕๖๔ ส่ิ่งผลี่ให้การบริโภคภายในประเทศหด้ตัิวอย่างรุนแรง  
อย่างไรก็ติาม การบริโภคแลี่ะการลี่งทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัิวได้้อย่างต่ิอเนื�อง โด้ยม่ปัจจัยสิ่นับสิ่นุนจากมาติรการ 
กระตุ้ินเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ โครงการพัฒนาพื�นท่�เศรษฐกิจพิเศษภาคติะวันออก (Eastern Economic Corridor:  

EEC) โครงการก่อสิ่ร้างรถึไฟ้รางคู่ โครงการรถึไฟ้ความเร็วสูิ่งเชื�อม ๓ สิ่นามบิน (ด้อนเมือง - สุิ่วรรณภูมิ - อู่ติะเภา) แบบไร้รอยต่ิอ  
แลี่ะดึ้งนักลี่งทุนต่ิางชาติิเข้ามาลี่งทุนในประเทศมากขึ�น โด้ยม่สิิ่นค้านำาเข้าสิ่ำาคัญ ๕ รายการ ม่สัิ่ด้ส่ิ่วนการนำาเข้ารวม  
ร้อยลี่ะ ๓๗.๙๔ ของมูลี่ค่าการนำาเข้าทั�งหมด้ ได้้แก่ เครื�องจักรกลี่/สิ่่วนประกอบ นำ�ามันดิ้บ เครื�องจักรไฟ้ฟ้้า/สิ่่วนประกอบ  
เคม่ภัณฑ์์ แลี่ะแผงวงจรไฟ้ฟ้้า (ก รมการค้าต่ิางประเทศ, ๒๕๖๔) สิ่ำาหรับการส่ิ่งออกสิิ่นค้า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่มูลี่ค่า 
การส่ิ่งออกรวม ๗๑.๗๘ แสิ่นล้ี่านบาท หด้ตัิวลี่งร้อยลี่ะ ๕.๗๘ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ม่มูลี่ค่า ๗๖.๑๙ แสิ่นล้ี่านบาท ทั�งน่�  
เมื�อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา พบว่า การนำาเข้าสิิ่นค้าม่แนวโน้มลี่ด้ลี่งเล็ี่กน้อย ส่ิ่วนการส่ิ่งออกสิิ่นค้าม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น 
เล็ี่กน้อย (รูปท่� ๑.๓) (กรมศุลี่กากร, ๒๕๖๔)

  สิ่ำาหรับมูลี่ค่าการนำาเข้า - ส่ิ่งออกสิิ่นค้าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อยูใ่นภาวะได้้ดุ้ลี่การคา้ โด้ยม่มูลี่ค่าการส่ิ่งออกมากกวา่ 
มูลี่ค่าการนำาเข้าประมาณ ๗.๐๒ แสิ่นล้ี่านบาท แลี่ะเมื�อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา พบว่า ดุ้ลี่การค้าม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ม่แนวโน้มลี่ด้ลี่งในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ แลี่ะกลี่ับมาเพิ�มขึ�นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  
(รูปท่� ๑.๓) (กรมศุลี่กากร, ๒๕๖๔)

หมายเหตุ:  ติัวเลี่ขบวก หมายถึึง  ม่การลี่งทุนเพิ�ม  (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการลี่งทุนในทุนเรือนหุ้น กำาไรสิ่ะสิ่มท่�นำากลี่ับมาลี่งทุน หรือการกู้ยืม 
จากบริษัทในเครือในติ่างประเทศ ซ่ึ�งบันทึกเป็น  inf low ของประเทศ) สิู่งกว่า การลี่ด้การลี่งทุน (ไม่ว่าจะในรูปการณ์ลี่ด้สัิ่ด้ส่ิ่วน 
การถึือหุ้น การถึอนเงินลี่งทุน หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่ิางประเทศ ซ่ึ�งบันทึกเป็น Outf low ของประเทศ) ขณะท่�ติัวเลี่ขติิด้ลี่บ  
หมายถึึง ในช่วงเวลี่านั�นๆ ม่การเพิ�มการลี่งทุนติำ�ากว่าการลี่ด้การลี่งทุน

ท่�มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๖๔ก)

๖๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

          ๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

๗๐,๓๙๒

มูล
คา

เงิ
น
ลง

ทุ
น
โด

ยต
รง

จา
กต

าง
ป
ระ

เท
ศ 

(ล
าน

บ
าท

)

-๑๐๐,๐๐๐

-๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๔๐๐,๙๐๔

๔๙๔,๕๒๐

๑๖๑,๒๘๗

๓๐๕,๒๕๔

๑๒๖,๑๗๙

๒๘๑,๒๕๕

๔๒๖,๒๐๙

๑๔๙,๒๘๖

-๑๓๙,๙๐๓

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

41



  มูลี่ค่าการส่ิ่งออกสิิ่นค้าของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่แนวโน้มหด้ตัิวแรงกว่าท่�ประเมินไว้จากด้้านปริมาณ 
เป็นสิ่ำาคัญ สิ่อด้คล้ี่องกับแนวโน้มเศรษฐกิจคู่ค้าแลี่ะปริมาณการค้าโลี่กท่�หด้ตัิวแรง รวมถึึงปัญหาการหยุด้ชะงักของห่วงโซ่่ 
การผลี่ิติ (Supply Chain Disruption) ในบางธุรกิจ ด้้านราคาสิ่ินค้าส่ิ่งออกม่แนวโน้มหด้ตัิวจากราคาสิ่ินค้าท่�เคลืี่�อนไหว 
ติามราคานำ�ามันดิ้บเป็นสิ่ำาคัญ ทั�งน่� การทยอยผ่อนปรนมาติรการควบคุมการระบาด้ในหลี่ายประเทศจะสิ่นับสิ่นุน 
การส่ิ่งออกสิิ่นค้าให้ทยอยฟ้้�นตัิวตัิ�งแต่ิไติรมาสิ่ท่� ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) อย่างไรก็ติาม มูลี่ค่าการส่ิ่งออกโด้ยรวมม่แนวโน้ม 
ติำ�ากว่าระดั้บก่อนการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 เนื�องจากอุปสิ่งค์ต่ิางประเทศยังไม่ฟ้้�นตัิวเต็ิมท่� รวมถึึงการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
รูปแบบการทำาธุรกิจทั�วโลี่กภายใต้ิวิถ่ึช่วิติใหม่หลัี่งการระบาด้คล่ี่�คลี่าย อาจส่ิ่งผลี่ทำาให้บางอุติสิ่าหกรรมไม่สิ่ามารถึฟ้้�นตัิว 
กลัี่บมาได้้เต็ิมท่� (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ก) ในช่วงปลี่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การส่ิ่งออกไปสิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น 
แลี่ะยุโรปยังฟ้้�นตัิวได้้ช้า ขณะท่�การส่ิ่งออกไปสิ่หรัฐอเมริกาแลี่ะเครือรัฐออสิ่เติรเล่ี่ยขยายติัวแลี่ะอยู่ในระดั้บสูิ่งกว่าช่วง 
ก่อนการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 อย่างไรก็ติาม การฟ้้�นตัิวของการสิ่่งออกสิิ่นค้าไทยจะช้ากว่าการฟ้้�นตัิวของเศรษฐกิจ 
ประเทศคู่ค้า เนื�องจากโครงสิ่ร้างการส่ิ่งออกของไทยม่สิิ่นค้าอิเล็ี่กทรอนิกส์ิ่ ซึ่�งได้้รับผลี่ด่้จากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควดิ้ 19 ในสิ่ดั้ส่ิ่วนท่�น้อยเมื�อเท่ยบกับประเทศอื�นในภูมิภาค (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ๒๕๖๓ข) สิ่ำาห รับ พ.ศ. ๒๕๖๔  
คาด้ว่ามูลี่ค่าการส่ิ่งออกสิิ่นค้าของไทยจะขยายตัิวสูิ่ง โด้ยการส่ิ่งออกสิิ่นค้าในระยะต่ิอไปม่แนวโน้มขยายตัิวด่้ต่ิอเนื�อง 
ติามแนวโน้มการขยายตัิวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แลี่ะการค้าโลี่กท่�ปรับตัิวด่้ขึ�นต่ิอเนื�อง ทั�งน่� ข้อจำากัด้ด้้านอุปทาน อาทิ  
การขาด้แคลี่นแรงงานต่ิางด้้าว การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ในโรงงาน การขาด้แคลี่นตู้ิคอนเทนเนอร์ ต้ินทุนค่าขนส่ิ่ง  
แลี่ะราคาวัติถุึดิ้บท่�สูิ่งขึ�น รวมถึึงการขาด้แคลี่นชิ�นสิ่่วนอิเล็ี่กทรอนิกส์ิ่ อาจม่ผลี่ต่ิอการสิ่่งออกสิ่ินค้าไทยบ้างในระยะข้างหน้า  
แต่ิคาด้ว่าผลี่กระทบจะยังจำากัด้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)

รูปท่� ๑.๓  มูลี่ค่่าการนำาเข้า - ส่่งอัอัก แลี่ะดุลี่การค้่าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
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ท่�มา:  กรมศุลี่กากร (๒๕๖๔)
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๔)  รายได้ ค่่าใช้้จ่าย แลี่ะภัาวะหน่�สิ่นขอังค่รัวเรือัน
  การสิ่ำารวจข้อมูลี่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ครััวเรืัอนมีีรัายได้้ เฉล่ี่�ยเดื้อนลี่ะ ๒๖,๐๑๘ บาท ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๓.๔๔  

จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่�ม่รายได้้ ๒๖,๙๔๖ บาท ส่ิ่วนใหญ่เป็นรายได้้จากการทำางาน ร้อยลี่ะ ๗๑.๑ ได้้แก่ ค่าจ้างแลี่ะเงินเดื้อน 
กำาไรสุิ่ทธิจากการทำาธุรกิจ แลี่ะกำาไรสุิ่ทธิจากการทำาการเกษติร แลี่ะรายได้้ท่�ไม่ได้้เกดิ้จากการทำางาน เช่น เงนิท่�ได้้รับความชว่ยเหลี่อื 
รายได้้จากทรัพย์สิิ่น รายได้้ท่�เป็นตัิวเงินอื�นๆ สิ่วัสิ่ดิ้การ/สิิ่นค้า/บริการต่ิางๆ ครััวเรืัอนมีีรัายจ่่าย เฉล่ี่�ยเดื้อนลี่ะ ๒๐,๗๔๒ บาท  
ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๓.๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่�ม่รายจ่าย ๒๑,๔๓๗ บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ร้อยลี่ะ ๘๖.๕ เช่น  
ค่าอาหาร/เครื�องดื้�ม/ยาสูิ่บ ท่�อยู่อาศัย/เครื�องใช้ฯ ยานพาหนะ/การเดิ้นทาง เป็นต้ิน แลี่ะค่าใช้จ่ายท่�ไม่เก่�ยวกับการอุปโภค 
บริโภค ร้อยลี่ะ ๑๓.๕ อาทิ ค่าภาษ่ เบ่�ยประกันภัย ด้อกเบ่�ย ซื่�อสิ่ลี่ากกินแบ่ง/หวย เป็นต้ิน (สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๓)

  ส่ิ่วนหนี�สิินครััวเรืัอน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ม่ครัวเรือนท่�ไม่ม่หน่�สิิ่น ร้อยลี่ะ ๕๔.๘ แลี่ะครัวเรือนท่�ม่หน่�สิิ่น  
ร้อยลี่ะ ๔๕.๒ โด้ยม่หน่�สิิ่นเฉล่ี่�ย ๑๖๔,๐๕๕ บาทติ่อครัวเรือน ส่ิ่วนใหญ่เป็นการก่อหน่�เพื�อใช้ในครัวเรือน ร้อยลี่ะ ๗๓.๘๐  
เช่น ใช้เพื�อการอุปโภคบริโภค ซื่�อบ้าน/เช่าซื่�อบ้าน/ท่�ดิ้น แลี่ะใช้ในการศึกษา เป็นต้ิน แลี่ะการก่อหน่�เพื�อใช้ในการลี่งทุนอื�นๆ  
ร้อยลี่ะ ๒๖.๒๐ เช่น ใช้ทำาการเกษติร ใช้ทำาธุรกิจ แลี่ะหน่�อื�นๆ เป็นต้ิน สิ่ำาหรบัครัวเรือนท่�ม่หน่�สิิ่น ส่ิ่วนใหญ่เป็นหน่�ในระบบ 
อย่างเด่้ยว ร้อยลี่ะ ๙๑.๘ รองลี่งมาคือ หน่�นอกระบบอย่างเด่้ยว ร้อยลี่ะ ๔.๗ แลี่ะหน่�สิิ่นทั�งในระบบแลี่ะนอกระบบ  
ร้อยลี่ะ  ๓.๕ ติามลี่ำาดั้บ เมื�อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร แลี่ะ ๓ จังหวัด้ คือ นนทบุร่ ปทุมธาน่ แลี่ะสิ่มุทรปราการ  
ม่รายได้้เฉล่ี่�ยต่ิอครัวเรือนสูิ่งกว่าภาคอื�นมาก คือ ๓๗,๗๕๑ บาท แติ่ก็ม่ค่าใช้จ่ายแลี่ะจำานวนหน่�สิิ่นเฉล่ี่�ยต่ิอครัวเรือนสูิ่งสุิ่ด้ 
เช่นเด่้ยวกัน คือ ๓๐,๗๗๘ แลี่ะ ๑๙๐,๘๔๙ บาท ติามลี่ำาดั้บ แลี่ะในช่วง ๑๓ ปีท่�ผ่านมา พบว่า รายได้้เฉล่ี่�ยสิ่งูกว่าค่าใช้จ่าย 
ท่�จำาเป็นในการยังช่พ แลี่ะพบว่ารายได้้เฉล่ี่�ย ค่าใช้จ่ายเฉล่ี่�ย แลี่ะหน่�สิิ่นต่ิอรายได้้ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นเล็ี่กน้อย (รู ปท่� ๑.๔)  
(สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๓)

  รายได้้ ค่าใช้จ่าย แลี่ะภาวะหน่�สิิ่นของครัวเรือน ในช่วงเดื้อนมกราคม - มิถุึนายน ๒๕๖๔ พบวา่ ม่รายได้้เฉล่ี่�ย  
๒๘,๔๕๔ บาท/เด้อืน/ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉล่ี่�ย ๒๒,๓๒๕ บาท/เด้อืน/ครัวเรือน แลี่ะหน่�สิิ่นเฉล่ี่�ย ๒๐๘,๗๓๓ บาท/ครวัเรือน  

ติามลี่ำาดั้บ (สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)

รูปท่� ๑.๔  รายได้ ค่่าใช้้จ่าย แลี่ะหน่�สิ่นต่อัรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒

หมายเหตุ:  ข้อมูลี่รายได้้ ค่าใช้จ่าย แลี่ะหน่�สิ่ินติ่อรายได้้ ม่การสิ่ำารวจแลี่ะจัด้ทำารายงานทุกๆ ๒ ปี
ท่�มา:  สิ่ำานักงานสิ่ถึิติิแห่งชาติิ (๒๕๖๓)

๒๕๕o ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐

รายได คาใชจาย หนี้สินตอรายได
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๕)  เส่ถ่ียรภัาพขอังเศรษฐกิจไทย
  เศรษ ฐกิจไทยในช่วงครึ�งหลัี่งของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฟ้้�นตัิวติามการผ่อนปรนมาติรการควบคุมการแพร่ระบาด้แลี่ะ 

แรงสิ่นับสิ่นุนจากมาติรการภาครัฐ อย่างไรก็ติาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจโด้ยรวมยังอยูใ่นระดั้บติำ�ากว่าช่วงก่อนเกิด้การระบาด้  
โด้ยไติรมาสิ่ ๓/๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กันยายน) หด้ติัวร้อยลี่ะ ๖.๔ จากช่วงเด่้ยวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับด่้ขึ�นจากไติรมาสิ่  
๒/๒๕๖๓ (เมษายน - มิถุึนายน) ท่�หด้ตัิวสูิ่งร้อยลี่ะ ๑๒.๑ ติามการผ่อนปรนมาติรการควบคมุการแพร่ระบาด้ของโรคโควดิ้ 19  
ทั�งในไทยแลี่ะต่ิางประเทศ ประกอบกับม่มาติรการภาครัฐเป็นปัจจัยสิ่นับสิ่นุนท่�สิ่ำาคัญ โด้ยการบริโภคภาคเอกชนเริ�มฟ้้�นตัิว 
กลัี่บมาใกล้ี่เค่ยงกับช่วงก่อนเกิด้การแพร่ระบาด้จากปัจจัยต่ิางๆ ได้้แก่ (๑) การผ่อนปรนมาติรการควบคุมการแพร่ระบาด้ 
ในประเทศ (๒) อุปสิ่งค์ท่�คงค้าง (Pent-up Demand) จากช่วงปิด้เมือง แลี่ะ (๓) มาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจจากภาครัฐ 
ซึ่�งช่วยพยุงกำาลัี่งซื่�อ สิ่ำาหรับการส่ิ่งออกสิิ่นค้าปรับด่้ขึ�นติามการฟ้้�นตัิวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โด้ยเฉพาะสิิ่นค้าอิเล็ี่กทรอนิกส์ิ่ 
ท่�ได้้รับผลี่ด่้จากรปูแบบการทำางานท่�บ้าน รวมถึึงยา้ยฐานการผลี่ติิแลี่ะคำาสัิ่�งซื่�อสิิ่นค้าเครื�องใช้ไฟ้ฟ้้ามาไทย ทั�งน่� ภาคการผลี่ติิ 
อุติสิ่าหกรรมปรับด่้ขึ�นสิ่อด้คล้ี่องกับการบริโภคแลี่ะการส่ิ่งออกสิ่ำาหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลืี่�อนการฟ้้�นตัิว 
ทางเศรษฐกิจท่�สิ่ำาคัญทั�งรายจ่ายประจำาแลี่ะรายจ่ายลี่งทุน ขณะท่�การลี่งทุนภาคเอกชนยังคงหด้ตัิวสูิ่งแม้จะปรับด่้ขึ�นบ้าง 
จากอุปสิ่งค์โด้ยรวมท่�ยังไม่กลัี่บสู่ิ่สิ่ภาวะปกติิ ความเชื�อมั�นภาคธุรกิจท่�ติำ�า แลี่ะกำาลัี่งการผลิี่ติส่ิ่วนเกินท่�ยังม่อยู่สูิ่ง  
ด้้านการส่ิ่งออกบริการหด้ตัิวสูิ่งต่ิอเนื�องจากมาติรการจำากัด้การเดิ้นทางระหว่างประเทศ สิ่ำาหรับไติรมาสิ่ท่� ๔ (ตุิลี่าคม - ธันวาคม)  
เครื�องช่�เศรษฐกิจสิ่ะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟ้้�นตัิวต่ิอเนื�อง โด้ยม่แรงส่ิ่งชะลี่อลี่ง เมื�อเท่ยบกับไติรมาสิ่ก่อนหน้า มาติรการภาครัฐ 
ยงัเป็นแรงสิ่นับสิ่นุนหลัี่กท่�ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ขณะท่�การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ระลี่อกใหม่ยงัส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอเศรษฐกิจ 
โด้ยรวมในไติรมาสิ่น่�ไม่มากนัก เนื�องจากส่ิ่งผลี่กระทบในช่วงปลี่ายปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ข)

  เศรษฐกิจไทยในไติรมาสิ่ท่� ๑/๒๕ ๖๔ (มกราคม - ม่นาคม) ฟ้้�นตัิวติามการสิ่่งออกสิ่ินค้าท่�ขยายตัิวด่้ต่ิอเนื�อง  
แต่ิฟ้้�นตัิวน้อยกว่าคาด้จากการระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 ระลี่อกสิ่อง (ธนัวาคม ๒๕๖๓) สิ่ำาหรับการระบาด้ระลี่อกสิ่าม (เมษายน  
๒๕๖๔) ท่�รุนแรงแลี่ะยืด้เยื�อส่ิ่งผลี่ให้เศรษฐกิจไทยในไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิถุึนายน) ม่แนวโน้มชะลี่อลี่งจาก 
ไติรมาสิ่กอ่น โด้ยเฉพาะการบรโิภคภาคเอกชน รายได้้ครวัเรือนในภาพรวมเปราะบางมากขึ�นจากการระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 
ระลี่อกสิ่าม (เมษายน ๒๕๖๔) แม้รายได้้ครัวเรือนภาคเกษติรจะปรับด่้ขึ�น การระด้มทุนของภาคเอกชนโด้ยรวมขยายตัิวชะลี่อลี่ง 
จากภาคธุรกิจเป็นสิ่ำาคัญ ขณะท่�สิิ่นเชื�อภาคครัวเรือนขยายตัิวต่ิอเนื�อง สิ่ำาหรับเงินกู้ยืมของภาคครัวเรือนในเดื้อนเมษายน 
๒๕๖๔ ขยายตัิวร้อยลี่ะ ๔.๘ เท่ยบกับระยะเด่้ยวกันของปีก่อนจากสิิ่นเชื�อเพื�อท่�อยูอ่าศัยท่�ขยายติวัต่ิอเนื�องจากมาติรการส่ิ่งเสิ่ริม 
การขายของผู้ประกอบการเป็นสิ่ำาคัญ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข) 

  เสิ่ถ่ึยรภาพระบบการเงินไทยยงัเปราะบางจากผลี่กระทบของการระบาด้ระลี่อกสิ่ามท่�ทำาให้เศรษฐกิจฟ้้�นตัิวช้า 
แลี่ะม่ความไม่แน่นอนมากขึ�น จากฐานะทางการเงินแลี่ะความสิ่ามารถึในการชำาระหน่�ของทั�งภาคครัวเรือนแลี่ะภาคธุรกิจ 
ท่�ยงัอ่อนแอแลี่ะได้้รับผลี่กระทบเพิ�มเติิม อ่กทั�งเผชิญความเส่ิ่�ยงในระยะข้างหน้าจากการฟ้้�นตัิวของเศรษฐกิจท่�ยงัไม่แน่นอนสูิ่ง 
ติามสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ ทำาให้ต้ิองพึ�งพาความติ่อเนื�องของมาติรการช่วยเหลืี่อด้้านการเงินแลี่ะการคลี่ังเพื�อบรรเทา 
ผลี่กระทบ แลี่ะยังต้ิองติิด้ติามฐานะทางการเงินแลี่ะความสิ่ามารถึในการชำาระหน่�อย่างใกล้ี่ชิด้ โด้ยเฉพาะในช่วงท่�มาติรการ 
ช่วยเหลืี่อจะทยอยสิิ่�นสุิ่ด้ลี่ง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)

  โด้ยเศรษฐกิจไทยในระยะขา้งหน้าม่ความเสิ่่�ยงท่�จะขยายตัิวติำ�ากว่ากรณ่ฐานค่อนข้างมากจาก (๑) ความยดื้เยื�อ 
ของการระบาด้แลี่ะการกลี่ายพันธ์ุของไวรัสิ่ ทั�งสิ่ายพันธ์ุใหม่ท่�ระบาด้ในปัจจุบันแลี่ะท่�อาจเกิด้ขึ�นในอนาคติ ซึ่�งจะ 
ลี่ด้ทอนประสิิ่ทธิภาพของวัคซ่่น ส่ิ่งผลี่ให้การระบาด้ยดื้เยื�อรุนแรงจนนำาไปสู่ิ่วิกฤติสิ่าธารณสุิ่ขแลี่ะกระทบการใช้จ่ายในประเทศ  
รวมทั�งถึึงแผนการเปิด้ประเทศเพื�อรับนักท่องเท่�ยวต่ิางชาติิท่�ต้ิองล่ี่าช้าออกไป (๒) เม็ด้เงินเย่ยวยาแลี่ะฟ้้�นฟู้เศรษฐกิจอาจ 
น้อยกว่าคาด้ หากอนุมัติิโครงการภายใต้ิพระราชกำาหนด้กู้เงินฉบับใหม่ล่ี่าช้าหรือม่อัติราการเบิกจ่ายน้อย (๓) ฐานะทางการเงิน 
ของภาคธุรกิจโด้ยเฉพาะภาคบริการอาจได้้รับผลี่กระทบเพิ�มเติิมจากการระบาด้ระลี่อกใหม่จนต้ิองปิด้กิจการแลี่ะเลิี่กจ้าง 
แรงงานจำานวนมาก ซึ่�งแรงงานเหลี่่าน่�ม่ความเสิ่่�ยงท่�จะว่างงานเป็นเวลี่านานแลี่ะอาจออกจากกำาลัี่งแรงงานในท่�สุิ่ด้ ทั�งน่�  
หากฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจแลี่ะครัวเรือนเปราะบางมากขึ�นจะกระทบต่ิอกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลี่ะความสิ่ามารถึ 
ในการชำาระหน่�ในอนาคติ แลี่ะ (๔) ปัญหาการหยุด้ชะงักของการผลิี่ติ (Supply Disruption) แลี่ะต้ินทุนค่าขนส่ิ่งทางเรือ 
ท่�เพิ�มขึ�น อาจส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอภาคอุติสิ่าหกรรมแลี่ะภาคธุรกิจส่ิ่งออกของไทยมากกว่าท่�คาด้การณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
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๖)  การท่อังเท่�ยว
  สิ่ถึานการณ์การท่องเท่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่นักท่องเท่�ยวชาวติ่างประเทศ ๖.๖๙ ล้ี่านคน ลี่ด้ลี่ง 

ร้อยลี่ะ ๘๓.๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โด้ยม่รายได้้จากการท่องเท่�ยว ๐.๓๓ ล้ี่านล้ี่านบาท ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๘๒.๖๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ่ำาหรับผู้เย่�ยมเยือนชาวไทยท่�เดิ้นทางท่องเท่�ยวในประเทศไทยจำานวนทั�งสิิ่�น ๙๐.๕๕ ล้ี่านคน/ครั�ง ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๔๗.๕๘  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แลี่ะม่รายได้้จากการทอ่งเท่�ยว ๐.๔๘ ล้ี่านล้ี่านบาท ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๕๕.๔๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมประเทศไทย 
ม่รายได้้จากการท่องเท่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั�งสิิ่�น ๐.๘๑ ล้ี่านล้ี่านบาท ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๗๒.๗๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั�งน่�  
เมื�อพิจารณาในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ พบวา่ จำานวนแลี่ะรายได้้จากผู้เย่�ยมเยอืนชาวไทยแลี่ะนกัท่องเท่�ยวชาวติา่งประเทศ 
ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น (รูปท่� ๑.๕) แต่ิม่จำานวนลี่ด้ลี่งเนื�องจากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
(สิ่ำานักงานปลัี่ด้กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬา, ๒๕๖๔)

รูปท่� ๑.๕  จำานวนแลี่ะรายได้จากนักท่อังเท่�ยวช้าวต่างประเทศท่�เดินทางมาประเทศไทยแลี่ะผู้เย่�ยมเยือันช้าวไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:  สิ่ำานักงานปลี่ัด้กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬา (๒๕๖๔)

๑.๒๖
๑.๕๖

๑.๘๗ ๑.๘๗

๒.๒๖

๒.๘๒
๒.๙๕

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๐.๔๘

๐.๗๘

๐.๕๘

๑.๒๑
๐.๙๘

๐.๖๖

๑.๑๗
๑.๔๖

๐.๗๐

๐.๘๙
๐.๘๐ 

๑.๖๓

๐.๙๙

๑.๘๓

๑.๐๗

๑.๘๘

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

  ๐

๔

๓

๒

๑

๐

ป (พ.ศ.)

๑๙.๒๓ ๒๒.๓๕
๒๖.๕๕ ๒๔.๘๑ ๒๙.๙๒ ๓๒.๕๓ ๓๕.๕๙ ๓๘.๑๘

รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (ลานลานบาท)

จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (ลานคน)

รายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ลานลานบาท)

จำนวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ลานคน - ครั้ง)

รา
ยไ

ดจ
าก

นัก
ทอ

งเ
ที่ย

ว/
ผูเ

ยี่ย
มเ

ยือ
น

๒.๙๙

๐.๘๑

๑.๐๘

๑.๙๑

๐.๔๘

๐.๓๓

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๙๐.๕๖

๑๗๒.๗๔
๑๖๖.๙๔

๑๕๘.๕๒
๑๔๗.๙๙

๑๓๙.๐๖

๑๓๔.๓๙๑๓๒.๒๒
๑๑๖.๙๐

๑๐๙.๓๖

๓๙.๙๒
๖.๖๙

จำ
นว

นน
ักท

อง
เท

ี่ยว
/ผู

เย
ี่ยม

เยื
อน

๒.๕๒

  สิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้โรคโควิด้ 19 ได้้สิ่ร้างความเส่ิ่ยหายให้เเก่ภาคการท่องเท่�ยวของไทยอย่างหนัก  
โด้ยธุรกิจท่�เก่�ยวเนื�องกับภาคการท่องเท่�ยวสูิ่ญเส่ิ่ยโอกาสิ่ในการสิ่ร้างรายได้้ รวมถึึงแรงงานในภาคการท่องเท่�ยวได้้รับ 
ผลี่กระทบเช่นกัน จากข้อมูลี่กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬาเบื�องต้ิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า  รายได้้จากนักท่องเท่�ยว 
ชาวต่ิางชาติิแลี่ะไทยม่มูลี่ค่า ๐.๘๑ ล้ี่านล้ี่านบาท คิด้เป็นรายได้้ท่องเท่�ยวท่�สูิ่ญเส่ิ่ยไปประมาณ ๒.๑๘ ล้ี่านล้ี่านบาท  
จากฐานรายได้้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ติาม หลัี่งจากท่�ไทยสิ่ามารถึควบคุมการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ได้้ แลี่ะสิ่ถึานการณ์ 
ในต่ิางประเทศม่พัฒนาการท่�ด่้ขึ�น ทำาให้ไทยผ่อนคลี่ายมาติรการให้นักท่องเท่�ยวชาวต่ิางชาติิสิ่ามารถึเด้ินทางมาท่องเท่�ยว 
ในไทยได้้ แติย่งัเป็นการเปดิ้แบบม่เงื�อนไข เช่น กลุ่ี่มนักท่องเท่�ยวประเภทพเิศษ (Special Tourist Visa: STV) กลุ่ี่มนักท่องเท่�ยว 
ท่�เดิ้นทางมากับเรือสิ่ำาราญแลี่ะก่ฬา (เรือยอร์ช) เป็นต้ิน ทำาให้ในช่วงไติรมาสิ่ท่� ๔/๒๕๖๓ ม่นักท่องเท่�ยวชาวต่ิางชาติิเดิ้นทาง 
เข้ามาท่องเท่�ยวในประเทศไทย แม้จะม่จำานวนจำากัด้ แต่ินับเป็นสัิ่ญญาณท่�ด่้ต่ิอการฟ้้�นตัิวของภาคการท่องเท่�ยว (สิ่ำานักงาน 
ปลัี่ด้กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬา, ๒๕๖๔)
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  การเดิ้นทางท่องเท่�ยวในประเทศของคนไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่การปรับตัิวลี่ด้ลี่ง เนื�องจากการระบาด้ 
ของโรคโควิด้ 19 ในประเทศ กอปรกับในช่วงครึ�งแรกของปีพบผู้ติิด้เชื�อโควิด้ 19 ในประเทศเป็นจำานวนมาก ทำาให้ทางการ 
ต้ิองใช้มาติรการควบคุมการระบาด้ของโรคในประเทศ การประกาศใช้พระราชกำาหนด้การบริหารราชการในสิ่ถึานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่�เก่�ยวกับสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทั�วราชอาณาจักร แลี่ะการประกาศเคอร์ฟิ้วหรือห้ามบุคคลี่ 
ออกนอกเคหสิ่ถึานทั�วประเทศ ช่วงเวลี่า ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. การจำากัด้การเดิ้นทางระหว่างจังหวัด้ มาติรการกักตัิวในแต่ิลี่ะ 
จังหวัด้ ระบบคมนาคมขนส่ิ่งระหว่างจังหวัด้หยุด้บริการชั�วคราว รวมถึึงสิ่ถึานท่�ท่องเท่�ยว เช่น อุทยานแห่งชาติิ แลี่ะสิ่ถึานท่� 
ท่องเท่�ยวทางทะเลี่ได้้ปิด้ลี่งชั�วคราว อย่างไรก็ติาม ภายหลี่ังจากการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ในประเทศคล่ี่�คลี่ายลี่ง 
ทางการได้้ผ่อนคลี่ายมาติรการควบคุมการแพร่ระบาด้ในประเทศ สิ่ถึานบริการแลี่ะร้านค้ากลัี่บมาเปิด้ให้บริการอ่กครั�ง  
การลี่ด้ระด้บัมาติรการเด้นิทางระหวา่งจังหวัด้ สิ่ถึานท่�ท่องเท่�ยวกลัี่บมาให้บริการอ่กครั�ง รวมถึึงรฐับาลี่ได้้ออกมาติรการกระตุ้ิน 
การท่องเท่�ยวในประเทศ ซึ่�งทำาให้การเดิ้นทางท่องเท่�ยวในประเทศทยอยกลัี่บมาด่้ขึ�น อย่างไรก็ติาม เมื�อเกิด้การระบาด้ของ 
โรคโควิด้ 19 ในประเทศระลี่อกใหม่ในช่วงเดื้อนธันวาคม ๒๕๖๓ ส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอการฟ้้�นตัิวของติลี่าด้คนไทยเดิ้นทางท่องเท่�ยว 
ในประเทศอ่กครั�งอย่างหล่ี่กเล่ี่�ยงไม่ได้้ ทั�งน่� การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ยังส่ิ่งผลี่ต่ิอพฤติิกรรมการเดิ้นทางท่องเท่�ยวของ 
คนไทย โด้ยความกังวลี่ต่ิอการระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทำาให้นักท่องเท่�ยวส่ิ่วนหนึ�งเลืี่อกเดิ้นทางแบบเช้าไปเย็นกลัี่บมากกว่า 
พักค้างคืน กอปรกับกำาลัี่งซื่�อของคนไทยท่�ลี่ด้ลี่งจากปัญหาเศรษฐกิจ ส่ิ่งผลี่ต่ิอการจับจ่ายใช้สิ่อยระหว่างการเดิ้นทางท่องเท่�ยว 

ท่�ลี่ด้ลี่งด้้วย (สิ่ำานักงานปลัี่ด้กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬา, ๒๕๖๔)
  สิ่ำาหรับทิศทางการท่องเท่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ�นอยู่กับสิ่ถึานการณ์การควบคุมการระบาด้ของโรคโควิด้ 19  

ในประเทศแลี่ะต่ิางประเทศเป็นสิ่ำาคัญ โด้ยรัฐบาลี่ไทยแลี่ะหน่วยงานท่�เก่�ยวเนื�องกับภาคการท่องเท่�ยวอยู่ระหว่างการจัด้ทำา 
แผนการท่องเท่�ยวแลี่ะมาติรการติ่างๆ รองรับเมื�อม่การเปิด้รับนักท่องเท่�ยวต่ิางชาติิ เช่น มาติรการผ่อนคลี่ายท่�อยู่ระหว่าง 
การด้ำาเนินการ ได้้แก่ การอนุญาติให้นักท่องเท่�ยวเดิ้นทางเข้ามาในไทยเข้าสิ่ถึานท่�กักกันรูปแบบกลุ่ี่มนักท่องเท่�ยว Golf  
Quarantine แลี่ะกลุ่ี่ม Villa Quarantine/Area Quarantine แลี่ะสิ่ามารถึออกมาทำากิจกรรมนอกห้องพัก แต่ิยังต้ิอง 
อยู่ในบริเวณท่�พักติามระยะเวลี่าการกักตัิว ซึ่�งขณะน่�อยู่ระหว่างด้ำาเนินโครงการนำาร่อง ณ จังหวัด้ภูเก็ติ การพัฒนารูปแบบ 
การกักตัิวรูปแบบใหม่ท่�ประเทศไทยม่ความพร้อม ได้้แก่ สิ่ถึานท่�กักกันในกิจการเพื�อสุิ่ขภาพ (Wellness Quarantine)  
ประเภทการพักผ่อนเพื�อสุิ่ขภาพ “Wellness Leisure” เป็นสิ่ถึานท่�กักกัน ขณะท่�ปัจจัยสิ่ำาคัญอ่กประการท่�ม่ผลี่ต่ิอแนวโน้ม 
การท่องเท่�ยวคือ แผนการฉ่ด้วัคซ่่น โด้ยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้้แก่ ระยะท่� ๑ เมื�อวัคซ่่นม่ปริมาณจำากัด้ วัติถุึประสิ่งค์เพื�อลี่ด้ 
การป�วยรุนแรงแลี่ะเส่ิ่ยช่วิติจากโรคแลี่ะเพื�อรักษาระบบสิุ่ขภาพของประเทศ ขณะท่�ระยะท่� ๒ เมื�อม่วัคซ่่นมากขึ�น 
แลี่ะเพ่ยงพอ การฉ่ด้วคัซ่่นจะเปน็ไปติามวตัิถุึประสิ่งค์เพื�อรักษาเศรษฐกจิ สัิ่งคม แลี่ะความมั�นคงของประเทศ เพื�อสิ่ร้างภูมิคุ้มกัน 
ในระดั้บประชากรแลี่ะฟ้้�นฟู้ให้ประเทศกลัี่บเข้าสู่ิ่ภาวะปกติิ (สิ่ำานักงานปลัี่ด้กระทรวงการท่องเท่�ยวแลี่ะก่ฬา, ๒๕๖๔)

  แม้ว่าจะม่นโยบายแลี่ะมาติรการสิ่่งเสิ่ริมการท่องเท่�ยวหลี่ากหลี่ายรูปแบบ แติ่ภาคการท่องเท่�ยวยังม่แนวโน้ม 
ฟ้้�นตัิวช้ากว่าท่�ประเมินไว้ จากการระบาด้ในติ่างประเทศท่�ม่แนวโน้มยืด้เยื�อแลี่ะลีุ่กลี่ามไปหลี่ายประเทศกว่าท่�คาด้การณ์ 
ทำาให้รัฐบาลี่ไทยม่แนวโน้มท่�จะใช้มาติรการจำากัด้การเดิ้นทางเข้าประเทศของนักท่องเท่�ยวต่ิางชาติิ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,  
๒๕๖๓ก) แลี่ะยังต้ิองม่มาติรการด้้านสิ่าธารณสิุ่ขท่�เข้มงวด้ อย่างไรก็ติาม จำานวนนักท่องเท่�ยวจะทยอยเพิ�มขึ�นติามสัิ่ด้ส่ิ่วน 
การกระจายวัคซ่่นในไทยแลี่ะต่ิางประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ข) แต่ิเนื�องจากการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19  
ระลี่อกสิ่าม แลี่ะการกลี่ายพันธ์ุของไวรัสิ่ทั�งในแลี่ะต่ิางประเทศท่�แพร่กระจายได้้เร็วแลี่ะผู้ติิด้เชื�อม่อาการรุนแรงขึ�น ทำาให้ 
ประเทศไทยไม่สิ่ามารถึผ่อนคลี่ายมาติรการควบคุมการระบาด้สิ่ำาหรับผู้ท่�เดิ้นทางมาจากต่ิางประเทศได้้ติามท่�คาด้ไว้ว่าจะ 
เริ�มลี่ด้จำานวนวันกักตัิวเหลืี่อ ๗ วัน ได้้ตัิ�งแต่ิไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิถุึนายน) แม้โครงการภูเก็ติ Sandbox จะเริ�ม 
ด้ำาเนินการได้้ติามท่�คาด้ในไติรมาสิ่ท่� ๓ แต่ิคาด้ว่าสิ่ถึานการณ์การระบาด้ระลี่อกท่�สิ่ามจะทำาให้นักท่องเท่�ยวต่ิางชาติิยังม่ 
ความกังวลี่แลี่ะเดิ้นทางมาเท่�ยวประเทศไทยน้อยลี่ง ขณะท่�ใน  พ.ศ. ๒๕๖๕ แม้แผนการกระจายวัคซ่่นทั�วโลี่กรวมถึึงไทย 
จะม่ความชัด้เจนขึ�น แต่ิเชื�อไวรัสิ่ท่�ระบาด้ง่ายแลี่ะรุนแรงขึ�นอาจลี่ด้ทอนประสิิ่ทธิภาพของวัคซ่่น บรรยากาศการท่องเท่�ยว 
จึงน่าจะยังไม่ฟ้้�นตัิวเร็ว แลี่ะการเปิด้ประเทศรับนักท่องเท่�ยวต้ิองทำาอย่างระมัด้ระวัง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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๑.๑.๒  การเปล่ี่�ยนแปลี่งทางสั่งค่มแลี่ะประช้ากร

๑)  จำานวนประช้ากร
  ประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา่ ม่ประมาณ ๖๖.๑๙ ล้ี่านคน เป็นเพศชาย ๓๒.๓๘ ล้ี่านคน แลี่ะเพศหญงิ  

๓๓.๘๑ ล้ี่านคน ม่อัติราการขยายตัิวของประชากร ลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๐.๕๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื�อพิจารณาในระดั้บภาค พบว่า  
ภาคท่�ม่ประชาชนอาศัยอยูม่ากท่�สุิ่ด้ คือ ภาคติะวันออกเฉ่ยงเหนือ คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๓๓.๐๘ รองลี่งมาคือ ภาคกลี่าง ภาคเหนือ  
ภาคใต้ิ แลี่ะกรุงเทพมหานคร คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๒๕.๙๔ ๑๘.๒๑ ๑๔.๒๖ แลี่ะ ๘.๕๑ ติามลี่ำาดั้บ แลี่ะเมื�อพิจารณาในช่วง  
๑๐ ปีท่�ผ่านมา พบว่า อัติราการขยายตัิวของประชากรม่แนวโน้มลี่ด้ลี่ง (รูปท่� ๑.๖) (กรมการปกครอง, ๒๕๖๔)

รูปท่� ๑.๖  จำานวนแลี่ะอััตราการขยายตัวขอังประช้ากร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:  กรมการปกครอง (๒๕๖๔)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

  ๐

๑.๖

๑.๔

๑.๒

๑

๐.๘

๐.๖

๐.๔

๐.๒

๐

-๐.๒

-๐.๔

-๐.๖

-๐.๘

๖๔.๐๘ ๖๔.๔๖ ๖๕.๑๒๖๔.๗๙ ๖๕.๗๓ ๖๕.๙๓ ๖๖.๑๙ ๖๖.๔๑

ประชากรชาย ประชากรหญิิง อัตราการขยายตัวของประชากร (รอยละ)

ป (พ.ศ.)

อัต
รา

กา
รข

ยา
ยต

วั 
(ร

อย
ละ

)

จำ
นว

นป
ระ

ชา
กร

 (ล
าน

คน
)

๐.๓๑

๐.๕๙
๐.๕๑ ๐.๕๒

๐.๙๓

๐.๓๑
๐.๓๙ ๐.๓๔

๖๖.๕๖ ๖๖.๑๙

๐.๒๒

-๐.๕๖

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จำนวนประชากรรวม

๒)  โค่รงส่ร้างประช้ากร
  โครงสิ่ร้างประชากรไทยแบ่งติามช่วงอายุ ๓ กลุ่ี่ม คือ ประชากรวัยเด็้ก (อายุน้อยกว่า ๑๕ ปี) ประชากร 

วัยแรงงาน (อาย ุ๑๕ - ๕๙ ปี) แลี่ะประชากรวยัสูิ่งอาย ุ(อาย ุ๖๐ ปีขึ�นไป) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา่ ม่สัิ่ด้ส่ิ่วนประชากรวยัเด็้ก  
ร้อยลี่ะ ๑๖.๘๘ ของประชากรทั�งหมด้ หรือ ๑๑.๑๗ ล้ี่านคน สัิ่ด้ส่ิ่วนประชากรวัยแรงงาน ร้อยลี่ะ ๖๕.๓๐ ของประชากร 
ทั�งหมด้ หรือ ๔๓.๒๒ ล้ี่านคน สัิ่ด้ส่ิ่วนประชากรวัยสูิ่งอายุ ร้อยลี่ะ ๑๗.๘๑ ของประชากรทั�งหมด้ หรือ ๑๑.๗๙ ล้ี่านคน  
เมื�อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา พบว่า ประชากรรวมม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น โด้ยประชากรในช่วงวัยแรงงานแลี่ะวัยสูิ่งอายุ 
ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น แต่ิประชากรในวัยเด็้กม่แนวโน้มลี่ด้ลี่ง (กรมการปกครอง, ๒๕๖๔) ประเทศไทยม่การเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
โครงสิ่ร้างประชากรเข้าสู่ิ่การเป็นสัิ่งคมสูิ่งวัย (Aging Society) มาตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลี่ะคาด้ว่าจะเข้าสู่ิ่สัิ่งคมสูิ่งวัย 
อย่างสิ่มบูรณ์ (Aged Society) เมื�อม่ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ�นไป ม่สิ่ัด้ส่ิ่วนสูิ่งถึึงร้อยลี่ะ ๒๐ ของประชากรทั�งหมด้  
แลี่ะใน  พ.ศ. ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะเข้าสู่ิ่สัิ่งคมสิ่งูวัยระด้บัสูิ่งสุิ่ด้ (Super-aged Society) เมื�อม่ประชากรอาย ุ๖๐ ปีขึ�นไป ม่สัิ่ด้ส่ิ่วนสูิ่ง 
ถึึงร้อยลี่ะ ๒๘ ของประชากรทั�งหมด้ (สิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกจิแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๓) ดั้งนั�น ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ม่สัิ่ด้ส่ิ่วนประชากรวยัสูิ่งอาย ุร้อยลี่ะ ๑๗.๘๑ ของประชากรทั�งหมด้ ซึ่�งจัด้ว่าอยูใ่นสิ่งัคมสูิ่งวัย (รูปท่� ๑.๗) (กรมการปกครอง,  
๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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รูปท่� ๑.๗  จำานวนประช้ากร จำาแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน แลี่ะวัยสู่งอัายุ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

รูปท่� ๑.๘  จำานวนผู้ย้ายถิี�นแลี่ะอััตราการย้ายถิี�น พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:  กรมการปกครอง (๒๕๖๔)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

  ๐

วัยเด็ก (๐ - ๑๔ ป) วัยเเรงงาน (๑๕ - ๕๙ ป) วัยสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป)

จำ
นว

นป
ระ

ชา
กร

 (ล
าน

คน
) ๗.๘๑

๔๒.๙๙

๑๒.๑๕

๘.๑๗ 

๔๓.๒๑

๑๑.๙๖

๘.๗๓

๔๓.๑๑

๑๑.๘๐

๙.๑๑

๔๓.๑๔

๑๑.๗๐

๙.๘๐๙.๔๖

๔๓.๒๑

๑๑.๕๖

๔๓.๑๘

๑๑.๔๓

๑๐.๒๓ ๑๐.๖๗

๔๓.๑๐

๑๑.๓๐

๔๓.๐๐

๑๑.๑๕

๑๑.๕๕ ๑๑.๗๙

๔๓.๖๑

๑๑.๔๐

๔๓.๒๒

๑๑.๑๗

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ท่�มา:  สิ่ำานักงานสิ่ถึิติิแห่งชาติิ (๒๕๖๔ข)

๑๒.๔๘ ๑๑.๘๑

๑๔.๖๒

๑.๘๔
๒.๑๕

๑.๗๓

๑.๓๔

๘.๙๙

๑.๑๕

๗.๗๓
๙.๓๔

๑.๓๙

๖.๓๒

๐.๙๓

๕.๖๘

๐.๘๔

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๒๐

๑๕

๑๐

  ๕

  ๐

ป (พ.ศ.)

จำนวนผูยายถิ่น (เเสนคน) อัตราการยายถิ่น (รอยละ)

๔

๓

๒

๑

๐
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นว

นผ
ูยา

ยถิ่
น 

(เเ
สน

คน
)

อัต
รา

กา
รย

าย
ถิ่น

 (ร
อย

ละ
)

๖.๖๔

๑๐.๕๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๐.๙๘

๑.๕๐

๓)  การย้ายถิี�นแลี่ะอััตราการว่างงาน
  การยา้ยถิึ�นของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา่ ม่ผู้ย้ายถิึ�นจำานวนทั�งสิิ่�น ๑.๐๕ ล้ี่านคน หรือคิด้เป็นอัติรา 

การย้ายถิึ�นร้อยลี่ะ ๑.๕ ของประชากรทั�งประเทศ (๖๘.๑๕ ล้ี่านคน) เพิ�มขึ�นร้อยลี่ะ ๕๙.๐๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โด้ยภาคกลี่าง 
ม่อัติราการย้ายถิึ�นเข้ามากท่�สุิ่ด้ร้อยลี่ะ ๑.๙ เมื�อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่�ผ่านมา พบว่า อัติราการย้ายถิึ�นของประชากร 
ม่แนวโน้มลี่ด้ลี่ง (รูปท่� ๑.๘) (สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ข)

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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  เมื�อพิจารณาการม่งานทำาแลี่ะการว่างงานของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่ประชากรท่�อยู่ในกำาลัี่ง 
แรงงานหรือพร้อมจะทำางาน ๓๙.๔๕ ล้ี่านคน คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๖๙.๒๖ ของกำาลัี่งแรงงานหลี่ัก ซึ่�งม่ ๕๖.๙๖ ล้ี่านคน  
ประกอบด้้วย ผู้ม่งานทำา ๓๘.๗๖ ล้ี่านคน ผู้ว่างงาน ๕.๙ แสิ่นคน แลี่ะผู้รอฤดู้กาลี่ ๑.๐ แสิ่นคน คิด้เป็นอัติราการว่างงาน 
ร้อยลี่ะ ๑.๐๔ ของกำาลัี่งแรงงานรวม เพิ�มขึ�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ม่ผู้ว่างงาน ๓.๗๓ แสิ่นคน คิด้เป็นอัติราการว่างงาน  
ร้อยลี่ะ ๐.๙๘ ของกำาลัี่งแรงงานรวม หากพจิารณาเป็นรายภาค พบวา่ ภาคใต้ิม่อัติราการวา่งงานสูิ่งสุิ่ด้ รองลี่งมา คือ กรุงเทพมหานคร 
แลี่ะภาคกลี่าง หากพิจารณาอัติราการว่างงานติามกลุ่ี่มอายุ พบว่า กลุ่ี่มวัยเยาวชน (อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี) ม่อัติราการว่างงาน 
ร้อยลี่ะ ๕.๔ รองลี่งมาคือ กลุ่ี่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี) ม่อัติราการว่างงานร้อยลี่ะ ๑.๑ ทั�งน่� หากจำาแนกการวา่งงานติาม 
ประสิ่บการณ์ทำางาน พบว่า ม่ผู้ว่างงานท่�ไม่เคยทำางานมาก่อน ร้อยลี่ะ ๓๑.๑๙ (๑.๘๔ แสิ่นคน) แลี่ะผู้ว่างงานท่�เคยทำางาน 
มาก่อน ร้อยลี่ะ ๖๘.๘๑ (๔.๐๖ แสิ่นคน) เมื�อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่�ผา่นมา พบว่า อัติราการว่างงานของประชากรม่แนวโน้ม 
เพิ�มขึ�น (รูปท่� ๑.๙) (สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ค)

รูปท่� ๑.๙  จำานวนผู้ว่างงานแลี่ะอััตราการว่างงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:  สิ่ำานักงานสิ่ถึิติิแห่งชาติิ (๒๕๖๔ค)
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ป (พ.ศ.)

๕.๙๐

๓.๗๓

๐.๙๘ ๑.๐๔

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

  สิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทำาให้อัติราการว่างงานในไติรมาสิ่ท่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - 
มิถุึนายน) เพิ�มขึ�นร้อยลี่ะ ๑.๘๙ ล้ี่านคน แม้จะลี่ด้ลี่งจากไติรมาสิ่ท่� ๑ (มกราคม - ม่นาคม) เล็ี่กน้อย แต่ิยงัอยูใ่นระดั้บสูิ่งหาก 
เท่ยบกับช่วงเวลี่าปกติิ หลี่ังจากชะลี่อติัวในช่วงครึ�งปีหลัี่งของ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ่ะท้อนให้เห็นถึึงผลี่กระทบจากโรคโควิด้ 19  
ท่�ยงัม่อยูต่่ิอเนื�อง หากการแพร่ระบาด้ยังรุนแรงแลี่ะยืด้เยื�อ จะส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอติลี่าด้แรงงานรุนแรงขึ�น นอกจากน่� เมื�อพิจารณา 
ผู้เสิ่มือนว่างงาน หรือผู้ม่งานทำา ๐ - ๒๐ ชั�วโมง/สัิ่ปด้าห์ ในภาคเกษติรกรรม แลี่ะ ๐ - ๒๔ ชั�วโมง/สัิ่ปด้าห์ นอกภาคเกษติร  
ม่จำานวนสูิ่งถึึง ๔.๔ ล้ี่านคน ในไติรมาสิ่ ๑ (มกราคม - ม่นาคม) เพิ�มขึ�นจาก ๒ ไติรมาสิ่ก่อน โด้ยมากกว่าครึ�งเป็นผู้ประกอบ 
อาช่พอิสิ่ระ โด้ยผลี่กระทบของโรคโควิด้ 19 ระลี่อกใหม่จะส่ิ่งผลี่กระทบ (สิ่ำานักงานสิ่ถิึติิแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ค) ดั้งน่�

  (๑)  เศรษฐกิจแลี่ะการจ้างงาน ทำาให้กลุ่ี่มผู้ประกอบธุรกิจขนาด้กลี่างแลี่ะขนาด้ย่อม (Small and Medium  
Enterprises: SMEs) อาจติกงานมากขึ�น หรือถูึกลี่ด้ชั�วโมงการทำางาน แรงงานในภาคการท่องเท่�ยวอาจถูึกเลิี่กจ้างมากขึ�น  
แลี่ะต้ิองหาอาช่พใหม่ รวมทั�งติำาแหน่งงานอาจไม่เพ่ยงพอจะรองรับนักศึกษาจบใหม่
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  (๒)  คุณภาพช่วิติของแรงงาน  เศรษฐกิจท่�ฟ้้�นตัิวช้า  ชั�วโมงการทำางานท่�ลี่ด้ลี่ง ๖ ไติรมาสิ่ติิด้ต่ิอกัน  
แลี่ะการว่างงานเพิ�มขึ�น สิ่ะท้อนว่าแรงงานม่รายได้้ลี่ด้ลี่งอยา่งต่ิอเนื�อง แลี่ะผู้ว่างงานม่แนวโน้มเป็นผู้ว่างงานระยะยาวมากขึ�น  
ส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอรายได้้ ทักษะแรงงานลี่ด้ลี่ง นอกจากน่� แรงงานในระบบท่�ถูึกเลิี่กจ้างจำานวนมาก ได้้กลี่ายเป็นแรงงาน 
นอกระบบตัิ�งแต่ิการระบาด้รุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดั้งจะเห็นได้้จากจำานวนผู้ประกันตินมาติรา ๓๓ ท่�ม่จำานวนลี่ด้ลี่งประมาณ 
๕ แสิ่นคนจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่�งจะไม่ได้้รับการคุ้มครอง แลี่ะขาด้หลัี่กประกันทางสัิ่งคม

  (๓)  การเติร่ยมพร้อมรับกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศท่�ม่ผลี่ติ่อการประกอบอาช่พของเกษติรกรไทย  
ภาคเกษติรท่�ม่แรงงานอยูม่ากกวา่ ๑ ใน ๓ ของกำาลัี่งแรงงานในประเทศ โด้ยเฉพาะในชว่งท่�ม่การแพร่ระบาด้ของโรคโควดิ้ 19 
ภาคเกษติรเป็นสิ่าขาท่�ดู้ด้ซั่บแรงงานส่ิ่วนเกินจากสิ่าขานอกภาคเกษติร โด้ยการคาด้การณ์สิ่ภาพภูมิอากาศใน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ว่าปริมาณนำ�าฝนจะมากกวา่ค่าปกติิส่ิ่งผลี่ด่้ต่ิอภาคเกษติรของไทย แติบ่างพื�นท่�อาจม่โอกาสิ่สิ่งูในการเกิด้สิ่ถึานการณน์ำ�าท่วมได้้

๔)  การศึกษา
  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชากรไทยม่การศึกษาเฉล่ี่�ย ๘.๗๔ ปี เพิ�มขึ�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่�ม่การศึกษาเฉล่ี่�ย ๘.๕๔ ปี  

แลี่ะสิ่ำาหรับประชากรในวัยแรงงาน ช่วงอาย ุ๑๕ - ๕๙ ปี พบว่า ม่การศึกษาเฉล่ี่�ย ๙.๘๖ ปี สูิ่งกว่าระดั้บการศึกษาขั�นบังคับ ๙ ปี  
แต่ิยงัติำ�ากว่าเป้าหมายท่�กำาหนด้ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่�งกำาหนด้ไว้ท่� ๑๒.๕ ปี (สิ่ำานักงานเลี่ขาธิการ 
สิ่ภาการศึกษา, ๒๕๖๔)

  สิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทำาให้สิ่ถึานศึกษา ทั�วประเทศไม่สิ่ามารถึเปิด้การเร่ยนการสิ่อน 
ได้้ติามปกติิ ส่ิ่งผลี่ให้กระทรวงศึกษาธิการแลี่ะหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต้ิองจัด้การเร่ยนการสิ่อนภายใต้ิแนวคิด้ “การเร่ยนรู้ 
นำาการศึกษา โรงเร่ยนอาจหยุด้ได้้ แต่ิการเร่ยนรู้หยุด้ไม่ได้้” ผ่านการเร่ยนการสิ่อนทางไกลี่ โด้ยใช้ทรัพยากรท่�ม่อยู่ให้ 
เกิด้ประโยชน์สูิ่งสุิ่ด้ อาทิ การใช้ช่องท่ว่ดิ้จิทัลี่ การเร่ยนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลี่น์ต่ิางๆ การสิ่ำารวจความคิด้เห็น รวบรวม 
ข้อมูลี่โด้ยใช้ช่องทางต่ิางๆ ส่ิ่วนใหญ่เห็นว่า การด้ำาเนินการดั้งกล่ี่าวม่ทั�งข้อด่้แลี่ะข้อเส่ิ่ย โด้ยข้อด่้คือ ผู้เร่ยนสิ่ามารถึเร่ยนรู้ 
ได้้ด้้วยตินเอง ได้้ใช้เวลี่าว่างในการทบทวนบทเร่ยน ซึ่�งเป็นการใช้เวลี่าว่างให้เกิด้ประโยชน์ เป็นการสิ่ร้างความสัิ่มพันธ์ท่�ด่้ 
ในครอบครัว ทำาให้ผู้ปกครองใส่ิ่ใจดู้แลี่บุติรหลี่านของตินเองมากขึ�น ม่ความปลี่อด้ภัยจากการติิด้เชื�อ เนื�องจากไม่ต้ิองไปรวมกัน 
ท่�โรงเร่ยน แต่ิม่ข้อเส่ิ่ยคือ กระทรวงศึกษาธิการแลี่ะสิ่ถึานศึกษาขาด้ความพร้อมในการเติร่ยมการเพื�อรองรับสิ่ถึานการณ์ 
ท่�เกิด้ขึ�น เขติพื�นท่�ศึกษาท่�เป็นตัิวกลี่างรับแต่ิเพ่ยงนโยบายแต่ิขาด้การปรับตัิวให้สิ่อด้รับกับบริบทของสิ่ถึานศกึษา สิ่ถึานศกึษา 
ต้ิองจัด้ทำารายงานส่ิ่งเป็นการเพิ�มภาระให้แก่ครูแลี่ะสิ่ถึานศึกษา ไม่ม่การสิ่นับสิ่นุนทรัพยากรท่�เหมาะสิ่ม เนื�อหาสิ่าระท่�สิ่อน 
ออนไลี่น์บางเรื�องเก่าแลี่ะล้ี่าสิ่มัย แลี่ะในเด็้กเล็ี่กไม่เหมาะสิ่มกับวิธ่การเร่ยนการสิ่อนออนไลี่น์ (สิ่ำานักงานเลี่ขาธิการ 
สิ่ภาการศกึษา, ๒๕๖๓) อยา่งไรกต็ิาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้ม่การปรับรูปแบบการเร่ยนการสิ่อนในแติล่ี่ะภมิูภาคของประเทศติอ้ง 
ม่ความแติกต่ิางกันไปติามความเหมาะสิ่ม โด้ยกระทรวงศึกษาธิการได้้เติร่ยมความพร้อมโด้ยกำาหนด้รูปแบบการเร่ยน 
การสิ่อนของโรงเร่ยนในแต่ิลี่ะพื�นท่�ไว้ทั�งหมด้ ๕ รูปแบบ ประกอบด้้วย (๑) การเร่ยนแบบ On-site คือ การเดิ้นทาง 
มาเร่ยนท่�โรงเร่ยนซึ่�งเหมาะสิ่ำาหรับโรงเร่ยนท่�ม่ปริมาณนักเร่ยนน้อย สิ่ามารถึจัด้พื�นท่�แบบเว้นระยะห่างแลี่ะเข้มงวด้การสิ่วม 
หน้ากากอนามัยติามมาติรการด้้านสิ่าธารณสุิ่ข (๒) การเร่ยนแบบ On-air ผ่านระบบมูลี่นิธิการศึกษาทางไกลี่ผ่านด้าวเท่ยม  
(Distance Learning Television: DLTV) (๓) การเร่ยนแบบ On-line ครูผู้สิ่อนทำาการสิ่อนผ่านระบบอิเล็ี่กทรอนิกส์ิ่  
(๔) การเร่ยนแบบ On-demand ผ่านระบบแอปพลิี่เคชัน แลี่ะ (๕) การเร่ยนแบบ On-hand ครูผู้สิ่อนเดิ้นทางไปแจก 
เอกสิ่ารใบงานให้แก่นักเร่ยนท่�บ้าน อย่างไรก็ติามการเร่ยนการสิ่อนทั�ง ๕ รูปแบบ จะติ้องได้้รับการยินยอมจากศูนย์บริหาร 
สิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ิลี่ะจังหวัด้เพื�อให้สิ่ามารถึจัด้การเร่ยนการสิ่อน 
ท่�เหมาะสิ่มของแต่ิลี่ะพื�นท่�ได้้บนพื�นฐานความปลี่อด้ภัยทั�งครูผู้สิ่อนแลี่ะนักเร่ยนเป็นอันดั้บแรก (กรมประชาสัิ่มพันธ์, ๒๕๖๔)
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๕)  การส่าธารณสุ่ข
  การเจ็บป�วยด้้วย ๑๑ โรคเฝ้าระวัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่จำานวนผู้ป�วยรวม ๔๓๑,๔๖๐ ราย ลี่ด้ลี่ง 

ร้อยลี่ะ ๔๙.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่�งม่จำานวน ๘๕๗,๙๙๕ ราย โด้ยม่จำานวนผู้ป�วยปอด้อักเสิ่บมากท่�สุิ่ด้ ร้อยลี่ะ ๔๕.๕๒ รองลี่งมา 
คือ โรคไข้หวัด้ใหญ่ โรคไข้เลืี่อด้ออก แลี่ะโรคมือ เท้า ปาก ร้อยลี่ะ ๒๘.๖๕ ๑๖.๗๒ แลี่ะ ๗.๗๒ ติามลี่ำาดั้บ (กรมควบคุมโรค  
อ้างถึึงในสิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ค)

  สิ่ำาหรับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไติรมาสิ่หนึ�ง จำานวนผู้ป�วยเฝ้าระวังโด้ยรวมลี่ด้ลี่งจากช่วงเด่้ยวกันของปีท่�ผ่านมาจาก  
๑๙๓,๕๘๓ ราย เหลืี่อ ๖๖,๙๓๕ ราย หรือลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๖๕.๔๒ โด้ยจำานวนผู้ป�วยลี่ด้ลี่งเกือบทุกโรค ยกเว้น โรคมือ เท้า ปาก  
ในกลุ่ี่มเด็้กเล็ี่ก เพิ�มขึ�นถึึงร้อยลี่ะ ๑๒๕.๖๙ ซึ่�งต้ิองเฝ้าระวังแลี่ะติิด้ติามการแพร่ระบาด้อย่างใกล้ี่ชิด้ (กรมควบคุมโรค อ้างถึึง 
ในสิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ, ๒๕๖๔ค) สิ่ำาหรับไติรมาสิ่สิ่อง จำานวนผู้ป�วยเฝ้าระวังโด้ยรวมลี่ด้ลี่ง 
จากช่วงเด่้ยวกันของปีท่�ผ่านมา จาก ๕๔,๙๔๘ ราย เหลี่อื ๓๗,๑๒๘ ราย หรอืลี่ด้ลี่งร้อยลี่ะ ๓๒.๔๓ โด้ยจำานวนผู้ป�วยลี่ด้ลี่ง 
เกือบทุกโรค ยกเว้น โรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่ี่มเด็้กเล็ี่ก ยงัเพิ�มขึ�นถึึงร้อยลี่ะ ๒๐๗.๐๓ เพิ�มขึ�นจากช่วงเด่้ยวกันของปีท่�ผ่านมา 
๒ เท่า แลี่ะต่ิอเนื�องเป็นไติรมาสิ่ท่� ๓ (กรมควบคุมโรค อ้างถึึงในสิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลี่ะสัิ่งคมแห่งชาติิ,  
๒๕๖๔ง)

  สิ่ำาหรับวิกฤติสุิ่ขภาพกับโรคโควิด้ 19 ถืึอเป็นความท้าทายครั�งใหญ่ของมนุษยชาติิ รวมถึึงประเทศไทยด้้วย  
เพราะโรคระบาด้ท่�เกิด้ขึ�นได้้ส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอช่วิติของผู้คนในทุกด้้านอย่างท่�ไม่เคยปรากฏมาก่อน อย่างไรก็ติาม สิิ่�งท่�ด่้ท่�สุิ่ด้ 
ท่�ประชาชนควรปฏิบัติิคือ ความพยายามท่�จะผ่านวิกฤติน่�ไปให้ได้้ แลี่ะไม่ควรท่�จะปล่ี่อยให้ความเส่ิ่ยหายทางเศรษฐกิจแลี่ะ 
ความยากลี่ำาบากท่�ประสิ่บจะต้ิองสูิ่ญเปล่ี่า ควรเร่ยนรู้แลี่ะมองไปข้างหน้า (Post COVID-19) พร้อมหาโอกาสิ่ในวิกฤติเพื�อสิ่ร้าง 
สัิ่งคมใหม่ท่�ด่้ขึ�น สิ่ำานักงานคณะกรรมการสุิ่ขภาพแห่งชาติิได้้ร่วมกับหลี่ายองค์กรเพื�อติิด้ติามแลี่ะประเมินบทเร่ยนของวิกฤติ 
โรคโควิด้ 19 อย่างต่ิอเนื�อง โด้ยนำาสิิ่�งท่�เกิด้ขึ�นมาถึอด้บทเร่ยนพร้อมกับการมองไปข้างหน้า เพื�อนำาไปสู่ิ่การประยุกต์ิใช้ 
ขับเคลืี่�อนนโยบายสิ่าธารณะในอนาคติ (สิ่ำานักงานคณะกรรมการสุิ่ขภาพแห่งชาติิ, ๒๕๖๓) ดั้งน่�

  (๑)  ผลี่กระทบเชิงลี่บมหาศาลี่ทำาให้เศรษฐกิจซ่บเซ่านานหลี่ายปี ได้้แก่ (๑.๑) ผลี่กระทบด้้านสุิ่ขภาพ 
ม่ประชาชนเจ็บป�วยแลี่ะเส่ิ่ยช่วิติเป็นจำานวนมาก แลี่ะบุคลี่ากรทางการแพทย์ต้ิองทำางานหนักมากขึ�น (๑.๒) ผลี่กระทบ 
ทางด้้านสัิ่งคม เกิด้ความติระหนก ตืิ�นกลัี่ว แลี่ะนำามาสู่ิ่ความแติกแยก เกดิ้การก่ด้กัน โด้ยเฉพาะในชว่งแรกๆ ของการระบาด้  
แลี่ะ (๑.๓) ผลี่กระทบทางด้้านเศรษฐกิจเกิด้ขึ�นอย่างมหาศาลี่ เพราะไทยพึ�งการส่ิ่งออกแลี่ะการท่องเท่�ยว ซึ่�งจะเห็นได้้ว่าวิกฤติ 
โรคโควิด้ 19 กระทบต่ิอความมั�นคงของประเทศ แลี่ะเป็นผลี่กระทบระยะยาว ๒ - ๓ ปี ซึ่�งบางภาคส่ิ่วนในสัิ่งคมอาจจะได้้รับ 
ผลี่กระทบยาวนานถึึงสิ่บิปี แต่ิโชคด่้ท่�ประเทศไทยเปน็แหล่ี่งผลิี่ติอาหาร เปน็ครัวของโลี่ก ทำาให้ไม่เกิด้ภาวะอด้อยาก ซึ่�งถืึอว่า 
เป็นข้อได้้เปร่ยบมากกว่าหลี่ายประเทศ

  (๒)  ผลี่กระทบเชิงบวกม่หลี่ากหลี่าย ต้ิองม่การต่ิอยอด้สิ่ร้างประชาชนเข้มแข็ง ได้้แก่ (๒.๑) วิกฤติโรคโควิด้ 19  
ทำาให้เห็นศักยภาพของระบบสิ่าธารณสิ่ขุไทยว่าม่ความพร้อมกับการตัิ�งรับทำางานเชิงรุกแลี่ะการควบคุมการระบาด้ ในเขติเมือง 
ม่ทรัพยากรทางการแพทย์ท่�เข้มแข็ง ขณะท่�พื�นท่�ห่างไกลี่ก็ม่จุด้แข็งเรื�องการรับมือเชิงรุกด้้านการป้องกัน ส่ิ่วนชุมชนท้องถิึ�น 
ม่ระบบต้ินทุนพื�นฐานสิ่าธารณสุิ่ขท่�เข้มแข็ง คือ การม่อาสิ่าสิ่มัครสิ่าธารณสุิ่ขประจำาหมู่บ้าน โรงพยาบาลี่สุิ่ขภาพระดั้บติำาบลี่  
แลี่ะโรงพยาบาลี่ท่�พร้อมเป็นฐานรองรับผู้ป�วย “ผลี่กระทบด้้านบวกดั้งกล่ี่าว หากม่การถึอด้บทเร่ยนจะทำาให้ม่การลี่งทุน 
เพื�อขยายศักยภาพของระบบบริการสุิ่ขภาพปฐมภูมิ แลี่ะระบบสุิ่ขภาพชุมชนครั�งใหญ่ ซึ่�งจากเดิ้มทรัพยากรถูึกลี่งทุนไป 
ในด้้านโรงพยาบาลี่ขนาด้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร แลี่ะในหัวเมืองใหญ่เป็นหลัี่ก แต่ิจากวิกฤติโรคโควิด้ 19 ทำาให้เห็นว่าต้ินทุนด้้าน 
สุิ่ขภาพในชุมชนม่อยู่ หากม่นโยบายการลี่งทุนขยายเพิ�มเติิมจะเป็นผลี่ด่้ต่ิอระบบสิ่าธารณสุิ่ขไทยในอนาคติอย่างมาก”  
(๒.๒) วิกฤติโรคโควิด้ 19 ทำาให้เห็นประชาชนปรับตัิวจาก “การตืิ�นกลัี่วกลี่ายเป็นการตืิ�นรู้” เกิด้การเร่ยนรู้ครั�งใหญ่ของประชาชน 
ท่�จะรับมือกับการระบาด้ของไวรัสิ่ การดู้แลี่ตัิวเอง การเว้นระยะห่างทางสัิ่งคม การปรับตัิวดั้งกล่ี่าวหากม่ความต่ิอเนื�องก็จะ 
สิ่ามารถึสิ่ร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน การทำาเครือข่ายอาสิ่าสิ่มัคร ยกระดั้บให้ม่มาติรการในการดู้แลี่กันเองในอนาคติ 
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ข้างหน้า (๒.๓) วิกฤติโรคโควิด้ 19 ทำาให้เกิด้ธรรมนูญของประชาชนในการสู้ิ่ภัยโรคโควิด้ 19 โด้ยประชาชนได้้ออก 
มาติรการของตัิวเองในการจัด้การกับโรคระบาด้ท่�เกิด้ขึ�น ซึ่�งม่ทั�งการปฏิบัติิติามมาติรการของรัฐ แลี่ะจัด้ทำามาติรการของตินเอง 
ในชุมชน เพื�อป้องกันกลุ่ี่มเสิ่่�ยงท่�จะติิด้เชื�อ เช่น ผู้สูิ่งอาย ุกลุ่ี่มเด้ก็เล็ี่ก กลุ่ี่มผู้ป�วยโรคเรื�อรัง พร้อมกับการม่มาติรการด้แูลี่ทาง 
สัิ่งคม การตัิ�งโรงทาน การดู้แลี่กันเรื�องความมั�นคงทางอาหาร ซึ่�งธรรมนูญเหล่ี่าน่�สิ่ามารถึยกระดั้บเป็นธรรมนูญรับมือภัยพบิติัิ 
แลี่ะป้องกันโรคระบาด้อื�นๆ ได้้ ถืึอเป็นพัฒนาการของชุมชนท่�สิ่ำาคัญยิ�ง แลี่ะ (๒.๔) วิกฤติโรคโควิด้ 19 ทำาให้สัิ่งคมติระหนัก 
มากขึ�นในเรื�องการกระจายอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด้แลี่ะองค์กรปกครองส่ิ่วนท้องถิึ�นม่มาติรการต่ิางๆ ท่�รัฐออกมาติาม 
พระราชกำาหนด้การบรหิารราชการในสิ่ถึานการณฉุ์กเฉินแลี่ะพระราชบัญญัติิโรคติิด้ต่ิอของกระทรวงสิ่าธารณสิ่ขุ นำาไปปฏบัิติิ 
ได้้รวด้เร็วยิ�งขึ�นเพราะสิ่ามารถึระด้มคนได้้ ซึ่�งการรวมศูนย์ท่�รัฐบาลี่กลี่างฝ�ายเด่้ยว ไม่สิ่ามารถึแก้ไขปัญหาได้้อย่างทันท่วงท่

  กรมอนามัยในฐานะเป็นองค์กรหลัี่กของประเทศในการอภิบาลี่ระบบส่ิ่งเสิ่ริมสุิ่ขภาพแลี่ะระบบอนามัย 
สิิ่�งแวด้ล้ี่อมเพื�อประชาชนสุิ่ขภาพด่้ จึงม่บทบาทสิ่ำาคัญในการป้องกันแลี่ะลี่ด้การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 โด้ยเน้น 
การปกป้องสุิ่ขภาพคนทุกช่วงวัย ผ่านการจัด้การอนามัยสิิ่�งแวด้ล้ี่อมอย่างเป็นระบบ จึงกำาหนด้นโยบาย แลี่ะมาติรการด้ำาเนินงาน 
ต่ิางๆ ภายใต้ิสิ่ถึานการณ์โรคโควิด้ 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรมอนามัย, ๒๕๖๔) ดั้งน่�

  (๑)  นโยบาย “๓ สิ่ร้าง” สิ่ะอาด้ทั�วไทย อยู่อย่างปลี่อด้ภัย มั�นใจไร้โรคโควิด้ 19 ด้้วยแพลี่ติฟ้อร์ม Thai  
Stop COVID Plus เพื�อสิ่ร้างมาติรฐาน มาติรการ แลี่ะแนวปฏิบัติิท่�ม่ประสิิ่ทธิภาพในการลี่ด้ความเส่ิ่�ยงของการแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิด้ 19 สิ่ร้างความปลี่อด้ภัยในสิ่ถึานประกอบการ/กิจการ แลี่ะการจัด้กิจกรรมต่ิางๆ รองรับการเข้าใช้บริการของ 
ผู้รับบริการ ติลี่อด้จนสิ่ร้างความมั�นใจให้แก่ประชาชนในการด้ำารงช่วิติภายใติ้สิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรค ด้้วย 
การสิ่รา้งกลี่ไกการเฝา้ระวงั กำากับ แลี่ะติิด้ติามการปฏบัิติิติามมาติรฐานหรอืมาติรการของสิ่ถึานประกอบการ/กจิการ รวมทั�ง 
ส่ิ่งเสิ่ริมความรอบรู้ สิ่ร้างความเข้าใจ แลี่ะสืิ่�อสิ่ารประชาสิ่มัพันธ์แนวทางการปอ้งกันตินเองแลี่ะสิ่งัคมจากการแพรร่ะบาด้ของ 
โรคโควิด้ 19

  (๒)  โครงการเปดิ้เมอืงปลี่อด้ภยั จัด้ “งานไมซ่”์มั�นใจด้้วยมาติรฐาน เพื�อกระตุ้ินใหเ้กิด้การขบัเคลืี่�อนเศรษฐกจิ 
ทั�วทุกภาคสู่ิ่เมือง ชุมชน แลี่ะผู้ประกอบการในระบบนเิวศไมซ์่ แลี่ะท่องเท่�ยวด้้วยอุติสิ่าหกรรมไมซ่ ์(การจัด้ประชมุ งานแสิ่ด้ง 
สิิ่นค้า อ่เวนท์ แลี่ะเทศกาลี่) แลี่ะบูรณาการความร่วมมือกับภาค่ทุกภาคส่ิ่วน (บันทึกข้อติกลี่งความร่วมมือ) ในการขับเคลืี่�อน 
มาติรฐานด้้านสิุ่ขอนามัยในสิ่ถึานประกอบการแลี่ะกิจกรรมติ่างๆ ทั�งระบบ เพื�อสิ่ร้างความมั�นใจในการจัด้งานจัด้ประชุมท่� 
ปลี่อด้ภัย โด้ยม่เป้าหมายการด้ำาเนินงานใน ๑๐ จังหวัด้ MICE City “เมืองต้ินแบบ”

  (๓)  ยกระดั้บมาติรฐานติลี่าด้ ป้องกันการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 เพื�อสิ่ำารวจ ติรวจประเมิน แลี่ะแนะนำา
ปรับปรุงติลี่าด้ โด้ยการประเมินติามแนวทางระบบ Thai Stop COVID Plus 

  (๔)  การด้ำาเนินงานป้องกันการแพร่กระจายเชื�อ สิ่ำาหรับสิ่ำานักงาน/องค์กร/สิ่ถึานประกอบการ แลี่ะโรงงาน  
ภายใต้ิมาติรฐาน Good Factory Practice (GFP) เพื�อให้สิ่ถึานประกอบกิจการปฏิบัติิติามคำาแนะนำาการจัด้การด้้าน 
สุิ่ขาภิบาลี่ ความสิ่ะอาด้ ลี่ด้ความเส่ิ่�ยงการระบาด้แลี่ะแพร่กระจายของโรคโควิด้ 19 ทั�งน่� สิ่ถึานประกอบกิจการหรือโรงงาน 
สิ่ามารถึประเมินตินเองผ่านระบบออนไลี่น์ได้้ท่�เว็บไซ่ต์ิ stopcovid.anamai.moph.go.th  ซึ่�งภายในแบบประเมิน 
จะประกอบด้้วยมาติรการ ๔ ด้้าน ได้้แก่ ๑) มาติรการหลัี่กด้้านการป้องกันโรค ๒) มาติรการหลัี่กอนามัยสิิ่�งแวด้ล้ี่อม 
๓)  แนวทางปฏิบัติิกรณ่พบผู้ป�วยยืนยันติิด้เชื�อโรคโควิด้ 19 แลี่ะ ๔) มาติรการเสิ่ริม ซึ่�งผู้ประกอบการสิ่ามารถึติรวจสิ่อบ 
มาติรการป้องกันโรคโควิด้ 19 เบื�องต้ิน เพื�อใช้เป็นแนวทางแลี่ะมาติรการสิ่ำาหรับสิ่ถึานประกอบกิจการหรือโรงงาน

  (๕)  มาติรการรณรงค์หล่ี่กเล่ี่�ยงพฤติิกรรมแลี่ะสิ่ถึานท่�เส่ิ่�ยงด้้วยแอปพลิี่เคชัน Save Thai เพื�อให้ประชาชน 
วิเคราะห์ความเส่ิ่�ยงเบื�องต้ิน สิ่ำาหรับการระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ให้ติระหนักถึึงวิธ่การป้องกัน การรักษาระยะห่าง แลี่ะ 
การเดิ้นทางท่�ม่ความเส่ิ่�ยงในพื�นท่�ท่�ม่การระบาด้ของโรคโควิด้ 19

  (๖)  การสิ่ำารวจพฤติิกรรมสุิ่ขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด้ 19 ผ่านระบบการสิ่ำารวจอนามัยโพลี่  
เพื�อการเฝ้าระวังเชิงรุกถึึงสิ่ถึานการณ์พฤติิกรรมการปฏิบัติิตินของประชาชนติามมาติรการป้องกันโรคโควิด้ 19 แลี่ะจัด้ทำา 
ข้อเสิ่นอต่ิอการพัฒนาความรอบรู้ด้้านสุิ่ขภาพในการเฝ้าระวัง การดู้แลี่สุิ่ขภาพแลี่ะป้องกันตินเองให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ี่มวัย  
เพื�อลี่ด้ความเส่ิ่�ยงด้้านสุิ่ขภาพจากสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19
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  (๗)  มาติรการเปิด้เร่ยนใหม่ในสิ่ถึานการณ์การระบาด้ระลี่อกใหม่ของโรคโควิด้ 19 ในสิ่ถึานศึกษาเพื�อให้ 
สิ่ถึานศึกษาด้ำาเนินการประเมินตินเองสิ่ำาหรับการเติร่ยมความพร้อมก่อนเปิด้ภาคเร่ยน  (Reopening) ติามเกณฑ์์ 
ด้้านความปลี่อด้ภัยจากการลี่ด้การแพร่เชื�อโรค โด้ยประเมินตินเองก่อนเปิด้เร่ยน (ผ่าน Thai Stop COVID/Ministry of 
Education: TSC/MOE) แลี่ะให้สิ่ถึานศึกษาทุกสัิ่งกัด้ทุกประเภทปฏิบัติิติามมาติรการยกระด้ับมาติรการปลี่อด้ภัย มั�นใจ  
ไร้โควิด้ 19 ของกระทรวงสิ่าธารณสุิ่ขอย่างเคร่งครัด้

  (๘)  มาติรการผู้สูิ่งอายุท่�เก่�ยวข้องในสิ่ถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 เพื�อวางกรอบการด้ำาเนินงาน 
การมาติรการการดู้แลี่ผู้สูิ่งอายุ ระดั้บครอบครัว แลี่ะแนวทางดู้แลี่ผู้สูิ่งอายุในสิ่ถึานดู้แลี่ผู้สูิ่งอายุ แลี่ะสิ่ถึานประกอบการ 
ผู้สูิ่งอายุ รวมทั�งแนวทางการปฏิบัติิทางศาสิ่นกิจแบบ New Normal เพื�อป้องกันการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19

๑.๒ สัถ�นำก�รณ์์แลี่ะก�รดำำ�เนำินำก�รดำ้�นำสัิ�งแวดำลี่้อมระดำับโลี่กแลี่ะภููมิภู�ค
๑.๒.๑ ระดับโลี่ก

๑)  การเปล่ี่�ยนแปลี่งส่ภัาพภูัมิอัากาศ
  ค่าเฉล่ี่�ยอุณหภูมิโลี่ก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่ค่า ๑.๒ ± ๐.๑ องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ สูิ่งกว่าอุณหภูมิในยุคอุติสิ่าหกรรม  

(พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) แลี่ะเป็นปีท่�ร้อนท่�สุิ่ด้จากสิ่ามช่วงปีท่�เคยม่บันทึกมา ได้้แก่ ช่วงหกปีท่�ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  
ช่วงระยะห้าปีท่�ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ แลี่ะช่วงระยะ ๑๐ ปีท่�ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ด้้านปริมาณ 
การปลี่อ่ยก๊าซ่เรือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวา่อยูใ่นระด้บัสูิ่ง ม่การปลี่อ่ยก๊าซ่คารบ์อนได้ออกไซ่ด์้ ๔๑๐.๕ ± ๐.๒ หนึ�งส่ิ่วน 
ในล้ี่านส่ิ่วน (Parts Per Million: ppm) ก๊าซ่ม่เทน ๑,๘๗๗ ± ๒ หนึ�งส่ิ่วนในพันล้ี่านส่ิ่วน (Parts Per Billion: ppb)  
แลี่ะก๊าซ่ไนติรัสิ่ออกไซ่ด์้ ๓๓๒.๐ ± ๐.๑ ppb แลี่ะคา่การปล่ี่อยก๊าซ่ดั้งกล่ี่าวสูิ่งขึ�นเมื�อเท่ยบกับยุคก่อนอุติสิ่าหกรรม คิด้เป็น 
ร้อยลี่ะ ๑๔๘ ๒๖๐ แลี่ะ ๑๒๓ ติามลี่ำาดั้บ แลี่ะการปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกม่แนวโน้มสูิ่งขึ�นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ม่การปล่ี่อย 
ก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้เพิ�มขึ�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณ ๒.๖ ppm การปลี่่อยก๊าซ่ม่เทนแลี่ะก๊าซ่ไนติรัสิ่ออกไซ่ด์้ ในช่วง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ติำ�ากว่าในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๓  ม่การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกลี่ด้ลี่งชั�วคราว  
อันเนื�องมาจากมาติรการการแก้ไขปัญหาโรคโควิด้ 19 ของประเทศติ่างๆ ขณะท่�การจำากัด้อุณหภูมิโลี่กไม่เกิน ๑.๕  
องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ เมื�อเท่ยบกับระด้ับยุคก่อนอุติสิ่าหกรรม คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลี่ว่าด้้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพ 
ภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change:  IPCC) ได้้ระบุในรายงานพิเศษว่าด้้วยภาวะ 
โลี่กร้อน ๑.๕ องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ ว่าควรจำากัด้การปล่ี่อยก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้สุิ่ทธิเป็นศูนย์ (Net Zero CO2 Emission)  
ในทุกประเทศภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) (World Meteorological Organization, 2020)

  จากข้อมูลี่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดั้บความเข้มข้นของก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ในบรรยากาศอยู่ในระดั้บท่�สูิ่ง 
มากกว่าช่วงใด้ๆ ในรอบสิ่องล้ี่านปี รวมถึึงความเข้มข้นของก๊าซ่ม่เทน แลี่ะก๊าซ่ไนโติรเจนได้ออกไซ่ด์้มากกว่าช่วงใด้ๆ ในรอบ 
แปด้แสิ่นปี แลี่ะอุณหภูมิพื�นผิวโลี่กเพิ�มสูิ่งขึ�นอย่างรวด้เร็วตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้ินมา อ่กทั�งอุณหภูมิในรอบทศวรรษท่� 
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ได้้เพิ�มสูิ่งขึ�นมากกว่าอุณหภูมิในรอบหลี่ายร้อยปี ซึ่�งในช่วงทศวรรษน่� ทำาให้พื�นท่�นำ�าแข็งใน 
ทะเลี่อาร์คติิกลี่ด้ลี่งอยู่ในระด้ับติำ�าสุิ่ด้ นับตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๓๙๓ ส่ิ่งผลี่ให้ระดั้บนำ�าทะเลี่เฉล่ี่�ยเพิ�มสูิ่งขึ�นอย่างรวด้เร็วตัิ�งแต่ิ  
พ.ศ. ๒๔๔๓ อุณหภูมิท่�เพิ�มขึ�น ทำาให้ระดั้บความร้อนเพิ�มสูิ่งขึ�น รวมถึึงการเกิด้คลืี่�นความร้อนท่�เกิด้ขึ�นบ่อยครั�งแลี่ะทว่ 
ความรุนแรงมากขึ�น  นับตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๔๙๓ การเกิด้อากาศเย็นเเลี่ะคลืี่�นความหนาวเย็นเกิด้ขึ�นน้อยลี่งแลี่ะ 
ลี่ด้ความรุนแรงลี่ง นอกจากน่� ความถ่ึ�แลี่ะความรุนแรงของการเกิด้ฝนติกลี่ด้ลี่งเช่นกัน โด้ยเฉพาะปริมาณนำ�าฝนในช่วง 
ฤดู้มรสุิ่มท่�พัด้พานำ�าฝนมาติกบนแผ่นดิ้นม่ปริมาณลี่ด้ลี่ง ขณะท่�การเกิด้พายุไซ่โคลี่นท่�ม่ความรุนแรงระดั้บ ๓ - ๕ ม่ความถ่ึ� 
มากขึ�นในช่วงส่ิ่�ทศวรรษท่�ผ่านมา ซึ่�งปรากฏการณดั์้งกล่ี่าวสืิ่บเนื�องมาจากการกระทำาของมนุษย์ แลี่ะม่ความสิ่มัพันธ์กับระดั้บ 
ของการปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกสู่ิ่ชั�นบรรยากาศ (International Panel Climate Change, 2021)
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  ผลี่กระทบท่�เกิด้ขึ�นจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศทำาให้เกิด้ภัยพิบัติิทางธรรมชาติิติามมา อาทิ วาติภัย  
อุทกภัย คลืี่�นความร้อน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๒ เกิด้ขึ�นมากกว่า ๑๑,๐๐๐ ครั�ง ม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติทั�วโลี่กประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ คน  
แลี่ะม่มูลี่ค่าความสูิ่ญเส่ิ่ยประมาณ ๒.๕๖ ล้ี่านล้ี่านด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ ซึ่�งใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สิ่าธารณรัฐโมซั่มบิก สิ่าธารณรัฐ 
ซิ่มบับเว แลี่ะเครอืรัฐบาฮามาสิ่ เปน็ประเทศท่�ได้้รับผลี่กระทบจากภยัพิบัติิแลี่ะทำาให้มนุษย์เส่ิ่ยช่วิติมากท่�สุิ่ด้ โด้ยเฉพาะการเกดิ้ 
พายุไซ่โคลี่นในเขติติะวันติกเฉ่ยงใต้ิของมหาสิ่มุทรอินเด่้ยพัด้เข้าสู่ิ่ทว่ปแอฟ้ริกา ส่ิ่งผลี่ให้เกิด้ฝนติกแลี่ะพายุท่�ม่ความเร็วลี่ม 
ถึึง ๑๙๕ กิโลี่เมติรต่ิอชั�วโมง ทำาให้เกิด้นำ�าท่วมแลี่ะดิ้นถึล่ี่มติามมา สิ่ร้างความเส่ิ่ยหายต่ิอเศรษฐกิจประมาณ ๒.๒ พันล้ี่าน 
ด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ ม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติมากกว่า ๑ พันคน แลี่ะม่ประชากรกว่า ๓ ล้ี่านคนได้้รับผลี่กระทบจากภัยพิบัติิดั้งกล่ี่าว ซึ่�งประเทศ 
กำาลัี่งพัฒนาได้้รับผลี่กระทบจากภัยพิบัติิมากกว่าประเทศท่�พัฒนาแล้ี่ว เนื�องจากม่ความเปราะบางติ่อภัยพิบัติิท่�เกิด้ขึ�น แลี่ะ 
ม่ศักยภาพในการจัด้การปัญหาท่�เกิด้ขึ�นแลี่ะม่ผลี่กระทบติามมาน้อย อ่กทั�งการเกิด้การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ส่ิ่งผลี่กระทบ 
ต่ิอสุิ่ขภาพประชาชน ทำาให้ความสิ่ามารถึในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติิของประเทศเหล่ี่าน่�ลี่ด้ลี่ง ม่ความเปราะบางยิ�งขึ�น  
โด้ยเฉพาะด้้านการเงิน แลี่ะการสิ่นับสิ่นุนให้เกิด้การปรับตัิวต่ิอภัยพิบัติิในระยะยาว (Germanwatch, 2021)

๒)  การแพร่ระบาดขอังโรค่โค่วิด 19
  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกดิ้การแพรร่ะ บาด้ของโรคโควดิ้ 19 ส่ิ่งผลี่กระทบติอ่สุิ่ขภาพ ความเปน็อยูข่องมนษุย ์ธุรกิจ  

แลี่ะเศรษฐกิจทั�วโลี่ก การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทำาให้ผู้คนเส่ิ่ยช่วิติจำานวนมาก รวมถึึงทำาให้เกิด้ปัญหาด้้านเศรษฐกิจแลี่ะ 
ด้้านสุิ่ขภาพในระยะยาวติามมา ทั�วโลี่กม่มาติรการหา้มการเด้นิทาง พรอ้มมาติรการอื�นๆ เพื�อป้องกันแลี่ะแกไ้ขการแพรร่ะบาด้ 
ของโรคโควิด้ 19 แต่ิส่ิ่งผลี่ให้เกิด้ปัญหาความยากจนแลี่ะความเหลืี่�อมลี่ำ�าของคนเพิ�มขึ�น อาทิ ความแติกต่ิางด้้านการดู้แลี่ 
สุิ่ขภาพ โอกาสิ่ได้้รับการศึกษา การสูิ่ญเส่ิ่ยงาน ความมั�นคงทางการเงิน นอกจากน่� ผลี่กระทบของโรคระบาด้ทำาให้ความร่วมมือ 
ของคนในสัิ่งคม แลี่ะความร่วมมือระหว่างประเทศลี่ด้ลี่ง รวมถึึงส่ิ่งผลี่ต่ิอการเปล่ี่�ยนแปลี่งของติลี่าด้การค้าทั�วโลี่ก  

เกิด้ความแติกแยกทางการเมือง แลี่ะความตึิงเคร่ยด้ทางภูมิรัฐศาสิ่ติร์ของประเทศต่ิางๆ ท่�ส่ิ่งผลี่ต่ิอความสัิ่มพันธ์ระหว่างประเทศ แลี่ะ 
เพื�อลี่ด้ความเสิ่่�ยงในเรื�องดั้งกล่ี่าว ดั้งนั�น ทุกประเทศควรม่ความพร้อมในการจัด้การโรคโควิด้ 19 โด้ยเติร่ยมการ ๔ เรื�อง  
ได้้แก่ (๑) จัด้โครงสิ่ร้างทางสิ่ถึาบันท่�ม่อำานาจหน้าท่�รับผิด้ชอบ (๒) ลี่ด้ความเส่ิ่�ยงด้้านการเงิน (๓) รวบรวมแลี่ะแลี่กเปล่ี่�ยน 
ข้อมูลี่อย่างเพ่ยงพอ แลี่ะ (๔) พัฒนาเครื�องมือแลี่ะวัคซ่่น (World Economic Forum, 2021)

  การป้องกันโรคโควิด้ 19 สิ่ามารถึทำาได้้โด้ยการสิ่วมหน้ากากอนามัย แลี่ะการเว้นระยะห่างทางสัิ่งคม สิ่ามารถึ 
ลี่ด้การติิด้เชื�อ แลี่ะลี่ด้อัติราการติายจากเชื�อไวรัสิ่ลี่งได้้ แต่ิอ่กด้้านหนึ�งผลี่กระทบจากการระบาด้โรคโควิด้ 19 ต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม 
โด้ยติรง ได้้แก่ การเพิ�มของเส่ิ่ยท่�เกิด้จากการดู้แลี่ ป้องกัน แลี่ะรักษาการติิด้เชื�อโรคโควิด้ 19 การบริโภคท่�ไม่ยั�งยืนจาก 
การเพิ�มการใช้วัสิ่ดุ้ท่�ใช้ครั�งเด่้ยวแล้ี่วทิ�ง แลี่ะการจัด้การขยะมูลี่ฝอยท่�ไม่ม่ประสิิ่ทธิภาพ เช่น เมืองอู่ฮั�น สิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น  
เป็นต้ิน ซึ่�งเป็นจุด้ท่�ม่การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ม่ของเส่ิ่ยท่�เกิด้ขึ�นจากการจัด้การโรคดั้งกล่ี่าวเพิ�มขึ�น จากเดิ้มก่อน 
หน้าท่�จะเกิด้การแพรร่ะบาด้ของโรคได้้ม่ปริมาณขยะประมาณ ๔๐ ตัินต่ิอวัน แต่ิเพิ�มขึ�นมาเป็น ๒๔๗ ตัินต่ิอวัน ในช่วงท่�เกิด้ 
การแพร่ระบาด้ สิ่ำาหรับด้้านผลี่กระทบจากโรคโควิด้ 19 ต่ิอการลี่ด้การปลี่่อยก๊าซ่เรือนกระจก พบว่า ในช่วงท่�ม่การระบาด้ 
ของโรคโควิด้ 19 หลี่ายประเทศลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกอย่างม่นัยสิ่ำาคัญ ในช่วงเดื้อนเมษายน ๒๕๖๓ เมื�อเท่ยบกับ 
เดื้อนเด่้ยวกันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื�องจากม่มาติรการลี่็อกด้าวน์หรืองด้การเด้ินทางแลี่ะงด้กิจกรรมการรวมติัวกัน เพื�อป้องกัน 
การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 อาทิ สิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น ญ่�ปุ�น สิ่าธารณรัฐอินเด่้ย แลี่ะสิ่หพันธรัฐรัสิ่เซ่่ย แต่ิภายหลัี่ง 
การยกเลิี่กมาติรการล็ี่อกด้าวน์ โด้ยเฉพาะในสิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น พบว่าการปล่ี่อยก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ได้้กลัี่บเพิ�มสูิ่งขึ�นกว่าช่วงเดื้อนเด่้ยวกันของ พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้วา่ในช่วงการระบาด้ของโรคโควิด้ 19 จะทำาให้ม่การลี่ด้การปล่ี่อย 
ก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ได้้เพ่ยงชั�วคราวระยะเวลี่าหนึ�ง (UNESCAP, 2021)

  การป้องกันแลี่ะควบคุมการระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ของรัฐบาลี่ในประเทศต่ิางๆ หลี่ายประเทศได้้เร่งป้องกัน 
ความเจ็บป�วยแลี่ะเส่ิ่ยช่วิติของประชาชนโด้ยการเร่งฉ่ด้วัคซ่่น ซึ่�งเป็นมาติรการท่�ได้้ผลี่อย่างชัด้เจน แลี่ะควรด้ำาเนินการ 
ไปพร้อมกับการติรวจหาเชื�อจากผู้ท่�ม่ความเสิ่่�ยงสูิ่งท่�จะได้้รับเชื�อ แลี่ะควบคุมให้อยู่ในสิ่ถึานกักกัน เพื�อเฝ้าดู้อาการ รวมถึึง 
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การลี่ด้การสัิ่มผัสิ่เชื�อจากสิ่ถึานท่�ชุมชน โด้ยลี่ด้การรวมกลุ่ี่ม การเว้นระยะห่างทางสัิ่งคม หมั�นรักษาความสิ่ะอาด้ สิ่วมใส่ิ่ 
หน้ากากอนามัยติลี่อด้เวลี่า ปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในอาคาร รวมถึึงการสิ่ร้างพลัี่งทางสัิ่งคมให้เข้ามาร่วมดู้แลี่ 
รับผิด้ชอบการแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง แลี่ะให้ความสิ่ำาคัญต่ิอการให้ข้อมูลี่ท่�ถูึกต้ิองแก่ชุมชน เพื�อสิ่ร้าง 
ความเข้าใจ แลี่ะการม่สิ่ว่นร่วมของชมุชน เพื�อลี่ด้ผลี่กระทบทางลี่บจากการแพรร่ะบาด้ของโรคโควดิ้ 19 ภายในชมุชน สิ่ำาหรบั 
กลุ่ี่มผู้ท่�เปราะบาง ควรได้้รับโอกาสิ่ให้ได้้รับการฉ่ด้วัคซ่่น เพื�อป้องกันความเส่ิ่�ยงจากการติิด้เชื�อ แลี่ะสิ่ำาหรับการลี่ด้การเส่ิ่ยช่วิติ 
จากการติิด้เชื�อโรคโควิด้ 19 ควรม่การติรวจวินิจฉัยการติิด้เชื�อโด้ยเร็วเพื�อท่�จะได้้รักษาได้้ทันท่วงท่ สิ่ำาหรับผู้ป�วยท่�ม่อาการ 
รุนแรง ควรได้้รับกลุ่ี่มยาคอร์ติิโคสิ่เต่ิยรอยด์้ (Corticosteroid) แลี่ะออกซิ่เจน (World Health Organization, 2021)

  ในช่วงท่�ม่การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 เกิด้การลี่ด้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาให้การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจก 
ลี่ด้ลี่ง เป็นเพ่ยงแนวโน้มท่�แสิ่ด้งให้เห็นถึึงการลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกในระยะเวลี่าชั�วคราวท่�เป็นสัิ่ญญาณท่�ด่้ท่�จะทำาให้ 
การบรรลุี่เป้าหมายการลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซ่ดั้งกล่ี่าว (Sergey Paltsev & C. Adam Schlosser, 2021) สิ่อด้คล้ี่องกับข้อมูลี่ 
การเกิด้วิกฤติทางการเงนิโลี่กในชว่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ หลี่ายประเทศม่การลี่ด้ปรมิาณการปลี่อ่ยก๊าซ่เรือนกระจกในชว่ง 
ระยะเวลี่าด้งักล่ี่าว แติภ่ายหลี่งัวิกฤติการณแ์ล้ี่ว ปริมาณการปลี่อ่ยก๊าซ่เรือนกระจกได้้กลี่บัมาอยูใ่นระดั้บเดิ้ม (World Economic  
Forum, 2021) อย่างไรก็ติาม การคาด้การณ์การเพิ�มอุณหภูมิของโลี่กยังม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นเกิน ๓ องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ภายใน 
ศติวรรษน่� เกินกว่าเป้าหมายท่�ได้้กำาหนด้ไว้ในข้อติกลี่งปาร่สิ่ (UNESCAP, 2021) ดั้งนั�น การเปล่ี่�ยนแปลี่งท่�เกิด้ขึ�นภายหลี่ัง 
การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ควรม่การปฏิรูปด้้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติิบโติโด้ยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพร้อมกับ 
ลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจก เป็นการปล่ี่อยก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้สุิ่ทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) (UNESCAP,  
2021) and (World Economic Forum, 2021)

๓)  ภััยพ ิบัติธรรมช้าติ
  ภัยพบัิติิธรรมชาติิท่�รุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้แก่ นำ�าท่วม ภัยแล้ี่ง คลืี่�นความร้อน แลี่ะพาย ุซึ่�งการเกิด้นำ�าท่วม 

อยา่งรุนแรงเกิด้ขึ�นในทว่ปแอฟ้ริกา โด้ยม่ปริมาณนำ�าฝนสูิ่งกว่าค่าเฉล่ี่�ย ในพื�นท่�ตัิ�งแต่ิสิ่าธารณรัฐเซ่เนกัลี่จนถึึงสิ่าธารณรัฐซู่ด้าน  
แลี่ะในสิ่าธารณรัฐซู่ด้าน ม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติ ๑๘๕ คน แลี่ะได้้รับผลี่กระทบจากนำ�าท่วมมากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ คน ขณะท่�ประชากร 
ในสิ่าธารณรัฐเคนยา ม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติ ๒๘๕ คน ขณะท่�ในทว่ปเอเช่ยระหว่างเดื้อนสิิ่งหาคมของทุกปีเป็นช่วงท่�ม่ปริมาณฝนมาก  
ในพื�นท่�สิ่าธารณรัฐอินเด่้ย สิ่าธารณรัฐอิสิ่ลี่ามปาก่สิ่ถึาน สิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยเนปาลี่ สิ่าธารณรัฐประชาชน 
บังกลี่าเทศ เอมิเรติอิสิ่ลี่ามอัฟ้กานิสิ่ถึาน แลี่ะสิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพเม่ยนมา ทำาให้เกิด้นำ�าท่วม แลี่ะม่ประชากรเส่ิ่ยช่วิติถึึง  
๒,๐๐๐ คน

  ทว่ปอเมริกาใต้ิได้้รับผลี่กระทบจากภัยแล้ี่ง โด้ยเฉพาะในสิ่าธารณรัฐอาร์เจนติินา สิ่าธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย  
สิ่าธารณรัฐปารากวัย แลี่ะสิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐบราซิ่ลี่ ทางติอนเหนือของสิ่าธารณรัฐอาร์เจนติินาประสิ่บภัยแล้ี่งรุนแรงท่�สุิ่ด้ 
ในรอบหา้ปี ขณะท่�สิ่าธารณรฐับูรพาอุรุกวัย แลี่ะสิ่าธารณรฐัปารากวยัม่ปริมาณนำ�าฝนติำ�ากวา่ค่าเฉล่ี่�ยมาก แลี่ะเกดิ้ความเส่ิ่ยหาย 
ต่ิอภาคการเกษติรในประเทศเหล่ี่าน่�มากกว่า ๓ พันล้ี่านด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ ค่าอุณหภูมิสูิ่งสุิ่ด้ในภูมิภาคประมาณ ๔๔.๖  
องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ รวมถึึงการเกิด้ปัญหาภัยแล้ี่งได้้ทำาให้เกิด้ไฟ้ป�าทั�วไปในประเทศอาร์เจนติินา สิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐบราซิ่ลี่ แลี่ะ 
สิ่าธารณรัฐปารากวัย

  การเกิด้ไฟ้ป�าท่�รุนแรงท่�สุิ่ด้ท่�เคยบันทึกมาในรอบ ๒๐ ปี ในรัฐแคลิี่ฟ้อร์เน่ยแลี่ะรัฐโคโลี่ราโด้ ทางฝั�งติะวันติก 
เฉ่ยงใต้ิของประเทศสิ่หรฐัอเมรกิา ช่วงปลี่ายฤด้รู้อนแลี่ะฤด้ใูบไม้ร่วงเกิด้ภาวะแหง้แล้ี่งเป็นบริเวณกวา้ง ม่อุณหภูมิสูิ่งสุิ่ด้ แลี่ะ 
เกิด้ไฟ้ไหม้ป�าติามมา โด้ยในรัฐยูทาห์แลี่ะรัฐเนวาด้าเกิด้ภาวะแห้งแล้ี่งอย่างรุนแรง แลี่ะติามแนวชายฝั�งของรัฐแคลิี่ฟ้อร์เน่ย 
เกิด้ฟ้้าผ่าอย่างผิด้ปกติิ ไฟ้ป�าท่�เกิด้ขึ�นก่อให้เกิด้ความเส่ิ่ยหายแก่สิิ่�งก่อสิ่ร้างในรัฐแคลิี่ฟ้อร์เน่ยประมาณ ๘,๕๐๐ แห่ง แลี่ะ 
มากกว่า ๒,๐๐๐ แห่งในรัฐโอริกอน โด้ยม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติ ๔๖ คน แลี่ะสิ่ร้างความเส่ิ่ยหายกว่า ๑๖.๕ พันล้ี่านด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ

  ภาคติะวันออกของเครือรัฐออสิ่เติรเล่ี่ยเกิด้ภาวะแห้งแล้ี่งแลี่ะไฟ้ป�าตัิ�งแต่ิช่วงปลี่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ิอเนื�อง 
มาจนถึึงต้ินปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โด้ยสิ่ามารถึควบคุมไฟ้ป�าได้้ภายหลัี่งท่�ม่ฝนติกหนักต้ินเดื้อนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความแห้งแล้ี่ง 
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เกิด้ขึ�นไปทั�วตัิ�งแต่ิต้ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แลี่ะเกดิ้ภาวะอากาศร้อนอย่างรุนแรงท่�เมืองซิ่ด้น่ย์ ม่อุณหภูมิสูิ่งสุิ่ด้ถึึง ๔๘.๙ องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่  
เมื�อวันท่� ๔ มกราคม ๒๕๖๓

  จำานวนครั�งของการเกิด้พายหุมุนเขติร้อน (Tropical Cyclone) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิด้ขึ�นสูิ่งกว่าค่าเฉล่ี่�ย ทั�งใน 
ซ่่กโลี่กเหนือแลี่ะซ่่กโลี่กใติ้ ในภูมิภาคแอติแลี่นติิกติอนเหนือเกิด้พายุหมุนเขติร้อนประมาณ ๓๐ ครั�ง เกิด้ขึ�นมากกว่า 
ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึึงสิ่องเท่าในช่วงระยะเวลี่าเด่้ยวกัน โด้ยผลี่ของการเกิด้พายุหมุนเขติร้อนมักทำาให้เกิด้ดิ้นถึล่ี่ม ขณะท่�พายุ 
เฮอริเคนท่�เกิด้ขึ�นในประเทศสิ่หรัฐอเมริกาม่ความรุนแรงระดั้บ ๔ ทำาให้เกิด้ความเร็วลี่มสูิ่ง คลืี่�นสูิ่ง นำ�าท่วมแลี่ะดิ้นถึล่ี่ม อาทิ  
พายเุฮอริเคนลี่อร่า (Laura) ในระยะกำาลัี่งก่อตัิว ทำาให้เกิด้นำ�าท่วมแลี่ะความเส่ิ่ยหายต่ิอสิ่าธารณรัฐเฮติิแลี่ะสิ่าธารณรัฐโด้มินิกัน  
ม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติ ๗๗ คน แลี่ะเกิด้ความเส่ิ่ยหายต่ิอระบบเศรษฐกิจประมาณ ๑๙ พันล้ี่านด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ 

  พายุไซ่โคลี่นอำาพัน (Amphan) ม่ความรุนแรงระดั้บ ๕ พัด้เข้าสู่ิ่สิ่าธารณรัฐอินเด่้ยแลี่ะสิ่าธารณรัฐประชาชน 
บังกลี่าเทศ เมื�อวันท่� ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทำาให้เกิด้ความเส่ิ่ยหายต่ิอช่วิติของคนทั�งสิ่องประเทศ ๑๒๙ คน แลี่ะทำาให้ 
ประชากรในสิ่าธารณรัฐอินเด่้ยไร้ท่�อยู่อาศัย จำานวน ๒.๔ ล้ี่านคน แลี่ะประชากรในสิ่าธารณรัฐประชาชนบังกลี่าเทศ จำานวน  
๒.๕  ล้ี่านคน สิ่ร้างความเส่ิ่ยหายทางเศรษฐกิจประมาณ ๑๔ พันล้ี่านด้อลี่ลี่าร์สิ่หรัฐ  (World Meteorological  
Organization, 2020)

๔)  ทรัพ ยากรป่าไม้ สั่ตว์ป่า แลี่ะค่วามหลี่ากหลี่ายทางช่้วภัาพ
  สิ่ถึานการณ์ป�าไม้โลี่กใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า พื�นท่�ป�าบนโลี่กม่ประมาณ ๔.๐๖ พันล้ี่านเฮกติาร์ หรือคิด้เป็น 

ร้อยลี่ะ ๓๑ ของพื�นท่�แผ่นดิ้น ซึ่�งพื�นท่�ป�าท่�ม่อยูม่ากกว่าครึ�งหนึ�งอยูใ่น ๕ ประเทศ ได้้แก่ สิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐบราซิ่ลี่ แคนาด้า  
สิ่หพันธรัฐรัสิ่เซ่่ย สิ่หรัฐอเมริกา แลี่ะสิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น

  ตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๓๓ พื�นท่�ป�าไม้สิู่ญเส่ิ่ยไปแล้ี่วประมาณ ๑๗๘ ล้ี่านเฮกติาร์ หรือเท่ยบเท่าขนาด้ประเทศลิี่เบ่ย  
ทั�งน่� เมื�อพิจารณาการลี่ด้ลี่งของพื�นท่�ป�าไม้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ ม่พื�นท่�ป�าไม้ลี่ด้ลี่ง ๗.๘ ล้ี่านเฮกติาร์ต่ิอปี ระหว่าง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓ พื�นท่�ป�าไม้ลี่ด้ลี่ง ๕.๒ ล้ี่านเฮกติาร์ต่ิอปี แลี่ะระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ พื�นท่�ป�าไม้ลี่ด้ลี่ง ๔.๗ ล้ี่าน 
เฮกติาร์ต่ิอปี ทั�งน่� อัติราการสูิ่ญเส่ิ่ยพื�นท่�ป�าไม้ในปีปัจจุบันลี่ด้ลี่ง เนื�องจากการขยายตัิวของพื�นท่�ป�าไม้ม่อัติราลี่ด้ลี่ง

  ทว่ปแอฟ้ริกาสูิ่ญเส่ิ่ยพื�นท่�ป�ามากท่�สุิ่ด้ในโลี่ก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ ประมาณ ๓.๙ ล้ี่านเฮกติาร์  
รองลี่งมาคือ ทว่ปอเมริกาใต้ิ ประมาณ ๒.๖ ล้ี่านเฮกติาร์ ขณะเด่้ยวกัน ทว่ปเอเช่ยม่พื�นท่�ป�าไม้เพิ�มขึ�นมากกว่าทว่ปอื�นๆ หรือ 
เพิ�มขึ�นประมาณ ๑.๒ ล้ี่านเฮกติาร์ ขณะท่�กลุ่ี่มประเทศแลี่ะหมู่เกาะในมหาสิ่มุทรแปซิ่ฟิ้ก แลี่ะทว่ปยุโรปม่พื�นท่�ป�าไม้เพิ�มขึ�น 
รองลี่งมา ติามลี่ำาดั้บ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020)

  การประเมินดั้ชน่ช่�วัด้ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพของโลี่ก (Living Planet Index: LPI) โด้ยนำาข้อมูลี่ 
ประชากรสิ่ตัิว์ม่กระด้กูสัิ่นหลัี่งหลี่ากหลี่ายชนดิ้พันธ์ุ จำานวน ๒๐,๘๑๑ ชนดิ้พันธ์ุ จาก ๔,๓๙๒ ชนดิ้พันธ์ุ ได้้แก่ สัิ่ติว์เล่ี่�ยงลูี่ก 
ด้้วยนม นก สัิ่ติว์เลืี่�อยคลี่าน สัิ่ติว์สิ่ะเทินนำ�าสิ่ะเทินบก แลี่ะปลี่าจากทั�วโลี่ก ตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๕๙ แสิ่ด้งใหเ้ห็นจำานวน 
ประชากรสิ่ัติว์ม่กระดู้กสัิ่นหลัี่งลี่ด้ลี่งถึึงร้อยลี่ะ ๖๘ แลี่ะพบว่าพื�นท่�เขติร้อนในทว่ปอเมริกาม่ดั้ชน่ช่�วัด้ความหลี่ากหลี่ายทาง 
ช่วภาพของโลี่กมากท่�สุิ่ด้ สิ่าเหติุหลัี่กท่�ทำาให้ดั้ชน่ช่�วัด้ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพของโลี่กลี่ด้ลี่ง มาจากการเพิ�มขึ�นของ 
ประชากร การขยายตัิวของเมือง การทำาลี่ายทรัพยากรธรรมชาติิ การใช้ทรัพยากรเพื�อการผลิี่ติแลี่ะการบริโภคเกินสิ่มดุ้ลี่  
ส่ิ่งผลี่ต่ิอศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ทำาให้เกิด้การสิู่ญเส่ิ่ยต่ิอระบบนิเวศ อ่กทั�งการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ 
เร่งให้เกิด้การเปล่ี่�ยนแปลี่ง ความเส่ิ่ยหายต่ิอสิิ่�งม่ช่วิติ แลี่ะสิ่ภาพแวด้ล้ี่อมรวด้เร็วขึ�น (WWF, 2020)

  ทั�งน่� ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพในระดั้บโลี่กลี่ด้ลี่ง เป็นผลี่จากแรงขับเคลืี่�อนทั�งทางติรงแลี่ะทางอ้อม  
โด้ยแรงขับเคลืี่�อนทางติรง ได้้แก่ การเปล่ี่�ยนแปลี่งการใช้ท่�ดิ้นแลี่ะทะเลี่ การใช้ทรัพยากรเกินข่ด้จำากัด้ การเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพ 
ภูมิอากาศ มลี่พิษ แลี่ะชนิด้พันธ์ุต่ิางถิึ�นท่�รุกราน ซึ่�งล้ี่วนเป็นผลี่ท่�เกิด้จากสิ่าเหตุิทางสัิ่งคมกล่ี่าวคือ เป็นแรงขับเคลืี่�อนทางอ้อม 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้้านประชากร  เช่น พลี่วัติรประชากร ปัจจัยด้้านสัิ่งคมแลี่ะวัฒนธรรม เช่น  รูปแบบการบริโภค 
เศรษฐศาสิ่ติร์ เช่น การค้าแลี่ะเทคโนโลี่ย่ หรือท่�เก่�ยวเนื�องกับสิ่ถึาบันแลี่ะการกำากับดู้แลี่ ไปจนถึึงปัจจัยความขัด้แย้งแลี่ะ 
โรคระบาด้ เป็นต้ิน โด้ยพบว่าปัจจัยการเปล่ี่�ยนแปลี่งการใช้ท่�ดิ้นแลี่ะทะเลี่แลี่ะปัจจัยการใช้ทรัพยากรเกินข่ด้จำากัด้ ได้้สิ่ร้าง 

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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ผลี่กระทบให้เกิด้การสิู่ญเส่ิ่ยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพทั�งในพื�นท่�บนบก นำ�าจืด้ แลี่ะทะเลี่ของโลี่กถึึงร้อยลี่ะ ๕๐ ดั้งนั�น  
กิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันท่�เป็นภัยคุกคามซึ่�งส่ิ่งผลี่ให้การสูิ่ญพันธ์ุของสิิ่�งม่ช่วิติทั�วโลี่กเพิ�มมากขึ�นกว่าในอด่้ติท่�ผ่านมา  
โด้ยพบว่า จากการประเมินชนิด้พันธ์ุท่� ถูึกคุกคามม่ชนิด้พันธ์ุสัิ่ติว์แลี่ะพืชถูึกคุกคามประมาณร้อยลี่ะ ๒๕  ดั้งนั�น  
หากไม่ม่การด้ำาเนินการเพื�อลี่ด้ความรุนแรงของแรงขับเคลืี่�อนท่�เป็นสิ่าเหตุิ�ของการสูิ่ญเส่ิ่ยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ  
อาจทำาให้ในอ่กไม่ก่�ทศวรรษข้างหน้า อาจม่ชนิด้พันธ์ุมากถึึงหนึ�งล้ี่านชนิด้ท่�จะต้ิองเผชิญกับภาวะสูิ่ญพันธ์ุ นอกจากน่�  
หากไม่ม่การด้ำาเนินการท่�เหมาะสิ่มยังเป็นการเร่งให้อัติราการสูิ่ญพันธ์ุทั�วโลี่กในปัจจุบันเกิด้เร็วขึ�น ๑๐ - ๑๐๐ เท่าเมื�อเท่ยบกับ 
อัติราเฉล่ี่�ยการสูิ่ญพันธ์ุทั�วโลี่กในติลี่อด้ช่วงหลี่ายล้ี่านปีท่�ผ่านมา (IPBES, 2019)

๕)  ทรัพยากรนำ�า
  ประชากรโลี่กประมาณ ๑.๖ พันล้ี่านคนเผชิญกับสิ่ถึานการณ์ขาด้แคลี่นนำ�า ทั�งท่�ม่แหล่ี่งนำ�าอยูใ่นพื�นท่� แต่ิไม่ม่ 

อุปกรณ์หรือระบบสิ่าธารณูปโภค เพื�อให้สิ่ามารถึเข้าถึึงนำ�า แลี่ะประมาณร้อยลี่ะ ๓๐ ของแหล่ี่งนำ�าใต้ิดิ้นขนาด้ใหญ่บนโลี่ก 
ม่แนวโนม้ลี่ด้ลี่ง เนื�องจากการสิ่บูนำ�าไปใช้เพื�อการชลี่ประทาน ในขณะท่�แหล่ี่งกักเก็บนำ�าบนโลี่ก ม่สัิ่ด้ส่ิ่วนปรมิาณการกกัเก็บนำ�า 
ต่ิอประชากรหนึ�งคนลี่ด้ลี่งเมื�อเท่ยบกับในอด่้ติ ถึึงแม้ท่�ผ่านมาม่การเพิ�มจำานวนแหล่ี่งกักเก็บนำ�าให้มากขึ�น แต่ิก็เท่ยบไม่ได้้กับ 
การเพิ�มขึ�นของจำานวนประชากร อ่กทั�งยงัม่ปัญหาติะกอนในแหล่ี่งกักเก็บนำ�าสูิ่งขึ�น ด้้านการประเมินความมั�นคงทรัพยากรนำ�า 
บนโลี่ก จากจำานวนลุ่ี่มนำ�าขนาด้ใหญ่มากกว่า ๔๐๐ ลุ่ี่มนำ�าทั�วโลี่ก พบว่าม่ความเส่ิ่�ยงต่ิอการขาด้แคลี่นนำ�า โด้ยเฉพาะในหลี่ายพื�นท่� 
ของทว่ปแอฟ้ริกา ประเทศนิวซ่่แลี่นด้์ ติอนเหนือของสิ่าธารณรัฐประชาชนจ่น สิ่าธารณรัฐอินเด่้ย ราชอาณาจักรสิ่เปน  
แลี่ะฝั�งติะวันติกของสิ่หรัฐอเมริกา (UN Water, 2021)

  ส่ิ่วนใหญ่ความต้ิองการใช้นำ�ามักพบการสูิ่บนำ�ามาใช้เพื�อการเกษติรถึึงร้อยลี่ะ ๖๙ โด้ยเฉพาะการทำาปศุสัิ่ติว์  
การเล่ี่�ยงสัิ่ติว์นำ�า แลี่ะการเพาะปลีู่ก การนำานำ�ามาใช้ในภาคอุติสิ่าหกรรม คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๑๙ ขณะท่�ภาคชุมชนสูิ่บนำ�ามาใช้ 
ประมาณร้อยลี่ะ ๑๒ (UN Water, 2021)

  ด้้านคุณภาพของแหล่ี่งนำ�า พบว่า ม่ความเสืิ่�อมโทรมของแหล่ี่งนำ�า จากการปนเป้�อนมลี่พิษ พบมากในทว่ปแอฟ้ริกา  
เอเช่ย แลี่ะลี่าติินอเมรกิา สิ่าเหติขุองมลี่พษิจากปรมิาณความเข้มข้นของสิ่ารอนิทร่ยแ์ลี่ะจุลิี่นทร่ยท่์�เจือปนในนำ�า ขณะท่�ปริมาณ 
นำ�าเส่ิ่ยจากภาคอุติสิ่าหกรรมแลี่ะจากชุมชนท่�ปล่ี่อยออกมาสู่ิ่สิิ่�งแวด้ลี่้อม โด้ยไม่ได้้ม่การบำาบัด้ก่อน คิด้เป็นสัิ่ด้ส่ิ่วนถึึง 
ร้อยลี่ะ ๘๐ ของนำ�าเส่ิ่ยทั�งหมด้ ได้้ก่อให้เกิด้ผลี่กระทบต่ิอสุิ่ขภาพของมนุษย์ แลี่ะระบบนิเวศ (UN Water, 2021)

๑.๒.๒ ระดับภูัมิภัาค่ (อัาเซ่ียน)
  ประเทศในแถึบภูมิภาคอาเซ่่ยนม่การเติิบโติทางด้้านเศรษฐกจิแลี่ะสัิ่งคมอยา่งต่ิอเนื�อง ประกอบกับผลี่กระทบ 

จากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ ส่ิ่งผลี่ต่ิอการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ถึานการณ์ด้้านทรัพยากรธรรมชาติิ แลี่ะสิ่ิ�งแวด้ล้ี่อม 
ในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โด้ยม่การเปล่ี่�ยนแปลี่งด้้านต่ิางๆ ดั้งน่�

๑)  มลี่พิษอัากาศ
  ในช่วงครึ �งปีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหลี่ายประเทศในเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิม่คณุภาพอากาศท่�ด่้ ม่ระดั้บของ 

ฝุ�นลี่ะอองขนาด้ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ฝุ�นลี่ะอองขนาด้ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก๊าซ่ไนโติรเจนได้ออกไซ่ด์้ แลี่ะ 
ก๊าซ่ซั่ลี่เฟ้อรไ์ด้ออกไซ่ด์้ ติำ�ากวา่ค่ามาติรฐาน โด้ยเฉพาะเ มอืงใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร กรงุกัวลี่าลัี่มเปอร์ ประเทศมาเลี่เซ่่ย  
กรุงมะนิลี่า สิ่าธารณรัฐฟิ้ลิี่ปปินส์ิ่ แลี่ะสิ่าธารณรัฐสิิ่งคโปร์ เป็นต้ิน (UNESCAP, 2021)

  ประเทศไทยเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการระด้บัรัฐมนติร่สิิ่�งแวด้ลี่อ้ม ๕ ประเทศ เรื�องมลี่พษิจากหมอกควนั 
ข้ามแด้นในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั�งท่� ๙ เมื�อวันท่� ๑๑ แลี่ะ ๑๔ สิิ่งหาคม ๒๕๖๓ โด้ยประเทศไทยได้้แสิ่ด้งเจตินารมณ์ 
ในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัอยา่งยั�งยนืในอนภูุมิภาคแมโ่ขง แลี่ะเสิ่นอใหข้ยายแผนปฏบัิติิการเช่ยงรายท่�จะสิิ่�นสุิ่ด้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไปอ่ก ๕ ปี จนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื�อใช้เป็นแผนปฏิบัติิการในการปอ้งกันแลี่ะแก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแด้นในอนภูุมิภาคแม่โขง  
ซึ่�งรัฐมนติร่สิิ่�งแวด้ล้ี่อม ๕ ประเทศ ได้้เห็นชอบในหลัี่กการท่�จะขยายแผนดั้งกล่ี่าวติามท่�ประเทศไทยเสิ่นอ โด้ยกำาหนด้เป้าหมาย 
การลี่ด้จำานวนจุด้ความร้อนในอนุภูมิภาคใหม่แลี่ะจัด้ทำารายลี่ะเอ่ยด้ของแผนปฏิบัติิการเช่ยงรายเพิ�มเติิม

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

57



  ประเทศไทยม่ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่�ปุ�น (Japan International  
Cooperation Agency: JICA) ในการแก้ไขปัญหาฝุ�นลี่ะออง PM2.5 เพื�อพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ ได้้แก่ สิ่ำารวจข้อมูลี่ท่�เก่�ยวกับแหล่ี่งกำาเนิด้แลี่ะสิ่าเหตุิของการสิ่ะสิ่มตัิวของฝุ�นลี่ะออง PM2.5 ข้อมูลี่ 
อัติราการระบายของฝุ�นลี่ะออง PM2.5 จากแหล่ี่งกำาเนิด้หลัี่กแยกติามประเภทของเชื�อเพลิี่งท่�ใช้ในประเทศไทย (ระยะเวลี่า  
๑ ปี) แลี่ะพัฒนาระบบฐานข้อมูลี่การระบายมลี่พิษ PM2.5 อย่างยั�งยืนสิ่ำาหรับประเทศไทย พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
ท้องถิึ�นในการแก้ไขปัญหาฝุ�นลี่ะออง PM2.5 จากแหล่ี่งกำาเนิด้ในพื�นท่� โด้ยเลืี่อกพื�นท่�นำาร่องพัฒนาแนวทางการติรวจสิ่อบ 
แหล่ี่งกำาเนิด้แลี่ะคู่มือปฏิบัติิท่�ด่้ในการจัด้การมลี่พิษทางอากาศจากภาคอุติสิ่าหกรรม ฝึกอบรมให้ประเทศเพื�อนบ้าน 
ในกลุ่ี่มอนุภูมิภาคแม่โขง โด้ยเน้นเรื�องการติิด้ติามติรวจวัด้ เก็บตัิวอย่างแลี่ะวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ�นลี่ะออง PM2.5  
ในบรรยากาศแลี่ะการถ่ึายทอด้องค์ความรู้เพื�อป้องกันการเผาในท่�โล่ี่ง (ระยะเวลี่า ๓.๕ - ๔ ปี) (กรมควบคุมมลี่พิษ, ๒๕๖๔)

๒)  การเ ปล่ี่�ยนแปลี่งส่ภัาพภูัมิอัากาศ
  ประเทศในสิ่มาชิกอาเซ่่ยนท่�ได้้รับการประเมินการได้้รับผลี่กระทบจากภัยพิบัติิทางธรรมชาติิอย่างรุนแรง 

ในรอบ ๒๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๒ มากท่�สุิ่ด้ เมื�อเท่ยบกับประเทศติา่งๆ ทั�วโลี่กในรายงาน Global Climate Risk  
Index 2021 คือ สิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพเม่ยนร์มา โด้ยได้้รับผลี่กระทบจากพายุไซ่โคลี่นนากิสิ่ (Nargis) เมื�อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นพายุท่�สิ่ร้างความเส่ิ่ยหายต่ิอประเทศแลี่ะม่ผู้เส่ิ่ยช่วิติมากท่�สุิ่ด้ แลี่ะประเทศท่�ได้้รับการประเมินว่าได้้รับผลี่กระทบ 
จากภัยพิบัติิทางธรรมชาติิเป็นประจำาแลี่ะต่ิอเนื�อง คือ สิ่าธารณรัฐฟิ้ลิี่ปปินส์ิ่ เนื�องจากได้้รับผลี่กระทบจากพายุไต้ิฝุ�นบบพา  
(Bopha) ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ พายุไต้ิฝุ�นไห่เย่�ยน (Hayan) ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ แลี่ะพายุไต้ิฝุ�นมังคุด้ (Mangkhut) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
(Germanwatch, 2021)

  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด้การประชุมคณะทำางานอาเซ่่ยนด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ ครั�งท่� ๑๑  
(11th Meeting of ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)) ผ่านระบบสืิ่�ออิเล็ี่กทรอนิกส์ิ่ เมื�อวันท่�  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โด้ยท่�ประชุมม่มติิท่�สิ่ำาคัญ ได้้แก่ (๑) เห็นชอบต่ิอแผนปฏิบัติิการคณะทำางานอาเซ่่ยนฯ ฉบับปรับปรุง  
(Updated AWGCC Action Plan) รวมทั�งรับรองข้อเสิ่นอโครงการความรว่มมือใหม่ (๒) รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ 
ความร่วมมือในปัจจุบัน แลี่ะขอ้ริเริ�มของอาเซ่่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาท ิข้อริเริ�มของบรไูนด้ารสุิ่ซ่าลี่าม ในฐานะประธานอาเซ่่ยน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แลี่ะความร่วมมือระหว่างอาเซ่่ยนกับสิ่หราชอาณาจักร ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาค่กรอบอนุสัิ่ญญา 
สิ่หประชาชาติิว่าด้้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ สิ่มัยท่� ๒๖ (United Nations Framework Convention on Climate  
Change (UNFCCC COP 26)) ซึ่�งเสิ่นอให้ม่การประชมุระดั้บรัฐมนติร่ในห้วงการประชุมดั้งกล่ี่าว แลี่ะ (๓) เลืี่�อนการพิจารณา 
ร่างแถึลี่งการณ์ร่วมอาเซ่่ยนว่าด้้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศสิ่ำาหรับการประชุมรัฐภาค่ฯ สิ่มัยท่� ๒๖ ไปด้ำาเนินการต่ิอ 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ิบทบาทนำาของบรูไนด้ารุสิ่ซ่าลี่าม ในฐานะประธานอาเซ่่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื�อให้สิ่าระสิ่ำาคัญของ 
ร่างแถึลี่งการณ์ฯ ม่ความเป็นปัจจุบันแลี่ะสิ่อด้คล้ี่องกับประเด็้นการเจรจาภายใต้ิการประชุมรัฐภาค่กรอบอนุสัิ่ญญาฯ  
สิ่มัยท่� ๒๖ กำาหนด้จัด้วันท่� ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลี่าสิ่โกว์ สิ่หราชอาณาจักรบริเตินใหญ่แลี่ะไอร์แลี่นด์้เหนือ  
(สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

  ประเทศไทยได้้เสิ่นอขับเคลืี่�อนการลี่ด้ความเส่ิ่�ยงจากภัยพิบัติิติามกรอบเซ่นได้ของประเทศไทย เพื�อสิ่นับสิ่นุน 
การจัด้ทำาท่าท่แลี่ะถ้ึอยแถึลี่งของประเทศไทยต่ิอท่�ประชุม Asia - Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)  
ครั�งท่� ๘ จัด้ขึ�นระหว่างวันท่� ๒๓ - ๒๖ ม่นาคม ๒๕๖๔ (กรมป้องกันแลี่ะบรรเทาสิ่าธารณภัย, ๒๕๖๔)

๓)  ทรัพ ยากรป่าไม้แลี่ะสั่ตว์ป่า
  พื�นท่�ป�าไม้ในภูมิภาคเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิลี่ด้ลี่งอย่างรวด้เร็ว เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของจำานวนประชากร 

แลี่ะการพัฒนาด้้านเศรษฐกิจ ท่�เป็นแรงกด้ดั้นต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม แลี่ะระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๖๓ พื�นท่�ป�าไม้ถูึกทำาลี่ายไปเป็น 
บริเวณกว้างกว่าพื�นท่�ของสิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐเยอรมน่ แลี่ะมากกว่าครึ�งหนึ�งเกิด้ขึ�นในสิ่าธารณรัฐอินโด้น่เซ่่ย ท่�ดิ้นเหล่ี่านั�น 
ถูึกแผ้วถึางไปเพื�อการเกษติร ด้้วยการปลีู่กต้ินปาล์ี่มนำ�ามันในสิ่าธารณรัฐอินโด้น่เซ่่ย แลี่ะประเทศมาเลี่เซ่่ย ท่�เป็นผู้ผลิี่ติ 
รายใหญ่ท่�สุิ่ด้ของโลี่ก รวมถึึงการลัี่กลี่อบตัิด้ต้ินไม้ท่�เป็นภัยคุกคามในภูมิภาค 
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  พื�นท่�ป�าไม้ลี่ด้ลี่ง ส่ิ่งผลี่ให้เกิด้ความสิู่ญเส่ิ่ยต่ิอสัิ่ติว์เล่ี่�ยงลูี่กด้้วยนมขนาด้ใหญ่เฉพาะถิึ�น อาทิ ลิี่งอุรังอุตัิง เสืิ่อ  
ช้าง แลี่ะแรด้ รวมถึึงสัิ่ติว์แลี่ะพืชชนิด้ต่ิางๆ ท่�ม่ความสิ่ำาคัญต่ิอพื�นท่� การเกิด้ไฟ้ไหม้ป�าหรือการเผาป�าเพื�อให้ได้้พื�นท่� 
ทำาการเกษติรแลี่ะเพื�อให้เกิด้รายได้้มาพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค อย่างไรก็ติาม รัฐบาลี่ของประเทศในภูมิภาคเอเช่ยติะวันออก 
เฉ่ยงใต้ิได้้เพิ�มความติระหนักในเรื�องน่� ม่ความพยายามในการคุ้มครองพื�นท่�ป�าท่�ม่อยู่ แลี่ะม่การจัด้การป�าไม้แลี่ะนำ�ามันปาล์ี่ม 
ให้ม่ความยั�งยืนมากยิ�งขึ�น (Martin R ussell, 2020)

  การด้ำาเนินงานความร่วมมือกับประเทศอาเซ่่ยนของประเทศไทย อาทิ ด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ  
ได้้ด้ำาเนินโครงการลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซ่เรือนกระจกในภาคป�าไม้ โด้ยสิ่ร้างแรงจูงใจแลี่ะกระบวนการม่ส่ิ่วนร่วม ระยะท่� ๒  
เพื�อลี่ด้การปลี่อ่ยก๊าซ่เรือนกระจก เพิ�มการกักเก็บคาร์บอนในพื�นท่�ป�า การปรับตัิวพร้อมรับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภมิูอากาศ  
แลี่ะส่ิ่งเสิ่ริมความเข้มแข็งในภาคป�าไม้เพื�อสิ่นับสิ่นุนการด้ำาเนินการติามพันธกรณ่ระหว่างประเทศ

  ด้้านการป้องกันแลี่ะแก้ไขปัญหาหมอกควัน ม่การเข้าร่วมประชุมร่วมกับประเทศสิ่มาชิก เพื�อพิจารณาแนวทาง 
แลี่ะกำาหนด้ทิศทางในการแก้ไขปัญหามลี่พิษจากหมอกควันข้ามแด้นในอนุภูมิภาคลุ่ี่มนำ�าโขง ในอนุภูมิภาคอาเซ่่ยน  
แลี่ะในภูมิภาคอาเซ่่ยนติอนใต้ิ

  ด้้านท่�เก่�ยวข้องอื�นๆ ได้้แก่ การจัด้ทำาแผนปฏิบติัิการความร่วมมืออาเซ่่ยนด้้านอนุสัิ่ญญา CITES แลี่ะการบังคับใช้ 
กฎหมายเก่�ยวกับสัิ่ติว์ป�าแลี่ะพืชป�า พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (Plan of Action for ASEAN Cooperation on CITES and  
Wildlife Enforcement 2021 - 2025) ซึ่�งได้้ผ่านความเห็นชอบจากท่�ประชุมเจ้าหน้าท่�อาวุโสิ่อาเซ่่ยนด้้านป�าไม้  
แลี่ะระด้บัรัฐมนติร่อาเซ่่ยนด้้านเกษติรแลี่ะป�าไมแ้ล้ี่ว โด้ยประเทศสิ่มาชกิต้ิองด้ำาเนนิการเพื�อให้เป็นไปติามแผนปฏบัิติิการด้งักล่ี่าว  
แลี่ะการประชุมแลี่กเปล่ี่�ยนข้อมูลี่ยุทธศาสิ่ติร์ชาติิในการป้องกันการแพร่โรคติิด้ต่ิอจากสัิ่ติว์สู่ิ่คน (Zoonotic Disease)  
ผ่านการค้าสัิ่ติว์ป�าผิด้กฎหมาย (กรมอุทยานแห่งชาติิ สัิ่ติว์ป�าแลี่ะพันธ์ุพืช, ๒๕๖๔)

๔)  ค่วามหลี่ากหลี่ายทางช่้วภัาพ
  ภูมิภาคเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ เป็นภูมิภาคท่�ม่ความสิ่ำาคัญต่ิอความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพของโลี่ก เนื�องจาก 

ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพของภูมิภาคอาเซ่่ยนคิด้เป็นร้อยลี่ะ ๒๐ ของความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพในโลี่ก ถึึงแม้ว่า 
ภูมิภาคอาเซ่่ยนม่พื�นท่�บนบกรวมกันเพ่ยงร้อยลี่ะ ๓ ของพื�นท่�โลี่ก แติ่ม่ ๓ ประเทศ ได้้แก่ สิ่าธารณรัฐอินโด้น่เซ่่ย มาเลี่เซ่่ย 
แลี่ะสิ่าธารณรัฐฟิ้ลิี่ปปินส์ิ่ อยู่ในกลุ่ี่มประเทศท่�ม่ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพสูิ่งของโลี่ก ในขณะท่�ราชอาณาจักรกัมพูชา  
สิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลี่าว สิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพเม่ยนมาร์ ไทย แลี่ะสิ่าธารณรัฐสัิ่งคมนิยมเว่ยด้นาม เป็น 
ส่ิ่วนหนึ�งของพื�นท่�อินโด้ - เบอรม์า ซึ่�งม่ความสิ่ำาคัญด้้านความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพสิ่งูของโลี่ก แลี่ะใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ม่รายงาน 
ว่าภูมิภาคเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิได้้สูิ่ญเส่ิ่ยพื�นท่�ป�าดั้�งเดิ้มไปแล้ี่วกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ติารางกิโลี่เมติร คิด้เป็นพื�นท่�ป�ามากกว่า 
หนึ�งในสิ่ามของป�าดั้�งเดิ้มท่�พบในภูมิภาค เนื�องจากพื�นท่�ป�าถูึกรบกวนโด้ยกิจกรรมของมนุษย์ (Martin Russell, 2020)

  การด้ำาเนินงานด้้านความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพภายใต้ิกรอบอาเซ่่ยน เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสิ่มาชิก 
อาเซ่่ยน ม่สิ่ำานักเลี่ขาธิการอาเซ่่ยน (ASEAN Secretariat) แลี่ะศูนย์อาเซ่่ยนว่าด้้วยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ (ASEAN  
Centre for Biodiversity: ACB) ผ่านคณะทำางานอาเซ่่ยนด้้านการอนุรักษ์ธรรมชาติิแลี่ะความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ  
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซ่่ยนว่าด้้วยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ แลี่ะการประชุม เจ้าหน้าท่�อาวุโสิ่อาเซ่่ยน 
ด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อม โด้ยใน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑) อุทยานแห่งชาติิเขาสิ่ก จังหวัด้สุิ่ราษฎร์ธาน่ ได้้รับความเห็นชอบเป็นอุทยานมรด้ก 
อาเซ่่ยนลี่ำาดั้บท่� ๕๐ (๒) ส่ิ่งเสิ่ริมการอนุรักษ์แลี่ะการจัด้การความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพในภูมิภาคอาเซ่่ยนผ่านโครงการ  
Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) (๓) ด้ำาเนินโครงการบูรณาการ 
ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพเข้าสู่ิ่ภาคการเกษติรแลี่ะภาคการศึกษา (๔) สิ่นับสิ่นุนการเสิ่ริมสิ่ร้างสิ่มรรถึนะเจ้าหน้าท่� 
เขติห้ามล่ี่าสัิ่ติว์ป�าอ่างเก็บนำ�าห้วยจระเข้มาก - เขติห้ามล่ี่าสัิ่ติว์ป�าอ่างเก็บนำ�าห้วยติลี่าด้ - เขติหา้มล่ี่าสัิ่ติว์ป�าอ่างเก็บนำ�าห้วยสิ่นามบนิ  
จังหวัด้บุร่รัมย ์แลี่ะศูนยศึ์กษาธรรมชาติิบางปู จังหวัด้สิ่มุทรปราการ ติามโครงการ Improving Biodiversity Conservation  
of Wetlands and Migratory Waterbirds in the ASEAN Region - Phase II (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิ 
แลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)
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๕)  ทรัพยากรนำ�า
  ภูมิภาคอาเซ่่ยน สิ่ามารถึแบ่งลัี่กษณะของการได้้รับนำ�าฝนออกเป็นสิ่องเขติ เขติแรก ได้้แก่ บรูไนด้ารุสิ่ซ่าลี่าม  

สิ่าธารณรัฐอินโด้น่เซ่่ย มาเลี่เซ่่ย แลี่ะสิ่าธารณรัฐสิิ่งคโปร์ ได้้รับอิทธิพลี่ของมรสุิ่มติะวันออกเฉ่ยงเหนือ ตัิ�งแต่ิเดื้อนตุิลี่าคม 
ถึึงเดื้อนกุมภาพันธ์ ขณะท่�เขติท่�สิ่องเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซ่่ยนท่�เหลืี่ออยู่ ได้้รับอิทธิพลี่นำ�าฝนจากพายุท่�พัด้เข้ามาใน 
แต่ิลี่ะปี ขณะท่�ปริมาณนำ�าฝนรายปีของสิ่าธารณรัฐอินโด้น่เซ่่ยสูิ่งสุิ่ด้ถึึง ๖,๐๐๐ มิลี่ลิี่เมติร แต่ิในพื�นท่�ส่ิ่วนใหญ่ทางติอนเหนือ 
ของประเทศค่อนข้างแล้ี่ง ม่ปริมาณนำ�าฝน ๖๐๐ - ๗๕๐ มิลี่ลิี่เมติร ด้้านทิศติะวันออกเฉ่ยงเหนือของสิ่าธารณรัฐฟิ้ลิี่ปปินส์ิ่ 
ได้้รับอิทธิพลี่จากพายไุต้ิฝุ�น ในช่วงเดื้อนกรกฎาคมถึึงพฤศจกิายนของทกุปี โด้ยพายไุต้ิฝุ�นทำาให้ม่ปริมาณนำ�าฝนถึึงร้อยลี่ะ ๓๐  
ของนำ�าฝนรายปี เกิด้ขึ�นทางติอนเหนือของประเทศ ขณะท่�ทางติอนใต้ิของหมู่เกาะอาจม่นำ�าฝนเพ่ยงร้อยลี่ะ ๑๐ เท่านั�น  
สิ่ำาหรับปริมาณนำ�าฝนรายปีในประเทศอื�นๆ ในภูมิภาค อาทิ ราชอาณาจักรกัมพูชาม่ปริมาณนำ�าฝนรายปี ๓,๐๐๐ มิลี่ลิี่เมติร  
สิ่าธารณรฐัประชาธปิไติยประชาชนลี่าว ม่ปริมาณนำ�าฝนรายปี ระหวา่ง ๑,๔๐๐ - ๓,๕๐๐ มิลี่ลิี่เมติร แลี่ะประเทศไทย ม่ปริมาณ 
นำ�าฝนรายปีระหว่าง ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มิลี่ลิี่เมติร นอกจากนั�น ปัจจัยท่�ม่อิทธิพลี่ต่ิอปริมาณนำ�ามากหรือน้อยของภูมิภาคอาเซ่่ยน  
ได้้แก่ ปรากฏการณ์เอลี่น่โญแลี่ะลี่าน่ญาท่�เกิด้ขึ�น โด้ยปรากฏการณ์เอลี่น่โญจะทำาให้ม่ปริมาณนำ�าฝนติำ�ากว่าปกติิ ส่ิ่งผลี่ให้เกิด้ 
ความแห้งแล้ี่ง ปริมาณนำ�าใช้เพื�อการอุปโภคบริโภคไม่เพ่ยงพอ เกิด้ไฟ้ป�า แลี่ะความเส่ิ่ยหายต่ิอเศรษฐกิจในภูมิภาค ในขณะท่� 
ปรากฏการณ์ลี่าน่ญาจะทำาให้ม่ปริมาณนำ�าฝนในปีนั�นๆ มากกว่าปกติิ (Keizrul bin Abdullah, 2017)

  ภูมิภาคอาเซ่่ยนม่ความร่วมมือกันในการบริหารจัด้การระบบนิเวศของแม่นำ�าโขง ซึ่�งบริเวณต้ินนำ�าม่การก่อสิ่ร้าง 
เขื�อนกักเก็บนำ�า หรือกิจกรรมอื�นของมนุษย ์เช่น การตัิด้ไม้ การทำาเหมืองทราย แลี่ะการขยายระบบชลี่ประทานเพื�อการเกษติร  
เป็นต้ิน โด้ยม่ประเทศติ่างๆ ม่พื�นท่�อยู่ในพื�นท่�ลุ่ี่มนำ�าของแม่นำ�าโขง ดั้งน่� สิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลี่าว สิ่าธารณรัฐ 
ประชาชนจ่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สิ่าธารณรัฐสัิ่งคมนิยมเว่ยด้นาม แลี่ะสิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพเม่ยนมา (Hoang Thi Ha  
& Farah Nadine Seth, 2021)

  ประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำางานอาเซ่่ยนว่าด้้วยการจัด้การทรัพยากรนำ�า (ASEAN Working Group on Water  
Resources Management: AWGWRM) ของอาเซ่่ยน ด้ำาเนินงานภายใต้ิแผนงาน Water Conservation ในกิจกรรม ASEAN  
Guidelines on Water Resources Conservation ภายใติแ้ผนยุทธศาสิ่ติร์ด้ำาเนินงานภายใต้ิแผนงาน Water Conservation  
ในกิจกรรม ASEAN Guidelines on Water Resources Conservation ภายใต้ิแผนยุทธศาสิ่ติร์อาเซ่่ยนด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อม  
(ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) แลี่ะแผนปฏิบัติิงาน (AWGWRM Action Plan)

  ประเทศไทยแลี่ะสิ่าธารณรฐัประชาธิปไติยประชาชนลี่าว (สิ่ปป.ลี่าว) ลี่งนามแผนการด้ำาเนินงานความร่วมมือ 

ด้้านทรัพยากรนำ�าไทย - สิ่ปป.ลี่าว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เมื�อวันท่� ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายใต้ิบันทึกความเข้าใจว่าด้้วยความร่วมมือ 
ด้้านทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิ่ิ�งแวด้ลี่้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิ่ิ�งแวด้ลี่้อมแห่งราชอาณาจักรไทย  
แลี่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมแห่งสิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลี่าว โด้ยแผนการด้ำาเนินงานดั้งกล่ี่าว  
ประกอบด้้วยความร่วมมือใน ๔ กิจกรรมหลี่ัก ได้้แก่ (๑) ศูนย์สิ่าธิติแห่งชาติิ (๒) การจัด้การลุ่ี่มนำ�า (๓) การจัด้สิ่รรนำ�า  
แลี่ะ (๔) การวิจัยแลี่ะพัฒนาทรัพยากรนำ�า (กรมทรัพยากรนำ�า, ๒๕๖๔)

๖)  ทรัพยากรทางทะเลี่แลี่ะช้ายฝ่ั่�ง
  ชายฝั�งของภูมิภาคอาเซ่่ยนม่ความยาวประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ กิโลี่เมติร เป็นแหล่ี่งท่�อยู่ของสิ่ิ�งม่ช่วิติท่�อาศัยอยู่ 

บริเวณชายฝั�งแลี่ะทะเลี่เป็นอันดั้บสิ่ามของโลี่ก ม่ทั�งปะการัง ป�าชายเลี่น ชายหาด้หินทราย หญ้าทะเลี่ แลี่ะสิ่าหร่ายทะเลี่  
สิ่ามารถึจับปลี่าเป็นแหล่ี่งโปรต่ินท่�สิ่ำาคัญของภูมิภาค โด้ยม่การสัิ่ด้ส่ิ่วนของการบริโภคปลี่าต่ิอคนระหว่าง ๑๓.๑ - ๓๓.๖ กิโลี่กรัม  
(Association of Southeast Asian Nations, 2021)

  นอกจากน่� ประชากรประมาณ ๒๐ ล้ี่านคนท่�อาศัยแถึบชายฝั�ง สิ่ามารถึส่ิ่งผลิี่ติภัณฑ์์ปลี่าแลี่ะผลิี่ติภัณฑ์์ 
จากทะเลี่ร้อยลี่ะ ๒๕ ของผลี่ิติภัณฑ์์ดั้งกล่ี่าวจากทั�วโลี่ก แติ่การใช้ทรัพยากรด้ังกล่ี่าวก่อให้เกิด้ความเส่ิ่ยหายต่ิอระบบนิเวศ 
ของสิ่ิ�งม่ช่วิติในนำ�า ทั�งในเรื�องท่�อยูอ่าศยั การใช้ทรัพยากรเกนิศักยภาพ การทำาประมงผดิ้กฎหมาย ทำาใหเ้กิด้การคกุคามทรพัยากร 
ทางทะเลี่แลี่ะชายฝั�ง 
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  หลี่ายประเทศในอาเซ่่ยนหรือหกในสิ่ิบประเทศสิ่มาชิกของอาเซ่่ยนท่�ทิ�งขยะพลี่าสิ่ติิกลี่งสู่ิ่ทะเลี่ คาด้ว่าม่ถึึง  
๓๑ ล้ี่านตัินต่ิอปี ทำาให้พลี่าสิ่ติิกเป็นอันติรายต่ิอสิิ่�งม่ช่วิติในทะเลี่ ทำาลี่ายแหล่ี่งท่�อยู่อาศัยของสิิ่�งม่ช่วิติในทะเลี่ ส่ิ่งผลี่กระทบ 
ต่ิอการท่องเท่�ยวเชิงนิเวศ แลี่ะสิุ่ขภาพของมนุษย์ แลี่ะอาเซ่่ยนจัด้ทำาแผนปฏิบัติิการระด้ับภูมิภาคอาเซ่่ยนเพื�อจัด้การปัญหา 
ขยะทะเลี่ของประเทศสิ่มาชิกอาเซ่่ยนระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื�อสิ่ร้างความร่วมมือกันกำาหนด้กลี่ยุทธ์ในการแก้ไข 
ปัญหาขยะพลี่าสิ่ติิกทางทะเลี่ติลี่อด้ทั�งภูมิภาคให้ม่ประสิิ่ทธิภาพ แต่ิปัญหาขยะพลี่าสิ่ติิกทางทะเลี่เป็นปัญหาท่�เกิด้ขึ�น 
ข้ามเขติแด้นของประเทศ จึงต้ิองร่วมมือกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประกอบกับสิ่ถึานการณ์การระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ทำาให้ 
ปริมาณขยะพลี่าสิ่ติิกท่�ใช้ครั�งเด่้ยวแล้ี่วทิ�งจากชุมชนเพิ�มขึ�นอย่างรวด้เร็ว รวมถึึงขยะอันติรายท่�เกิด้จากการใช้ป้องกันโรค 
โควิด้  19 มากขึ�นอย่างรวด้เร็ว (Government Public Relations Department of Thailand, 2021)

  การประชุม The 34th ASEAN Summit จัด้ขึ�น ณ ประเทศไทย เมื�อวันท่� ๒๒ มิถุึนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบ  
“Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region” แลี่ะขอให้ประเทศสิ่มาชิกอาเซ่่ยน 
ด้ำาเนินการติาม “ASEAN Framework of Action on Marine Debris” จากกรอบอาเซ่่ยนดั้งกล่ี่าว องค์กร Southeast Asian  
Fisheries Development Center (SEAFDEC) จึงได้้เริ�มโครงการ “Regional Collaborative Research and  
Capacity Building for Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia”  
ด้ำาเนินการระหว่าง ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ ประเทศสิ่มาชิกเข้าร่วมโครงการเพื�อร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะทะเลี่ท่�มาจาก 
ภาคประมง โด้ยเฉพาะ Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear หรือ ALDFG ประเทศไทยจึงได้้ 
ด้ำาเนินโครงการ Marine Debris from Fisheries แลี่ะจัด้ทำา A Technical Guideline Outlining the Status of ALDFG  
in ASEAN and Measures to Prevent and Remove ALDFG โด้ยประเมินความเสิ่่�ยง สิ่ถึานะไมโครพลี่าสิ่ติิก 
ในสิิ่�งแวด้ล้ี่อม แลี่ะเสิ่ริมสิ่ร้างศักยภาพให้เเก่อาเซ่่ยนด้้านวิธ่การเก็บแลี่ะวิเคราะห์ขยะทะเลี่แลี่ะไมโครพลี่าสิ่ติิก แลี่ะจะจัด้เวท่ 
การประชุมสิ่ร้างความติระหนักเรื�องการจัด้การขยะทะเลี่ แลี่ะพัฒนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย แลี่ะจัด้ทำาคู่มือ 
เชิงเทคนิคสิ่ำาหรับการทำาเครื�องหมายเครื�องมือประมง (กรมประมง, ๒๕๖๔)

๑.๒.๓ อันุสั่ญญา แลี่ะข้อัตกลี่งระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมช้าติแลี่ะสิ่�งแวดล้ี่อัม
  ประเทศไทยลี่งนามเข้าร่วมในอนุสัิ่ญญา แลี่ะด้ำาเนินงานติามข้อติกลี่งระหว่างประเทศ รวมถึึงร่วมมือกับ 

ต่ิางประเทศ เพื�อแก้ไขแลี่ะป้องกันปัญหาความเสืิ่�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะคุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ดั้งน่�

๑)  เป้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน
  ประเทศไทยได้้ด้ำาเนนิงานสิ่อด้คลี่อ้งกับเป้าหมายการพฒันาท่�ยั�งยนืทั�ง ๑๗ เปา้หมาย โด้ยม่เป้าหมายท่�เก่�ยวข้อง 

กับทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม จำานวน ๔ เป้าหมาย ได้้แก่ เป้าหมายท่� ๑๒ ๑๓ ๑๔ แลี่ะ ๑๕ ม่การด้ำาเนินงาน 
ท่�สิ่ำาคัญ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดั้งน่�

  เป้าหมายท่� ๑๒ สิ่ร้างหลัี่กประกันให้ม่รูปแบบการบริโภคแลี่ะผลิี่ติท่�ยั�งยืน ได้้ด้ำาเนินการ (๑) ประเมิน 
ความสิู่ญเส่ิ่ยอาหารผลี่ิติภัณฑ์์เกษติรแลี่ะอาหารระด้ับชาติิ เพื�อประเมินดั้ชน่การสูิ่ญเส่ิ่ยอาหาร (Food loss index)  
(๒) จัด้ทำา (ร่าง) กรอบแผนท่�นำาทางการจัด้การขยะอาหารของประเทศไทย (Thailand Food Waste Management  
Road Map)  เพื�อลี่ด้ปริมาณขยะอาหารร้อยลี่ะ ๒๕ ภายใน  พ.ศ. ๒๕๖๘ แลี่ะลี่ด้ปริมาณขยะอาหารร้อยลี่ะ ๕๐  
ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ (๓) ผลัี่กดั้นการด้ำาเนินงานด้้านสิ่ารเคม่อันติรายแลี่ะสิ่ารเคม่อื�นๆ ติามพันธกรณ่ของกรอบอนุสัิ่ญญา 
แลี่ะพิธ่สิ่าร ได้้แก่ อนุสัิ่ญญาบาเซ่ลี่ว่าด้้วยการควบคุมการเคลืี่�อนย้ายข้ามแด้นของของเส่ิ่ยอันติรายแลี่ะการกำาจัด้ อนุสัิ่ญญา 
รอติเติอร์ดั้มว่าด้้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลี่สิ่ารเคม่ล่ี่วงหน้าสิ่ำาหรับสิ่ารเคม่อันติรายแลี่ะสิ่ารเคม่ป้องกันกำาจัด้ศัติรูพืชแลี่ะ 
สัิ่ติว์บางชนิด้ในการค้าระหว่างประเทศ อนุสัิ่ญญาสิ่ติอกโฮล์ี่มว่าด้้วยสิ่ารมลี่พิษท่�ติกค้างยาวนาน อนุสัิ่ญญามินามาติะ 
ว่าด้้วยปรอท แลี่ะพธ่ิสิ่ารมอนทร่ออลี่วา่ด้้วยสิ่ารทำาลี่ายชั�นบรรยากาศโอโซ่น (๔) จัด้การกากอตุิสิ่าหกรรมอนัติรายอยา่งถูึกวิธ่  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๑.๒๓ ล้ี่านตัิน จากท่�ม่อยู่ จำานวน ๑.๓๕ ล้ี่านตัิน (๕) รายงานข้อมูลี่จำานวนบริษัทจด้ทะเบ่ยน  
ท่�รายงานความยั�งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๑๔๖ บรษัิท จากบรษัิทจด้ทะเบ่ยนทั�งหมด้ ๗๒๕ บรษัิท คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๒๐.๑๔  
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(๖) จัด้ซื่�อจัด้จ้างสิิ่นค้าแลี่ะบริการท่�เป็นมิติรกับสิิ่�งแวด้ลี่้อมม่ปริมาณเพิ�มขึ�น รวมถึึงม่จำานวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสิ่าหกิจ  
สิ่ถึาบันอุด้มศึกษา แลี่ะองค์กรปกครองส่ิ่วนท้องถิึ�นเพิ�มสูิ่งขึ�น แลี่ะ (๗) จัด้ทำาบัญช่ประชาชาติิด้้านการท่องเท่�ยวท่�รวมต้ินทุน 
ด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อม (Tourism Satellite Account-System of Environmental Economic Accounting: TSA - SEEA)  
ในเขติพัฒนาการท่องเท่�ยวท่�สิ่ำาคัญ การจัด้ทำากรอบการวิจัยด้้านทรัพยากรช่วภาพแลี่ะการพัฒนาท่�ยั�งยืนในเรื�องข่ด้ความสิ่ามารถึ 
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหล่ี่งท่องเท่�ยว

  เป้าหมายท่� ๑๓ ปฏิบัติิการอยา่งเร่งด่้วนเพื�อต่ิอสู้ิ่กับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศแลี่ะผลี่กระทบท่�เกิด้ขึ�น  
ได้้ด้ำาเนินการ (๑) ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลี่น์ หัวข้อ “การขับเคลืี่�อนการลี่ด้ความเสิ่่�ยงจากภัยพิบัติิหลัี่งสิ่ถึานการณ์ 
โรคโควิด้ 19 (Covid-19 Effect to DRR in Thailand)” เพื�อขับเคลืี่�อนหลัี่กการกรุงเทพฯ ว่าด้้วยการอนุวัติิประเด็้น 
สิ่าธารณสุิ่ขภายใต้ิกรอบการด้ำาเนินงานเซ่นได้ แลี่ะลี่ด้ความเส่ิ่�ยงจากภัยพิบัติิ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ิ 
องค์การสิ่หประชาชาติิ แลี่ะองค์การอนามัยโลี่กประจำาประเทศไทย (๒) การจัด้ทำาแผนท่�นำาทางการลี่ด้ก๊าซ่เรือนกระจก 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ เพื�อเป็นกรอบการด้ำาเนินงานท่�จะนำาไปสู่ิ่การบรรลุี่เป้าหมายการลี่ด้ก๊าซ่เรือนกระจก 
ของประเทศท่�ร้อยลี่ะ ๒๐ จากกรณ่ปกติิ พ.ศ. ๒๕๗๓ ภายใต้ิการด้ำาเนินงานของการม่ส่ิ่วนร่วมท่�ประเทศกำาหนด้ (NDC)  
ด้ำาเนินการใน ๓ สิ่าขาหลัี่ก ได้้แก่ สิ่าขาพลัี่งงานแลี่ะขนส่ิ่ง สิ่าขากระบวนการทางอุติสิ่าหกรรมแลี่ะการใช้ผลิี่ติภัณฑ์์  
แลี่ะสิ่าขาการจดั้การของเส่ิ่ย แลี่ะการจดั้ทำาแผนปฏบัิติิการลี่ด้กา๊ซ่เรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ รายสิ่าขา ได้้แก่  
สิ่าขาพลัี่งงาน สิ่าขาคมนาคมขนส่ิ่ง สิ่าขากระบวนการทางอุติสิ่าหกรรมแลี่ะการใช้ผลิี่ติภัณฑ์์รวมถึึงนำ�าเส่ิ่ยอุติสิ่าหกรรม  
แลี่ะสิ่าขาการจัด้การของเส่ิ่ยชุมชน แลี่ะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยสิ่ามารถึลี่ด้ก๊าซ่เรือนกระจกได้้ทั�งสิิ่�น ๕๗.๘๔ MtCO2eq  
คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๑๕.๗๖ (๓) ด้ำาเนินโครงการพัฒนากระบวนการเร่ยนรู้ด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศระดั้บเยาวชน  
แลี่ะเสิ่ริมสิ่ร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิึ�นในการรับมือต่ิอผลี่กระทบจากความเส่ิ่�ยงท่�เกิด้จากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ  
(สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

  เป้าหมายท่� ๑๔ อนุรักษ์แลี่ะใช้ประโยชน์จากมหาสิ่มุทร ทะเลี่ แลี่ะทรัพยากรทางทะเลี่อย่างยั�งยืนเพื�อการพัฒนาท่�ยั�งยืน  
ได้้ด้ำาเนินการ  ดั้งน่� (๑) สิ่ำานักงานเลี่ขาธิการอาเซ่่ยน กลี่ไกการเสิ่ริมสิ่ร้างความร่วมมือระหว่างอ่ยู - อาเซ่่ยน (E - READI)  
แลี่ะประเทศไทยได้้ร่วมกันจัด้ทำาเอกสิ่ารสิ่ำาคัญของการขับเคลืี่�อนงานต่ิอต้ิานการทำาประมง AN - IUU จำานวน ๓ ฉบับ คือ กรอบความร่วมมือ  
(Cooperation Framework) ขอบเขติของงาน (Term of Reference) แลี่ะกฎระเบ่ยบแลี่ะข้อปฏิบัติิ (Rules of Procedure)  
ผ่านการรับรองจากการประชุมรัฐมนติร่อาเซ่่ยนด้้านการเกษติรแลี่ะป�าไม้ (AMAF) ครั�งท่� ๔๒ เมื�อวันท่� ๒๑ ตุิลี่าคม ๒๕๖๓  
แลี่ะเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่�ตัิ�งศูนยเ์ครือข่ายอาเซ่่ยนเพื�อการต่ิอต้ิานการทำาประมง (AN IUU Network Centre)  
แลี่ะพัฒนาระบบการแลี่กเปล่ี่�ยนข้อมูลี่ออนไลี่น์ ภายใต้ิเครือข่ายอาเซ่่ยนเพื�อการต่ิอต้ิานการทำาประมง IUU (AN - IUU)  
ซึ่�งรวมถึึงการเป็นประเทศเจ้าภาพจัด้การประชุมผู้ประสิ่านงานหลี่ักของเครือข่ายอาเซ่่ยนเพื�อการต่ิอต้ิานการประมงไอยูยู  
ครั�งท่� 1 (The 1st meeting of AN - IUU Focal Point) ในเดื้อนธันวาคม ๒๕๖๓ (๒) ประเทศไทยในฐานะประเทศสิ่มาชิก  
SEAFDEC สิ่นับสิ่นุนการด้ำาเนินงานติาม The ASEAN - SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable  
Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020 ซึ่�งครอบคลุี่มประเด็้นการป้องกัน ยับยั�ง  
แลี่ะขจัด้การทำาการประมง IUU ในภูมิภาค นอกจากน่� ได้้ลี่งมติิรับรองแผนปฏิบัติิการ ASEAN - SEAFDEC ด้้านประมงเพื�อให้เกิด้ 
ความมั�นคงด้้านอาหารของภูมิภาคอาเซ่่ยน (กรมประมง, ๒๕๖๔)

  เป้าหมายท่� ๑๕ ปกป้อง ฟ้้�นฟู้ แลี่ะสิ่่งเสิ่ริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั�งยืน การบริหารจัด้การป�าไม้ 
ท่�ยั�งยืน การต่ิอต้ิานการแปรสิ่ภาพเป็นทะเลี่ทราย หยุด้ยั�งการเสืิ่�อมโทรมของดิ้นแลี่ะฟ้้�นฟู้สิ่ภาพด้ิน แลี่ะหยุด้ยั�งการสูิ่ญเส่ิ่ย 

ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ ได้้ด้ำาเนินการ  ดั้งน่�  (๑) การลี่าด้ติระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ท่�ได้้นำาวิทยาศาสิ่ติร์แลี่ะเทคโนโลี่ย่ 
มาส่ิ่งเสิ่ริมการทำางานของเจ้าหน้าท่� ในการสิ่ำารวจ ติรวจวัด้ แลี่ะเก็บข้อมูลี่อย่างลี่ะเอ่ยด้ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื�อจัด้การ 
แลี่ะป้องกันป�าได้้อยา่งม่ประสิิ่ทธิภาพ พร้อมแลี่กเปล่ี่�ยนเร่ยนรู้ประสิ่บการณ์ด้้านการอนุรักษ์ แลี่ะสิ่ร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับประเทศเพื�อนบ้าน (กรมอุทยานแห่งชาติิ สัิ่ติว์ป�า แลี่ะพันธ์ุพืช, ๒๕๖๔) (๒) การศึกษาแนวทางการสิ่ร้าง 
ความร่วมมือผ่านเครื�องมือแลี่ะกลี่ไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานช่วภาพสู่ิ่ระดั้บสิ่ากลี่ จำานวน ๔ กิจกรรม ได้้แก่ การท่องเท่�ยว 
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ช่วภาพ (Biotourism) ติราส่ิ่งเสิ่ริมผลิี่ติภัณฑ์์แลี่ะบริการจากความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ (Bio Economy Promotion  
Mark) ผลี่ิติภัณฑ์์จากฐานช่วภาพ (Biodiversity - based Products) แลี่ะโครงการไม้ม่ค่า - ป�าชุมชน (สิ่ำานักงานพัฒนา 
เศรษฐกิจจากฐานช่วภาพ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๔) แลี่ะ (๓) การจัด้ทำาเป้าหมายแลี่ะติัวช่�วัด้ความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การ 
ทรัพยากรท่�ดิ้น เพื�อกำาหนด้มาติรการการจัด้การดิ้นเสืิ่�อมโทรมในระดั้บพื�นท่� กรณ่ศึกษา: จังหวัด้นครราชส่ิ่มา โด้ยเป็น 
การประเมินตัิวช่�วัด้ความสิ่มดุ้ลี่ของจัด้การทรัพยากรท่�ดิ้นในระดั้บพื�นท่� เพื�อประเมินตัิวช่�วัด้ติามกรอบของ UNCCD (Progress  
Indicators) ในระด้ับพื�นท่� ได้้แก่ ผลิี่ติภาพของท่�ดิ้น (Land Productivity: LUP) การกักเก็บคาร์บอนอินทร่ย์ในดิ้น (Soil  
Carbon Stock: SOC) แลี่ะพืชปกคลุี่มดิ้นแลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งพืชปกคลุี่มดิ้น (Land Cover/Land Cover Change:  
LUC) เพื�อนำาผลี่จากการศึกษามาวิเคราะห์แนวโน้มความเสืิ่�อมโทรมของทรัพยากรท่�ดิ้น แลี่ะสิ่รุปจัด้ทำาเป็นคู่มือแนวทาง 
การจัด้การด้้านความสิ่มดุ้ลี่ของการใช้ท่�ดิ้นในระดั้บพื�นท่�เพื�อการอนุรักษ์แลี่ะป้องกันไม่ให้เกิด้ความเสืิ่�อมโทรมของท่�ดิ้น  
แลี่ะขยายผลี่ไปยงัพื�นท่�อื�นๆ ครอบคลี่มุทั�งประเทศ อ่กทั�งยังใช้เป็นฐานข้อมูลี่ท่�สิ่ำาคัญในการวเิคราะห์ในระดั้บท่�สูิ่งขึ�น (Scaling  
Up) สิ่ำาหรับจัด้ทำาแผนความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การท่�ดิ้น แลี่ะกำาหนด้นโยบายในระดั้บประเทศ (กรมพัฒนาท่�ดิ้น, ๒๕๖๔)

๒)  อันุสั่ญญาส่หประช้าช้าติว่าด้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งส่ภัาพภูัมิอัากาศ
  การประชุมรัฐภาค่กรอบอนุสัิ่ญญาสิ่หประชาชาติิว่าด้้วยการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ สิ่มัยท่� ๒๕  

(COP 25) การประชมุรัฐภาค่พธ่ิสิ่ารเก่ยวโติ สิ่มัยท่� ๑๕ (CMP 15) การประชมุรัฐภาค่ความติกลี่งปาร่สิ่ สิ่มัยท่� ๒ (CMA 2)  
แลี่ะการประชุมอื�นท่�เก่�ยวข้อง จัด้ขึ�นระหว่างวันท่� ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงมาด้ริด้ ราชอาณาจักรสิ่เปน  
โด้ยม่รัฐมนติร่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่�งม่ 
จุด้ประสิ่งค์เพื�อเสิ่ริมสิ่ร้างความร่วมมือด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศระดั้บโลี่กแลี่ะรับทราบความก้าวหน้าการด้ำาเนินงาน 
ในรอบปีท่�ผ่านมา เพื�อให้บรรลุี่ติามเป้าหมายของกรอบอนุสัิ่ญญาฯ โด้ยเมื�อวันท่� ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทย 
ได้้กล่ี่าวถ้ึอยแถึลี่งในนามของประเทศแลี่ะประธานอาเซ่่ยนปี ๒๕๖๒ แสิ่ด้งจุด้ยืนการด้ำาเนินงานด้้านการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
สิ่ภาพภูมิอากาศของประเทศ แลี่ะเมื�อวันท่� ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้้ลี่งนามในปฏิญญาว่าด้้วยการลี่ด้ก๊าซ่ไนติรัสิ่ออกไซ่ด์้  
(N2O) ในการผลี่ติิกรด้ไนติรกิ ซึ่�งเป็นส่ิ่วนหนึ�งของขอ้ริเริ�ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิให้เกิด้ 
การลี่ด้ก๊าซ่ไนติรัสิ่ออกไซ่ด์้จากการผลิี่ติกรด้ไนติริกในระยะยาวอย่างยั�งยืน (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิ 
แลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

๓)  อันุสั่ญญาว่าด้วยค่วามหลี่ากหลี่ายทางช่้วภัาพ
  อนุสัิ่ญญาว่าด้้วยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ อยู่ระหว่างการจัด้ทำากรอบงานความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ 

ของโลี่กหลัี่งปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่�งนอกจากจะกำาหนด้เป้าหมายการด้ำาเนินงานให้สิ่อด้คล้ี่องกับวาระการพัฒนาท่�ยั�งยนื ค.ศ. ๒๐๓๐  
แลี่ะวิสัิ่ยทัศน์ ค.ศ. ๒๐๕๐ เพื�อมุ่งสู่ิ่การม่ช่วิติท่�กลี่มกลืี่นกับธรรมชาติิ (living in harmony with nature) แล้ี่ว ยงัเชื�อมโยง 
กับความติกลี่งระหว่างประเทศด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อมอื�นๆ ด้้วย โด้ยท่�กรอบงานฯ ได้้เน้นยำ�าการลี่ด้ภัยคุกคาม แลี่ะการฟ้้�นฟู้ 
ทั�งระบบนเิวศแลี่ะชนดิ้พันธ์ุ มุ่งเนน้การด้ำาเนนิงานติามวตัิถุึประสิ่งคข์องอนสัุิ่ญญาฯ ทั�ง ๓ ข้อ (การอนรัุกษ์ การใช้ประโยชน์  
แลี่ะการแบ่งปันผลี่ประโยชน์อย่างเท่าเท่ยมแลี่ะยุติิธรรม)

  ทั�งน่� การจัด้ทำา ทบทวน แลี่ะปรับปรุงแผนปฏิบัติิการจัด้การความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพของประเทศไทย  
ได้้คำานึงถึึงความสิ่อด้คล้ี่องกับกรอบการด้ำาเนินงานของอนุสัิ่ญญาว่าด้้วยความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ แลี่ะบริบทความพร้อม 
ของประเทศทั�งในเชิงนโยบายแลี่ะงบประมาณ เพื�อสิ่นับสิ่นุนการปฏิบัติิงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเติร่ยมความพร้อม 
เพื�อจัด้ทำาแผนปฏิบัติิการจัด้การความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ ฉบับใหม่บนพื�นฐานของนโยบายของประเทศท่�ครอบคลุี่ม/ 
เชื�อมโยงประเด็้นด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อมต่ิางๆ แลี่ะการด้ำาเนินงานเพื�อสิ่นับสิ่นุนกรอบงานความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพฯ การทบทวน 
แผนกลี่ยุทธ์แลี่ะแผนปฏิบัติิการจัด้การความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพให้สิ่ามารถึปรับเปล่ี่�ยน (Rolling Plan) ติามสิ่ถึานการณ์ 
แลี่ะสิ่ามารถึถ่ึายทอด้งานไปสู่ิ่แผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง เพื�อให้เกิด้เป้าหมายการด้ำาเนินงานท่�ชัด้เจน 
ในทิศทางเด่้ยวกัน

รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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  แม้ประเทศไทยจะยังไม่เข้าร่วมเป็นภาค่พิธ่สิ่ารนาโงยาว่าด้้วยการเข้าถึึงทรัพยากรพันธุกรรมแลี่ะการแบ่งปัน 
ผลี่ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเท่ยมแลี่ะยุติิธรรม แต่ิในเวท่ระดั้บโลี่กได้้ผนวกประเด้็นเรื�องการเข้าถึึง 
แลี่ะแบ่งปันผลี่ประโยชน์ ไว้เป็นเป้าประสิ่งค์แลี่ะเป้าหมายของกรอบงานฯ ดั้งนั�น ประเทศไทยจึงต้ิองเติร่ยมความพร้อมสิ่ำาหรับ 
รองรับการด้ำาเนินงานในอนาคติท่�สิ่อด้คล้ี่องกับประชาคมโลี่กด้้วย เพื�อรักษาผลี่ประโยชน์ของประเทศไทยสิ่ำาหรับการเจรจา 
ต่ิอรองเรื�องการเข้าถึึงแลี่ะแบ่งปันผลี่ประโยชน์ในเวท่ระหว่างประเทศในอนาคติ (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

๔)  พิธ่ส่ารค่าร์ตาเฮนาว่าด้วยค่วามปลี่อัดภััยทางช่้วภัาพ
  ประเทศไทยจัด้ทำา (ร่าง) พระราชบัญญัติิความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ พ.ศ. .... ซึ่�งได้้ผนวกเรื�องความปลี่อด้ภัย 

ทางช่วภาพ  ไว้ในหมวด้ ๖ การควบคุมผลี่กระทบติ่อความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ  โด้ยม่หลัี่กการเพื�อกำาหนด้ 
กลี่ไกการกำากับดู้แลี่กิจกรรมท่�เก่�ยวกับสิิ่�งม่ช่วิติดั้ด้แปลี่งพันธุกรรม ทั�งท่�พัฒนาขึ�นในประเทศแลี่ะนำาเข้าจากต่ิางประเทศ 
ในทุกกระบวนการให้ม่ความปลี่อด้ภัยทางช่วภาพแลี่ะไม่ส่ิ่งผลี่กระทบต่ิอความหลี่ากหลี่ายทางช่วภาพ สิ่อด้คล้ี่องกับแนวทาง 
ระมัด้ระวังล่ี่วงหน้า แลี่ะพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลี่ข่าวสิ่ารความปลี่อด้ภัยทางช่วภาพของประเทศไทย ในรูปแบบ 
เว็บไซ่ต์ิด้้านความปลี่อด้ภัยระด้ับประเทศไทย (Thailand Biosafety - Clearing House): http://bch-thai.onep.go.th  
เพื�อส่ิ่งเสิ่ริมการม่ส่ิ่วนร่วม การเข้าถึึงข้อมูลี่ข่าวสิ่าร แลี่ะการติดั้สิิ่นใจเก่�ยวกับความปลี่อด้ภยัทางช่วภาพแลี่ะสิิ่�งม่ช่วิติดั้ด้แปลี่ง 
พันธุกรรม รวมทั�งสิ่นับสิ่นุนการสิ่ร้างเครือข่ายแลี่กเปล่ี่�ยนแลี่ะเชื�อมโยงข้อมูลี่ระหว่างหน่วยงาน (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

๕)  อันุสั่ญญาว่าด้วยพื�นท่�ชุ่้มนำ�า
  ประเทศไทยได้้ด้ำาเนินการเพื�อเพิ�มประสิ่ิทธิภาพการจัด้การพื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญระหว่างประเทศ  

(แรมซ่าร์ไซ่ต์ิ) แลี่ะพื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญของประเทศ ดั้งน่� (๑) ขึ�นทะเบ่ยนพื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญระหว่างประเทศ  
(แรมซ่าร์ไซ่ต์ิ) เป็นไปติามพันธกรณ่ของอนุสัิ่ญญาฯ ท่�กำาหนด้ให้ภาค่สิ่มาชิกต้ิองกำาหนด้พื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�เหมาะสิ่มในดิ้นแด้น 
ของติน เพื�อรวมไว้ในทะเบ่ยนพื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญระหว่างประเทศ ขณะน่�ม่การด้ำาเนินการจำานวน ๔ พื�นท่� ได้้แก่  
พื�นท่�ชุ่มนำ�าแม่นำ�าสิ่งครามติอนล่ี่าง จังหวัด้นครพนม ปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสิ่ำานักเลี่ขาธิการอนุสัิ่ญญาว่าด้้วย 
พื�นท่�ชุ่มนำ�าแล้ี่ว โด้ยได้้ขึ�นทะเบ่ยนเมื�อวันท่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นแรมซ่าร์ไซ่ต์ิ ลี่ำาดั้บท่� ๒,๔๒๐ ของโลี่ก แลี่ะเป็น 
ลี่ำาดั้บท่� ๑๕ ของประเทศไทย พื�นท่�ชุ่มนำ�าศูนย์ศึกษาธรรมชาติิฯ บางปู จังหวัด้สิ่มุทรปราการ อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่ิอการด้ำาเนินงานท่�ผ่านมา พื�นท่�ชุ่มนำ�าแม่นำ�าบางปะกง จังหวัด้ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
จังหวัด้ฉะเชิงเทรา แลี่ะพื�นท่�ชุ่มนำ�าอุทยานแห่งชาติิทะเลี่บัน แลี่ะเขติห้ามล่ี่าสัิ่ติว์สัิ่ติว์ป�าหนองปลัี่กพระยา - เขาระยาบังสิ่า  
จังหวัด้สิ่ตูิลี่ อยู่ระหว่างการจัด้เติร่ยมข้อมูลี่ Ramsar Information Sheet (๒) ปรับปรุงทะเบ่ยนรายนามพื�นท่�ชุ่มนำ�า 
ท่�ม่ความสิ่ำาคัญของประเทศ แลี่ะมาติรการอนุรักษ์พื�นท่�ชุ่มนำ�า พร้อมขอบเขติพื�นท่�ชุ่มนำ�า  เพื�อให้การบริหารจัด้การ 
พื�นท่�ชุ่มนำ�าของประเทศไทยเป็นไปอย่างม่ประสิิ่ทธิภาพ (๓) การจัด้ทำารายงานแห่งชาติิ (National Report) ภายใต้ิอนุสัิ่ญญา 
ว่าด้้วยพื�นท่�ชุ่มนำ�า (๔) จัด้ทำาคู่มือการบริหารจัด้การพื�นท่�ชุ่มนำ�าแบบม่ส่ิ่วนร่วม ม่วัติถุึประสิ่งค์เพื�อพัฒนารูปแบบ เครื�องมือ 
กลี่ไก หรือกระบวนการในการบริหารจัด้การพื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญของประเทศโด้ยกระบวนการม่ส่ิ่วนร่วม แลี่ะขยาย 
เครือข่ายพื�นท่�ชุ่มนำ�าในการติิด้ติามสิ่ถึานการณ์พื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญของประเทศ แลี่ะ (๕) จัด้ทำาแนวทางการจัด้การ 
พื�นท่�ชุ่มนำ�าท่�ม่ความสิ่ำาคัญระหว่างประเทศ เพื�อใช้เป็นกรอบการด้ำาเนินงานด้้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้้�นฟู้ แลี่ะใช้ประโยชน์ 
พื�นท่�ชุ่มนำ�าของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)
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๖)  อันุสั่ญญาส่ตอักโฮล์ี่มว่าด้วยส่ารมลี่พิษท่�ตกค้่างยาวนาน
  ประเทศไทยได้้ด้ำาเนินงานท่�สิ่ำาคัญเพื�อการจัด้การสิ่ารมลี่พิษท่�ติกค้างยาวนานในประเทศ  ได้้เเก่ 

(๑) การด้ำาเนินงานติามมติิข้อตัิด้สิิ่นใจในการประชุมรัฐภาค่อนุสัิ่ญญาสิ่ติอกโฮล์ี่มฯ สิ่มัยท่� ๙ แลี่ะท่�เก่�ยวข้อง ประกอบด้้วย  
(ก) การแจ้งติอบข้อมูลี่ติามมติิข้อตัิด้สิิ่นใจเก่�ยวการให้ความช่วยเหลืี่อด้้านการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื�อให้ 
ข้อมูลี่เก่�ยวกับความต้ิองการด้้านงบประมาณในการสิ่นับสิ่นุนการปฏิบัติิติามพันธกรณ่ของอนุสัิ่ญญาฯ สิ่ำาหรับจัด้ทำา 
เป็นข้อมูลี่ประกอบการจัด้ทำารายงานการประเมินความต้ิองการด้้านงบประมาณฯ ในการประชุมรัฐภาค่ฯ สิ่มัยท่� ๑๐  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แลี่ะการประชุม The 8th Replenishment of the GEF Trust Fund (ข) การแจ้งติอบข้อมูลี่ติามมติิ 
ข้อตัิด้สิิ่นใจเก่�ยวกับการให้ความช่วยเหลืี่อด้้านการเงิน (ค) การแจ้งติอบข้อมูลี่ติามมติิข้อตัิด้สิิ่นใจเก่�ยวการให้ความช่วยเหลืี่อ 
ด้้านเทคนิค แลี่ะ (ง) การแจ้งติอบข้อมูลี่ติามแบบสิ่อบถึามข้อมูลี่ท่�เก่�ยวข้องกับสิ่าร Dechlorane Plus and its syn-isomer  
and anti-isomer แลี่ะ สิ่าร Methoxychlor (๒) ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัด้การประชุม 13th Workshop  
on Environment Monitoring of Persistent Organic Pollutant in East Asian Countries (13th POPsEA) ร่วมกับ 
กระทรวงสิิ่�งแวด้ล้ี่อมประเทศญ่�ปุ�น เพื�อติิด้ติามข้อมูลี่การติิด้ติามติรวจสิ่อบสิ่าร POPs แลี่ะเสิ่ริมศักยภาพแลี่ะข่ด้ความสิ่ามารถึ 
ด้้านการติรวจวิเคราะห์สิ่าร POPs (กรมควบคุมมลี่พิษ, ๒๕๖๔)

๗)  อันุสั่ญญารอัตเตอัร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อัมูลี่ส่ารเค่ม่ล่ี่วงหน้าส่ำาหรับส่ารเค่ม่อัันตรายแลี่ะส่ารเค่ม่ 
ป้อังกันกำาจัดศัตรูพืช้แลี่ะสั่ตว์บางช้นิดในการค้่าระหว่างประเทศ

  ประเทศไทยได้้ (๑) บรรจุรายชื�อสิ่ารเคม่เพิ�มเติิมในภาคผนวก III ของอนุสัิ่ญญารอติเติอร์ดั้มฯ โด้ยจัด้ทำา 
ข้อมูลี่สิ่ถึานการณ์สิ่าร Candidate Chemicals แลี่ะสิ่ถึานภาพการควบคุมติามกฎหมายของประเทศไทยของสิ่ารเคม่  
๒ ชนิด้ ได้้แก่ สิ่าร Perfluorooctanoic Acid (PFOA) แลี่ะสิ่าร Decabromodiphenyl Ether  เสิ่นอท่�ประชุม 
คณะอนุกรรมการอนุสัิ่ญญารอติเติอร์ดั้มฯ ครั�งท่� ๑/๒๕๖๓ เมื�อวันท่� ๒๙ มิถุึนายน ๒๕๖๓ ซึ่�งท่�ประชุมม่มติิรับรอง  
(ร่าง) เอกสิ่ารแนวทางการติดั้สิิ่นใจสิ่ารทั�งสิ่องชนิด้ (๒) ด้ำาเนินงานติามมติิข้อตัิด้สิิ่นใจจากการประชมุรัฐภาค่อนุสัิ่ญญารอติเติอรดั์้มฯ  
จำานวน ๓ เรื�อง ได้้แก่ (ก) การแจ้งติอบข้อมูลี่การด้ำาเนินงานติามพันธกรณ่เก่�ยวกับการส่ิ่งออกสิ่ารเคม่ การแลี่กเปล่ี่�ยนข้อมูลี่ 
ของอนุสัิ่ญญารอติเติอร์ดั้มฯ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข) การแจ้งท่าท่ติอบรับการนำาเข้า สิ่ำาหรับสิ่ารเคม่ ๒ ชนิด้ คือ 
สิ่าร Hexabromocyclododecane ในประเภทสิ่ารเคม่อุติสิ่าหกรรมแลี่ะสิ่าร Phorate ในประเภทสิ่ารเคม่ป้องกันกำาจัด้ศัติรูพืช 
แลี่ะสัิ่ติว์ แลี่ะ (ค) การแจ้งติอบข้อมูลี่ความต้ิองการความช่วยเหลืี่อทางเทคนิค (กรมควบคุมมลี่พิษ, ๒๕๖๔)

๘)  อันุสั่ญญาบาเซีลี่ว่าด้วยการค่วบคุ่มการเค่ลืี่�อันย้ายข้ามแดนขอังขอังเส่่ยอัันตรายแลี่ะการกำาจัด
  ประเทศไทยนำาแนวทางด้้านเทคนิควิชาการการจัด้การของเส่ิ่ยอันติรายมาประยุกต์ิใช้ภายในประเทศ  

เพื�อให้ครอบคลี่มุการจัด้การของเส่ิ่ยอันติรายตัิ�งแต่ิต้ินทาง กลี่างทาง แลี่ะปลี่ายทาง จัด้ทำาคู่มือพิกัด้อัติราศลุี่กากรแลี่ะรหสัิ่สิ่ถึติิิ 
เฉพาะสิ่ำาหรับของเส่ิ่ยอันติราย เผยแพร่ให้เเก่หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง (กรมควบคุมมลี่พิษ, ๒๕๖๔)

๙)  อันุสั่ญญามินามาตะว่าด้วยปรอัท
  ประเทศไทยได้้ (๑) ด้ำาเนินงานเพื�อยกเลิี่กการผลิี่ติ นำาเข้า แลี่ะส่ิ่งออกผลิี่ติภัณฑ์์ท่�เติิมปรอทติามท่�อนุสัิ่ญญา 

มินามาติะฯ ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ แติป่ระเทศไทยอาจพจิารณาขอขยายระยะเวลี่าหากยงัไม่สิ่ามารถึด้ำาเนินการให้แล้ี่วเสิ่ร็จ  
(๒) ผลัี่กดั้นการยกร่างประกาศกระทรวงอุติสิ่าหกรรม เรื�อง ห้ามตัิ�งหรือขยายโรงงานท่�ใช้ปรอทหรือสิ่ารประกอบปรอท 
ในกระบวนการผลี่ิติ แลี่ะห้ามใช้ปรอทหรือสิ่ารประกอบปรอทในกระบวนการผลี่ิติ พ.ศ. .... รวมถึึงข้อกำาหนด้ห้ามตัิ�ง 
หรือขยายโรงงานท่�ใช้ปรอทหรือสิ่ารประกอบปรอทในกระบวนการผลี่ิติ คือ การผลิี่ติคลี่ออัลี่คาไลี่น์ การผลิี่ติอะซ่่ตัิลี่ด่้ไฮด์้  
(Acetaldehyde) ซึ่�งใช้ปรอทแลี่ะสิ่ารประกอบปรอทเปน็ตัิวเร่งปฏิกิริยา การผลิี่ติสิ่ารไวนิลี่คลี่อไรด์้โมโนเมอร์ การผลิี่ติโซ่เด่้ยม  
หรือโพแทสิ่เซ่่ยม เมทลิี่เลี่ติ หรอืเอทลิี่เลี่ติ แลี่ะการผลี่ติิโพล่ี่ยรู่เทน โด้ยใช้ปรอทเปน็ตัิวเร่งปฏิกิริยาในทกุท้องท่� (กรมควบคมุ 
มลี่พิษ, ๒๕๖๔)
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๑๐)  อันุสั่ญญาว่าด้วยการคุ้่มค่รอังมรดกโลี่กทางวัฒนธรรมแลี่ะทางธรรมช้าติ
  ประเทศไทยจัด้กิจกรรมการศึกษาดู้งานเเหล่ี่งมรด้กทางธรรมชาติิ พื�นท่�กลุ่ี่มป�าเเก่งกระจาน สิ่ำาหรับผู้แทน 

รัฐภาค่สิ่มาชิกในคณะกรรมการมรด้กโลี่กจากประเทศติ่างๆ จำานวน ๘ ประเทศ ได้้แก่ เครือรัฐออสิ่เติรเล่ี่ย ราชอาณาจักร 
บาห์เรน สิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐบราซิ่ลี่ สิ่าธารณรัฐกัวเติมาลี่า สิ่หพันธ์สิ่าธารณรัฐไนจ่เร่ย รัฐสุิ่ลี่ต่ิานโอมาน สิ่หพันธ์รัฐรัสิ่เซ่่ย  
แลี่ะราชอาณาจักรสิ่เปน แลี่ะหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง ม่วัติถุึประสิ่งค์เพื�อสิ่ร้างความรู้ ความเข้าใจท่�ถูึกต้ิองเก่�ยวกับพื�นท่�แหล่ี่ง 
มรด้กทางธรรมชาติิ พื�นท่�กลุ่ี่มป�าแก่งกระจาน ณ อุทยานแห่งชาติิแก่งกระจาน จังหวัด้เพชรบุร่ แลี่ะอุทยานแห่งชาติิกุยบุร่  
จังหวัด้ประจวบค่ร่ขนัธ์ รวมทั�งวิถ่ึช่วิติชุมชนท่�อยูใ่นพื�นท่� แลี่ะเผยแพรป่ระชาสิ่มัพันธ์ข้อมูลี่ ข้อเท็จจริง ให้แก่ผู้แทนสิ่ำานักงาน 
ผู้แทนถึาวรประจำายูเนสิ่โก หรือคณะทูติานุทูติรัฐภาค่สิ่มาชิกในคณะกรรมการมรด้กโลี่ก รวมทั�งสิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพ 
เม่ยนมา แลี่ะหน่วยงานภาครัฐของไทย แลี่ะองค์กรระหว่างประเทศ เพื�อให้ได้้รับการสิ่นับสิ่นุนจากรัฐภาค่สิ่มาชิกท่�เป็น 
กรรมการในคณะกรรมการมรด้กโลี่กในการเสิ่นอขอขึ�นทะเบ่ยนพื�นท่�กลุ่ี่มป�าแก่งกระจานเป็นมรด้กโลี่ก ระหว่างวันท่�  
๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

๑๑)  อันุสั่ญญาว่าด้วยกา รต่อัต้านการแปรส่ภัาพเป็นทะเลี่ทราย
  ประเทศไทยได้้เข้าร่วมโครงการนำาร่องการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาค่สิ่มาชิกอนุสัิ่ญญาว่าด้้วย 

การต่ิอต้ิานการแปรสิ่ภาพเป็นทะเลี่ทราย เพื�อจัด้ทำาเป้าหมาย แลี่ะจัด้ทำาแผนความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การทรัพยากรท่�ด้ิน  
(Land Degradation Neutrality: LDN) ได้้จัด้ทำาตัิวช่�วัด้ จำานวน ๓ ตัิวช่�วัด้ ได้้แก่ การเปล่ี่�ยนแปลี่งการใช้ท่�ดิ้น ผลิี่ติภาพ 
ของท่�ดิ้น แลี่ะคาร์บอนอินทร่ย์สิ่ะสิ่มในด้ิน ซึ่�งการประเมินตัิวช่�วัด้ความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การทรัพยากรท่�ดิ้นในระด้ับพื�นท่� 
จะเป็นแนวทางหนึ�งในการพัฒนาข้อมูลี่ตัิวช่�วัด้ให้ม่ความถูึกต้ิองแลี่ะเหมาะสิ่ม จึงได้้ด้ำาเนินงานโครงการจัด้ทำาเป้าหมายแลี่ะ 
ตัิวช่�วัด้ความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การทรัพยากรท่�ดิ้น เพื�อกำาหนด้มาติรการการจัด้การดิ้นเสืิ่�อมโทรมในระดั้บพื�นท่� กรณ่ศึกษา:  
จังหวัด้นครราชส่ิ่มา เพื�อเป็นการประเมินตัิวช่�วัด้ความสิ่มดุ้ลี่ของจัด้การทรัพยากรท่�ดิ้นในระดั้บพื�นท่� พร้อมนำาผลี่จาก 

การศึกษามาวิเคราะห์แนวโน้มความเสืิ่�อมโทรมของทรัพยากรท่�ดิ้น แลี่ะสิ่รุปจัด้ทำาเป็นคู่มือแนวทางการจัด้การด้้านความสิ่มดุ้ลี่ 
ของการใช้ ท่� ดิ้นในระดั้บพื�น ท่�   ใ ห้ เ กิด้การอนุ รัก ษ์แลี่ะป้อง กันไ ม่ ใ ห้ เ กิด้ ท่� ดิ้น เ สืิ่� อมโทรม  แ ล้ี่ว จึงขยายผลี่ 
ไปยังพื�นท่�อื�นๆ ครอบคลีุ่มทั�งประเทศ อ่กทั�งข้อมูลี่ท่�จัด้เก็บแลี่ะรวบรวม ได้้นำามาใช้เป็นฐานข้อมูลี่ท่�สิ่ำาคัญในการวิเคราะห์ 
ในระดั้บท่�สูิ่งขึ�น สิ่ำาหรับจัด้ทำาแผนความสิ่มดุ้ลี่ของการจัด้การท่�ดิ้น แลี่ะกำาหนด้นโยบายในระดั้บประเทศ (กรมพัฒนาท่�ดิ้น,  
๒๕๖๔)

๑๒)  อันุสั่ญญาว่าด้วยการค้่าระหว่างประเทศซึี�งช้นิดสั่ตว์ป่าแลี่ะพืช้ป่าท่�ใกล้ี่สู่ญพันธ์ุ (CITES)
  ประเทศไทยจัด้ทำารายงานต่ิางๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินการติามอนุสัิ่ญญา CITES แลี่ะส่ิ่งสิ่ำานักเลี่ขาธิการ  

CITES การด้ำาเนินงานติามอนุสัิ่ญญา ม่กิจกรรมการรายงานติามกำาหนด้ในหลี่ายประเด็้น เช่น รายงานการติิด้ติามการค้า 
งาช้างท่�ผิด้กฎหมาย ข้อมูลี่การด้ำาเนินการท่�เก่�ยวกับการอนุรักษ์แลี่ะการค้านกชนหิน (Rhinoplax vigil) รายงานสิ่ต็ิอก 
งาช้าง รายงานสิ่ติ็อกนอแรด้ รายงานผลี่การด้ำาเนินการเก่�ยวกับการค้าในชนิด้พันธ์ุช้างเอเช่ย (ติามข้อตัิด้สิิ่นใจท่� ๑๘.๒๒๖)  
รายงานประจำาปีการค้าท่�ผิด้กฎหมายของชนิด้พันธ์ุในบัญช่ CITES การด้ำาเนินการเก่�ยวกับเสืิ่อในกรงเล่ี่�ยง แลี่ะการอนุรักษ์ 
ในชนิด้พันธ์ุว่านเข้าพรรษา (Curcuma supraneeana) แลี่ะนกติะกรุม (Leptoptilos javanicus) เป็นต้ิน

  การด้ำาเนินงานสิ่นับสิ่นุนด้้านอื�น ได้้แก่ การจัด้ทำาคู่มือมาติรฐานการปฏิบัติิงาน จำานวน ๕ ด้้าน ได้้แก่  
(๑) การนำาเข้า ส่ิ่งออก แลี่ะนำาผ่าน สัิ่ติว์ป�าระหว่างประเทศ (๒) การปฏิบติัิหน้าท่�ของด่้านติรวจสัิ่ติว์ป�า (๓) การดู้แลี่ของกลี่าง 
ของสัิ่ติว์ป�าต่ิางประเทศ (๔) การส่ิ่งเสิ่ริมการเพาะเล่ี่�ยงสัิ่ติว์ป�าต่ิางประเทศ (๕) การเจรจาต่ิอรองแลี่ะการประชุมระหว่าง 
ประเทศ แลี่ะคู่มือการบริหารงานสิ่ำาหรับผู้บริหารงานอนุสัิ่ญญาฯ รวมถึึงการติรวจสิ่อบการลี่ักลี่อบฆ่่าช้างติามอนุสัิ่ญญาฯ  
(CITES Monitoring the Illegal Killing of Elephants: CITES MIKE) โด้ยม่การรายงานซ่ากช้างติายในพื�นท่�ตัิวแทน 
โครงการ MIKE จำานวน ๖ ซ่าก (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ม่นาคม ๒๕๖๔) (กรมอุทยานแห่งชาติิ สัิ่ติว์ป�า แลี่ะพันธ์ุพืช, ๒๕๖๔)
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๑๓)  ข้อัตกลี่งอัาเซ่ียน เรื�อัง มลี่พิษจากหมอักค่วันข้ามแดน
  ประเทศไทยได้้ประชุมหารือร่วมกับสิ่าธารณรัฐแห่งสิ่หภาพเม่ยนมา สิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลี่าว  

แลี่ะสิ่ำานักเลี่ขาธิการอาเซ่่ยน ในการแก้ไขปัญหาไฟ้ป�าแลี่ะหมอกควันภาคเหนืออย่างเด็้ด้ขาด้แลี่ะยั�งยืน โด้ยการบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด้ เร่งหาตัิวผู้กระทำาความผิด้ แลี่ะด้ำาเนินคด่้อย่างเด็้ด้ขาด้ เพื�อเป็นตัิวอย่างแลี่ะป้องปรามไม่ให้ 
กระทำาผิด้ในลัี่กษณะเด่้ยวกันอ่ก การให้ความสิ่ำาคัญกับการสืิ่�อสิ่ารเพื�อสิ่ร้างการรับรู้กับประชาชนให้เกิด้การปรบัเปล่ี่�ยนพฤติิกรรม 
ลี่ด้แลี่ะงด้การเผา การระด้มสิ่รรพกำาลัี่งเข้าระงับเหตุิเฝ้าระวังในระดั้บหมู่บ้านร่วมกับการสิ่นับสิ่นุนอากาศยานโด้รน เพื�อช่�จุด้ 
ช่�เบาะแสิ่ผู้กระทำาผิด้แลี่ะด้ับไฟ้ในพื�นท่�สูิ่งชันแลี่ะเข้าถึึงยาก ซึ่�งจะทำาให้เกิด้การแก้ไขปัญหาทั�งในระดั้บประเทศแลี่ะระด้ับ 
ภูมิภาคอาเซ่่ยน แลี่ะนำาไปสู่ิ่การแก้ไขปัญหาอย่างยั�งยืน

  การร่วมประชุมคณะกรรมการระด้ับรัฐมนติร่สิิ่�งแวด้ล้ี่อม ๕ ประเทศ เรื�องมลี่พิษจากหมอกควันข้ามแด้น 
ในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั�งท่� ๙ เมื�อวันท่� ๑๑ แลี่ะ ๑๔ สิิ่งหาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้้แสิ่ด้งเจตินารมณ์การแก้ไขปัญหา 
หมอกควันอย่างยั�งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง พร้อมเสิ่นอให้ขยายแผนปฏิบัติิการเช่ยงรายท่�สิิ่�นสุิ่ด้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปอ่ก ๕ ปี  
จนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่�งรัฐมนติร่สิิ่�งแวด้ล้ี่อมทั�ง ๕ ประเทศ ได้้เห็นชอบในหลัี่กการดั้งกล่ี่าว แลี่ะได้้กำาหนด้เป้าหมายการลี่ด้ 
จำานวนจดุ้ความรอ้นในอนภูุมิภาคใหมแ่ลี่ะจดั้ทำารายลี่ะเอ่ยด้ของแผนปฏบัิติิการเช่ยงรายเพิ�มเติิม (กรมควบคมุมลี่พษิ, ๒๕๖๔)

๑๔)  ค่วามตกลี่งว่าด้วยค่วามร่วมมือัเพื�อัการพัฒนาลุ่ี่มแม่นำ�าโขงอัย่างยั�งยืน 
  ประเทศไทยเป็นสิ่มาชิกในคณะกรรมาธิการแม่นำ�าโขง (Mekong River Commission: MRC) ตัิ�งแต่ิวันท่�  

๕ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมกับอ่ก ๓ ประเทศ ได้้แก่ สิ่าธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลี่าว ราชอาณาจักรกัมพูชา แลี่ะ 
สิ่าธารณรัฐสัิ่งคมนิยมเว่ยด้นาม แลี่ะได้้เข้าร่วมการประชุมคณะมนติร่คณะกรรมาธิการแม่นำ�าโขง ครั�งท่� ๒๗ แลี่ะ 
การประชุมร่วมระหว่างคณะมนติร่คณะกรรมาธิการแม่นำ�าโขงกับกลุ่ี่มหุ้นส่ิ่วนการพัฒนา ครั�งท่� ๒๕ เมื�อวันท่� ๒๖ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ ในระด้ับหน่วยงานม่การจัด้ประชุม National Meeting on Completion Report for Thai National Mekong  
Committee ในวนัท่� ๑ ม่นาคม ๒๕๖๔ เพื�อพิจารณาการด้ำาเนนิงานของ MRC ภายใติก้ลี่ยทุธ์ของคณะกรรมาธกิารแม่นำ�าโขง  
ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ รวมทั�งนำาเสิ่นอผลี่สิ่ำาเร็จแลี่ะบทเร่ยนสิ่ำาหรับการด้ำาเนินงานของประเทศสิ่มาชิก (สิ่ำานักงานทรัพยากรนำ�าแห่งชาติิ,  
๒๕๖๔)

๑.๓ ม�ตรก�รสันำับสันำุนำก�รบริห�รจัดำก�รทรัพย�กรธรรมช�ติแลี่ะสัิ�งแวดำลี่้อม
มาติรการท่ �ช่วยในการส่ิ่งเสิ่ริมแลี่ะสิ่นับสิ่นุนให้การบริหารจัด้การทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมม่คุณภาพมากขึ�น  

เพื�อให้เกิด้การแก้ไขปัญหาในเรื�องนั�นๆ โด้ยติรง หรือสิ่นับสิ่นุนให้ผู้ผลิี่ติแลี่ะผู้บริโภคปรับเปล่ี่�ยนพฤติิกรรมให้เอื�อต่ิอ 
การเป็นสัิ่งคมท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม อาทิ มาติรการด้้านการเงิน การคลัี่ง แลี่ะมาติรการจูงใจท่�ได้้ด้ำาเนินการ ดั้งน่�

๑)  ด้านการเงินการค่ลัี่ง
  ๑.๑)  กอังทุนสิ่�งแวดลี่้อัม จัด้ตัิ�งขึ�นติามพระราชบัญญัติิส่ิ่งเสิ่ริมแลี่ะรักษาคุณภาพสิ่ิ�งแวด้ลี่้อมแห่งชาติิ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื�อเป็นกลี่ไกทางการเงินท่�สิ่ร้างแรงจูงใจให้สิ่่วนราชการ องค์กรปกครองส่ิ่วนท้องถิึ�น รัฐวิสิ่าหกิจ ภาคเอกชน  
แลี่ะองค์กรเอกชนด้้านสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ให้เข้ามาม่ส่ิ่วนร่วมป้องกันแลี่ะรักษาคุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อม แลี่ะทรัพยากรธรรมชาติิ 
ของประเทศ ติามหลี่กัผู้ก่อมลี่พิษเป็นผู้จ่าย โด้ยใหก้ารสิ่นบัสิ่นุนเงิน ทั�งเงินอุด้หนนุแลี่ะเงนิกู้มาตัิ�งแต่ิ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึึงเด้อืน 
กันยายน ๒๕๖๓ ได้้ให้การสิ่นับสิ่นุนโครงการจำานวน ๑,๖๕๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั�งสิิ่�น ๑๖,๑๒๙ ล้ี่านบาท แบ่งสัิ่ด้ส่ิ่วน 
การสิ่นับสิ่นุนเป็นเงินอุด้หนุนระบบบำาบัด้นำ�าเส่ิ่ยแลี่ะระบบกำาจัด้ของเส่ิ่ยรวม เงินอุด้หนุนเพื�อส่ิ่งเสิ่ริมแลี่ะรักษาคุณภาพ 
สิิ่�งแวด้ล้ี่อม แลี่ะเงินกู้ภาคเอกชนเพื�อการจัด้การสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ร้อยลี่ะ ๖๑.๘๙ ๒๓.๐๙ แลี่ะ ๑๕.๐๒ ของเงินอุด้หนุนทั�งหมด้  
ติามลี่ำาดั้บ (สิ่ำานักงานนโยบายแลี่ะแผนทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๓)

  ๑.๒)  มาตรการภัาษ่ กรมสิ่รรพสิ่ามิติได้้ปรับโครงสิ่ร้างภาษ่สิ่รรพสิ่ามิติรถึจักรยานยนติ์จากการจัด้เก็บภาษ่ 
ติามความจุของกระบอกสูิ่บ เป็นการจัด้เก็บภาษ่ติามปริมาณการปล่ี่อยก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ของรถึจักรยานยนต์ิ เพื�อให้ 
เป็นไปติามหลัี่กการจัด้เก็บภาษ่เพื�อสิิ่�งแวด้ล้ี่อม สิ่นับสิ่นุนข่ด้ความสิ่ามารถึในการแข่งขันของอุติสิ่าหกรรมในประเทศ 
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ท่�คำานึงถึึงประสิิ่ทธิภาพในการประหยัด้พลัี่งงาน แลี่ะสิ่นับสิ่นุนทิศทางการพัฒนาเทคโนโลี่ย่การประหยัด้พลัี่งงานในอนาคติ  
ประกอบกับการใช้พลัี่งงานอย่างม่ประสิิ่ทธิภาพจากการเผาไหม้ท่�สิ่มบูรณ์ จะส่ิ่งผลี่ให้ลี่ด้ปริมาณฝุ�นลี่ะออง PM2.5 แลี่ะปัญหา 
มลี่พิษต่ิางๆ ท่�ปล่ี่อยสู่ิ่ชั�นบรรยากาศได้้ โด้ยกำาหนด้ให้ม่ผลี่บังคับใช้ในวันท่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ (กรมสิ่รรพสิ่ามิติ, ๒๕๖๔)

  สิ่ำานักงานคณะกรรมการสิ่ง่เสิ่ริมการลี่งทนุได้้อนมัุติิโครงการท่�ได้้รับอนุมัติิให้ม่การส่ิ่งเสิ่ริมมูลี่ค่าสูิ่ง โด้ยเฉพาะ 
กิจการผลิี่ติรถึยนต์ิไฟ้ฟ้้าแบบผสิ่มแบบเส่ิ่ยบปลัี่�ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles-PHEV) มูลี่ค่า ๓,๑๓๐ ล้ี่านบาท  
(สิ่ำานักงานคณะกรรมการส่ิ่งเสิ่ริมการลี่งทุน, ๒๕๖๔)

  คณะรฐัมนติร่ม่มติิเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎ่กาออกติามความในประมวลี่รษัฎากร ว่าด้้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับท่�  ....) พ.ศ. .... ซึ่�งเป็นมาติรการภาษ่เพื�อส่ิ่งเสิ่ริมบรรจุภัณฑ์์พลี่าสิ่ติิกท่�ย่อยสิ่ลี่ายได้้เองทางช่วภาพ เมื�อวันท่� ๑๕  
เมษายน ๒๕๖๓ เพื�อกำาหนด้สิ่ิทธิประโยชน์ทางภาษ่เพื�อสิ่นับสิ่นุนให้ผู้ประกอบการซื่�อผลิี่ติภัณฑ์์พลี่าสิ่ติิกท่�ย่อยสิ่ลี่ายได้้ 
ทางช่วภาพ สิ่ามารถึช่วยลี่ด้ปริมาณการใช้พลี่าสิ่ติิกท่�จะเป็นขยะติกค้างท่�ย่อยสิ่ลี่าย โด้ยยกเว้นภาษ่เงินได้้นิติิบุคคลี่ 
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่ิ่วนนิติิบุคคลี่ สิ่ำาหรับเงินได้้จำานวนร้อยลี่ะ ๒๕ ของรายจ่ายท่�ได้้จ่ายเป็นค่าซื่�อผลิี่ติภัณฑ์์พลี่าสิ่ติิก 
ท่�ย่อยสิ่ลี่ายได้้ทางช่วภาพ ติามประเภทท่�อธิบด่้ประกาศกำาหนด้ แลี่ะได้้รับการรับรองผลิี่ติภัณฑ์์จากสิ่ำานักงานเศรษฐกิจ 
อุติสิ่าหกรรม สิ่ำาหรับรายจ่ายท่�ได้้จ่ายไปตัิ�งแต่ิวันท่� ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึึงวันท่� ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สิ่ำานักเลี่ขาธิการ 
คณะรัฐมนติร่, ๒๕๖๓)

๒)  ด้านการจัดส่รรงบประมาณ
  ประเทศไทยม่งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั�งสิิ่�น ๓,๒๘๕,๙๖๒.๕ ล้ี่านบาท  

เพิ�มขึ�นร้อยลี่ะ ๒.๗ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่�ม่ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐ ล้ี่านบาท โด้ยวงเงินงบประมาณดั้งกล่ี่าว คิด้เป็น 
สัิ่ด้ส่ิ่วนร้อยลี่ะ ๒๐.๐ ของผลี่ติิภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ ซึ่�งม่การจดั้สิ่รรงบประมาณรายจ่ายจำาแนกติามยทุธศาสิ่ติรก์ารจดั้สิ่รร 
งบประมาณ ๖ ยุทธศาสิ่ติร์ แลี่ะรายการค่าด้ำาเนินการภาครัฐ (รูปท่� ๑.๑๐) (สิ่ำานักงบประมาณ, ๒๕๖๓)

รูปท่� ๑.๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  ทั�งน่� การจัด้สิ่รรงบประมาณรายจ่ายของยุทธศาสิ่ติร์ด้้านการสิ่ร้างการเติิบโติบนคุณภาพช่วิติท่�เป็นมิติรติ่อ 
สิิ่�งแวด้ล้ี่อม จำานวน ๑๑๖,๐๓๑.๗ ล้ี่านบาท คิด้เป็นร้อยลี่ะ ๓.๕ ของงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลี่ด้ลี่งจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่�ม่การจัด้สิ่รรงบประมาณ ๑๑๗,๔๖๗.๐ ล้ี่านบาท โด้ยจำาแนกเปน็ ๙ แผนงาน (ติารางท่� ๑.๑) (สิ่ำานักงบประมาณ,  
๒๕๖๓)

รายการคาดำเนินการของภาครัฐ 
๔๓๓,๒๗๙.๙๐ ลานบาท

(๑๓.๒%)

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๑๑๖,๐๓๑.๗๐ ลานบาท 

(๓.๕%)

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

๘๐๐,๖๓๓.๐๐ ลานบาท
(๒๔.๔%)

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ 
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๕๗๙,๓๘๘.๓๐ ลานบาท
(๑๗.๖%)

ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความสามารถในการแขงขัน 
๓๙๔,๕๘๘.๕๐ ลานบาท 

(๑๒.๐%)

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
๔๐๖,๔๖๙.๗๐ ลานบาท

(๑๒.๔%)
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
๕๕๕,๕๗๑.๔๐ ลานบาท 

(๑๖.๙%)

ที่มา: สำนักงบประมาณ (๒๕๖๓)
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๓)  ด้านสั่งค่ม 
  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมในการพัฒนาประเทศ ให้เกิด้การพัฒนาคุณภาพช่วิติ 

ของประชาชน ประเทศไทยได้้กำาหนด้ทิศทางการพัฒนาท่�สิ่นับสิ่นุนการเติิบโติท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม โด้ยม่การด้ำาเนินการ  
ดั้งน่�

  ๓.๑)  การด้ำาเนินงานภายหลัี่งจากท่�คณะรัฐมนติร่ม่มติิเห็นชอบมาติรการกลี่ไกการงด้ให้ถุึงพลี่าสิ่ติิก เมื�อวันท่�  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้้แก่ (๑) การงด้ให้ถุึงพลี่าสิ่ติิกในห้างสิ่รรพสิิ่นค้า ซู่เปอร์มาร์เก็ติ แลี่ะร้านสิ่ะด้วกซื่�อ ตัิ�งแต่ิวันท่�  
๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้ินไป (๒) การกำาหนด้ให้ม่มาติรการผ่อนผัน เป็นข้อยกเว้นสิ่ำาหรับการให้ถุึงพลี่าสิ่ติิกแก่ลูี่กค้าในกรณ่ 
ท่�สิิ่นค้าเป็นอาหารอุ่น/ร้อน อาหารเปียก เนื�อสัิ่ติว์ ผัก/ผลี่ไม้ (๓) การสิ่ร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ร้านค้า  
ร้านขายของชำา แลี่ะติลี่าด้สิ่ด้ทั�วประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) ห้างสิ่รรพสิิ่นค้าท่�ด้ำาเนินการติามมาติรการงด้ให้ถุึงพลี่าสิ่ติิก  
แลี่ะม่มาติรการรองรับเพื�อลี่ด้ภาระของผู้บริโภค อาทิ จัด้หากลี่่องแลี่ะลัี่งกระด้าษทด้แทนเพื�อใช้สิ่ำาหรับใส่ิ่สิิ่นค้าให้ลูี่กค้า 
โด้ยไม่ม่ค่าใช้จ่าย แลี่ะจำาหน่ายถุึงผ้า ถุึงผ้าสิ่ปันบอนด์้ ถุึงพลี่าสิ่ติิกหนา แลี่ะถุึงกระด้าษ ให้เเก่ลูี่กค้าในราคาย่อมเยา  

(๕) การผ่อนผันการใช้ “ถุึงหนา ใช้ซ่ำ�า นำามาร่ไซ่เคิลี่ได้้” เพื�อทด้แทนการเลิี่กใช้ถุึงพลี่าสิ่ติิกหูหิ�วขนาด้บาง โด้ยกำาหนด้ให้ม่มาติรฐาน 
ถุึงหนา แลี่ะกำาหนด้ให้ม่จุด้รับถุึง เพื�อรวบรวมถุึงพลี่าสิ่ติิกขนาด้หนากลัี่บเข้าสู่ิ่ระบบเศรษฐกิจหมุนเว่ยน แลี่ะ (๖) การรับฟั้ง 
ความคิด้เห็นต่ิอแนวทางการจัด้ทำากฎหมายการจัด้การขยะพลี่าสิ่ติิกในภู มิภาค  เพื�อนำามาประกอบการยก  
(ร่าง) พระราชบัญญัติิการจัด้การขยะพลี่าสิ่ติิก (กรมควบคุมมลี่พิษ, ๒๕๖๔)

ตารางท่� ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายเพื�อัการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมช้าติแลี่ะสิ่�งแวดล้ี่อัม ประจำาปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาส่ตร์ด้านการส่ร้างการเติบโตบนคุ่ณภัาพช่้วิตท่�เป็นมิตรต่อัสิ่�งแวดล้ี่อัม
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

(ล้ี่านบาท)

๑)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์สิ่ร้างการเติิบโติอย่างยั�งยืน อนุรักษ์ ฟ้้�นฟู้ แลี่ะป้องกัน 
การทำาลี่ายทรัพยากรธรรมชาติิ

๓,๕๙๙.๑

๒)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์สิ่ร้างการเติิบโติอย่างยั�งยืนบนสัิ่งคมเศรษฐกิจภาคทะเลี่ ๓๔๔.๗

๓)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์จัด้การผลี่กระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ ๑,๐๗๑.๘

๔)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์จัด้การมลี่พิษสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ๔๑๓.๐

๕)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์ยกระดั้บกระบวนทัศน์เพื�อกำาหนด้อนาคติประเทศ  
ด้้านทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อม

๑๑.๖

๖)  แผนงานบูรณาการบริหารจัด้การทรัพยากรนำ�า ๖๕,๕๔๘.๗

๗)  แผนงานยุทธศาสิ่ติร์เพื�อสิ่นับสิ่นุนด้้านการสิ่ร้างการเติิบโติบนคุณภาพช่วิติท่�เป็นมิติร 
ต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม

๑๒,๙๐๔.๕

๘)  แผนงานพื�นฐานด้้านการสิ่ร้างการเติิบโติบนคุณภาพช่วิติท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อม ๑๓,๓๗๒.๖

๙)  แผนงานบุคลี่ากรภาครัฐ ๑๘,๗๖๕.๗

รวม  ๑๑๖,๐๓๑.๗

ท่�มา:  สิ่ำานักงบประมาณ (๒๕๖๓)
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  ๓.๒)  การรณรงค์ลี่ด้การใช้ถุึงพลี่าสิ่ติิกหูหิ�ว กิจกรรม “ทำาความด่้ด้้วยหัวใจ ลี่ด้รับ ลี่ด้ให้ ลี่ด้ใช้ถุึงพลี่าสิ่ติิก”  
ส่ิ่งเสิ่ริมให้ประชาชนร่วมกันลี่ด้ใช้ถุึงพลี่าสิ่ติิกหูหิ�วแลี่ะงด้ใช้โฟ้มบรรจุอาหาร รวมทั�งสิ่ร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน  
เพื�อนำาไปสู่ิ่การปรบัเปล่ี่�ยนพฤติิกรรมท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ่�งแวด้ล้ี่อมด้ำาเนินการรณรงคใ์น ๒ กลุ่ี่ม (กรมส่ิ่งเสิ่ริมคุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อม,  
๒๕๖๔) ได้้แก่

    กลุ่ี่มท่� ๑ ติลี่าด้สิ่ด้เทศบาลี่แลี่ะเอกชน กรมสิ่ง่เสิ่ริมคุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อมร่วมกับกรมส่ิ่งเสิ่ริมการปกครอง 
ท้องถิึ�น องค์กรปกครองส่ิ่วนท้องถิึ�น สิ่ำานักงานสิิ่�งแวด้ล้ี่อมภาคท่� ๑ - ๑๖ สิ่ำานักงานทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมจังหวัด้  
๗๖ จังหวัด้ แลี่ะอาสิ่าสิ่มัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมหมู่บ้าน เป็นกลี่ไกในการขับเคลืี่�อนการด้ำาเนินงาน 
จัด้กิจกรรม “ทำาความด่้ด้้วยหวัใจ ลี่ด้รับ ลี่ด้ให้ ลี่ด้ใช้ถุึงพลี่าสิ่ติิก” แลี่ะช่วยสิ่รา้งการรับรู้แก่ประชาชนถึึงนโยบายงด้ให้บริการ 
ถุึงพลี่าสิ่ติิก

    กลุ่ี่มท่� ๒ ห้างสิ่รรพสิ่ินค้า ศูนย์การค้า ซู่เปอร์มาร์เก็ติ แลี่ะร้านสิ่ะด้วกซื่�อ ปัจจุบันม่หน่วยงานภาค่ 
เครือข่ายภาคเอกชนร่วมรณรงค์ จำานวนกว่า ๗๖ บริษัท ตัิ�งแต่ิวันท่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้ินมา ปัจจุบันสิ่ามารถึลี่ด้ใช้ 
ถุึงพลี่าสิ่ติิกหูหิ�วได้้กว่า ๑๔,๓๔๙ ล้ี่านใบ หรือคิด้เป็น ๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒๐ กิโลี่กรัม

  ๓.๓)  การ “เปล่ี่�ยนพลี่าสิ่ติิกเป็นบุญ” (เมื�อคุณหมุนเว่ยน) เป็นการใช้กลี่ไกประชารัฐบูรณาการเพื�อจัด้การ 
ขยะพลี่าสิ่ติิกอยา่งครบวงจร ด้้วยการสิ่ง่คืนพลี่าสิ่ติิกแบบใช้ครั�งเด่้ยวแล้ี่วทิ�ง ไปยงัหน่วยงานราชการ มหาวทิยาลัี่ย แลี่ะภาค่ 

เครือข่ายภาคเอกชนห้างสิ่รรพสิิ่นค้า ศูนย์การค้า แลี่ะร้านสิ่ะด้วกซื่�อ ท่�เข้าร่วมโครงการ รวมถึึงภาคประชาสัิ่งคม เพื�อนำาขยะพลี่าสิ่ติิก 
ท่�รวบรวมได้้ไปร่ไซ่เคิลี่แลี่ะนำามาใช้ประโยชน์ใหม่ โด้ยนำาไปมอบให้เเก่องค์กรท่�สิ่นับสิ่นุนเครื�องมืออุปกรณ์ เพื�อรักษา 
แลี่ะช่วยช่วิติสัิ่ติว์ทะเลี่ หรือกลุ่ี่มอาสิ่าสิ่มัคร ชุมชน วัด้ หรือโรงเร่ยนท่�ขาด้แคลี่นอุปกรณ์ในการด้ำารงช่วิติ หรือขาด้แคลี่น 
ทุนทรัพย์ ทั�งน่� ข้อมูลี่การรวบรวมพลี่าสิ่ติิกจนถึึงเด้ือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้้วยปริมาณพลี่าสิ่ติิกยืด้ ๓๙ ตัิน แลี่ะ 
พลี่าสิ่ติิกแข็ง ๒ ตัิน (กรมส่ิ่งเสิ่ริมคุณภาพสิิ่�งแวด้ล้ี่อม, ๒๕๖๔)

๑.๔ สัรุปภู�พรวมก�รเปลี่่�ยนำแปลี่ง
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เศรษฐกิจของประเทศไทยแลี่ะหลี่ายประเทศ ได้้รับผลี่กระทบจากการแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19  

เกิด้ภาวะการคา้โลี่กหด้ติวั เเลี่ะการชะงกัของเศรษฐกจิ ทั�งภายในแลี่ะภายนอกประเทศ ทำาใหมู้ลี่ค่าผลิี่ติภัณฑ์์มวลี่รวมในประเทศ 
ลี่ด้ลี่ง มูลี่ค่าการลี่งทุนจากต่ิางประเทศลี่ด้ลี่ง แลี่ะมูลี่ค่าการนำาเข้าสิิ่นค้าจากต่ิางประเทศลี่ด้ลี่ง แต่ิมูลี่ค่าการส่ิ่งออกมากกว่า 
มูลี่ค่าการนำาเข้าสิิ่นค้าจากต่ิางประเทศ รวมทั�งจำานวนนักท่องเท่�ยวลี่ด้ลี่ง ด้้านประชากรของประเทศม่วัยแรงงานแลี่ะ 
วัยสูิ่งอายุเพิ�มขึ�น ขณะท่�ประชากรวัยเด็้กม่แนวโน้มลี่ด้ลี่ง รายได้้เฉล่ี่�ยครัวเรือนลี่ด้ลี่ง แติ่อัติราการว่างงานม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น  
ด้้านสิ่ถึานการณสิ์ิ่�งแวด้ลี่อ้มระด้บัโลี่ก พบวา่ อุณหภูมิเฉล่ี่�ยของโลี่กสิ่งูขึ�นเมื�อเท่ยบกับยคุอุติสิ่าหกรรม ประมาณ ๑.๒ ± ๐.๑  
องศาเซ่ลี่เซ่่ยสิ่ พื�นท่�นำ�าแข็งในทะเลี่อาร์คติิกลี่ด้ลี่งอยูใ่นระดั้บติำ�าสุิ่ด้ แลี่ะก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ในบรรยากาศม่ความเข้มข้น 
สูิ่งขึ�น ล้ี่วนเป็นสิ่าเหตุิของการเปล่ี่�ยนแปลี่งสิ่ภาพภูมิอากาศ ในช่วงการระบาด้ของโรคโควิด้ 19 หลี่ายประเทศม่มาติรการ 
เข้มงวด้ในการเดิ้นทาง แลี่ะลี่ด้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ส่ิ่งผลี่ต่ิอทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิิ่�งแวด้ล้ี่อมทั�งในด้้านบวก แลี่ะ 
ด้้านลี่บ ซึ่�งในบทท่� ๒ ได้้นำาเสิ่นอสิ่ถึานการณ์ด้้านทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิ่ิ�งแวด้ล้ี่อมท่�เกิด้ขึ�นในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน  
๑๑ รายสิ่าขา
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บทท่�

๒
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๒.๑	 ทรัพยากรด่นแล้ะการใช้้ท่�ด่น
๒.๑.๑	 สถานการณ์์

๑)	 ทรัพยากรดิิน
	 ดิินเป็็นทรััพยากรัท่�ม่ีความีสำำาคัญต่่อการัดิำารังช่ีวิต่ของมีนุษย์	พืชี	สัำต่ว์	และสิำ�งม่ีช่ีวิต่	รัวมีทั�งยังม่ีความีสำำาคัญ 

ต่่อเศรัษฐกิจและการัพัฒนาป็รัะเทศ	เนื�องจากทรััพยากรัดิินส่ำวนใหญ่ใช้ีเพื�อการัเกษต่รักรัรัมี	ทั�งน่�	ป็รัะเทศไทยม่ีเนื�อท่�ทั�งหมีดิ	 
๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗	ไร่ั๑	หรืัอ	๓๒๐.๗๐	ล้านไร่ั	จากข้อมูีลทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๑	จำาแนกต่ามีลักษณะ 
และคุณสำมีบััติ่ดิิน	แบ่ังพื�นท่�ออกเป็็น	๒	เขต่	ได้ิแก่	(๑)	เขต่ดิินท่�ม่ีศักยภาพสำำาหรัับัการัเกษต่รั๒	ม่ีเนื�อท่�	๑๔๘,๖๔๑,๓๖๓	ไร่ั	 
คิดิเป็็นรัอ้ยละ	๔๖.๓๕	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	เป็็นดิินท่�ม่ีความีอดุิมีสำมีบัรูัณ์ป็านกลางถึึงสำงู	๔๙,๗๖๖,๔๕๕	ไร่ั	หรืัอร้ัอยละ	๑๕.๕๒	 
ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	และดิินมี่ความีอุดิมีสำมีบัูรัณ์ต่ำ�าท่�ต้่องการัการัป็รัับัป็รัุงบัำารุังดิิน	๙๘,๘๗๔,๙๐๘	ไร่ั	หรืัอร้ัอยละ	๓๐.๘๓	 
ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	จะเห็นได้ิว่าป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ท่�ต้่องได้ิรัับัการัป็รัับัป็รุังบัำารุังดิิน	และจัดิการัดิินให้เหมีาะสำมีกับั 
การัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิินเป็็นจำานวนมีาก	และ	(๒)	เขต่ดิินท่�ม่ีศักยภาพต่ำ�าสำำาหรัับัการัเกษต่รั๓	ท่�เกิดิต่ามีธรัรัมีชีาติ่	ม่ีเนื�อท่�	 
๖๐,๐๒๕,๒๖๒	ไร่ั	คิดิเป็็นรั้อยละ	๑๘.๗๑	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	โดิยส่ำวนใหญ่	พบัว่า	เป็็นดิินตื่�น	ดิินทรัายจัดิ	ดิินเป็ร่ั�ยวจัดิ	 
ดิินเค็มี	และดิินอินทร่ัย	์ต่ามีลำาดัิบั	และท่�เกิดิจากการัใช้ีท่�ดิินไม่ีเหมีาะสำมี	เช่ีน	ดิินเกิดิชัี�นดิาน	ดิินป็นเป้็�อน	และดิินเหมืีองแร่ัรัา้ง 
เป็็นต้่น	ดิินทั�ง	๒	เขต่น่�	หากขาดิการัจัดิการัท่�ด่ิจะก่อให้เกิดิสำภาวะดิินเสืำ�อมีโทรัมี๔	เช่ีน	เกิดิการัชีะล้างพังทลายของดิิน	 
เกิดิความีไม่ีสำมีดุิลของธาตุ่อาหารัในดิิน	และเกิดิการัสูำญเส่ำยอินทร่ัยวัต่ถุึในดิินจากการัเก็บัเก่�ยวผลผลิต่	และเกิดิการัอัดิแน่น 
ของดิิน	เป็็นต้่น	ท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับัการัผลติ่	ทำาใหค้วามีสำามีารัถึในการัผลติ่ของดิินลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๑)	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	 
๒๕๖๔)

๑	 คำานวณจากการัถ่ึวงนำ�าหนักของแหล่งข้อมูีล	๒	แห่ง	คือ	กรัมีแผนท่�ทหารั	และกรัมีการัป็กครัอง	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)
๒	 ดิินท่�ม่ีศักยภาพสำำาหรัับัการัเกษต่รั	หมีายถึึง	ดิินม่ีศักยภาพในการัใหผ้ลผลิต่ภายใต้่การัจัดิการัพื�นฐาน	โดิยทั�วไป็ม่ีความีเหมีาะสำมีสำำาหรัับัป็ลกูพืชี 

โดิยไม่ีจำาเป็็นต้่องม่ีการัจัดิการัดิินเป็็นพิเศษ	หรืัอหากม่ีการัจัดิการัดิินให้ด่ิขึ�นก็จะได้ิผลผลิต่สูำงขึ�นคุ้มีต่่อการัลงทุน	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)
๓	 ดิินท่�ม่ีศักยภาพต่ำ�าสำำาหรัับัการัเกษต่รั	หมีายถึึง	ดิินม่ีศักยภาพต่ำ�าในการัให้ผลผลิต่ของพืชี	ดิินม่ีสำมีบััติ่อย่างใดิอย่างหนึ�งหรืัอหลายอย่างท่� 

ไม่ีค่อยเหมีาะสำมีหรืัอไม่ีเหมีาะสำมีต่่อการัเจริัญเติ่บัโต่ของพืชี	หากนำามีาใช้ีป็ลูกพืชีจำาเป็็นต้่องม่ีการัจัดิการัดิินเป็็นพิเศษกว่าดิินทั�วไป็	ซึึ่�งทำาให้ 
ม่ีการัลงทุนสูำงขึ�นและมัีกให้ผลผลิต่ไม่ีคุ้มีค่ากับัการัลงทุน	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

๔	 ดิินเสืำ�อมีโทรัมี	หมีายถึึง	ดิินท่�อยู่ใ่นสำภาพท่�ไม่่ีเอื�ออำานวยต่่อการัผลติ่ทางการัเกษต่รั	เนื�องจากสำมีบััติ่ต่่างๆ	ของดิินไม่่ีเหมีาะสำมีต่่อการัเจรัญิ 
เติ่บัโต่ของพืชี	เช่ีน	สำมีบััติ่ทางเคม่ีของดิินม่ีสำภาพเป็็นกรัดิจัดิ	เค็มีจัดิ	ทางดิ้านกายภาพของดิิน	สำูญเส่ำยโครังสำร้ัาง	เกิดิการัอัดิตั่วแน่น	 
ขาดิความีโป็ร่ังพรุัน	และดิินอยูใ่นสำภาวะไม่่ีสำมีดุิล	ความีเสืำ�อมีโทรัมีของดิินจึงเป็็นสำาเหตุ่สำำาคัญท่�นำาไป็สู่ำความีเสืำ�อมีโทรัมีของท่�ดิิน	เนื�องจาก 
ดิินเป็็นส่ำวนหนึ�งของท่�ดิิน	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๑	สถานภาพทรัพยากรดิินในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๑

ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	(๒๕๖๔)
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	 สำำาหรัับัดิินท่�ม่ีปั็ญหาทางด้ิานการัเกษต่รัในเขต่ดิินท่�ม่ีศักยภาพต่ำ�าสำำาหรัับัการัเกษต่รั	สำาเหตุ่อาจเกิดิขึ�นเองต่ามี 
สำภาพธรัรัมีชีาติ่	และเกิดิจากการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิิน	ส่ำงผลให้สำมีบััติ่ดิินเป็ล่�ยนแป็ลงจนเป็็นอันต่รัายต่่อการัเจริัญเติ่บัโต่ของพืชี	 
และทำาให้ผลผลิต่พืชีลดิลง	นอกจากน่�	ยังพบัดิินท่�ม่ีปั็ญหาทางการัเกษต่รัท่�เกิดิจากการัป็นเป้็�อนสำารัเคม่ีจากการัใช้ีป็รัะโยชีน์ 
ท่�ดิินหรืัอกิจกรัรัมีของมีนุษย์	 เช่ีน	การัทิ�งขยะและของเส่ำยในดิิน	การัใช้ีปุ็�ย	สำารักำาจัดิแมีลงและศัต่รูัพืชีผิดิวิธ่	หรืัอ 
การัลักลอบัใช้ีสำารัท่�ห้ามีใช้ีทางการัเกษต่รั	การัป็ล่อยนำ�าเส่ำยและการัรัั�วไหลของสำารักัมีมัีนต่รัังส่ำจากโรังงานและภาค 
อุต่สำาหกรัรัมีต่่างๆ	รัวมีไป็ถึึงการัทำาอุต่สำาหกรัรัมีเหมีืองแร่ั	ทำาให้ดิินเป็็นแหล่งสำะสำมีสำารัเคมี่ต่กค้างในพื�นท่�การัเกษต่รัและ 
บัริัเวณใกล้เค่ยง	สำำาหรัับัป็รัะเทศไทยม่ีการันำาปุ็�ยเคม่ีมีาใช้ีเพื�อการับัำารุังดิินอย่างต่่อเนื�อง	และใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำถึานการัณ์ 
การันำาเข้าปุ็�ยเคม่ี๕	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณรัวมีทั�งสิำ�น	๕.๑๔	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒.๓๗	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ี 
รัวมี	๕.๐๒	ล้านตั่น	อยา่งไรัก็ต่ามี	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ีม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	 
๒.๒)	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ีในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณทั�งหมีดิ	๓.๕๒	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�น 
ร้ัอยละ	๓๗.๘๖	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณทั�งหมีดิ	๒.๕๖	ล้านตั่น	สำะท้อนให้เห็นถึึงความีต้่องการัใช้ีปุ็�ย 
เคม่ีท่�ยังคงม่ีอยู่จำานวนมีาก	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)

๕	 สำถึานการัณ์ด้ิานทรััพยากรัดิินท่�สำำาคัญเรืั�องหนึ�ง	คือ	สำถึานการัณ์ป็ริัมีาณสำารัเคม่ีท่�ต่กค้างในพื�นท่�การัเกษต่รัและบัริัเวณใกล้เค่ยง	ซึึ่�งปั็ญหา 
ดัิงกล่าวเกิดิจากการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิินทางการัเกษต่รั	โดิยเฉพาะการัใช้ีปุ็�ยเคม่ีเพื�อการับัำารุังดิิน	และการัใช้ีวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	เช่ีน	 
สำารักำาจัดิวัชีพืชี	เป็็นต้่น	ทั�งน่�	ตั่�งแต่่อด่ิต่จนถึึง	พ.ศ.	๒๕๖๔	ยงัไม่ีพบัข้อมูีลการัศึกษาสำถึานการัณป์็ริัมีาณสำารัเคม่ีท่�ต่กค้างในพื�นท่�การัเกษต่รั 
ในภาพรัวมีของป็รัะเทศไทยท่�รัวบัรัวมีและเผยแพร่ัอย่างเป็็นรัะบับั	รัวมีทั�งยังไม่ีม่ีหน่วยงานท่�ดูิแลรัับัผิดิชีอบัโดิยต่รัง	ด้ิวยเหตุ่น่�	จึงทำาให้ 
เกิดิข้อจำากัดิในการันำาเสำนอข้อมูีลสำถึานการัณ์ดัิงกล่าว	อย่างไรัก็ต่ามี	ม่ีข้อมูีลท่�เก่�ยวข้องกับัสำถึานการัณ์ป็ริัมีาณสำารัเคมี่ท่�ต่กค้างในพื�นท่� 
การัเกษต่รั	คือ	สำถึานการัณ์ป็ริัมีาณการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ีและวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัจากต่่างป็รัะเทศ	ซึึ่�งสำามีารัถึสำะท้อนถึึงความีสัำมีพันธ์ 
ทางอ้อมีในการัใช้ีปุ็�ยเคม่ีและวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัท่�ก่อให้เกิดิสำารัเคม่ีต่กค้างในดิิน	และเชืี�อมีโยงถึึงผู้ป่็วยท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากการั 
สัำมีผัสำสำารัเคม่ีทางการัเกษต่รัซึึ่�งป็รัากฏเนื�อหาในหัวข้อ	๒.๑.๒	ผลกรัะทบั

รูปท่�	๒.๒	ปริมาณ์การนำาเข้้าป๋�ยเคม่	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	(๒๕๖๔)
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	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์การันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	ได้ิแก่	สำารักำาจัดิวัชีพืชี	สำารักำาจัดิแมีลง	สำารัป้็องกัน 
และกำาจัดิโรัคพืชี	และป็รัะเภทอื�นๆ	ได้ิแก่	สำารัควบัคุมีการัเจริัญเติ่บัโต่ของพืชี	สำารัรัมีควันพิษ	สำารักำาจัดิหอยและหอยทาก	 
สำารักำาจัดิไรั	ไส้ำเดืิอนฝอย	และสำารักำาจัดิหนู	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้ารัวมี	๐.๐๙๘	ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	 
๒๒.๕๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการันำาเข้ารัวมี	๐.๑๓๑	ล้านตั่น	เมืี�อพิจารัณาเฉพาะการันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	 
๓	ชีนิดิ	ได้ิแก่	พารัาควอต่	คลอร์ัไพริัฟอสำ	และไกลโฟเซึ่ต่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้าไกลโฟเซึ่ต่	๐.๐๑๑๖	ล้านตั่น 
ลดิลงรั้อยละ	๕๓.๖๔	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๐.๐๒๕๑	ล้านตั่น	สำำาหรัับัพารัาควอต่และคลอรั์ไพริัฟอสำได้ิถูึกยกเลิก 
ใช้ีและนำาเข้าแล้ว	ม่ีผลตั่�งแต่่เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๓	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	การันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัาย 
ทางการัเกษต่รัมี่แนวโน้มีลดิลง	ซึึ่�งหมีายถึึงความีต่้องการัใช้ีวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัลดิลงต่ามีไป็ดิ้วย	ทำาให้ภาพรัวมีของ 
สำถึานการัณ์ท่�ส่ำงผลต่่อทรััพยากรัดิินในรัะยะยาวม่ีทิศทางท่�ด่ิขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๓)	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัการันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัในชีว่งเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณทั�งหมีดิ	 
๐.๑๒	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๘๖.๓๒	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณทั�งหมีดิ	๐.๐๔๓	ล้านตั่น	สำะท้อน 
ให้เห็นถึึงความีต่้องการัใช้ีวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัท่�ยังคงม่ีอยู่จำานวนมีาก	โดิยสำาเหตุ่หนึ�งเกิดิจากการัยกเลิกการัใช้ี 
พารัาควอต่และคลอรั์ไพริัฟอสำ	และมี่การัจำากัดิการัใช้ีไกลโฟเซึ่ต่ตั่�งแต่่เดิือนมิีถุึนายน	๒๕๖๓	ทำาให้เกิดิความีต่้องการัใช้ีวัต่ถุึ 
อันต่รัายทางการัเกษต่รัป็รัะเภทอื�นทดิแทนมีากขึ�น	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๓	ปริมาณ์การนำาเข้้าวััตถ๋อัันตรายทางการเกษตร	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	(๒๕๖๔)
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๐.๑๖๕

๐.๑๓๔

๐.๑๗๓

๐.๑๔๗ ๐.๑๕๐

๐.๑๙๘

๐.๑๗๑

๐.๑๓๑

๐.๐๙๘

๐.๑๖๑

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

	 ส่ำวนสำถึานการัณ์การัชีะล้างพังทลายของดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยการัป็รัะเมิีนค่าการัสูำญเส่ำยดิินในภาพรัวมี 
ทั�งป็รัะเทศโดิยใช้ีสำมีการัการัสูำญเส่ำยดิินสำากล	พบัว่า	พื�นท่�ส่ำวนใหญ่ของป็รัะเทศไทยม่ีป็ริัมีาณการัสูำญเส่ำยดิินอยู่ในรัะดัิบัน้อย	(๐	-	๒	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็) 
พบักรัะจายครัอบัคลุมีเกือบัทุกพื�นท่�รัวมีทั�งสิำ�น	๒๔๒.๕๒	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๕.๖๒	ของเนื�อท่�ทั�งหมีดิของป็รัะเทศ	รัองลงมีา	คือ 
การัสูำญเส่ำยดิินในรัะดัิบัป็านกลาง	๔๖.๐๕	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๔.๓๖	ของเนื�อท่�ทั�งหมีดิของป็รัะเทศ	และการัสูำญเส่ำยดิินในรัะดัิบั
รุันแรัง	๑๘.๖๙	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๐.๙๙	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาต่ามีสำภาพพื�นท่�ของป็รัะเทศไทยท่�ม่ีเนื�อท่�ทั�งหมีดิ	๓๒๐.๗๐	
ล้านไร่ั	หรืัอ	๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗	ไร่ั	สำามีารัถึแบ่ังออกได้ิเป็็น	๒	พื�นท่�	ได้ิแก่	 พื�นท่�รัาบั	และพื�นท่�สูำง	โดิยพื�นท่�รัาบั	(ความีลาดิชัีนน้อย
กว่าร้ัอยละ	๓๕)	ม่ีเนื�อท่�	๒๑๗.๘๘	ล้านไร่ั	และพื�นท่�สูำง	(ความีลาดิชัีนมีากกว่าร้ัอยละ	๓๕)	ม่ีเนื�อท่�ป็รัะมีาณ	๑๐๒.๘๑	ล้านไร่ั	 
เมืี�อพิจารัณาการัสูำญเส่ำยดิินเฉพาะพื�นท่�รัาบั	พบัว่า	ส่ำวนใหญ่สูำญเส่ำยดิินในรัะดัิบัน้อย	๑๗๒.๘๑	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๕๓.๘๙	 
ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	รัองลงมีา	สูำญเส่ำยดิินในรัะดัิบัป็านกลาง	 ๒๙.๐๙	ล้านไร่ั	(ร้ัอยละ	๙.๐๗)	และรัะดัิบัรุันแรัง	๑๒.๗๒	ล้านไร่ั	 
(ร้ัอยละ	๓.๙๗)	ต่ามีลำาดัิบั	นอกจากน่�	ยังม่ีพื�นท่�รัาบับัางส่ำวนเกิดิการัสูำญเส่ำยดิินในรัะดัิบัท่�น่าเป็็นห่วง	ทำาให้ต้่องม่ีการัจัดิการัดิินอย่าง
เหมีาะสำมีต่ามีหลักวิชีาการั	เพื�อลดิความีรุันแรังของการัสูำญเส่ำยดิินดัิงกล่าว	(ต่ารัางท่�	๒.๑	และรูัป็ท่�	๒.๔)	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๑	 พ้�นท่�การสูญเส่ยดิินในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๓

ชัั้�นควัามร๋นแรงข้อังการสูญเส่ยดิิน๑
เน้�อัท่�๒

ล้้านไร่ ร้อัยล้ะ

๑.	พ้�นท่�ราบ	(ท่�ราบล้ำานำ�า	ท่�ล้าดิเชิั้งเข้า	แล้ะเนินเข้า	ควัามล้าดิชัั้นน้อัยกว่ัาร้อัยล้ะ	๓๕)

ชัี�น	๑ การัสูำญเส่ำยดิินน้อย ๑๗๒.๘๑ ๕๓.๘๙

ชัี�น	๒ การัสูำญเส่ำยดิินป็านกลาง ๒๙.๐๙ ๙.๐๗

ชัี�น	๓ การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรัง ๑๒.๗๒ ๓.๙๗

ชัี�น	๔ การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีาก ๐.๙๑ ๐.๒๘

ชัี�น	๕ การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีากท่�สุำดิ ๒.๓๖ ๐.๗๔

เน้�อัท่�รวัม ๒๑๗.๘๘ ๖๗.๙๔

๒.	พ้�นท่�สูง	(ภูเข้าแล้ะท่�ล้าดิหุ๋บเข้า	ควัามล้าดิชัั้นมากกว่ัาร้อัยล้ะ	๓๕)

ชัี�น	1H การัสูำญเส่ำยดิินน้อย ๖๙.๗๑ ๒๑.๗๔

ชัี�น	2H การัสูำญเส่ำยดิินป็านกลาง ๑๖.๙๖ ๕.๒๙

ชัี�น	3H การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรัง ๕.๙๗ ๑.๘๖

ชัี�น	4H การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีาก ๒.๒๘ ๐.๗๑

ชัี�น	5H การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีากท่�สุำดิ ๗.๘๙ ๒.๔๖

เน้�อัท่�รวัม ๑๐๒.๘๑ ๓๒.๐๖

๓.	รวัมพ้�นท่�ราบแล้ะพ้�นท่�สูง

การัสูำญเส่ำยดิินน้อย ๒๔๒.๕๒ ๗๕.๖๒

การัสูำญเส่ำยดิินป็านกลาง ๔๖.๐๕ ๑๔.๓๖

การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรัง ๑๘.๖๙ ๕.๘๓

การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีาก ๓.๑๘ ๐.๙๙

การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีากท่�สุำดิ ๑๐.๒๕ ๓.๒๐

เน้�อัท่�ประเทศรวัม ๒๔๒.๕๒ ๑๐๐.๐๐

หุมายเหุต๋:	 ๑	ชัี�นความีรุันแรังของการัสูำญเส่ำยดิิน	สำามีารัถึแบ่ังได้ิ	๕	รัะดัิบั	โดิยแต่่ละรัะดัิบัชัี�นม่ีป็ริัมีาณการัสูำญเส่ำยดิิน	ได้ิแก่	๑)	การัสูำญเส่ำยดิินน้อย	 
๐	-	๒	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็	๒)	การัสูำญเส่ำยดิินป็านกลาง	๐	-	๕	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็	๓)	การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรัง	๕	-	๑๕	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็	๔)	การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรัง 
มีาก	๑๕	-	๒๐	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็	และ	๕)	การัสูำญเส่ำยดิินรุันแรังมีากท่�สุำดิ	>	๒๐	ตั่นต่่อไร่ัต่่อปี็	ต่ามีลำาดัิบั

 ๒	เนื�อท่�ได้ิจากการัคำานวณด้ิวยรัะบับัสำารัสำนเทศทางภูมิีศาสำต่ร์ั	ยึดิต่ามีป็รัะกาศของกรัมีแผนท่�ทหารั
ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	(๒๕๖๔)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

79

รูปท่�	๒.๔	แผนท่�การสูญเส่ยดิินข้อังประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	(๒๕๖๔)
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	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ภัยพิบััติ่ธรัรัมีชีาติ่ท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อการัใช้ีทรััพยากรัดิินในพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	ใน	พ.ศ.	 
๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากภัยแล้งทั�งสิำ�น	๒.๓๓	ล้านไร่ั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ได้ิรัับั 
ความีเส่ำยหายจากภัยแล้ง	๑๘.๗๐	ล้านไร่ั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	พื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย 
จากภัยแล้งม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากภัยแล้งมีากท่�สุำดิ	ส่ำวนพื�นท่� 
เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากนำ�าท่วมีทั�งสิำ�น	๑.๗๖	ล้านไร่ั	เพิ�มีขึ�นเล็กน้อยจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจาก 
นำ�าท่วมี	๑.๗๓	ล้านไร่ั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	พื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากนำ�าท่วมี 
ม่ีแนวโนม้ีลดิลง	จะเหน็ได้ิว่าปั็ญหาภัยแล้งและนำ�าท่วมีท่�เกิดิขึ�นในพื�นท่�เกษต่รักรัรัมียงัคงเป็็นป็ญัหาสำำาคัญ	ซึึ่�งส่ำงผลกรัะทบัต่่อ 
การัเกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมีของดิินและการัสูำญเส่ำยดิิน	(รูัป็ท่�	๒.๕)	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๕	พ้�นท่�เกษตรกรรมท่�ได้ิรับควัามเส่ยหุายจากภัยแล้้งแล้ะนำ�าท่วัม	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

หุมายเหุต๋:	 *	พ.ศ.	๒๕๖๑	ไม่ีม่ีการัป็รัะกาศเขต่ให้ความีช่ีวยเหลือเรืั�องภัยแล้ง
ท่�มา:	 กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	(๒๕๖๔)
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	 นอกจากน่�	ดิินถึล่มีท่�เป็็นป็รัากฏการัณธ์รัรัมีชีาต่	ิส่ำวนใหญ่เกิดิขึ�นพร้ัอมีหรืัอหลังจากนำ�าป่็าไหลหลาก	อนัเนื�อง 
มีาจากป็รัมิีาณนำ�าฝนท่�ต่กหนกัอยา่งต่่อเนื�องรุันแรัง	ส่ำงผลให้มีวลดิินและหนิไม่ีสำามีารัถึอุ้มีนำ�าได้ิ	โดิยมัีกเกิดิบัริัเวณภูเขาซึึ่�งเป็็น 
พื�นท่�ต้่นนำ�าในพื�นท่�ภาคเหนือ	ภาคต่ะวันออก	และภาคใต่้	ปั็จจัยสำำาคัญท่�ทำาให้เกิดิ	ได้ิแก่	ลักษณะภูมิีป็รัะเทศ	ลักษณะหิน 
ลักษณะดิิน	สำภาพการัใช้ีท่�ดิิน	และป็รัิมีาณนำ�าฝนเป็็นตั่วเร่ังหรืัอกรัะตุ้่นทำาให้เกิดิดิินถึล่มีขึ�น	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)	และ 
เหตุ่การัณ์ดิินถึล่มีท่�เป็็นภัยพิบััติ่ทางธรัรัมีชีาต่ิใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	เกิดิขึ�น	๑	พื�นท่�	คือ	จังหวัดิเช่ียงรัาย	เมืี�อพิจารัณาใน 
ช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	เหตุ่การัณ์ดิินถึล่มีม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๖)	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)
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๒)	 การใช้ั้ท่�ดิิน
	 จากข้อมูีลการัใช้ีท่�ดิินในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	พบัว่า	ส่ำวนใหญ่ม่ีการัใช้ีท่�ดิินเป็็นพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	 

ม่ีเนื�อท่�	๑๗๘.๗๔	ลา้นไร่ั	รัองลงมีาคอื	พื�นท่�ป่็าไม้ี	ม่ีเนื�อท่�	๑๐๔.๖๖	ลา้นไร่ั	พื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัาง	ม่ีเนื�อท่�	๑๘.๗๔	ลา้นไร่ั	 
พื�นท่�แหล่งนำ�า	ม่ีเนื�อท่�	๙.๓๗	ล้านไร่ั	และพื�นท่�เบ็ัดิเต่ล็ดิ	ม่ีเนื�อท่�	๙.๑๙	ล้านไร่ั	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัการัใช้ีท่�ดิิน 
ในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	กับัช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๕๘ - ๒๕๕๙	พบัว่า	ป็รัะเภทการัใช้ีท่�ดิินท่�ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงเนื�อท่�เพิ�มีขึ�น	ได้ิแก่	 
พื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัาง	รัองลงมีาคือ	พื�นท่�แหล่งนำ�า๖	และพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔.๖๐	๑.๓๗	และ	๐.๖๒	 
ต่ามีลำาดัิบั	ส่ำวนป็รัะเภทการัใช้ีท่�ดิินท่�ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงเนื�อท่�ลดิลง	ได้ิแก่	พื�นท่�เบ็ัดิเต่ล็ดิ๗	และพื�นท่�ป่็าไม้ี	คิดิเป็็นร้ัอยละ	 
๘.๖๔	และ	๑.๑๒	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๑	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	พื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัางม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงเนื�อท่� 
เพิ�มีขึ�นมีากท่�สุำดิ	จะเห็นได้ิว่าพื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัาง	พื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	พื�นท่�แหล่งนำ�า	พื�นท่�เบ็ัดิเต่ล็ดิ	ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	 
ในขณะท่�พื�นท่�ป่็าไม้ีม่ีแนวโน้มีลดิลงเรืั�อยๆ	ซึึ่�งเกิดิขึ�นเนื�องจากความีจำาเป็็นต้่องใช้ีพื�นท่�เพื�อการัอยู่อาศัยและเป็็นพื�นท่�ทำากิน	 
จากการัศกึษาพบัวา่	รัาคาผลผลติ่	รัวมีถึึงนโยบัายต่่างๆ	ของภาครััฐ	กเ็ป็็นปั็จจัยท่�สำำาคัญในการัเป็ล่�ยนแป็ลงการัใช้ีป็รัะโยชีน์ 
ท่�ดิิน	นอกเหนอืจากปั็จจัยทางกายภาพต่่างๆ	เช่ีน	ชีนิดิดิิน	ป็ริัมีาณนำ�าฝน	อุณหภูมิี	หรืัอความีลาดิชีนัของพื�นท่�	(ต่ารัางท่�	๒.๒	 
และรูัป็ท่�	๒.๗)	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

๖	 พื�นท่�แหล่งนำ�า	หมีายถึึง	บัริัเวณท่�เป็็นพื�นนำ�า	ได้ิแก่	หนอง	บึัง	อ่างเก็บันำ�า	บ่ัอนำ�า	สำรัะนำ�า	ชีะวากทะเล	บ่ัอขุดิต่่างๆ	ท่�เต็่มีไป็ด้ิวยนำ�า	และอาจ 
รัวมีถึึงพื�นท่�ของแม่ีนำ�า	ลำาห้วย	และคลองด้ิวย	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

๗	 พื�นท่�เบ็ัดิเต่ล็ดิ	หมีายถึึง	พื�นท่�ท่�ม่ีส่ำวนของดิินน้อย	และม่ีพืชีพรัรัณขึ�นเพ่ยงเล็กน้อย	หรืัอไม่ีม่ีพืชีพรัรัณเลย	อาจจะเนื�องมีาจากดิินถูึกกร่ัอน 
อย่างรุันแรัง	สำภาพดิินไม่ีเหมีาะสำมี	หรืัอเป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีกิจกรัรัมีของมีนุษย์	ได้ิแก่	สำนามีบิัน	พื�นท่�เล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	หาดิ	สุำสำาน	สัำนทรัาย	ผาชัีน 
ท่�ดิินร่ัองลึก	บ่ัอ	ท่�ดิิน	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน, ๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๖	เหุต๋การณ์์ดิินถล่้ม	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	(๒๕๖๔)
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	 อยา่งไรัก็ต่ามี	ตั่�งแต่่อด่ิต่จนถึึง	พ.ศ.	๒๕๖๔	หลายหน่วยงานยงัขาดิการับูัรัณาการัฐานข้อมูีลทรััพยากรัดิินและ 
การัใช้ีท่�ดิินของป็รัะเทศเข้าด้ิวยกัน	ทำาให้ข้อมูีลพื�นฐานในการัคำานวณและป็รัะเมีินสำถึานการัณ์ทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิิน 
ยังไม่ีเป็็นไป็ในทิศทางเด่ิยวกัน	เนื�องจากข้อมูีลท่�แต่่ละหน่วยงานจัดิเก็บัแต่กต่่างกัน	อาทิ	ฐานข้อมูีลผังเมืีอง	ฐานข้อมูีลพื�นท่� 
ป่็าไม้ีป็รัะเภทต่่างๆ	และฐานข้อมูีลพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๒	พ้�นท่�ประเทศไทยจำาแนกตามประเภทการใช้ั้ท่�ดิิน	พ.ศ.	๒๕๕๑ - ๒๕๖๑

ประเภทการใช้ั้ท่�ดิิน

เน้�อัท่�	(ล้้านไร่)

เปร่ยบเท่ยบการเปล่้�ยนแปล้ง	

การใช้ั้ท่�ดิิน	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙		

กับ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑

๒๕๕๑	-	๒๕๕๒ ๒๕๕๓	-	๒๕๕๖ ๒๕๕๘	-	๒๕๕๙ ๒๕๖๐	-	๒๕๖๑
เน้�อัท่�	

(ล้้านไร่)
ร้อัยล้ะ*

พ้�นท่�ช๋ั้มชั้นแล้ะสิ�งปลู้กสร้าง ๑๕.๑๑ ๑๖.๕๒ ๑๗.๙๒ ๑๘.๗๔ +๐.๘๒ +๔.๖๐

พ้�นท่�เกษตรกรรม	 ๑๗๑.๕๙ ๑๗๔.๓๑ ๑๗๗.๖๓ ๑๗๘.๗๔ +๑.๑๑ +๐.๖๒

-	นาร้ัาง 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

-	พืชีไร่ั	 ๓๘.๖๘ ๔๐.๗๑ ๔๑.๒๕ ๔๓.๘๑ +๒.๕๖ +๖.๑๙

-	ไม้ียืนต้่น	 ๓๒.๔๖ ๓๖.๔๓ ๔๒.๘๗ ๔๔.๕๙ +๑.๗๒ +๔.๐๒

-	ไม้ีผล	 ๑๒.๕๓ ๑๑.๒๓ ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๒ +๐.๑๒ +๑.๒๐

-	พืชีไร่ัหมุีนเว่ยน	 ๓.๖๑ ๔.๐๔ ๔.๓๓ ๓.๘๔ -๐.๔๙ -๑๑.๓๓

-	สำถึานท่�เพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	 ๒.๖๙ ๒.๙๐ ๒.๖๘ ๒.๗๔ +๐.๐๖ +๒.๐๕

-	อื�นๆ	(พืชีสำวน,	 

	ทุ่งหญ้าเล่�ยงสัำต่ว์,	พืชีนำ�า)	
๑.๖๕ ๑.๘๘ ๑.๙๒ ๑.๘๙ -๐.๐๓ -๑.๖๓

พ้�นท่�ป่าไม้	 ๑๑๓.๑๗ ๑๐๙.๒๖ ๑๐๕.๘๕ ๑๐๔.๖๖ -๑.๑๙ -๑.๑๒

พ้�นท่�แหุล่้งนำ�า	 ๘.๘๑ ๘.๙๘ ๙.๒๕ ๙.๓๗ +๐.๑๒ +๑.๓๗

พ้�นท่�เบ็ดิเตล็้ดิ	 ๑๒.๐๒ ๑๑.๖๓ ๑๐.๐๕ ๙.๑๙ -๐.๘๖ -๘.๖๔

รวัม ๓๒๐.๗๐

หุมายเหุต๋:	 คำานวณด้ิวยเทคโนโลย่ภูมิีสำารัสำนเทศและถ่ึวงนำ�าหนักกับัเนื�อท่�	(ไร่ั)	จากกรัมีการัป็กครัอง	รัายจังหวัดิ
 *	ร้ัอยละเมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบักับัเนื�อท่�เดิิมี	–	ลดิลง	/	+	เพิ�มีขึ�น
ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	(๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๗	แผนท่�การใช้ั้ท่�ดิินประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑

ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	(๒๕๖๔)
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๒.๑.๒	 ผล้กระทบ

๑)	 ทรัพยากรดิิน
	 ความีเสืำ�อมีโทรัมีของทรััพยากรัดิิน	เป็็นผลกรัะทบัทางลบัท่�เกิดิจากกรัะบัวนการัต่่างๆ	ท่�เกิดิขึ�นกับัทรััพยากรั 

ดิิน	โดิยเกิดิจากสำภาพต่ามีธรัรัมีชีาติ่หรืัอการักรัะทำาของมีนุษย์	ซึึ่�งอาจเกิดิจากกรัะบัวนการัเด่ิยว	เกิดิขึ�นพร้ัอมีๆ	กัน	หรืัอ 
เกิดิขึ�นต่่อเนื�อง	ขึ�นอยู่กับัความีรุันแรังของปั็จจัยท่�มีากรัะทบั	ความีเสืำ�อมีโทรัมีของทรััพยากรัดิินเกิดิขึ�นได้ิจากกรัะบัวนการั 
ทั�งทางกายภาพ	เช่ีน	การักร่ัอนของดิิน	โครังสำร้ัางดิินแน่นทึบั	การัชีะล้างพังทลาย	และดิินขาดิความีชุ่ีมีชืี�น	เป็็นต้่น	ทางเคม่ี	 
เช่ีน	ความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของดิินลดิลง	ดิินเป็็นกรัดิม่ีเกลือมีาก	และดิินม่ีสำารัพิษหรืัอโลหะหนักป็นเป้็�อน	เป็็นต้่น	และทางช่ีวภาพ 
เช่ีน	ดิินขาดิอินทร่ัยวัต่ถุึ	และดิินม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงหรืัอขาดิสำมีดุิลของจุลินทร่ัย์ในดิิน	เป็็นต้่น	ซึึ่�งผลกรัะทบัทางเคม่ีเป็็นผลกรัะทบั 
ท่�ส่ำงผลกรัะทบัรุันแรังต่่อมีนุษยแ์ละสิำ�งแวดิล้อมี	เนื�องจากการัต่กค้างและสำะสำมีของสำารัเคม่ีในดิิน	ส่ำงผลต่่อผลผลิต่ทางการัเกษต่รั 
คุณภาพแหล่งนำ�า	 สัำต่ว์ท่�อยู่บัริัเวณใกล้เค่ยง	รัวมีทั�งยังส่ำงผลกรัะทบัต่่อความีสำมีดิุลของรัะบับันิเวศ	และสุำขภาพของ 
เกษต่รักรัท่�ได้ิรัับัสำารัเคมี่โดิยต่รัง	ต่ลอดิจนอาจเกิดิอันต่รัายต่่อผู้บัริัโภคท่�บัริัโภคผลผลิต่ทางการัเกษต่รัท่�ม่ีสำารัอันต่รัาย 
ทางการัเกษต่รัต่กค้าง	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

	 นอกจากน่�	ภัยพิบััติ่ทางการัเกษต่รัท่�เกิดิจากธรัรัมีชีาติ่ยังได้ิส่ำงผลกรัะทบัต่่อทรััพยากรัดิิน	ได้ิแก่	(๑)	ภัยแล้ง	 
ทำาให้ดิินและท่�ดิินขาดิความีชืี�นเป็็นสำาเหตุ่ให้ดิินเกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมี	ส่ำงผลต่่อการัเจริัญเติ่บัโต่ของพืชีและคุณภาพผลผลิต่	 
(๒)	นำ�าท่วมี	ทำาใหก้ารัถึา่ยเทอากาศในดิินลดิลง	สำง่ผลใหร้ัากพืชีขาดิออกซึ่เิจน	ดิินอิ�มีตั่วด้ิวยนำ�า	ทำาใหโ้ครังสำรัา้งดิินถึกูทำาลาย 
ได้ิง่าย	และในบัริัเวณท่�หน้าดิินถูึกพัดิพาไป็	ป็ริัมีาณอินทร่ัยวัต่ถุึและธาตุ่อาหารัในดิินจะลดิลง	อย่างไรัก็ต่ามี	ในบัริัเวณพื�นท่� 
ลุ่มีต่ำ�าจะเกิดิการัทับัถึมีของต่ะกอน	 ทำาให้ม่ีการัสำะสำมีของป็ริัมีาณอินทร่ัยวัต่ถุึและธาตุ่อาหารั	และ	(๓)	ดิินถึล่มี	ซึึ่�งเกิดิจาก 
ฝนต่กหนักเป็็นเวลานานบันท่�ลาดิเชิีงเขาหรัือภูเขาสำูง	การัต่ัดิไมี้ทำาลายป่็า	การัก่อสำร้ัาง	และการัทำาการัเกษต่รัในบัรัิเวณ 
เชิีงเขาลาดิชัีน	ได้ิส่ำงผลให้เกิดิการัสูำญเส่ำยหน้าดิินหรืัอการัชีะล้างพังทลาย	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

	 จากข้อมูีลการัสำำารัวจการัใช้ี/ป่็วยจากการัสัำมีผัสำสำารัเคม่ีทางการัเกษต่รั	๓	ชีนิดิ	(พารัาควอต่	คลอร์ัไพริัฟอสำ	 
และไกลโฟเซึ่ต่)	จำานวน	๒	รัอบั	ได้ิแก่	รัอบัท่�	๑	รัะหว่างวันท่�	๑	-	๓๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	ผลการัสำำารัวจจาก	๕๗๐,๐๕๓	ครััวเรืัอน	 
พบัว่า	ม่ีครััวเรืัอนท่�ไม่ีเคยใช้ีสำารัเคม่ี	๓๔๒,๘๓๓	ครััวเรืัอน	และม่ีครััวเรืัอนท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคม่ี	๑๗๙,๖๗๖	ครััวเรืัอน	 
ซึึ่�งครััวเรืัอนท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคม่ีดัิงกล่าว	พบัว่า	ยังคงใช้ีสำารัเคม่ีทางการัเกษต่รัอยู่ทั�งสิำ�น	๑๕๓,๒๔๙	ครััวเรืัอน	คิดิเป็็น 
ร้ัอยละ	๘๕.๒๙	ของครััวเรืัอนทั�งหมีดิท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคม่ี	โ	ดิยอาการัผิดิป็กติ่ท่�พบั	ได้ิแก่	มืีอสัำ�น	๒,๗๔๒	คน	ชีาป็ลายมืีอ	 
ป็ลายเท้า	๑๖,๓๐๖	คน	ผิวหนังอักเสำบั	๔,๒๕๗	คน	เนื�อเน่า	๓๑๕	คน	ไต่เสืำ�อมี	(ต้่องฟอกไต่เป็็นป็รัะจำา)	๕๗๕	คน	มีะเร็ัง 
เม็ีดิเลือดิขาว	๕๘	คน	มีะเร็ังต่่อมีนำ�าเหลือง	๙๘	คน	และปั็ญญาอ่อน	๑๙๒	คน	และรัอบัท่�	๒	รัะหว่างวันท่�	๑	กรักฎาคมี	- 
๑๔	สิำงหาคมี	๒๕๖๓	ผลการัสำำารัวจจาก	๒,๗๗๙,๐๔๓	ครััวเรืัอน	พบัว่า	ม่ีครััวเรืัอนท่�ไม่ีเคยใช้ีสำารัเคมี่	๑,๙๑๕,๕๖๙	 
ครััวเรืัอน	และม่ีครััวเรืัอนท่�ม่ีป็รัะวัต่กิารัใช้ีสำารัเคม่ี	๘๖๓,๔๗๔	ครััวเรืัอน	ซึึ่�งครััวเรืัอนท่�มีป่็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคม่ีดัิงกล่าว	พบัว่า 
ยงัคงใช้ีสำารัเคมีท่างการัเกษต่รัอยูทั่�งสิำ�น	๖๗๕,๓๐๓	ครััวเรืัอน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๘.๒๑	ของครััวเรืัอนทั�งหมีดิท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ี 
สำารัเคมี	่โดิยอาการัผิดิป็กติ่ท่�พบั	ได้ิแก่	มืีอสัำ�น	๑๓,๒๔๔	คน	ชีาป็ลายมืีอ	ป็ลายเท้า	๗๙,๕๒๘	คน	ผิวหนังอักเสำบั	๒๔,๑๒๔	 
คน	เนื�อเน่า	๗๐๘	คน	ไต่เสืำ�อมี	(ต้่องฟอกไต่เป็็นป็รัะจำา)	๒,๕๒๔	คน	มีะเร็ังเม็ีดิเลือดิขาว	๔๑๒	คน	มีะเร็ังต่่อมีนำ�าเหลือง	 
๙๕๒	คน	และปั็ญญาอ่อน	๑,๒๒๑	คน	(กรัมีควบัคุมีโรัค,	๒๕๖๔)

๒)	 การใช้ั้ท่�ดิิน
	 การัใช้ีท่�ดิินท่�ไม่ีถูึกต้่องเหมีาะสำมีต่ามีหลกัวิชีาการัหรัอืป็รัะเภทของการัใช้ีท่�ดิิน	ก่อให้เกิดิปั็ญหาดิินเสืำ�อมีโทรัมี	 

ได้ิแก่	ปั็ญหาการัชีะล้างพังทลายของดิิน	ทำาให้หน้าดิินท่�ม่ีความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์สูำญเส่ำยไป็	โดิยเฉพาะพื�นท่�เกษต่รัท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพ 
การัผลิต่ของดิินลดิลง	รัวมีถึึงส่ำงผลกรัะทบัต่่อเนื�อง	ทำาให้ผลผลิต่ทางการัเกษต่รัลดิลงเช่ีนเด่ิยวกัน	และดิินท่�ถูึกชีะล้างพังทลาย 
จะต่กต่ะกอนต่ามีแหลง่นำ�า	ทำาให้ดิินตื่�นเขินได้ิ	ส่ำงผลกรัะทบัทั�งทางด้ิานกายภาพ	นอกจากน่�	ดิินบัางแห่งเหมีาะท่�จะใช้ีทางการัเกษต่รั 
แต่่กลับันำาไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์ในด้ิานอื�นๆ	เช่ีน	สำร้ัางโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	บ้ัานจัดิสำรัรั	เป็็นต้่น	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	มี.ป็.ป็.)
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๒.๑.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิิน	ดัิงน่�

๑)	 การจัดิทำาแล้ะขั้บเคล้้�อันนโยบายแล้ะแผนท่�เก่�ยวัข้้อัง
	 ๑.๑)	 จัดิทำาป็รัะเด็ินยุทธศาสำต่ร์ัการับัริัหารัจัดิการัท่�ดิินและทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศ	(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)	 

ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื�อศึกษา	วิเครัาะห์	ทบัทวนข้อมูีลสำถึานการัณ์และแนวโน้มีการัเป็ล่�ยนแป็ลงด้ิานท่�ดิินและ 
ทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศ	และผลกรัะทบัท่�อาจเกิดิขึ�นในช่ีวงรัะยะเวลา	๕	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)	และจัดิทำาป็รัะเด็ิน 
ยุทธศาสำต่ร์ัสำำาหรัับัแผนป็ฏิบััติ่การัด้ิานการับัริัหารัจัดิการัท่�ดิินและทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศในช่ีวงรัะยะเวลา	๕	ปี็	 
(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)	ซึึ่�งให้ความีสำำาคัญต่่อกรัะบัวนการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของทุกภาคส่ำวน	โดิยการัจัดิป็รัะชุีมีเชิีงป็ฏิบััต่กิารัในภูมิีภาค 
การัแลกเป็ล่�ยนความีเห็นกับัเจ้าหน้าท่�รัะดัิบันโยบัายของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	(สำำานักงานคณะกรัรัมีการันโยบัายท่�ดิินแห่งชีาติ่,	๒๕๖๔)

	 ๑.๒)	 จัดิทำาเป้็าหมีายและตั่วช่ี�วัดิความีสำมีดุิลของการัจัดิการัทรััพยากรัท่�ดิิน	เพื�อกำาหนดิมีาต่รัการัการัจัดิการั 
ดิินเสืำ�อมีโทรัมีในรัะดัิบัพื�นท่�	กรัณ่ศึกษา:	จังหวัดินครัรัาชีส่ำมีา	โดิยเป็็นการัป็รัะเมิีนตั่วช่ี�วัดิความีสำมีดิุลของจัดิการัทรััพยากรั 
ท่�ดิิน	(Land	 Degradation	 Neutrality:	LDN)	ในรัะดัิบัพื�นท่�	เพื�อป็รัะเมิีนตั่วช่ี�วัดิต่ามีกรัอบัของอนุสัำญญาสำหป็รัะชีาชีาติ่ 
ว่าด้ิวยการัต่่อด้ิานการัแป็รัสำภาพเป็็นทะเลทรัาย	(United	Nations	Convention	to	Combat	Desertification:	UNCCD)	(Progress	 
indicators)	ในรัะดิบััพื�นท่�	ได้ิแก่	(๑.๑)	ผลิต่ภาพของท่�ดิิน	(Land	Productivity:	LUP)	(๑.๒)	การักกัเก็บัคาร์ับัอนอนิทร่ัยใ์นดิิน 
(Soil	Carbon	Stock:	SOC)	และ	 (๑.๓)	พืชีป็กคลุมีดิินและการัเป็ล่�ยนแป็ลงพืชีป็กคลุมีดิิน	(Land	Cover/Land	Cover 
Change:	LUC)	เพื�อนำาผลจากการัศึกษามีาวิเครัาะห์แนวโน้มีความีเสืำ�อมีโทรัมีของทรััพยากรัท่�ดิิน	และสำรุัป็จัดิทำาเป็็น
คู่มืีอแนวทางการัจัดิการัด้ิานความีสำมีดุิลของการัใช้ีท่�ดิินในรัะดัิบัพื�นท่�เพื�อการัอนุรัักษ์และป้็องกันไม่ีให้ท่�ดิินเสืำ�อมีโทรัมี 
และขยายผลไป็ยังพื�นท่�อื�นๆ	ครัอบัคลุมีทั�งป็รัะเทศ	อ่กทั�งยังใช้ีเป็็นฐานข้อมูีลท่�สำำาคัญในการัวิเครัาะห์ในรัะดัิบัท่�สูำงขึ�น 
(Scaling	up)	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

	 ๑.๓)	 จัดิทำาแผนบัรัหิารัจดัิการัโครังการัเพื�อป้็องกันการัชีะลา้งพังทลายของดิินรัะดิบััลุ่มีนำ�า	จากการัวเิครัาะห์ 
สำภาพปั็ญหาของพื�นท่�	ข้อมูีลทางเศรัษฐกิจและสัำงคมีท่�เป็็นปั็จจุบััน	ครัอบัคลุมีป็รัะเด็ินปั็ญหาของสำภาพพื�นท่�	ผ่านกรัะบัวนการั 
ม่ีสำ่วนร่ัวมีของชุีมีชีน	และการัรัับัฟังความีคิดิเห็นของหน่วยงานในรัะดัิบัพื�นท่�	เพื�อนำาข้อมูีลมีาป็รัะกอบัการัวิเครัาะห์	และ 
จัดิทำาแผนป็ฏิบััติ่การัเพื�อป้็องกันการัชีะล้างพังทลายของดิินและฟ้�นฟูพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	ด้ิวยรัะบับัอนุรัักษ์ดิินและนำ�าให้ม่ี 
ป็รัะสิำทธิภาพเกิดิป็รัะสิำทธิผลถูึกต้่องต่ามีสำมีรัรัถึนะและศักยภาพของท่�ดิิน	เกษต่รักรัและชุีมีชีนสำามีารัถึใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิินได้ิ 
อย่างถูึกต้่องและเหมีาะสำมี	โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิดิำาเนินการัใน	๑๐	 จังหวัดิ	ได้ิแก่	 จังหวัดิต่รัาดิ	 
นครัรัาชีส่ำมีา	อบุัลรัาชีธาน่	สำกลนครั	ลำาป็าง	น่าน	เพชีรับัรูัณ์	อุทัยธาน่	ป็รัะจวบัค่ร่ัขนัธ์	และกรัะบั่�	(กรัมีพฒันาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

๒)	 การจัดิการทรัพยากรดิินในพ้�นท่�เกษตร
	 ๒.๑)	 ป็รัะเทศไทยไดิ้ดิำาเนินการัส่ำงเสำริัมีการัทำาการัเกษต่รัอินทร่ัย์	เพื�อลดิการัใช้ีสำารัเคมี่/วัต่ถุึอันต่รัาย	 

โดิยในป็ีงบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิม่ีการัรัับัรัองมีาต่รัฐานเกษต่รัอินทร่ัย์แก่เกษต่รักรั	๘๓,๘๕๔	รัาย	พื�นท่�เพาะป็ลูก 
เกษต่รัอินทร่ัย์	๗๑๕,๓๕๑.๒๒	ไร่ั	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีเกษต่รักรั	๖๘,๕๗๔	รัาย	พื�นท่�เพาะป็ลูกเกษต่รัอินทร่ัย์ 
๕๒๖,๒๖๕.๙๗	ไร่ั	(ต่ารัางท่�	๒.๓)	(กรัมีการัข้าว,	๒๕๖๔)	(กรัมีป็ศุสัำต่ว์,	๒๕๖๔)	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)	(กรัมีป็รัะมีง, 
๒๕๖๔)	(กรัมีหม่ีอนไหมี,	๒๕๖๔)	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)	เเละ	(สำำานักงานป็ฏิรูัป็ท่�ดิินเพื�อเกษต่รักรัรัมี,	๒๕๖๔)
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	 สำำาหรัับัปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีการักำาหนดิเป็า้หมีายและแผนดิำาเนนิการัท่�สำำาคัญ	ได้ิแก่	(๑)	การัพฒันา 
ส่ำงเสำริัมีการัผลติ่และการัใช้ีสำารัอินทร่ัย์ช่ีวภาพเพื�อเพิ�มีศักยภาพการัผลิต่พืชี	พื�นท่�เป้็าหมีาย	๒๕๐,๐๐๐	ไร่ั	(๒)	พัฒนาเกษต่รั 
อินทร่ัย์	(พัฒนาเกษต่รักรัต่ามีมีาต่รัฐานการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�าอินทร่ัย์)	๕๐๐	รัาย	(๓)	ส่ำงเสำริัมีป็ศุสัำต่ว์อินทร่ัย์	โดิยต่รัวจรัับัรัอง 
มีาต่รัฐานป็ศุสัำต่ว์อินทร่ัย์	ถ่ึายทอดิองค์ความีรู้ัและสำร้ัางเครืัอข่ายผู้ผลิต่ป็ศุสัำต่ว์อินทร่ัย์	ป็รัับัเป็ล่�ยนรูัป็แบับัการัเล่�ยงสัำต่ว์เข้าสู่ำ 
รัะบับัการัผลิต่ป็ศุสัำต่ว์อินทร่ัย์	และพัฒนาต่ลาดิส่ำเข่ยว	๙๐	รัาย	(๔)	เสำริัมีสำร้ัางความีรู้ัด้ิานบััญช่ีแก่เกษต่รักรั	ในโครังการัพัฒนา 
เกษต่รัอินทร่ัย์	๑,๖๕๐	รัาย	(๕)	ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานโครังการัพัฒนาเกษต่รัอินทร่ัย์ในรัะดัิบัพื�นท่�	พร้ัอมีทั�งติ่ดิต่ามีและ 
ป็รัะเมิีนผล	พร้ัอมีทั�งศึกษาการับัริัหารัจัดิการักลุ่มีเกษต่รักรัท่�ผลิต่ปุ็�ยอินทร่ัย์	(๖)	อบัรัมีเจ้าหน้าท่�ต่รัวจรัับัรัองการัผลิต่เกษต่รั 
อินทร่ัย์	การัสำ่งเสำริัมี	และให้คำาแนะนำาเกษต่รักรั	๕๖๐	รัาย	(๗)	ต่รัวจป็รัะเมีินเพื�อรัับัรัองการัผลิต่เกษต่รัอินทร่ัย์	และจัดิทำา 
เอกสำารัสืำ�อสิำ�งพิมีพ์สำร้ัางความีเข้าใจแก่ผู้บัริัโภคพืชีอินทร่ัย์	เป้็าหมีายจำานวน	๓,๒๘๐	ฟาร์ัมี	(๘)	ส่ำงเสำริัมีการัผลิต่ข้าวอินทร่ัย์	 
๔๕๐,๐๐๐	ไร่ั	พัฒนาเกษต่รักรัสู่ำมีาต่รัฐานเกษต่รัอินทร่ัย์	๔,๐๐๐	รัาย	พัฒนาการัผลิต่สิำนค้าสู่ำมีาต่รัฐาน	๓	แห่ง	เต่ร่ัยมี 
ความีพร้ัอมีเข้าสู่ำการัผลิต่ในรัะบับัเกษต่รัอินทร่ัย์	ส่ำงเสำริัมีกลุ่มีเกษต่รักรัเข้าสู่ำการัรัับัรัองมีาต่รัฐานเกษต่รัอินทร่ัย์แบับัม่ีส่ำวนร่ัวมี	 
๘,๒๕๐	ไร่ั	และสำ่งเสำริัมีเกษต่รัอินทร่ัย์ในเขต่ป็ฏิรูัป็ท่�ดิินภาคเหนือต่อนบัน	๘๐๐	ไร่ั	(กรัะทรัวงเกษต่รัและสำหกรัณ์,	๒๕๖๔)	 
สำำาหรัับัผลการัดิำาเนินงานต่รัวจรัับัรัองแหล่งผลิต่พืชี	(ข้อมูีล	ณ	เดืิอนกันยายน	๒๕๖๔)	โดิยดิำาเนินการัต่รัวจป็รัะเมิีนแหล่ง 
ผลิต่พืชี	จำานวน	๔,๓๔๘	แป็ลง	คิดิเป็็นพื�นท่�	๒๕,๓๘๘.๔	ไร่ั	ผ่านการัรัับัรัองทั�งหมีดิ	๓,๐๑๐	แป็ลง	คิดิเป็็นพื�นท่�ผ่านการัรัับัรัอง 
ทั�งหมีดิ	๑๗,๔๗๔.๐๔	ไร่ั	นอกจากน่�	ในป็ีงบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีการัวิจัยและพัฒนาเพื�อกำาหนดิหลักเกณฑ์์	และ 
วิธ่ป็ฏิบััต่ใินการัจัดิการัซึ่ากบัรัรัจุภัณฑ์์วัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	เพื�อให้ได้ิหลักเกณฑ์์และวิธ่ป็ฏิบััต่ใินการัจัดิเก็บั	และทำาลาย 
ซึ่ากบัรัรัจุภัณฑ์์วัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัท่�ถูึกต้่อง	ลดิการัป็นเป็้�อนของวัต่ถุึอันต่รัายต่่อมีนุษย์	สัำต่ว์	พืชี	และสิำ�งแวดิล้อมี	 
(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั,	๒๕๖๔)

	 ๒.๒)	 ป็รัับัป็รังุฟ้�นฟูและอนรัุักษ์ทรััพยากรัดิิน	ในป็งีบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิแก่	(๑)	จัดิรัะบับัอนรัุักษ์ดิิน 
และนำ�าด้ิวยวิธ่กลและวิธ่พืชีในพื�นท่�ลุ่มี	ท่�ดิอน	ท่�สำูง	และพื�นท่�เส่ำ�ยงต่่อการัเกิดิภัยพิบััติ่ทางการัเกษต่รั	จำานวน	๑.๐๒	ล้านไร่ั	 
และเพิ�มีพื�นท่�กักเก็บันำ�า	โดิยการัขุดิสำรัะนำ�าในไร่ันา	จำานวน	๔๐,๐๐๐	บ่ัอ	(๒)	ป็รัับัป็รุังคุณภาพดิินในพื�นท่�ดิินเป็ร่ั�ยว	ดิินเค็มี	 
ดิินเป็็นกรัดิ	รัวมีทั�งสิำ�น	๖๘,๗๒๗	ไร่ั	อาทิ	การัเพิ�มีอินทร่ัยวัต่ถุึในดิิน	ได้ิแก่	การัไถึกลบัต่อซัึ่ง	ลดิการัเผาวัสำดุิเศษพืชีในพื�นท่� 
ทำาการัเกษต่รั	การัรัณรังค์ส่ำงเสำริัมีให้เกษต่รักรัไถึกลบัต่อซัึ่งในไร่ันา	การัป็รัะยุกต์่ใช้ีนำ�าหมัีกช่ีวภาพ	ท่�ผลิต่จากสำารัเร่ังซุึ่ป็เป็อร์ั	พดิ. 
๒	ในการัหมัีกต่อซัึ่ง	ช่ีวยให้ต่อซัึ่งอ่อนนุ่มีย่อยสำลายได้ิง่าย	และไถึกลบัได้ิสำะดิวก	การัใช้ีปุ็�ยอินทร่ัย์	ได้ิแก่	การัผลิต่ปุ็�ยหมัีก 
และการัใช้ีปุ็�ยพืชีสำดิ	และการัใช้ีวัสำดุิปู็นป็รัับัป็รัุงดิินเป็ร่ั�ยวจัดิ	เพื�อป็รัับัค่า	pH	ให้อยู่ในชี่วงท่�เหมีาะสำมีต่่อการัเจรัิญเติ่บัโต่ 
ของพืชี	(๓)	ฟ้�นฟูทรััพยากรัดิินท่�ม่ีปั็ญหาดิินเฉพาะพื�นท่�	โดิยดิำาเนินการัเพิ�มีผลผลิต่ข้าวหอมีมีะลิมีาต่รัฐานเพื�อการัส่ำงออก 
ในพื�นท่�ทุ่งกุลาร้ัองไห้	โดิยจัดิทำารัะบับัอนุรัักษ์ดิินและนำ�า	และป็รัับัป็รุังบัำารุังดิินด้ิวยปุ็�ยพืชีสำดิ	พัฒนาลุ่มีนำ�าทะเลสำาบัสำงขลา	 
โดิยการัอนุรัักษ์ดิินและนำ�าเพื�อป้็องกันการัชีะล้างพังทลายของดิิน	และการัอนุรัักษ์ดิินและนำ�าในพื�นท่�นาร้ัางเพื�อการัเกษต่รั 
แบับัผสำมีผสำาน	ฟ้�นฟูพื�นท่�ท่�ผ่านการัเล่�ยงกุ้งกุลาดิำา	พัฒนาพื�นท่�ทุ่งสัำมีฤทธิ�	โดิยการัป็รัับัป็รุังดิินด้ิวยปุ็�ยพืชีสำดิ	และการัจัดิทำา 
รัะบับัอนุรัักษ์ดิินและนำ�า	และดิำาเนินโครังการัเพิ�มีศักยภาพการัผลิต่ข้าวอินทร่ัย์และพืชีหลังนา	เพื�อการัส่ำงออกในพื�นท่�ทุ่งหมีาหิว	 
จังหวัดิอุบัลรัาชีธาน่	ดิำาเนินการัในพื�นท่�จำานวน	๑๒,๕๓๐	ไร่ั	(๔)	สำาธิต่ถ่ึายทอดิเทคโนโลยด้่ิานการัพัฒนาท่�ดิินให้แก่หมีอดิิน 
อาสำาและเกษต่รักรั	จำานวน	๓๗,๘๕๘	รัาย	เป็็นการัจัดิฝึกอบัรัมีถ่ึายทอดิความีรู้ัเก่�ยวกับัเทคโนโลย่การัพัฒนาท่�ดิิน	การัใช้ี 
เครืั�องมืีอต่รัวจวิเครัาะห์ดิินอยา่งง่ายให้แก่หมีอดิินอาสำา	รัวมีถึึงส่ำงเสำริัมีการัลดิต้่นทุนการัผลิต่	ฝึกอบัรัมีให้เป็็นวิทยากรัมืีออาช่ีพ	 
สำามีารัถึถ่ึายทอดิองค์ความีรู้ัด้ิานการัพัฒนาท่�ดิินให้เกษต่รักรัในพื�นท่�ได้ิอย่างถูึกต้่อง	พร้ัอมีทั�งสำนับัสำนุนให้จัดิทำาแป็ลงสำาธิต่ 
ในพื�นท่�ของหมีอดิินอาสำา	เพื�อเป็็นตั่วอย่างให้เกษต่รักรัรัายอื�นและผู้สำนใจมีาดูิงาน	และเป็็นกลไกขับัเคลื�อนงานพัฒนาท่�ดิิน 
ให้เข้าถึึงเกษต่รักรัในรัะดัิบัจังหวัดิ	อำาเภอ	ต่ำาบัล	หมู่ีบ้ัาน	และโรังเร่ัยน	(๕)	จัดิตั่�งธนาคารัปุ็�ยอินทร่ัย์	จำานวน	๗๘	แห่ง	พร้ัอมีทั�ง 
ส่ำงเสำริัมีและสำนับัสำนุนวัสำดุิในการัผลิต่เบืั�องต้่น	เพื�อให้ม่ีการัดิำาเนินการัผลิต่	และใช้ีป็รัะโยชีน์ปุ็�ยอินทร่ัย์อย่างต่่อเนื�องและยั�งยืน	 
เพื�อมุ่ีงเน้นให้เกษต่รักรันำาเอาเศษวัสำดุิเหลือใช้ีในครััวเรืัอนและจากโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีมีาฝากไว้ท่�ธนาคารั	และม่ีการันำาไป็ใช้ี 
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ป็รัะโยชีน์ได้ิถูึกต้่องและม่ีรัาคาถูึก	โดิยธนาคารัปุ็�ยหมัีก	ผลิต่ปุ็�ยหมัีกได้ิ	๓,๒๓๐	ตั่น	และธนาคารัผลิต่นำ�าหมัีกช่ีวภาพ	 
ผลิต่นำ�าหมัีกช่ีวภาพได้ิ	๓๒๓,๐๐๐	ลิต่รั	(๖)	เพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิินในพื�นท่�ดิินปั็ญหา	ได้ิแก่	พัฒนาและ 
แก้ปั็ญหาการัแพร่ักรัะจายดิินเค็มี	โดิยส่ำงเสำริัมีการัเพิ�มีผลผลิต่ข้าวในพื�นท่�ดิินเค็มีน้อยและป็านกลาง	ป็ลูกไม้ียนืต้่นเพื�อป้็องกัน 
การัแพร่ักรัะจายดิินเค็มี	ส่ำงเสำริัมีการัพัฒนาพื�นท่�ดิินเค็มีแบับับูัรัณาการัในพื�นท่�ลุ่มีนำ�ายอ่ย	ดิำาเนินการัในพื�นท่�จำานวน	๓๖,๘๕๐	ไร่ั	 
พัฒนาและเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพพื�นท่�ดิินเป็ร่ั�ยวทุ่งรัังสิำต่	เพื�อส่ำงเสำริัมีให้เกษต่รักรัป็รัับัป็รุังแก้ไขดิินเป็ร่ั�ยว	ให้ม่ีสำภาพเหมีาะสำมี	สำามีารัถึ 
ทำานา	ป็ลูกไม้ีผลและไมี้ยืนต้่น	ให้ได้ิผลผลิต่สูำงขึ�น	โดิยการัใช้ีวัสำดุิป็รัับัป็รุังดิิน	(ปู็นเพื�อการัเกษต่รั)	รั่วมีกับัการัใช้ีพืชีปุ็�ยสำดิ	 
ดิำาเนินการัในพื�นท่�จำานวน	๓,๕๕๐	ไร่ั	และ	(๗)	ส่ำงเสำริัมีการัไถึกลบัและการัผลิต่ปุ็�ยอินทร่ัย์เพื�อป้็องกันหมีอกควันไฟในพื�นท่� 
เกษต่รัภาคเหนือ	ในพื�นท่�	๙	จังหวัดิภาคเหนือ	ได้ิแก่	เช่ียงใหม่ี	ลำาพูน	ลำาป็าง	แม่ีฮ่่องสำอน	น่าน	พะเยา	เช่ียงรัาย	แพร่ั	และ 
ต่าก	โดิยปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิดิำาเนินการัไถึกลบั	๗๐,๐๐๐	ไร่ั	และผลิต่ปุ็�ยหมัีก	๓,๖๔๕	ตั่น	ส่ำวนในปี็งบัป็รัะมีาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีเป้็าหมีาย	ในการัไถึ	๖๐,๐๐๐	ไร่ั	และผลิต่ปุ็�ยหมัีก	๓,๕๐๐	ตั่น	(กรัมีพัฒนาท่�ดิิน,	๒๕๖๔)

๒.๑.๔	 สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
ทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิิน	ด้ิานทรััพยากรัดิิน	พบัว่า	สำถึานการัณ์ทรััพยากรัดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	พบัดิินท่�ม่ีศักยภาพ 

สำำาหรัับัการัเกษต่รั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔๖.๓๕	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	ส่ำวนใหญ่ม่ีความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ต่ำ�า	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๐.๘๓	ของ 
เนื�อท่�ป็รัะเทศ	และพบัดิินท่�ม่ีศักยภาพต่ำ�าสำำาหรัับัการัเกษต่รัท่�เกิดิต่ามีธรัรัมีชีาติ่	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๘.๗๑	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	 
โดิยสำ่วนใหญ่เป็็นดิินตื่�น	สำำาหรัับัป็ริัมีาณการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ีใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒.๓๗	และป็ริัมีาณ 
การันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	ลดิลงร้ัอยละ	๒๒.๕๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ในส่ำวนของการันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	 
๓	ชีนิดิ	ได้ิแก่	ไกลโฟเซึ่ต่	พารัาควอต่	และคลอร์ัไพร่ัฟอสำ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้าลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
เนื�องจากม่ีการัจำากัดิการัใช้ีไกลโฟเซึ่ต่	นอกจากน่�	พ.ศ.	๒๕๖๓	ไม่ีม่ีการันำาเข้าพารัาควอต่และคลอร์ัไพริัฟอสำ	เนื�องจาก 
ม่ีการัยกเลิกการัใช้ีตั่�งแต่่เดืิอนมิีถุึนายน	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัการันำาเข้าปุ็�ยเคม่ีและวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัในช่ีวงเดืิอน 
มีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	กับัช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	การันำาเข้าปุ็�ยเคม่ี	และวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั 
เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓๗.๘๖	และ	๑๘๖.๓๒	ต่ามีลำาดัิบั	สำถึานการัณก์ารัชีะลา้งพังทลายของดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	ส่ำวนใหญ่ 
สูำญเส่ำยดิินอยู่ในรัะดัิบัน้อย	พบักรัะจายครัอบัคลุมีเกือบัทุกพื�นท่�	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๕.๖๒	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	สำถึานการัณ์ 
ภัยพิบััติ่ธรัรัมีชีาติ่ท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อการัใช้ีทรััพยากรัดิินในพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับั 
ความีเส่ำยหายจากภัยแล้ง	๒.๓๓	ล้านไร่ั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากนำ�าท่วมี 
ม่ี ๑.๗๖	ล้านไร่ั	เพิ�มีขึ�นเล็กน้อยจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัด้ิานการัใช้้ท่�ดิิน	พบัว่า	ในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑	การัใช้ีท่�ดิินส่ำวนใหญ่ 
ถูึกนำาไป็ใช้ีเป็็นพื�นท่�เกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	โดิยม่ีเนื�อท่�	๑๗๘.๗๔	ล้านไร่ั	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบักับัช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙	พบัว่า	 
ป็รัะเภทการัใช้ีท่�ดิินท่�ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงเนื�อท่�เพิ�มีขึ�น	ได้ิแก่	พื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัาง	พื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	และพื�นท่�แหล่งนำ�า

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องดิำาเนินการัเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิิน	ได้ิแก่	การัจัดิทำาป็รัะเด็ินยทุธศาสำต่ร์ั 
การับัริัหารัจัดิการัท่�ดิินและทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศ	(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)	และจัดิทำาป็รัะเด็ินยทุธศาสำต่ร์ัสำำาหรัับัแผนป็ฏิบััติ่การั 
ด้ิานการับัริัหารัจัดิการัท่�ดิินและทรััพยากรัดิินของป็รัะเทศ	ในช่ีวงรัะยะเวลา	๕	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)	การัจัดิทำาเป้็าหมีาย 
และต่ัวช่ี�วัดิความีสำมีดิุลของการัจัดิการัทรััพยากรัท่�ดิิน	การัจัดิทำาแผนบัรัิหารัจัดิการัโครังการัเพื�อป้็องกันการัชีะล้างพังทลาย 
ของดิินรัะดัิบัลุ่มีนำ�า	การัส่ำงเสำริัมีการัทำาเกษต่รัอินทร่ัย์	โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิม่ีการัรัับัรัองพื�นท่�เพาะป็ลูกเกษต่รั 
อินทร่ัย์	๗๑๕,๓๕๑.๒๒	ไร่ั	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	การัวิจัยและพัฒนาเพื�อกำาหนดิหลักเกณฑ์์	และวิธ่ป็ฏิบััติ่ในการัจัดิการั 
ซึ่ากบัรัรัจุภัณฑ์์วัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รั	การัจัดิรัะบับัอนุรัักษ์ดิินและนำ�าด้ิวยวิธ่กลและวิธ่พืชีในพื�นท่�ลุ่มี	ท่�ดิอน	ท่�สูำง 
และพื�นท่�เส่ำ�ยงต่่อการัเกิดิภัยพิบััติ่ทางการัเกษต่รัและเพิ�มีพื�นท่�กักเก็บันำ�า	การัป็รัับัป็รุังคุณภาพดิิน	การัฟ้�นฟูทรััพยากรัดิิน 
และเพิ�มีป็รัะสำิทธิภาพการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิินท่�ม่ีปั็ญหาดิินเฉพาะพื�นท่�	การัสำาธิต่ถ่ึายทอดิเทคโนโลย่ดิ้านการัพัฒนาท่�ดิินให้แก่ 
หมีอดิินอาสำาและเกษต่รักรั	การัจัดิตั่�งธนาคารัปุ็�ยอินทร่ัย์ (รูัป็	๒.๘)
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ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 ควรับัูรัณาการัเชืี�อมีโยงฐานข้อมูีลทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิินของป็รัะเทศเข้าด้ิวยกัน	เพื�อให้การัป็รัะเมีิน 

สำถึานการัณ์ทรััพยากรัดิินและการัใช้ีท่�ดิินเป็็นไป็ในทิศทางเด่ิยวกัน	และเพื�อให้หน่วยงานต่่างๆ	รัวมีทั�งป็รัะชีาชีนสำามีารัถึ 
เข้าถึึงได้ิง่ายและใช้ีป็รัะโยชีน์ได้ิ

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	 ได้ิแก่	สำำานักงานคณะกรัรัมีการันโยบัายท่�ดิินแห่งชีาติ่	กรัมีพัฒนาท่�ดิิน 
กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	สำำานักงานเศรัษฐกิจการัเกษต่รั	สำำานักงานป็ฏิรูัป็ท่�ดิินเพื�อเกษต่รักรัรัมี	กรัมีป่็าไม้ี	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	 
และพันธ์ุพืชี	กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	กรัมีท่�ดิิน	กรัมีโยธาธิการัและผังเมืีอง	และสำำานักงาน 
พัฒนาเทคโนโลยอ่วกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน)

๒)	 ควรัส่ำงเสำริัมีและสำนับัสำนุนการัสำร้ัางอาช่ีพแก่ป็รัะชีาชีนท่�คืนถิึ�นกลับัสู่ำภาคเกษต่รักรัรัมีอันเกิดิจากวิกฤต่ 
โรัคโควิดิ	19	และป็ฏิรูัป็รัะบับัเกษต่รักรัรัมี	ท่�ส่ำวนใหญ่เน้นการัผลิต่เชิีงเด่ิ�ยวเพื�อผลิต่วัต่ถุึดิิบัรัาคาถูึกไป็สู่ำรัะบับัเกษต่รัผสำมีผสำาน 
ท่�ให้ความีสำำาคัญกับัเรืั�องความีมัี�นคงทางอาหารัมีากขึ�น	เพื�อลดิปั็ญหาการัใช้ีสำารัเคม่ีกำาจัดิศัต่รูัพืชีในรัะยะยาว	และเพื�อ 
รัองรัับัการัเป็ล่�ยนแป็ลงรัับัมืีอยุคหลังโรัคโควิดิ	19	

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัเกษต่รั
๓)	 กำาหนดิมีาต่รัการัการัใช้ีท่�ดิินในพื�นท่�ชุีมีชีน	 และพื�นท่�เกษต่รักรัโดิยรัอบัพื�นท่�เป็รัาะบัาง	 เช่ีน	 พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	 

โดิยควบัคุมีการัป็ล่อยนำ�าเส่ำยลงสู่ำแหล่งนำ�า	 ควบัคุมีการัใช้ีท่�ดิินเพื�อการัเกษต่รั	 เพื�อป้็องกัน	 สำารัเคมี่ป็นเป้็�อนลงสู่ำแหล่งนำ�า	 
โดิยการักำาหนดิเขต่การัใช้ีท่�ดิินในพื�นท่�เป็รัาะบัาง	 โดิยบูัรัณาการัความีร่ัวมีมืีอ	 กับัการัวางผังเมืีองรัวมีของกรัมีโยธาธิการัและ
ผังเมืีอง	ต่ามีกฎกรัะทรัวงใช้ีบัังคับัผังเมืีองรัวมีแต่่ละแห่ง

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีพัฒนาท่�ดิิน	กรัมีโยธาธิการัและผังเมืีอง
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รูปท่�	๒.๘		แรงข้ับเคล้้�อัน	แรงกดิดิัน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ทรัพยากรดิิน	

แล้ะการใชั้้ท่�ดิิน

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม 

  การทองเท่ียว และการเกษตร

- การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและ

  ส่ิงแวดลอม

- การคืนถ่ินภาคการเกษตร 

  จากสถานการณการแพรระบาด

  ของโรคโควิด 19

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- การใชปุยเคมีและสารเคมี

  ทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุอันตราย

- การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาสูง 

  (High Value)

- ความตองการใชท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย

  และเปนพ้ืนท่ีทํากิน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน 

  สวนใหญอยูในระดับต่ํา

- การชะลางพังทลายของดินสวนใหญ

  อยูในระดับนอย

- การนําเขาปุยเคมีเพ่ิมข้ึนแตการนําเขา

  และวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง

- การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินสวนใหญ

  เปนพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสรางมากข้ึน

- ภัยพิบัติทางการเกษตร ไดแก ภัยแลงลดลง 

  น้ําทวมเพ่ิมข้ึน และดินถลมคงท่ี

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทําประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

  ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- จัดทําเปาหมายและตัวช้ีวัด

  ของการจัดการทรัพยากรท่ีดินเพ่ือกําหนด

  มาตรการการจัดการดินเส่ือมโทรมในระดับพ้ืน

- จัดทําแผนบริหารจัดการโครงการชะลาง

  พังทลายของดินระดับลุมน้ํา

- ดําเนินการลดการใชสารเคมี/วัตถุอันตราย 

  โดยขับเคล่ือนและพัฒนาเกษตรอินทรีย วิจัย

  และพัฒนาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและ

  วิธีปฏิบัติในการจัดการซากบรรจุภัณฑ

  วัตถุอันตรายทางการเกษตร

- จัดระบบอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีกลและ

  วิธีพืชในพ้ืนท่ีลุม ท่ีดอน ท่ีสูง และพ้ืนท่ีเส่ียง

  ตอการเกิดภัยพิบัติทางการเกษตร 

ผลกระทบ (Impact: I) 

- ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน

- ประสิทธิภาพในการผลิตของดินลดลง 

  รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรลดลง

- สารเคมีอันตรายทางการเกษตรตกคาง

  ในพืช สัตว และส่ิงแวดลอม

- สุขภาพของเกษตรกรและประชาชน

  จากผลการใชสารเคมีอันตรายทาง

  การเกษตรและการบริโภคอาหาร

  ท่ีไมปลอดภัย
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๒.๒	ทรัพยากรแร่
๒.๒.๑	 สถานการณ์์
แร่ัเป็็นทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิชีนิดิหนึ�งท่�ม่ีความีสำำาคัญต่่อการัพัฒนาเศรัษฐกิจของป็รัะเทศและเป็็นวัต่ถุึดิิบัพื�นฐาน 

ของอุต่สำาหกรัรัมีทั�งต้่นนำ�า	กลางนำ�า	และป็ลายนำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัทรััพยากรัแร่ัมีากกว่า	๔๐	ชีนิดิ	ครัอบัคลุมีพื�นท่�	๙๙,๗๓๐	 
ต่ารัางกิโลเมีต่รั	(๖๐	ล้านไร่ั)	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๙.๔๔	ของเนื�อท่�ป็รัะเทศ	ป็ริัมีาณทรััพยากรัแร่ัทั�งหมีดิรัวมีป็รัะมีาณ	 
๒๗	ล้านล้านเมีต่ริักตั่น	ป็รัะเมิีนมูีลค่าแร่ัเบืั�องต้่นรัวมีมีากกว่า	๔๐,๐๐๐	ล้านล้านบัาท	ทรััพยากรัแร่ัของป็รัะเทศไทย 
ม่ีการักรัะจายตั่วอยู่ทั�วทุกภาคของป็รัะเทศ	โดิยจำาแนกต่ามีกลุ่มีอุต่สำาหกรัรัมีเป็็น	๙	กลุ่มี	ได้ิแก่	แร่ัเชืี�อเพลิงและพลังงาน	 
หินอุต่สำาหกรัรัมีและหินป็รัะดัิบั	แร่ัเพื�ออุต่สำาหกรัรัมีซ่ึ่เมีนต์่	 โลหะม่ีค่า	 โลหะพื�นฐาน	 เหล็กและโลหะผสำมีเหล็ก 
แร่ัอุต่สำาหกรัรัมีเซึ่รัามีิก	แร่ัอุต่สำาหกรัรัมีอื�นๆ	และโลหะเบัาและแร่ัหายาก	เมืี�อพิจารัณาเป็็นรัายชีนิดิแร่ั	พบัว่า	แร่ัเกลือหิน 
ม่ีมีากท่�สุำดิป็รัะมีาณ	๑๘	ล้านล้านเมีต่รัิกตั่น	รัองลงมีา	๖	อันดัิบั	ได้ิแก่	(๑)	หินปู็นเพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัางป็รัะมีาณ	๖.๒	 
เเสำนล้านเมีต่ริักตั่น	(๒)	หินปู็นเพื�ออุต่สำาหกรัรัมีซ่ึ่เมีนต์่ป็รัะมีาณ	๑.๖	เเสำนล้านเมีต่ริักตั่น	(๓)	หินปู็นเพื�ออุต่สำาหกรัรัมีอื�นๆ	ป็รัะมีาณ	 
๖	แสำนล้านเมีต่ริักตั่น	(๔)	แร่ัโพแทชีป็รัะมีาณ	๔	แสำนล้านเมีต่ริักตั่น	(๕)	หินทรัายป็รัะมีาณ	๒.๖	แสำนล้านเมีต่ริักตั่น	และ	 
(๖)	หินแกรันิต่ป็รัะมีาณ	๑.๖	แสำนล้านเมีต่ริักตั่น	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

จากรัะบับัฐานข้อมูีลป็รัะทานบััต่รัของกรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมีืองแร่ั	โดิยฝ่ายควบัคุมีสัำมีป็ทาน	 
กองบัริัการังานอนุญาต่	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔)	พบัว่า	ม่ีการัอนุญาต่ป็รัะทานบััต่รัทั�งสิำ�น	๙๒๐	แป็ลง	ลดิลงจาก	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๓)	ท่�ม่ีจำานวน	๙๓๙	แป็ลง	โดิยม่ีการักรัะจายตั่วอยู่ในภาคกลาง	จำานวน	๓๒๓	แป็ลง	 
ภาคเหนือ	จำานวน	๑๖๙	แป็ลง	ภาคใต้่	จำานวน	๑๔๒	แป็ลง	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	จำานวน	๑๒๐	แป็ลง	ภาคต่ะวันออก 
จำานวน	๙๐	แป็ลง	และภาคต่ะวันต่ก	จำานวน	๗๖	แป็ลง	ซึึ่�งจำาแนกออกเป็็น	(๑)	ป็รัะทานบััต่รัท่�ม่ีอายุและเปิ็ดิดิำาเนินการั	 
จำานวน	๘๘๓	แป็ลง	(๒)	ป็รัะทานบััต่รัท่�ม่ีอายุ	แต่่อยู่รัะหว่างการัต่่ออายุ	จำานวน	๔	แป็ลง	(๓)	ป็รัะทานบััต่รัท่�ม่ีอายุ 
แต่่ขอคืนสิำทธิการัทำาเหมีอืง	จำานวน	๑๔	แป็ลง	และ	(๔)	ป็รัะทานบััต่รัท่�สิำ�นอาย	ุจำานวน	๑๙	แป็ลง	(กรัมีอตุ่สำาหกรัรัมีพื�นฐาน 
และการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

ในช่ีวงรัะหว่างเดืิอนมีกรัาคมี	๒๕๖๓	-	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔	ม่ีการัอนุญาต่ป็รัะทานบััต่รัทั�งหมีดิ	จำานวน	 
๕๔	แป็ลง	ซึึ่�งจำาแนกต่ามีรัายภาคได้ิดัิงน่�	(๑)	ภาคกลาง	จำานวน	๑๑	แป็ลง	(๒)	ภาคเหนือ	จำานวน	๕	แป็ลง	(๓)	ภาคใต้่	 
จำานวน	๑๑	แป็ลง	 (๔)	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	จำานวน	๙	แป็ลง	 (๕)	ภาคต่ะวันออก	จำานวน	๕	แป็ลง	และ	 
(๖)	ภาคต่ะวันต่ก	จำานวน	๑๓	แป็ลง	โดิยเป็็นชีนิดิแร่ัหินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินปู็นเพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	จำานวน	 
๒๙	แป็ลง	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินบัะซึ่อลต์่เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	จำานวน	๓	แป็ลง	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินทรัาย 
เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	จำานวน	๒	แป็ลง	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินแกรันิต่เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	จำานวน	๑	แป็ลง	 
หินป็รัะดัิบัชีนิดิหินแกรันิต่	จำานวน	๑	แป็ลง	แร่ัยิป็ซัึ่มีและแอนด์ิไฮ่ไดิรัต์่	จำานวน	๖	แป็ลง	แร่ัดิินขาว	จำานวน	๒	แป็ลง	 
แร่ัฟลูออไรัต์่	จำานวน	๑	แป็ลง	แร่ัแบัไรัต์่	จำานวน	๑	แป็ลง	แร่ับัอลเคลย์	จำานวน	๑	แป็ลง	แร่ัทรัายแก้วจำานวน	๕	แป็ลง	 
และดิินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิดิินซ่ึ่เมีนต์่	จำานวน	๒	แป็ลง	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

สำำาหรัับัป็ริัมีาณและมูีลค่าการัผลิต่	การัใช้ี	การันำาเข้า	และการัส่ำงออกทรััพยากรัแร่ั	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 
การัผลิต่แร่ัม่ีป็ริัมีาณรัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๒๔๓.๒๗	ล้านเมีต่ริักตั่น	คิดิเป็็นมูีลค่าแร่ัรัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๗๐,๗๐๘	ล้านบัาท	 
ซึึ่�งแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัผลิต่สูำงสุำดิคือ	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินปู็น	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	รัองลงมีาคือ	หินอุต่สำาหกรัรัมี 
ชีนิดิหินปู็น	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีซ่ึ่เมีนต่์	และหินอุต่สำาหกรัรัมีชีนิดิหินแกรันิต่	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	การัใช้ีแร่ัม่ีป็ริัมีาณ 
รัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๒๓๔.๐๒	ล้านเมีต่ริักตั่น	คิดิเป็็นมูีลค่ารัวมีทั�งสิำ�น	๖๖,๑๘๓	ล้านบัาท	ซึึ่�งชีนิดิแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัใช้ีสูำงสุำดิ 
คือ	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนดิิหินปู็น	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีกอ่สำร้ัาง	รัองลงมีาคือ	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนดิิหินปู็น	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีซ่ึ่เมีนต์่	 
และถ่ึานหินลิกไนต์่	การันำาเข้าแร่ัม่ีป็ริัมีาณรัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๒๕.๓๗	ล้านเมีต่ริักตั่น	คิดิเป็็นมูีลค่ารัวมีทั�งสิำ�น	๕๖,๘๔๓	 
ล้านบัาท	ซึึ่�งแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้าสูำงสุำดิ	คือ	ถ่ึานหินสำำาหรัับันำามีาใช้ีเป็็นเชืี�อเพลิง	รัองลงมีาคือ	ถ่ึานหินบิัทูมิีนัสำ	และ 
แอนทรัาไซึ่ต์่	ต่ามีลำาดัิบั	การัสำง่ออกแร่ัม่ีป็ริัมีาณรัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๘.๙๖	ล้านเมีต่ริักตั่น	คิดิเป็็นมูีลค่าแร่ัรัวมีทั�งสิำ�น	๑๑,๙๐๗	 
ล้านบัาท	ซึึ่�งแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัส่ำงออกสูำงสุำดิคือ	แร่ัยิป็ซัึ่มี	รัองลงมีาคือ	แร่ัโดิโลไมีต์่	และแร่ัแอนไฮ่ไดิรัต์่	
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เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัป็ริัมีาณและมูีลค่าการัผลิต่	การัใช้ี	การันำาเข้า	และการัส่ำงออกแร่ั	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	กับั	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	พบัว่า 
ป็ริัมีาณการัผลิต่	การัใช้ี	และการัส่ำงออกแร่ั	ลดิลงร้ัอยละ	๒.๒๑	๒.๗๘	และ	๑๓.๐๙	ต่ามีลำาดัิบั	ยกเว้นป็ริัมีาณการันำาเข้าแร่ั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ 
๗.๑๘	สำำาหรัับัมูีลค่าการัผลิต่	การัใช้ี	การันำาเข้า	และการัส่ำงออกแร่ั	ลดิลงร้ัอยละ	๑.๗๒	๔.๘๖	๘.๖๐	และ	๑๐.๑๔	ต่ามีลำาดัิบั	ทั�งน่� 
เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณทรััพยากรัแร่ัในช่ีวง	๖	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณการัผลิต่และการัส่ำงออกม่ีแนวโน้มีลดิลง	ส่ำวนป็ริัมีาณการัใช้ีและการันำา 
เข้าม่ีแนวโน้มีค่อนข้างคงท่�	และเมืี�อพิจารัณามูีลค่าทรััพยากรัแร่ัในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	มูีลค่าการัผลิต่	การัใช้ี	และการันำาเข้าแร่ั 
ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	ในขณะท่�มูีลค่าการัส่ำงออกแร่ัม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๙	และ	๒.๑๐)	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๙	ปริมาณ์การผลิ้ต	การใช้ั้	การนำาเข้้า	แล้ะการส่งอัอักทรัพยากรแร่	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั	(๒๕๖๔)

๓๐๕

๒๕๕

๒๐๕

๑๕๕

๑๐๕

๕๕

๕

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)

การผลิต การใช การนำเขา การสงออก

ปร
ิมา

ณ
เเร

 (ล
าน

เม
ตร

ิกต
ัน)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๗๔.๐๖
๒๙๖.๑๗

๒๕๑.๑๖ ๒๖๑.๔๙
๒๔๘.๗๖ ๒๔๓.๒๗

๒๓๑.๔๗
๒๔๓.๘๕ ๒๔๒.๙๗ ๒๔๓.๓๒ ๒๔๐.๗๓ ๒๓๔.๐๒

๒๓.๓๖ ๒๓.๑๘

๒๔.๓๔ ๒๖.๙๐ ๒๓.๖๗ ๒๕.๓๗
๓๖.๕๓

๕๐.๙๖

๑๐.๑๐ ๙.๘๗ ๑๐.๓๑ ๘.๙๖

รูปท่�	๒.๑๐	มูล้ค่าการผลิ้ต	การใช้ั้	การนำาเข้้า	แล้ะการส่งอัอักทรัพยากรแร่	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)
การผลิต การใช การนำเขา การสงออก

มูล
คา

เเร
 (ล

าน
บา

ท)

๒๙,๒๒๒ ๓๐,๐๖๗ ๒๗,๙๙๕
๒๔,๗๕๗

๑๗,๔๓๖ ๒๐,๑๔๐
๑๒,๘๗๙ ๑๒,๘๙๕ ๑๓,๒๕๐ ๑๑,๙๐๗

๕๒,๘๘๘
๕๐,๑๕๒ ๕๑,๒๖๑ ๕๓,๓๔๔ ๕๔,๕๓๓

๗๘,๐๕๑ ๗๖,๙๙๓
๗๐,๘๗๗

๖๖,๑๘๓
๖๙,๕๖๗

๕๙,๑๕๘ ๖๒,๙๐๐ ๕๕,๕๑๔ ๖๑,๙๗๘
๕๗,๘๗๔

๖๖,๑๑๐

๗๒,๘๒๐

๖๒,๑๙๐
๕๖,๘๔๓

๕๙,๘๑๕ ๖๑,๒๖๕ ๖๐,๗๒๔
๖๔,๑๘๓ ๖๓,๖๓๐

๘๗,๗๔๗

๗๗,๑๙๙ ๗๗,๐๘๒ ๗๑,๙๔๗
๗๐,๗๐๘

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั	(๒๕๖๔)
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ป็รัะเทศไทยม่ีความีจำาเป็็นต้่องนำาเข้าแร่ับัางชีนิดิท่�ไม่ีสำามีารัถึผลิต่เองได้ิหรืัอผลิต่ได้ิแต่่ยังไม่ีเพ่ยงพอจาก 
ต่่างป็รัะเทศ	โดิยกลุ่มีแร่ัเชืี�อเพลิงม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้าสูำงท่�สุำดิ	ได้ิแก่	ถ่ึานหินชีนิดิอื�นๆ	ถ่ึานหินบิัทูมิีนัสำ	และแอนทรัาไซึ่ต์่	 
โดิยนำาเข้าจากอินโดิน่เซ่ึ่ย	ออสำเต่รัเล่ย	และเว่ยดินามี	ส่ำวนแร่ัอโลหะท่�ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้าสูำงสุำดิ	คือ	หินฟลินต์่	โดิยนำาเข้า 
จากสำาธารัณรััฐป็รัะชีาธิป็ไต่ยป็รัะชีาชีนลาว	สำำาหรัับัการัส่ำงออกสิำนค้าแร่ัของไทยม่ีทั�งการัส่ำงออกในรูัป็แร่ัดิิบับัางชีนิดิ 
ท่�ผลิต่ได้ิมีากเกินกว่าความีต้่องการัภายในป็รัะเทศ	เช่ีน	แร่ัยปิ็ซัึ่มี	แร่ัโซึ่เด่ิยมีเฟลด์ิสำป็าร์ั	เป็็นต้่น	และการันำาเข้าแร่ัดิิบัมีาเพิ�มีมูีลค่า 
ก่อนส่ำงออก	คือ	โลหะด่ิบัุก	ซึึ่�งเป็็นสำินค้าแร่ัท่�ม่ีมูีลค่าการัสำ่งออกสำูงสุำดิด้ิวย	ในสำ่วนของแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัสำ่งออกมีากท่�สุำดิ 
คือ	ยิป็ซัึ่มี	ต่ลาดิส่ำงออกท่�สำำาคัญคือ	อินโดิน่เซ่ึ่ย	ญ่�ปุ่็น	มีาเลเซ่ึ่ย	และเว่ยดินามี	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	 
๒๕๖๔)

ผลกรัะทบัจากการัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ส่ำงผลกรัะทบัให้เกิดิการัชีะลอตั่วของการัเติ่บัโต่ทางเศรัษฐกิจ 
ทั�วโลก	และกรัะทบักับัธุรักิจในหลายภาคส่ำวน	โดิยส่ำงผลกรัะทบัต่่ออุต่สำาหกรัรัมีเหมืีองแร่ัในรัะดัิบัป็านกลาง	โดิยทำาให้รัาคา 
วัต่ถุึดิิบัแร่ัในต่ลาดิโลกลดิลง	เนื�องจากความีต้่องการัใช้ีงานแร่ัลดิลง	อ่กทั�งในมีาต่รัการัป็อ้งกันการัแพร่ักรัะจายของไวรััสำ	ทำาให้ 
ม่ีการัป็รัะกาศป็ดิิเหมืีองชัี�วครัาวในหลายป็รัะเทศ	กรัะทบัต่่อป็รัมิีาณการัผลิต่แร่ัในต่ลาดิโลก	เช่ีน	ทองแดิง	เหล็ก	แพลต่ทินัมี	 
และถ่ึานหิน	เป็็นต้่น	แต่่ไม่ีกรัะทบัต่่ออุต่สำาหกรัรัมีเหมืีองแร่ัของไทยมีากนัก	เนื�องจากป็รัะเทศไทยไม่ีม่ีเหมืีองแร่ัขนาดิใหญ่ 
ท่�ผลิต่แร่ัเพื�อส่ำงออกไป็ยังต่่างป็รัะเทศ	อ่กทั�งรัายได้ิของภาคเหมืีองแร่ัของไทยไม่ีได้ิพึ�งพาการัส่ำงออกเป็็นหลัก	แร่ัท่�ผลิต่ได้ิ 
ส่ำวนใหญ่ถูึกใช้ีในป็รัะเทศ	อย่างไรัก็ต่ามี	อาจส่ำงผลให้ป็ริัมีาณการัส่ำงออกม่ีจำานวนลดิลง	และขาดิแคลนวัต่ถุึดิิบัในรัะยะสัำ�น	 
เนื�องจากการัปิ็ดิป็รัะเทศในบัางป็รัะเทศ	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

จากการัรัายงานของสำำานักงานสำภาพฒันาการัเศรัษฐกจิและสำงัคมีแหง่ชีาติ่	เปิ็ดิเผยว่า	ภาวะเศรัษฐกจิไทยในไต่รัมีาสำแรัก 
ของ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ลดิลงร้ัอยละ	๒๖	ป็รัับัตั่วด่ิขึ�นเมืี�อเท่ยบักับัการัลดิลงร้ัอยละ	๔.๒	ในไต่รัมีาสำก่อน	แนวโน้มีเศรัษฐกิจไทย	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	คาดิว่าจะขยายต่วัร้ัอยละ	๑.๕	-	๒.๕	ฟ้�นตั่วอยา่งช้ีาๆ	จากการัลดิลงร้ัอยละ	๖.๑	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยม่ีปั็จจัย 
สำนับัสำนุนจากแนวโน้มีการัฟ้�นตั่วของเศรัษฐกิจและป็ริัมีาณการัค้าโลก	รัวมีถึึงแรังขับัเคลื�อนจากการัใช้ีจ่ายของรััฐบัาล 
ซึึ่�งกองทุนการัเงินรัะหว่างป็รัะเทศ	(IMF)	ป็รัะเมีินว่าใน	พ.ศ.	๒๕๖๕	เศรัษฐกิจไทยจะขยายตั่วได้ิในรัะดัิบัร้ัอยละ	๔.๖ 
การัขยายตั่วทางเศรัษฐกจิยอ่มีส่ำงผลกรัะทบัไป็ยงัทุกภาคสำว่นของรัะบับัเศรัษฐกจิในป็รัะเทศ	ซึึ่�งรัวมีถึึงอตุ่สำาหกรัรัมีเหมีอืงแร่ั	 
ซึึ่�งเป็็นอุต่สำาหกรัรัมีต่้นนำ�าและเป็็นวัต่ถุึดิิบัสำำาหรัับัอุต่สำาหกรัรัมีอื�นๆ	โดิยในส่ำวนของการัผลิต่แร่ัสำำาหรัับัอุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	 
และอุต่สำาหกรัรัมีป็ูนซ่ึ่เมีนต์่ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	และจากข้อมูีลของศูนย์วิจัยกรุังศร่ั	ธนาคารักรัุงศร่ัอยุธยา	รัายงานว่าใน	พ.ศ.	 
๒๕๖๔	-	๒๕๖๖	แนวโนม้ีธุรักิจวัสำดุิก่อสำร้ัางม่ีแนวโนม้ีกรัะเตื่�องขึ�นต่ามีความีต่อ้งการัทั�งในและต่่างป็รัะเทศ	โดิยม่ีปั็จจัยหนุน 
จากมีลูค่าการัลงทนุด้ิานก่อสำร้ัางโดิยรัวมีในไทย	คาดิวา่จะขยายตั่วเฉล่�ยร้ัอยละ	๔.๙	-	๕.๒	ต่ามีการัลงทนุโครังการัขนาดิใหญ่ 
ของภาครััฐ	โดิยเฉพาะโครังการัท่�เก่�ยวเนื�องกับั	Eastern	Economic	Corridors	(EEC)	รัวมีถึึงโครังการัขยายเส้ำนทางคมีนาคมี 
ขนสำง่ทางถึนนและรัะบับัรัางทั�วป็รัะเทศ	นอกจากน่�	การักอ่สำร้ัางท่�อยูอ่าศยัภาคเอกชีนมีแ่นวโนม้ีฟ้�นตั่วต่ามีทิศทางเศรัษฐกจิ 
รัวมีถึึงการัสำ่งออกวัสำดุิก่อสำร้ัางจะไดิ้รัับัอานิสำงสำ์จากการัฟ้�นตั่วของเศรัษฐกิจหลังวิกฤต่โรัคโควิดิ	19	และการัขยายตั่วของ 
การัลงทุนภาคก่อสำร้ัางทั�งโครังสำร้ัางพื�นฐานและโครังการัอสำังหาริัมีทรััพย์ในรัาชีอาณาจักรักัมีพูชีา	สำาธารัณรััฐป็รัะชีาธิป็ไต่ย 
ป็รัะชีาชีนลาว	และสำาธารัณรััฐสัำงคมีนิยมีเว่ยดินามี	ซึึ่�งเป็็นต่ลาดิหลัก	คาดิการัณ์วา่ความีต้่องการัแร่ัในอนาคต่น่าจะม่ีแนวโน้มี 
ฟ้�นตั่วด่ิขึ�นในอ่ก	๑	-	๒	ปี็ข้างหน้า	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

๒.๒.๒	 ผล้กระทบ
ผลผลิต่แร่ัภายในป็รัะเทศแต่่ละปี็จะม่ีมูีลค่าป็รัะมีาณ	๗	หมืี�นล้านบัาท	อัต่รัาค่าภาคหลวงป็รัะมีาณ	ร้ัอยละ	๔	 

ได้ิค่าภาคหลวงเข้ารััฐปี็ละ	๓	พันล้านบัาท	นอกจากน่�	ยงัม่ีผลป็รัะโยชีน์พิเศษท่�เหมืีองแร่ัจะต้่องมีอบัให้รััฐและท้องถิึ�นป็รัะมีาณ	 
ร้ัอยละ	๒	คิดิจากมูีลค่าแร่ัทั�งหมีดิ	ซึึ่�งจะจัดิสำรัรัให้ชุีมีชีน	ร้ัอยละ	๕๐	และรััฐบัาล	ร้ัอยละ	๕๐	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐาน 
และการัเหมีอืงแร่ั,	๒๕๖๔)	และเนื�องจากการัป็รัะกอบักจิการัเหมีอืงแร่ัไม่ีสำามีารัถึเลอืกสำถึานท่�ตั่�งได้ิ	จึงจำาเป็็นต่อ้งม่ีพิจารัณา 
ผลกรัะทบัด้ิานต่่างๆ	ควบัคู่ไป็กับัการัดิำาเนินกิจกรัรัมีเหมืีองแร่ั	และการัวางแผนฟ้�นฟูภายหลังทำาเหมืีองอย่างเหมีาะสำมี 
โดิยม่ีผลกรัะทบัท่�สำำาคัญ	ได้ิแก่	(๑)	ผลกรัะทบัต่่อภูมิีป็รัะเทศ	จากการัป็รัับัสำภาพพื�นท่�ให้เหมีาะสำมีต่่อการัทำาเหมืีองในรัะยะ 
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เต่ร่ัยมีการัทำาเหมืีอง	รัวมีถึึงลักษณะภูมิีป็รัะเทศท่�จะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็เป็็นขั�นบัันไดิต่ามีพื�นท่�และทิศทางการัเดิินหน้าเหมืีอง	(๒)	ผลกรัะทบั 
ต่่อคุณภาพอากาศท่�เกิดิจากการัดิำาเนินการัต่่างๆ	เช่ีน	การัเจาะรูัรัะเบัดิิหน้าเหมืีอง	การัต่กัแร่ั	การัรัะเบัดิิแร่ั	การัโมีบ่ัดิ	ยอ่ยหิน	 
และการัขนสำ่งแร่ั	เป็็นต้่น	(๓)	ผลกรัะทบัดิ้านเส่ำยงและแรังสัำ�นสำะเทือน	จากการัใช้ีวัต่ถุึรัะเบัิดิเพื�อผลิต่แร่ัของโครังการั	และ 
การัทำางานของเครืั�องจักรัอุป็กรัณ์ท่�ใช้ีในการัทำาเหมืีองของโครังการั	ได้ิแก่	รัถึขุดิแบ็ัคโฮ่	รัถึตั่กล้อยาง	รัถึเจาะรัะเบิัดิไฮ่ดิรัอลิค	 
เครืั�องเจาะกรัะแทก	รัถึบัรัรัทุกเทท้าย	และรัถึบัรัรัทุกนำ�า	(๔)	ผลกรัะทบัต่่อคุณภาพนำ�า	ในช่ีวงฤดูิฝนอาจเกิดิปั็ญหาการัชีะล้าง 
ผิวดิิน	ส่ำงผลให้เกิดิการัพดัิพาต่ะกอนลงไป็รับักวนในพื�นท่�ท่�นำ�าไหลผา่น	(๕)	ผลกรัะทบัดิา้นทัศน่ยภาพ	จากลกัษณะภูมิีป็รัะเทศ 
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็จากกิจกรัรัมีการัทำาเหมีืองซึึ่�งอาจสำ่งผลกรัะทบัดิ้านการัมีองเห็นต่่อป็รัะชีาชีนบัรัิเวณใกล้เค่ยง	และ	 
(๖)	ผลกรัะทบัด้ิานคมีนาคมี	ในด้ิานสำภาพเส้ำนทางท่�เส่ำยหายจากรัถึบัรัรัทุกแร่ัม่ีนำ�าหนักมีาก	ด้ิานอุบััติ่เหตุ่ท่�เกิดิจาก 
ความีป็รัะมีาทของผู้ขับัข่�รัถึบัรัรัทุกหรืัอการัขับัรัถึเร็ัวเกินกว่าท่�กำาหนดิ	และด้ิานป็ริัมีาณการัจรัาจรัท่�เพิ�มีขึ�นจากการัขนส่ำงแร่ั	 
ทำาให้ผู้ร่ัวมีใช้ีเส้ำนทางขาดิความีคล่องตั่วในการัสัำญจรัไป็มีา	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

การัป็รัะกอบักิจการัเหมืีองแร่ั	ทำาให้เกิดิมีลพิษทางอากาศ	เช่ีน	บัริัเวณหน้าพรัะลาน	จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ซึึ่�งม่ีป็ริัมีาณ 
ฝุ่นละอองเกินค่ามีาต่รัฐานอย่างต่่อเนื�องทุกปี็	โดิย	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ฝุ่นละออง	PM10	ค่าเฉล่�ยรัายปี็	๑๐๗	ไมีโครักรััมีต่่อ 
ลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๕๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	เกินค่ามีาต่รัฐาน	๙๒	วัน	สำำาหรัับัป็รัิมีาณฝุ่นละออง	 
PM2.5	ค่าเฉล่�ยรัายปี็	๓๒	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๒๕	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	อย่างไรัก็ต่ามี 
จากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้แนวโน้มีปั็ญหาฝุ่นละอองในพื�นท่�ต่ำาบัลหน้าพรัะลาน	อำาเภอเฉลิมีพรัะเก่ยรัติ่	 
จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลดิลงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	แต่่ม่ีค่าเกินมีาต่รัฐาน	ทั�งน่�	ยังคงต้่องม่ีมีาต่รัการัควบัคุมีและแก้ไข 
ปั็ญหาอย่างเข้มีข้น	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔)

๒.๒.๓	 การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัแร่ั	ดัิงน่�

 ๑) การขั้บเคล้้�อันการบริหุารจัดิการทรัพยากรแร่
(๑)	 จัดิป็รัะชุีมีสัำมีมีนาเพื�อขับัเคลื�อนแผนแม่ีบัทการับัริัหารัจัดิการัแร่ั	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ไป็สู่ำการัป็ฏิบััติ่ 

ของหน่วยหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	๔	พื�นท่�	ได้ิแก่	จังหวัดินครัรัาชีส่ำมีา	เลย	ต่าก	และรัาชีบุัร่ั	อยู่รัะหว่างการัเสำริัมีสำร้ัาง 
ความีเข้าใจเก่�ยวกับัการับัรัิหารัจัดิการัแร่ัแก่ป็รัะชีาชีนทั�วไป็	 ส่ำงเสำริัมีการัมี่ส่ำวนร่ัวมีของผู้ม่ีส่ำวนได้ิเส่ำยในการัจัดิทำา 
แผนแม่ีบัทการับัรัิหารัจัดิการัแร่ัฉบัับัถัึดิไป็	และสำ่งเสำริัมีการัดิำาเนินกิจการัเหมีืองแร่ัต่ามีหลักธรัรัมีาภิบัาลและเป็็นมีิต่รั 
ต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	“Green	and	Smart	Mining”	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

(๒)	 คณะกรัรัมีการันโยบัายบัริัหารัจัดิการัแร่ัแห่งชีาติ่	 ม่ีมีติ่ในการัป็รัะชีุมีครัั�งท่�	๑/๒๕๖๔	ดิังน่� 
(๒.๑)	 เห็นชีอบั	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศคณะกรัรัมีการันโยบัายบัริัหารัจัดิการัแร่ัแห่งชีาติ่	เรืั�อง	หลักเกณฑ์์การัมี่ส่ำวนร่ัวมีของภาครััฐ	 
ภาคเอกชีน	และภาคป็รัะชีาชีนในการับัริัหารัจัดิการัแร่ั	โดิยลงวันท่�	๑๗	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ได้ิป็รัะกาศลงในรัาชีกิจจานุเบักษา	 
เล่มี	๑๓๘	ต่อนพิเศษ	๑๖๘	ง	หน้า	๒๙	วันท่�	๒๓	กรักฎาคมี	๒๕๖๔	(๒.๒)	เห็นชีอบัการัแต่่งตั่�งคณะอนุกรัรัมีการั 
ด้ิานกิจกรัรัมีเหมืีองแร่ัท่�เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีและม่ีธรัรัมีาภิบัาล	โดิยม่ีคำาสัำ�งคณะกรัรัมีการันโยบัายบัริัหารัจัดิการัแร่ัแห่งชีาติ่	 
ท่�	๑/๒๕๖๔	เรืั�อง	แต่่งตั่�งคณะอนุกรัรัมีการัด้ิานกิจกรัรัมีเหมืีองแร่ัท่�เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีและม่ีธรัรัมีาภิบัาล	ลงวันท่�	๑๗	 
มิีถุึนายน	๒๕๖๔	เพื�อดิำาเนินการัส่ำงเสำริัมีให้ผู้ผลิต่และภาคอุต่สำาหกรัรัมีท่�เก่�ยวข้องด้ิานแร่ัม่ีการัดิำาเนินกิจการัท่�เป็็นมีาต่รัฐาน 
และมุ่ีงเน้นการัป็รัะกอบัการัท่�เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	สัำงคมี	และสุำขภาพของป็รัะชีาชีน	(๒.๓)	เห็นชีอบัการัป็รัับัป็รุังคำาสัำ�ง 
แต่่งตั่�งคณะอนุกรัรัมีการักำาหนดิแนวทางและมีาต่รัการัการับัริัหารัจัดิการัหินอุต่สำาหกรัรัมี	โดิยม่ีคำาสัำ�งคณะกรัรัมีการันโยบัาย 
บัริัหารัจัดิการัแร่ัแห่งชีาติ่	ท่�	๒/๒๕๖๔	เรืั�อง	แต่่งตั่�งคณะอนุกรัรัมีการักำาหนดิแนวทางและมีาต่รัการัการับัริัหารัจัดิการั 
หินอุต่สำาหกรัรัมี	ลงวันท่�	๑๗	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ซึึ่�งม่ีอำานาจหน้าท่�	เสำนอแนวทาง	มีาต่รัการั	และแผนป็ฏิบััติ่การัการับัริัหารั 
จัดิการัหนิอุต่สำาหกรัรัมี	รัวมีถึึงการัรัองรัับัโครังการัลงทนุด้ิานโครังสำรัา้งพื�นฐานขนาดิใหญข่องภาครััฐใหส้ำอดิคลอ้งกับันโยบัาย	 
ยุทธศาสำต่ร์ั	และแผนแม่ีบัทการับัริัหารัจัดิการัแร่ั	และเสำนอกลไกการัต่ัดิสิำนการันำาหินอุต่สำาหกรัรัมีมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ในแต่่ละ 
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ช่ีวงเวลาใหเ้หมีาะสำมีกบัักลไกทางเศรัษฐศาสำต่รั	์(๒.๔)	เห็นชีอบั	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่แิละสิำ�งแวดิล้อมี 
เรืั�อง	กำาหนดิพื�นท่� ในท้องท่�อำาเภอเมืีองพังงา	อำาเภอคุรัะบุัร่ั	 อำาเภอต่ะกั�วป่็า	อำาเภอกะป็ง	อำาเภอท้ายเหมืีอง 
และอำาเภอต่ะกั�วทุ่ง	จังหวัดิพังงา	ให้เป็็นเขต่สำำาหรัับัดิำาเนินการัสำำารัวจ	การัทดิลอง	การัศึกษา	หรืัอการัวิจัยเก่�ยวกับัแร่ั 
(๒.๕)	เห็นชีอบั	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	 เรืั�อง	กำาหนดิหลักเกณฑ์์ในการัจัดิทำาข้อมูีลพื�นฐานด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี
และสุำขภาพของป็รัะชีาชีนสำำาหรัับัการัทำาเหมืีอง	(ฉบัับัท่�	๒)	 พ.ศ.	....	(๒.๖)	เห็นชีอบั	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี 
เรืั�อง	กำาหนดิหลักเกณฑ์์ในการัจัดิทำาข้อมูีลพื�นฐานด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีและสุำขภาพของป็รัะชีาชีนสำำาหรัับัการัป็รัะกอบัโลหกรัรัมี 
(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	....	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

 ๒)	 การสำารวัจแล้ะประเมินสถานภาพทรัพยากรแร่
จัดิทำาข้อมูีลพื�นท่�ศักยภาพแร่ั	๑๓	ชีนิดิ	ได้ิแก่	หินปู็น	หินดิินดิาน	ยิป็ซัึ่มี	เฟลด์ิสำป็าร์ั	ควอต่ซ์ึ่	บัอลล์เคลย์	 

หินแกรันิต่	หินอ่อน	หินทรัาย	แบัไรัต์่	ทรัายแก้ว	หินบัะซึ่อลต์่	และรััต่นชีาติ่	ในพื�นท่�	๓๗	จังหวัดิ	ม่ีเนื�อท่�รัวมี	๑๐.๓๒	ล้านไร่ั	 
และสำามีารัถึกำาหนดิพื�นท่�ท่�ม่ีศักยภาพในการัทำาเหมืีองรัวมี	๔.๒๒	ล้านไร่ั	ซึึ่�งนำาเสำนอเพื�อเป็็นข้อมูีลป็รัะกอบัการักำาหนดิ 
เขต่แหล่งแร่ั	เพื�อทำาเหมืีองแร่ัหรืัอตั่ดิสิำนใจเชิีงนโยบัายต่่อไป็	และอยูร่ัะหว่างการัจัดิทำาข้อมูีลพื�นท่�ศักยภาพแร่ัและพื�นท่�ศักยภาพ 
ในการัทำาเหมีืองของกลุ่มีอุต่สำาหกรัรัมีซ่ึ่เมีนต่์	กลุ่มีอุต่สำาหกรัรัมีเซึ่รัามีิก	กลุ่มีหินป็รัะดัิบั	กลุ่มีหินอุต่สำาหกรัรัมี	และ 
กลุ่มีแร่ัอุต่สำาหกรัรัมีอื�นๆ	ซึึ่�งม่ีพื�นท่�ดิำาเนินการัทั�วป็รัะเทศ	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

 ๓)	 การส่งเสริมเทคโนโล้ย่ร่ไซเคิล้ข้อังเส่ยเป็นแหุล่้งทรัพยากรทดิแทน
การัพัฒนาเทคโนโลย่ร่ัไซึ่เคิลขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำและป็รัะยุกต์่ใช้ีเทคโนโลย่แต่่งแร่ัด้ิวยการัออกแบับัและพัฒนา 

เครืั�องคัดิแยกทางกายภาพ	(Particle	Separation	Machine)	เพื�อบัดิยอ่ยและคัดิแยกส่ำวนป็รัะกอบัต่่างๆ	จากซึ่ากแผงวงจรั 
อิเล็กทรัอนิกส์ำก่อนเข้าสู่ำกรัะบัวนการัร่ัไซึ่เคิลในขั�นต่อนต่่อไป็	นับัเป็็นเครืั�องจักรัต้่นแบับัสำมัียใหม่ีเครืั�องแรักในป็รัะเทศไทย	 
โดิยสำามีารัถึแยกส่ำวนป็รัะกอบัต่่างๆ	ในซึ่ากแผงวงจรัอิเล็กทรัอนิกส์ำได้ิอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	ด้ิวยกรัะบัวนการัท่�เป็็นมิีต่รั 
ต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	ได้ิแก่	โลหะท่�ไม่ีติ่ดิแม่ีเหล็ก	(เช่ีน	ทองแดิง	ด่ิบุัก	ทองคำา	เงิน	อะลูมิีเน่ยมี)	โลหะท่�ติ่ดิแม่ีเหล็ก	(เช่ีน	เหล็ก	และ 
นิกเกิล)	และส่ำวนป็รัะกอบัท่�ไม่ีใช่ีโลหะ	(เช่ีน	Epoxy	Resin	และ	Fiberglass	เป็็นต้่น)	ซึึ่�งวัต่ถุึดิิบัทั�งหมีดิน่�สำามีารัถึนำากลับัมีา 
สำร้ัางสำรัรัค์ให้เกิดิป็รัะโยชีน์ได้ิใหม่ี	และได้ิดิำาเนินการัถ่ึายทอดิความีรู้ัและเทคโนโลยใ่ห้แก่ผู้ป็รัะกอบัการั	นักลงทุน	และผู้สำนใจ	 
เฉล่�ยปี็ละมีากกว่า	๓๐๐	รัาย	สำามีารัถึยกรัะดัิบัผู้ป็รัะกอบัการั	(Level	Up)	และสำร้ัางธุรักิจใหม่ี	(Startup)	ก่อให้เกิดิมูีลค่า 
เพิ�มีในป็รัะเทศจากการัลงทุนหรืัอการัใช้ีป็รัะโยชีน์จากของเส่ำยป็รัะมีาณ	๑๕๐	-	๒๐๐	ล้านบัาทต่่อปี็	ไม่ีนับัรัวมีมูีลค่า 
ทางเศรัษฐศาสำต่ร์ัท่�เกิดิขึ�นจากการัเป็ล่�ยนขยะหรืัอของเส่ำยเป็็นแหล่งทรััพยากรัทดิแทนท่�สำำาคัญของป็รัะเทศ	ซึึ่�งเป็็นการัลดิปั็ญหา 
มีลพษิต่่อสิำ�งแวดิลอ้มีและชีมุีชีน	สำนบััสำนุนการัขบััเคลื�อนสู่ำสัำงคมีไร้ัขยะ	(Zero	Waste	Society)	และมุ่ีงสู่ำ	Circular	Economy	 
(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

นอกจากน่�	ภาครััฐได้ิสำนับัสำนุนงบัป็รัะมีาณเพื�อกรัะตุ้่นให้เกิดิการัลงทุนมีากกว่า	๕๖๐	ล้านบัาท	เพื�อสำร้ัาง 
อุต่สำาหกรัรัมีร่ัไซึ่เคิลเศษโลหะส่ำเข่ยว	ด้ิวยการันำาเทคโนโลย่การัร่ัไซึ่เคิลขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำเผยแพรั่ต่่อหน่วยงานต่่างๆ 
พร้ัอมีจัดิทำาคู่มืีอการัป็รัะเมิีนป็รัะสิำทธิภาพการัป็รัะยุกต์่ใช้ีหลักการัเศรัษฐกิจหมุีนเว่ยนในองค์กรั	(Circular	Economy	Performance	 
Assessment	Guidebook)	และรัะบับัการัป็รัะเมิีนด้ิวยต่นเอง	(Circular	Economy	Performance	Assessment	System:	 
CEPAS)	เพื�อส่ำงเสำริัมีให้ผู้ป็รัะกอบัการัสำามีารัถึพัฒนาและยกรัะดัิบัสู่ำองค์กรัท่�ม่ีกรัะบัวนการัผลิต่ท่�เป็็นเลิศอย่างเป็็นรัะบับั	 
และเป็็นรูัป็ธรัรัมีท่�ชัีดิเจน	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

 ๔)	 การสร้างการม่ส่วันร่วัมข้อังท๋กภาคส่วันในการบริหุารจัดิการแร่
การัสำำารัวจพื�นท่�ป็รัะทานบััต่รัเหมืีองแร่ัท่�สำามีารัถึใช้ีเป็็นแหล่งนำ�าได้ิ	ทั�งในเหมืีองเก่าและเหมืีองท่�ดิำาเนินการัอยู่	 

๒๓๘	แป็ลง	จำานวน	๓๖	แห่ง	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณนำ�ารัวมี	๑๖๖.๐๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ซึึ่�งสำามีารัถึส่ำงนำ�าให้แก่ชุีมีชีนใกล้เค่ยง 
เพื�อแก้ไขปั็ญหาภัยแล้งให้แก่ป็รัะชีาชีนในพื�นท่�ใกล้เค่ยงได้ิ	ซึึ่�งหากองค์การับัริัหารัส่ำวนท้องถิึ�นม่ีงบัป็รัะมีาณในการัดิำาเนินการั 
ไม่ีเพ่ยงพอก็สำามีารัถึป็รัะสำานไป็ยงัอุต่สำาหกรัรัมีจังหวัดิ	เพื�อให้กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ัจัดิสำรัรังบัป็รัะมีาณ 
จากเงินบัำารุังพิเศษในการัดิำาเนินการัไดิ้	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิม่ีการันำานำ�าจากขุมีเหมีืองไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์เพื�อการัอุป็โภค 
และใช้ีในพื�นท่�เกษต่รัแล้ว	จำานวน	๙	บ่ัอเหมืีอง	ม่ีป็ริัมีาณนำ�า	๓๒.๒๓	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยพบัว่ายงัม่ีอปุ็สำรัรัค	เช่ีน	ป็รัะชีาชีน 
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ยังขาดิความีรู้ั	ความีเข้าใจในการันำานำ�ามีาใช้ีป็รัะโยชีน์	เนื�องจากป็รัะชีาชีนบัางสำ่วนม่ีความีกังวลเรืั�องสำารัป็นเป็้�อนในนำ�า 
จากขุมีเหมืีอง	ขุมีเหมืีองบัางแห่งตั่�งอยูห่่างไกลพื�นท่�ชุีมีชีนและพื�นท่�เกษต่รั	การัขาดิอปุ็กรัณ์เครืั�องมืีอในการัวัดิป็ริัมีาณนำ�าและ 
ต่รัวจวัดิคุณภาพนำ�า	เป็็นต้่น	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

 ๕)	 การส่งเสริมควัามร่วัมม้อักับผู้ประกอับการใหุ้เป็นเหุม้อังแร่ท่�ม่ธรรมาภิบาล้แล้ะเป็นมิตรกับสิ�งแวัดิล้้อัม
(๑)	 ส่ำงเสำริัมีการัพัฒนาเหมืีองหินปู็นสู่ำความียั�งยืน	๒	พื�นท่�	ในจังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ได้ิแก่	“เขาวงโมีเดิล”	และ	 

“แก่งคอยโมีเดิล”	และจัดิทำาสืำ�อว่ดิิทัศน์เผยแพร่ัและป็รัะชีาสัำมีพันธ์เก่�ยวกับัการัทำาเหมืีองอย่างม่ีธรัรัมีภิบัาลและเป็็นมิีต่รั 
ต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

(๒)	 ดิำาเนินงานโครังการัป็ลูกป่็าและฟ้�นฟูพื�นท่�ท่�ผ่านการัทำาเหมืีองแร่ั	ในพื�นท่�ต่ำาบัลหัวเสืำอ	อำาเภอแม่ีทะ	 
จังหวัดิลำาป็าง	ภายใต้่แผนงานโครังการัส่ำงเสำริัมีและพัฒนาพื�นท่�ป็รัะกอบัการัทำาเหมืีองแร่ัให้ม่ีการัป็รัับัสำภาพและใช้ีป็รัะโยชีน์ 
ในรูัป็แบับัต่่างๆ	ซึึ่�งดิำาเนินงานมีาอย่างต่่อเนื�องตั่�งแต่่ปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔	พื�นท่�โครังการัฯ	ม่ีขนาดิพื�นท่� 
๑๕๐	ไร่ั	โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ิดิำาเนินงานป็รัับัสำภาพพื�นท่�และป็ลูกต้่นไม้ี	เพื�อป็รัับัป็รุังภูมิีทัศน์ของพื�นท่�	โดิยเป็็น 
การัป็ลูกป่็าแบับัผสำมีผสำานให้แก่ชุีมีชีน	รัวมี	๑๓	ไร่ั	จำานวนต้่นไม้ีท่�ป็ลูก	จำานวน	๖,๒๖๐	ต้่น	และป็ล่อยป็ลาต่ะเพ่ยนขาว 
ในขุมีเหมืีอง	จำานวน	๖,๐๐๐	ตั่ว	และในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิดิำาเนินงานป็รัับัสำภาพพื�นท่�และป็ลูกต้่นไม้ีเพิ�มีเติ่มี 
ครัอบัคลุมีพื�นท่�รัวมี	๕๐	ไร่ั	จำานวนต้่นไม้ีท่�ป็ลูก	๑๓,๒๗๑	ต้่น	ทั�งน่�	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ได้ิกำาหนดิแผน 
งานเป็็นการัดูิแล	บัำารุังรัักษากล้าไม้ีท่�ป็ลูกในพื�นท่�โครังการัฯ	ทั�งหมีดิ	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั,	๒๕๖๔)

๒.๒.๔	 สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
สำถึานการัณ์ทรััพยากรัแร่ัใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ป็ริัมีาณการัผลิต่	การัใช้ี	และการัส่ำงออกแร่ั	ลดิลงร้ัอยละ	 

๒.๒๑	๒.๗๘	และ	๑๓.๐๙	ต่ามีลำาดัิบั	ยกเว้นการันำาเข้าแร่ั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๗.๑๘	ซึึ่�งแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัผลิต่และการัใช้ีสูำงสุำดิ 
คือ	หินอุต่สำาหกรัรัมีชีนดิิหินปู็น	เพื�ออุต่สำาหกรัรัมีกอ่สำร้ัาง	แร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้าสูำงสุำดิ	คือ	ถ่ึานหินสำำาหรัับันำามีาใช้ีเป็็นเชืี�อเพลิง	 
และแร่ัท่�ม่ีป็ริัมีาณการัสำ่งออกสูำงสุำดิคือ	แร่ัยิป็ซัึ่มี	ขณะท่�มูีลค่าการัผลิต่	การัใช้ี	การันำาเข้า	และการัสำ่งออกแร่ั	ลดิลงร้ัอยละ	 
๑.๗๒	๔.๘๖	๘.๖๐	และ	๑๐.๑๔	ต่ามีลำาดัิบั	ทั�งน่�	การัป็รัะกอบักิจการัเหมืีองแร่ัในป็รัะเทศ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	(ณ	เดืิอน 
มิีถุึนายน	๒๕๖๔)	พบัว่า	ม่ีการัอนุญาต่ป็รัะทานบััต่รัทั�งสิำ�น	๙๒๐	แป็ลง	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๓)	 
โดิยเป็็นป็รัะทานบััต่รัป็รัะเภทท่�ม่ีอายแุละเปิ็ดิดิำาเนินการัมีากท่�สุำดิ	จำานวน	๘๘๓	แป็ลง	ส่ำวนใหญ่อยูใ่นพื�นท่�ภาคกลางมีากท่�สุำดิ

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องดิำาเนินการัขับัเคลื�อนแผนแมี่บัทการับัรัิหารัจัดิการัแร่ั	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ไป็สู่ำการัป็ฏิบััติ่ 
โดิยการัป็รัะชุีมีกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ดิำาเนินการัส่ำงเสำริัมีความีเข้าใจในการับัริัหารัจัดิการัแร่ัให้แก่ป็รัะชีาชีนทั�วไป็	ส่ำงเสำริัมี 
กิจกรัรัมีเหมีืองแร่ัต่ามีหลักธรัรัมีาภิบัาลและเป็็นมีิต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	“Green	and	Smart	Mining”	การัสำำารัวจและ 
ป็รัะเมิีนศักยภาพทรััพยากรัแร่ั	เพื�อจัดิทำาข้อมูีลพื�นท่�ศักยภาพแร่ัสู่ำการัตั่ดิสิำนใจเชิีงนโยบัาย	การัส่ำงเสำริัมีเทคโนโลย่ร่ัไซึ่เคิล 
ของเส่ำยเป็็นแหล่งทรััพยากรัทดิแทน	โดิยใช้ีขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำและป็รัะยุกต์่ใช้ีเทคโนโลย่แต่่งแร่ัดิ้วยการัออกแบับัและ 
พัฒนาเครืั�องคัดิแยกทางกายภาพ	(Particle	Separation	Machine)	การัอัดิฉ่ดิวงเงินเพื�อกรัะตุ้่นให้เกิดิการัลงทุนมีากกว่า	 
๕๖๐	ล้านบัาท	เพื�อสำร้ัางอุต่สำาหกรัรัมีร่ัไซึ่เคิลเศษโลหะส่ำเข่ยว	การัสำร้ัางการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของทุกภาคส่ำวนในการับัริัหารัจัดิการัแร่ั	 
โดิยนำานำ�าจากขุมีเหมีืองไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์เพื�อการัอุป็โภคและใช้ีในพื�นท่�เกษต่รัเพื�อช่ีวยแก้ไขปั็ญหาภัยแล้ง	รัวมีทั�งส่ำงเสำรัิมี 
ความีร่ัวมีมืีอกับัผู้ป็รัะกอบัการัให้เป็็นเหมืีองแร่ัท่�ม่ีธรัรัมีาภิบัาลและเป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	โดิยพัฒนาเหมืีองหินปู็นสู่ำความียั�งยืน 
๒	พื�นท่�	ในจังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ได้ิแก่	“เขาวงโมีเดิล”	และ	“แก่งคอยโมีเดิล”	(รูัป็ท่�	๒.๑๑)

ข้้อัเสนอัแนะ
		๑)	 ศึกษาหาแนวทางกำาหนดิหรืัอพิจารัณาการับัริัหารัจัดิการัแร่ัอย่างชัีดิเจนและเป็็นรัะบับั	เพื�อให้เกิดิความีสำมีดุิล 

รัะหว่างการัใช้ีป็รัะโยชีน์จากทรััพยากรัแร่ัอย่างคุ้มีค่ากับัการัสำงวนรัักษาและอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	และส่ำงผลกรัะทบัต่่อสัำงคมี	 
สิำ�งแวดิล้อมี	และสุำขภาพน้อยท่�สุำดิ	ลดิความีขัดิแย้งรัะหว่างภาครััฐ	เอกชีน	และป็รัะชีาชีน

	 หน่วยงานรัับัผดิิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั	กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	และสำำานักงาน 
นโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี
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		๒)	 ศึกษาและรัวบัรัวมีข้อมูีลพื�นฐาน	(Baseline	Data)	ด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีและสุำขภาพของป็รัะชีาชีน	เพื�อสำามีารัถึ 
รัะบุัแหล่งกำาเนิดิมีลพิษ	แก้ไขปั็ญหาในกรัณ่ม่ีการัร้ัองเร่ัยน	กำาหนดิความีเหมีาะสำมีของการัตั่�งถิึ�นฐานของป็รัะชีาชีน	รัวมีทั�ง 
กำาหนดิมีาต่รัการัป้็องกันมีลพิษท่�อาจเกิดิขึ�น

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	และ 
กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี

รูปท่�	๒.๑๑	แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ทรัพยากรแร่

- การขยายตัวของเมือง

- การพัฒนาดานอุตสาหกรรมและ

  โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- ความตองการใชทรัพยากรเเร

- แหลงทรัพยากรเเร

- การทําเหมืองเเร

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ปริมาณการผลิต การใช และสงออก

  แรลดลง ยกเวนการนําเขาแรเพ่ิมข้ึน

- มูลคาการผลิต การใช 

  การนําเขา และการสงออกแรลดลง

- แนวโนมความตองการแรในอนาคต

  มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

การตอบสนอง (Response: R)

- ขับเคล่ือนการบริหารจัดการแร ภายใต

  แผนแมบทการบริหารจัดการแร 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ

- สํารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรแร 

  เพ่ือจัดทําขอมูลศักยภาพสูการตัดสินใจ

  เชิงนโยบาย

- สงเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเปนแหลง

  ทรัพยากรทดแทน

- สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

  ในการบริหารจัดการเเร

- สงเสริมความรวมมือกับผูประกอบการใหเปน

  เหมืองแรท่ีมีธรรมาภิบาล และเปนมิตรตอ

  ส่ิงแวดลอม

ผลกระทบ (Impact: I) 

- สรางรายไดและมูลคาเพ่ิมใหสังคม

- ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 

  วิถีชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

- การฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมืองเเร
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๒.๓	 พล้ังงาน
๒.๓.๑	 สถานการณ์์

๑)	 การผลิ้ตพลั้งงานขั้�นต้น๘

	 พ.ศ.	๒๕๖๓	ป็รัะเทศไทยม่ีการัผลิต่พลังงานขั�นต้่นรัวมีทั�งสิำ�น	๔๒,๗๒๑	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ลดิลง 
ร้ัอยละ	๑๐.๐๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการัผลิต่พลังงานขั�นต้่น	๔๗,๔๙๔	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ส่ำวนใหญ่เป็็นการัลดิลง 
จากผลิต่คอนเดินเสำทและก๊าซึ่ธรัรัมีชีาต่ิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๖.๙๐	และ	๙.๗๐	ต่ามีลำาดัิบั	ทั�งน่�	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ 
ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	การัผลิต่พลังงานขั�นต้่นของไทยมี่แนวโน้มีเพิ�มีสูำงขึ�นจนถึึง	พ.ศ.	๒๕๕๖	และเริั�มีลดิลงตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๗	 
เป็็นต้่นมีา	(รูัป็ท่�	๒.๑๒)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

	 การัใช้ีพลังงานขั�นต้่น	ลดิลงร้ัอยละ	๕.๕๐	จากการัใช้ีนำ�ามัีนท่�ลดิลงร้ัอยละ	๑๑.๘๐	ก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่ลดิลง 
ร้ัอยละ	๖.๓๐	เนื�องจากผลกรัะทบัจากการัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ส่ำงผลให้ความีต้่องการัใช้ีพลังงานลดิลง	และ 
เศรัษฐกจิภายในป็รัะเทศชีะลอต่วั	ในขณะท่�ถ่ึานหินและลกิไนต่	์เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑.๖๐	พลังงานทดิแทนมีก่ารัใช้ีเพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	 
๐.๔๐	และไฟฟ้านำาเข้าม่ีการัใช้ีเพิ�มีขึ�น	๖.๗๐	เนื�องจากป็ลายปี็	พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีโรังไฟฟ้าพลังนำ�าจากป็รัะเทศลาวเริั�มีจ่าย 
เข้ารัะบับัจำานวน	๓	โรัง	ได้ิแก่	โรังไฟฟ้าเซึ่เปี็ย	(๓๕๔	เมีกะวัต่ต์่)	โรังไฟฟ้านำ�าเง่�ยบั	(๒๖๙	เมีกะวัต่ต์่)	และโรังไฟฟ้าไชียะบุัร่ั	 
(๑,๒๒๐	เมีกะวัต่ต์่)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

๘	 พลังงานขั�นต้่น	หมีายถึึง	พลังงานเชืี�อเพลิงท่�ป็รัากฏในธรัรัมีชีาติ่	อาจยงัไม่ีอยูใ่นรูัป็ท่�ใช้ีป็รัะโยชีน์ได้ิ	โดิยการัผลิต่พลังงานขั�นต้่น	หมีายรัวมีถึึง	 
การัผลิต่นำ�ามัีนดิิบั	คอนเดินเสำท	ก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่	ลิกไนต์่	และพลังนำ�า	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๑๒	ปริมาณ์การผลิ้ตพลั้งงานขั้�นต้น	จำาแนกตามประเภทพลั้งงาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๔๙,๕๕๑ 
๕๒,๙๔๔ ๕๓,๐๑๒ ๕๒,๗๗๖ 

๕๐,๖๕๕ ๕๐,๙๔๓
๔๘,๔๙๗ ๔๖,๙๗๙ 

๓๒,๐๗๕ 
๓๕,๙๓๕ ๓๖,๒๖๘ ๓๖,๕๒๖ 

๓๔,๕๒๗ ๓๓,๘๗๒ ๓๒,๔๖๖ ๓๑,๖๓๐

๖,๙๘๗ ๗,๔๕๕ ๗,๔๖๐ ๖,๙๑๓ ๗,๖๐๕ ๘,๑๖๑ ๗,๐๔๙ ๖,๔๔๘ 
๕,๙๙๒ ๔,๗๕๓ ๔,๖๘๒ ๔,๖๑๓

๓,๘๕๙
๔,๓๐๕

๔,๑๐๖๓,๘๒๒ ๔,๐๘๓ ๔,๑๔๑ ๔,๒๘๕ 
๔,๓๔๔ 

๔,๓๐๔
๔,๔๗๗ ๔,๔๙๗

๖๗๖ ๗๑๘ ๔๖๑ ๔๔๐ ๓๒๐ ๓๐๒ ๓๙๙
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท กาชธรรมชาติ ลิกไนต พลังนํ้า รวมทั้งสิ้น

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๖๔๗ ๕๓๘ ๓๘๗

๔,๖๔๘ ๓,๘๖๔๓,๗๕๖ ๓,๒๘๒๓,๕๓๒

๖,๒๘๓ ๕,๘๕๗

๓๒,๔๙๔
๒๙,๓๓๑

๔๒,๗๒๑

๔๗,๔๙๔
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ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

	 การัผลิต่พลังงานขั�นต้่น	แยกต่ามีป็รัะเภทพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เร่ัยงลำาดัิบัป็ริัมีาณการัผลิต่จากมีากท่�สุำดิไป็
จนถึึงน้อยท่�สุำดิ	คือ	ก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่	นำ�ามัีนดิิบั	คอนเดินเสำท	ลิกไนต์่	และพลังนำ�า	โดิยพบัว่า	ลำาดัิบัไม่ีม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงในช่ีวง	
๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	(รูัป็ท่�	๒.๑๓)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)	
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๙	 พลังงานขั�นสุำดิท้าย	หมีายถึึง	พลังงานท่�เกิดิจากการันำาพลังงานขั�นต้่นมีาแป็รัรูัป็	ป็รัับัป็รุังคุณภาพให้สำามีารัถึใช้ีงานได้ิหลากหลาย	 
หรืัอม่ีป็รัะสิำทธิภาพมีากขึ�น	เช่ีน	พลังงานปิ็โต่รัเล่ยมี	และพลังงานไฟฟ้า	เป็็นต้่น	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๑๓	สัดิส่วันการผลิ้ตพลั้งงานขั้�นต้น	จำาแนกตามประเภทพลั้งงาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๒)	 การนำาเข้้า	(ส๋ทธิ)	พลั้งงานขั้�นต้น
	 พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีการันำาเข้า	(สุำทธิ)	พลังงานขั�นต้่นรัวมีทั�งสิำ�น	๖๙,๙๕๒	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	 

๒.๐๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการันำาเข้า	(สุำทธิ)	พลังงานขั�นต้่น	๖๘,๕๔๔	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ส่ำวนใหญ่เป็็นการันำาเข้า 
นำ�ามัีนดิิบั	ถ่ึานหิน	และก๊าซึ่ธรัรัมีชีาต่ิและก๊าซึ่ธรัรัมีชีาต่ิเหลว	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	การันำาเข้า	(สุำทธิ)	 
พลังงานขั�นต้่นของป็รัะเทศไทย	ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นในพลังงานทุกป็รัะเภท	ยกเว้นนำ�ามัีนสำำาเร็ัจรูัป็ท่�ม่ีการัส่ำงออกมีากกว่า 
การันำาเข้าพลังงาน	(รูัป็ท่�	๒.๑๔)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

๑.๓๖ ๑.๓๗ ๐.๘๗ ๐.๘๓ ๐.๖๓ ๐.๕๙ ๐.๘๒ ๑.๓๘

๑๒.๐๙ ๘.๙๘ ๘.๘๓ ๘.๗๔ ๗.๖๒ ๘.๔๕ ๘.๔๗ ๗.๙๙

๗.๗๑
๗.๗๑ ๗.๘๑ ๘.๑๒ ๘.๕๘ ๘.๔๕ ๙.๒๓ ๙.๕๗

๑๔.๑๐
๑๔.๐๘ ๑๔.๐๗ ๑๓.๑๐ ๑๕.๐๑ ๑๖.๐๒ ๑๔.๕๔ ๑๓.๗๓

๖๔.๗๓ ๖๗.๘๗ ๖๘.๔๒ ๖๙.๒๑ ๖๘.๑๖ ๖๖.๔๙ ๖๖.๙๔ ๖๗.๓๓

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

  ๐

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

กาชธรรมชาติ นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ลิกไนต พลังนํ้า

สัด
สว

นก
าร

ผล
ิตพ

ลัง
งา

นช
ั้นต

น 
(ร

อย
ละ

)

๑.๑๓ ๐.๙๑
๗.๔๔ ๗.๖๘

๙.๗๙ ๙.๐๔

๑๓.๒๓ ๑๓.๗๑

๖๘.๔๒ ๖๘.๖๖

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

รูปท่�	๒.๑๔	ปริมาณ์การนำาเข้้า	(ส๋ทธิ)	พลั้งงานขั้�นต้น	จำาแนกตามประเภทพลั้งงาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

หุมายเหุต๋:	 ๑)	 การันำาเข้า	(สุำทธิ)	พลังงานขั�นต้่น	หมีายถึึง	การันำาเข้าพลังงานท่�หักลบัการัส่ำงออกพลังงานแล้ว
	 ๒)	 เครืั�องหมีายติ่ดิลบั	(-)	หมีายถึึง	ม่ีการัส่ำงออกพลังงานสูำงกว่าการันำาเข้าพลังงาน
ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

๕๐,๘๔๘
๕๔,๑๓๐
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ถานหินนํ้ามันสำเร็จรูปนํ้ามันดิบ

ป (พ.ศ.)

ไฟฟา กาซธรรมชาติเเละกาซธรรมชาติเหลว รวมทั้งสิ้น
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๑๐	 พลังงานทดิแทน	ป็รัะกอบัดิว้ย	พลังงานหมุีนเว่ยน	เชืี�อเพลิงช่ีวภาพ	และพลังงานทดิแทนอื�นๆ	ท่�ใช้ีทดิแทนปิ็โต่รัเล่ยมี	(กรัมีพฒันาพลังงาน
ทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)

	 การัใช้ีนำ�ามัีนสำำาเร็ัจรูัป็	๑๒๗.๓	ล้านลิต่รัต่่อวัน	ลดิลงร้ัอยละ	๑๑.๕๐	สำาเหตุ่หลักเกิดิจากผลกรัะทบัจาก 
การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ท่�ส่ำงผลทำาให้การัเดิินทางลดิลงในช่ีวงป็ลายเดืิอนม่ีนาคมีถึึงสิำ�นเดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๓	 
จากมีาต่รัการัล็อกดิาวน์	และการัทำางานจากท่�บ้ัาน	(Work	from	Home)	ในชี่วงเดิือนกรักฎาคมีถึึงตุ่ลาคมี	๒๕๖๓	พบัว่า 
การัใช้ีนำ�ามัีนกลับัมีาเพิ�มีขึ�น	เนื�องจากการัผอ่นคลายล็อกดิาวน	์การัเพิ�มีวันหยดุิยาว	การัสำง่เสำรัมิีท่องเท่�ยวไทย	และการัยกเลกิ 
การัทำางานจากท่�บ้ัาน	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัการัใช้ีไฟฟ้า	๑๘๗,๐๔๖	ล้านหน่วย	ลดิลงร้ัอยละ	๓.๑๐	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยลดิลงในเกือบั 
ทุกสำาขา	โดิยเฉพาะสำาขาอุต่สำาหกรัรัมีและธุรักิจ	 เนื�องจากป็ัญหาการัแพรั่รัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	 ส่ำงผลกรัะทบั 
ต่่อภาวะเศรัษฐกิจทั�งในและต่่างป็รัะเทศ	โดิยทั�งภาคการัท่องเท่�ยว	โดิยกลุ่มีธุรักิจหลักท่�ใช้ีไฟฟ้าลดิลงอย่างชัีดิเจนจาก 
มีาต่รัการัล็อกดิาวน์	ได้ิแก่	โรังแรัมี	ห้างสำรัรัพสิำนค้า	ภัต่ต่าคารั	และสำถึานบัันเทิงกลางคืน	อยา่งไรัก็ต่ามี	ในช่ีวง	๖	เดืิอนแรัก 
ของป็ี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ภาคครััวเรืัอนม่ีการัใช้ีไฟฟ้าเพิ�มีขึ�นค่อนข้างสูำงมีาก	เนื�องจากอุณหภูมิีสูำงขึ�นเมืี�อเท่ยบักับัปี็ท่�ผ่านมีา	 
ป็รัะกอบักับัมีาต่รัการัอยูบ้่ัาน	หยุดิเชืี�อ	เพื�อชีาติ่	และมีาต่รัการัทำางานจากท่�บ้ัาน	สำำาหรัับัความีต้่องการัใช้ีไฟฟ้าสำำาหรัับัสูำบันำ�า 
เพื�อการัเกษต่รัม่ีการัใช้ีลดิลง	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

๔)	 พลั้งงานทดิแทน๑๐	
	 พ.ศ.	๒๕๖๓	ป็รัะเทศไทยม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทนรัวมีทั�งสิำ�น	๑๑,๖๔๒	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ลดิลงจาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	ร้ัอยละ	๑๘.๙๘	ท่�ม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทน	๑๔,๓๗๐	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ทั�งน่�	การัใช้ีไฟฟ้าและความีร้ัอน 
ท่�ผลิต่ได้ิจากพลังงานทดิแทน	๒,๙๑๘	และ	๖,๓๔๗	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ต่ามีลำาดัิบั	ส่ำวนเชืี�อเพลิงช่ีวภาพ	ซึึ่�งป็รัะกอบั 
ด้ิวย	เอทานอล	และไบัโอด่ิเซึ่ล	ม่ีการัใช้ี	๗๖๕	และ	๑,๖๑๒	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๕)	(กรัมีพฒันา 
พลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทนรัวมีทั�งสิำ�น	๔,๑๑๕	พันตั่นเท่ยบัเท่า 
นำ�ามัีนดิิบั	ลดิลงเล็กน้อยร้ัอยละ	๑.๓๓	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทน	๔,๐๖๑	พันตั่นเท่ยบัเท่า 
นำ�ามัีนดิิบั	โดิยจำาแนกเป็็นความีร้ัอน	๒,๖๙๔	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ไฟฟ้า	๘๔๒	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	และเชืี�อเพลิง 
ช่ีวภาพ	๕๗๙	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	(กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๕	ปริมาณ์การใช้ั้พลั้งงานทดิแทน	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๓

การใช้ั้พลั้งงาน

ทดิแทน

ปริมาณ์	(พันตันเท่ยบเท่านำ�ามันดิิบ) อััตราการเปล่้�ยนแปล้ง	(ร้อัยล้ะ)

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ พ.ศ.	๒๕๖๒	กับ	พ.ศ.	๒๕๖๓

๑)	ไฟฟ้า	๑/ ๒,๑๒๒ ๒,๔๗๓ ๒,๙๓๙ ๓,๒๓๐ ๒,๙๑๘ ๙.๗

๒)	ความีร้ัอน	๒/ ๗,๑๘๒ ๗,๓๒๒ ๗,๖๗๐ ๘,๗๗๔ ๖,๓๔๗ ๒๗.๗

๓)	เชืี�อเพลิงช่ีวภาพ

	-	เอทานอล ๓/๖๘๔ ๗๓๓ ๗๘๑ ๘๒๓ ๗๖๕ ๗.๐

	-	ไบัโอด่ิเซึ่ล ๑,๐๖๓ ๑,๒๐๓ ๑,๓๓๕ ๑,๕๔๓ ๑,๖๑๒ ๔.๕

รวัมทั�งสิ�น ๑๑,๐๕๑ ๑๑,๗๓๑ ๑๒,๓๒๕ ๑๔,๓๗๐ ๑๑,๖๔๒ ๑๙.๐

หุมายเหุต๋:	 ๑/	 ไฟฟ้า	(รัวมีการัผลิต่นอกรัะบับั)	ได้ิแก่	แสำงอาทิต่ย์	ลมี	นำ�า	ช่ีวมีวล	ขยะ	และก๊าซึ่ช่ีวภาพ
 ๒/	 ความีร้ัอน	ได้ิแก่	แสำงอาทิต่ย์	ช่ีวมีวล	ขยะ	และก๊าซึ่ช่ีวภาพ
 ๓/	 ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงวิธ่คำานวณค่าความีร้ัอนจากนำ�ามัีนเบันซิึ่นเป็็นเอทานอล	
ท่�มา:	 กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน	(๒๕๖๔)
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๑๑	 พลังงานหมุีนเว่ยน	ป็รัะกอบัด้ิวย	พลังงานแสำงอาทิต่ย์	พลังงานลมี	พลังงานนำ�า	ช่ีวมีวล	ก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่	พลังงานความีร้ัอนใต้่พิภพ	พลังงานนำ�าขึ�นนำ�าลง	 
และพลังงานคลื�น	(กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)

	 การัใช้ีพลังงานหมุีนเว่ยน๑๑	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑๐,๑๔๙	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	ลดิลงร้ัอยละ	๒๕.๒๘	 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการัใช้ีพลังงานหมีุนเว่ยน	๑๓,๕๘๒	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั	โดิยม่ีแนวโน้มีลดิลงเฉล่�ยร้ัอยละ	๒.๕๓ 
ต่่อปี็	ซึึ่�งคิดิเป็็นสัำดิส่ำวนต่่อการัใช้ีพลังงานขั�นสุำดิท้ายทั�งหมีดิเทา่กับัร้ัอยละ	๑๒.๗๐	เมืี�อพิจารัณาในชีว่ง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัวา่	 
สัำดิส่ำวนการัใช้ีพลังงานหมุีนเว่ยนต่่อการัใช้ีพลังงานขั�นสุำดิท้ายของป็รัะเทศไทย	ม่ีแนวโน้มีลดิลงเฉล่�ยร้ัอยละ	๓.๘๗	ต่่อปี็	 
(ต่ารัางท่�	๒.๖)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๖	การใช้ั้พลั้งงานหุม๋นเว่ัยนต่อัการใช้ั้พลั้งงานขั้�นส๋ดิท้ายข้อังประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

หน่วย:	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบั

ปี	(พ.ศ.) การใช้ั้พลั้งงานหุม๋นเว่ัยน
การใช้ั้พลั้งงาน

ขั้�นส๋ดิท้าย*

สัดิส่วันการใช้ั้พลั้งงานหุม๋นเว่ัยน	

ต่อัพลั้งงานขั้�นส๋ดิท้าย	(ร้อัยล้ะ)

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 ๑๒,๘๘๐ ๘๙,๗๒๔ ๑๔.๖๓

๒๕๖๒ ๑๓,๕๘๒ ๘๙,๙๘๒ ๑๕.๐๙

๒๕๖๓ ๑๐,๑๔๙ ๗๙,๙๐๔ ๑๒.๗๐

การเปล่้�ยนแปล้งเฉล่้�ยต่อัปี		

(ร้อัยล้ะ)

-๒.๕๓ ๑.๑๙ -๓.๘๗

หุมายเหุต๋:	 *	รัวมีการัใช้ีพลังงานหมุีนเว่ยน	ข้อมูีลจากกรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน
ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

	 จากสำถึานการัณ์การัใช้ีพลังงานทดิแทนและพลังงานหมุีนเว่ยนท่�ลดิลง	โดิยเฉพาะความีร้ัอนจากพลังงานทดิแทน 
ในอุต่สำาหกรัรัมีการัเกษต่รั	ท่�ม่ีสำาเหตุ่มีาจากสำถึานการัณ์ทางเศรัษฐกิจและสำภาพภูมิีอากาศท่�แป็รัป็รัวน	ท่�ทำาให้กำาลัง 
การัผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานธรัรัมีชีาติ่	โดิยเฉพาะพลังงานนำ�าลดิลง	เนื�องจากต้่องสำำารัองนำ�าเพื�อการัชีลป็รัะทานเป็็นอันดัิบัแรัก

๕)	 ประสิทธิภาพการใช้ั้พลั้งงาน
	 การัวัดิผลป็รัะสิำทธิภาพการัใช้ีพลังงานในภาพรัวมีของป็รัะเทศ	พิจารัณาจากค่าความีเข้มีข้นของการัใช้ีพลังงาน	 

(Energy	Intensity:	EI)	หรืัอป็ริัมีาณการัใช้ีพลังงานขั�นสุำดิท้ายเพื�อให้เกิดิผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศ	(Gross	Domestic	 
Product:	GDP)	หนึ�งหน่วยของป็รัะเทศไทย	หากสำัดิส่ำวนค่า	EI	ลดิลง	แสำดิงว่าการัใช้ีพลังงานของป็รัะเทศมี่ป็รัะสำิทธิภาพ 
ด่ิขึ�น	หรืัอหมีายถึึงม่ีการัใช้ีพลังงานน้อยลงในการัผลิต่สิำนค้าและบัริัการั	โดิย	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีค่า	EI	อยู่ท่�รัะดัิบั	๗.๘๔	พันตั่น 
เท่ยบัเท่านำ�ามัีนดิิบัต่่อพันล้านบัาท	ลดิลงร้ัอยละ	๓.๙๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่า	EI	อยูท่่�รัะดัิบั	๘.๑๖	พันตั่นเท่ยบัเท่านำ�ามัีน 
ดิิบัต่่อพันล้านบัาท	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ค่า	EI	ม่ีแนวโน้มีลดิลง	แสำดิงถึึงการัใช้ีพลังงานของป็รัะเทศ 
ท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพด่ิขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๑๕)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๑๕	ค่าควัามเข้้มข้้นข้อังการใช้ั้พลั้งงาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

๘.๙๙
๘.๘๐ ๘.๗๕

๘.๙๖ ๘.๙๑
๘.๖๙

๘.๕๐
๘.๔๑

๑๐.๐

๙.๕

๙.๐

๘.๕

๘.๐

๗.๕

๗.๐

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

คา
คว

าม
เข

มข
นข

อง
กา

รใ
ชพ

ลงั
งา

น
(พ

นัต
นัเ

ทยี
บเ

ทา
นํ้า

มัน
ดิบ

ตอ
พ

นัล
าน

บา
ท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๘.๑๖
๗.๘๔

	 นอกจากน่�	เมืี�อพิจารัณาถึึงค่าความียืดิหยุ่นของการัใช้ีพลังงานต่่อผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศ	(Energy	 
Elasticity:	EE)	ซึึ่�งเป็็นอัต่รัาการัเป็ล่�ยนแป็ลงการัใช้ีพลังงานต่่ออัต่รัาการัเป็ล่�ยนแป็ลงผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศ	และ 
เป็็นดัิชีน่ช่ี�วัดิป็รัะสำิทธิภาพการัใช้ีพลังงาน	หากค่า	EE	ใกล้เค่ยงหรืัอต่ำ�ากว่า	๑	หมีายถึึง	การัใช้ีพลังงานมี่ป็รัะสำิทธิภาพ	 
โดิย	พ.ศ.	๒๕๖๓	ค่า	EE	อยู่ท่�รัะดัิบั	๑.๗๙	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่า	EE	อยู่ท่�รัะดัิบั	-๐.๒๕	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	 
๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่าค่าเฉล่�ย	EE	ของป็รัะเทศไทยอยู่ท่�รัะดัิบั	๑.๒๒	ซึึ่�งหมีายถึึง	การัท่�จะทำาให้ผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมี 
ในป็รัะเทศเป็ล่�ยนแป็ลงเพิ�มีขึ�น	๑	หน่วย	ต้่องใช้ีพลังงานเพิ�มีขึ�น	๑.๒๒	หน่วย	ทั�งน่�	ค่า	EE	ท่�ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นดัิงกล่าว	 
แสำดิงให้เห็นถึึงการัใช้ีพลังงานของป็รัะเทศท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๑๖)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลงังาน,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๑๖	ค่าควัามย้ดิหุย่๋นข้อังการใช้ั้พลั้งงานต่อัผลิ้ตภัณ์ฑ์์มวัล้รวัมในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๓.๔๘

๐.๖๙

๓.๕๐

๐.๗๙
o.๘๐

๐.๒๗ ๐.๔๓ ๐.๗๒

 ๕.๐
 ๔.๐
 ๓.๐
 ๒.๐
 ๑.๐
 ๐.๐
-๑.๐
-๒.๐
-๓.๐
-๔.๐
-๕.๐ ป (พ.ศ.)

คา
คว

าม
ยืด

หย
ุนข

อง
กา

รใ
ชพ

ลัง
งา

น

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ตอ
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ
มว

ลร
วม

ใน
ปร

ะเ
ทศ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

-๐.๒๕

๑.๗๙
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๒.๓.๒	ผล้กระทบ
ปั็ญหาและผลกรัะทบัจากการัใช้ีพลังงานของป็รัะเทศ	โดิยเฉพาะพลังงานจากเชืี�อเพลิงฟอสำซิึ่ล	ซึึ่�งก่อให้เกิดิ 

ก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	ท่�ส่ำงผลต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	สิำ�งแวดิล้อมี	และสุำขภาพอนามัียของป็รัะชีาชีน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
ป็รัะเทศไทยม่ีการัใช้ีพลังงานขั�นสุำดิท้ายลดิลงจากปี็ก่อน	โดิยป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิรัวมีทั�งสิำ�นป็รัะมีาณ	๒๒๔.๓๓	 
ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ	ลดิลงร้ัอยละ	๑๐.๔๑	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๒๕๐.๓๙	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ	สำาขา 
การัผลิต่ไฟฟ้าม่ีป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิมีากท่�สุำดิ	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๕	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณ 
การัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิม่ีแนวโน้มีลดิลง	โดิยเฉพาะ	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓	ท่�ทุกภาคส่ำวนได้ิรัับัผลกรัะทบัจาก 
การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	(ต่ารัางท่�	๒.๗)	

ทั�งน่�	การัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกจากเชืี�อเพลิงฟอสำซิึ่ลท่�ลดิลง	เมืี�อม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทนและหมุีนเว่ยนท่�เพิ�มีขึ�น	 
ส่ำงผลต่่อความีมัี�นคงด้ิานพลังงานของป็รัะเทศ	เนื�องจากทำาให้ความีสำามีารัถึในการัแข่งขันของป็รัะเทศสำูงขึ�น	เมืี�อม่ีการัใช้ี 
พลังงานในการัผลิต่สิำนค้าและบัริัการัท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพมีากขึ�น	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๗	 ปริมาณ์การปล่้อัยก๊าซคาร์บอันไดิอัอักไซด์ิข้อังประเทศไทย	จำาแนกตามสาข้าเศรษฐกิจในภาคพลั้งงาน	

พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓

หน่วย:	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ

ปี	(พ.ศ.)
สาข้าเศรษฐกิจท่�สำาคัญ

การผลิ้ตไฟฟ้า การข้นส่ง อ๋ัตสาหุกรรม อ้ั�นๆ* รวัมทั�งสิ�น

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

๒๕๖๓ ๘๙.๙๘ ๕๖.๓๔ ๖๕.๗๒ ๑๒.๒๘ ๒๒๔.๓๓

หุมายเหุต๋:	 *	อื�นๆ	ได้ิแก่	ภาคครััวเรืัอน	เกษต่รักรัรัมี	พาณิชียกรัรัมี	และอื�นๆ

ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน	(๒๕๖๔)

	 สัำดิส่ำวนการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศ	(GDP)	ปี็	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	 
๒๑.๘๕	ตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อล้านบัาท	ลดิลงร้ัอยละ	๔.๗๕	จากปี็	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๒๒.๙๔	ตั่นคาร์ับัอนไดิ- 
ออกไซึ่ด์ิต่่อล้านบัาท	และม่ีป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อคน	เท่ากับั	๓.๓๗	ตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อคน	 
ลดิลงร้ัอยละ	๑๐.๕๐	จากปี็	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๓.๗๗	ตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อคน	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

๒.๓.๓	การดิำาเนินงาน

๑)	 การขั้บเคล้้�อันแผนพัฒนาพลั้งงานทดิแทนแล้ะพลั้งงานทางเล้้อัก
	 ป็รัะเทศไทยได้ิส่ำงเสำริัมีการัเพิ�มีสัำดิส่ำวนการัผลิต่และการัใช้ีพลังงานสำะอาดิ	เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	 

สำนับัสำนนุเศรัษฐกจิฐานรัากใหเ้กิดิการัสำรัา้งรัายไดิแ้ละพฒันาคณุภาพชีวิ่ต่ด้ิวยเทคโนโลยท่่�เหมีาะสำมี	และสำนบััสำนนุการัลงทนุ 
ด้ิานพลังงานทดิแทน	ได้ิแก่	โครังการัผลิต่ก๊าซึ่ช่ีวภาพ	(ไบัโอแก๊สำ)	และช่ีวมีวล	โครังการัโรังไฟฟ้าชุีมีชีนเพื�อเศรัษฐกิจฐานรัาก 
โครังการัเสำรัิมีสำมีรัรัถึนะโครังการัเต่าชี่วมีวล	 โครังการัโซึ่ลาร์ัสูำบันำ�าและโครังการัโซึ่ลาร์ัอบัแห้ง	สำำาหรัับัโครังการั 
โรังไฟฟ้าชุีมีชีนเพื�อเศรัษฐกิจฐานรัาก	 ยังป็รัะสำบัปั็ญหาท่� ไ ม่ีสำามีารัถึดิำาเนินการัได้ิต่่อเนื�อง	 สำาเหตุ่เนื�องจาก 
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(๑)	 โรังไฟฟ้าชุีมีชีนท่�สำามีารัถึผลิต่เพื�อใช้ีเฉพาะในชุีมีชีนท่� ม่ีความีคุ้มีทุนจะต้่องม่ีขนาดิรัะดัิบัเมีกะวัต่ต์่มีาก 

ทำาให้โรังไฟฟ้าชุีมีชีนท่�ดิำาเนินการัอยู่ควรัจำาหน่ายให้กับัการัไฟฟ้าและการัไฟฟ้านำาไป็จำาหน่ายให้แก่ผู้ใช้ีไฟฟ้า 

จึงจะเหมีาะสำมี	(๒)	กองทุนหมู่ีบ้ัานม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์เพื�อเป็็นแหล่งเงินทุนหมุีนเว่ยน	สำำาหรัับัการัลงทุนช่ีวยพัฒนาอาช่ีพ 

ของป็รัะชีาชีน	สำรั้างงาน	สำรั้างรัายไดิ้	หรืัอเพิ�มีรัายไดิ้ต่่อต่นเองและครัอบัครััว	ซึึ่�งไม่ีต่รังกับัจุดิป็รัะสำงค์ของโรังไฟฟ้าชุีมีชีน 

ท่�ต้่องการัจะนำาเงินส่ำวนแบ่ังรัายได้ิจากการัจำาหน่ายไฟฟ้าไป็ใช้ีจ่ายด้ิานพลังงานให้ชุีมีชีนและใช้ีขับัเคลื�อนเศรัษฐกิจฐานรัาก	 

และ	(๓)	เนื�องจากสำถึานการัณ์แพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้การันำาเข้าเครืั�องจักรัอุป็กรัณ์จากต่่างป็รัะเทศต้่องเลื�อน 

เวลาออกไป็	ส่ำงผลให้การัก่อสำร้ัางไฟฟ้าชุีมีชีนไม่ีแล้วเสำร็ัจต่ามีกำาหนดิเวลา	ดัิงนั�น	จึงแก้ไขปั็ญหาโดิย	(๑)	โรังไฟฟ้าชุีมีชีน 

เน้นการัผลิต่ต่ามีศักยภาพ	และจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การัไฟฟ้าส่ำวนภูมิีภาค	(๒)	โรังไฟฟ้าชุีมีชีน	ให้ม่ีส่ำวนแบ่ังรัายไดิ้จาก 

การัจำาหน่ายไฟฟ้าท่�ยงัไม่ีได้ิหักค่าใช้ีจ่ายใดิๆ	ให้กับั	“กองทุนโรังไฟฟ้าชุีมีชีน”	ซึึ่�งจะม่ีการัจัดิตั่�งและกำาหนดิรัะเบ่ัยบัการัใช้ีจ่าย 

เงินขึ�นมีาใหมี่	โดิยนำาเสำนอให้คณะกรัรัมีการับัรัิหารันโยบัายพลังงานพิจารัณาให้ความีเห็นชีอบั	และ	(๓)	โครังการัโรังไฟฟ้า 

ชุีมีชีนเพื�อเศรัษฐกิจฐานรัาก	ให้จ่ายไฟฟ้าเข้ารัะบับัภายใน	๑๒	เดืิอน	นับัจากวันลงนามีในสัำญญาซืึ่�อขายไฟฟ้า	(สำำานักงาน 

นโยบัายและแผนพลังงาน,	๒๕๖๔)

	 ป็รัะเทศไทยได้ิดิำาเนินการั	(๑)	ส่ำงเสำริัมีการัติ่ดิตั่�งรัะบับัผลิต่ไฟฟ้าด้ิวยพลังงานแสำงอาทิต่ยส์ำำาหรัับัพื�นท่�ห่างไกล 

ท่�ไม่ีม่ีไฟฟ้าใช้ีหรืัอไฟฟ้าเข้าไม่ีถึึง	จำานวนรัวมีทั�งสิำ�น	๑,๕๓๗	แห่ง	(๒,๖๑๙	รัะบับั)	กำาลังการัผลิต่ติ่ดิตั่�งรัวมีป็รัะมีาณ	 

๔,๐๓๖.๙๘๖	กิโลวัต่ต์่	ได้ิดิำาเนินการัซ่ึ่อมีแซึ่มี	บัำารุังรัักษา	พร้ัอมีจัดิหาและเป็ล่�ยนอุป็กรัณ์ท่�ชีำารุัดิ	และเร่ังส่ำงมีอบัให้แก่ 

หน่วยงานผู้ใช้ีป็รัะโยชีน์	 เพื�อสำามีารัถึบัริัหารัจัดิการัเองได้ิ	 (๒)	ออกแบับัและจัดิทำาแบับัป็รัะยุกต์่การัใช้ีพลังงาน 

แสำงอาทิต่ย์ให้เหมีาะสำมีกับัการัใช้ีงานท่�หลากหลายเผยแพรั่ให้แก่ผู้สำนใจ	(๓)	ป็รัับัป็รุังป็รัะสิำทธิภาพสำถึาน่วัดิความีเข้มีรัังส่ำ 

ดิวงอาทิต่ย์ให้สำามีารัถึส่ำงข้อมูีลแบับัออนไลน์ได้ิ	โดิยปั็จจุบัันม่ีสำถึาน่ท่�ส่ำงข้อมูีลแบับัออนไลน์ทั�งสิำ�น	จำานวน	๓๒	สำถึาน่	 

(๔)	พัฒนาและส่ำงเสำริัมีการัใช้ีรัะบับัอบัแห้งพลังงานแสำงอาทิต่ย์	โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีผู้ป็รัะกอบัการัได้ิรัับั 

การัสำนบััสำนนุการัลงทนุติ่ดิตั่�ง	จำานวน	๓๘	รัะบับั	และมีก่ารัพฒันาโดิยนำารัะบับัเทคโนโลย่สำารัสำนเทศ	(Information	Technology:	 

IT)	มีาใช้ีในการัต่ิดิต่ามีต่รัวจสำอบัการัทำางานของรัะบับัอบัแห้งผ่านอินเทอร์ัเน็ต่	เป็็นต้่น	(๕)	สำนับัสำนุนการัผลิต่พลังงานจาก 

ก๊าซึ่ช่ีวภาพ	โดิยม่ีโครังการัสำาธิต่การัใช้ีรัะบับัสูำบันำ�าด้ิวยก๊าซึ่ช่ีวภาพเพื�อทดิแทนการัใช้ีไฟฟ้าในการัสูำบันำ�าเข้าสู่ำรัะบับัชีลป็รัะทาน 

ในชุีมีชีนทา่มีะนาว	อำาเภอชัียบัาดิาล	จังหวัดิลพบัรุ่ั	และทดิแทนนำ�ามัีนด่ิเซึ่ลในการัสูำบันำ�าในรัะบับัป็รัะป็าของชีมุีขนหนองต่าดิ	 

อำาเภอเมีืองบุัร่ัรััมีย์	 จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์	ช่ีวยลดิค่าใช้ีจ่ายในการัสำูบันำ�าด้ิวยรัะบับัเดิิมีและเป็็นแหล่งเร่ัยนรู้ัให้แก่ชุีมีชีน	และ	 

(๖)	สำนับัสำนุนพลังงานช่ีวมีวล	โดิยสำนับัสำนุนกลุ่มีผู้ผลิต่เชืี�อเพลิงช่ีวมีวล	โดิยให้งบัป็รัะมีาณในการัจัดิตั่�งโรังงานผลิต่เชืี�อเพลิง 

ช่ีวมีวลในอตั่รัาไมีเ่กินร้ัอยละ	๘๐	ของเงนิลงทุน	แต่่ไม่ีเกิน	๓	ล้านบัาทต่่อแหง่	ซึึ่�งม่ีผู้ผ่านการัคดัิเลือกและไดิรั้ับัการัสำนบััสำนนุ	 

๙	รัาย	ป็รัะกอบัด้ิวย	ช่ีวมีวลอัดิเม็ีดิ	ไม้ีบัดิ	ไม้ีสัำบั	เป็ลือกมีะพร้ัาวสัำบั	และสำนับัสำนุนกลุ่มีผู้ใช้ีเชืี�อเพลิงช่ีวมีวล	โดิยได้ิสำนับัสำนุน 

ผู้ป็รัะกอบัการัขนาดิกลางและขนาดิเล็กท่�ม่ีความีต้่องการัติ่ดิตั่�งใหม่ีหรืัอเป็ล่�ยนการัใช้ีพลังงานจากเชืี�อเพลิงฟอสำซิึ่ลมีาเป็็น 

เชืี�อเพลิงจากพลังงานทดิแทน	ในการัป็รัับัป็รุังรัะบับัผลิต่พลังงานภายในโรังงานใหส้ำามีารัถึรัองรัับัต่่อการัใช้ีเชืี�อเพลิงช่ีวมีวลได้ิ 

อย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	โดิยสำนับัสำนุนงบัป็รัะมีาณในการัต่ิดิตั่�งใหม่ี	หรืัอเป็ล่�ยนหัวเผาท่�ใช้ีเชืี�อเพลิงฟอสำซิึ่ลไป็เป็็นหัวเผาท่�ใช้ี 

เชืี�อเพลิงช่ีวมีวล	พร้ัอมีรัะบับัต่่างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	เช่ีน	รัะบับับัำาบััดิ	รัะบับัลำาเล่ยงของหม้ีอไอนำ�า	และรัะบับัอบัแห้ง	เป็็นต้่น	 

โดิยจะสำนับัสำนุนไม่ีเกินร้ัอยละ	๔๐	ของเงินลงทุน	แต่่ไม่ีเกิน	๓	ล้านบัาทต่่อแห่ง	ปั็จจุบัันม่ีผู้ป็รัะกอบัการัเข้าร่ัวมีโครังการัแล้ว 

จำานวน	๔๒	แห่ง	(กรัมีพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)
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๒)	 การขั้บเคล้้�อันแผนอัน๋รักษ์พลั้งงาน

	 จัดิทำาโครังการั	 (๑)	 ส่ำงเสำริัมีการัอนุรัักษ์พลังงานในโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีขนาดิกลางและขนาดิเล็ก	 

เพื�อต่รัวจสำอบัและวเิครัาะห์การัใช้ีพลังงาน	จัดิทำาข้อมูีลการัใช้ีพลังงานต่่อป็รัมิีาณผลผลติ่	(Specific	Energy	Consumption:	 

SEC)	และผลักดัินให้สำถึานป็รัะกอบัการัดิำาเนินมีาต่รัการัอนุรัักษ์พลังงานด้ิวยรัะบับัการัจัดิการั	พลังงานเพื�อให้เกิดิผลการัอนุรัักษ์ 

พลังงานท่�เป็็นรูัป็ธรัรัมี	(๒)	อนุรัักษ์พลังงานแบับัม่ีส่ำวนร่ัวมีในอาคารัธุรักิจขนาดิกลางและขนาดิเล็ก	เพ่�อให้สำถึานป็รัะกอบัการั 

สำามีารัถึดิำาเนินการัอนุรัักษ์พลังงานด้ิวยต่นเอง	เกิดิการัป็รัับัป็รุังและใช้ีพลังงานอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	และเกิดิการัป็รัะหยัดิ 

พลังงานอย่างเป็็นรัูป็ธรัรัมีต่่อเนื�องเป็็นรัะบับัและยั�งยืน	(๓)	สำรั้างความีเข้าใจและเต่ร่ัยมีความีพรั้อมี	เพื�อรัองรัับัการับัังคับัใช้ี 

เกณฑ์์มีาต่รัฐานอาคารัดิ้านพลังงานต่ามีกฎหมีายสำำาหรัับับุัคลากรัองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	เต่ร่ัยมีความีพรั้อมีให้บุัคลากรั 

ท้องถิึ�นม่ีความีรู้ัความีเข้าใจในการัต่รัวจพิจารัณาอนุญาต่การัก่อสำร้ัางอาคารัอนุรัักษ์พลังงาน	และ	(๔)	ต่รัวจสำอบัและออก 

ใบัอนุญาต่ผลิต่พลังงานควบัคุมี	ต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่การัพัฒนาและส่ำงเสำริัมีพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	(กรัมีพลังงานทดิแทน 

และอนุรัักษ์พลังงาน,	๒๕๖๔)

๒.๓.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ

สำถึานการัณ์พลังงานใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ป็รัะเทศไทยมี่การัผลิต่พลังงานขั�นต้่น	ลดิลงรั้อยละ	๑๐.๐๕	จาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	สำ่วนใหญ่ลดิลงจากการัผลิต่คอนเดินเสำทและก๊าซึ่ธรัรัมีชีาต่ิ	และมี่การันำาเข้า	(สุำทธิ)	พลังงานขั�นต้่น	เพิ�มีขึ�น 

ร้ัอยละ	๒.๐๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนใหญ่เป็็นการันำาเข้านำ�ามัีนดิิบั	ถ่ึานหิน	และก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่และก๊าซึ่ธรัรัมีชีาติ่เหลว	 

ส่ำวนการัใช้ีพลังงานขั�นสุำดิท้าย	ลดิลงร้ัอยละ	๑๑.๒๐	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนใหญ่เป็็นการัใช้ีนำ�ามัีนสำำาเร็ัจรูัป็	ไฟฟ้า	และ 

พลังงานหมุีนเว่ยน	สำำาหรัับัพลังงานทดิแทนและพลังงานหมุีนเว่ยน	ม่ีการัใช้ีลดิลงร้ัอยละ	๑๘.๙๘	และ	๒๕.๒๘	ต่ามีลำาดัิบั	 

จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ทั�งน่�	ในชีว่งเดืิอนมีกรัาคมี	-	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	พบัวา่	ม่ีการัใช้ีพลังงานทดิแทนลดิลงเลก็น้อย	ร้ัอยละ	๑.๓๓	 

จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำำาหรัับัภาพรัวมีการัใช้ีพลังงานในป็รัะเทศใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็รัะสิำทธิภาพด่ิขึ�น	นอกจากน่�	 

ป็รัะเทศไทยป็ล่อยกา๊ซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิในภาคพลังงานใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลดิลงร้ัอยละ	๑๐.๔๑	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยสำาขา 

การัผลิต่ไฟฟ้าเป็็นสำาขาท่�ป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิมีากท่�สุำดิ

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินการัสำนับัสำนุนการัลงทุนด้ิานพลังงานทดิแทนจากก๊าซึ่ช่ีวภาพและช่ีวมีวล	ได้ิแก่	 

โครังการัผลิต่ก๊าซึ่ช่ีวภาพ	(ไบัโอแก๊สำ)	และช่ีวมีวล	โครังการัโรังไฟฟ้าชุีมีชีนเพื�อเศรัษฐกิจฐานรัาก	โครังการัเสำริัมีสำมีรัรัถึนะ 

โครังการัเต่าช่ีวมีวล	โครังการัโซึ่ลาร์ัสูำบันำ�า	และโครังการัโซึ่ลาร์ัอบัแห้ง	รัวมีทั�งสำนับัสำนุนพลังงานทดิแทนจากแสำงอาทิต่ย์ 

เพื�อผลิต่ไฟฟ้าและความีร้ัอน	(รูัป็ท่�	๒.๑๗)

ข้้อัเสนอัแนะ

๑)	 ส่ำงเสำริัมีการัผลิต่พลังงานทดิแทนจากก๊าซึ่ช่ีวภาพ	ช่ีวมีวล	เชืี�อเพลิงขยะ	และพลังงานแสำงอาทิต่ย์	เพื�อช่ีวยลดิ 

การัใช้ีเชืี�อเพลิงจากฟอสำซิึ่ล

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน	สำำานักงานพัฒนาวิทยาศาสำต่ร์ั 

และเทคโนโลยแ่ห่งชีาติ่	กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัเกษต่รั	และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น

๒)	 ส่ำงเสำริัมีและพัฒนาการัใช้ีรัถึยนต์่ไฟฟ้าหรืัอยานยนต์่ทางเลือกจากพลังงานทดิแทน

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน	สำำานักงานพัฒนาวิทยาศาสำต่ร์ั 

และเทคโนโลยแ่ห่งชีาติ่	กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	และกรัมีส่ำงเสำริัมีอุต่สำาหกรัรัมี
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รูปท่�	๒.๑๗	แรงข้ับเคล้้�อัน	แรงกดิดิัน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	พล้ังงาน

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมือง

- การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ

  พลังงาน

- การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือสงเสริมพลังงาน

  ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- การใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล

  เปนหลัก

- การพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศ

- มลพิษจากการผลิตและการใชพลังงาน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- การผลิตพลังงานสวนใหญลดลงจาก

  การผลิตคอนเดนเสทและกาซธรรมชาติ

- การนําเขา (สุทธิ) พลังงานข้ันตนเพ่ิมข้ึน

- การใชพลังงานข้ันสุดทายลดลง 

  โดยเฉพาะน้ํามันสําเร็จรูป 

- การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน

  หมุนเวียนลดลง

- ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน

การตอบสนอง (Response: R)

- การขับเคล่ือนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

  และพลังงานทางเลือก

- การขับเคล่ือนแผนอนุรักษพลังงาน

- การขับเคล่ือนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา

  ของประเทศ

ผลกระทบ (Impact: I) 

- การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) 

  จากเช้ือเพลิงฟอสซิลลดลง

- มลพิษทางอากาศ

- ความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

108

๒.๔	 ทรัพยากรป่่าไม้แล้ะสัตว์ป่่า
๒.๔.๑	สถานการณ์์

๑)	 ป่าไม้
	 ป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รัวมีทั�งสิำ�น	๑๐๒.๓๕	ล้านไร่ั หรืัอร้ัอยละ	๓๑.๖๔	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	 

ค่อนข้างคงท่�จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ี	๑๐๒.๔๘	ล้านไร่ั	โดิยม่ีอัต่รัาการัเป็ล่�ยนแป็ลง	ร้ัอยละ	๐.๑๒๗	เมืี�อพิจารัณา 
ในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ีค่อนข้างคงท่�	(รูัป็ท่�	๒.๑๘)	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัพื�นท่�ป่็าไม้ีแต่่ละภูมิีภาคของป็รัะเทศไทย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ีทั�งหมีดิ	 
๑๐๒,๓๕๓,๔๘๕.๗๖	ไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๑.๖๔	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	โดิยภาคเหนือม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ีมีากท่�สุำดิ	ร้ัอยละ	๖๓.๘๔	 
ของพื�นท่�ภาค	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันต่ก	ภาคใต้่	ภาคต่ะวันออก	ภาคกลาง	และภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ต่ามีลำาดัิบั 
เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัการัเป็ล่�ยนแป็ลงพื�นท่�ป่็าไม้ี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	กบัั	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัวา่	ม่ีเพ่ยงภาคกลางท่�ม่ีสัำดิส่ำวนพื�นท่�ป่็าไม้ี 
เพิ�มีขึ�น	ร้ัอยละ	๐.๑๐๒	ส่ำวนพื�นท่�อื�นสัำดิส่ำวนพื�นท่�ป่็าไม้ีลดิลง	ได้ิแก่	ภาคเหนือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคต่ะวันต่ก 
ภาคใต้่	และภาคต่ะวันออก	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๘)	สำาเหตุ่ท่�ทำาให้พื�นท่�ป่็าไม้ีลดิลง	อาทิ	การับุักรุักพื�นท่�ป่็า	เพื�อนำามีาใช้ี 

ทำาการัเกษต่รั	พื�นท่�ทำากิน	และท่�อยู่อาศัย	รัวมีถึึงการัเกิดิไฟป่็าในหลายพื�นท่�	เป็็นต้่น	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๑๘	พ้�นท่�ป่าไม้ข้อังประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๖๓

๙๙.๑๖
๑๐๗.๒๔

๑๐๒.๑๒ ๑๐๒.๒๙ ๑๐๒.๒๔ ๑๐๒.๑๗ ๑๐๒.๑๖ ๑๐๒.๔๙

๑๒๐

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

  ๐

๕๐

๔๕

๔๐

๓๕

๓๐

๒๕
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๑๕
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๕
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)

พ
ื้นที่

ปา
ไม

 (ล
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ไร
)  ๓๐.๙๒

๓๓.๔๔
๓๑.๕๗ ๓๑.๖๒ ๓๑.๖๐ ๓๑.๕๘ ๓๑.๕๘ ๓๑.๖๘

ป (พ.ศ.)
พื้นที่ สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด (รอยละ)

๒๕๖๐๒๕๕๙๒๕๕๘๒๕๕๗๒๕๕๖๒๕๔๙ ๒๕๖๑๒๕๕๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑๐๒.๔๘ ๑๐๒.๓๕

๓๑.๖๘ ๓๑.๖๔

หุมายเหุต๋:	 -	 ในการัคำานวณพื�นท่�ป่็าไม้ีจากภาพถ่ึายดิาวเท่ยมี	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓	กำาหนดิใหพื้�นท่�ป่็าไม้ี	หมีายถึึง	พื�นท่�ป็กคลมุีของพชืีพรัรัณท่�สำามีารัถึ 
จำาแนกไดิว่้าเป็็นไม้ียนืต้่นป็กคลุมีเป็็นผืนต่่อเนื�องไม่ีน้อยกว่า	๓.๑๒๕	ไร่ั	รัวมีถึึงทุ่งหญ้าและลานหินท่�ม่ีอยูต่่ามีธรัรัมีชีาต่ท่ิ�ป็รัากฏลอ้มีรัอบั 
ด้ิวยพื�นท่�ท่�จำาแนกได้ิว่าเป็็นพื�นท่�ป่็าไม้ี	โดิยไม่ีรัวมีถึึงสำวนยคูาลิป็ตั่สำหรืัอพื�นท่�ท่�ม่ีต้่นไม้ี	แต่่ป็รัะเมิีนได้ิว่าผลผลิต่หลักของการัดิำาเนินการัไม่ีใช่ี 
เนื�อไม้ี	ได้ิแก่	พื�นท่�วนเกษต่รั	สำวนผลไม้ี	สำวนยางพารัา	และสำวนป็าล์มีนำ�ามัีน	

	 -	 พื�นท่� ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่ต่ามีท่�กฎหมีายกำาหนดิท่�อยู่ ในความีดิูแลของกรัมีป็่าไม้ี	 ม่ีพื�นท่�รัวมี	๑๔๖.๓๔	ล้านไร่ั	 อย่างไรัก็ต่ามี	 
จากการัคำานวณพื�นท่�ป่็าไม้ีจากภาพถ่ึายดิาวเท่ยมี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ีคงเหลือ	๑๐๒.๓๕	ล้านไร่ั

ท่�มา:	 กรัมีป่็าไม้ี	(๒๕๖๔)
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	 สำถึานการัณ์ของพื�นท่�ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่ท่�อยู่ในความีดูิแลของกรัมีป่็าไม้ี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีจำานวนทั�งสิำ�น	๑,๒๒๑	แห่ง	 
คิดิเป็็นพื�นท่�รัวมี	๑๔๖.๓๔	ล้านไร่ั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีพื�นท่�ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่	๑๔๖.๓๘	ไร่ั	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔) 
ส่ำวนพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ท่�อยู่ในความีรัับัผิดิชีอบัของกรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	ได้ิแก่	พื�นท่�อุทยานแห่งชีาติ่	 
เขต่รัักษาพันธ์ุ สัำต่ว์ป่็า	 และเขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็า	 ม่ีจำานวนทั�งสิำ�น	๒๘๙	แห่ง	 พื�นท่�รัวมี	๖๘,๗๒๒,๓๔๗.๙๓	 ไร่ั	 
เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๗	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนแห่งและพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น 
(ต่ารัางท่�	๒.๙)	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๘	เปร่ยบเท่ยบการเปล่้�ยนแปล้งพ้�นท่�ป่าไม้ในแต่ล้ะภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓

ภาค พ้�นท่�จังหุวััดิ
พ.ศ.	๒๕๖๒ พ.ศ.	๒๕๖๓ การเปล่้�ยนแปล้ง	(+/-)

พ้�นท่�ป่าไม้	(ไร่) ร้อัยล้ะ พ้�นท่�ป่าไม้	(ไร่) ร้อัยล้ะ พ้�นท่�ป่าไม้	(ไร่) ร้อัยล้ะ

เหนือ ๖๐,๐๔๘,๓๔๙ ๓๘,๔๒๒,๑๘๕ ๖๓.๙๘๕ ๓๘,๓๓๒,๑๑๕ ๖๓.๘๔ -๙๐,๐๗๐ -๐.๒๓๔

กลาง ๕๖,๙๑๒,๖๔๖ ๑๒,๒๒๑,๓๐๘ ๒๑.๔๗๔ ๑๒,๒๓๓,๘๑๘ ๒๑.๕๐ +๑๒,๕๑๐ +๐.๑๐๒

ต่ะวันออก 

เฉ่ยงเหนือ
๑๐๔,๘๒๓,๗๐๙ ๑๕,๗๕๑,๙๙๘ ๑๕.๐๒๗ ๑๕,๗๑๘,๐๕๐ ๑๔.๙๙ -๓๓,๙๔๘ -๐.๒๑๖

ต่ะวันออก ๒๑,๕๕๐,๘๘๔ ๔,๗๒๖,๖๙๗ ๒๑.๙๓๓ ๔,๗๒๔,๕๔๘ ๒๑.๙๒ -๒,๑๔๙ -๐.๐๔๕

ต่ะวันต่ก ๓๔,๐๓๘,๒๑๐ ๒๐,๑๓๔,๑๒๔ ๕๙.๑๕๒ ๒๐,๑๒๒,๙๗๙ ๕๙.๑๒ -๑๑,๑๔๔ -๐.๐๕๕

ใต้่ ๔๖,๑๕๔,๙๐๑ ๑๑,๒๒๗,๗๖๐ ๒๔.๓๒๖ ๑๑,๒๒๑,๙๗๕ ๒๔.๓๑ -๕,๗๘๕ -๐.๐๕๒

รวัม ๓๒๓,๕๒๘,๗๐๐ ๑๐๒,๔๘๔,๐๗๒ ๓๑.๖๗๗ ๑๐๒,๓๕๓,๔๘๕ ๓๑.๔๖ -๑๓๐,๕๘๖ -๐.๑๒๗

หุมายเหุต๋:	 จังหวัดิท่�ไม่ีพบัพื�นท่�ป่็าไม้ี	คือ	จังหวัดินนทบุัร่ั	ป็ทุมีธาน่	และอ่างทอง
ท่�มา:	 กรัมีป่็าไม้ี	(๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๙	 พ้�นท่�ป่าอัน๋รักษ์ท่�อัยู่ในควัามรับผิดิชั้อับข้อังกรมอ๋ัทยานแหุ่งชั้าติ	สัตว์ัป่า	แล้ะพันธ์๋พ้ชั้	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๓

ปี	(พ.ศ.)
อ๋ัทยานแหุ่งชั้าติ เข้ตรักษาพันธ์๋สัตว์ัป่า เข้ตหุ้ามล่้าสัตว์ัป่า รวัมป่าอัน๋รักษ์

แหุ่ง พ้�นท่�	(ไร่) แหุ่ง พ้�นท่�	(ไร่) แหุ่ง พ้�นท่�	(ไร่) แหุ่ง พ้�นท่�	(ไร่)

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

๒๕๖๓ ๑๓๓ ๔๑,๐๖๓,๖๗๕.๑๐ ๖๐ ๒๓,๔๐๕,๑๒๘.๖๙ ๙๖ ๔,๒๕๓,๕๔๔.๑๕ ๒๘๙ ๖๘,๗๒๒,๓๔๗.๙๓

หุมายเหุต๋:	 ข้อมูีล	ณ	วันท่�	๑๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีการัจัดิเต่ร่ัยมีป็รัะกาศอุทยานแห่งชีาติ่	และเขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็า	ดัิงน่�
	 ๑)	เต่ร่ัยมีการัป็รัะกาศอุทยานแห่งชีาติ่	จำานวน	๒๒	แห่ง	พื�นท่�ป็รัะมีาณ	๓,๙๗๕,๖๑๗.๑๐	ไร่ั
	 ๒)	เต่ร่ัยมีการัป็รัะกาศเขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็า	จำานวน	๕	แห่ง	พื�นท่�ป็รัะมีาณ	๒๘๕,๔๐๕.๕๘	ไร่ั
ท่�มา:	 กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	(๒๕๖๔)	
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	 ป่็าชุีมีชีน	เป็็นป่็านอกเขต่ป่็าอนุรัักษ์หรืัอพื�นท่�อื�นของรััฐนอกเขต่ป่็าอนุรัักษ์ท่�ได้ิรัับัการัอนุมัีติ่ให้ตั่�งเป็็นป่็าชุีมีชีน	 
โดิยชุีมีชีนร่ัวมีกับัรััฐในการัอนุรัักษ์	ฟ้�นฟู	จัดิการั	บัำารุังรัักษา	ต่ลอดิจนใช้ีป็รัะโยชีน์จากทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	สิำ�งแวดิล้อมี	และ 
ความีหลากหลายทางชี่วภาพในป็่าชุีมีชีนอย่างสำมีดิุลและยั�งยืน	(พรัะรัาชีบััญญัติ่ป่็าชุีมีชีน	พ.ศ.	๒๕๖๒)	การัสำ่งเสำริัมี 
การัจัดิการัป่็าชุีมีชีน	ดิำาเนินการัตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๖๔	(ณ	วันท่�	๓๑	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔)	โดิยม่ีชุีมีชีนท่�เข้าร่ัวมีโครังการั 
ป่็าชุีมีชีนท่�ม่ีอายุโครังการั	และถืึอว่าได้ิรัับัอนุมัีติ่จัดิตั่�งเป็็นป่็าชุีมีชีนต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่ป่็าชุีมีชีน	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวนทั�งสิำ�น	 
๑๓,๐๒๘	หมู่ีบ้ัาน	ม่ีพื�นท่�ป่็ารัวมี	๖,๒๙๕,๗๑๘	ไร่ั	๓	งาน	๙๘	ต่ารัางวา	โดิยภาคเหนือม่ีพื�นท่�ป่็าชุีมีชีนมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีา 
คือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคกลาง	และภาคใต้่	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๑๐)	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔)

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินงานในการัป็รัาบัป็รัามีการับุักรุักพื�นท่�ป่็าอย่างเข้มีงวดิและต่่อเนื�อง	ใน	พ.ศ.	 
๒๕๖๓	พบัว่า	สำถิึติ่การักรัะทำาผิดิกฎหมีายเก่�ยวกับัการับุักรุักพื�นท่�ป่็าไม้ีในเขต่พื�นท่�ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่ในความีรัับัผิดิชีอบั 
ของกรัมีป่็าไม้ี	ม่ีจำานวนคด่ิบุักรุักรัวมี	๑,๔๔๖	คด่ิ	และม่ีพื�นท่�ท่�ถึูกบุักรุักรัวมีทั�งสิำ�น	๙,๑๒๔.๑๘	ไร่ั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนคด่ิบุักรุักและพื�นท่�ท่�ถูึกบุักรุักม่ีแนวโน้มีลดิลง	(ต่ารัางท่�	๒.๑๑)	(กรัมีป่็าไม้ี,	 
๒๕๖๔)	สำถึิติ่การักรัะทำาผิดิกฎหมีายเก่�ยวกับัการับุักรุักพื�นท่�ป่็าไม้ีในเขต่พื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ในความีรัับัผิดิชีอบัของกรัมีอุทยาน 
แห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป็า่	และพันธ์ุพชืี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีคด่ิบักุรุัก	๗๖๕	คด่ิ	และม่ีพื�นท่�ท่�ถูึกบุักรุักรัวมี	๕,๙๔๒.๙๗	ไร่ั	ลดิลง 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	พิจารัณาในชีว่ง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนคด่ิบุักรุักและพื�นท่�ท่�ถูึกบุักรุักม่ีแนวโนม้ีลดิลง	(กรัมีอทุยาน 
แห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

	 ทั�งน่�	ในชี่วงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีคด่ิบุักรุัก	๒๓๘	คด่ิ	และมี่พื�นท่�ท่�ถูึกบุักรุักรัวมี	 
๑,๑๖๒.๙๔	ไร่ั	ลดิลงจากชี่วงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีคด่ิบุักรุัก	๕๒๒	คด่ิ	และมี่พื�นท่�ท่�ถูึกบุักรุักรัวมี	๔,๘๔๘.๘๐	ไร่ั	 

(ต่ารัางท่�	๒.๑๑)	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๐	 ผล้การอัน๋มัติโครงการป่าช๋ั้มชั้น	พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๖๔	(ณ์	วัันท่�	๓๑	ม่นาคม	๒๕๖๔)

ภาค จำานวันหุมู่บ้าน จำานวันโครงการ
พ้�นท่�ป่าช๋ั้มชั้น

ไร่ งาน ตารางวัา

เหนือ ๔,๗๖๖ ๔,๓๑๑ ๔,๒๘๘,๐๔๑ ๒ ๒๕

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

กลาง ๑,๑๙๕ ๑,๑๑๘ ๕๓๙,๕๖๔ ๑ ๙๙

ใต้่ ๘๖๒ ๘๕๕ ๒๒๑,๒๒๒ ๒ ๓๒

รวัม ๑๓,๐๒๘ ๑๑,๓๒๗ ๖,๒๙๕,๗๑๘ ๓ ๙๘

ท่�มา:	 กรัมีป่็าไม้ี	(๒๕๖๔)
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	 สำำาหรัับัการัเกิดิไฟป่็าม่ีสำาเหตุ่มีาจากธรัรัมีชีาต่ิและจากการักรัะทำาของมีนุษย์	จากข้อมูีลของกรัมีอุทยาน 
แห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการัดัิบัไฟป่็า	๗,๕๕๐	ครัั�ง	และม่ีพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีรัวมี	 
๑๗๔,๘๑๓	ไร่ั	เพิ�มีขึ�นจากปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมืี�อพิจารัณาพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีท่�ม่ีการัดิับัไฟป็่าในแต่่ละภูมิีภาค	พบัว่า	 
ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ภาคเหนือม่ีพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคกลางและ 
ภาคต่ะวันออก	และภาคใต้่	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๔	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	สำถิึติ่การัดัิบัไฟป่็าม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	เช่ีนเด่ิยวกับั 
พื�นท่�ท่�ถูึกไฟไหม้ี	สำำาหรัับัปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน)	พบัว่า	ม่ีการัดัิบัไฟป่็า	๔,๓๑๒	ครัั�ง	และม่ีพื�นท่� 
ถูึกไฟไหมีทั้�งป็รัะเทศรัวมี	๑๐๐,๗๗๓	ไร่ั	โดิยพื�นท่�ถูึกไฟไหมีล้ดิลงทกุภาคจากชีว่งเวลาเด่ิยวกันในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ 
(ต่ารัางท่�	๒.๑๒)	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๑	 สถิติการกระทำาผิดิกฎหุมายเก่�ยวักับการบ๋กร๋กพ้�นท่�ป่าไม้	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

ปี	(พ.ศ.)

เข้ตพ้�นท่�ป่าสงวันแหุ่งชั้าติ

ในควัามรับผิดิชั้อับข้อังกรมป่าไม้

เข้ตพ้�นท่�ป่าอัน๋รักษ์ในควัามรับผิดิชั้อับ

ข้อังกรมอ๋ัทยานแหุ่งชั้าติ	สัตว์ัป่า	แล้ะพันธ์๋พ้ชั้

จำานวันคด่ิบ๋กร๋ก	(คด่ิ) พ้�นท่�ท่�ถูกบ๋กร๋ก	(ไร่) จำานวันคด่ิบ๋กร๋ก	(คด่ิ) พ้�นท่�ท่�ถูกบ๋กร๋ก	(ไร่)

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

๒๕๖๓ ๑,๔๔๖ ๙,๑๒๔.๑๘ ๗๖๕ ๕,๙๔๒.๙๗

หุมายเหุต๋:	 ๑)	 เขต่พื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ในความีรัับัผิดิชีอบัของกรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	ป็รัะกอบัด้ิวย	อุทยานแห่งชีาติ่	เขต่รัักษาพันธ์ุสัำต่ว์ป่็า 
และเขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็า

	 ๒)	 เนื�องจากเป็็นข้อมูีลนำาเสำนอของหน่วยงาน	ไม่ีใช่ีปั็จจัยหลักท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อสำถึานการัณ์ป่็าไม้ี	เป็็นเพ่ยงข้อมูีลท่�ใช้ีป็รัะกอบัเท่านั�น
ท่�มา:	 กรัมีป่็าไม้ี	(๒๕๖๔)	และกรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	(๒๕๖๔)
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	 ส่ำวนการัดิับัไฟป่็าของกรัมีป็่าไม้ี	พบัว่า	ในป็ีงบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีการัดิับัไฟ	๓,๑๕๘	ครัั�ง	พื�นท่� 
ถูึกไฟไหม้ีรัวมี	๖๓,๓๘๖	ไร่ั	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมืี�อพิจารัณาพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีท่�ม่ีการัดัิบัไฟป่็าในแต่่ละภูมิีภาค	พบัว่า	พื�นท่� 
ภาคเหนือถูึกไฟไหม้ีมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคกลางและภาคต่ะวันออก	และภาคใต้่ 
ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาช่ีวง	๔	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	สำถิึติ่การัดัิบัไฟป่็าและพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	สำำาหรัับัปี็งบัป็รัะมีาณ 
พ.ศ.	๒๕๖๔	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน)	พบัว่า	ม่ีการัดัิบัไฟป่็า	๗,๗๒๒	ครัั�ง	และม่ีพื�นท่�ถูึกไฟไหม้ีทั�งป็รัะเทศรัวมี	๑๔๗,๙๘๕	ไร่ั 
(ต่ารัางท่�	๒.๑๓)	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๒	 สถิติการดัิบไฟป่าทั�วัประเทศข้อังกรมอ๋ัทยานแหุ่งชั้าติ	สัตว์ัป่า	แล้ะพันธ์๋พ้ชั้	แยกรายภาค		

ปีงบประมาณ์	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

ภาค

ปีงบประมาณ์	(พ.ศ.)

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔	

(ณ์	เด้ิอัน

มิถ๋นายน)

เหนือ
การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๓,๔๙๒ ๒,๖๘๕ ๕,๕๕๑ ๕,๔๓๕ ๓,๑๗๒

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๖๐,๗๗๔ ๔๓,๔๓๗ ๑๐๒,๔๖๙ ๑๓๐,๖๑๑ ๘๔,๔๑๘

ต่ะวันออก 

เฉ่ยงเหนือ

การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๘๗๓ ๘๗๙ ๑,๐๔๗ ๑,๓๑๐ ๗๔๓

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๑๐,๖๔๘ ๙,๖๙๙ ๒๓,๔๐๗ ๒๑,๙๓๔ ๑๐,๕๑๔

กลางและ

ต่ะวันออก

การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๒๖๕ ๑๖๗ ๖๒๐ ๗๖๕ ๓๘๓

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๓,๓๖๘ ๑,๖๓๒ ๗,๙๗๒ ๒๑,๓๐๑ ๕,๒๕๙

ใต้่
การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๒๐ ๓๗ ๑๐๕ ๔๐ ๑๔

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๖๒๙ ๙๙๘ ๑๗,๙๒๕ ๙๖๘ ๕๘๒

รวัม
การดัิบไฟป่า	(ครั�ง) ๔,๖๕๐ ๓,๗๖๘ ๗,๓๒๓ ๗,๕๕๐ ๔,๓๑๒

พ้�นท่�ถูกไฟไหุม้	(ไร่) ๗๕,๔๑๙ ๕๕,๗๖๖ ๑๕๑,๗๗๒ ๑๗๔,๘๑๓ ๑๐๐,๗๗๓

หุมายเหุต๋:	 ข้อมูีลสำำาหรัับัการัรัายงานเทา่นั�น	เนื�องจากพื�นท่�ป่็าไม้ีของป็รัะเทศไทย	ร้ัอยละ	๗๐	เป็็นป่็าเต็่งรััง	ซึึ่�งเกิดิไฟไหมีเ้ป็็นป็รัะจำาทุกปี็โดิยธรัรัมีชีาต่ิ
ในฤดูิแล้ง	และจะกลับัมีาฟ้�นตั่วได้ิใหม่ีในฤดูิฝน

ท่�มา:	 กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	(๒๕๖๔)
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	 ทั�งน่�	จากการัต่ิดิต่ามีสำถึานการัณ์จุดิความีรั้อนสำะสำมี	(Hotspot)	โดิยอาศัยข้อมูีลจากดิาวเท่ยมี	Suomi	 
NPP	รัะบับั	VIIRS๑๒	ในช่ีวงวันท่�	๑	มีกรัาคมี	-	๓๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีจำานวนจุดิความีร้ัอนสำะสำมีทั�งป็รัะเทศ 
รัวมีทั�งสิำ�น	๑๐๑,๘๖๙	จุดิ	ลดิลงร้ัอยละ	๕๐.๓๘	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีจุดิความีร้ัอนสำะสำมี	๒๐๕,๒๘๘	จุดิ	 
โดิยพบัว่า	ป็รัากฏจุดิความีร้ัอนสำะสำมีสูำงสุำดิในพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	๓๓,๑๑๕	จุดิ	รัองลงมีาคือ	พื�นท่�ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่	๒๘,๗๗๓	จุดิ 
พื�นท่�เกษต่รั	๒๐,๕๔๙	จุดิ	พื�นท่�เขต่ป็ฏิรูัป็ท่�ดิินเพื�อการัเกษต่รั	(สำป็ก.)	๑๐,๔๒๙	จุดิ	พื�นท่�ชุีมีชีนและอื�นๆ	๘,๑๑๑	จุดิ	 
และพื�นท่�ริัมีทางหลวง	(๕๐	เมีต่รั)	๘๙๒	จุดิ	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาเป็็นรัายภาค	พบัว่า	ภาคเหนือป็รัากฏจำานวนจุดิ 
ความีร้ัอนสำะสำมีสูำงท่�สุำดิ	๖๑,๗๗๖	จุดิ	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๒๑,๔๑๐	จุดิ	ภาคต่ะวันต่ก	๙,๑๙๐	จุดิ	 
ภาคกลาง	๕,๐๓๒	จุดิ	ภาคต่ะวันออก	๓,๔๐๘	จุดิ	และภาคใต้่	๑,๐๕๓	จุดิ	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๕	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	 
จุดิความีร้ัอนสำะสำมีม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	และม่ีแนวโน้มีลดิลงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	(ต่ารัางท่�	๒.๑๔)	 
(สำำานักงานพัฒนาเทคโนโลยอ่วกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน),	๒๕๖๔)

๑๒	 รัะบับั	VIIRS	(Visible	Infrared	Imaging	Radiometer	Suite:	VIIRS)	ติ่ดิตั่�งบันดิาวเท่ยมี	Suomi	NPP

ตารางท่�	๒.๑๓	 สถิติการดัิบไฟป่าทั�วัประเทศข้อังกรมป่าไม้	แยกรายภาค	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

ภาค

ปีงบประมาณ์	(พ.ศ.)

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔	

(ณ์	เด้ิอัน

มิถ๋นายน)

เหนือ
การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๙๗๗ ๔๒๗ ๑,๒๘๓ ๓,๐๖๑ ๗,๐๓๘

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๓๑,๓๑๓ ๑๔,๘๙๖ ๔๙,๕๓๕ ๕๗,๕๗๕ ๑๒๒,๕๓๖

ต่ะวันออก 

เฉ่ยงเหนือ

การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๑๑๓ ๗๒ ๑๗๗ ๕๒ ๔๒๗

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๔,๖๒๙ ๒,๑๑๗ ๖,๗๓๑ ๓,๕๙๑ ๑๓,๙๕๓

กลางและ

ต่ะวันออก

การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๓๔ ๑๒ ๔๗ ๓๗ ๒๕๐

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๑,๗๓๔ ๔๓๙ ๓,๑๙๑ ๒,๐๖๙ ๑๑,๓๑๙

ใต้่
การัดัิบัไฟป่็า	(ครัั�ง) ๒ ๙ ๓๘ ๘ ๗

พื�นท่�ถูึกไฟไหม้ี	(ไร่ั) ๓๘ ๑๐๔ ๔,๖๒๔ ๑๕๑ ๑๗๗

รวัม
การดัิบไฟป่า	(ครั�ง) ๑,๑๒๖ ๕๒๐ ๑,๕๕๕ ๓,๑๕๘ ๗,๗๒๒

พ้�นท่�ถูกไฟไหุม้	(ไร่) ๓๗,๗๑๔ ๑๗,๕๕๖ ๖๓,๙๐๐ ๖๓,๓๘๖ ๑๔๗,๙๘๕

หุมายเหุต๋:	 (๑)		 ข้อมูีลสำำาหรัับัการัรัายงานเท่านั�น	เนื�องจากพื�นท่�ป่็าไม้ีของป็รัะเทศไทย	ร้ัอยละ	๗๐	เป็็นป่็าเต็่งรััง	ซึึ่�งเกิดิไฟไหม้ีเป็็นป็รัะจำาทุกปี็ 
โดิยธรัรัมีชีาติ่ในฤดูิแล้ง	และจะกลับัมีาฟ้�นตั่วได้ิใหม่ีในฤดูิฝน

	 (๒)	 ข้อมูีลการัดัิบัไฟป่็าช่ีวงเวลารัะหว่าง	(๑	ตุ่ลาคมี	-	๓๐	มิีถุึนายน	ของปี็ถัึดิไป็)
ท่�มา:	 กรัมีป่็าไม้ี	(๒๕๖๔)
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๒)	 สัตว์ัป่า
 ชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ในป็รัะเทศไทย	ใน พ.ศ.	๒๕๖๓	พบั	๕,๐๐๕	ชีนิดิ	โดิยม่ีจำานวนเพิ�มีขึ�น	๒๗๔	ชีนิดิ	จากเดิิมี 

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ท่�ม่ีจำานวน	๔,๗๓๑	ชีนิดิ	โดิยทะเบ่ัยนสำถึานภาพชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าท่�ถูึกคุกคามีของป็รัะเทศไทย	(ใกล้สูำญพันธ์ุอยา่งยิ�ง 
ใกล้สูำญพันธ์ุ	ม่ีแนวโน้มีใกล้สูำญพันธ์ุ)	จำานวน	๖๗๖	ชีนิดิ	โดิยชีนิดิพันธ์ุท่�ม่ีร้ัอยละของการัถูึกคุกคามีมีากท่�สุำดิ	คือ	สัำต่ว์เล่�ยง 
ลูกด้ิวยนมี	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๕.๓๖	รัองลงมีาคือ	นก	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	สัำต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก	และป็ลา	ต่ามีลำาดัิบั 
(ต่ารัางท่�	๒.๑๕)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)	และต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัอง 
สัำต่ว์ป่็า	พ.ศ.	๒๕๖๒	กำาหนดิให้สัำต่ว์ป่็าสำงวน	ม่ีจำานวนทั�งหมีดิ	๑๙	ชีนิดิ	และสัำต่ว์ป่็าคุ้มีครัอง	ม่ีจำานวนทั�งหมีดิ	๑,๓๑๖	ชีนิดิ	 
แบ่ังเป็็น	สัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี	๒๐๒	ชีนิดิ	นก	๙๕๒	ชีนิดิ	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	๙๒	ชีนิดิ	สัำต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก	๑๒	ชีนิดิ	 
ป็ลา	๒๖	ชีนิดิ	แมีลง	๒๐	ชีนิดิ	และสัำต่ว์ป่็าไม่ีม่ีกรัะดูิกสัำนหลังอื�นๆ	๑๒	ชีนิดิ	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	 
๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๔	 จำานวันจ๋ดิควัามร้อันสะสม	(Hotspot)	ทั�วัประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔		

ระหุว่ัางวัันท่�	๑	มกราคม	-	๓๑	พฤษภาคม

หน่วย:	จุดิ

ภาค
จำานวันจ๋ดิควัามร้อันสะสม	(Hotspot)

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

เหนือ[๑] ๓๙,๒๔๗ ๓๐,๓๑๘ ๘๕,๖๘๒ ๑๒๙,๓๒๘ ๖๑,๗๗๖

ต่ะวันต่ก[๒] ๑๖,๖๗๕ ๑๕,๓๖๖ ๒๓,๕๐๐ ๑๙,๘๖๖ ๙,๑๙๐

กลาง[๓] ๒๔,๔๗๗ ๑๙,๙๘๓ ๓๙,๖๐๑ ๖,๘๕๗ ๕,๐๓๒

ต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ ๒๘,๒๗๘ ๒๙,๔๑๖ ๕๐,๗๔๕ ๔๐,๙๖๕ ๒๑,๔๑๐

ต่ะวันออก[๔] ๓,๒๗๘ ๒,๒๖๖ ๔,๒๖๘ ๖,๖๙๗ ๓,๔๐๘

ใต้่ ๑,๐๘๒ ๑,๔๘๖ ๑,๕๗๗ ๑,๕๗๕ ๑,๐๕๓

รวัมทั�งหุมดิ ๑๑๓,๐๓๗ ๙๘,๘๓๕ ๒๐๕,๓๗๓ ๒๐๕,๒๘๘ ๑๐๑,๘๖๙

หุมายเหุต๋:	 [๑]	 ภาคเหนือ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	ป็รัะกอบัด้ิวย	๙	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิเช่ียงรัาย	เช่ียงใหม่ี	น่าน	พะเยา	แพร่ั	แม่ีฮ่่องสำอน	ลำาป็าง	 
ลำาพูน	และอุต่รัดิิต่ถ์ึ	ในขณะท่�	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	แบ่ังออกเป็็น	ภาคเหนือต่อนบัน	๙	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิเช่ียงรัาย	เช่ียงใหม่ี	น่าน	 
พะเยา	แพร่ั	แม่ีฮ่่องสำอน	ลำาป็าง	ลำาพูน	และอุต่รัดิิต่ถ์ึ	และภาคเหนือต่อนล่าง	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิกำาแพงเพชีรั	ต่าก	นครัสำวรัรัค์	 
พิจิต่รั	พิษณุโลก	เพชีรับูัรัณ์	สุำโขทัย	และอุทัยธาน่

 [๒]	 ภาคต่ะวันต่ก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	ป็รัะกอบัด้ิวย	๕	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิกาญจนบุัร่ั	ต่าก	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	เพชีรับุัร่ั	และรัาชีบุัร่ั	 
ในขณะท่�	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ป็รัะกอบัด้ิวย	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิกาญจนบุัร่ั	นครัป็ฐมี	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	เพชีรับุัร่ั	รัาชีบุัร่ั	 
สำมุีทรัสำงครัามี	สำมุีทรัสำาครั	และสุำพรัรัณบุัร่ั

	 [๓]	 ภาคกลาง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	ป็รัะกอบัด้ิวย	๒๒	จังหวัดิ	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครั	จังหวัดิกำาแพงเพชีรั	ชัียนาท	นครันายก	นครัป็ฐมี	 
นครัสำวรัรัค์	นนทบุัร่ั	ป็ทุมีธาน่	พรัะนครัศร่ัอยธุยา	พิจิต่รั	พิษณุโลก	เพชีรับูัรัณ์	ลพบุัร่ั	สำมุีทรัป็รัาการั	สำมุีทรัสำงครัามี	สำมุีทรัสำาครั	สำรัะบุัร่ั	 
สิำงห์บุัร่ั	สุำโขทัย	สุำพรัรัณบัรุ่ั	อ่างทอง	และอุทัยธาน่	ในขณะท่�	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ป็รัะกอบัดิว้ย	๑๐	จังหวัดิ	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครั	 
จังหวัดิชัียนาท	นนทบุัร่ั	ป็ทุมีธาน่	พรัะนครัศร่ัอยุธยา	ลพบุัร่ั	สำมุีทรัป็รัาการั	สำรัะบุัร่ั	สิำงห์บุัร่ั	และอ่างทอง

	 [๔]	 ภาคต่ะวันออก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	ป็รัะกอบัด้ิวย	๗	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิจันทบุัร่ั	ฉะเชิีงเทรัา	ชีลบุัร่ั	ต่รัาดิ	ป็รัาจ่นบุัร่ั	รัะยอง	 
และสำรัะแก้ว	ในขณะท่�	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ป็รัะกอบัด้ิวย	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิจันทบุัร่ั	ฉะเชิีงเทรัา	ชีลบุัร่ั	ต่รัาดิ	นครันายก 
ป็รัาจ่นบุัร่ั	รัะยอง	และสำรัะแก้ว

ท่�มา:	 สำำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่อวกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน)	(๒๕๖๔)
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	 ชีนิดิสัำต่ว์ป่็าท่�ม่ีความีสำำาคัญและเป็็นท่�สำนใจในรัะดิับันานาชีาต่ิ	๑๒	ชีนิดิ	ได้ิแก่	นกชีนหิน	(Rhinoplax vigil)	 
เสืำอโครั่ง	(Panthera tigris)	งูหางแฮ่่มีกาญจน์	(Trimeresurus kanburiensis)	พะยูนหรืัอหมูีนำ�า	(Dugong dugon)  
จรัะเข้นำ�าจืดิ	(Crocodylus siamensis)	นกแต่้วแล้วท้องดิำา	(Hydrornis gurneyi)	กวางผา	(Naemorhedus griseus)	 
ไก่ฟ้าหางลายขวาง	(Syrmaticus humiae)	นกยงูไทย	(Pavo muticus)	สำมีเสำรัจ็	(Tapirus indicus)	ววัแดิง	(Bos javanicus)	 
และควายป่็า	(Bubalus arnee)	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)	ดัิงน่�

 นกชั้นหิุน	เป็็นนกเงือก	๑	ใน	๑๓	ชีนิดิท่�สำามีารัถึพบัได้ิในป็รัะเทศไทย	โดิยอาศัยอยู่ต่ามีป่็าท่�รัาบัต่ำ�าบัริัเวณ 
ภาคใต้่ของป็รัะเทศไทย	ไป็จนถึึงบัรัูไน	อินโดิน่เซ่ึ่ย	มีาเลเซ่ึ่ย	และเม่ียนมีาร์ั	ในป็รัะเทศไทยสำามีารัถึพบันกชีนหินได้ิในพื�นท่� 
ป่็าอนุรัักษ์	๑๐	แห่ง	โดิยพบัในพื�นท่�อุทยานแห่งชีาติ่	๕	แห่ง	และเขต่รัักษาพันธ์ุสัำต่ว์ป่็า	๕	แห่ง	เนื�องจากนกชีนหินม่ีลักษณะ 
พิเศษท่�แต่กต่่างจากนกเงือกชีนิดิอื�นๆ	ต่รังท่�ม่ีโหนกหรัือสัำนบันป็ากท่�ม่ีลักษณะทึบัตั่น	เนื�อด้ิานในมี่ส่ำขาวคล้ายงาชี้าง	 
จึงม่ีปั็จจัยคุกคามีท่�สำำาคัญ	คือ	การัถูึกล่าเพื�อเอาโหนกมีาทำาเป็็นเครืั�องป็รัะดัิบั	และถิึ�นท่�อยูอ่าศัยถูึกทำาลาย

 เส้อัโคร่ง	เป็็นสัำต่ว์ผู้ล่าท่�ม่ีความีสำำาคัญต่่อรัะบับันิเวศอย่างมีาก	โดิยเป็็นผู้ล่าอันดัิบัสูำงสุำดิ	และเป็็นดัิชีน่ช่ี�วัดิ 
ความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของพื�นท่�	ปั็จจุบัันสำามีารัถึพบัเสืำอโคร่ังในพื�นท่�	๘	ป็รัะเทศ	ได้ิแก่	สำาธารัณรััฐป็รัะชีาชีนบัังกลาเทศ 
รัาชีอาณาจักรัภูฏาน	สำาธารัณรััฐอินเด่ิย	สำาธารัณรััฐอินโดิน่เซ่ึ่ย	มีาเลเซ่ึ่ย	สำหพันธ์สำาธารัณรััฐป็รัะชีาธิป็ไต่ยเนป็าล 
สำหพันธรััฐรััสำเซ่ึ่ย	และรัาชีอาณาจักรัไทย	จากการัศึกษาของกลุ่มีงานวิจัยสัำต่ว์ป่็า	พบัว่า	เสืำอโคร่ังม่ีการักรัะจายในพื�นท่�เขต่ 
รัักษาพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าและอุทยานแห่งชีาติ่เพ่ยง	๒๕	แห่ง	และม่ีป็รัะชีากรัเสืำอโคร่ังป็รัะมีาณ	๑๙๐ - ๒๕๐	ตั่ว	ซึึ่�งพื�นท่�ท่�ม่ีเสืำอโคร่ัง 
หนาแน่นมีากท่�สุำดิ	คือ	กลุ่มีป่็าต่ะวันต่กของป็รัะเทศไทย	

 งูหุางแฮ่่มกาญจน์	เป็็นงูท่�ม่ีส่ำสัำนและลวดิลายท่�สำวยงามี	หายาก	และม่ีลักษณะท่�จำาเพาะ	ม่ีถิึ�นท่�อยู่อาศัย 
จำาเพาะกับัป่็าไผ่	ป่็าเบัญจพรัรัณท่�ม่ีแนวภเูขาหินปู็น	จึงเป็็นดัิชีน่ช่ี�วัดิความีสำมีบัรูัณ์ของป่็าเขาหินปู็น	และจดัิเป็็นสัำต่ว์เฉพาะถิึ�น	 
(Endemic)	ของป็รัะเทศไทย	ข้อมูีลเก่�ยวกับัการักรัะจายและนิเวศวิทยาค่อนข้างน้อย	รัวมีถึึงม่ีรัายงานการัพบัเจอเพ่ยงไม่ีก่�แห่ง 
ในป็รัะเทศไทย	เช่ีน	จังหวัดิกาญจนบุัร่ั	และรัะนอง	เป็็นต้่น	ป็รัะกอบักับัถิึ�นท่�อยู่อาศัยของงูหางแฮ่่มีกาญจน์ท่�เป็็น 
ป่็าหินปู็นถูึกคุกคามีโดิยหลายปั็จจัย	เช่ีน	การัเกิดิไฟป่็า	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงลักษณะของถิึ�นท่�อยูอ่าศัย	จึงทำาให้งูหางแฮ่่มีกาญจน์ 
หายาก	และถูึกจัดิให้อยู่ในสำถึานะใกล้สูำญพันธ์ุ

ตารางท่�	๒.๑๕	 สถานภาพชั้นิดิพันธ์๋ท่�ถูกค๋กคามข้อังประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๓

กล่๋้มสัตว์ัป่า จำานวัน (ชั้นิดิ)

สถานภาพชั้นิดิพันธ์๋ท่�ถูกค๋กคาม	(ชั้นิดิ)
การถูกค๋กคาม

(ร้อัยล้ะ)ใกล้้สูญพันธ์๋	

อัย่างยิ�ง

ใกล้้

สูญพันธ์๋

ม่แนวัโน้ม	

ใกล้้สูญพันธ์๋
รวัม

สัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี ๓๔๕ ๑๙ ๓๙ ๖๔ ๑๒๒ ๓๕.๓๖

นก ๑,๐๗๕ ๕๒ ๕๙ ๗๘ ๑๘๙ ๑๗.๕๘

สัำต่ว์เลื�อยคลาน ๔๖๑ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๕๑ ๑๑.๐๖

สัำต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก ๑๘๔ - ๔ ๑๕ ๑๙ ๑๐.๓๓

ป็ลา	 ๒,๙๔๐ ๕๓ ๗๒ ๑๗๐ ๒๙๕ ๑๐.๐๓

รวัม ๕,๐๐๕ ๑๔๑ ๑๙๑ ๓๔๔ ๖๗๖ ๑๓.๕๑

ท่�มา:	 สำำานักงานโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	(๒๕๖๔)
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 ประชั้ากรพะยูนหุร้อัหุมูนำ�า	เป็็นสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี	ท่�เป็็นหนึ�งในสัำต่ว์ป่็าสำงวนต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและ 

คุ้มีครัองสัำต่ว์ป่็า	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยพะยนูจะอาศัยอยูต่่ามีชีายฝั�งทะเล	และบัริัเวณรัอบัๆ	หมู่ีเกาะ พบัได้ิทั�งบัริัเวณอ่าวไทย	และ 

บัริัเวณอนัดิามีนั	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	พบัวา่	ในป็รัะเทศไทยมีพ่ะยนูป็รัะมีาณ	๒๐๐	ต่วั	กรัะจายอยูบ่ัรัเิวณอา่วไทยป็รัะมีาณ	๒๕	ตั่ว 

และบัริัเวณทะเลอันดิามัีน	ป็รัะมีาณ	๑๗๕	ตั่ว	โดิยในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีการัรัายงานการัต่ายของพะยูนเป็็นจำานวนมีาก	 

เกิดิจากเครืั�องมืีอการัทำาป็รัะมีง	การัล่า	และมีลพิษทางสิำ�งแวดิล้อมี

 จระเข้้นำ�าจ้ดิ	เป็็นสัำต่ว์เลื�อยคลานท่�ม่ีการักรัะจายอยู่ทั�วไป็ต่ามีแหล่งนำ�าท่�สำำาคัญ	สำามีารัถึพบักรัะจายได้ิ 

ในเอเช่ียต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่	ได้ิแก่	รัาชีอาณาจักรัไทย	สำาธารัณรััฐสัำงคมีนิยมีเว่ยดินามี	รัาชีอาณาจักรักัมีพูชีา	สำาธารัณรััฐ 

ป็รัะชีาธิป็ไต่ยป็รัะชีาชีนลาว	มีาเลเซ่ึ่ย	สำาธารัณรััฐอินโดิน่เซ่ึ่ย	และเนอการัาบัรัไูนดิารุัซึ่ซึ่าลามี	ปั็จจุบัันในธรัรัมีชีาติ่ม่ีป็รัะชีากรั 

จรัะเข้นำ�าจืดิ	ป็รัะมีาณ	๕๐๐ - ๑,๐๐๐	ตั่ว	ในป็รัะเทศไทยม่ีรัายงานการัพบัจรัะเข้นำ�าจืดิในธรัรัมีชีาติ่เพ่ยง	๗	แห่ง	ในแต่่ละ 

พื�นท่�ม่ีจำานวนป็รัะชีากรัค่อนข้างน้อย	อ่กทั�งยังพบัว่าพื�นท่�ท่�ม่ีการัวางไข่ม่ีไม่ีเกิน	๔	เเห่ง

 นกแต้วัแล้้วัท้อังดิำา	เป็็นสัำต่ว์ป่็าสำงวนของป็รัะเทศไทย	ต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัองสำัต่ว์ป่็า	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	สำามีารัถึพบัการักรัะจายไดิ้เพ่ยง	๒	แห่ง	ทั�วโลก	คือ	พื�นท่�ป่็าท่�รัาบัต่ำ�าเขานอจู้จ่�ของป็รัะเทศไทย	(เขต่รัักษา 

พันธ์ุสัำต่ว์ป่็าเขาป็รัะ - บัางครัามี	อำาเภอคลองทอ่มี	จังหวัดิกรัะบั่�)	และแถึบัเทนัสำเซึ่ริัมีของสำาธารัณรััฐแหง่สำหภาพเม่ียนมีา	นกแต่ว้แล้ว 

ท้องดิำาเป็็นนกท่�ม่ีความีสำำาคัญในรัะบับันิเวศ	ส่ำวนมีากพื�นท่�อาศัยมัีกเป็็นพื�นท่�รัาบั	ความีชัีนน้อยกว่า	๑๐	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	และ 

ม่ีความีสูำงจากรัะดัิบันำ�าทะเลป็านกลางไม่ีเกิน	๓๐๐	เมีต่รั	สำามีารัถึพบัได้ิทั�งป่็าธรัรัมีชีาติ่ท่�ไม่ีถูึกรับักวนและป่็าท่�ม่ีกิจกรัรัมี 

จากมีนษุย์	ป่็าฟ้�นฟู	ป่็าท่�รัาบักึ�งดิิบัชืี�น	(Lowland	Semi - evergreen)	และป็า่ไผ่	ทั�งน่� มัีกพบัการัทำารัังวางไข่ภายในไมีส้ำกุลสำละ	 

และสำกุลหวาย	สำาเหตุ่ท่�ป็รัะชีากรันกแต้่วแล้วท้องดิำาลดิลง	เกิดิจากพื�นท่�อาศัยของนกแต้่วแล้วท้องดิำาท่�อยูน่อกพื�นท่�คุ้มีครัอง 

ถูึกเป็ล่�ยนเป็็นพื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	และถึกูสัำต่ว์ผู้ล่าคุกคามีในชีว่งทำารััง	วางไข่	และเล่�ยงดูิลูก แนวโน้มีป็รัะชีากรันกแต่ว้แล้วท้องดิำา 

ในป็รัะเทศไทยลดิลงเป็็นอย่างมีาก	และกำาลังเผชีิญหน้ากับัการัสำูญพันธ์ุในธรัรัมีชีาต่ิ	จึงทำาให้นกแต่้วแล้วท้องดิำาถูึกจัดิให้ม่ี

สำถึานภาพใกล้สูำญพันธ์ุอย่างยิ�ง

 กวัางผา	เป็็นสัำต่ว์ก่บัคู่	ท่�เป็็นหนึ�งในสัำต่ว์ป่็าสำงวนของป็รัะเทศไทย	ต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัองสัำต่ว์ป่็า 

พ.ศ.	๒๕๖๒	กวางผามี่การักรัะจายอยู่ในแถึบัป็รัะเทศจ่น	แพร่ักรัะจายออกไป็ในสำาธารัณรััฐเกาหล่	แมีนจูเร่ัย	และ 

แถึบัอัสำซูึ่ริัของสำหพันธรััฐรััสำเซ่ึ่ย	ลงมีาทางใต้่จนถึึงแถึบัภาคต่ะวันออกของสำาธารัณรััฐแห่งสำหภาพเม่ียนมีา	ภาคต่ะวันต่กเฉ่ยงเหนือ 

ของรัาชีอาณาจักรัไทย	 และบัางพื�นท่�ทางต่อนเหนือของสำาธารัณรััฐสำั งคมีนิยมีเว่ยดินามี	 ในป็รัะเทศไทย 

พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	ได้ิสำำารัวจโดิยการันับัตั่วโดิยต่รัง	พบักวางผาจำานวน	๒๙๒	ต่ัว	บัรัิเวณลุ่มีแมี่นำ�าปิ็งทั�งสำองข้าง	โดิยพบั 

กรัะจายใน	๓	กลุ่มีป่็า	คือ	กลุ่มีป่็าลุ่มีนำ�าป็าย - สำาละวิน	จำานวน	๑๗๕	ตั่ว	กลุ่มีป่็าแม่ีปิ็ง - อมีก๋อย	จำานวน	๑๑๑	ตั่ว	และ 

กลุ่มีป่็าศร่ัลานนา	จำานวน	๖	ตั่ว

	 ไก่ฟ้าหุางล้ายข้วัาง	เป็็นไก่ฟ้าขนาดิใหญ่ท่�ม่ีลักษณะสำวยงามี	ม่ีการักรัะจายอยูท่างภาคเหนือของป็รัะเทศไทย	 

ได้ิแก่	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	และจังหวัดิแม่ีฮ่่องสำอน	ไก่ฟ้าหางลายขวางนิยมีใช้ีพื�นท่�อาศัยท่�เป็็นพื�นท่�เปิ็ดิโล่ง	ป่็าดิิบัชืี�นบัริัเวณ 

กึ�งร้ัอนชืี�น	ป่็าสำน	หรืัอป่็าสำนผสำมีไม้ีใบักว้างในพื�นท่�สูำงชัีน	อยา่งไรัก็ต่ามี	รัายงานการัพบัเจอไก่ฟ้าหางลายขวางนั�นม่ีน้อยมีาก 

โดิยสำาเหตุ่ท่�ทำาให้ป็รัะชีากรัไก่ฟ้าหางลายขวางลดิลง	คือ	การัล่าและการัสูำญเส่ำยถิึ�นท่�อยู่อาศัย	ทำาให้ไก่ฟ้าหางลายขวาง 

ในป็รัะเทศไทยอยู่ในสำถึานภาพใกล้สูำญพันธ์ุอย่างยิ�ง	อย่างไรัก็ต่ามี	ปั็จจุบัันป็รัะชีากรัของไก่ฟ้าหางลายขวางม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น 

เนื�องจากม่ีการัดูิแลถิึ�นท่�อยูอ่าศัยมีากขึ�น

 นกยูงไทย	 เป็็นนกกลุ่มีไก่ฟ้าท่�ม่ีขนาดิใหญ่	และม่ีความีสำวยงามี	สำามีารัถึพบัการักรัะจายไดิ้ตั่�งแต่่ 

รััฐอัสำสัำมี	 สำาธารัณรััฐอินเด่ิย	ด้ิานต่ะวันต่กเฉ่ยงใต้่ของสำาธารัณรััฐป็รัะชีาชีนจ่นจนถึึงสำาธารัณรััฐป็รัะชีาธิป็ไต่ยป็รัะชีาชีนลาว	 

รัาชีอาณาจักรัไทย	สำาธารัณรััฐสัำงคมีนิยมีเว่ยดินามี	รัาชีอาณาจักรักัมีพูชีา	มีาเลเซ่ึ่ย	และสำาธารัณรััฐอินโดิน่เซ่ึ่ย	ในป็รัะเทศไทย	 

สำามีารัถึพบันกยูงไทยได้ิในภาคเหนือและภาคต่ะวันต่กเท่านั�น	จากการัป็รัะเมิีนป็รัะชีากรันกยูงไทยทั�วโลก	คาดิว่าม่ีอยู่ 

ป็รัะมีาณ	๑๕,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐	ตั่ว	ในธรัรัมีชีาติ่	แต่่เนื�องจากนกยูงไทยมัีกถูึกล่าเพื�อการัค้า	การันำาเอาเนื�อไป็ป็รัะกอบัอาหารั	 

และนำาไป็เป็็นสัำต่ว์เล่�ยง	เป็็นจำานวนมีาก	ทำาให้ป็รัะชีากรัในธรัรัมีชีาติ่ลดิลงอย่างต่่อเนื�อง
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 สมเสรจ็	เป็็นสัำต่ว์ก่บัค่�	ซึึ่�งเป็็นหนึ�งในสัำต่ว์ป่็าสำงวนต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัองสัำต่ว์ป่็า	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

พบัการักรัะจายตั่วในคาบัสำมุีทรัมีลายูและเกาะสุำมีาต่รัาเท่านั�น	พบัเห็นในธรัรัมีชีาติ่ค่อนข้างยาก	โดิยมีักอาศัยอยู่ในพื�นท่� 

รัาบัลุ่มีป่็าดิิบัชืี�น	รัวมีถึึงพื�นท่� ชุ่ีมีนำ�า	 ในป็รัะเทศไทยม่ีการักรัะจาย	 ตั่�งแต่่พื�นท่�กลุ่มีป่็าต่ะวันต่ก	ไล่ลงมีายังภาคใต้่ 

ของป็รัะเทศไทยต่ามีแนวเทือกเขาต่ะนาวศร่ั	จนถึึงกลุ่มีป่็าด้ิานทิศใต้่สุำดิของไทยอย่างกลุ่มีป่็าฮ่าลา - บัาลา	รัวมีทั�งสิำ�นกว่า	๗	กลุ่มีป่็า

 วััวัแดิง	เป็็นสัำต่ว์ก่บัคู่	ท่�สำามีารัถึพบัการักรัะจายตั่�งแต่่ต่อนใต้่ของสำาธารัณรััฐป็รัะชีาชีนจ่นต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ 

ของสำาธารัณรััฐอินเด่ิย	ต่ลอดิทว่ป็เอเช่ีย	และต่ลอดิแนวคาบัสำมุีทรัมีลายู	ในธรัรัมีชีาติ่ม่ีป็รัะมีาณ	๘,๐๐๐	ตั่ว	โดิยพบัว่า 

กว่า ๔,๖๐๐	ตั่ว	กรัะจายอยูบ่ัริัเวณทางต่ะวันออกของรัาชีอาณาจักรักัมีพูชีาในป็รัะเทศไทย	วัวแดิงม่ีการักรัะจายตั่วอยูใ่น	๑๐ 

กลุ่มีป่็า	ม่ีป็รัะชีากรัวัวแดิงป็รัะมีาณ	๔๕๐	ตั่ว	โดิยอยู่ในเขต่รัักษาพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าห้วยขาแข้งป็รัะมีาณ	๓๐๐	ตั่ว

 ควัายป่า	เป็็นสัำต่ว์ก่บัคู่	ซึึ่�งเป็็นหนึ�งในสัำต่ว์ป่็าสำงวนของป็รัะเทศไทยต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัอง 

สัำต่ว์ป่็า	พ.ศ.	๒๕๖๒	ป็รัะชีากรัควายป่็าทั�วโลก	สำามีารัถึพบัได้ิเพ่ยง	๖	พื�นท่�เท่านั�น	ได้ิแก่	สำาธารัณรััฐอินเด่ิย	สำหพันธ์ 

สำาธารัณรััฐป็รัะชีาธิป็ไต่ยเนป็าล	รัาชีอาณาจักรัภูฏาน	สำาธารัณรััฐแห่งสำหภาพเม่ียนมีา	รัาชีอาณาจักรักัมีพูชีา	และ 

รัาชีอาณาจักรัไทย	ในป็รัะเทศไทยสำามีารัถึพบัควายป่็าได้ิเฉพาะพื�นท่�ทางต่อนใต้่ของเขต่รัักษาพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าห้วยขาแข้ง	และ 

อุทยานแห่งชีาติ่เขื�อนศร่ันคริันทร์ัต่อนบัน	ซึึ่�งจากการัสำำารัวจใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดิยนรัเศรัษฐ์	เข่ยวศร่ั	พบัว่า	ม่ีป็รัะชีากรั 

ควายป่็าเพ่ยงแค่	๖๙	ตั่ว	เท่านั�น	และยงัม่ีภัยคุกคามีป็รัะชีากรัควายป่็า	เช่ีน	การัถูึกล่าจากสัำต่ว์ผู้ล่า	การัล่าเพื�อเป็็นอาหารั	รัวมีถึึง 

การัแก่งแย่งการัใช้ีป็รัะโยชีน์ร่ัวมีกันของทรััพยากรัอาหารัและแหล่งนำ�ากับัควายบ้ัาน	เป็็นต้่น

	 สำำาหรัับัสำถิึติ่การัป้็องกันและป็รัาบัป็รัามีการักรัะทำาผิดิกฎหมีายเก่�ยวกับัการัค้าสัำต่ว์ป่็าใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า 

ม่ีคด่ิเก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็า	๗๒๑	คด่ิ	สำามีารัถึต่รัวจยึดิสัำต่ว์ป่็าของกลางไดิ้	๑,๗๙๒	ตั่ว	และต่รัวจยึดิซึ่ากสัำต่ว์ป่็าได้ิ	๑,๑๐๔	ซึ่าก	 

โดิยม่ีจำานวนคด่ิเก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็าเพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนคด่ิม่ีแนวโน้มี 

เพิ�มีขึ�น	(ต่ารัางท่�	๒.๑๖)	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)	
	 ทั�งน่�	ในชี่วงเดืิอนมีกรัาคมี - มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีคด่ิเก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็า	๒๖๕	คด่ิ	และต่รัวจยึดิ 

ซึ่ากสำตั่ว์ป่็าได้ิ	๕๓๔	ซึ่าก	ลดิลงจากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีคด่ิเก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็า	๔๖๔	คด่ิ (กรัมีอทุยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	 
และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๖	สถิติคด่ิตรวัจปราบปรามการกระทำาผิดิเก่�ยวักับสัตว์ัป่า	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ปี	(พ.ศ.)
คด่ิเก่�ยวักับสัตว์ัป่า

(คด่ิ)

ผู้กระทำาผิดิ	

(คน)

ตรวัจยึดิสัตว์ัป่าข้อังกล้าง	

(ตัวั)

ตรวัจยึดิซากสัตว์ัป่าข้อังกล้าง

(ซาก) (กิโล้กรัม)

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

๒๕๖๓ ๗๒๑ ๗๗๔ ๑,๗๙๒ ๑,๑๐๔ ๑,๐๐๕.๓๗

ท่�มา:	 กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	(๒๕๖๔)
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	 ทั�งน่�	สำถิึต่ิการันำาเข้าและส่ำงออกสัำต่ว์ป็่าท่�ใกล้สำูญพันธ์ุต่ามีอนุสำัญญาว่าด้ิวยการัค้ารัะหว่างป็รัะเทศ 
ซึึ่�งชีนิดิสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าท่�ใกล้สูำญพันธ์ุ	 ม่ีทั�งส่ำวนท่�ม่ีช่ีวิต่	ซึ่ากสัำต่ว์	และผลิต่ภัณฑ์์	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัว่า	 ม่ี 
การันำาเข้าสัำต่ว์เลื�อยคลานมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาคือ	สัำต่ว์จำาพวกนก	และสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี	ส่ำวนการัส่ำงออก	พบัว่า	ม่ีการัส่ำงออกส่ำวนท่�เป็็น 
ซึ่ากของสัำต่ว์จำาพวกนกมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาคือ	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	และสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี	ต่ามีลำาดัิบั	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	 
สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

 ส่ำวนสำถึานการัณ์ปั็ญหาความีขัดิแย้งรัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป่็าท่�เกิดิขึ�นบัริัเวณพื�นท่�ท่�ติ่ดิเขต่แนวพื�นท่�อนุรัักษ์	ได้ิแก่	 

ปั็ญหารัะหว่างคนกับัช้ีางป่็า	คนกับัลิง	พบัว่า	(๑)	คนกับัช้ีางป่็า	จากการัต่ดิิต่ามีป็รัะชีากรัชีา้งป่็า	ป็รัะมีาณ	๓,๑๖๘ - ๓,๔๔๐	ตั่ว	 

บัริัเวณพื�นท่�อนุรัักษ์	๑๖	กลุ่มีป่็า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีช้ีางป่็าออกนอกพื�นท่�	๔,๐๐๕	ครัั�ง	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี 

ช้ีางป่็าออกนอกพื�นท่�	๔,๔๖๘	ครัั�ง	โดิยเกิดิความีเส่ำยหายต่่อทรััพย์สิำน	พืชีผล	บัาดิเจ็บั	และเส่ำยช่ีวิต่	๗๓๙	รัาย	ลดิลงจาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�เกิดิความีเส่ำยหายรัวมีทั�งสิำ�น	๘๙๘	รัาย	และ	(๒)	คนกับัลิง	จากการัต่รัวจสำอบัพื�นท่�ท่�ม่ีปั็ญหาความีขัดิแย้ง 

รัะหว่างคนกับัลิงนอกพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	ใน	พศ.	๒๕๖๑	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ท่�ม่ีปั็ญหา	๒๒๒	แห่ง	ครัอบัคลุมีพื�นท่�	๕๑	จังหวัดิ	 

แบ่ังเป็็น	นอกพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	จำานวน	๒๐๖	แห่ง	และในพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	จำานวน	๑๖	แห่ง	โดิยม่ีการัสำำารัวจนับัป็รัะชีากรัลิง 

ในพื�นท่�	๑๗๓	แห่ง	ม่ีป็รัะชีากรัลิง	๕๓,๐๖๘	ตั่ว	สำาเหตุ่ท่�สัำต่ว์ป็า่ออกหากินนอกเขต่ป่็าอนุรัักษ์	ป็รัะกอบัด้ิวย	๓	ปั็จจัย	สำำาคัญ	 

ได้ิแก่	(๑)	ลักษณะพื�นฐานทางนิเวศวิทยาและพฤติ่กรัรัมีของสัำต่ว์ป่็า	เก่�ยวข้องกับัความีต้่องการัแหล่งนำ�า	และแหล่งอาหารั	 

หากพื�นท่�ใดิขาดิแคลนนำ�าและอาหารั	ทำาให้สัำต่ว์ป่็าเคลื�อนท่�และขยายพื�นท่�ในการัหากินออกจากเขต่ป็่าอนุรัักษ์	รัวมีถึึง 

พฤติ่กรัรัมีการัเร่ัยนรู้ัพื�นท่�แหล่งอาหารัและแหล่งนำ�าชีายขอบัป่็า	โดิยเฉพาะพืชีผลทางการัเกษต่รั	เป็็นปั็จจัยท่�ส่ำงผลให้สัำต่ว์ป่็า 

ม่ีพฤติ่กรัรัมีหากินนอกพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์เช่ีนกัน	(๒)	การัเป็ล่�ยนแป็ลงถิึ�นท่�อยู่อาศัยของสัำต่ว์ป่็า	เนื�องจากสิำ�งรับักวนภายใน 

เขต่ป่็าอนุรัักษ์	เช่ีน	การัตั่ดิไม้ีทำาลายป่็า	และการัล่าสัำต่ว์	เป็็นต้่น	ทำาให้สัำต่ว์ป่็าหลายชีนิดิท่�อ่อนไหวต่่อกิจกรัรัมีการัรับักวน 

ดัิงกล่าว	เคลื�อนย้ายถิึ�นท่�อยู่อาศัยออกมีานอกเขต่ป่็าอนุรัักษ์	และ	(๓)	การัพัฒนาพื�นท่�ทางการัเกษต่รัและการัพัฒนา 

แหล่งนำ�าของป็รัะชีาชีน	เป็็นปั็จจัยดึิงดูิดิให้สัำต่ว์ป่็าออกหากินนอกเขต่ป็่าอนุรัักษ์	ทั�งน่�	สำาเหตุ่ท่�สัำต่ว์ป่็าออกหากินนอกเขต่ 

ป่็าอนุรัักษ์ดัิงกล่าวนั�น	ม่ีความีแต่กต่่างกันไป็ต่ามีลักษณะของสำภาพแวดิล้อมีแต่่ละพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ด้ิวย	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	 

สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

๒.๔.๒	ผล้กระทบ

๑)	 ป่าไม้
	 สำถึานการัณ์ทรััพยากรัป่็าไม้ี	ในรัอบัหนึ�งปี็ท่�ผ่านมีา	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีอัต่รัาการัเป็ล่�ยนแป็ลงค่อนข้างคงท่�	 

จาก	พ.ศ.	๒๕๖๑	และม่ีพื�นท่�ป่็าท่�ถูึกบุักรุักลดิลง	ในขณะท่�พื�นท่�ป่็าในความีรัับัผิดิชีอบัของกรัมีป่็าไม้ีถูึกไฟไหม้ีเพิ�มีขึ�น	 
โดิยไฟป่็าส่ำงผลต่่อความีสำมีดุิลของรัะบับันิเวศและความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	รัวมีถึึงส่ำงผลกรัะทบัต่่อคุณภาพช่ีวิต่ของมีนุษย์ 
นอกจากน่�	ยังส่ำงผลให้ต้่นไม้ีใบัไม้ีแห้ง	ใบัไม้ีร่ัวง	ความีชุ่ีมีชืี�นน้อยลง	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงหรืัอการัม่ีช่ีวิต่อยู่ของพืชีบัางชีนิดิ 
ในรัะบับันิเวศ	อย่างไรัก็ต่ามี	พื�นท่�ส่ำวนใหญ่ไฟป่็าไม่ีได้ิไหม้ีต้่นไม้ีเส่ำยหาย	เนื�องจากสำ่วนใหญ่ไฟป่็าไหม้ีหญ้าและใบัไมี้	 
โดิยร้ัอยละ	๗๐	ของป่็าไม้ีในป็รัะเทศไทยเป็็นป่็าเต็่งรัังหรืัอป่็าผลัดิใบั	ในภาคเหนือและภาคอ่สำาน	เมืี�อถึึงฤดูิฝนจะกลับัมีา 
ฟ้�นตั่วใหม่ีเหมืีอนเดิิมี	โดิยม่ีรัะบับัรัากรัวมีท่�ทนไฟ	รัวมีทั�งบัริัเวณชุีมีชีนท่�ม่ีชีาวกะเหร่ั�ยงอาศัยอยู่จะทำาแนวกันไฟ	เพื�อป้็องกันไม่ีให้ 
เกิดิไฟไหม้ีเข้าไป็ในพื�นท่�	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๓)

๒)	 สัตว์ัป่า
	 สัำต่ว์ป่็าหลายชีนิดิต่กอยู่ในสำภาพท่�น่าเป็็นห่วงและเสำ่�ยงต่่อการัสำญูพันธ์ุ	เนื�องจากการัถึกูคุกคามี	ถูึกล่า	ถิึ�นอาศัย 

ลดิลง	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพของแหล่งท่�อยู่อาศัย	พื�นท่�ป่็าซึึ่�งเป็็นแหล่งอาศัยต่ามีธรัรัมีชีาต่ิถูึกทำาลาย	ป่็าถูึกบุักรุัก	 
การัลักลอบัล่าสัำต่ว์ป่็า	และสัำต่ว์ท่�เป็็นเหยื�อม่ีจำานวนลดิลง	รัวมีทั�งปั็ญหาความีขัดิแย้งรัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป่็า	ยังส่ำงผลกรัะทบั 
ต่่อจำานวนป็รัะชีากรัของสัำต่ว์ป่็า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมีเป็็นสัำต่ว์ท่�ม่ีสำถึานภาพถูึกคุกคามีมีากท่�สุำดิของชีนิดิพันธ์ุ 
ท่�พบัในป็รัะเทศไทย	รัองลงมีาคือ	นก	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	และสัำต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก	ต่ามีลำาดัิบั	(สำำานักงานโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)
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๒.๔.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัป่็าไม้ีและสัำต่ว์ป่็า	ดัิงน่�

๑)	 ป่าไม้
	 ๑.๑)	 การป้อังกันแล้ะปราบปรามการบ๋กร๋กทำาล้ายทรัพยากรป่าไม้
	 	 (๑)	 จัดิกิจกรัรัมีป้็องกันและป็รัาบัป็รัามีการับุักรุักทำาลายทรััพยากรัป่็าไม้ี	โดิยม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์	 

เพื�อหยดุิยั�งการับุักรุักทำาลายทรััพยากรัป่็าไม้ี	โดิยความีร่ัวมีมืีอกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องทุกรัะดัิบัและทุกภาคส่ำวน	รัวมีทั�งส่ำงเสำริัมี 
การัม่ีส่ำวนร่ัวมีของป็รัะชีาชีนในการัเฝ้ารัะวังและดูิแลรัักษาทรััพยากรัป่็าไม้ี	การัสำร้ัางเครืัอข่ายความีร่ัวมีมืีอในการัป้็องกันรัักษา 
ป่็าในพื�นท่�ป่็าไม้ี	และเพื�อป้็องกัน	ป็รัาบัป็รัามี	และอนุรัักษ์ทรััพยากรัป่็าไม้ีให้เกิดิป็รัะโยชีน์ต่่อป็รัะชีาชีนสูำงสุำดิ	และ 
เพื�อสำร้ัางจิต่สำำานึกของรัาษฎรัในพื�นท่�ให้เกิดิความีรััก	ความีหวงแหน	และความีรู้ัสึำกความีเป็็นเจ้าของ	นอกจากน่�	ยงัได้ิดิำาเนินการั 
ร่ัวมีกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องเพื�อจัดิกิจกรัรัมีป็ฏิบััติ่การัพิเศษในการัป็้องกันทำาลายทรััพยากรัป็่าไม้ี	โดิยม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์ 
เพื�อหยดุิยั�งการัต่ดัิไมีท้ำาลายป่็าและทวงคนืผืนป่็าจากผู้บักุรุักครัอบัครัองใหไ้ด้ิต่ามีท่�เป้็าหมีายกำาหนดิไว้ใน	๑	ปี็	และเพื�อให้ม่ีรัะบับั 
การัจัดิการัทรััพยากรัป่็าไม้ีเป็็นไป็อยา่งม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	ป็รัะสิำทธิผล	รัวมีทั�งเกิดิความียั�งยนืภายใน	๒	ปี็	และเพื�อฟ้�นฟูสำภาพป่็า 
ในพื�นท่�เป้็าหมีายทั�วทั�งป็รัะเทศให้ม่ีสำภาพอุดิมีสำมีบูัรัณ์ภายในรัะยะเวลา	๒ - ๑๐	ปี็	(กรัมีป่็าไม้ี,	๒๕๖๔)

	 	 (๒)	 จัดิให้ม่ีรัะบับัลาดิต่รัะเวนเชิีงคุณภาพ	(SMART	Patrol	System)	ในพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์อย่างเป็็นรัะบับั	 
เพื�อป้็องกันและป็รัาบัป็รัามีการัทำาลายทรััพยากรัป่็าไม้ี	โดิยใช้ีรัะบับัลาดิต่รัะเวนเชิีงคุณภาพในพื�นท่�อนุรัักษ์	๒๑๓	แห่ง	 
ป็รัะกอบัดิว้ย	อุทยานแหง่ชีาติ่	๑๓๓	แห่ง	เขต่รัักษาพนัธ์ุสัำต่ว์ป่็า	๖๒	แห่ง	และเขต่หา้มีล่าสัำต่ว์ป่็า	๑๘	แห่ง	ครัอบัคลมุีพื�นท่� 
กลุ่มีป่็า	๑๙	กลุ่มีป่็าทั�วป็รัะเทศ	ม่ีชุีดิลาดิต่รัะเวนทั�งหมีดิ	๑,๑๒๕	ชีดุิ โดิยกำาหนดิใหแ้ต่่ละชีดุิลาดิต่รัะเวนในพื�นท่�รัับัผิดิชีอบั 
ไม่ีน้อยกว่า	๑๔	วันต่่อเดิือน	ม่ีการัลาดิต่รัะเวนครัอบัคลุมีพื�นท่�	(Patrol	Coverage)	ไม่ีน้อยกว่าร้ัอยละ	๗๐	ต่่อปี็	และ 
พัฒนาฐานข้อมูีลการัลาดิต่รัะเวนเพื�อจัดิเก็บั	รัวมีรัวมี	และวิเครัาะห์ข้อมูีล	เพื�อใช้ีในการัวางแผนการับัรัิหารัทรััพยากรัป็่าไม้ี 
และสัำต่ว์ป่็าอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

 ๑.๒)	 การอัน๋รักษ์แล้ะฟ้�นฟูพ้�นท่�ป่าไม้
	 	 การัฟ้�นฟูพื�นท่�อนุรัักษ์	ม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์ในการัฟ้�นฟูพื�นท่�อนุรัักษ์ท่�เสืำ�อมีโทรัมี	เพื�อคืนความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ 

ให้แก่รัะบับันิเวศและเพิ�มีศักยภาพการัอนุรัักษ์ดิินและนำ�าในพื�นท่�อนุรัักษ์	เพิ�มีความีสำามีารัถึในการักักเก็บันำ�าของดิิน	 
ลดิการัชีะล้างพังทลายของดิินในพื�นท่�ต้่นนำ�า	และทำาให้ม่ีนำ�าไหลในลำาธารัสำมีำ�าเสำมีอต่ลอดิปี็	รัวมีทั�งเพิ�มีความีสำมีบูัรัณ์และพื�นท่�ส่ำเข่ยว 
ในพื�นท่�อนุรัักษ์	ช่ีวยสำนับัสำนุนให้บัรัรัลุเป้็าหมีายในการัเพิ�มีพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ให้ได้ิ	ร้ัอยละ	๒๕	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	เป็็นส่ำวนหนึ�ง 
ในการัเพิ�มีพื�นท่�ป่็าไม้ีให้ได้ิร้ัอยละ	๔๐	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และ 
พันธ์ุพืชี	ดิำาเนินการัฟ้�นฟูพื�นท่�อนุรัักษ์	รัวมีทั�งสิำ�น	๔๗,๗๖๐	ไร่ั	และโครังการัป็่าในเมืีอง	“สำวนป็่าป็รัะชีารััฐเพื�อความีสำุข 
ของคนไทย”	จำานวน	๕๔	แห่ง	(ดิำาเนินการัแล้วเสำร็ัจ	๕๑	แห่ง	และอยูร่ัะหว่างการัดิำาเนินการั	๓	แห่ง	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	 
และพนัธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)	และมีก่ารับัรัหิารัจัดิการัเชืี�อเพลิงจากใบัไมีแ้ละกิ�งไม้ีเพื�อป้็องกันไฟป่็า	ด้ิวยการัจดัิทำาโครังการั	“ชิีงเก็บั	 
ลดิเผา”	ในพื�นท่�	๒๐	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิเช่ียงรัาย	เช่ียงใหม่ี	แม่ีฮ่่องสำอน	ลำาพูน	ลำาป็าง	พะเยา	น่าน	ต่าก	แพร่ั	พิษณุโลก	 
กำาแพงเพชีรั	เพชีรับูัรัณ์	พิจิต่รั	นครัสำวรัรัค์	สุำโขทัย	อุต่รัดิิต่ถ์ึ	อุทัยธาน่	มุีกดิาหารั	อำานาจเจริัญ	และอุบัลรัาชีธาน่	รัวมีทั�ง 
การัส่ำงเสำริัมีการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของเครืัอข่ายอาสำาสำมัีครัพิทักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมีหมู่ีบ้ัาน	(ทสำมี.)	ในการัจัดิการั 
ปั็ญหาไฟป่็าและหมีอกควัน	ทั�งหมีดิ	๔๙	แห่ง	ในพื�นท่�	๑๖	จังหวัดิภาคเหนือ	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๒)	 สัตว์ัป่า
 ๒.๑)	 การดิำาเนินการตามอัน๋สัญญาว่ัาด้ิวัยการค้าระหุวั่างประเทศซึ�งชั้นิดิสัตว์ัป่าแล้ะพ้ชั้ป่าท่�ใกล้้	

สูญพันธ์๋	(CITES)
	 	 ๑.	 การดิำาเนินงานภายใต้ควัามร่วัมม้อักับประเทศอัาเซ่ยน	พ.ศ.	๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
	 	 	 (๑)	 เข้าร่ัวมีป็รัะชุีมีเรืั�องการัพัฒนาคู่มืีออาเซ่ึ่ยนด้ิานความีร่ัวมีมืีอทางกฎหมีายในการัต่่อต้่าน 

การัค้าสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าผิดิกฎหมีาย	(ASEAN	Technical	Meeting	on	Development	of	ASEAN	Handbook	on	Legal	 
Cooperation	to	Combat	Illegal	Wildlife	Trade)	เมืี�อวันท่�	๒๘	เมีษายน	๒๕๖๔	และวันท่�	๒๖	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	 



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ป็รัะกอบัด้ิวย	ผู้แทนจากป็รัะเทศสำมีาชิีกอาเซ่ึ่ยน	สำำานักเลขาธิการัอาเซ่ึ่ยน	และโครังการั	USAID	Wildlife	Asia	(UWA)	 
พร้ัอมีด้ิวยท่�ป็รึักษาท่�ได้ิรัับัการัจ้างโดิย	UWA	ให้จัดิทำาร่ัางคู่มืีอดัิงกล่าว	สำำาหรัับัคณะผู้แทนไทย	ป็รัะกอบัด้ิวย	ผู้แทนจาก 
กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีศุลกากรั	และกองบัังคับัการัป็รัาบัป็รัามีการักรัะทำาความีผิดิด้ิานทรััพยากรั 
ธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	ซึึ่�งการัพิจารัณาร่ัางคู่มืีออาเซ่ึ่ยนด้ิานความีร่ัวมีมืีอทางกฎหมีายในการัต่่อต่้านการัค้าสัำต่ว์ป่็าและ 
พืชีป่็าผิดิกฎหมีาย	และคู่มืีอฯ	จะถูึกนำาไป็พิจารัณาให้ความีเห็นชีอบัในการัป็รัะชุีมี	เจ้าหน้าท่�อาวุโสำอาเซ่ึ่ยนด้ิานป่็าไม้ี	 
ครัั�งท่�	๒๔	(ASEAN	Senior	Officials	on	Forestry:	ASOF)	และม่ีมีติ่รัับัรัองในการัป็รัะชุีมีรััฐมีนต่ร่ัด้ิานการัเกษต่รัและ 
ป่็าไม้ี	ครัั�งท่�	๔๓	(Ministerial	Meeting	on	Agriculture	and	Forestry:	AMAF)	ซึึ่�งจะจัดิขึ�นในเดืิอนตุ่ลาคมี	พ.ศ.	๒๕๖๔	 
ณ	ป็รัะเทศอินโดิน่เซ่ึ่ย	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

	 	 	 (๒)	 เข้าร่ัวมีป็รัะชีุมีคณะทำางานอาเซ่ึ่ยนด้ิานอนุสัำญญา	CITES	และการับัังคับัใช้ีกฎหมีาย 
เก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็า	ครัั�งท่�	๑๖	(The	Sixteenth	Meeting	of	The	ASEAN	Working	Group	on	the	Convention	 
on	International	Trade	in	Endangered	Species	on	Wild	Fauna	and	Flora	and	Wildlife	Enforcement	 
(16th	AWG-CITES	and	WE)	รัะหว่างวันท่�	๒๖ - ๒๗	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	โดิยม่ีสำาธารัณรััฐแห่งสำหภาพเม่ียนมีาเป็็นเจ้าภาพ 
จัดิป็รัะชุีมี	ม่ีผู้แทนจากป็รัะเทศมีาเลเซ่ึ่ยเป็็นป็รัะธานการัป็รัะชีมุี	(Chairman)	และเลขาธิการัอาเซ่ึ่ยน	ASEAN	Secretariat)	 
ร่ัวมีดิำาเนินการั	โดิยม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์เพื�อรัับัทรัาบัและพิจารัณาความีคืบัหน้า	การัดิำาเนินงานด้ิานอนุสัำญญา	CITES	และ 
การับัังคับัใช้ีกฎหมีายเก่�ยวกับัสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าของป็รัะเทศสำมีาชีกิอาเซ่ึ่ยน	รัวมีถึึงข้อริัเริั�มีและกิจกรัรัมีภายใต้่แผนป็ฏิบััติ่การั	 
(Plan	of	Action:	PoA)	ของคณะทำางาน	ต่ลอดิจนเพื�อเสำริัมีสำร้ัางความีร่ัวมีมืีอด้ิานการัอนุวัติ่อนุสัำญญา	CITES	และ 
การัต่่อต้่านการัค้าสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าท่�ผิดิกฎหมีายในภูมิีภาคผ่านการัแลกเป็ล่�ยนข้อมูีลข่าวสำารั	ป็รัะสำบัการัณ์	และแนวทางป็ฏิบััติ่ 
ท่�ด่ิ	 ซึึ่�งองค์ป็รัะกอบัของคณะผู้แทนไทย	ป็รัะกอบัด้ิวย	ผู้แทนกรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	 
กรัมีป็รัะมีง	กรัมีศุลกากรั	และกองบัังคับัการัป็รัาบัป็รัามีการักรัะทำาความีผิดิเก่�ยวกับัทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมี	 
(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

	 	 ๒.	 การประช๋ั้มตามอัน๋สัญญา	CITES
	 	 	 ป็รัะเทศไทยเข้าร่ัวมีการัป็รัะชุีมีต่ามีอนุสัำญญา	CITES	โดิยม่ีป็รัะเด็ินท่�เก่�ยวข้องกับัป็รัะเทศไทย	 

ได้ิแก่	(๑)	พิจารัณาทบัทวนการับัริัหารัจัดิการัสำต็่อกงาช้ีางและการัทำาลายงาช้ีางของกลาง	เนื�องจากป็รัะเทศไทยม่ีสำต็่อกงาช้ีาง 
ในป็รัะเทศ	(๒)	พิจารัณา	(ร่ัาง)	ขอบัเขต่การัดิำาเนินงานของคณะทำางานเฉพาะกิจของ	CITES	เก่�ยวกับัสัำต่ว์ในต่รัะกูลแมีวใหญ่	 
(CITES	Big	Cats	Task	Force)	โดิยป็รัะเทศไทยถูึกกำาหนดิให้เป็็นหนึ�งในป็รัะเทศท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากการัค้าสัำต่ว์ 
ในต่รัะกูลแมีวใหญ่ผิดิกฎหมีายและม่ีโอกาสำท่�จะถูึกคัดิเลือกเป็็นสำมีาชิีกคณะทำางานเฉพาะกิจได้ิในอนาคต่	และป็รัะเทศไทย 
ได้ิม่ีหนังสืำอแสำดิงความีเห็นเพื�อแสำดิงว่า	ไทยพร้ัอมีให้การัสำนับัสำนุนภารักิจของคณะทำางานฯ	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า 
และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

  ๓.	 โครงการวิัจัยเพ้�อัการสนับสน๋นการดิำาเนินงานท่�เก่�ยวัข้้อังกับอัน๋สัญญา
	 	 	 ดิำาเนินโครังการัวิจัย	เรืั�อง	การัสำำารัวจและเฝ้ารัะวังโรัคติ่ดิเชืี�อท่�สำำาคัญ	เพื�อป้็องกันโรัครัะบัาดิ 

รัะหว่างสัำต่ว์และคนในสัำต่ว์ป่็าต่่างป็รัะเทศ	กลุ่มีสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมีและสัำต่ว์เลื�อยคลานในป็รัะเทศไทย	รัะหว่างเดืิอนตุ่ลาคมี	 
๒๕๖๓	ถึึงเดืิอนกันยายน	๒๕๖๔	โดิยม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์เพื�อการัต่รัวจหาและเฝ้ารัะวังโรัคโควิดิ	19	และโรัคติ่ดิเชืี�อท่�สำำาคัญ 
จากสัำต่ว์ป่็าต่่างป็รัะเทศ	ในกลุ่มีสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมีและกลุ่มีสัำต่ว์เลื�อยคลาน	และจัดิทำาแนวทางป็ฏิบััติ่ท่�เหมีาะสำมี 
ในการัป็อ้งกันการัเกดิิโรัครัะบัาดิจากสำตั่ว์สู่ำสัำต่ว์	และสำตั่ว์สู่ำคนในสัำต่ว์ป่็าต่่างป็รัะเทศ	กลุ่มีสัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมีและสำตั่ว์เลื�อยคลาน 
ท่�อาจก่อให้เกิดิผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพคนและสัำต่ว์	ต่ลอดิจนเศรัษฐกิจและสัำงคมี	เพื�อการัสำร้ัางความีมัี�นใจ	และเกิดิมีาต่รัฐาน 
ต่่อการัจัดิการัการัค้าสัำต่ว์ป่็าต่่างป็รัะเทศท่�ถูึกกฎหมีายในป็รัะเทศไทย	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

	 ๒.๒)	 การจัดิการแล้ะแก้ไข้ปัญหุาควัามขั้ดิแย้งระหุว่ัางคนกับสัตว์ัป่า
	 	 ป็รัะเทศไทยอยูร่ัะหว่างดิำาเนินการัแก้ไขปั็ญหาความีขัดิแยง้รัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป็า่	โดิยการัแก้ไขปั็ญหา 

ช้ีางป่็าออกนอกพื�นท่�อนุรัักษ์	ซึึ่�งได้ิดิำาเนินการัจัดิการั	เช่ีน	ติ่ดิต่ามีป็รัะชีากรัช้ีางป่็า	จัดิทำาและป็รัับัป็รุังสิำ�งก่ดิขวาง	ฟ้�นฟู 
สำภาพถิึ�นอาศัยของช้ีางป่็า	และศึกษาศักยภาพในการัรัองรัับัช้ีางป่็าในพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	เป็็นต้่น	รัวมีทั�งการัจัดิการัช้ีางป่็า 
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นอกพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	เช่ีน	สำร้ัางเครืัอข่ายความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างเจ้าหน้าท่�กับัชุีมีชีน	(อาสำาสำมีัครัเฝ้ารัะวังและผลักดัินช้ีางป่็า)	 
และป็รัะชีาสัำมีพันธ์ให้ความีรู้ัและสำร้ัางเครืัอข่ายข้อมูีลในการัเฝ้ารัะวังภัยจากช้ีางป่็า	เป็็นต้่น	สำำาหรัับัปั็ญหาคนกับัลิง 
ม่ีการัดิำาเนินการัควบัคุมีป็รัะชีากรัลิง	โดิยการัทำาหมัีน	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

๓)	 การดิำาเนินการตามมาตรการในช่ั้วังสถานการณ์์การแพร่ระบาดิข้อังโรคโควิัดิ	19
	 ป็รัะเทศไทยได้ิดิำาเนินการัป็รัะกาศปิ็ดิการัท่องเท่�ยวในอุทยานแห่งชีาติ่	ตั่�งแต่่ชีว่งป็ลายเดืิอนม่ีนาคมีถึึงต้่นเดืิอน 

กรักฎาคมี	๒๕๖๔	เป็็นรัะยะเวลา	๓	เดืิอน	โดิยให้หน่วยงานพัฒนาแหล่งท่องเท่�ยวต่่างๆ	เพื�อเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีในการัรัองรัับั 
นักท่องเท่�ยว	จากการัปิ็ดิอุทยานแห่งชีาติ่	พบัว่า	ธรัรัมีชีาติ่	ป่็าไม้ี	และสัำต่ว์ป่็า	ได้ิม่ีการัพักฟ้�น	ส่ำงผลให้พื�นท่�ต่่างๆ	ท่�เคย 
เปิ็ดิให้ม่ีการัท่องเท่�ยวนั�น	ม่ีสัำต่ว์ป่็าป็รัากฏตั่วในพื�นท่�	ซึึ่�งเดิิมีเป็็นแหล่งนันทนาการัของมีนุษย์	ทั�งน่�	รัวมีถึึงสัำต่ว์ทะเล	เช่ีน	 
ฉลามีหูดิำา	พะยูน	และโลมีา	เป็็นต้่น	ท่�สำามีารัถึพบัเห็นได้ิบ่ัอยขึ�นอย่างท่�ไม่ีเคยป็รัากฏมีาก่อน	และเต่ร่ัยมีการัจัดิการัท่องเท่�ยวพื�นท่� 
อนุรัักษ์ในอนาคต่	(New	Normal)	เช่ีน	การัจองตั่�วล่วงหน้าผ่านแอป็พลิเคชัีน	QueQ	และแอป็พลิเคชัีน	NP	Thailand	 
เพื�อควบัคุมีจำานวนนักท่องเท่�ยวไม่ีให้เกินข่ดิความีสำามีารัถึในการัรัองรัับั	(Carrying	Capacity:	CC)	จัดิจำาหน่ายบััต่รัอัต่โนมัีติ่	 
(KIOSK)	สำำาหรัับันักท่องเท่�ยว	Walk	in	การัดูิแลและรัักษาความีป็ลอดิภัยของนักท่องเท่�ยวต่ามีมีาต่รัการัในการัป้็องกัน 
การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัค	ของศูนย์บัริัหารัสำถึานการัณ์โควิค	19	การัเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีด้ิานการัรัักษาความีป็ลอดิภัยการักู้ช่ีพกู้ภัย	 
การัเตื่อนภัย	การัเน้นยำ�าข้อควรัป็ฏิบััติ่ของนักท่องเท่�ยว	และการัป็ลกูฝังจิต่สำำานึกด้ิานการัอนุรัักษ์	เป็็นต้่น	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	 
สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

๒.๔.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณ์ป่่าไม้้ของป็รัะเทศไทยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๑๐๒.๓๕	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๑.๖๔	 

ของพื�นท่�ทั�งป็รัะเทศค่อนข้างคงท่�	เมืี�อเท่ยบักับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยม่ีอัต่รัาการัเป็ล่�ยนแป็ลงพื�นท่�ป่็าไม้ี	ร้ัอยละ	๐.๑๒๗	 
ในขณะท่�พื�นท่�ท่�ถูึกไฟไหม้ีเพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวนจุดิความีร้ัอนสำะสำมีลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และจุดิความีร้ัอนสำะสำมี	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	เช่ีนเด่ิยวกัน	ทั�งน่�	ม่ีการัส่ำงเสำริัมีการัจัดิตั่�งป่็าชุีมีชีนอย่างต่่อเนื�อง	สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ 
สัำต่ว์ป็่า	ต่ามีพรัะรัาชีบััญญัต่ิสำงวนและคุ้มีครัองสัำต่ว์ป็่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	กำาหนดิให้สำัต่ว์ป็่าสำงวน	 ม่ีจำานวน	๑๙	ชีนิดิ	 
และสำตั่ว์ป่็าคุ้มีครัอง	ม่ีจำานวน	๑,๓๑๖	ชีนดิิ	โดิยกลุ่มีสำตั่ว์ท่�ม่ีสำถึานภาพชีนดิิพันธ์ุท่�ถูึกคุกคามี	พบัว่า	สัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมีถูึกคุกคามี 
มีากท่�สุำดิ	ร้ัอยละ	๓๕.๓๖	รัองลงมีาคือ	นก	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	สำัต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก	และป็ลา	ต่ามีลำาดัิบั	ทั�งน่�	ยังคงพบั 
ปั็ญหาความีขัดิแย้งรัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป่็าท่�เกิดิขึ�นบัริัเวณพื�นท่�ท่�ติ่ดิเขต่แนวพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์	ได้ิแก่	ปั็ญหารัะหว่างคนกับัช้ีางป่็า	 
และคนกับัลิง

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องดิำาเนินงานต่ามีมีาต่รัการัป้็องกันและป็รัาบัป็รัามีการับุักรุักทำาลายทรััพยากรัป่็าไม้ี	อนุรัักษ์ 
และฟ้�นฟูพื�นท่�ป่็าไม้ี	ดิำาเนินการัต่ามีอนุสัำญญาว่าด้ิวยการัค้ารัะหว่างป็รัะเทศซึ่ึ�งชีนิดิสัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าท่�ใกล้สูำญพันธ์ุ	จัดิการั 
และแก้ไขปั็ญหาความีขัดิแย้งรัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป่็า	รัวมีทั�งดิำาเนินการัต่ามีมีาต่รัการัในช่ีวงสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิ 
ของโรัคโควิดิ	19	โดิยพัฒนาแหล่งท่องเท่�ยวเพื�อความีพร้ัอมีในการัรัองรัับันักท่องเท่�ยว	(รูัป็ท่�	๒.๑๙)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 ส่ำงเสำริัมีให้ทุกภาคส่ำวนและเครืัอข่ายภาค	ป็รัะชีาชีน	และภาคป็รัะชีาสัำงคมี	เข้ามีาม่ีสำว่นร่ัวมีในการัแก้ไขปั็ญหา 

ทรััพยากรัป่็าไม้ีและสัำต่ว์ป่็า
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีป็่าไม้ี	และกรัมีสำ่งเสำริัมี 

การัป็กครัองท้องถิึ�น
๒)	 สำนับัสำนุนการัสำำารัวจข้อมูีลและการัศึกษาวิจัยด้ิานทรััพยากรัป่็าไม้ีและสัำต่ว์ป่็า	เพื�อให้ข้อมูีลเป็็นปั็จจุบััน	สำามีารัถึ 

ใช้ีเป็็นฐานข้อมูีลในการัติ่ดิต่ามีป็รัะเมิีนผล	รัวมีทั�งบูัรัณาการัข้อมูีลให้หน่วยงานต่่างๆ	และภาคป็รัะชีาชีน	สำามีารัถึเข้าถึึงและ 
นำาไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์	เพื�อการัแก้ไขปั็ญหาอย่างยั�งยืน

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	และกรัมีป่็าไม้ี
๓)	 พัฒนาแนวทางการัแก้ไขปั็ญหาความีขัดิแย้งรัะหว่างคนกับัสัำต่ว์ป่็าให้เกิดิความียั�งยืน
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี
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รูปท่�	๒.๑๙	แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ทรัพยากรป่าไม้แล้ะสัตว์ัป่า

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมือง

- การบริหารจัดการทรัพยากร

  ปาไมและสัตวปา

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ เชน 

  ถนน แหลงน้ํา

- กระแสสังคมเพ่ือการอนุรักษ

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ

- อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ

- การแพรระบาดของโรคโควิด 19 

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- พ้ืนท่ีปาไมคอนขางคงท่ี

- ไฟปาเกิดเพ่ิมข้ึน และเกิดมากท่ีสุด

  ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

- สถานภาพสัตวปา มีทะเบียนชนิดพันธุ

  สัตวปาเพ่ิมข้ึน โดยท่ีถูกคุกคามมากท่ีสุด 

  คือ สัตวเล้ียงลูกดวยนม มีการนําเขา

  สัตวเล้ือยคลานมากท่ีสุด และมีการคาสัตวปา

  ปาผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึน

- ความขัดแยงระหวางคนกับ

  สัตวปา สวนใหญเปนปญหาระหวางคน

  กับชางปา โดยสรางความเสียหาย

  ตอทรัพยสิน พืชผล คนบาดเจ็บ และ

  เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน

การตอบสนอง (Response: R)

- ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาไม 

  และอนุรักษและฟนฟูปาไม

- ดําเนินตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง

  ประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกล

  สูญพันธุ และอนุสัญญา รวมถึงขอตกลง

  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

- การทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ ภายใต

  การทองเท่ียววิถีใหม (New Normal)

- การจัดสถานภาพพืชปาและสัตวปาท่ี

  ถูกคุกคาม และเรงฟนฟูประชากร

- การปรับปรุงกฎหมาย และสรางความรวมมือ

  ระหวางประเทศ

- การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคน

  กับสัตวปา

ผลกระทบ (Impact: I) 

- ความสมดุลของระบบนิเวศและ

  ความหลากหลายทางชีวภาพ

- แหลงอาหารและแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา

  ถูกทําลาย

- สัตวปาเส่ียงสูญพันธุ

- ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน

  ของประชาชน รวมถึงจํานวนประชากรสัตวปา
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๒.๕	 ทรัพยากรนำ�า
๒.๕.๑	สถานการณ์์

๑)	 ปริมาณ์ฝน
	 ป็รัะเทศไทยม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยทั�งป็รัะเทศ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑,๕๒๗.๓	มิีลลิเมีต่รั	ต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่หรืัอ 

ป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยคาบั	๓๐	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๒๔ - ๒๕๕๓)๑๓	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๓.๖๙	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ย	 
๑,๓๔๓.๔	มิีลลิเมีต่รั	โดิยภาคใต้่ฝั�งต่ะวันต่กม่ีป็ริัมีาณฝนสูำงสุำดิ	๒,๘๐๘.๒	มิีลลิเมีต่รั	รัองลงมีาคือ	ภาคใต้่ฝั�งต่ะวันออก 
ภาคต่ะวันออก	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคกลาง	และภาคเหนือ	เท่ากับั	๑,๙๔๖.๒	๑,๗๗๓.๑	๑,๓๓๔.๗	๑,๑๖๓.๕	 
และ	๑,๐๒๕.๒	มิีลลิเมีต่รั	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยม่ีแนวโน้มีลดิลง	โดิยม่ี 
ป็ริัมีาณสูำงท่�สุำดิใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	(รูัป็ท่�	๒.๒๐)	(กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๒๐	ปริมาณ์ฝนเฉล่้�ยทั�งประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๒,๒๐๐

๒,๐๐๐

๑,๘๐๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๐๐

    ๐

๑,๙๔๗.๙

๑,๖๘๑.๗
๑,๗๖๔.๔

๑,๕๒๐.๔
๑,๔๑๙.๗

๑,๗๑๖.๑

๒,๐๑๗.๑

๑,๖๖๐.๙

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

ปร
ิมา

ณ
ฝน

เฉ
ลีย่

ทัง้
ปร

ะเ
ทศ

 (ม
ลิล

ิเม
ตร

)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑,๓๔๓.๔

๑,๕๒๗.๓

ท่�มา:	 กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา	(๒๕๖๔)

๒)	 ปริมาณ์นำ�าท่าแล้ะปริมาณ์นำ�ากักเก็บ
	 ป็ริัมีาณนำ�าท่าในป็รัะเทศไทยทั�ง	๒๒	ลุ่มีนำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	ม่ีป็ริัมีาณนำ�าท่าโดิยธรัรัมีชีาต่เิฉล่�ยทั�งปี็รัวมี	 

๑๙๙,๙๓๙.๐๙	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓๑.๓๖	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณนำ�าท่าเฉล่�ยทั�งปี็รัวมี	๑๕๒,๒๐๙.๗๓ 
ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยภาคใต้่ม่ีป็ริัมีาณนำ�าท่ามีากท่�สุำดิ	๖๙,๗๓๒.๙๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันออก 
เฉ่ยงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคต่ะวันออก	โดิยม่ีป็ริัมีาณ	๔๑,๔๐๐.๔๙	๓๒,๐๘๑.๖๗	๓๐,๒๗๖.๑๔	และ	 
๒๖,๔๔๗.๘๗	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๑๗)	(กรัมีชีลป็รัะทาน,	๒๕๖๔)	

๑๓	 ป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยคาบั	๓๐	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๒๔ - ๒๕๕๓)	เท่ากับั	๑,๕๘๗.๗	มิีลลิเมีต่รั
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	 ส่ำวนป็ริัมีาต่รันำ�าในอ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่และขนาดิกลางใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	(ณ	วันท่�	๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๔)	พบัว่า	 
อ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�า	๓๓,๘๗๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เพิ�มีขึ�นเล็กน้อย	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๐.๓๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓ 
ท่�ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�า	๓๓,๗๕๘	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	และอ่างเก็บันำ�าขนาดิกลางม่ีป็ริัมีาต่รันำ�า	๒,๓๑๒.๕๑	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เพิ�มีขึ�น 
ร้ัอยละ	๓๑.๕๑	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�า	๑,๕๘๔	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	นอกจากน่�	อ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�า 
ใช้ีการั	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการั	๑๐,๓๓๔	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๐.๕๑	ของป็ริัมีาต่รันำ�าในอ่าง	 
ลดิลงเล็กน้อย	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑.๑๐	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการั	๑๐,๔๔๙	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	และอ่างเก็บันำ�า 
ขนาดิกลางม่ีป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการั	๑,๙๓๒.๙๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๘๓.๕๙	ของป็ริัมีาต่รันำ�าในอ่าง	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	 
๕๙.๔๙	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการั	๑,๒๑๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า 
ป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการัในอ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่ม่ีแนวโน้มีลดิลงเล็กน้อย	ในขณะท่�ป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการัในอ่างเก็บันำ�าขนาดิกลาง 
ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(ต่ารัางท่�	๒.๑๘	และ	๒.๑๙)	(กรัมีชีลป็รัะทาน,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๑๗	ปริมาณ์นำ�าท่าในประเทศไทยจำาแนกตามภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๖๒	แล้ะ	พ.ศ.	๒๕๖๓

หน่วย:	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั

ภาค พ้�นท่�ล่๋้มนำ�า*	(ตร.กม.)
ปี	(พ.ศ.)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

เหนือ ๑๒๘,๔๔๘.๐๐ ๒๕,๒๐๓.๔๐ ๓๐,๒๗๖.๑๔

ต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ ๑๗๖,๖๐๒.๐๐ ๓๔,๑๒๓.๗๘ ๔๑,๔๐๐.๔๙

กลาง ๙๘,๔๗๓.๐๐ ๒๐,๕๓๐.๗๔ ๓๒,๐๘๑.๖๗

ต่ะวันออก ๓๖,๔๓๘.๐๐ ๒๑,๕๘๗.๔๖ ๒๖,๔๔๗.๘๗

ใต้่ ๗๑,๔๐๑.๐๐ ๕๐,๗๖๔.๓๕ ๖๙,๗๓๒.๙๒

รวัมทั�งประเทศ ๕๑๑,๓๖๒.๐๐ ๑๕๒,๒๐๙.๗๓ ๑๙๙,๙๓๙.๐๙

หุมายเหุต๋:	 * ข้อมูีลพื�นท่�ลุ่มีนำ�า	๒๒	ลุ่มีนำ�า	จากคณะกรัรัมีการัอุทกวิทยาแห่งชีาติ่
ท่�มา:	 กรัมีชีลป็รัะทาน	(๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๑๘	ปริมาณ์นำ�ากักเก็บในอ่ัางเก็บนำ�าข้นาดิใหุญ่	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

หน่วย:	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั

รายการ
ปี	(พ.ศ.)

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ควัามจ๋ท่�	
รนก.

๗๐,๑๕๑ ๗๐,๑๕๑ ๗๐,๓๒๖ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๗๕๗ ๗๐,๘๖๗ ๗๐,๙๒๖ ๗๐,๙๒๖ ๗๐,๙๒๖

เหนือ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๗๑๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕ ๒๔,๘๒๕

ต่ะวันออก
เฉ่ยงเหนือ

๘,๓๒๓ ๘,๓๒๓ ๘,๓๒๓ ๘,๓๒๓ ๘,๓๒๓ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘ ๘,๓๖๘

ต่ะวันออก ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๓ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕ ๑,๕๑๕

กลาง ๑,๑๘๕ ๑,๑๘๕ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๔๑๙ ๑,๔๑๙ ๑,๔๑๙

ต่ะวันต่ก ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕ ๒๖,๖๐๕

ใต้่ ๘,๑๕๐ ๘,๑๕๐ ๘,๑๕๐ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔ ๘,๑๙๔

ปริมาตรนำ�า ๓๙,๕๗๑ ๓๕,๘๘๑ ๓๗,๕๓๕ ๓๖,๕๖๗ ๓๒,๔๒๒ ๓๘,๕๖๐ ๔๔,๓๗๕ ๔๐,๔๕๒ ๓๓,๗๕๘ ๓๓,๘๗๖

เหนือ ๑๒,๔๔๔ ๙,๖๑๒ ๑๐,๐๔๙ ๑๐,๕๐๐ ๘,๓๑๔ ๑๑,๑๓๑ ๑๓,๙๓๔ ๑๒,๐๐๐ ๘,๗๓๒ ๙,๐๑๔	

ต่ะวันออก
เฉ่ยงเหนือ

๓,๕๓๘ ๒,๔๖๔ ๓,๐๕๐ ๓,๐๑๘ ๒,๓๕๔ ๓,๔๐๐ ๔,๐๑๒ ๒,๗๓๑ ๒,๖๓๗ ๓,๕๖๑	

ต่ะวันออก ๔๔๔ ๕๓๗ ๔๖๐ ๔๒๘ ๔๑๒ ๕๑๔ ๗๖๒ ๕๔๑ ๒๖๘ ๕๓๔

กลาง ๓๗๖ ๓๔๘ ๓๖๒ ๓๘๔ ๓๕๗ ๔๕๑ ๖๐๒ ๒๘๕ ๒๑๗ ๔๐๙

ต่ะวันต่ก ๑๗,๕๙๒ ๑๘,๑๙๖ ๑๗,๙๘๓ ๑๖,๔๗๐ ๑๕,๘๖๐ ๑๖,๙๗๐ ๑๙,๒๘๖ ๑๙,๔๑๑ ๑๗,๕๐๗ ๑๕,๓๙๓

ใต้่ ๕,๑๗๗ ๔,๗๒๔ ๕,๖๓๑ ๕,๗๖๗ ๕,๑๒๕ ๖,๐๙๔ ๕,๗๗๙ ๕,๔๘๔ ๔,๓๙๗ ๔,๙๖๕

ปริมาตร	
นำ�าใช้ั้การ

๑๖,๐๗๓ ๑๒,๓๘๒ ๑๔,๐๓๒ ๑๓,๐๖๔ ๘,๙๕๔ ๑๕,๐๓๓ ๒๐,๘๓๒ ๑๖,๙๐๙ ๑๐,๔๔๙ ๑๐,๓๓๔

เหนือ ๕,๗๐๕ ๒,๘๗๓ ๓,๓๑๐ ๓,๗๖๑ ๑,๕๗๕ ๔,๔๐๒ ๗,๑๘๘ ๕,๒๕๕ ๑๙๘๗ ๒,๒๖๙

ต่ะวันออก
เฉ่ยงเหนือ

๑,๘๘๕ ๘๑๐ ๑,๔๐๐ ๑,๓๖๘ ๗๓๙ ๑,๗๔๙ ๒,๓๖๒ ๑,๐๘๑ ๑๒๒๑ ๑,๙๑๑

ต่ะวันออก ๓๖๓ ๔๕๖ ๓๘๐ ๓๔๘ ๓๓๒ ๔๑๕ ๖๖๒ ๔๔๑ ๑๖๘ ๔๓๔

กลาง ๓๒๕ ๒๙๗ ๓๐๒ ๓๒๔ ๒๙๗ ๓๙๑ ๕๔๒ ๒๒๕ ๑๕๗ ๓๔๙

ต่ะวันต่ก ๔,๓๑๕ ๔,๙๑๙ ๔,๗๐๖ ๓,๑๙๓ ๒,๕๘๓ ๓,๖๙๓ ๖,๐๐๙ ๖,๑๓๔ ๔,๒๓๐ ๒,๑๑๖

ใต้่ ๓,๔๘๐ ๓,๐๒๘ ๓,๙๓๔ ๔,๐๗๐ ๓,๔๒๘ ๔,๓๘๓ ๔,๐๖๙ ๓,๗๗๓ ๒,๖๘๖ ๓,๒๕๕

หุมายเหุต๋:	 ข้อมูีล	ณ	วันท่�	๑	พฤษภาคมี	ของทุกปี็	
	 รันก.	คือ	รัะดัิบันำ�าเก็บักักของอ่างเก็บันำ�า
ท่�มา:	 กรัมีชีลป็รัะทาน	(๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๑๙	ปริมาณ์นำ�ากักเก็บในอ่ัางเก็บนำ�าข้นาดิกล้าง	พ.ศ.	๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

หน่วย:	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั

รายการ
ปี	(พ.ศ.)

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ควัามจ๋ท่�		

รนก.
๓,๗๘๖ ๔,๐๘๙ ๔,๐๗๓ ๔,๑๓๑ ๔,๑๔๒ ๔,๔๕๕ ๕,๑๓๖ ๕,๑๔๒ ๕,๑๔๐ ๕,๑๔๐

เหนือ ๖๒๑ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๐ ๗๒๐ ๘๘๗ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๑

ต่ะวันออก

เฉ่ยงเหนือ
๑,๖๙๘ ๑,๘๑๙ ๑,๘๒๐ ๑,๘๒๐ ๑,๘๒๕ ๒,๐๐๔ ๒,๐๐๕ ๑,๙๙๘ ๑,๙๙๘ ๑,๙๙๘

ต่ะวันออก ๖๔๕ ๖๔๗ ๖๒๙ ๖๘๗ ๗๐๑ ๗๐๓ ๙๖๑ ๙๖๔ ๙๖๔ ๙๖๔

กลาง ๑๘๓ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๔๑ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙ ๓๖๙

ต่ะวันต่ก ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๓๒ ๑๔๒ ๑๔๐ ๑๔๐

ใต้่ ๕๐๗ ๕๗๘ ๕๗๘ ๕๗๘ ๕๗๐ ๕๘๘ ๖๖๘ ๖๖๘ ๖๖๘ ๖๖๘

ปริมาตรนำ�า ๒,๒๗๙ ๑,๗๕๕ ๒,๐๖๔ ๑,๙๕๓ ๑,๕๒๓ ๒,๔๗๖ ๓,๐๓๖ ๒,๐๙๖ ๑,๕๘๔ ๒,๓๑๒.๕๑

เหนือ ๓๘๑ ๓๓๙ ๓๕๖ ๓๔๓ ๒๐๗ ๔๑๑ ๖๒๓ ๔๒๓ ๒๘๗ ๓๑๙.๔๐

ต่ะวันออก

เฉ่ยงเหนือ
๙๑๓ ๖๔๓ ๘๙๐ ๘๖๑ ๖๙๔ ๑,๐๓๑ ๑,๐๗๕ ๖๗๓ ๖๓๗ ๑,๐๒๘.๙๘

ต่ะวันออก ๓๘๑ ๓๕๑ ๓๔๔ ๒๖๖ ๒๓๖ ๓๗๔ ๖๐๓ ๔๒๐ ๒๕๐ ๔๗๐.๕๐

กลาง ๗๗ ๔๐ ๔๘ ๔๑ ๔๘ ๕๕ ๑๙๗ ๑๑๗ ๘๒ ๘๑.๘๖

ต่ะวันต่ก ๑๐๗ ๕๒ ๘๖ ๖๘ ๒๙ ๙๓ ๑๑๑ ๖๙ ๔๐ ๑๑๔.๑๔

ใต้่ ๔๒๐ ๓๓๐ ๓๔๐ ๓๗๔ ๓๐๙ ๕๑๒ ๔๒๗ ๓๙๔ ๒๘๘ ๒๙๗.๖๓

ปริมาตร	

นำ�าใช้ั้การ
๑,๖๖๑ ๑,๔๘๒ ๑,๗๙๘ ๑,๖๘๕ ๑,๒๖๓ ๒,๑๘๓ ๒,๖๖๒ ๑,๗๐๖ ๑,๒๑๒ ๑,๙๓๒.๙๖

เหนือ ๒๖๑ ๒๗๘ ๒๙๕ ๒๘๒ ๑๔๖ ๓๒๘ ๕๓๔ ๓๒๗ ๑๙๑ ๒๒๙.๐๒

ต่ะวันออก

เฉ่ยงเหนือ
๗๒๓ ๕๐๑ ๗๕๗ ๗๒๖ ๕๖๙ ๘๘๘ ๙๒๙ ๕๒๔ ๔๙๘ ๘๗๘.๐๕

ต่ะวันออก ๓๒๘ ๓๑๓ ๓๐๕ ๒๒๗ ๑๙๗ ๓๓๕ ๕๕๐ ๓๖๕ ๑๙๘ ๔๑๘.๐๕

กลาง ๓๘ ๓๑ ๓๙ ๓๑ ๓๙ ๕๒ ๑๗๓ ๙๒ ๕๘ ๕๗.๗๘

ต่ะวันต่ก ๙๘ ๔๓ ๗๗ ๕๙ ๒๐ ๘๓ ๑๐๒ ๕๙ ๓๒ ๑๐๕.๐๗

ใต้่ ๒๑๓ ๓๑๖ ๓๒๕ ๓๖๐ ๒๙๒ ๔๙๗ ๓๗๔ ๓๓๙ ๒๓๕ ๒๔๔.๙๙

หุมายเหุต๋:	 ข้อมูีล	ณ	วันท่�	๑	พฤษภาคมี	ของทุกปี็	
	 รันก.	คือ	รัะดัิบันำ�าเก็บักักของอ่างเก็บันำ�า
ท่�มา:	 กรัมีชีลป็รัะทาน	(๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๒๑	พ้�นท่�เส่�ยงข้าดิแคล้นนำ�าฤดูิแล้้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓

ท่�มา:	 สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่	(๒๕๖๔ก)
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	 จากการัคาดิการัณ์พื�นท่�เส่ำ�ยงขาดิแคลนนำ�าในฤดูิแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒/๒๕๖๓	โดิยการัติ่ดิต่ามีสำถึานการัณ์ป็ริัมีาณ 
ฝนสำะสำมี	(เดืิอนพฤษภาคมีถึึงกันยายน	๒๕๖๒)	และคาดิการัณ์ป็ริัมีาณนำ�าใช้ีการัได้ิในอ่างเก็บันำ�าขนาดิกลางและขนาดิใหญ่ 
บัริัเวณพื�นท่�	๕	กลุ่มีลุ่มีนำ�าของป็รัะเทศ	พบัวา่	ป็รัะเทศไทยมีป่็ริัมีาณฝนสำะสำมี	๔๐๗ - ๔,๖๗๐	มีลิลิเมีต่รั	โดิยจังหวัดิท่�ป็ริัมีาณ 
ฝนสำะสำมีมีากกว่า	๑,๐๐๐	มิีลลิเมีต่รั	ม่ี	๓๒	จังหวัดิ	โดิยอยู่ในพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าเจ้าพรัะยาใหญ่	๓	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิน่าน 
แม่ีฮ่่องสำอน	และนครันายก	อยู่ในพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๑๔	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิหนองคาย	บึังกาฬ 
นครัพนมี	อุดิรัธาน่	กาฬสิำนธ์ุ	สำกลนครั	มุีกดิาหารั	มีหาสำารัคามี	รั้อยเอ็ดิ	ยโสำธรั	อำานาจเจริัญ	อุบัลรัาชีธาน่	สุำริันทร์ั	และ 
ศร่ัสำะเกษ	อยู่ในพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคต่ะวันออก	๕	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดินครันายก	ป็รัาจ่นบุัร่ั	ต่รัาดิ	จันทบุัร่ั	และสำรัะแก้ว	 
อยูใ่นพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคต่ะวันต่ก	๒	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิกาญจนบุัร่ั	และต่าก	และอยูใ่นพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคใต้่	๙	จังหวัดิ 
ได้ิแก่	จังหวัดิชุีมีพรั	รัะนอง	สุำรัาษฎร์ัธาน่	ภูเก็ต่	กรัะบ่ั�	ต่รััง	สำตู่ล	ยะลา	และนรัาธิวาสำ	ซึึ่�งพบัว่า	ส่ำวนใหญ่เป็็นจังหวัดิท่�อยู่ 
บัริัเวณรัอยต่่อของป็รัะเทศไทยกับัป็รัะเทศเพื�อนบ้ัาน	และพบัว่าบัริัเวณต่อนกลางของป็รัะเทศม่ีฝนต่กน้อย	ทำาให้ม่ีความีเส่ำ�ยง 
ในการัขาดิแคลนนำ�า	โดิยเฉพาะภาคเกษต่รักรัรัมี	(รูัป็ท่�	๒.๒๑)	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่,	๒๕๖๔ก)

	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์อ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่	๓๕	แห่ง	(ณ	วันท่�	๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๓	โดิยใช้ีเกณฑ์์ป็ฏิบััติ่การั 
อ่างเก็บันำ�า	(Rule	Curve))	พบัว่า	ม่ีอ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่ท่�ม่ีป็ริัมีาณนำ�าต่ำ�ากว่าเกณฑ์์ป็ฏิบััติ่การัอ่างเก็บันำ�ากักเก็บันำ�าต่ำ�าสุำดิ	 
(Lower	Rule	Curve)	จำานวน	๑๕	แห่ง	โดิยอยูใ่นพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าเจ้าพรัะยาใหญ	่๘	แห่ง	ได้ิแก่	อ่างเกบ็ันำ�าภูมิีพล	อา่งเกบ็ันำ�า 
แม่ีกวงอุดิมีธารัา	อ่างเก็บันำ�ากิ�วลมี	อ่างเก็บันำ�าแม่ีมีอก	อ่างเก็บันำ�าสิำริักิติ่�	อ่างเก็บันำ�าป่็าสัำกชีลสิำทธิ�	อ่างเก็บันำ�าทับัเสำลา	และ 
อ่างเก็บันำ�ากรัะเส่ำยว	อยู่ในกลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๕	แห่ง	ได้ิแก่	อ่างเก็บันำ�าจุฬาภรัณ์	อ่างเก็บันำ�าอุบัลรััต่น์	 
อ่างเก็บันำ�าลำาพรัะเพลิง	อ่างเก็บันำ�าลำาแซึ่ะ	และอ่างเก็บันำ�าลำานางรัอง	อยู่ในพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคต่ะวันออก	๑	แห่ง	ได้ิแก่	 
อ่างเก็บันำ�าคลองส่ำยัดิ	และอยู่ในพื�นท่�กลุ่มีลุ่มีนำ�าภาคใต้่	๑	แห่ง	ได้ิแก่	อ่างเก็บันำ�าบัางลาง	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่, 
๒๕๖๔ก)

๓)	 ปริมาณ์นำ�าใต้ดิิน๑๔

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	แหล่งนำ�าบัาดิาลในป็รัะเทศจากข้อมูีลบ่ัอสัำงเกต่การัณ์	จำานวน	๑,๑๗๕	สำถึาน่	๒,๑๒๐	บ่ัอ	 
กรัะจายอยู่ใน	๒๗	แอ่งนำ�าบัาดิาล๑๕	ม่ีป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลกักเก็บัรัวมีทั�งป็รัะเทศ	๑,๑๓๗,๕๘๗	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อป็ี	 
ซึึ่�งเป็็นป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลท่�สำามีารัถึนำามีาใช้ีได้ิอย่างป็ลอดิภัย	๔๕,๓๘๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อปี็	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓.๙๙	 
ของป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลท่�กักเก็บัทั�งหมีดิ	โดิยภาคกลางม่ีป็ริัมีาณนำ�ากักเก็บัมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๘.๓๑	ของป็ริัมีาณ 
นำ�าบัาดิาลท่�กักเก็บัทั�งหมีดิ	รัองลงมีาคือ	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคใต้่	ภาคเหนือ	ภาคต่ะวันออก	และภาคต่ะวันต่ก	 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๙.๓๙	๑๗.๕๑	๑๔.๗๖	๕.๔๓	และ	๔.๖๐	ของป็รัิมีาณนำ�าบัาดิาลท่�กักเก็บัทั�งหมีดิ	ต่ามีลำาดัิบั	ในขณะท่� 
นำ�าท่�ใช้ีได้ิอย่างป็ลอดิภัย	ในภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือม่ีป็ริัมีาณมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๕.๔๘	ของป็ริัมีาณนำ�าท่�ใช้ีได้ิอย่าง 
ป็ลอดิภัยทั�งป็รัะเทศ	รัองลงมีาคือ	ภาคใต้่	ภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคต่ะวันออก	และภาคต่ะวันต่ก	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๐.๕๙	 
๑๗.๔๙	๑๑.๗๑	๙.๐๒	และ	๕.๗๑	ของป็รัิมีาณนำ�าท่�ใช้ีได้ิอย่างป็ลอดิภัยทั�งป็รัะเทศ	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๒๐)	(กรัมี 
ทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)

๑๔	 นำ�าใต้่ดิินท่�เกิดิอยู่ในชัี�นใต้่ดิิน	กรัวดิ	ทรัายหรืัอหิน	ซึึ่�งอยู่ลึกจากผิวดิินไม่ีน้อยกว่า	๑๕	เมีต่รั	(มีาต่รัา	๓	พรัะรัาชีบััญญัติ่นำ�าบัาดิาล	พ.ศ.	 
๒๕๒๐)	หรืัอเร่ัยกว่า	นำ�าบัาดิาล

๑๕	 แอ่งนำ�าบัาดิาล	๒๗	แอ่ง	ป็รัะกอบัด้ิวย	เช่ียงใหม่ี - ลำาพูน	เช่ียงรัาย - พะเยา	ลำาป็าง	แม่ีฮ่่องสำอน	แพร่ั	ฝาง	น่าน	เจ้าพรัะยาต่อนบัน	เพชีรับูัรัณ์	 
เจ้าพรัะยาต่อนล่าง	ต่าก	กาญจนบุัร่ั	เพชีรับุัร่ั - ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	นครัรัาชีส่ำมีา - อุบัลรัาชีธาน่	อุดิรัธาน่ - สำกลนครั	เลย	ป็รัาจ่นบุัร่ั - สำรัะแก้ว 
จันทบุัร่ั - ต่รัาดิ	รัะยอง	ชีลบุัร่ั	สุำรัาษฎร์ัธาน่	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี - พัทลุง	รัะนอง - สำตู่ล	หาดิใหญ่	จะนะ	ปั็ต่ต่าน่	และนรัาธิวาสำ
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	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ดิ้านป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลในภาพรัวมีรัะดัิบันำ�าบัาดิาลไม่ีมี่การัเป็ล่�ยนแป็ลงมีากนัก	พบัว่า	 
รัะดัิบันำ�าบัาดิาลชัี�นตื่�นความีลึกไม่ีเกิน	๕๐	เมีต่รั	ในพื�นท่�ภาคกลางม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่�สัำมีพันธ์กับัป็ริัมีาณนำ�าฝนในพื�นท่� 
จังหวัดิสุำโขทัย	พิษณุโลก	พิจิต่รั	นครัสำวรัรัค์	ชัียนาท	สุำพรัรัณบุัร่ั	สิำงห์บุัร่ั	และอ่างทอง	ม่ีการัสูำบัใช้ีนำ�าบัาดิาลรัะดิับัตื่�น 
เพื�อทำานาในป็ริัมีาณสูำงอย่างต่่อเนื�อง	ส่ำงผลให้รัะดัิบันำ�าบัาดิาลในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	ลดิลง	๐.๔ - ๑.๔๕	เมีต่รัต่่อปี็	 
ส่ำวนรัะดัิบันำ�าบัาดิาลในเมืีองใหญ่ท่�ชุีมีชีนหนาแน่นหรืัอเป็็นท่�ตั่�งนิคมีอุต่สำาหกรัรัมี	เช่ีน	นิคมีอุต่สำาหกรัรัมีเช่ียงใหม่ี - ลำาพูน 
อำาเภอเมืีองขอนแก่น	จังหวัดิขอนแก่น	อำาเภอหาดิใหญ่	จังหวัดิสำงขลา	อำาเภอป็ากช่ีอง	และอำาเภอเมืีองนครัรัาชีส่ำมีา	จังหวัดิ 
นครัรัาชีส่ำมีา	เป็็นต้่น	รัะดิับันำ�าบัาดิาลมี่แนวโน้มีลดิลง	และในเขต่วิกฤต่นำ�าบัาดิาล	(กรัุงเทพมีหานครัและป็รัิมีณฑ์ล)	พบัว่า 
รัะดัิบันำ�าบัาดิาลในชัี�นนำ�าบัาดิาลท่�ม่ีความีลึกน้อยกว่า	๑๕๐	เมีต่รั	ในพื�นท่�จังหวัดินนทบุัร่ั	ป็ทุมีธาน่	กรุังเทพมีหานครั	และ 
สำมุีทรัป็รัาการั	ม่ีแนวโนม้ีค่อนข้างคงท่�และคืนตั่ว	ปั็จจุบัันรัะดัิบันำ�าบัาดิาลอยูท่่�	๑๙	เมีต่รัจากผิวดิิน	ในขณะท่�รัะดัิบันำ�าบัาดิาล 
ในชัี�นนำ�าบัาดิาลท่�ม่ีความีลึกมีากกว่า	๑๕๐	เมีต่รั	ในพื�นท่�จังหวัดินครัป็ฐมี	สำมีุทรัสำาครั	และพรัะนครัศร่ัอยุธยา	ในชี่วง	๕	ปี็	 
ท่�ผ่านมีายังคงม่ีแนวโน้มีลดิลงเฉล่�ย	๐.๕	เมีต่รัต่่อปี็	(รูัป็ท่�	๒.๒๒	และรูัป็ท่�	๒.๒๓)	(กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)

	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์คุณภาพนำ�าบัาดิาลใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	นำ�าบัาดิาลทั�วไป็ม่ีคุณภาพด่ิ	อยูใ่นเกณฑ์์มีาต่รัฐาน 
นำ�าบัาดิาลท่�ใช้ีบัริัโภคได้ิต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่นำ�าบัาดิาล	พ.ศ.	๒๕๒๐	บัางพื�นท่�ม่ีป็ริัมีาณธาตุ่เหล็กและแมีงกาน่สำในป็ริัมีาณสูำง	 
เป็็นผลจากสำภาพธรัณ่วิทยาและอุทกธรัณ่วิทยา	ในบัางพื�นท่�ทิ�งขยะชุีมีชีน	แหล่งรัับักำาจัดิกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	(จังหวัดิ 
พรัะนครัศร่ัอยุธยา	ป็ทุมีธาน่	ลพบุัร่ั	สำรัะบุัร่ั	นครัป็ฐมี	สำมุีทรัป็รัาการั	กาญจนบุัร่ั	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	สุำรัาษฎร์ัธาน่	รัาชีบุัร่ั	 
สำมุีทรัสำาครั	และฉะเชิีงเทรัา)	และนิคมีอุต่สำาหกรัรัมี	ต่รัวจพบัป็ริัมีาณโลหะหนักเป็็นพิษและสำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่ายเกินเกณฑ์์ 
มีาต่รัฐานนำ�าบัาดิาล	ต่้องเพิ�มีความีรัะมีัดิรัะวังในการัใช้ีนำ�าบัาดิาลและเฝ้ารัะวังติ่ดิต่ามีการัป็นเป็้�อน	พื�นท่�ชีายฝั�งทะเลดิ้าน 
อ่าวไทยและบัรัเิวณทะเลสำาบัสำงขลา	คณุภาพนำ�าบัาดิาลมีค่วามีกรัอ่ยเคม็ีเพิ�มีขึ�น	และคณุภาพนำ�าบัาดิาลในบัางจดุิเป็ล่�ยนจาก 
จืดิเป็็นกร่ัอยเค็มี	(รูัป็ท่�	๒.๒๔)	(กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๒๐	ปริมาณ์นำ�าบาดิาล้ในบ่อัสังเกตการณ์์	๒๗	แอ่ังนำ�าบาดิาล้	พ.ศ.	๒๕๖๓

ภูมิภาค จำานวันสถาน่ จำานวันบ่อั
พ้�นท่�

(ตารางกิโล้เมตร)

ปริมาณ์นำ�า	(ล้้านลู้กบาศก์เมตรต่อัปี)

ปริมาณ์นำ�า

กักเก็บ

ปริมาณ์นำ�า	

เพิ�มเติมรายปี

ปริมาณ์นำ�า	

ท่�ใช้ั้ได้ิ	

อัย่างปล้อัดิภัย

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

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

ต่ะวันออก ๒๐๙ ๓๑๕ ๓๑,๙๕๘ ๖๑,๗๔๕ ๕,๘๘๑ ๔,๐๙๕

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

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

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

รวัมทั�งประเทศ ๑,๑๗๕ ๒,๑๒๐ ๕๑๓,๘๙๔ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ๗๒,๙๘๓ ๔๕,๓๘๖

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	(๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๒๒	แผนท่�แสดิงค๋ณ์ภาพนำ�าบาดิาล้ทั�งประเทศ

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	(๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๒๓	แผนท่�แสดิงแนวัโน้มการเปล่้�ยนแปล้งระดัิบนำ�าบาดิาล้ในช่ั้วัง	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	(๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๒๔	แผนท่�แสดิงระดัิบนำ�าบาดิาล้จากผิวัดิิน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	(๒๕๖๔)
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๔)	 ควัามต้อังการใช้ั้นำ�า
	 ๔.๑)	 ควัามต้อังการใช้ั้นำ�าในภาพรวัมทั�งประเทศ
	 	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔	ป็รัะเทศไทยมี่ความีต่้องการัใช้ีนำ�าทุกกิจกรัรัมีรัวมี	๓,๕๘๙.๒๕	ล้าน 

ลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยเป็็นการัใช้ีนำ�าเพื�อเกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นรั้อยละ	๖๓.๙๑	รัองลงคือ	การัรัักษารัะบับันิเวศ	อุป็โภค 
บัริัโภค	และอุต่สำาหกรัรัมี	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๗.๔๙	๑๒.๙๘	และ	๕.๖๒	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๒๑)	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	 
๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๒๑	 ควัามต้อังการใช้ั้นำ�าทั�งประเทศ	ทั�งนำ�าผิวัดิินแล้ะนำ�าบาดิาล้	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔

การใช้ั้นำ�า ควัามต้อังการใช้ั้นำ�า	(ล้้านลู้กบาศก์เมตร) ร้อัยล้ะ

อุป็โภคบัริัโภค ๔๖๕.๘๙ ๑๒.๙๘

เกษต่รักรัรัมี ๒,๒๙๓.๙๘ ๖๓.๙๑

อุต่สำาหกรัรัมี ๒๐๑.๖๘ ๕.๖๒

การัรัักษารัะบับันิเวศ ๖๒๗.๗๑ ๑๗.๔๙

รวัม ๓,๕๘๙.๒๕ ๑๐๐.๐๐

หุมายเหุต๋:	 ข้อมูีลความีต้่องการัใช้ีนำ�าเชิีงพื�นท่�รัายต่ำาบัลช่ีวงเดืิอนพฤศจิกายน	๒๕๖๒	-	เมีษายน	๒๕๖๓	ในพื�นท่�เกษต่รันำ�าฝน
ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�า	(๒๕๖๔)

	 ๔.๒)	 ควัามต้อังการใช้ั้นำ�าในพ้�นท่�เกษตรนำ�าฝน	(พ้�นท่�นอักเข้ตชั้ล้ประทาน)
	 	 ผลการัป็รัะเมีนิศักยภาพของนำ�าต้่นทุน	และความีต่อ้งการัใช้ีนำ�าในกจิกรัรัมีต่่างๆ	โดิยการัวเิครัาะหแ์ละ 

ป็รัะเมิีนสำมีดุิลนำ�าเชิีงพื�นท่�ในรัะดัิบัต่ำาบัลสำำาหรัับัพื�นท่�เกษต่รันำ�าฝน	(พื�นท่�นอกเขต่ชีลป็รัะทาน)	พบัว่า	ศักยภาพของนำ�าต้่นทุน	 
ม่ีป็ริัมีาณนำ�าใช้ีการัรัวมี	๑๑,๗๖๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ได้ิแก่	แหล่งนำ�าผิวดิินม่ีป็ริัมีาณนำ�าใช้ีการั	รัวมี	๘,๗๔๘	ล้านลูกบัาศก์ 
เมีต่รั	นำ�าในลำานำ�าม่ีป็ริัมีาณนำ�าใช้ีการั รัวมี	๒,๓๖๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	และฝนคาดิการัณ์ในช่ีวงเดืิอนพฤศจิกายนถึึงธันวาคมี	 
๒๕๖๒	ม่ีป็ริัมีาณนำ�าใช้ีการั รัวมี	๖๕๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	(ต่ารัางท่�	๒.๒๒)	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	๒๕๖๓)

ตารางท่�	๒.๒๒	 ศักยภาพข้อังนำ�าต้นท๋นในพ้�นท่�เกษตรนำ�าฝน	พ.ศ.	๒๕๖๒

หน่วย:	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั

ภาค
ปริมาณ์นำ�าใช้ั้การ

แหุล่้งนำ�าผิวัดิิน ล้ำานำ�า ฝน รวัม	

เหนือ ๙๓๕ ๕๑๒ ๑๔๓ ๑,๕๙๐

ต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ ๔,๔๒๑ ๘๐๖ ๑๘๓ ๕,๔๑๐

กลาง ๑,๐๐๒ ๔๔๑ ๖๕ ๑,๕๐๘

ต่ะวันออก ๗๓๐ ๑๑๗ ๔๑ ๘๘๘

ต่ะวันต่ก ๕๘๘ ๒๖๐ ๔๒ ๘๙๐

ใต้่ ๑,๐๗๒ ๒๓๐ ๑๗๘ ๑,๔๘๐

รวัม ๘,๗๔๘ ๒,๓๖๖ ๖๕๒ ๑๑,๗๖๖

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�า	(๒๕๖๓)
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	 ส่ำวนผลการัวิเครัาะห์สำมีดุิลนำ�าในรัะดัิบัต่ำาบัลสำำาหรัับัพื�นท่�เกษต่รันำ�าฝน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พื�นท่�เกษต่รันำ�าฝน	 
ม่ีนำ�าต้่นทุน	๑๑,๗๖๖.๐๐	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	มีากกว่าความีต้่องการัใช้ีนำ�า	๗,๙๗๑.๔๐	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	คิดิเป็็นจำานวน	 
๓,๗๙๔.๖๐	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เมืี�อวิเครัาะห์แยกรัายภาค	พบัว่า	ภาคเหนือม่ีป็ริัมีาณนำ�าต้่นทุนน้อยกว่าความีต้่องการัใช้ีนำ�า	 
คิดิเป็็นจำานวน	๖๒๙.๕๘	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	และภาคกลางมี่ป็ริัมีาณนำ�าต้่นทุนน้อยกว่าความีต้่องการัใช้ีนำ�า	คิดิเป็็นจำานวน 
๘.๐๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	(ต่ารัางท่�	๒.๒๓)	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	๒๕๖๓)

ตารางท่�	๒.๒๓	 ปริมาณ์นำ�าใช้ั้การข้อังแหุล่้งนำ�าผิวัดิินในพ้�นท่�เกษตรนำ�าฝน	พ.ศ.	๒๕๖๒

หน่วย:	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั

ภาค
ปริมาณ์นำ�าใช้ั้การ

ปริมาณ์นำ�าต้นท๋น ควัามต้อังการใช้ั้นำ�า ส่วันต่าง

เหนือ ๑,๕๙๐.๐๐ ๒,๒๑๙.๕๘ -๖๒๙.๕๘

ต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ ๕,๔๑๐.๐๐ ๓,๐๕๒.๐๖ ๒,๓๕๗.๙๔

กลาง ๑,๕๐๘.๐๐ ๑,๕๑๖.๐๖ -๘.๐๖

ต่ะวันออก ๘๘๘.๐๐ ๓๗๖.๖๖ ๕๑๑.๓๔

ต่ะวันต่ก ๘๙๐.๐๐ ๔๐๑.๐๕ ๔๘๘.๙๕

ใต้่ ๑,๔๘๐.๐๐ ๔๐๕.๙๙ ๑,๐๗๔.๐๑

รวัม ๑๑,๗๖๖.๐๐ ๗,๙๗๑.๔๐ ๓,๗๙๔.๖๐

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�า	(๒๕๖๓)

	 ๔.๓)	 ควัามต้อังการใช้ั้นำ�าในพ้�นท่�เข้ตชั้ล้ประทาน
	 	 กรัมีชีลป็รัะทานวางแผนจัดิสำรัรันำ�าในช่ีวงฤดูิแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔	รัวมีทั�งสิำ�น	๑๗,๑๒๒	 

ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยม่ีแผนการัจัดิสำรัรัเพื�อใช้ีในการัรัักษารัะบับันิเวศและอื�นๆ	มีากท่�สุำดิ	๗,๖๕๐	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	 
รัองลงมีาคือ	ภาคเกษต่รักรัรัมี	อุป็โภคบัริัโภค	และอุต่สำาหกรัรัมี	ซึึ่�งม่ีแผนการัจัดิสำรัรันำ�า	๖,๕๐๘	๒,๕๗๒	และ	๓๙๒	 
ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ต่ามีลำาดัิบั	สำำาหรัับัแผนการัจัดิสำรัรันำ�าในช่ีวงฤดูิฝน	พ.ศ.	๒๕๖๔	รัวมีทั�งสิำ�น	๓๒,๓๓๙	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	 
โดิยม่ีแผนการัจัดิสำรัรัเพื�อใช้ีในภาคเกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	๒๑,๘๒๖	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	รัองลงมีาคือ	การัรัักษารัะบับันิเวศ 
และอื�นๆ	อุป็โภคบัริัโภค	และอุต่สำาหกรัรัมี	ซึึ่�งม่ีแผนการัจัดิสำรัรันำ�า	๗,๓๖๗	๒,๖๘๖	และ	๔๖๐	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ต่ามีลำาดัิบั	 
(ต่ารัางท่�	๒.๒๔)	(กรัมีชีลป็รัะทาน,	๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๒๔	 การจัดิสรรนำ�าในช่ั้วังฤดูิแล้้ง	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔	แล้ะช่ั้วังฤดูิฝน	พ.ศ.	๒๕๖๔

การใช้ั้นำ�า

ช่ั้วังฤดูิแล้้ง	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔ ช่ั้วังฤดูิฝน	พ.ศ.	๒๕๖๔

ปริมาณ์นำ�า	

(ล้้านลู้กบาศก์เมตร)
ร้อัยล้ะ

ปริมาณ์นำ�า	

(ล้้านลู้กบาศก์เมตร)
ร้อัยล้ะ

เกษต่รักรัรัมี ๖,๕๐๘ ๓๘ ๒๑,๘๒๖ ๖๘

อุป็โภคบัริัโภค ๒,๕๗๒ ๑๕ ๒,๖๘๖ ๘

อุต่สำาหกรัรัมี ๓๙๒ ๒ ๔๖๐ ๑

การัรัักษารัะบับันิเวศและอื�นๆ ๗,๖๕๐ ๔๕ ๗,๓๖๗ ๒๓

รวัม ๑๗,๑๒๒ ๑๐๐ ๓๒,๓๓๙ ๑๐๐

ท่�มา:	 กรัมีชีลป็รัะทาน	(๒๕๖๔)

	 ๔.๔)	 ปริมาณ์การใช้ั้นำ�าบาดิาล้
	 	 การัใช้ีนำ�าบัาดิาลของป็รัะเทศไทยสำำาหรัับับ่ัอเอกชีนท่�ขออนุญาต่ใช้ีใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน 

บ่ัอนำ�าบัาดิาลรัวมีทั�งสิำ�น	๑๐๓,๕๐๙	บ่ัอ	ม่ีป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลต่ามีใบัอนุญาต่รัวมีทั�งสิำ�น	๒,๕๖๓,๖๙๓,๒๐๕	ลูกบัาศก์เมีต่รั	 
โดิยเป็็นการัใช้ีนำ�าบัาดิาลเพื�อการัทำาเกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔๖.๔๓	ของป็รัมิีาณนำ�าบัาดิาลทั�งหมีดิต่ามีใบัอนญุาต่	 
รัองลงมีาคือ	ธุรักิจ	และอุป็โภคบัริัโภค	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๑.๓๙	และ	๒๒.๑๘	ของป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลทั�งหมีดิต่ามีใบัอนุญาต่	 
ต่ามีลำาดัิบั	ทั�งน่�	นำ�าบัาดิาลท่�ใช้ีจริังม่ีป็ริัมีาณ	รัวมีทั�งสิำ�น	๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕	ลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยเป็็นการัใช้ีนำ�าบัาดิาลเพื�อ 
การัทำาธุรักิจมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔๘.๓๐	ของป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลทั�งหมีดิท่�ใช้ีจริัง	รัองลงมีาคือ	อุป็โภคบัรัิโภค	และ 
เกษต่รักรัรัมี	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๐.๗๓	และ	๒๐.๙๗	ของป็ริัมีาณนำ�าบัาดิาลทั�งหมีดิท่�ใช้ีจริัง	ต่ามีลำาดัิบั	(ต่ารัางท่�	๒.๒๕)	(กรัมี 
ทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๒๕	 จำานวันบ่อันำ�าบาดิาล้แล้ะปริมาณ์การใช้ั้นำ�าบาดิาล้ข้อังเอักชั้นท่�ได้ิรับอัน๋ญาตทั�งประเทศ		พ.ศ.	๒๕๖๓

การใช้ั้นำ�า จำานวันบ่อั

ปริมาณ์นำ�าบาดิาล้ตามใบอัน๋ญาต ปริมาณ์นำ�าบาดิาล้ท่�ใช้ั้จริง*

ปริมาณ์นำ�า

	(ลู้กบาศก์เมตร)
ร้อัยล้ะ

ปริมาณ์นำ�า

	(ลู้กบาศก์เมตร)
ร้อัยล้ะ

อุป็โภคบัริัโภค ๒๙,๑๓๘ ๕๖๘,๖๑๙,๙๙๕ ๒๒.๑๘ ๔๖๘,๗๑๔,๗๕๐ ๓๐.๗๓

เกษต่รักรัรัมี ๓๐,๑๑๘ ๑,๑๙๐,๓๐๖,๖๑๐ ๔๖.๔๓ ๓๑๙,๙๐๕,๗๑๐ ๒๐.๙๗

ธุรักิจ ๔๔,๒๕๓ ๘๐๔,๗๖๖,๖๐๐ ๓๑.๓๙ ๗๓๖,๗๖๕,๒๗๕ ๔๘.๓๐

รวัม ๑๐๓,๕๐๙ ๒,๕๖๓,๖๙๓,๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ ๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕ ๑๐๐.๐๐

หุมายเหุต๋:	 *ตั่วเลขท่�ได้ิรัับัการัรัายงานเข้ามีาในรัะบับัสำารัสำนเทศเพื�อการัควบัคุมีกิจการันำ�าบัาดิาล	กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล
ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	(๒๕๖๔)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

136

๒.๕.๒	ผล้กระทบ
จากขอ้มูีลป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยทั�งป็รัะเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยทั�งป็รัะเทศ	๑,๕๒๗.๓	มิีลลิเมีต่รั	ต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่	 

คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๓.๖๙	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และป็ริัมีาณนำ�าท่าในป็รัะเทศไทยทั�ง	๒๒	ลุ่มีนำ�า	เพิ�มีขึ�นจากปี็ก่อนเช่ีนกัน	โดิย 
ภาคใต้่ม่ีป็ริัมีาณฝนและป็ริัมีาณนำ�าท่ามีากท่�สุำดิ	เช่ีนเด่ิยวกับัป็ริัมีาณนำ�าในอ่างเก็บันำ�าทั�งขนาดิใหญ่และขนาดิกลางท่�ม่ีป็ริัมีาณ 
เพิ�มีขึ�น	ส่ำวนรัะดัิบันำ�าบัาดิาลในภาพรัวมีไม่ีค่อยม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงมีากนัก	ทั�งน่�	พบัปั็ญหาทรััพยากรันำ�าท่�เกิดิขึ�น	อาทิ	 
การัขาดิแคลนนำ�า	นำ�าท่วมี	นำ�าเส่ำย	นำ�าเค็มี	ซึึ่�งม่ีสำาเหตุ่มีาจากป็ริัมีาณนำ�าฝนไม่ีเพ่ยงพอหรืัอมีากเกินไป็	การับุักรุักพื�นท่�ป่็าต้่นนำ�า 
และแหล่งนำ�าสำาธารัณะ	การัเพิ�มีขึ�นของป็รัะชีากรัและการัขยายตั่วของชุีมีชีนเมีือง	การัพัฒนาพื�นท่�เศรัษฐกิจ	การัขยายตั่ว 
ด้ิานอุต่สำาหกรัรัมี	การัท่องเท่�ยวพิเศษ	การัป็ลูกพืชีไม่ีเหมีาะสำมีกับัสำภาพดิินและนำ�า	การัป็ลูกสำร้ัางสิำ�งก่ดิขวางทางนำ�า	การัป็ล่อย 
มีลพิษลงสู่ำแม่ีนำ�าลำาคลอง	การัขาดิแหล่งเก็บักักนำ�าต้่นทุนท่�เพ่ยงพอ	และการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าซึึ่�งแต่กต่่างกันในแต่่ละ 
พื�นท่�ลุ่มีนำ�า	และส่ำงผลกรัะทบัในวงกว้าง	ได้ิแก่	สำถึานการัณ์อุทกภัยและภัยแล้งท่�เกิดิขึ�นเป็็นป็รัะจำา	ในหลายพื�นท่�ส่ำงผล 
กรัะทบัต่่อเศรัษฐกจิ	สัำงคมี	และป็รัะชีาชีน	ดิงัจะเห็นได้ิจากพื�นท่�ท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายจากอทุกภัยและภัยแล้งในป็รัะเทศไทย	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	รัวมี	๓๒๒.๔๔	ล้านไร่ั	แบ่ังป็รัะเภทพื�นท่�ต่ามีความีรุันแรังของสำภาวะวิกฤต่	ได้ิแก่	(๑)	พื�นท่�วกิฤต่รุันแรังและ 
เขต่เศรัษฐกิจพิเศษ	๗๕.๙๒	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๓.๕๕	(๒)	พื�นท่�วิกฤต่ป็านกลาง	๔๖.๒๐	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๔.๓๓	 
(๓)	พื�นท่�วิกฤต่น้อย	๓๔.๐๘	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๐.๕๗	และ	(๔)	พื�นท่�ไม่ีวิกฤต่	๑๖๖.๒๔	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๕๑.๕๖	 
(ต่ารัางท่�	๒.๒๖)	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	๒๕๖๓)

ตารางท่�	๒.๒๖	 พ้�นท่�วิักฤตอ๋ัทกภัย	ภัยแล้้ง	แล้ะเข้ตเศรษฐกิจพิเศษ	ในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๒

หน่วย:	ล้านไร่ั

ภาค
พ้�นท่�วิักฤตอ๋ัทกภัย	ภัยแล้้ง	แล้ะเข้ตเศรษฐกิจพิเศษ

ร๋นแรงแล้ะเศรษฐกิจพิเศษ ปานกล้าง น้อัย พ้�นท่�ไม่วิักฤต รวัม	

เหนือ ๑๙.๗๖ ๑๑.๗๒ ๗.๒๐ ๖๘.๘๐ ๑๐๗.๔๘

กลาง ๑๕.๔๕ ๘.๙๖ ๔.๙๐ ๒๑.๐๕ ๕๐.๓๖

ต่ะวันออก ๘.๔๔ ๐.๔๑ ๐.๘๑ ๕.๐๖ ๑๔.๗๒

ต่ะวันออกเฉ่ยง

เหนือ
๒๘.๐๐ ๒๓.๘๐ ๒๐.๐๘ ๓๓.๐๔ ๑๐๔.๙๒

ใต้่ ๒.๖๔ ๐.๘๙ ๐.๙๑ ๒๗.๐๕ ๓๑.๔๙

ใต้่ชีายแดิน ๑.๖๓ ๐.๔๒ ๐.๑๘ ๑๑.๒๔ ๑๓.๔๗

รวัม ๗๕.๙๒ ๔๖.๒๐ ๓๔.๐๘ ๑๖๖.๒๔ ๓๒๒.๔๔

หุมายเหุต๋:	 ป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ทั�งหมีดิ	๓๒๐.๗๐	ล้านไร่ั	โดิยพื�นท่�วิกฤต่อุทกภัย	ภัยแล้ง	และเขต่เศรัษฐกิจพิเศษ	ในป็รัะเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีจำานวน 

เนื�อท่�มีากกว่าพื�นท่�ป็รัะเทศไทย	เนื�องจากบัางพื�นท่�ป็รัะสำบัปั็ญหาทั�งอุทกภัยและภัยแล้ง
ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรันำ�า	(๒๕๖๓)

สำำาหรัับัความีเส่ำยหายจากสำถึานการัณ์อุทกภัย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจังหวัดิท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	๖๕	จังหวัดิ	 
รัาษฎรัป็รัะสำบัภัย	๓,๑๓๒,๙๓๑	รัาย	๑,๑๙๘,๙๓๔	ครััวเรืัอน	ผู้เส่ำยช่ีวิต่	๓๒	รัาย	และผู้บัาดิเจ็บั	๖	รัาย	คิดิเป็็นมูีลค่า 
ความีเส่ำยหาย	๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒	บัาท	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑	บัาท	เมืี�อพิจารัณา 
ในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	มูีลค่าความีเส่ำยหายจากสำถึานการัณ์อุทกภัยม่ีแนวโน้มีลดิลง	(ต่ารัางท่�	๒.๒๗)	(กรัมีป็้องกัน 
และบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ก)
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ทั�งน่�	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี - มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัอุทกภัย	จำานวน	๒๗	จังหวัดิ	บ้ัานเรืัอน 

ท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	จำานวน	๒,๘๕๗	หลัง	ผู้เส่ำยช่ีวติ่	จำานวน	๓	คน	ผู้บัาดิเจ็บั	จำานวน	๒	คน	และม่ีพื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	 

จำานวน	๒๑,๗๑๑	ไร่ั	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ค)

ตารางท่�	๒.๒๗	 สถิติควัามเส่ยหุายจากสถานการณ์์อ๋ัทกภัย	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ปี

(พ.ศ.)

จำานวัน	

(จังหุวััดิ)

ควัามเส่ยหุาย

ราษฎร

ประสบภัย	(ราย)

ราษฎรประสบภัย	

(ครัวัเร้อัน)

เส่ยช่ั้วิัต		

(ราย)

บาดิเจ็บ		

(ราย)

มูล้ค่า		

(บาท)

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 ๖๐ ๑,๗๑๓,๖๗๖ ๖๕๒,๕๒๕ ๑๘ ๕ ๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑

๒๕๖๓ ๖๕ ๓,๑๓๒,๙๓๑ ๑,๑๙๘,๙๓๔ ๓๒ ๖ ๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒

ท่�มา:	 กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	(๒๕๖๔ก)

ส่ำวนความีเส่ำยหายจากสำถึานการัณภั์ยแล้ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	ม่ีจังหวัดิท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	๓๒	จังหวัดิ	รัาษฎรั 
ป็รัะสำบัภัย	๑,๔๓๔,๖๓๕	รัาย	๖๔๓,๐๗๘	ครััวเรืัอน	และมี่พื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	๒,๓๓๒,๓๗๖	ไร่ั	คิดิเป็็นมูีลค่า 
ความีเส่ำยหาย	๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑	บัาท	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖	บัาท	เมืี�อพิจารัณา 
ในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	มูีลค่าความีเส่ำยหายจากสำถึานการัณ์ภัยแล้งม่ีแนวโน้มีลดิลง	(ต่ารัางท่�	๒.๒๘)	(กรัมีป็้องกัน 
และบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ก)

ทั�งน่�	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี - มิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัยแล้ง	จำานวน	๒	จังหวัดิ	๒	อำาเภอ	 
๒	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๙	หมู่ีบ้ัานชุีมีชีน	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ค)
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สำำาหรัับัผลกรัะทบัต่่อนำ�าบัาดิาลท่�เกิดิจากการัสำูบันำ�าขึ�นมีาใช้ีและผลกรัะทบัแหล่งนำ�าบัาดิาลจากมีลพิษบันผิวดิิน	และ 
การัเติ่มีนำ�าใต้่ดิิน	(กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)	ม่ีดัิงน่�

(๑)	 พื�นท่�ภาคกลาง	ตั่�งแต่่จังหวัดิสุำโขทัย	พิจิต่รั	พิษณุโลก	กำาแพงเพชีรั	นครัสำวรัรัค์	ชัียนาท	สิำงห์บุัร่ั	สุำพรัรัณบุัร่ั	 

และอ่างทอง	เป็็นพื�นท่�ป็ลูกข้าวท่�สำำาคัญของป็รัะเทศ	เกษต่รักรัขุดิบ่ัอนำ�าบัาดิาลขนาดิ	๒ - ๔	นิ�ว	ในไร่ันาของต่นเอง	เพื�อพัฒนา 

นำ�าบัาดิาลรัะดิับัตื่�น	ความีลึกไม่ีเกิน	๓๐	เมีต่รั	ขึ�นมีาใช้ีทำานา	ป็รัะเมิีนว่าม่ีการัสูำบันำ�าบัาดิาลขึ�นมีาใช้ีในช่ีวงฤดูิแล้งไม่ีต่ำ�ากว่า	 

๓.๑๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อปี็	และม่ีการัสูำบัใช้ีนำ�าบัาดิาลในชี่วงฤดูิฝนไม่ีต่ำ�ากว่า	๑.๒๑	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อปี็	ในช่ีวง	พ.ศ.	 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒	รัะดิบัันำ�าบัาดิาลมีแ่นวโนม้ีลดิลงเฉล่�ย	๐.๗๕	เมีต่รัต่่อป็	ีใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	รัะดิบัันำ�าบัาดิาลอยูท่่�	๑๐ - ๑๕	เมีต่รั 

จากผิวดิิน	โดิยพบัว่าต่ำาบัลหนองหญ้าไซึ่	อำาเภอหนองหญ้าไซึ่	จังหวัดิสุำพรัรัณบุัร่ั	รัะดัิบันำ�าบัาดิาลลดิลงมีากท่�สุำดิ อยู่ท่�	 

๒๗	เมีต่รั	จากผิวดิิน	แม้ีว่ารัะดัิบันำ�าบัาดิาลชัี�นตื่�นในพื�นท่�จะเป็ล่�ยนแป็ลงโดิยสัำมีพันธ์กับัป็ริัมีาณฝน	แต่่เมืี�อพิจารัณา 

ต่ามีแนวโน้มีของการัเป็ล่�ยนแป็ลงรัะดัิบันำ�าบัาดิาลท่�ลดิลงอย่างต่่อเนื�องแล้ว	แสำดิงว่าบัางพื�นท่�ในภาคกลางมีก่ารัสูำบัใช้ีนำ�าบัาดิาล 

ในป็ริัมีาณท่�มีากกว่าป็ริัมีาณนำ�าท่�ไหลซึึ่มีลงสู่ำชัี�นนำ�าบัาดิาลเพิ�มีเติ่มีรัายปี็	

(๒)	 พื�นท่�เมืีองใหญ่ท่�ม่ีการัใช้ีนำ�าบัาดิาลค่อนข้างสูำง	 เช่ีน	 จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	ลำาพูน	นครัรัาชีส่ำมีา	ขอนแก่น	 

อุบัลรัาชีธาน่	และสำงขลา	เป็็นต้่น	ในบัรัเิวณท่�เป็็นท่�ตั่�งของชุีมีชีนเมีอืง	ป็รัะชีากรัอาศยัอยา่งหนาแน่น	ม่ีแหล่งท่องเท่�ยว	และ 

นิคมีอุต่สำาหกรัรัมีหรืัอโรังงานอตุ่สำาหกรัรัมี	ม่ีแนวโนม้ีรัะดัิบันำ�าบัาดิาลลดิลงอยา่งต่่อเนื�อง	เฉล่�ยมีากกวา่	๑	เมีต่รัต่่อปี็	ปั็จจุบััน 

เฉล่�ยอยู่ท่�	๑๐ - ๑๕	เมีต่รั	จากผิวดิิน

(๓)	 พื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็รัิมีณฑ์ล	ภาพรัวมีอัต่รัาการัทรัุดิตั่วเฉล่�ย	๐ - ๑	เซึ่นติ่เมีต่รัต่่อป็ี	โดิยบัางบัรัิเวณ 

ในพื�นท่�จังหวัดินครัป็ฐมีและสำมีุทรัสำาครั	การัเป็ล่�ยนแป็ลงรัะดิับันำ�าบัาดิาลของชัี�นนำ�าบัาดิาลรัะดิับัลึกท่�มีากกว่า	๑๕๐	เมีต่รั	 

ม่ีแนวโน้มีลดิลง	ซึึ่�งใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีการัพัฒนาเพื�อใช้ีนำ�าบัาดิาลท่�รัะดัิบัความีลึกมีากกว่า	๑๕๐	เมีต่รั	เพิ�มีมีากขึ�น	 

ในขณะท่�จำานวนบ่ัอสัำงเกต่การัณ์นำ�าบัาดิาลในชัี�นนำ�าบัาดิาลรัะดัิบัลึกม่ีน้อย

ตารางท่�	๒.๒๘	 สถิติควัามเส่ยหุายจากสถานการณ์์ภัยแล้้ง	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ปี

(พ.ศ.)

จำานวัน		

(จังหุวััดิ)

ควัามเส่ยหุาย

ราษฎรประสบภัย		

(ราย)

ราษฎรประสบภัย	

(ครัวัเร้อัน)

พ้�นท่�การเกษตร

(ไร่)

มูล้ค่า		

(บาท)

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

๒๕๖๓ ๓๒ ๑,๔๓๔,๖๓๕ ๖๔๓,๐๗๘ ๒,๓๓๒,๓๗๖ ๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑

หุมายเหุต๋:	 *	พ.ศ.	๒๕๖๑	ไม่ีม่ีการัป็รัะกาศเขต่ให้ความีช่ีวยเหลือ
ท่�มา:	 กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	(๒๕๖๔ก)
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นอกจากน่�	การัก่อสำร้ัางโครังการัไฟฟ้าพลังนำ�าบันแม่ีนำ�าโขงสำายป็รัะธาน	ส่ำงผลให้	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิเช่ียงรัาย	 

เลย	หนองคาย	บึังกาฬ	นครัพนมี	มุีกดิาหารั	อำานาจเจริัญ	และอุบัลรัาชีธาน่	ซึึ่�งม่ีพื�นท่�ติ่ดิกับัแม่ีนำ�าโขงม่ีแนวโน้มีได้ิรัับั 

ความีเสำ่�ยงจากผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมีข้ามีพรัมีแดิน	โดิยเมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบักับัก่อนการัพัฒนาโครังการัไฟฟ้าพลังนำ�า	พบัว่า	 

ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงดิ้านกายภาพ	คือ	อัต่รัาการัไหลของนำ�าในฤดิูแล้งและฤดิูนำ�าหลากมี่แนวโน้มีสูำงขึ�น	รัะดัิบันำ�าในฤดูิแล้ง 

ม่ีแนวโน้มีสูำงขึ�น แต่่ฤดูิฝนม่ีแนวโน้มีลดิลง	ม่ีความีเส่ำ�ยงด้ิานอัต่รัาการัไหลของนำ�าและรัะดัิบันำ�าสูำงมีากในช่ีวงเดืิอนม่ีนาคมี - 

เมีษายน	โดิยในภาพรัวมีป็รัมิีาณพื�นท่�ท่�ถูึกกัดิเซึ่าะมีม่ีากกว่าพื�นท่�ซึึ่�งถูึกทับัถึมี	สำาเหต่สุำำาคัญมีาจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงความีเร็ัว 

ในการัไหลของนำ�าและรัะดัิบันำ�า	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงด้ิานช่ีวภาพ	คือ	ชีนิดิและป็ริัมีาณป็ลาลดิลง	พืชีนำ�าบัางชีนิดิสูำญหายไป็	 

และสำาหร่ัายนำ�าจืดิลดิลง	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่,	๒๕๖๓)

๒.๕.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ม่ีการัดิำาเนินการัเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า	ดัิงน่�

๑)	 จัดิทำากฎหุมายแล้ะนโยบายท่�เก่�ยวัข้้อัง
	 ๑.๑)	 จัดิทำากฎหมีาย	เพื�อให้การับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าเป็็นไป็อย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	 

จำานวน	๔	ฉบัับั	ได้ิแก่	(๑)	กฎกรัะทรัวงการัคัดิเลือกกรัรัมีการัผู้แทนคณะกรัรัมีการัลุ่มีนำ�าในคณะกรัรัมีการัทรััพยากรันำ�า 
แห่งชีาติ่	พ.ศ.	๒๕๖๔	(๒)	กฎกรัะทรัวงการัไดิม้ีาซึึ่�งกรัรัมีการัลุ่มีนำ�าผู้แทนองคก์รัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	กรัรัมีการั	ลุ่มีนำ�า	ผู้แทนองคก์รั 
ผู้ใช้ีนำ�า	และกรัรัมีการัลุ่มีนำ�าผู้ทรังคุณวุฒิ	ในคณะกรัรัมีการัลุ่มีนำ�า	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔	(๓)	กฎกรัะทรัวงการัพ้นจากต่ำาแหน่งของ 
กรัรัมีการัลุ่มีนำ�าผู้แทนองค์กรัผู้ใช้ีนำ�า	และกรัรัมีการัลุ่มีนำ�า	ผู้ทรังคุณวุฒิอันเนื�องมีาจากเหตุ่บักพร่ัองหรืัอไม่ีสุำจริัต่ต่่อหน้าท่�	 
ม่ีความีป็รัะพฤต่ิเสืำ�อมีเส่ำย	หรืัอหย่อนความีสำามีารัถึ	พ.ศ.	๒๕๖๔	และ	(๔)	กฎกรัะทรัวงองค์กรัผู้ใช้ีนำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๔	และไดิ้ 
ออกหลักการัจำานวน	๑	ฉบัับั	คือ	ป็รัะกาศสำำานักนายกรััฐมีนต่ร่ั	เรืั�อง	หลักเกณฑ์์และวิธ่การัพิจารัณาของคณะกรัรัมีการั 
เป็ร่ัยบัเท่ยบั	ต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยทรััพยากรันำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๔	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่,	๒๕๖๔ก)

	 ๑.๒)	 บัังคับัใช้ีพรัะรัาชีกฤษฎ่กากำาหนดิลุ่มีนำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๔	ท่�ป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษา	เล่มี	๑๓๘	 
ต่อนท่�	๑๒	ก	ลงวันท่�	๑๑	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	ซึึ่�งม่ีผลใช้ีบัังคับัตั่�งแต่่วันถัึดิจากวันป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษา	สำำาหรัับัใช้ี 
ป็รัะโยชีน์ในการับัรัิหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าและสำรั้างความีรัับัรู้ัให้เกิดิความีเข้าใจต่รังกัน	ซึึ่�งกำาหนดิลุ่มีนำ�าของป็รัะเทศไทย 
เป็็น	๒๒	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	(๑)	ลุ่มีนำ�าสำาละวิน	(๒)	ลุ่มีนำ�าโขงเหนือ	(๓)	ลุ่มีนำ�าโขงต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	(๔)	ลุ่มีนำ�าช่ี	(๕)	ลุ่มีนำ�ามูีล	 
(๖)	ลุ่มีนำ�าปิ็ง	(๗)	ลุ่มีนำ�าวัง	(๘)	ลุ่มีนำ�ายมี	(๙)	ลุ่มีนำ�าน่าน	(๑๐)	ลุ่มีนำ�าเจ้าพรัะยา	(๑๑)	ลุ่มีนำ�าสำะแกกรััง	(๑๒)	ลุ่มีนำ�าป่็าสัำก	 
(๑๓)	ลุ่มีนำ�าท่าจ่น	(๑๔)	ลุ่มีนำ�าแม่ีกลอง	(๑๕)	ลุ่มีนำ�าบัางป็ะกง	(๑๖)	ลุ่มีนำ�าโต่นเลสำาบั	(๑๗)	ลุ่มีนำ�าชีายฝั�งทะเลต่ะวันออก	 
(๑๘)	ลุ่มีนำ�าเพชีรับุัร่ั - ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(๑๙)	ลุ่มีนำ�าภาคใต้่ฝั�งต่ะวันออกต่อนบัน	(๒๐)	ลุ่มีนำ�าทะเลสำาบัสำงขลา	(๒๑)	ลุ่มีนำ�า 
ภาคใต้่ต่ะวันออกต่อนล่าง	และ	(๒๒)	ลุ่มีนำ�าภาคใต้่ฝั�งต่ะวันต่ก	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่,	๒๕๖๔ข)

	 ๑.๓)	 ดิำาเนนิการัออกอนบัุัญญัติ่ต่ามีพรัะรัาชีบััญญติั่ทรััพยากรันำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึึ่�งได้ิร่ัางกฎหมีายลำาดัิบัรัอง 
ท่�ออกต่ามีความีในพรัะรัาชีบััญญัติ่ทรััพยากรันำ�า	พ.ศ.๒๕๖๑	จำานวน	๒	หมีวดิ	ท่�เก่�ยวข้อง	ได้ิแก่	(๑)	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิ 
หลักเกณฑ์์และวิธ่การัเพื�อการัอนุรัักษ์และการัพัฒนาทรััพยากรันำ�าสำาธารัณะ	ต่ามีหมีวดิ	๖	มีาต่รัา	๗๘	ซึึ่�งได้ิผ่านการัรัับัฟัง 
ความีคิดิเห็นของป็รัะชีาชีน	และผู้ม่ีส่ำวนเก่�ยวข้องหรืัอผู้ม่ีส่ำวนได้ิส่ำวนเส่ำยเสำร็ัจสิำ�นแล้ว	โดิยผ่านความีเห็นชีอบัคณะกรัรัมีการั 
พัฒนากฎหมีายกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมีแล้ว	ปั็จจุบัันอยู่รัะหว่างเสำนอคณะอนุกรัรัมีการัพิจารัณา 
กลั�นกรัองกฎหมีายด้ิานบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า	เพื�อพิจารัณา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงเสำนอคณะกรัรัมีการัทรััพยากรันำ�า 
แห่งชีาติ่ให้ความีเห็นชีอบั	และ	(๒)	(ร่ัาง)	กฎหมีาย	กฎ	รัะเบ่ัยบัท่�เก่�ยวข้องภายใต้่พรัะรัาชีบััญญัติ่ทรััพยากรันำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๑	 
ภายใต้่หมีวดิ	๔	การัจัดิสำรัรันำ�าและการัใช้ีนำ�า	ต่ามีมีาต่รัา	๔๕	มีาต่รัา	๔๗	มีาต่รัา	๕๐	และมีาต่รัา	๕๑	ซึึ่�งได้ิยกร่ัาง 
กฎกรัะทรัวง	ป็รัะกาศกรัะทรัวงฯ	และป็รัะกาศกรัมีทรััพยากรันำ�า	ดัิงกล่าว	โดิยผ่านการัรัับัฟังความีคิดิเห็นของป็รัะชีาชีน	 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องและผู้ม่ีส่ำวนได้ิส่ำวนเส่ำยแล้วทุกภูมิีภาคในป็รัะเทศ	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	๒๕๖๓)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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	 ๑.๔)	 ดิำาเนินการั	ได้ิแก่	 (๑)	กำาหนดิพื�นท่�เป้็าหมีาย	(Area	Based)	และโครังการัสำำาคัญเพื�อแก้ไข 
ปั็ญหาอย่างเป็็นรัะบับัภายใต้่แผนแม่ีบัทการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า	๒๐	ปี็	ได้ิกำาหนดิพื�นท่�เป้็าหมีายในการัแก้ไขปั็ญหา 
และพัฒนาอย่างเป็็นรัะบับั	(Area	Based)	เพื�อให้ทุกหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องเร่ังดิำาเนินการัขับัเคลื�อนในเป้็าหมีายเด่ิยวกัน 
ทั�งป็รัะเทศ	รัวมี	๖๖	แห่ง	(๒)	ป็รัะเมิีนสิำ�งแวดิล้อมีรัะดัิบัยุทธศาสำต่ร์ั	(Strategic	Environmental	Assessment:	SEA)	 
เพื�อกำาหนดินโยบัาย	หรืัอวางแผนการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�ลุ่มีนำ�า	โดิยให้ความีสำำาคัญกับัการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของป็รัะชีาชีน	คำานึงถึึง 
การัพัฒนาอย่างสำมีดุิล	ทั�งด้ิานเศรัษฐกิจ	สัำงคมีและสิำ�งแวดิล้อมี	ปั็จจุบัันศึกษาแล้ว	๗	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	สำะแกกรััง	บัางป็ะกง	ช่ี	มูีล	 
เพชีรับุัร่ั - ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	ภาคใต้่ฝั�งต่ะวันออก	และภาคใต้่ฝั�งต่ะวันต่ก	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	๒๕๖๔	ศึกษา	๒	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	 
แม่ีกลอง	และโขงต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ส่ำวนลุ่มีนำ�าท่�เหลือจะดิำาเนินการัต่ามีแผนให้แล้วเสำร็ัจภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๗	(๓)	จัดิทำา 
ผังนำ�า	เพื�อกำาหนดิเส้ำนทางนำ�าให้เชืี�อมีต่่อกันอย่างเป็็นรัะบับั	โดิยอยูร่ัะหว่างศึกษา	๘	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	ลุ่มีนำ�าสำะแกกรััง	เจ้าพรัะยา	 
ป่็าสัำก	ท่าจ่น	แม่ีกลอง	บัางป็ะกง	ช่ี	มูีล	ปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ศึกษา	๖	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	ปิ็ง	วัง	ยมี	น่าน	โขงต่ะวันออก 
เฉ่ยงเหนือ	และภาคใต่้ฝั�งต่ะวันออกต่อนบัน	(๔)	สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่	ร่ัวมีกับัองค์กรัความีร่ัวมีมืีอรัะหว่าง 
ป็รัะเทศเยอรัมัีน	(German	International	Cooperation	หรืัอ	GIZ)	ดิำาเนินโครังการัด้ิานนำ�าภายใต้่ความีร่ัวมีมืีอไทย - 
เยอรัมัีน	ด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภมิูีอากาศ	(Thai - German	Climate	Programme - Water:	TGCP - Water)	โดิยอยู่ 
รัะหว่างเชืี�อมีโยงแนวคิดิดัิงกล่าวสู่ำนโยบัายด้ิานนำ�าของป็รัะเทศและนำาไป็สู่ำการัป็ฏิบััติ่ในรัะดัิบัจังหวัดิและท้องถิึ�น	นำาร่ัอง 
ในพื�นท่�ลุ่มีนำ�ายมี	และสำะแกกรััง	(๕)	การัพัฒนานำ�าบัาดิาลเพื�อรัองรัับัความีต้่องการัในอนาคต่	โดิยม่ีรูัป็แบับัการัพัฒนา 
ต่ามีวัต่ถุึป็รัะสำงค์การัใช้ีป็รัะโยชีน์และศักยภาพของพื�นท่�	 (๖)	โครังการัผลิต่นำ�าจืดิจากนำ�าทะเล	(Desalination)	ม่ีแผน 
ดิำาเนินการัในพื�นท่�ภาคต่ะวันออก	เพื�อให้ม่ีศักยภาพเพ่ยงพอท่�จะรัองรัับัเหตุ่การัณ์การัขาดิแคลนนำ�า	โดิยม่ีขนาดิกำาลัง 
ผลิต่ของรัะบับั	Desalination	ท่�	๒๐๐,๐๐๐	ลบั.มี./วัน	เนื�องจากสำามีารัถึรัองรัับัความีต้่องการัใช้ีนำ�าเพื�อการัอุป็โภคบัริัโภค 
และอุต่สำาหกรัรัมีทั�งหมีดิ	(สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่,	๒๕๖๔ก)

๒)	 การบรรเทาแล้ะแก้ไข้ปัญหุาภัยแล้้งแล้ะอ๋ัทกภัย
	 ๒.๑)	 จัดิตั่�งศูนยอ์ำานวยการัเฉพาะกิจแก้ไขและบัรัรัเทาวิกฤต่ภัยแลง้	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔	เพื�อหาแนวทาง 

การัดิำาเนินงานแก้ไขวิกฤต่ภัยแล้ง	และบัูรัณาการัให้ความีช่ีวยเหลือป็รัะชีาชีนท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากวิกฤต่ภัยแล้ง	ให้เป็็นไป็ 
อยา่งม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	ม่ีการับูัรัณาการั	และเชืี�อมีโยงนโยบัายไป็สู่ำการัป็ฏิบััติ่ในพื�นท่�จัดิเต่ร่ัยมีเครืั�องจักรัและเครืั�องมืีอ	จำานวน	 
๕,๙๓๕	หน่วย	ป็รัะจำาทั�ง	๗๖	จังหวัดิ	พร้ัอมีทั�งสัำ�งการัให้เจ้าหน้าท่�ในพื�นท่�ให้เฝ้ารัะวังและติ่ดิต่ามีสำถึานการัณ์นำ�าอยา่งใกล้ชิีดิ 
ในทุกพื�นท่�	โดิยม่ีมีาต่รัการับัรัิหารัจัดิการันำ�าในพื�นท่�เฝ้ารัะวังเส่ำ�ยงภาวะนำ�าแล้งด้ิานการัเกษต่รั	จัดิทำาโครังการัจ้างแรังงาน 
ชีลป็รัะทาน	เพื�อช่ีวยเหลือเกษต่รักรั	พ.ศ.	๒๕๖๔	เป้็าหมีาย	๙๔,๐๐๐	คน	วงเงิน	๕,๖๖๒	ล้านบัาท	โดิยจ้างแรังงาน	๙,๕๔๖	คน	 
วงเงิน	๑๓๓.๒๘	ล้านบัาท	(กรัมีชีลป็รัะทาน,	๒๕๖๔)

	 ๒.๒)	 ดิำาเนินโครังการัอนุรัักษ์	ฟ้�นฟู	พัฒนาแหล่งนำ�าและบัริัหารัจัดิการันำ�า	ต่ามีแผนพรัะรัาชีบััญญัติ่ 
งบัป็รัะมีาณ	จำานวน	๗๐	แห่ง	ผลท่�คาดิว่าจะได้ิรัับัเมืี�อดิำาเนินการัแล้วเสำร็ัจ	คิดิเป็็นป็ริัมีาณนำ�าท่�ได้ิรัับั	จำานวน	๑๐๕	 
ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ป็รัะชีาชีนไดิ้รัับัป็รัะโยชีน์	จำานวน	๓๐,๔๔๗	ครััวเรืัอน	และพื�นท่�การัเกษต่รัได้ิรัับัป็รัะโยชีน์	จำานวน	 
๑๑๔,๙๘๔	ไร่ั	และโครังการัพัฒนาและเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพรัะบับักรัะจายนำ�า	ต่ามีแผนพรัะรัาชีบััญญัติ่งบัป็รัะมีาณ	จำานวน	 
๑๑๘	แห่ง	ผลท่�คาดิว่าจะได้ิรัับัเมืี�อดิำาเนินการัแล้วเสำร็ัจ	คิดิเป็็นป็ริัมีาณนำ�าท่�ได้ิรัับั	จำานวน	๕๗	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	ป็รัะชีาชีน 
ได้ิรัับัป็รัะโยชีน์	จำานวน	๒๑,๐๑๘	ครััวเรืัอน	และพื�นท่�การัเกษต่รัได้ิรัับัป็รัะโยชีน์	จำานวน	๙๔,๐๐๘	ไร่ั	(กรัมีทรััพยากรันำ�า,	 
๒๕๖๔)

	 ๒.๓)	 จัดิทำาแบับัป็รัะเมิีนความีต้่องการัหลังเกิดิสำาธารัณภัยสำำาหรัับัภาคการัเกษต่รั	และได้ินำาไป็ทดิลอง 
ใช้ีเก็บัข้อมูีลความีเส่ำยหาย	ความีสูำญเส่ำย	และผลกรัะทบัทางเศรัษฐกิจในภาคดัิงกล่าว	ในพื�นท่�อำาเภอวาริันชีำารัาบั	จังหวัดิ 
อุบัลรัาชีธาน่	ภายหลังจากเหตุ่การัณ์อุทกภัย	ในป็ลายปี็	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	และไดิ้ม่ีการัป็รัะชีุมีหน่วยงานภาครััฐ	เพื�อร่ัวมีจัดิทำา 
กรัอบัแนวทางในการัฟ้�นฟู	ภายหลังเกิดิสำาธารัณภัย	และการัจัดิทำาแบับัป็รัะเมีินในการัป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงจากอุทกภัยและ 
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ดิินโคลนถึล่มีรัะดัิบัชุีมีชีนและได้ิทดิลองใช้ีเครืั�องมืีอดัิงกล่าว	ในหมู่ีบ้ัานบ่ัอหลวง	ต่ำาบัลบ่ัอเกลือใต้่	อำาเภอบ่ัอเกลือ	จังหวัดิน่าน	 
เพื�อนำาไป็ใช้ีในการัจัดิทำาแผนท่�	สำารัสำนเทศทางภูมิีศาสำต่ร์ัด้ิานอุทกภัยและดิินโคลนถึล่มี	รัวมีถึึงแนวทางในการัจัดิการัอุทกภัย 
และดิินโคลนถึล่มีของหมู่ีบ้ัานบ่ัอหลวง	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ข)

	 ๒.๔)	 ดิำาเนินโครังการัจัดิการัอุทกภัยโดิยอาศัยชุีมีชีนเป็็นฐาน	(Community - Based	Flood	Management:	 
CBFM)	ส่ำงเสำริัมีให้ชุีมีชีนเป็็นแกนกลางในการัจดัิทำาแผนจดัิการัอทุกภัยรัะดัิบัชุีมีชีน	ทั�งข้อมูีลพื�นท่�เส่ำ�ยงภัย	แนวทางการัจดัิการั 
ความีเส่ำ�ยงอุทกภัย	ขั�นต่อนการัแจ้งเตื่อนภัย	การัเต่ร่ัยมีเส้ำนทางอพยพและพื�นท่�ป็ลอดิภัย	จัดิการัฝึกซ้ึ่อมีแผนการัจัดิการั 
อุทกภัยรัะดัิบัชุีมีชีน	การัถึอดิบัทเร่ัยน	ปั็จจัยความีสำำาเร็ัจ	ปั็ญหาอุป็สำรัรัค	เพื�อให้ชุีมีชีนม่ีแผนการัจัดิการัอุทกภัยได้ิต่รังจุดิ 
และม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	และเหมีาะสำมีกับับัริับัทของพื�นท่�และพร้ัอมีรัับัมืีออุทกภัยในเบืั�องต้่น	นำาไป็สู่ำการัสำร้ัางชุีมีนุมีท่�ป็ลอดิภัย 
จากภัยพิบััติ่ด้ิานนำ�าอย่างยั�งยืน	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	จะขยายพื�นท่�ดิำาเนินการัไป็ยังพื�นท่�เส่ำ�ยงอุทกภัยใน	๑๔	จังหวัดิ	รัวมี	 
๒๐	อำาเภอ	ครัอบัคลุมี	๔	ภูมิีภาค	ทั�วป็รัะเทศ	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ง)

	 ๒.๕)	 ดิำาเนินโครังการัวิจัยและพัฒนาข้อมูีลเชิีงพื�นท่�และแผนท่�ภูมิีศาสำต่ร์ัเพื�อการัจัดิการัความีเส่ำ�ยง 
จากสำาธารัณภัยโดิยใช้ีชุีมีชีนเป็็นฐาน	โดิยดิำาเนินการัในพื�นท่�ต่ำาบัลเมืีองฝาง	อำาเภอเมืีองบุัร่ัรััมีย์	จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์	ได้ิแก่	 
(๑)	เสำริัมีสำร้ัางองค์ความีรู้ั	ความีเข้าใจ	และทักษะด้ิานการัป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงจากสำาธารัณภัยแก่บุัคลากรัภาครััฐ	หน่วยงาน 
ภาค่เครืัอข่ายท่�เก่�ยวข้อง	และป็รัะชีาชีนในพื�นท่�	(๒)	รัวบัรัวมีและจัดิเก็บัข้อมูีล	วิเครัาะห์ข้อมูีล	และจัดิทำาฐานข้อมูีลพื�นท่� 
เส่ำ�ยงภัยโดิยให้ชุีมีชีนม่ีส่ำวนร่ัวมี	และ	(๓)	จัดิทำาแผนท่�เส่ำ�ยงภัยและแนวทางการัจัดิการัความีเส่ำ�ยงจากสำาธารัณภัยโดิยใช้ีชุีมีชีน 
เป็็นฐาน	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔ง)

	 ๒.๖)	 การัดิำาเนินการัพัฒนาเทคโนโลย่ขั�นสูำงและรัะบับัสำารัสำนเทศดิ้านการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า	 
โดิยดิำาเนินการั	ได้ิแก่	(๑)	เพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพรัะบับัฐานข้อมูีล	การัให้บัริัการัคลังข้อมูีลและภูมิีอากาศแห่งชีาติ่	โดิยออกแบับั 
รัะบับั	สำำาหรัับั	Disaster	Recovery	Site:	DR	Site	แล้วเสำร็ัจ	รัวบัรัวมีรัูป็แบับัสำารัสำนเทศ	ศึกษารูัป็แบับัโครังสำรั้างข้อมูีล	 
จัดิกลุ่มีข้อมูีลภูมิีสำารัสำนเทศ	และส่ำงมีอบัคอมีพิวเต่อร์ัและติ่ดิตั่�งอุป็กรัณ์ท่�เก่�ยวข้องแล้วเสำร็ัจ	ซึึ่�งอยู่รัะหว่างการัออกแบับั 
และพัฒนารัะบับั	(๒)	การัต่่อยอดิพัฒนารัะบับัสำำารัวจทางนำ�าแบับัหนึ�งอุป็กรัณ์ท่�รัะบับัหลายรูัป็ลักษณ์	โดิยติ่ดิตั่�งและทดิสำอบั 
ป็รัับัแต่่งคา่การัทำางานของรัะบับัควบัคมุีการัทำางานแบับัอตั่โนมีติั่	ในชีดุิทดิสำอบัการัทำางานท่�สำร้ัางขึ�นเพื�อทดิสำอบัป็รัะสำทิธิภาพ 
การัทำางานของรัะบับัโดิยรัวมีบันบัก	และ	(๓)	การัป็รัับัป็รุังป็รัะสิำทธิภาพรัะบับัติ่ดิต่ามี	วิเครัาะห์	และบัริัหารัจัดิการันำ�า	 
โดิยป็รัะเมิีนและวิเครัาะห์ข้อมูีลฝนดิาวเท่ยมี	Gallon	Per	Minute:	GPM	ออกแบับัการัเชืี�อมีโยงข้อมูีล	Global	 
Navigation	Satellite	System:	GNSS	ข้อมูีลโทรัมีาต่รั	และรัะบับัจัดิทำาแผนท่�แสำดิงป็ริัมีาณไอนำ�าในอากาศแล้วเสำร็ัจ	 
อยู่รัะหว่างพัฒนารัะบับัป็รัะมีวลผลและแสำดิงผลแผนท่�	PWV	และวิเครัาะห์ผลกรัะทบัของการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ 
ต่่อการัผลิต่ภาคการัเกษต่รั	ซึึ่�งการัพัฒนาและเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพรัะบับัสำนับัสำนุนการับัริัหารัจัดิการันำ�า	ทำาให้คลังข้อมูีล 
นำ�าแห่งชีาติ่	พร้ัอมีด้ิวยรัะบับัวิเครัาะห์	ติ่ดิต่ามี	และสำนับัสำนุนการับัริัหารัจัดิการันำ�าม่ีความีทันสำมัียและได้ิรัับัการัพัฒนา 
ป็รัะสำิทธิภาพอย่างต่่อเนื�อง	สำนับัสำนุนและทำางานรั่วมีกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการับัรัิหารัจัดิการันำ�าทั�งในสำภาวะป็กต่ิ 
และวิกฤต่	(สำถึาบัันสำารัสำนเทศทรััพยากรันำ�า	(องค์การัมีหาชีน),	๒๕๖๓)

	 ๒.๗)	 โครังการัพัฒนาวิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลย่เพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าต่ามีแนวพรัะรัาชีดิำาริั 
โดิยชุีมีชีนอย่างยั�งยืน	 โดิยดิำาเนินการั	 ได้ิแก่	 (๑)	สำร้ัางบุัคลากรั	 พัฒนาศักยภาพคนในพื�นท่�ให้สำามีารัถึบัรัิหารั 
จั ดิการัทรััพยากรันำ�า ชุีมีชีน	 ด้ิวยวิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลย่ไ ด้ิด้ิวยต่นเอง	 เ พื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า 
ต่ามีแนวพรัะรัาชีดิำาริั	และขยายผลไป็สู่ำพื�นท่�อื�น	โดิยถ่ึายทอดิองค์ความีรู้ัการัป็รัะยุกต์่ใช้ีวิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลย่ 
ในการับัรัิหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าชุีมีชีน	จัดิอบัรัมีแลกเป็ล่�ยนเร่ัยนรู้ัการัดิำาเนินงานเกษต่รัต่ามีแนวทฤษฎ่ใหม่ี	เพื�อการั 
ทำางานและวางแผนบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	เช่ีน	การัถ่ึายทอดิความีรู้ัเชิีงป็ฏิบััติ่การัพ่�นำาน้อง 
รัักษ์นำ�าต่ามีแนวพรัะรัาชีดิำาริั	รััชีกาลท่� ๙ จังหวัดิกาญจนบัุร่ั	เพื�อเร่ัยนรู้ัการัสำร้ัางฝายชีะลอความีชุ่ีมีชืี�นและดัิกต่ะกอน	 
การัอนรัุักษ์	ดิิน	นำ�า	ป่็า	ต่ามีแนวพรัะรัาชีดิำาริั	ให้แก่กลุ่มีเยาวชีน	ชีาวบัา้น	ครูั	และบัคุคลากรัทางการัศกึษา	(๒)	ป็รัะสำานการัทำางาน	 
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และวางแผนบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าชุีมีชีน	เพื�อนำาไป็สู่ำงานพัฒนาและฟ้�นฟูแหล่งนำ�า	สำร้ัางต้่นแบับัการับัริัหารัจัดิการั
ทรััพยากรันำ�าท่�เหมีาะสำมีกับัภูมิีสัำงคมี	 โครังสำร้ัางหรืัอแหล่งนำ�าสำามีารัถึใช้ีงานได้ิอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	โดิยชุีมีชีนเครืัอข่าย	 
๖๐	ชุีมีชีน	ได้ิจัดิทำาข้อเสำนอโครังการัและสัำญญา	เพื�อดิำาเนินงานด้ิานพัฒนาแหล่งนำ�า	ตั่วอย่างเกษต่รัต่ามีแนวทฤษฎ่ใหม่ี	 
และพัฒนาศักยภาพเยาวชีน	และ	 (๓)	ดิำาเนินงานพัฒนาและฟ้�นฟูแหล่งนำ�าและเกษต่รั	สำร้ัางต้่นแบับัความีสำำาเร็ัจการับัริัหารั
จัดิการัทรััพยากรันำ�า	โดิยแบ่ังการัดิำาเนินงานออกเป็็น	๓	ด้ิาน	ได้ิแก่	ด้ิานพัฒนาฟ้�นฟูแหล่งนำ�า	ด้ิานพัฒนาเกษต่รัต่ามีแนวทฤษฎ่ใหม่ี  
และด้ิานพัฒนาเครืัอข่ายเยาวชีน

	 ๒.๘)	 การัดิำาเนินการัด้ิานการัเติ่มีนำ�าใต้่ดิิน	เพื�อฟ้�นฟูแหล่งนำ�าบัาดิาลในพื�นท่�ป็รัะสำบัปั็ญหารัะดัิบันำ�าบัาดิาล 
ลดิลง	ปั็ญหาการัแคลนนำ�าในช่ีวงฤดูิแล้ง	และบัรัรัเทาปั็ญหานำ�าท่วมีขัง	ได้ิแก่	(๑)	อบัรัมีถ่ึายทอดิองค์ความีรู้ัด้ิานการัเติ่มีนำ�า 
ใต้่ดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑ - ๒๕๖๓	ให้แก่	หน่วยงานรัาชีการั	องค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�น	และป็รัะชีาชีนทั�วไป็	ในพื�นท่�จังหวัดิ 
สุำโขทัย	จังหวัดิพิษณุโลก	จังหวัดิพิจิต่รั	และจังหวัดิกำาแพงเพชีรั	รัวมีผู้เข้าร่ัวมีอบัรัมีจำานวน	๗๗๐	คน	(๒)	จัดิทำาแนวทาง 
การัเต่ิมีนำ�าใต่้ดิินของป็รัะเทศไทย	แผนท่�ความีเหมีาะสำมีในการัเต่ิมีนำ�าใต่้ดิินของป็รัะเทศไทย	และคู่มืีอการัก่อสำร้ัางรัะบับั 
เติ่มีนำ�าใต้่ดิินรัะดัิบัตื่�น	พร้ัอมีทั�งเผยแพร่ัให้หน่วยงานรัาชีการัท่�เก่�ยวข้อง	(๓)	ก่อสำร้ัางรัะบับัเติ่มีนำ�าใต้่ดิินรัะดัิบัตื่�นผ่านบ่ัอวง 
คอนกร่ัต่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๕๐๐	แห่ง	ในพื�นท่�อำาเภอบัางรัะกำา	จังหวัดิพิษณุโลก	และก่อสำร้ัางรัะบับัเติ่มีนำ�าด้ิวยรัะบับั 
หลังคานำ�าฝนผ่านบ่ัอวงคอนกร่ัต่	จำานวน	๓๐	แห่ง	พื�นท่�จังหวัดิรัะยองและจันทบุัร่ั	(๔)	ดิำาเนินโครังการัเติ่มีนำ�าใต้่ดิินรัะดัิบัตื่�น	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดิยอยู่รัะหว่างการัก่อสำร้ัางรัะบับัเต่ิมีนำ�าใต้่ดิินรัะดิับัตื่�นผ่านบ่ัอวงคอนกร่ัต่	จำานวน	๑,๐๐๐	แห่ง	(๑,๐๐๐	 
ต่ำาบัล)	ทั�วป็รัะเทศ	(กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล,	๒๕๖๔)

๓)	 การผลั้กดัินนำ�าเค็ม
	 ดิำาเนินการัแก้ไขปั็ญหาความีเค็มีในแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาต่อนล่าง	(กรัมีชีลป็รัะทาน,	๒๕๖๔)	ดัิงน่�
	 ๑)	 แผนงานรัะยะเร่ังด่ิวน	เพิ�มีการัรัะบัายนำ�าเขื�อนป่็าสัำกชีลสิำทธิ�	 ตั่�งแต่่วันท่�	๓	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	 

เวลา	๐๖.๐๐	น.	จากอัต่รัา	๕๐	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่	เป็็น	๗๕	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่	ถึึงวันท่�	๘	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	 
เวลา	๐๖.๐๐	น.	หลังจากนั�นลดิเหลืออัต่รัา	๔๕	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่	และควบัคุมีป็ริัมีาณนำ�าไหลผ่านเขื�อนพรัะรัามีหก 
ในอัต่รัา	๖๐	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่	ตั่�งแต่่วันท่�	๕	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	เวลา	๐๖.๐๐	น.	ถึึงวันท่�	๑๐	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	 
เวลา	๐๖.๐๐	น.	หลังจากนั�นลดิลงเหลือ	๒๕	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่

	 ๒)	 แผนงานรัะยะสัำ�น	ดิำาเนินการัโดิย	(๑)	ป็รัะสำานงานกับัการัป็รัะป็านครัหลวง	เพื�อเฝ้ารัะวังนำ�าทะเล 
หนุนสูำงในช่ีวงเดืิอนกุมีภาพันธ์ถึึงสิำ�นเดืิอนเมีษายน	เพื�อเต่ร่ัยมีการับัริัหารัจัดิการันำ�า	ซึึ่�งเป็็นช่ีวงเวลาท่�เหมีาะสำมีเพื�อควบัคุมี 
ค่าความีเค็มีในแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาไม่ีให้เกินเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	(๒)	ทำาหนังสืำอขอความีร่ัวมีมืีอผู้ว่ารัาชีการัจังหวัดิในเขต่ลุ่มีนำ�า 
เจ้าพรัะยา	และกรัะทรัวงมีหาดิไทย	ท่�รัับันำ�าจากแมี่นำ�าเจ้าพรัะยา	(๓)	กรัมีชีลป็รัะทานรั่วมีกับัการัไฟฟ้าฝ่ายผลิต่	รัะบัายนำ�า 
จาก	๔	เขื�อนหลัก	ป็รัะกอบัด้ิวย	เขื�อนภูมิีพล	เขื�อนสิำริักิติ่�	เขื�อนนเรัศวรั	และเขื�อนป่็าสัำกชีลสิำทธิ�	รัวมีถึึงเขื�อนรัะบัายนำ�า	ได้ิแก่	 
เขื�อนเจ้าพรัะยา	และเขื�อนพรัะรัามีหก	ให้ม่ีความีเหมีาะสำมีเพื�อควบัคุมีความีเค็มีในแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	(๔)	บัริัหารัจัดิการั 
เปิ็ดิและปิ็ดิป็รัะตู่รัะบัายนำ�าคลองลัดิโพธิ�	ต่ามีจังหวะการัขึ�นลงของนำ�าทะเล	เพื�อควบัคุมีค่าความีเค็มีในแมี่นำ�าเจ้าพรัะยา	 
(๕)	 ผันนำ�าจากลุ่มีนำ�าแม่ีกลอง	 ผ่านคลองพรัะยาบัรัรัลือลงสู่ำแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาทางสำถึาน่สูำบันำ�าสิำงหนาท	๒	โดิยอัต่รัา 
ไม่ีน้อยกว่า	๓๐	ลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวินาท่	ต่ามีท่�เคยดิำาเนินการัในฤดูิแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๓	(๖)	ป็รัะสำานสำำานักการัรัะบัายนำ�า	 
กรุังเทพมีหานครั	ลดิการัสำบูัรัะบัายนำ�าลงแมีน่ำ�าเจ้าพรัะยาในชีว่งนำ�าทะเลหนนุสูำง	เพื�อรัักษาคณุภาพนำ�าในแมีน่ำ�าเจ้าพรัะยา	และ	 
(๗)	การัป็รัะป็านครัหลวง	ร่ัวมีกับัการัป็รัะป็าส่ำวนภูมิีภาคป็ทุมีธาน่	และกรัมีชีลป็รัะทานป็ฏิบััติ่การักรัะแทกลิ�มีความีเค็มี 
ในแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาด้ิวยวิธ่	Water	Hammer	Operation	ในช่ีวงนำ�าทะเลหนุนสูำงให้เกิดิป็รัะสิำทธิภาพสูำงสุำดิ

๒.๕.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณ์ทรััพยากรันำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยทั�วป็รัะเทศ	๑,๕๒๗.๓	มิีลลิเมีต่รั	ต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่ 

หรืัอป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยคาบั	๓๐	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๒๔ - ๒๕๕๓)	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๓.๖๙	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนป็ริัมีาณนำ�าท่า 
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โดิยธรัรัมีชีาติ่เฉล่�ยทั�งปี็	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณ	๑๙๙,๙๓๙.๐๙	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓๑.๓๖	จาก	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัอ่างเก็บันำ�าขนาดิใหญ่ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการัลดิลงเล็กน้อย	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๑.๑๐	 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	และอ่างเก็บันำ�าขนาดิกลางมี่ป็ริัมีาต่รันำ�าใช้ีการั	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๕๙.๔๙	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำำาหรัับัป็รัิมีาณ 
นำ�าบัาดิาล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณกกัเก็บัรัวมีทั�งป็รัะเทศ	๑,๑๓๗,๕๘๗	ลา้นลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อป็	ีโดิยรัะดัิบันำ�าบัาดิาล 
ไม่ีค่อยม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงมีากนัก	ด้ิานคุณภาพนำ�าบัาดิาล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	นำ�าบัาดิาลทั�วไป็ม่ีคุณภาพด่ิ	อยู่ในเกณฑ์์ 
มีาต่รัฐานนำ�าบัาดิาลท่�ใช้ีบัริัโภคได้ิต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่นำ�าบัาดิาล	พ.ศ.	๒๕๒๐	แต่่บัางพื�นท่�ม่ีป็ริัมีาณธาตุ่เหล็กและแมีงกาน่สำ 
ในป็ริัมีาณสูำง	บัางพื�นท่�ทิ�งขยะชุีมีชีน	แหล่งรัับักำาจัดิกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	และนิคมีอุต่สำาหกรัรัมี	ต่รัวจพบัป็ริัมีาณ 
โลหะหนักเป็็นพิษและสำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่ายเกินเกณฑ์์มีาต่รัฐานนำ�าบัาดิาล	ในพื�นท่�ชีายฝั�งทะเลด้ิานอ่าวไทยและบัรัิเวณ 
ทะเลสำาบัสำงขลา	คุณภาพนำ�าบัาดิาลมี่ความีกรั่อยเค็มีเพิ�มีขึ�น	และคุณภาพนำ�าบัาดิาลในบัางจุดิเป็ล่�ยนจากจืดิเป็็นกรั่อยเค็มี	 
อย่างไรัก็ต่ามี	ป็รัะเทศไทยม่ีความีต้่องการัใช้ีนำ�าทุกกิจกรัรัมีใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รัวมีทั�งสิำ�น	๓,๕๘๙.๒๕	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	 
โดิยเป็็นการัใช้ีนำ�าเพื�อเกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๖๓.๙๑	รัองลงมีาคือ	เพื�อการัรัักษารัะบับันิเวศ	อุป็โภคบัริัโภค	 
และอุต่สำาหกรัรัมี	เมืี�อพิจารัณาเชิีงพื�นท่�ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัว่า	พื�นท่�เกษต่รันำ�าฝน	(นอกเขต่ชีลป็รัะทาน)	ม่ีป็ริัมีาณนำ�าต้่นทุน 
มีากกว่าความีต่้องการัใช้ีนำ�า	สำำาหรัับัพื�นท่�ชีลป็รัะทานใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 ม่ีการัวางแผนจัดิสำรัรันำ�าในชี่วงฤดูิแล้ง	 
รัวมีทั�งสิำ�น	๑๗,๑๒๒	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยม่ีแผนการัจัดิสำรัรัเพื�อใช้ีในภาคการัรัักษารัะบับันิเวศและอื�นๆ	มีากท่�สุำดิ	 
รัองลงมีาคือ	ภาคเกษต่รักรัรัมี	อุป็โภคบัริัโภค	และอุต่สำาหกรัรัมี	ส่ำวนแผนการัจัดิสำรัรันำ�าในช่ีวงฤดูิฝน	พ.ศ.	๒๕๖๔	รัวมี 
ทั�งสิำ�น	๓๒,๓๓๙	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รั	โดิยม่ีแผนการัจัดิสำรัรัเพื�อใช้ีในภาคเกษต่รักรัรัมีมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาคือ	การัรัักษา 
รัะบับันิเวศและอื�นๆ	อุป็โภคบัรัิโภค	และอุต่สำาหกรัรัมี	ต่ามีลำาดัิบั	สำำาหรัับัการัใช้ีนำ�าบัาดิาลสำำาหรัับับ่ัอเอกชีนท่�ขออนุญาต่ใช้ี	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการัใช้ีจริัง	๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕	ลูกบัาศก์เมีต่รั

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิจัดิทำากฎหมีาย	จำานวน	๔	ฉบัับั	เพื�อให้การับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าเป็็นไป็อย่าง 
ม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	และกฎหมีายม่ีผลบัังคับัใช้ีโดิยสำมีบูัรัณ์	การัป็รัะเมิีนสิำ�งแวดิล้อมีรัะดัิบัยทุธศาสำต่ร์ั	พื�นท่�ลุ่มีนำ�า	โดิยศึกษาแล้ว	 
๗	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	สำะแกกรััง	บัางป็ะกง	ช่ี	มูีล	เพชีรับัุร่ั - ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	ภาคใต่้ฝั�งต่ะวันออก	และภาคใต่้ฝั�งต่ะวันต่ก	เพื�อให้ 
สำอดิคล้องกับัแผนแม่ีบัทการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�า	๒๐	ปี็	ดิำาเนินการับัรัรัเทาและแก้ไขปั็ญหาภัยแล้งและอุทกภัย	 
โดิยจัดิตั่�งศูนยอ์ำานวยการัเฉพาะกิจแก้ไขและบัรัรัเทาวิกฤต่ภัยแล้ง	พ.ศ.	๒๕๖๓/๒๕๖๔	เพื�อหาแนวทางการัดิำาเนินงานแก้ไข 
วิกฤต่ภัยแล้ง	และบูัรัณาการัให้ความีช่ีวยเหลือป็รัะชีาชีน	รัวมีทั�งดิำาเนินโครังการัอนุรัักษ์	ฟ้�นฟู	พัฒนาแหล่งนำ�าและบัริัหารั 
จัดิการันำ�า	ต่ามีแผนพรัะรัาชีบััญญัติ่	งบัป็รัะมีาณ	จำานวน	๗๐	แห่ง	และโครังการัพัฒนาและเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพรัะบับักรัะจายนำ�า	 
ต่ามีแผนพรัะรัาชีบััญญัติ่งบัป็รัะมีาณ	จำานวน	๑๑๘	แห่ง	นอกจากน่�	 ม่ีการับัรัิหารัจัดิการัทรััพยากรันำ�าชุีมีชีนต่ามีแนว 
พรัะรัาชีดิำาริั	ต่ลอดิจนติ่ดิต่ามีการับัริัหารัจัดิการันำ�าเพื�อรัักษารัะบับันิเวศในลุ่มีนำ�า	อาทิ	การัรัะบัายนำ�าจากเขื�อนหรืัอผันนำ�า 
เพื�อผลักดัินนำ�าเค็มี	(รูัป็ท่�	๒.๒๕)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 ส่ำงเสำริัมีการับัริัหารัจัดิการันำ�าโดิยการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของป็รัะชีาชีน	และผู้ม่ีส่ำวนได้ิส่ำวนเส่ำยทุกภาคส่ำวน	โดิยอาศัย 

กลไกคณะกรัรัมีการัลุ่มีนำ�า
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่	กรัมีชีลป็รัะทาน	กรัมีทรััพยากรันำ�า	กรัมี 

ทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	
๒)	 จัดิหานำ�าอุป็โภค	บัริัโภค	ให้ครัอบัคลุมีทุกพื�นท่�	รัวมีทั�งการัจัดิหานำ�าสำำารัองในพื�นท่�ขาดิแคลนในรัาคา 

ท่�เหมีาะสำมี
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่	กรัมีชีลป็รัะทาน	กรัมีทรััพยากรันำ�า	 

กรัมีทรััพยากรันำ�าบัาดิาล	กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	การัป็รัะป็าส่ำวนภูมิีภาค	และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น
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รูปท่�	๒.๒๕	 แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ทรัพยากรนำ�า

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมือง

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การแพรระบาดของโรคโควิด 19

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- ความตองการน้ําใชเพ่ือการเกษตร 

  อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค การทองเท่ียว 

  และสาธารณสุข

- มลพิษทางน้ําจากปุย ยาฆาแมลง 

  น้ําเสียอุตสาหกรรม และน้ําเสียชุมชน

- การบุกรุกพ้ืนท่ีแหลงน้ําธรรมชาติ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ปริมาณน้ําตนทุน ไดแก น้ําฝนต่ํา

  กวาคาปกติ, น้ําทามีปริมาณเพ่ิมข้ึน, 

  น้ําบาดาลไมมีการเปล่ียนแปลง

- ปริมาณน้ําใช สวนใหญมีมากกวา

  ความตองการใชน้ํา แตแหลงเก็บน้ํานอย

- คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญมีคุณภาพดี

การตอบสนอง (Response: R)

- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑

- พัฒนาระบบกํากับและบังคับใชกฎหมาย

  ดานปริมาณและคุณภาพทรัพยากรน้ํา

- จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร

  น้ํา ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

- การพยากรณอากาศท่ีแมนยํา และการพัฒนา

  ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา

- การบริหารจัดการน้ํา

ผลกระทบ (Impact: I) 

- ปริมาณน้ําตนทุนลดลง

- อุทกภัย ภัยแลง มีพ้ืนท่ี 

  ไดรับความเสียหายเพ่ิมข้ึน

- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

  มีมูลคาความเสียหายเพ่ิมข้ึน

- คุณภาพชีวิตของมนุษย

- น้ําเสีย

๓)	 จัดิการัคุณภาพนำ�าและอนุรัักษ์ทรััพยากรันำ�า	โดิยพัฒนาและเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพรัะบับัรัวบัรัวมีและบัำาบััดินำ�าเส่ำย 
ชุีมีชีน	การันำานำ�ากลับัมีาใช้ีใหม่ี	ป้็องกันและลดิการัเกิดินำ�าเส่ำยต้่นทาง	การัควบัคุมีป็ริัมีาณการัไหลของนำ�าเพื�อรัักษารัะบับันิเวศ	 
พร้ัอมีทั�งฟ้�นฟูแม่ีนำ�า	ลำาคลอง	และแหล่งนำ�าธรัรัมีชีาติ่

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	การันิคมี 
อุต่สำาหกรัรัมีแห่งป็รัะเทศไทย	องค์การัจัดิการันำ�าเส่ำย	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	กรัมีชีลป็รัะทาน	และกรัมีทรััพยากรันำ�า

๔)	 อนุรัักษ์ฟ้�นฟูสำภาพป่็าต้่นนำ�าท่�เสืำ�อมีโทรัมี	และป้็องกันการัพังทลายของดิิน
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีป่็าไม้ี	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	และกรัมีพัฒนาท่�ดิิน
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๒.๖	 ทรัพยากรทางทะเล้แล้ะช้ายฝั่่�ง
๒.๖.๑	สถานการณ์์

๑)	 ทรัพยากรประมง
	 เมืี�อพิจารัณาความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของทรััพยากรัป็รัะมีง	จากข้อมูีลป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าต่่อหน่วยการัลงแรัง 

ป็รัะมีง๑๖	(Catch	Per	Unit	of	Effort:	CPUE)	ในแหล่งทำาการัป็รัะมีง	ดิำาเนินการัโดิยเรืัอสำำารัวจของกรัมีป็รัะมีง	ใช้ีเครืั�องมืีอ 
อวนลากแผ่นต่ะเฆ่่	ขนาดิต่าอวนก้นถุึง	๔	เซึ่นติ่เมีต่รั	ทำาการัลากอวนเป็็นเวลา	๑	ชัี�วโมีง	ในเวลากลางวัน	จากสำถึาน่สำำารัวจ 
ทั�งสิำ�น	๘๖	สำถึาน่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ฝั�งอ่าวไทย	ม่ีค่า	CPUE	เท่ากับั	๑๓.๕๒	กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	 
๗.๒๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๑๒.๖๑	กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	ส่ำวนฝั�งทะเลอันดิามัีน	ม่ีค่า	CPUE	เท่ากับั	๕๕.๕๕	 
กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓๐.๔๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๔๒.๕๙	กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	เมืี�อนำาค่า	CPUE	 
แต่่ละฝั�งมีาถ่ึวงนำ�าหนักต่ามีพื�นท่�	พบัว่า	น่านนำ�าไทยม่ีค่า	CPUE	เท่ากับั	๒๗.๘๑	กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒๑.๙๗	 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๒๒.๘๐	กิโลกรััมีต่่อชัี�วโมีง	(รูัป็ท่�	๒.๒๖)	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)

๑๖	 ป็ริัมีาณการัจบััสัำต่ว์นำ�าต่่อหน่วยการัลงแรังป็รัะมีง	(Catch	Per	Unit	of	Effort:	CPUE)	คอื	ป็ริัมีาณการัจบััสัำต่ว์นำ�าต่่อหน่วยการัลงแรังป็รัะมีง	 
(หรัอืท่�รู้ัจักกันว่าอัต่รัาการัจบััสัำต่ว์นำ�า)	เมืี�ออัต่รัาการัจบััสัำต่ว์นำ�าม่ีการัป็รัับัเป็็นคา่มีาต่รัฐานแลว้	สำามีารัถึนำามีาใช้ีเพื�อเป็็นต่วัช่ี�วัดิการัเป็ล่�ยนแป็ลง 
ความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของทรััพยากรัสัำต่ว์นำ�าได้ิ

รูปท่�	๒.๒๖	ปริมาณ์การจับสัตว์ันำ�าต่อัหุน่วัยการล้งแรงประมง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๔๑.๒๖
๓๖.๑๕

๓๒.๐๕

๕๘.๓๓
๕๙.๖๑

๗๕.๐๔

๔๐.๙๔

๓๐.๕๔
๒๔.๓๒

๒๐.๕๙

๓๒.๙๖ ๓๕.๑๗ ๓๗.๑๔

๑๘.๓๘

๓๒.๗๑

๒๑.๖๗
๒๕.๐๒

๑๘.๒๓
๑๔.๖๙

๑๙.๘๙ ๒๒.๕๙
๑๗.๖๑

๑๑.๐๐ ๑๑.๗๓

ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน นานนํ้าไทย

ป (พ.ศ.)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

  ๐

ปริ
มา

ณ
กา

รจ
ับส

ัตว
นํ้า

ตอ
หน

วย
กา

รล
งเ

เร
งป

ระ
มง

(กิ
โล

กร
มั/

ชั่ว
โม

ง)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๔๒.๕๙

๕๕.๕๕

๒๒.๘๐
๒๗.๘๑

๑๒.๖๑ ๑๓.๕๒

หุมายเหุต๋:	 ๑)	 พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๙	สำำารัวจโดิยใช้ีเครืั�องมืีออวนลากแผ่นต่ะเฆ่่	ขนาดิต่าอวนก้นถุึง	๒.๕	เซึ่นติ่เมีต่รั
	 ๒)	 พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๓	สำำารัวจโดิยใช้ีเครืั�องมืีออวนลากแผ่นต่ะเฆ่่	ขนาดิต่าอวนก้นถุึง	๔	เซึ่นติ่เมีต่รั
ท่�มา:	 กรัมีป็รัะมีง	(๒๕๖๔)
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	 ป็รัะเทศไทยได้ิกำาหนดิแนวทางการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัป็รัะมีงต่ามีค่าผลผลิต่สูำงสุำดิท่�ยั�งยนื๑๗	(Maximum	 
Sustainable	Yield:	MSY)	ผลการัป็รัะเมิีน	MSY	แบับักลุ่มีสัำต่ว์นำ�าฝั�งอ่าวไทย	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)	พบัว่า

	 -	 กลุ่มีสำัต่ว์นำ�าหน้าดิิน	ผลการัจับัสัำต่ว์นำ�าหน้าดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๕๑๓,๕๘๖	ต่ัน	ลดิลงจาก	พ.ศ.	 
๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๕๔๕,๓๖๓	ต่ัน	และป็รัิมีาณการัลงแรังป็รัะมีง	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑๕.๕๑	ล้านชัี�วโมีง	คิดิเป็็นร้ัอยละ	 
๖๗.๑๒	ของป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY

	 -	 ป็ลากะตั่ก	ผลการัจับัป็ลากะตั่ก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๙๒,๒๙๘	ตั่น	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�มีป่็ริัมีาณ	 
๑๑๒,๗๐๑	ต่ัน	และป็รัิมีาณการัลงแรังป็รัะมีงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๓๒,๕๒๒	วัน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๐.๔๘	ของป็รัิมีาณ 
การัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY

	 -	 ป็ลาผิวนำ�า	ผลการัจับัป็ลาผิวนำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๒๒๐,๑๐๐	ต่ัน	ลดิลงจาก	พ.ศ	๒๕๖๒	ท่�ม่ี 
ป็ริัมีาณ	๒๔๖,๔๙๖	ตั่น	และป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑๐๐,๘๓๗	วัน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๐.๖๕	 
ของป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY

	 ในขณะท่�ผลการัป็รัะเมิีน	MSY	แบับักลุ่มีสัำต่ว์นำ�าฝั�งทะเลอันดิามัีน	พบัว่า
	 -	 กลุ่มีสัำต่ว์นำ�าหน้าดิิน	ผลการัจับัสัำต่ว์นำ�าหน้าดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๒๒๖,๔๙๓	ตั่น	เพิ�มีขึ�นจาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๑๗๔,๗๑๗	ตั่น	และป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๓.๙๒	ล้านชัี�วโมีง	คิดิเป็็น 
ร้ัอยละ	๗๕.๑๓	ของป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY

	 -	 ป็ลากะตั่ก	ผลการัจับัป็ลากะตั่ก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๒๘,๔๓๕	ตั่น	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี 
ป็ริัมีาณ	๓๒,๔๔๒	ตั่น	และป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑๙,๓๕๘	วัน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔๐.๔๒	ของ 
ป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY

	 -	 ป็ลาผิวนำ�า	ผลการัจับัป็ลาผิวนำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑๑๗,๑๐๕	ตั่น	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี 
ป็ริัมีาณ	๑๑๑,๖๘๘	ต่ัน	และรัะดิับัการัลงแรังป็รัะมีงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๔๐,๔๘๕	วัน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๖๓.๓๐	ของ 

ป็ริัมีาณการัลงแรังป็รัะมีงท่�รัะดัิบั	MSY	(ต่ารัางท่�	๒.๒๙)

๑๗ ค่่าผลผลิตสููงสุูดท่ี่�ย่ั่�งยืั่น (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายั่ถึึง ปริิมาณสููงสุูดของสู่ตว์์นำ�าท่ี่�จะจ่บมาใช้้ปริะโยั่ช้น์ได้ โดยั่สู่ตว์์นำ�า 
สู่ว์นท่ี่�เหลือยั่่งค่งได้ว์างไข่และเจริิญเติบโตมาแที่ดแที่นอยั่่างสูมดุลก่ับปริิมาณน่�น น่บเป็นกัาริพิิจาริณากัาริจ่บท่ี่�ร่ิกัษาสูมดุลของว์งจริช่้วิ์ต 
สู่ตว์์นำ�า ภายั่ใต้สูภาว์ะกัาริเกิัด แก่ั เจ็บ และตายั่ของสู่ตว์์นำ�าท่ี่�ม่น่�น
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	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ผลผลิต่สัำต่ว์นำ�าเค็มี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มี	๑,๙๘๕.๓๔	 
พันตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑.๙๖	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มี	๑,๙๔๗.๑๓	พันตั่น	แต่่ม่ีมูีลค่าสัำต่ว์นำ�าเค็มี 
๑๓๒,๓๘๖.๔๒	ล้านบัาท	ลดิลงรั้อยละ	๔.๙๗	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าสัำต่ว์นำ�าเค็มี	๑๓๙,๓๐๙.๐๕	ล้านบัาท	สำำาหรัับั 
การัจับัแบับัธรัรัมีชีาติ่ม่ีป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มี	๑,๔๗๒.๑๐	พันตั่น	มูีลค่า	๖๓,๖๐๕.๕๒	ล้านบัาท	เป็็นป็ริัมีาณการัจับั 
ในน่านนำ�าไทย	๑,๔๗๐.๖๘	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๙๙.๙๐)	มูีลค่า	๖๓,๕๔๘.๑๔	ล้านบัาท	(ร้ัอยละ	๙๙.๙๑)	ส่ำวนท่�เหลือเป็็น 
ป็ริัมีาณการัจับัจากนอกน่านนำ�าไทย	๑,๔๒๑	ต่ัน	(ร้ัอยละ	๐.๑๐)	มีูลค่า	๕๕.๓๘	ล้านบัาท	(ร้ัอยละ	๐.๐๙)	ป็รัิมีาณ 
การัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มีในแต่่ละพื�นท่�ทำาการัป็รัะมีง	พบัว่า	ในบัริัเวณอ่าวไทย	ม่ีป็ริัมีาณการัจับั	๙๖๒.๓๓	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๖๕.๓๗)	 
บัริัเวณทะเลอันดิามัีน	ม่ีป็ริัมีาณการัจบัั	๕๐๘.๓๔	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๓๔.๕๓)	และนอกนา่นนำ�าไทย	๑,๔๒๑	ตั่น	(ร้ัอยละ	๐.๑๐)	 
สำำาหรัับัการัเพาะเล่�ยงชีายฝั�ง	ป็รัะกอบัดิ้วย	กุ้งทะเล	ป็ลานำ�ากร่ัอย	(ป็ลากะพงและป็ลากะรััง)	และหอยทะเล	(หอยนางรัมี	 
หอยแครัง	และหอยแมีลงภู่)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณการัเพาะเล่�ยงและม่ีผลผลิต่	๕๑๓.๒๔	พันตั่น	มูีลค่า	๖๘,๗๘๒.๙๐	 
ล้านบัาท	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มีจากธรัรัมีชีาติ่และการัเพาะเล่�ยงชีายฝั�ง 

ม่ีแนวโน้มีลดิลง	แต่่มูีลค่าสัำต่ว์นำ�าเค็มีม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(ต่ารัางท่�	๒.๓๐)	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๒๙	ผล้การประเมินผล้ผลิ้ตสูงส๋ดิท่�ยั�งย้น	(MSY)	แล้ะปริมาณ์การล้งแรงประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓

กล่๋้มสัตว์ันำ�า MSY	(ตัน)

ปริมาณ์การล้ง	

แรงประมง	

ท่�ระดัิบ	MSY

ผล้จับสัตว์ันำ�า	(ตัน) ปริมาณ์การล้งแรงประมง	 สถานะการ	

ล้งแรง	

ประมง		

ระดัิบ	MSY		

พ.ศ.	๒๕๖๓		

(ร้อัยล้ะ)

พ.ศ.	๒๕๖๒	 พ.ศ.	๒๕๖๓	 พ.ศ.	๒๕๖๒ พ.ศ.	๒๕๖๓

อ่ัาวัไทย

สัำต่ว์นำ�าหน้าดิิน ๗๗๕,๕๔๘ ๒๓.๑๐	ล้านชัี�วโมีง ๕๔๕,๓๖๓ ๕๑๓,๕๘๖ ๑๗.๓๔	ล้านชัี�วโมีง ๑๕.๕๑	ล้านชัี�วโมีง ๖๗.๑๒

ป็ลากะตั่ก ๒๐๐,๐๙๒ ๑๕๘,๘๑๓	วัน ๑๑๒,๗๐๑ ๙๒,๒๙๘ ๕๒,๔๗๖	วัน ๓๒,๕๒๒	วัน ๒๐.๔๘

ป็ลาผิวนำ�า ๒๔๗,๘๘๐ ๑๔๒,๗๒๓	วัน ๒๔๖,๔๙๖ ๒๒๐,๑๐๐ ๑๑๓,๗๐๕	วัน ๑๐๐,๘๓๗	วัน ๗๐.๖๕

ทะเล้อัันดิามัน

สัำต่ว์นำ�าหน้าดิิน ๒๒๘,๓๔๘ ๕.๒๒	ล้านชัี�วโมีง ๑๗๔,๗๑๗ ๒๒๖,๔๙๓ ๓.๙๘	ล้านชัี�วโมีง ๓.๙๒	ล้านชัี�วโมีง ๗๕.๑๓

ป็ลากะตั่ก ๓๒,๐๙๐ ๔๗,๘๙๕	วัน ๓๒,๔๔๒ ๒๘,๔๓๕ ๓๑,๕๘๘	วัน ๑๙,๓๕๘	วัน ๔๐.๔๒

ป็ลาผิวนำ�า ๑๑๗,๕๑๔ ๖๓,๙๕๘	วัน ๑๑๑,๖๘๘ ๑๑๗,๑๐๕ ๔๔,๔๒๓	วัน ๔๐,๔๘๕	วัน ๖๓.๓๐

ท่�มา:	 กรัมีป็รัะมีง	(๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๓๐	ปริมาณ์แล้ะมูล้ค่าสัตว์ันำ�าเค็ม	จำาแนกตามวิัธ่ทำาการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

พ.ศ.
ปริมาณ์สัตว์ันำ�าเค็ม	(พันตัน) มูล้ค่าสัตว์ันำ�าเค็ม	(ล้้านบาท)

จับจากธรรมชั้าติ เพาะเล่้�ยงชั้ายฝั�ง รวัม จับจากธรรมชั้าติ เพาะเล่้�ยงชั้ายฝั�ง รวัม

๒๕๕๔ ๑,๖๑๐.๔๒ ๘๑๗.๐๕ ๒,๔๒๗.๔๗ ๔๙,๖๓๐.๕๗ ๘๑,๔๒๒.๗๖ ๑๓๑,๐๕๓.๓๒

๒๕๕๕ ๑,๕๐๐.๒๐ ๘๑๗.๗๔ ๒,๓๑๗.๙๔ ๕๔,๙๑๑.๐๖ ๘๓,๒๑๗.๒๔ ๑๓๘,๑๒๘.๓๐

๒๕๕๖ ๑,๖๑๔.๕๔ ๕๖๑.๔๙ ๒,๑๗๖.๐๓ ๕๖,๑๙๑.๙๗ ๖๕,๓๗๙.๑๖ ๑๒๑,๕๗๑.๑๒

๒๕๕๗ ๑,๔๘๘.๒๘ ๓๑๗.๖๔ ๑,๘๐๕.๙๒ ๕๒,๒๔๒.๘๙ ๕๘,๒๑๓.๓๖ ๑๑๐,๔๕๖.๒๕

๒๕๕๘ ๑,๓๑๗.๒๒ ๕๐๘.๖๙ ๑,๘๒๕.๙๑ ๕๐,๙๐๐.๑๕ ๕๔,๖๐๕.๘๓ ๑๐๕,๕๐๕.๙๘

๒๕๕๙ ๑,๓๔๓.๒๘ ๔๙๙.๖๐ ๑,๘๔๒.๘๘ ๕๕,๗๘๗.๒๐ ๖๓,๔๖๔.๓๙ ๑๑๙,๒๕๑.๖๐

๒๕๖๐ ๑,๓๐๐.๔๒ ๔๘๐.๖๑ ๑,๗๘๑.๐๓ ๕๘,๒๒๒.๐๘ ๖๙,๒๒๙.๓๐ ๑๒๗,๔๕๑.๓๘

๒๕๖๑ ๑,๓๙๒.๙๓ ๔๙๔.๐๓ ๑,๘๘๖.๙๖ ๖๒,๐๐๐.๗๔ ๗๑,๘๖๘.๗๕ ๑๓๓,๘๖๙.๔๙

๒๕๖๒ ๑,๔๑๐.๖๗ ๕๓๖.๔๗ ๑,๙๔๗.๑๓ ๖๖,๑๑๗.๘๒ ๗๓,๑๙๑.๒๓ ๑๓๙,๓๐๙.๐๕

๒๕๖๓ ๑,๔๗๒.๑๐ ๕๑๓.๒๔ ๑,๙๘๕.๓๔ ๖๓,๖๐๕.๕๒ ๖๘,๗๘๒.๙๐ ๑๓๒,๓๘๖.๔๒

หุมายเหุต๋:	 การัเพาะเล่�ยงชีายฝั�งใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็็นข้อมูีลพยากรัณ์
ท่�มา:	 กรัมีป็รัะมีง	(๒๕๖๔)

	 ป็ริัมีาณการัจับัต่ามีกลุ่มีสำัต่ว์นำ�าเค็มี	พบัว่า	กลุ่มีป็ลาท่�ม่ีการัจับัมีากท่�สุำดิเป็็นป็ลาเศรัษฐกิจสำำาหรัับัการับัรัิโภค	 
๗๘๗.๒๖	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๕๓.๔๘)	สำ่วนใหญ่เป็็นป็ลากรัะต่ัก	ป็ลาหลังเข่ยว	ป็ลาลัง	ป็ลาส่ำกุน	ป็ลาทูแขก	ป็ลาทรัายแดิง	 
ป็ลาส่ำกุนต่าโต่	และป็ลาเป็็ดิ	๔๑๑.๒๙	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๒๗.๙๔)	รัองลงมีาคือ	กลุ่มีหมึีก	๙๙.๖๔	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๖.๗๗)	 
กลุ่มีกุ้ง	๕๓.๕๘	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๓.๖๔)	กลุ่มีปู็	๔๔.๖๘	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๓.๐๓)	กลุ่มีหอย	๒๘.๑๒	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๑.๑๙)	 
และสัำต่ว์นำ�าอื�นๆ	๔๗.๕๒	พันตั่น	(ร้ัอยละ	๓.๒๓)	จากป็ริัมีาณการัจับัสัำต่ว์นำ�าเค็มี	พบัว่า	บัริัเวณฝั�งอ่าวไทย	จังหวัดิท่�ม่ีสัำต่ว์นำ�า 
ขึ�นท่ามีากท่�สุำดิ	๓	อันดัิบัแรัก	ได้ิแก่	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	ชุีมีพรั	และป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	และพื�นท่�ฝั�งอันดิามัีน	จังหวัดิท่�ม่ี 
สัำต่ว์นำ�าขึ�นท่ามีากท่�สุำดิ	๓	อันดัิบัแรัก	ได้ิแก่	จังหวัดิพังงา	ภูเก็ต่	และต่รััง	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)

	 สำาเหตุ่การัเสืำ�อมีโทรัมีของทรััพยากรัสัำต่ว์นำ�าเกิดิได้ิทั�งจากธรัรัมีชีาติ่	และจากการัใช้ีป็รัะโยชีน์ของมีนุษย์	 
โดิยการัเสืำ�อมีโทรัมีต่ามีธรัรัมีชีาติ่	ได้ิแก่	การัเป็ล่�ยนแป็ลงกรัะแสำนำ�า	การัพังทลายของดิินต่ามีชีายฝั�งทะเล	การัเป็ล่�ยนแป็ลง 
อุณหภูมิีของนำ�าในทะเล	และการัเกิดิคลื�นลมีอย่างรุันแรัง	สำาเหตุ่ต่ามีธรัรัมีชีาติ่เหล่าน่�ส่ำงผลต่่อแหล่งวางไข่	แหล่งท่�อยู่อาศัย	 
และขบัวนการัห่วงโซ่ึ่อาหารั	ซึึ่�งทำาให้การัดิำารังช่ีวิต่ของสัำต่ว์นำ�าเป็ล่�ยนแป็ลงไป็	ส่ำวนสำาเหตุ่ท่�เกิดิจากการัใช้ีป็รัะโยชีน์ของมีนุษย์	 
ได้ิแก่	การัทำาป็รัะมีงมีากเกินไป็หรืัอเกินศักยภาพในการัทำาป็รัะมีงมีากเกินรัะดัิบัท่�เหมีาะสำมี	(Overcapacity)	ดัิงจะเห็นได้ิ 
จากจำานวนเรืัอป็รัะมีงเพิ�มีขึ�น	ป็รัะสิำทธิภาพของเรืัอป็รัะมีงและเครืั�องมืีอป็รัะมีงม่ีมีากกว่าจำานวนทรััพยากรัในธรัรัมีชีาติ่ 
จะอำานวยให้	เนื�องจากการัทำาป็รัะมีงทะเลให้ผลต่อบัแทนทางเศรัษฐกิจค่อนข้างสูำง	จึงม่ีผู้สำนใจเข้ามีาลงทุนป็รัะกอบัอาช่ีพน่� 
เพิ�มีมีากขึ�น	นอกจากน่�	ยังม่ีการัฝ่าฝ้นมีาต่รัการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัสัำต่ว์นำ�า	และการัทำาลายแหล่งท่�อยู่อาศัยของสัำต่ว์นำ�า	 
(สำถึาบัันวิจัยทรััพยากรัทางนำ�า	จุฬาลงกรัณ์มีหาวิทยาลัย,	มี.ป็.ป็.ก)

	 นอกจากน่�	กิจกรัรัมีการัขนสำง่ทางทะเล	และกจิกรัรัมีการัขดุิลอกร่ัองนำ�า	ก็เป็็นสำาเหต่หุรืัอปั็จจัยกดิดัินท่�ทำาให้ 
ทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�งเกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมี	เช่ีน	เรืัอชีนกัน	การัอับัป็างของเรืัอ	การัถ่ึายนำ�ามัีนเครืั�อง	การัรัะบัายนำ�า 
ในท้องเรืัอ	การัขนถึ่ายนำ�ามัีน	การัขุดิเจาะก๊าซึ่ธรัรัมีชีาต่ิ	และนำ�ามัีนในทะเล	นำ�าทิ�งเหล่าน่�ล้วนป็นเป็้�อนนำ�ามัีนก่อให้เกิดิ 
ผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีในทะเล	สำำาหรัับักิจกรัรัมีขุดิลอกร่ัองนำ�าเป็็นการัเคลื�อนย้ายดิินต่ะกอนจากพื�นท้องนำ�า	และ 
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การัทิ�งดิินต่ะกอน	กอ่ให้เกิดิการัเพิ�มีป็ริัมีาณต่ะกอนและสำารัแขวนลอยในนำ�า	การัเพิ�มีความีขุ่นของนำ�า	การัเป็ล่�ยนแป็ลงลักษณะ 
ทางกายภาพของพื�นท้องนำ�า	กรัณ่ทิ�งดิินต่ะกอนบันฝั�งอาจกอ่ให้เกิดิการัเป็ล่�ยนแป็ลงลกัษณะอทุกวิทยาของพื�นท่�	เช่ีน	ทิศทาง 
การัไหลของนำ�าผิวดิิน	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงลักษณะสำมุีทรัศาสำต่ร์ัชีายฝั�ง	การัฟุ้งกรัะจายของสำารัอาหารัและสำารัเป็็นพิษ 
การัเป็ล่�ยนแป็ลงป็ริัมีาณของพืชีและสิำ�งม่ีช่ีวิต่ท่�อาศัยอยู่บันท้องนำ�า	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๐)	อย่างไรัก็ต่ามี	ในช่ีวง 
สำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	เป็็นปั็จจัยกดิดัินท่�ทำาให้กิจกรัรัมีต่่างๆ	ม่ีแนวโน้มีลดิลง	ได้ิแก่	อุต่สำาหกรัรัมี 
การัท่องเท่�ยวชีายฝั�ง	การัขนสำ่งและพาณิชีย์นาว่	เกษต่รักรัรัมี	และการัทำานาเกลือ	แต่่กิจกรัรัมีท่�ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	ได้ิแก่ 
การัใช้ีป็รัะโยชีน์พื�นท่�ทางทะเลและชีายฝั�ง	การัป็รัะมีง	และการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	ซึึ่�งส่ำงผลให้เกิดินำ�าทิ�ง	นำ�าเส่ำย	และขยะ	 
จนทำาให้เกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมีมีากขึ�น

๒)	 หุญ้าทะเล้
	 ป็รัะเทศไทยพบัแหล่งหญ้าทะเลเต่ิบัโต่ได้ิด่ิในบัรัิเวณชีายฝั�งนำ�าตื่�นแพร่ักรัะจายในหลายรูัป็แบับัพื�นท่�	เช่ีน	 

ในแหล่งนำ�ากร่ัอยบัริัเวณป็ากแม่ีนำ�า	ชีายฝั�งนำ�าตื่�นท่�ม่ีพื�นทรัายหรืัอทรัายป็นโคลน	หรืัอขึ�นป็ะป็นกับัแนวป็ะการััง	พบัหญ้าทะเล 
รัวมี	๑๒	ชีนิดิ	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	๒๕๖๓	พบัวา่	พื�นท่�แพร่ักรัะจายของหญา้ทะเลสำามีารัถึเคลื�อนยา้ยไป็มีาไดิต้่ลอดิ	เนื�องจาก 
หญ้าทะเลสำามีารัถึแพร่ัพันธ์ุได้ิทั�งแบับัอาศัยเพศและแบับัไม่ีอาศัยเพศ	ดัิงนั�น	พื�นท่�ท่�เคยม่ีรัายงานการัพบัหญ้าทะเล	จึงถืึอว่า 
เป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีศักยภาพท่�หญ้าทะเลจะเจริัญได้ิ	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

	 จากข้อมูีลการัสำำารัวจ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัหญ้าทะเลเป็็นพื�นท่�รัวมี	๑๐๔,๐๘๖	ไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๖๕.๑๒	 
ของพื�นท่�ม่ีศักยภาพเป็็นแหล่งหญ้าทะเล	(๑๕๙,๘๒๙	ไร่ั)	โดิยเพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๕.๙	ของเนื�อท่�หญ้าทะเลท่�รัายงานไว้ 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	แบ่ังเป็็น	บัริัเวณอ่าวไทยฝั�งต่ะวันออก	๕,๗๙๒	ไร่ั	สำถึานภาพสำมีบูัรัณ์เล็กน้อยถึึงป็านกลาง	อ่าวไทยต่อนกลาง	 
๒๒,๑๔๗	ไร่ั	สำถึานภาพสำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	อ่าวไทยต่อนล่าง	๑,๒๔๖	ไร่ั	สำถึานภาพสำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	ทะเลอันดิามัีนต่อนบัน 
๒๐,๔๗๗	ไร่ั	สำถึานภาพสำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	และทะเลอันดิามัีนต่อนล่าง	๕๔,๔๒๔	ไร่ั	สำถึานภาพสำมีบูัรัณ์เล็กน้อยถึึงป็านกลาง	 
โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	พบัแหล่งหญ้าทะเลแห่งใหม่ี	๒	แห่ง	คือเกาะช้ีาง	จังหวัดิรัะนอง	ม่ีพื�นท่�	๒๕๕	ไร่ั	และเกาะรัังใหญ่	จังหวัดิ 
ภูเก็ต่	ม่ีพื�นท่�	๐.๖	ไร่ั	(ต่ารัางท่�	๒.๓๑)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๓๑	 สถานภาพข้อังแหุล่้งหุญ้าทะเล้	พ.ศ.	๒๕๖๓

เข้ต จังหุวััดิ สถานภาพ
พ้�นท่�รายจังหุวััดิ		

(ไร่)

พ้�นท่�รวัม		

(ไร่)

อ่ัาวัไทยฝั�งตะวัันอัอัก

ต่รัาดิ สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๑,๓๖๐

๕,๗๙๒
จันทบุัร่ั สำมีบูัรัณ์ด่ิ ๒,๑๑๘

รัะยอง สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๗๐๔

ชีลบุัร่ั สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๑,๖๑๐

อ่ัาวัไทยตอันบน เพชีรับุัร่ั ไม่ีพบั - -

อ่ัาวัไทยตอันกล้าง

ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์ สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๔

๒๒,๑๔๗ชุีมีพรั สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๖,๘๕๙

สุำรัาษฎร์ัธาน่ สำมีบูัรัณ์ด่ิ ๑๕,๒๘๔

อ่ัาวัไทยตอันล่้าง

นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๘๓

๑,๒๔๖

พัทลุง ไม่ีพบั -

สำงขลา สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๔๘๗

ปั็ต่ต่าน่ สำมีบูัรัณ์เล็กน้อย ๓๔๕

นรัาธิวาสำ สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๓๓๑

ทะเล้อัันดิามันตอันบน รัะนอง สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๑,๙๒๘

๒๐,๔๗๗พังงา สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๑๕,๑๘๒

ภูเก็ต่ สำมีบูัรัณ์เล็กน้อย ๓,๓๖๗

ทะเล้อัันดิามันตอันล่้าง

กรัะบ่ั� สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง ๒๗,๙๐๘

๕๔,๔๒๔ต่รััง สำมีบูัรัณ์เล็กน้อย	-	ป็านกลาง ๒๕,๗๖๒

สำตู่ล สำมีบูัรัณ์เล็กน้อย	-	ป็านกลาง ๗๕๔

รวัม ๑๐๔,๐๘๖

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(๒๕๖๔)

	 สำาเหตุ่ท่�ทำาให้แหล่งหญ้าทะเลเสืำ�อมีโทรัมีสำรุัป็ได้ิ	๒	สำาเหตุ่	คือ	(๑)	สำาเหตุ่จากธรัรัมีชีาติ่	ซึึ่�งเป็็นการัเป็ล่�ยนแป็ลง 
ต่ามีฤดูิกาล	หญ้าทะเลจะม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงในรัอบัปี็ค่อนข้างชัีดิเจน	โดิยเฉพาะช่ีวงป็ลายฤดูิร้ัอน	หญ้าทะเลส่ำวนเหนือพื�นจะ 
หายไป็จากพื�นท่�เหลือแต่่รัากและส่ำวนใต้่ดิิน	ส่ำวนของใบัจะแต่กยอดิใหม่ีในช่ีวงหมีดิมีรัสุำมีต่ะวันต่ก	และจะเจริัญเติ่บัโต่ 
เต็่มีท่�ในช่ีวงป็ลายฤดูิมีรัสุำมีต่ะวันออก	และปั็ญหาคลื�นลมีมีรัสุำมีท่�รุันแรัง	ทำาให้การัเคลื�อนย้ายของแนวสัำนทรัายและต่ะกอน 
ต่ามีธรัรัมีชีาติ่ทับัถึมีแนวหญ้า	ต่ลอดิจนผลกรัะทบัจากป็รัากฏการัณ์นำ�าทะเลอุณหภูมิีสูำง	และ	(๒)	สำาเหตุ่เกิดิจากการักรัะทำา 
ของมีนุษย์	เช่ีน	การัพัฒนาชีายฝั�งทุกรูัป็แบับัท่�ทำาให้ม่ีต่ะกอนในนำ�าทะเลมีากขึ�น	การัขุดิลอกร่ัองนำ�าเดิินเรืัอ	รัวมีถึึงการัพัฒนา 
พื�นท่�ทะเลชีายฝั�งเพื�อการัท่องเท่�ยว	สำร้ัางสำะพาน	ธุรักิจมีาร่ัน่า	ท่�จอดิเรืัอในอ่าวท่�ม่ีแหล่งหญ้าทะเล	การัป็ล่อยนำ�าเส่ำยจาก 
โรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	บ้ัานเรืัอนชุีมีชีนขนาดิใหญ่ใกล้ชีายฝั�ง	และจากนากุ้ง	ทำาให้คุณภาพนำ�าทะเลเสืำ�อมีโทรัมี	ต่ลอดิจนการัทำา 
ป็รัะมีงท่�ก่อให้เกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมีแก่แหล่งหญ้าทะเล	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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๓)	 แนวัปะการัง
	 จากการัสำำารัวจสำถึานภาพแนวป็ะการัังใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีแนวป็ะการัังทั�งหมีดิ	๑๔๙,๐๒๕	ไร่ั	อยู่ใน 

ฝั�งอ่าวไทย	๗๕,๖๖๐	ไร่ั	และฝั�งอันดิามัีน	๗๓,๓๖๕	ไร่ั	ส่ำวนใหญ่อยู่ในสำถึานภาพสำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	ซึึ่�งม่ีสัำดิส่ำวนใกล้เค่ยงกับั 
สำถึานภาพสำมีบัรูัณ์ด่ิ	-	สำมีบัรูัณ์ด่ิมีาก	คอื	ร้ัอยละ	๓๗.๒	และ	๓๒.๙	ต่ามีลำาดัิบั	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัสำถึานภาพป็ะการัังชีว่ง	พ.ศ.	
๒๕๖๒	กับั	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	สำถึานภาพแนวป็ะการัังม่ีแนวโน้มีเสืำ�อมีโทรัมีลงเล็กน้อย	โดิยจังหวัดิท่�ม่ีแนวป็ะการัังมีากท่�สุำดิ	 
คือ	จังหวัดิสุำรัาษฎร์ัธาน่	๓๖,๑๗๐	ไร่ั	รัองลงมีาคือ	จังหวัดิพังงา	๒๖,๑๒๖	ไร่ั	สำำาหรัับัฝั�งทะเลอันดิามัีน	พบัว่า	ส่ำวนใหญ่ 
ม่ีแนวป็ะการัังสำถึานภาพสำมีบัูรัณ์ป็านกลาง	รั้อยละ	๓๔.๖	รัองลงมีา	ม่ีสำถึานภาพสำมีบัูรัณ์ด่ิ	-	สำมีบัูรัณ์ด่ิมีาก	รั้อยละ	๓๓.๔	 
และสำถึานภาพเส่ำยหาย	-	เส่ำยหายมีาก	ร้ัอยละ	๓๒.๒	ต่ามีลำาดัิบั	ส่ำวนฝั�งอ่าวไทย	พบัว่า	ส่ำวนใหญ่ม่ีสำถึานภาพแนวป็ะการััง 
สำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	รั้อยละ	๓๙.๘	รัองลงมีาคือ	สำถึานภาพสำมีบัูรัณ์ด่ิ	-	สำมีบูัรัณ์ด่ิมีาก	ร้ัอยละ	๓๒.๔	และสำถึานภาพเส่ำยหาย 
-	เส่ำยหายมีาก	รัอ้ยละ	๒๗.๘	ต่ามีลำาดัิบั	ซึึ่�งแหลง่ท่�ม่ีแนวป็ะการัังขนาดิใหญท่่�ถืึอว่าอยูใ่นสำภาพสำมีบัรูัณ์ท่�สุำดิของป็รัะเทศ	คอื	 
บัริัเวณหมู่ีเกาะอาดิงั	-	รัาว่	สำำาหรัับัแนวป็ะการัังท่�อยูใ่นสำภาพเส่ำยหาย	-	เส่ำยหายมีากอยูใ่นจังหวัดิพังงาและจงัหวัดิต่รัาดิ	(ต่ารัางท่� 
๒.๓๒)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

 จากการัศึกษาสำถึานภาพป็ะการัังในบัริัเวณทะเลฝั�งอ่าวไทยและอันดิามัีนทั�งหมีดิ	๒๒๒	สำถึาน่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 

พบัว่า	ในหลายพื�นท่�ม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำถึานภาพของแนวป็ะการัังม่ีแนวโน้มีเสืำ�อมีโทรัมีลงเล็กน้อย	ปั็ญหาหลักท่�ยังคง 

เกิดิขึ�นกับัแนวป็ะการัังในป็รัะเทศไทย	นอกเหนือจากปั็ญหาท่�เกิดิจากปั็จจัยต่ามีธรัรัมีชีาติ่ดัิงเช่ีนป็รัากฏการัณ์ป็ะการัังฟอกขาว 

และพายุป็าบึักแล้ว	ยังคงม่ีปั็ญหาภัยคุกคามีท่�เกิดิจากการักรัะทำาของมีนุษย์	โดิยปั็ญหาท่�ก่อให้เกิดิผลกรัะทบัอย่างชัีดิเจน	 

ได้ิแก่	การัลักลอบัทำาการัป็รัะมีงใกล้แนวป็ะการัังหรัือในแนวป็ะการัังต่ามีเกาะท่�อยู่ห่างไกล	ต่ะกอนจากการัพัฒนาชีายฝั�ง	 

เช่ีน	การัก่อสำร้ัางท่�ม่ีการัเปิ็ดิหน้าดิิน	การัขุดิลอกพื�นท่�ชีายฝั�งเพื�อกิจการัต่่างๆ	การัลักลอบัป็ล่อยนำ�าเส่ำยลงทะเล	การัทิ�งขยะ 

ลงทะเล	การัลักลอบัเก็บัป็ะการัังและจับัป็ลาสำวยงามีเพื�อการัค้า	การัลักลอบัรืั�อป็ะการัังท่�อยู่ติ่ดิหาดิเพื�อให้เป็็นพื�นทรัาย 

สำำาหรัับัให้นักท่องเท่�ยวลงเล่นนำ�าหรัือการัขุดิลอกแนวป็ะการัังให้เป็็นร่ัองนำ�า	การัท่องเท่�ยวในแนวป็ะการััง	หรืัอผลกรัะทบั 

ท่�ก่อให้เกิดิความีเส่ำยหายจากนักท่องเท่�ยวป็รัะเภทดิำาผิวนำ�า	(Skin	Diving)	ปั็ญหาท่�เกิดิจากการัดิำานำ�าท่องเท่�ยว	Sea	walker	 

และ	Try	dive	การัยืนเหย่ยบัป็ะการััง	การัเดิินเหย่ยบัยำ�าและพลิกป็ะการัังเพื�อหาสิำ�งม่ีช่ีวิต่ต่่างๆ	เช่ีน	หอย	หมึีกยักษ์	 

ป็ลิงทะเล	การัรัั�วไหลของนำ�ามัีนลงทะเล	การัชีะล้างนำ�ามัีนจากเรืัอป็รัะมีง	และการัป็ล่อยนำ�าทิ�งจากเรืัอนำาเท่�ยว	เป็็นต้่น  

รัวมีทั�งนำ�าทิ�งจากชีายฝั�ง	อาทิ	บัริัเวณเกาะเต่่า	เกาะพะงัน	เกาะสำมุีย	อยา่งไรัก็ต่ามี	ผลกรัะทบัท่�ก่อให้เกิดิผลเส่ำยหายอยา่งรุันแรัง 

เป็็นพื�นท่�กว้างครัอบัคลุมีเกือบัทั�วป็รัะเทศ	คือ	ผลกรัะทบัจากการัเกิดิป็ะการัังฟอกขาวใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	(กรัมีทรััพยากรั 

ทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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ตารางท่�	๒.๓๒	ข้นาดิพ้�นท่�แนวัปะการังแล้ะสถานภาพข้อังแนวัปะการังในช่ั้วังปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

จังหุวััดิ
ข้นาดิพ้�นท่�แนวั	

ปะการัง	(ไร่)

สถานภาพข้อังแนวัปะการัง

สมบูรณ์์ด่ิ	-	

สมบูรณ์์ด่ิมาก

สมบูรณ์์	

ปานกล้าง

เส่ยหุาย	-	

เส่ยหุายมาก

รัะนอง ๒,๘๒๘ - ๑,๔๙๘.๙ ๑,๓๒๙.๑

พังงา ๒๖,๑๒๖ ๔,๕๘๖.๗ ๖,๙๓๗.๑ ๑๔,๖๐๒.๒

ภูเก็ต่ ๑๓,๙๓๒ ๕,๑๓๘.๒ ๕,๘๗๘.๕ ๒,๙๑๕.๓

กรัะบ่ั� ๑๔,๐๓๙ ๓,๗๔๓.๖ ๕,๖๘๙.๔ ๔,๖๐๖.๐

ต่รััง ๓,๐๑๓ - ๓,๐๑๓.๐ -

สำตู่ล ๑๓,๔๒๗ ๑๑,๐๗๕.๓ ๒,๓๕๑.๗ -

ต่รัาดิ ๑๗,๗๕๘ ๑,๖๘๘.๘ ๒,๐๕๗.๐ ๑๔,๐๑๒.๒

จันทบุัร่ั ๗๖๖ ๔๑๖.๐ ๓๓๔.๐ ๑๖.๐

รัะยอง ๓,๑๕๑ ๑,๐๙๕.๕ ๑,๒๙๙.๘ ๗๕๕.๗

ชีลบุัร่ั ๖,๔๗๒ ๒,๑๖๓.๓ ๒,๗๐๖.๕ ๑,๖๐๒.๑

ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์ ๑,๔๕๐ ๑,๐๘๘.๕ ๑๕๒.๐ ๒๐๙.๕

ชุีมีพรั ๙,๑๖๕ ๑,๓๔๖.๕ ๗,๗๕๙.๑ ๕๙.๔

สุำรัาษฎร์ัธาน่ ๓๖,๑๗๐ ๑๖,๖๒๒.๑ ๑๕,๕๖๐.๔ ๓,๙๘๗.๕

นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี ๔๑๒ - - ๔๑๒.๐

สำงขลา ๑๖๗ ๓๕.๐ ๑๓๒.๐ -

ปั็ต่ต่าน่ ๑๐๘ ๑๕.๐ ๙๓.๐ -

นรัาธิวาสำ ๔๑ ๔๑.๐ - -

รวัม ๑๔๙,๐๒๕ ๓๒.๙ ๓๗.๒ ๒๙.๙

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(๒๕๖๔)

	 จากการัสำำารัวจสำถึานการัณ์ป็ะการัังฟอกขาวในป็รัะเทศไทย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ตั่�งแต่่เดืิอนเมีษายน	-	กรักฎาคมี	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ภาพรัวมีฝั�งทะเลอ่าวไทย	ป็ะการัังเกิดิการัฟอกขาวรัะดัิบัป็านกลาง	(พบัรุันแรังในบัางพื�นท่�เฉพาะท่�เป็็น 
แนวป็ะการัังโผล่พ้นนำ�าในช่ีวงเวลานำ�าลง)	ส่ำวนในทะเลอันดิามัีน	เกิดิป็ะการัังฟอกขาวในรัะดัิบัเล็กน้อย	สำถึานการัณ์ป็ะการััง 

ฟอกขาวมี่ความีรัุนแรังสำูงสุำดิในชี่วงต้่นเดืิอนมิีถุึนายน	สำ่วนในช่ีวงป็ลายเดิือนมิีถุึนายน ป็ะการัังท่�ฟอกขาวเริั�มีม่ีการัฟ้�นตั่ว 
ส่ำของป็ะการัังท่�ฟอกขาวเริั�มีกลับัมีาใกล้เค่ยงสำภาพป็กติ่	ยกเว้นหาดิค่ายเจษฎารัาชีเจ้า	อำาเภอสัำต่ห่บั	จังหวัดิชีลบุัร่ั	และ 
หาดิพลา	อำาเภอบ้ัานฉาง	จังหวัดิรัะยอง	(แนวป็ะการัังท่�โผล่พ้นนำ�าม่ีการัฟอกขาวในรัะดัิบัรุันแรัง)	และจากการัสำำารัวจ 
ช่ีวงเดืิอนกรักฎาคมีถึึงเดืิอนสิำงหาคมี	แนวป็ะการัังบัริัเวณเหล่าน่�ฟ้�นตั่วได้ิด่ิ	ทั�งน่�	ได้ิม่ีการัติ่ดิต่ามีการัเป็ล่�ยนแป็ลงของ 
แนวป็ะการัังในแต่่ละพื�นท่�ต่ามีช่ีวงเวลาต่่างๆ	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

	 สำรุัป็ได้ิว่าจากติ่ดิต่ามีสำถึานการัณ์ป็ะการัังฟอกขาวและข้อมูีลอุณหภูมิีนำ�าทะเลจากสำถึาน่ติ่ดิต่ามีอุณหภูมิี 
นำ�าทะเลชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	หลังจากท่�อุณหภูมิีเพิ�มีขึ�นสูำงสุำดิในช่ีวงป็ลายเดืิอนพฤษภาคมี	ในเดืิอนมิีถุึนายน 
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ม่ีอุณหภูมิีนำ�าทะเลลดิลงอย่างชัีดิเจนทั�งฝั�งทะเลอ่าวไทยและอันดิามัีน	ทำาให้ป็ะการัังหลายพื�นท่�เริั�มีฟ้�นตั่วจากการัฟอกขาว	 
เนื�องจากมี่ฝนต่กอย่างต่่อเนื�อง	สำถึานการัณ์ป็ะการัังฟอกขาวจึงไม่ีรุันแรัง	และพบัป็ะการัังต่ายจากการัฟอกขาวน้อยมีาก 
(ต่ายไม่ีถึึงร้ัอยละ	๑๐	ของป็ะการัังท่�ฟอกขาว)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๔)	 สัตว์ัทะเล้หุายาก
	 สัำต่ว์ทะเลหายากในน่านนำ�าไทย	แบ่ังออกเป็็น	๔	กลุ่มี	คือ	เต่่าทะเล	พะยูน	โลมีาและวาฬ	และกลุ่มีป็ลา 

กรัะดูิกอ่อน	ซึึ่�งเป็็นดัิชีน่ช่ี�วัดิความีสำมีบูัรัณ์ของรัะบับันิเวศ	ส่ำวนใหญ่ถูึกจัดิเป็็นสัำต่ว์ป่็าสำงวนและสัำต่ว์ป่็าคุ้มีครัอง	ต่ามี 
พรัะรัาชีบััญญัติ่สำงวนและคุ้มีครัองสำัต่ว์ป่็า	พ.ศ.	๒๕๓๕	และ	๒๕๖๒	และอนุสัำญญาว่าด้ิวยการัค้ารัะหว่างป็รัะเทศ	ซึึ่�งชีนิดิ 
สัำต่ว์ป่็าและพืชีป่็าท่�ใกล้สูำญพันธ์ุ	(CITES)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	ม่ีรัายละเอ่ยดิ	ดัิงน่�

	 เต่่าทะเลในป็รัะเทศไทยก่อน	พ.ศ.	๒๕๕๐	พบัทั�งหมีดิ	๕	ชีนิดิ	ได้ิแก่	เต่่าต่นุ	เต่่ากรัะ	เต่่าหญ้า	เต่่ามีะเฟ้อง	 
และเต่่าหัวค้อน	กรัะจายต่ามีฝั�งอ่าวไทยและฝั�งทะเลอันดิามัีน	การัวางไข่ของเต่่าทะเลในธรัรัมีชีาติ่	โดิยพบัเพ่ยง	๔	ชีนิดิ	 
และไม่ีพบัการัวางไข่ของเต่่าหัวค้อน

	 พะยูน	พบัเพ่ยง	๑	ชีนิดิ	คือ	Dugong dugon	แพรั่กรัะจายอยู่ในบัริัเวณแหล่งหญ้าทะเลทั�งชีายฝั�งต่ะวันต่ก 
และฝั�งต่ะวันออกของป็รัะเทศไทย	โดิยพบัว่าจังหวัดิต่รัังเป็็นแหล่งป็รัะชีากรัพะยูนท่�ใหญ่ท่�สุำดิในป็รัะเทศไทย	ทั�งน่�	จากสำำารัวจ 
ป็รัะชีากรัพะยนูปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็รัะมีาณ	๒๕๕	ตั่ว	ลดิลงจากป็งีบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�พบัป็รัะมีาณ 
๒๖๑	ตั่ว

	 กลุ่มีโลมีาและวาฬในป็รัะเทศไทยพบั	๒๗	ชีนิดิ	โดิยแบ่ังเป็็น	๒	กลุ่มี	คือ	กลุ่มีท่�อยู่ป็รัะจำาถิึ�นใกล้ฝั�ง	และ 
กลุ่มีท่�อพยพยา้ยถิึ�นรัะยะไกล	กลุ่มีโลมีาและวาฬท่�อยูป่็รัะจำาถิึ�นใกล้ฝั�งพบั	๖	ชีนิดิ	คือ	โลมีาป็ากขวดิ	โลมีาหัวบัาต่รัหลังเร่ัยบั	 
โลมีาหลังโหนก	โลมีากลุ่มีสำต่่เนลล่า	ป็รัะกอบัด้ิวย	โลมีาลายแถึบั	โลมีาลายจุดิ	โลมีากรัะโดิดิ	โลมีาอิรัวด่ิ	วาฬบัรูัด้ิา	และ 
โอมูีรัะ	และกลุ่มีโลมีาและวาฬอ่ก	๑๘	ชีนิดิ	เช่ีน	วาฬส่ำนำ�าเงิน	วาฬฟิน	และวาฬหลังค่อมี	เป็็นต้่น	ทั�งน่�	จากสำำารัวจป็รัะชีากรั 
กลุ่มีโลมีาและวาฬในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่าม่ีป็รัะมีาณ	๓,๐๒๕	ตั่ว	กลุ่มีโลมีาท่�ม่ีจำานวนมีากท่�สุำดิ	คือ	โลมีาอิรัวด่ิ	 
รัองลงมีา	คือ	โลมีาหัวบัาต่รัหลังเร่ัยบั	โลมีาหลังโหนก	โลมีากลุ่มีสำต่่เนลลา	และโลมีาป็ากขวดิ	วาฬเพชีฌฆ่าต่ดิำา	และ 
วาฬบัรูัด้ิา	ต่ามีลำาดัิบั	โดิยในภาพรัวมีพบัโลมีาและวาฬเพิ�มีขึ�นจากปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�พบัจำานวน	๒,๔๗๓	ตั่ว

	 กลุ่มีป็ลากรัะดูิกอ่อน	ท่�ม่ีการัศึกษาในเชิีงสำถึานภาพ	ม่ีการัแพร่ักรัะจายและพบัเห็นได้ิบ่ัอยในแหล่งดิำานำ�าสำำาคัญ 
พบั	๒	ชีนิดิ	ได้ิแก่	ฉลามีวาฬ	และกรัะเบันแมีนต้่า	ทั�งน่�	จากสำำารัวจป็รัะชีากรัฉลามีวาฬ	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 
ม่ีป็รัะมีาณ	๘๖	ตั่ว	ทั�งฝั�งอ่าวไทยและทะเลอันดิามัีน	โดิยพบัว่าจำานวนรัวมีของฉลามีวาฬฝั�งอ่าวไทยมีากกว่าฝั�งทะเลอันดิามัีน 
และในภาพรัวมีพบัฉลามีวาฬเพิ�มีขึ�นจากปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�พบัจำานวน	๗๓	ตั่ว	สำำาหรัับักรัะเบันแมีนต่้า	ม่ีอัต่รัา 
การัพบัเห็นบัริัเวณฝั�งอันดิามัีนมีากกว่าอ่าวไทย	โดิยพบัมีากบัริัเวณเกาะต่าชัียและกองหินม่ีวงหินแดิง	สำำาหรัับัอ่าวไทยม่ีข้อมูีล 
การัพบัเห็นบัริัเวณเกาะเต่่าและเกาะโลซิึ่น	อย่างไรัก็ต่ามี	ถึึงแม้ีว่าการัรัะบุัอัต่ลักษณ์เพื�อใช้ีในการัป็รัะเมิีนจำานวนป็รัะชีากรั 
สำามีารัถึทำาได้ิ	แต่่การัได้ิภาพถ่ึายท่�เหมีาะสำมีบัริัเวณด้ิานท้องของกรัะเบันแมีนต้่าค่อนข้างทำาได้ิยาก	จึงไม่ีสำามีารัถึบ่ังบัอกถึึง 
จำานวนป็รัะชีากรัท่�ชัีดิเจนได้ิ

	 สำำาหรัับัสำถิึติ่การัเกยตื่�นสัำต่ว์ทะเลหายาก	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีสัำต่ว์ทะเลหายากเกยตื่�น 
รัวมีทั�งสิำ�น	๙๐๕	ตั่ว	จำาแนกเป็็น	ซึ่ากเกยตื่�น	๕๙๒	ตั่ว	และเกยตื่�นท่�ม่ีช่ีวิต่	๓๑๓	ตั่ว	ป็รัะกอบัดิว้ย	เต่่าทะเลเกยตื่�น	๖๑๐	ตั่ว	 
โลมีาและวาฬเกยตื่�น	๒๘๓	ตั่ว	และพะยูนเกยตื่�น	๑๒	ตั่ว	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีสัำต่ว์ทะเลหายากเกยตื่�น	๕๔๗	ตั่ว 
จำาแนกเป็็น	ซึ่ากเกยตื่�น	๓๖๕	ตั่ว	และเกยตื่�นท่�มีช่่ีวติ่	๑๘๒	ตั่ว	ป็รัะกอบัด้ิวย	เต่่าทะเลเกยตื่�น	๓๕๒	ตั่ว	โลมีาและวาฬเกยตื่�น	 
๑๘๔	ตั่ว	และพะยูนเกยตื่�น	๑๑	ตั่ว	สำำาหรัับัสำาเหตุ่การัเกยตื่�นของเต่่าทะเลส่ำวนใหญ่เกิดิจากการัพันรััดิจากขยะทะเลท่�เกิดิจาก 
กิจกรัรัมีทางป็รัะมีง	และติ่ดิเครืั�องมืีอป็รัะมีงป็รัะเภทอวน	ในส่ำวนกลุ่มีโลมีาและวาฬส่ำวนใหญ่เกิดิจากการัป่็วยต่ามีธรัรัมีชีาติ่ 
และการัติ่ดิเครืั�องมืีอป็รัะมีง	สำำาหรัับัพะยูนส่ำวนใหญ่มีาจากความีผิดิป็กติ่ของรัะบับัทางเดิินอาหารัและรัะบับัทางเดิินหายใจ 
การัถูึกกรัะแทกด้ิวยของแข็งและการัติ่ดิเครืั�องมืีอป็รัะมีง	(รูัป็ท่�	๒.๒๗)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๒๗	จำานวันสัตว์ัทะเล้หุายากเกยต้�น	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๓	

	 การัสำำารัวจการัวางไข่ของเต่่าทะเล	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัเต่่าทะเลวางไข่	๔๙๑	รััง	แบ่ังเป็็น	เต่่าต่นุ	 
๒๔๐	รััง	เต่่ากรัะ	๒๓๔	รััง	เต่่าหญ้า	๑	รััง	และเต่่ามีะเฟ้อง	๑๖	รััง	โดิยในภาพรัวมีเพิ�มีขึ�นจากปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ท่�ม่ีการัวางไข่เต่่าทะเล	๔๓๑	รััง	ทั�งน่�	พบัว่า	จำานวนครัั�งการัวางไข่ของเต่่าต่นุค่อนข้างคงท่�	ขณะท่�เต่่ากรัะม่ีการัวางไข่เพิ�มีขึ�น	 
ในขณะท่�จำานวนครัั�งการัวางไข่ของเต่่าหญ้าม่ีจำานวนลดิลง	ส่ำวนเต่่ามีะเฟ้องพบัว่าเพิ�มีขึ�นอย่างเห็นได้ิชีัดิ	พื�นท่�การัวางไข่ของ 
เต่่ามีะเฟ้องและเต่่าหญ้า	จะพบัวางไข่เฉพาะชีายหาดิบันแผ่นดิินใหญ่ทางฝั�งทะเลอันดิามัีน	สำำาหรัับัเต่่าต่นุและเต่่ากรัะ 
พบัวางไข่บันชีายหาดิของแผ่นดิินใหญ่และชีายหาดิของเกาะต่่างๆ	ทั�งบัริัเวณอ่าวไทยและทะเลอันดิามัีน	(กรัมีทรััพยากรั 
ทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๕)	 ป่าชั้ายเล้น	ป่าชั้ายหุาดิ	แล้ะป่าพร๋
	 จากการัสำำารัวจพื�นท่�ป่็าชีายเลน	๒๔	จังหวัดิ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ป่็าชีายเลนคงสำภาพ	๑,๗๓๗,๐๒๐	ไร่ั	 

เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๒.๙๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี	๑,๕๓๘,๑๘๕	ไร่ั	โดิยจังหวัดิท่�พบัพื�นท่�ป่็าชีายเลนคงสำภาพมีากท่�สุำดิ	คือ	จังหวัดิ 
พังงา	(รูัป็ท่�	๒.๒๘)	สำำาหรัับัป่็าชีายหาดิ	พบัใน	๑๖	จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	จำานวน	๖๕,๘๔๑	ไร่ั	และป่็าพรุั	พบัใน	๑๐	จังหวัดิ 
ชีายฝั�งทะเล	จำานวน	๒๗๓,๒๖๓	ไร่ั	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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ซากเกยตื้น: เตาทะเล

เกยตื้นที่มีชีวิต: โลมาเเละวาฬ เกยตื้นที่มีชีวิต: พะยูน

ซากเกยตื้น: โลมาเเละวาฬ ซากเกยตื้น: พะยูน

เกยตื้นรวม

เกยตื้นที่มีชีวิต: เตาทะเล
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หุมายเหุต๋:	 สำาเหตุ่ท่�สัำต่ว์ทะเลหายากเกยตื่�นเพิ�มีขึ�น	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เนื�องจากม่ีการัสำร้ัางเครืัอข่ายการัช่ีวยเหลือสัำต่ว์ทะเลหายากท่�ครัอบัคลุมีพื�นท่� 
ทุกจังหวัดิชีายฝั�งทะเล	ให้ม่ีการัแจ้งข่าวสำารั	รัวมีถึึงการัต่อบัสำนองท่�รัวดิเร็ัวและม่ีป็รัะสิำทธิภาพของกรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	 
ในการัเข้าไป็ช่ีวยเหลือหรืัอต่รัวจสำอบัซึ่ากสัำต่ว์ทะเลหายากในพื�นท่�	จึงทำาให้เกิดิการัพบัเห็นสัำต่ว์ทะเลหายากเกยตื่�นมีากขึ�น

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(๒๕๖๔)
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๖)	 การกัดิเซาะชั้ายฝั�ง
	 ป็รัะเทศไทยม่ีความียาวชีายฝั�งป็รัะมีาณ	๓,๑๕๑.๑๓	กิโลเมีต่รั	จากการัสำำารัวจการัเป็ล่�ยนแป็ลงชีายฝั�ง 

โดิยกรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัว่า	พื�นท่�ชีายฝั�งท่�ป็รัะสำบัปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งม่ีความียาว 
ป็รัะมีาณ	๗๙๔.๓๗	กิโลเมีต่รั	แบ่ังออกเป็็น	ได้ิรัับัการัแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะแล้ว	๗๐๒.๖๘	กิโลเมีต่รั	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	 
๒๕๖๑	ป็รัะมีาณ	๖๕.๒๐	กิโลเมีต่รั	สำำาหรัับัพื�นท่�ชีายฝั�งท่�ไม่ีม่ีการักัดิเซึ่าะ	รัะยะทาง	๒,๓๕๖.๗๖	กิโลเมีต่รั	ม่ีลักษณะ 
เป็็นพื�นท่�ชีายฝั�งสำมีดุิล	พื�นท่�หาดิหิน/หน้าผา	พื�นท่�ชีายฝั�งท่�ม่ีการัสำะสำมีของต่ะกอน	พื�นท่�ก่อสำร้ัางรุักลำ�าแนวชีายฝั�ง	และ 
พื�นท่�ป็ากแม่ีนำ�า/ป็ากคลอง	การัวิเครัาะห์แนวโน้มีการัเป็ล่�ยนแป็ลงชีายฝั�ง	พบัว่า	พื�นท่�กัดิเซึ่าะรุันแรัง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	เท่ากับั	 
๑๒.๘๗	กิโลเมีต่รั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึึ่�งเท่ากับั	๙.๖๔	กิโลเมีต่รั	พื�นท่�กัดิเซึ่าะป็านกลาง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	เท่ากับั 
๒๘.๖๔	กิโลเมีต่รั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึึ่�งเท่ากับั	๐.๗๓	กิโลเมีต่รั	และพื�นท่�กดัิเซึ่าะน้อย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	เท่ากับั	๕๐.๑๘ 
กิโลเมีต่รั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึึ่�งเท่ากับั	๑๒.๗๘	กิโลเมีต่รั	(ต่ารัางท่�	๒.๓๓)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

	 สำาเหตุ่ของการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งแบ่ังออกเป็็น	๓	กลุ่มี	ได้ิแก่	(๑)	การัทำาลายแนวป้็องกันการักัดิเซึ่าะโดิยธรัรัมีชีาต่ิ	 
เช่ีน	การัทำาลายป่็าชีายเลน	ป่็าชีายหาดิ	แนวสัำนทรัาย	หาดิทรัาย	และป็ะการััง	เป็็นต้่น	(๒)	การัรับักวนหรืัอเป็ล่�ยนแป็ลง 
สำภาพต่ามีธรัรัมีชีาติ่	เช่ีน	กิจกรัรัมีหรืัอสิำ�งก่อสำร้ัางท่�ม่ีผลให้เกิดิการัเป็ล่�ยนแป็ลงการัพัดิพาของต่ะกอนหรืัอการัเคลื�อนท่�ของ 
คลื�น	และการัพัฒนาหรืัอการัก่อสำร้ัางทั�งบัริัเวณริัมีชีายฝั�งและบันแผ่นดิิน	เป็็นต้่น	และ	(๓)	การักัดิเซึ่าะจากสำาเหตุ่อื�นๆ	เช่ีน	 
การัเป็ล่�ยนแป็ลงบัริัเวณป็ากแม่ีนำ�า	การัป็รัับัตั่วเข้าสู่ำสำมีดุิลใหม่ีจากการัสำะสำมีตั่วของทรัายต่ามีธรัรัมีชีาติ่	การัเป็ล่�ยนแป็ลง 
ของธรัณ่สำัณฐานชีายฝั�ง	และการักัดิเซึ่าะเนื�องจากเหตุ่การัณ์ลมีพายุท่�รุันแรังผิดิป็กต่ิ	เป็็นต้่น	จากข้อมูีลการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง 
แยกต่ามีสำาเหตุ่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	พบัว่า	ปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งเนื�องจากสำาเหตุ่อื�นๆ	ม่ีรัะยะทางมีากท่�สุำดิ	คือ	๔๑.๔๖	 
กิโลเมีต่รั	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	๕๖	รัองลงมีาเป็็นการักัดิเซึ่าะเนื�องจากการัเล่�ยวเบันของกรัะแสำนำ�าเมืี�อสิำ�นสุำดิแนวโครังสำร้ัางทาง 
วิศวกรัรัมีม่ีรัะยะทาง	๒๒.๘๓	กิโลเมีต่รั	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๕	การักัดิเซึ่าะชีายฝั�งท่�ม่ีสำาเหตุ่จากการัก่อสำร้ัางโครังสำร้ัางท่�ตั่�ง 
ฉากกับัแนวชีายฝั�ง	รัะยะทาง	๑๔.๑๗	กิโลเมีต่รั	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	๑๕	และการักัดิเซึ่าะเนื�องจากการัทำาลายแนวป้็องกัน 
การักัดิเซึ่าะต่ามีธรัรัมีชีาติ่	รัะยะทาง	๓.๒๓	กิโลเมีต่รั	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	๔	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๒๘	พ้�นท่�ป่าชั้ายเล้นคงสภาพ	พ.ศ.	๒๕๓๙	๒๕๔๓	๒๕๔๗	๒๕๕๒	๒๕๕๗	แล้ะ	๒๕๖๑	-	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(๒๕๖๔)

พ
ื้นที่

ปา
ชา

ยเ
ลน

คง
สภ

าพ
 (ไ

ร)

๑,๐๔๗,๓๙๐

๑,๕๗๙,๗๘๑ 
๑,๔๕๘,๑๗๕

๑,๕๒๕,๐๖๑ ๑,๕๓๔,๕๘๕ ๑,๕๓๘,๑๘๕

๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

  ๘๐๐,๐๐๐

  ๖๐๐,๐๐๐

  ๔๐๐,๐๐๐

  ๒๐๐,๐๐๐

๐

๑,๕๓๘,๑๘๕ ๑,๗๓๗,๐๒๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓
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ตารางท่�	๒.๓๓	 สร๋ปสถานภาพการกัดิเซาะชั้ายฝั�งทะเล้	๒๓	จังหุวััดิ	พ.ศ.	๒๕๖๒

หน่วย:	กิโลเมีต่รั

จังหุวััดิ

ระยะชั้ายฝั�งท่�ประสบปัญหุา	

การกัดิเซาะชั้ายฝั�ง	(กม.)
ชั้ายฝั�งท่�	

ดิำาเนินการ	

แก้ไข้แล้้วั	

(กม.)

ระยะชั้ายฝั�งท่�ไม่ม่การกัดิเซาะชั้ายฝั�ง	

(กม.)
รวัมระยะ

ทาง	

ชั้ายฝั�ง		

(กม.)

ร๋นแรง		

(>๕		

เมตร/ปี)

ปานกล้าง	

(๑-๕		

เมตร/ปี)

น้อัย	

(<๕		

เมตร/ปี)

พ้�นท่�	

สมด๋ิล้

พ้�นท่�	

หัุวัหุาดิ/	

หุน้าผา

พ้�นท่�	

ตะกอัน	

สะสม

พ้�นท่�	

ร๋กล้ำ�า	

ชั้ายฝั�ง

พ้�นท่�	

ปากแม่นำ�า

ต่รัาดิ	 - ๓.๖๖ ๓.๗๔ ๓๐.๒๖ ๑๐๐.๙๗ ๒๕.๖๔ ๑.๑๒ ๗.๗๒ ๕.๐๘ ๑๗๘.๑๙

จันทบุัร่ั	 - - ๐.๐๕ ๓๙.๑๒ ๓๖.๕๙ ๒๐.๖๕ - ๔.๕๖ ๓.๐๖ ๑๐๔.๐๔

รัะยอง	 - ๐.๔๑ ๒.๑๓ ๓๕.๔๙ ๔๙.๘๖ ๕.๙๓ ๑.๖๓ ๘.๙๙ ๑.๑๘ ๑๐๕.๖๑

ชีลบุัร่ั	 - - - ๗๐.๕๑ ๓๕.๑๘ ๓๗.๐๘ - ๒๖.๔๔ ๐.๙๖ ๑๗๐.๑๗

ฉะเชิีงเทรัา	 - - - ๑๕.๗๖ ๐.๐๔ - - - ๐.๗๕ ๑๖.๕๖

สำมุีทรัป็รัาการั	 - - - ๕๑.๘๐ ๒.๘๔ - - - ๒.๗๖ ๕๗.๔๐

กรุังเทพมีหานครั	 - - - ๗.๑๑ - - - - - ๗.๑๑

สำมุีทรัสำาครั	 - - - ๔๐.๗๙ ๐.๔๑ - - - ๐.๘๘ ๔๒.๐๘

สำมุีทรัสำงครัามี	 - - - ๑๕.๘๔ ๕.๘๕ - ๐.๗๔ - ๑.๗๖ ๒๔.๑๘

เพชีรับุัร่ั	 ๔.๘๗ ๒.๗๗ ๐.๐๕ ๔๒.๐๒ ๓๗.๖๙ - ๐.๑๕ ๐.๐๓ ๒.๑๓ ๘๙.๗๑

ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	 ๑.๑๙ ๒.๒๙ ๐.๐๘ ๖๗.๕๘ ๑๑๙.๓๘ ๕๒.๙๖ ๐.๕๑ ๐.๗๖ ๒.๐๘ ๒๔๖.๘๓

ชุีมีพรั	 ๐.๑๙ - ๐.๒๐ ๑๕.๒๒ ๑๕๔.๗๔ ๗๐.๓๒ ๐.๓๖ ๔.๔๖ ๒.๘๓ ๒๔๘.๓๓

สุำรัาษฎร์ัธาน่	 - ๐.๕๓ ๐.๕๑ ๑๘.๕๑ ๑๒๐.๙๘ ๗.๖๗ ๐.๘๔ ๑.๗๑ ๖.๔๒ ๑๕๗.๑๗

นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	 ๐.๗๙ ๒.๑๐ ๕.๘๓ ๗๔.๕๖ ๑๑๕.๔๖ ๓๒.๑๓ ๐.๕๔ - ๕.๔๒ ๒๓๖.๘๑

สำงขลา	 ๐.๗๙ ๑.๘๕ ๘.๕๒ ๕๐.๗๕ ๘๗.๗๑ ๑.๕๒ ๕.๖๓ - ๑.๗๖ ๑๕๘.๕๓

ปั็ต่ต่าน่	 ๐.๗๒ ๒.๙๑ ๑๔.๑๔ ๒๒.๙ ๗๖.๘๘ ๐.๖๙ ๑๔.๘๗ ๓.๙๒ ๓.๐๐ ๑๔๐.๐๔

นรัาธิวาสำ	 ๑.๙๐ ๐.๖๕ ๑.๕๕ ๒๔.๒๑ ๒๔.๘๑ ๑.๑๓ ๑.๗๔ - ๑.๐๒ ๕๗.๐๒

รัะนอง	 ๐.๔๖ ๒.๕๖ ๒.๔๑ ๖.๒๖ ๑๑๑.๒๘ ๒๙.๗๕ ๐.๐๘ ๐.๖๘ ๑๙.๐๖ ๑๗๒.๕๔

พังงา	 ๑.๐๙ ๐.๕๘ ๒.๘๙ ๗.๗๐ ๑๕๐.๗๓ ๓๒.๗๒ - ๒.๘๒ ๓๗.๒๕ ๒๓๕.๗๘

ภูเก็ต่	 ๐.๑๖ ๕.๕๕ ๒.๓๐ ๒๕.๑๖ ๘๑.๖๙ ๘๑.๑๘ - ๒.๘๙ ๓.๘๙ ๒๐๒.๘๓

กรัะบ่ั�	 - ๑.๒๑ - ๑๒.๐๐ ๑๐๙.๗๓ ๕๔.๕๖ - ๓.๖๒ ๒๒.๖๗ ๒๐๓.๗๙

ต่รััง	 ๐.๓๙ ๑.๕๗ ๕.๗๘ ๖.๔๑ ๗๙.๓๗ ๑๙.๗๓ ๓.๒๗ ๑.๐๙ ๑๗.๕๓ ๑๓๕.๑๔

สำตู่ล	 ๐.๓๐ - - ๒๒.๗๓ ๑๑๐.๐๘ ๑๔.๖๘ - ๑.๒๑ ๑๒.๒๖ ๑๖๑.๒๗

รวัม	 ๑๒.๘๗ ๒๘.๘๑ ๕๐.๑๘ ๗๐๒.๖๘ ๑,๖๑๒.๒๘ ๔๘๘.๓๓ ๓๑.๓๐ ๗๐.๙๐ ๑๕๓.๗๓ ๓,๑๕๑.๑๓

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(๒๕๖๔)
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๗)	 ข้ยะทะเล้
	 ป็ริัมีาณขยะจากการัคาดิการัณว่์าต่กค้างอยูบ่ัริัเวณ	๒๓	จังหวัดิชีายทะเล๑๘	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	อาจจะลงสู่ำ 

ทะเลป็รัะมีาณ	๓๔,๓๑๘	-	๕๑,๔๗๗	ตั่น	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็รัะมีาณ	๒๖,๘๐๐	-	๔๐,๒๐๐	ตั่น	ส่ำวนใหญ่เป็็น 
ขยะพลาสำติ่กท่�ต่กค้างในสิำ�งแวดิล้อมี	และอาจถูึกพัดิพาลงสู่ำทะเลผ่านลำาคลองและแม่ีนำ�าต่่างๆ	(โดิยขยะท่�คาดิการัณ์ว่าต่กค้าง 
ในพื�นท่�	๒๓	จังหวัดิชีายทะเลและอาจลงสู่ำทะเล	คำานวณจากข้อมูีลขยะบักท่�กำาจัดิไมี่ถูึกต้่องในพื�นท่�	๒๓	จังหวัดิชีายทะเล	 
ซึึ่�งร้ัอยละ	๑๒	ของขยะบักท่�กำาจัดิไมีถู่ึกต้่องเป็็นขยะพลาสำต่กิ	และรัอ้ยละ	๑๐	-	๑๕	ของขยะพลาสำต่กิเป็็นขยะท่�คาดิการัณว่์า 
ต่กคา้งอยูบ่ัรัเิวณ	๒๓	จังหวัดิชีายทะเล	และอาจจะหลดุิรัอดิลงสู่ำทะเล	ซึึ่�งจากรัายงานป็รัมิีาณขยะบักท่�กำาจัดิไมีถู่ึกต้่องในพื�นท่�	 
๒๓	จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๓	และ	๒๕๖๒	ม่ีป็ริัมีาณเท่ากับั	๒.๘๖	และ	๒.๒๐	ล้านตั่น	ต่ามีลำาดัิบั)	อย่างไรัก็ต่ามี 
จากข้อมูีลป็ริัมีาณขยะทะเลลอยนำ�าท่�ไหลผ่าน	แม่ีนำ�าสำายหลัก	๕	สำาย	ลงสู่ำอ่าวไทยต่อนบัน	(บัางป็ะกง	เจ้าพรัะยา	ท่าจ่น	 
แม่ีกลอง	และบัางต่ะบูัน)	พบัว่า	ป็ริัมีาณขยะท่�ไหลลงสู่ำอ่าวไทยต่อนบัน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี 
ป็ริัมีาณ	๒,๒๒๖	ตั่น	เป็็น	๑,๐๓๕	ตั่น	ทั�งน่�	อาจเป็็นผลมีาจากการัดิำาเนินโครังการับัริัหารัจัดิการัขยะทะเลในพื�นท่�	๒๓	 
จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	เช่ีน	กิจกรัรัมีเก็บัขยะต่กค้างในรัะบับันิเวศท่�สำำาคัญ	การัจัดิทำา 
มีาต่รัการัลดิป็ริัมีาณขยะลงทะเล	การัจัดิเก็บัขยะโดิยใช้ีนวัต่กรัรัมีทุ่นกักขยะ	(Boom)	ทุ่นกักขยะลอยนำ�า	(SCG	-	DMCR	 

Litter	Trap)	และเรืัอเก็บัขยะ	(Garbage	Boat)	เป็็นต้่น	รัวมีถึึงการัรัณรังค์จัดิกิจกรัรัมีเก็บัขยะชีายหาดิสำากล	โดิยการัม่ีส่ำวนร่ัวมี 
จากภาครััฐ	ภาคเอกชีน	เครืัอข่ายป็รัะชีาชีน	และองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ส่ำงผลให้ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำามีารัถึจัดิเก็บั 
ขยะต่กค้างออกจากรัะบับันิเวศชีายฝั�งทะเลได้ิรัวมี	๒๒๕	ตั่น	ส่ำงผลให้ป็ริัมีาณขยะบัริัเวณป็ากแม่ีนำ�าท่�ไหลลงสู่ำอ่าวไทยต่อนบัน	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีคา่ต่ำ�ากว่าใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๕๙	- 
๒๕๖๓	พบัว่า	ป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยท่�ม่ีการักำาจัดิไม่ีถูึกต้่องในพื�นท่�	๒๓	จังหวัดิชีายฝั�งทะเลม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๒๙)	 
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๒๙	การจัดิการข้ยะมูล้ฝอัยข้อังจังหุวััดิชั้ายฝั�งทะเล้	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๒

๑๘	 ๒๓	จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	ได้ิแก่	จังหวัดิต่รัาดิ	จันทบุัร่ั	รัะยอง	ชีลบัรุ่ั	ฉะเชิีงเทรัา	สำมุีทรัป็รัาการั	กรุังเทพมีหานครั	สำมีทุรัสำาครั	สำมุีทรัสำงครัามี	 
เพชีรับุัร่ั	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	ชุีมีพรั	สุำรัาษฎรั์ธาน่	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	สำงขลา	ป็ัต่ต่าน่	นรัาธิวาสำ	รัะนอง	พังงา	ภูเก็ต่	กรัะบ่ั�	ต่รััง	และสำตู่ล	 
(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๒๖

๑๕

๕๙

นำมาใชประโยชน มีการกำจัดถูกตอง มีการกำจัดไมถูกตอง

ป (พ.ศ.)

๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๗๐%

๖๐%

๕๐%

๔๐%

๓๐%

๒๐%

๑๐%

๐%
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จำ
นว

น 
(ร

อย
ละ

)

๑๔

๒๖

๖๐

๑๖

๒๕

๕๙

๑๘

๓๒

๕๐

๒๖

๒๔

๕๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

หุมายเหุต๋:	 ดัิดิแป็ลงจากขอ้มูีลป็ริัมีาณและการัจัดิการัขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	๒๓	จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	จากรัายงานสำถึานการัณม์ีลพิษ	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๓	 
ของกรัมีควบัคุมีมีลพิษ

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔)
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	 การัจัดิเก็บัขยะต่กค้างในพื�นท่�ชีายหาดิ	ป็ะการััง	และป่็าชีายเลน	๒๔	จังหวัดิ	แบับัม่ีส่ำวนร่ัวมีผ่านเครืัอข่าย 
ภาคป็รัะชีาชีน	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ภาครััฐ	ภาคเอกชีน	และภาคส่ำวนต่่างๆ	เพื�อสำร้ัางจิต่สำำานึกและลดิผลกรัะทบัต่่อ 
รัะบับันิเวศทางทะเล	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึึ่�งป็รัะเมิีนจากกิจกรัรัมีเก็บัขยะชีายหาดิสำากล	(International	 
Coastal	Cleanup	-	ICC)	ท่�จัดิขึ�นเป็็นป็รัะจำาในเดิือนกันยายนของทุกปี็	จากผลรัวมีขยะท่�เก็บัได้ิทั�งสิำ�น	๑๒๘,๕๖๓	ชิี�น	 
นำ�าหนักรัวมี	๑๑,๓๓๗	กิโลกรััมี	หรืัอป็รัะมีาณ	๑๑	ตั่น	ป็รัะเภทขยะต่กค้างท่�พบัมีาก	๑๐	อันดัิบัแรัก	ได้ิแก่	ถุึงพลาสำติ่กอื�นๆ	 
(ร้ัอยละ	๒๔)	เศษโฟมี	(ร้ัอยละ	๑๑)	ถุึงก๊อป็แก๊ป็	(ร้ัอยละ	๑๐)	ขวดิเครืั�องดืิ�มี	(พลาสำติ่ก)	(ร้ัอยละ	๑๐)	ห่อ/ถุึงอาหารั	 
(ร้ัอยละ	๖)	ขวดิเครืั�องดืิ�มี	(แก้ว)	(ร้ัอยละ	๖)	เสืำ�อผ้า/รัองเท้า	(ร้ัอยละ	๓)	ฝาจุกขวดิ	(พลาสำติ่ก)	(ร้ัอยละ	๓)	หลอดิ/ 
ท่�คนเครืั�องดืิ�มี	(ร้ัอยละ	๒)	พลาสำติ่กอื�นๆ/โฟมีกันกรัะแทก	(ร้ัอยละ	๒)	และส่ำวนท่�เหลือเป็็นขยะป็รัะเภทอื�นๆ	(ร้ัอยละ	๒๓)	 
(รูัป็ท่�	๒.๑๙)	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๒.๖.๒	ผล้กระทบ

๑)	 ทรัพยากรประมง
	 การัทำาป็รัะมีงและการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	เป็็นกิจกรัรัมีท่�ก่อให้เกิดินำ�าทิ�ง	นำ�าเส่ำย	และขยะ	ทำาให้ทรััพยากรัป็รัะมีง 

และทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�งเสืำ�อมีโทรัมีมีากขึ�น	เช่ีน	การัเพาะเล่�ยงกุ้งกุลาดิำา	เพาะเล่�ยงกันมีากในภาคใต้่	ม่ีการัป็ล่อย 
นำ�าทิ�งท่�ม่ีคุณภาพต่ำ�า	ป็รัะกอบัด้ิวยของเส่ำยจากการัขับัถ่ึาย	ต่ะกอนดิิน	สำารัเคม่ี	ยาป็ฏิช่ีวนะ	และเศษอาหารัป็นอยู่ด้ิวย	 
เช่ีน	แอมีโมีเน่ย	ไนไต่รัท์	รัวมีถึึงค่าความีเป็็นกรัดิและดิ่าง	ไม่ีเหมีาะสำมีกับัการัเจริัญเติ่บัโต่ของสำัต่ว์นำ�า	ป็ริัมีาณออกซึ่ิเจน 
ละลายนำ�าต่ำ�า	จำานวนแพลงก์ต่อนในนำ�าสูำงมีาก	เป็็นต้่น	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๐)	อย่างไรัก็ต่ามี	จากข้อมูีลป็ริัมีาณ 
การัจับัสัำต่ว์นำ�าต่่อหน่วยการัลงแรังป็รัะมีง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำะท้อนให้เห็นว่า 
ความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของทรััพยากรัป็รัะมีงเพิ�มีขึ�น	ซึึ่�งเป็็นผลมีาจากรััฐบัาลได้ิดิำาเนินมีาต่รัการัเพื�อป้็องกันการัป็รัะมีงท่� 
ผิดิกฎหมีาย	และส่ำงเสำริัมีความีร่ัวมีมืีอในการัขจัดิและต่่อต้่านการัป็รัะมีงท่�ผิดิกฎหมีาย	เพื�อให้เกิดิการัจัดิการัและใช้ีป็รัะโยชีน์ 
จากทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่อย่างยั�งยนื	การัทำาป็รัะมีงท่�ผิดิกฎหมีาย	ขาดิการัรัายงาน	และไร้ัการัควบัคุมี	(Illegal,	Unreported 
and	Unregulated	Fishing:	IUU)	มีาตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๘	(กรัะทรัวงการัต่่างป็รัะเทศ,	๒๕๖๒)	และจากการัดิำาเนินมีาต่รัการั 

ปิ็ดิอ่าวไทยรูัป็ตั่ว	ก	ในช่ีวงสัำต่ว์นำ�าม่ีไข่	วางไข่	และเล่�ยงตั่วอ่อน	โดิยการักำาหนดิให้ใช้ีเครืั�องมืีอและวิธ่ทำาการัป็รัะมีงท่�สำามีารัถึ 
ทำาการัป็รัะมีงไดิ	้รัวมีถึึงใหป้็ฏิบััติ่ต่ามีเงื�อนไขในการัทำาการัป็รัะมีงต่ามีป็รัะกาศกรัะทรัวงเกษต่รัและสำหกรัณท่์�กำาหนดิ	ซึึ่�งสำอดิคลอ้ง 
กับัผลการัศึกษาทางวิชีาการัเก่�ยวกับัวงจรัช่ีวิต่ของสัำต่ว์นำ�าท่�อพยพต่ามีห้วงเวลาในแต่่ละพื�นท่�	สำามีารัถึฟ้�นฟูทรััพยากรัสัำต่ว์นำ�า 
หลังมีาต่รัการัปิ็ดิอ่าวได้ิอย่างยั�งยืน	และส่ำงผลให้สำามีารัถึจับัป็ลาเศรัษฐกิจเพิ�มีสูำงขึ�นอย่างม่ีนัยสำำาคัญ	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๓)

๒)	 หุญ้าทะเล้
	 การัเป็ล่�ยนแป็ลงของแหล่งหญ้าทะเล	อาจก่อให้เกิดิผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศทางทะเลได้ิ	เช่ีน	แหล่งท่�อยูข่อง 

สัำต่ว์นำ�าน้อยลง	และแหลง่อาหารัของสำตั่ว์ทะเลหายากลดิลง	เป็็นต้่น	ซึึ่�งจะส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อการัทำาป็รัะมีงและอาจทำาให้ 
อัต่รัาการัพงัทลายของชีายฝั�งทะเลเพิ�มีมีากขึ�น	เกิดิการัฟุ้งกรัะจายของดิินต่ะกอนท่�อาจส่ำงผลต่่อไป็ยงัรัะบับันิเวศป็ะการัังท่�อยู ่
ใกล้เค่ยง	รัวมีทั�งยังม่ีภัยคุกคามีจากกิจกรัรัมีของมีนุษย์	เช่ีน	การัพัฒนาพื�นท่�ชีายฝั�งทะเลของป็รัะเทศไทย	การัเดิินเรืัอ	และ 
การัขุดิลอกร่ัองนำ�าเพื�อการัเดิินเรืัอ	เป็็นต้่น	ซึึ่�งส่ำงผลให้เกิดิต่ะกอน	และนำ�าเส่ำยไหลลงสู่ำแหล่งหญ้าทะเล	ซึึ่�งม่ีผลต่่อการัเจริัญ 
เติ่บัโต่ของหญ้าทะเลโดิยต่รัง	อ่กทั�ง	การัใช้ีเครืั�องมืีอป็รัะมีงบัางป็รัะเภทท่�สำามีารัถึใช้ีงานไดิ้ในนำ�าตื่�น	เข้าไป็ทำาการัป็รัะมีง 
ในแหล่งหญ้าทะเล	ส่ำงผลให้ใบั	ลำาต้่น	และรัากของหญ้าทะเลเส่ำยหาย	หน้าดิินถูึกรับักวน	และเกิดิการัฟุ้งกรัะจายของต่ะกอน 
ในนำ�า	นอกจากน่�	ภัยพิบััต่ิทางธรัรัมีชีาติ่	เช่ีน	การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมีิอากาศจะม่ีผลต่่อวงจรัช่ีวิต่ของหญ้าทะเล	การัเจริัญ 
เติ่บัโต่	การัออกดิอก	และเมีล็ดิของหญ้าทะเล	เป็็นต้่น	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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๓)	 แนวัปะการัง
	 กรัณ่ท่�แนวป็ะการัังถูึกทำาลายหรืัอเป็ล่�ยนแป็ลงไป็	จะส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศและทรััพยากรัป็ะการััง	ได้ิแก่	 

รัะบับันิเวศเส่ำยสำมีดุิล	แหล่งท่�อยู่อาศัยและแหล่งอาหารัของสัำต่ว์นำ�าถูึกทำาลาย	และส่ำงผลกรัะทบัต่่อมีนุษย์ทั�งด้ิานเศรัษฐกิจ 
และสัำงคมี	เช่ีน	ผลผลิต่การัจับัสัำต่ว์นำ�าชีายฝั�งลดิลง	และทำาให้รัายได้ิจากการัป็รัะมีงลดิลง	เป็็นต้่น	นำาไป็สู่ำการัเป็ล่�ยนแป็ลง 
วิถ่ึช่ีวิต่และการัป็รัะกอบัอาชี่พ	และสำ่งผลกรัะทบัต่่อรัายไดิ้ต่่างๆ	ท่�เกิดิจากกิจกรัรัมีการัท่องเท่�ยวด้ิวย	เนื�องจากป็ะการััง 
ม่ีบัทบัาทสำำาคัญต่่อรัะบับันิเวศทางทะเลเป็็นอย่างมีาก	โดิยเป็็นแหล่งท่�อยู่อาศัยของสิำ�งม่ีชี่วิต่ต่่างๆ	เพรัาะรัะบับันิเวศป็ะการััง 
ม่ีโครังสำร้ัางท่�เหมีาะสำำาหรัับัเป็็นแหล่งหากิน	แหล่งหลบัภัย	แหล่งสืำบัพันธ์ุ	แหล่งวางไข่	และแหล่งอนุบัาลตั่วอ่อน	สิำ�งม่ีช่ีวิต่ 
ทั�งพืชีและสัำต่ว์ในแนวป็ะการัังม่ีความีสัำมีพันธ์กันเป็็นห่วงโซ่ึ่อาหารัท่�สำลับัซัึ่บัซ้ึ่อนอย่างสำมีดุิล	จึงทำาให้แนวป็ะการัังเป็็น
แหล่งท่�ม่ีผลผลิต่ทางชี่วภาพสำูง	อ่กทั�งแนวป็ะการัังยังเป็็นแหล่งท่องเท่�ยวทางธรัรัมีชีาต่ิท่�สำำาคัญ	เป็็นสิำ�งดึิงดูิดิใจท่�โดิดิเด่ิน 
มีากท่�สุำดิอย่างหนึ�งท่�ทำาให้นักท่องเท่�ยวเข้ามีาท่องเท่�ยวในป็รัะเทศไทย	ผลจากการัท่องเท่�ยวก่อให้เกิดิรัายได้ิกรัะจายไป็สู่ำ 
ชุีมีชีน	และธุรักิจอื�นๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	และทำาให้วถ่ิึการัป็รัะกอบัอาช่ีพของชุีมีชีนบัางพื�นท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็จากเดิิมี	(กรัมีทรััพยากรั 
ทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	อย่างไรัก็ต่ามี	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัสำถึานภาพป็ะการัังใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	กับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัว่า	 
สำถึานภาพแนวป็ะการัังม่ีแนวโน้มีเสืำ�อมีโทรัมีลงเล็กน้อย

๔)	 สัตว์ัทะเล้หุายาก
	 สัำต่ว์ทะเลหายาก	เป็็นกลุ่มีสัำต่ว์ทะเลท่�ม่ีความีเส่ำ�ยงต่่อการัสูำญพันธ์ุ	ทั�งยังเป็็นดัิชีน่ช่ี�วัดิความีสำมีบัรูัณ์ของรัะบับั 

นิเวศทางทะเล	และในหลายพื�นท่�ม่ีรัายได้ิจากการันำานักท่องเท่�ยวไป็เท่�ยวชีมีสัำต่ว์ทะเลหายาก	สำร้ัางรัายได้ิให้แก่คนในพื�นท่� 
เป็็นจำานวนมีาก	หากสัำต่ว์ทะเลหายากม่ีจำานวนลดิลงย่อมีสำะท้อนให้เห็นว่าทะเลไทยมี่ความีหลากหลายทางช่ีวภาพและอุดิมี 
สำมีบูัรัณ์ลดิลง	แหล่งท่�อยู่อาศัย	และแหล่งอาหารัลดิลง	เช่ีน	หากจำานวนโลมีาและวาฬลดิลงจะทำาให้รัะบับันิเวศทางทะเล 
เส่ำยสำมีดิุลในเชิีงของห่วงโซ่ึ่อาหารั	เป็็นต้่น	และด้ิานเศรัษฐกิจ	เช่ีน	การัลดิลงของเต่่าทะเลซึึ่�งเป็็นหนึ�งในผู้ล่าแมีงกะพรุัน	 
จะส่ำงผลให้แมีงกะพรุันม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�น	อาจเป็็นสำาเหตุ่ท่�ทำาให้รัายได้ิจากการัท่องเท่�ยวลดิลง	เป็็นต้่น	(กรัมีทรััพยากรั 
ทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๕)	 ป่าชั้ายเล้น	ป่าชั้ายหุาดิ	แล้ะป่าพร๋
	 การัเป็ล่�ยนแป็ลงพื�นท่�ป่็าชีายเลน	ป่็าชีายหาดิ	และป่็าพรุั	ส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อรัะบับันิเวศและทรััพยากรั	 

ได้ิแก่	ความีหลากหลายของรัะบับันเิวศลดิลง	เกิดิการัเป็ล่�ยนแป็ลงโครังสำร้ัางของพืชีและสัำต่ว์นำ�าท่�กรัะทบัต่่อสำมีดุิลของรัะบับั 
นิเวศ	แหล่งอนุบัาลสัำต่ว์นำ�าวัยอ่อน	แหล่งท่�อยู่อาศัย	และแหล่งอาหารัลดิลง	พื�นท่�ป่็าชีายเลนท่�อยู่ใกล้แหล่งอุต่สำาหกรัรัมี 
ท่�สำำาคัญ	แหล่งท่องเท่�ยวท่�ได้ิรัับัความีนิยมี	รัวมีทั�งพื�นท่�ชุีมีชีนท่�ม่ีอัต่รัาการัขยายตั่วสูำง	จะได้ิรัับัผลกรัะทบัจากกิจกรัรัมีต่่างๆ	 
ท่�เกิดิขึ�น	ทำาให้เกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมีของรัะบับันิเวศและทรััพยากรั	นำาไป็สู่ำป็รัิมีาณสำัต่ว์นำ�าลดิลงต่ามีไป็ดิ้วย	นอกจากน่�	 
อาจทำาให้เกิดิการัพังทลายของดิินต่ามีแนวชีายฝั�งท่�ไม่ีม่ีแนวป็่าชีายเลนชี่วยลดิแรังคลื�น	อ่กทั�งยังส่ำงผลกรัะทบัต่่อชีุมีชีนใกล้ 
ชีายฝั�ง	การัป็รัะมีง	และการัท่องเท่�ยว	ต่ลอดิจนกรัะทบัต่่อสำภาพทางเศรัษฐกิจของชุีมีชีน	และของป็รัะเทศในภาพรัวมี 
(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	อยา่งไรัก็ต่ามี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓	พื�นท่�ป่็าชีายเลนคงสำภาพ	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ 
๑๒.๙๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๑

๖)	 การกัดิเซาะชั้ายฝั�ง
	 ปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งสำร้ัางผลกรัะทบัในหลายด้ิาน	อาจจำาแนกผลกรัะทบัท่�สำำาคัญได้ิ	๔	ป็รัะการั	ได้ิแก่	 

(๑)	ผลกรัะทบัด้ิานเศรัษฐกิจ	ธุรักิจท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัโดิยต่รัง	คือ	ภาคการัท่องเท่�ยวจากชีายฝั�งถูึกกัดิเซึ่าะจนเกิดิสำภาพเสืำ�อมีโทรัมี	สูำญเส่ำย 
แนวชีายหาดิท่�สำวยงามี	โดิยเฉพาะชีายหาดิท่�ม่ีชืี�อเส่ำยงและเป็็นจุดิหมีายท่องเท่�ยวของนักท่องเท่�ยวจากทั�วโลก	กรัะทบัถึึงรัายได้ิ 
และการัลงทุนในอนาคต่	อ่กทั�งต้่องสูำญเส่ำยงบัป็รัะมีาณและทรััพยากรัจำานวนมีากเพื�อป้็องกันการักัดิเซึ่าะแนวชีายฝั�งอ่กด้ิวย	 
(๒)	ผลกรัะทบัด้ิานสิำ�งแวดิลอ้มี	รัะบับันเิวศชีายฝั�ง	ได้ิแก่	รัะบับันเิวศชีายหาดิ	ป็า่ชีายเลน	หญ้าทะเล	และป็ะการัังจะไดิรั้ับัผลกรัะทบั 
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โดิยต่รัง	เนื�องจากการักัดิเซึ่าะ	การัทับัถึมีของต่ะกอน	การัสูำญเส่ำยแนวชีายหาดิเดิิมีท่�เคยม่ีการัเกิดิต่ะกอนทับัถึมีบันหญ้าทะเล 
และแนวป็ะการััง	อ่กทั�งแนวป่็าชีายเลนท่�ถูึกกัดิเซึ่าะม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในทางท่�เสืำ�อมีโทรัมีลง	ทำาให้เกิดิความีเสืำ�อมีโทรัมี 
ในแหล่งหญ้าทะเล	แนวป็ะการััง	และความีหลากหลายทางชี่วภาพลดิลง	กรัะทบัถึึงสำมีดิุลของรัะบับันิเวศในบัรัิเวณนั�น	 
(๓)	ผลกรัะทบัด้ิานสัำงคมี	ชุีมีชีนริัมีฝั�งทะเลต้่องอพยพย้ายถิึ�นฐานจากพื�นท่�ท่�ถูึกกัดิเซึ่าะไป็ยังพื�นท่�อื�น ทำาให้สูำญเส่ำยวิถ่ึช่ีวิต่และวัฒนธรัรัมี 
ป็รัะเพณ่ดัิ�งเดิิมีของชุีมีชีน	ไม่ีม่ีท่�อยู่อาศัยและท่�ทำากิน	ไม่ีสำามีารัถึป็รัะกอบัอาช่ีพได้ิต่ามีป็กติ่	ต่ลอดิจนส่ำงผลกรัะทบัต่่อเนื�อง 
ไป็ยังภาคเศรัษฐกิจ	และ	(๔)	ผลกรัะทบัด้ิานคุณภาพช่ีวิต่	ชุีมีชีนท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากการักัดิเซึ่าะ	สูำญเส่ำยท่�ดิินและทรััพย์สิำน	 
ต้่องป็รัับัเป็ล่�ยนวิถ่ึการัดิำารังช่ีวิต่ไป็จากเดิิมี	เกิดิความีวิต่กกังวลในการัป็รัะกอบัอาช่ีพใหม่ี	อาจส่ำงผลถึึงสำภาพจิต่ใจและ 
ความีสัำมีพันธ์ในครัอบัครััว	ทำาให้คุณภาพช่ีวิต่ต่กต่ำ�าลงหรืัอไม่ีด่ิเหมืีอนเดิิมี	ผลกรัะทบัจากการักัดิเซึ่าะเกิดิขึ�นเป็็นลูกโซ่ึ่	และ 
เกิดิต่่อเนื�องสัำมีพันธ์กันในทกุๆ	สำว่นของสำงัคมี	ทั�งภาคเศรัษฐกจิ	สัำงคมี	ทรััพยากรั	และคณุภาพชีวิ่ต่	ซึึ่�งผลกรัะทบันั�นสำามีารัถึ 
ป้็องกันและลดิผลกรัะทบัให้เบัาบัางลงได้ิ	จากการัเต่ร่ัยมีพร้ัอมีรัับัมืีอทั�งจากภาครััฐ	ชุีมีชีนชีายทะเลและป็รัะชีาชีนทุกภาคส่ำวน 
(สำถึาบัันวิจัยทรััพยากรัทางนำ�า	จุฬาลงกรัณ์มีหาวิทยาลัย,	มี.ป็.ป็.ข)

๗)	 ข้ยะทะเล้
	 ปั็ญหาขยะทะเลส่ำงผลกรัะทบัด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีและด้ิานเศรัษฐกิจ	เช่ีน	ความีหลากหลายและป็ริัมีาณ 

ของสิำ�งม่ีช่ีวิต่ในทะเลลดิลง	และรัายได้ิจากการัท่องเท่�ยวลดิลง	เป็็นต้่น	และด้ิานสุำขภาพ	โดิยเฉพาะขยะทะเลทำาให้ 
เกิดิแหล่งสำะสำมีเชืี�อโรัค	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	ผลกรัะทบัของขยะทะเลต่่อสัำต่ว์ทะเลและรัะบับั 
นิเวศ	 ได้ิแก่	 (๑)	ผลกรัะทบัต่่อสำัต่ว์ทะเล	 โดิยสัำต่ว์ทะเลหลายชีนิดิกินพลาสำต่ิกโดิยเข้าใจผิดิคิดิว่าเป็็นอาหารั 
ซึึ่�งส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับัทางเดิินอาหารั	ทำาให้สัำต่ว์ขาดิอาหารัและอาจต่ายไดิ้ในท่�สุำดิ	และขยะพลาสำต่ิกยังเป็็นอันต่รัาย 
โดิยการัถูึกรััดิ	(Entangled)	และทำาให้บัาดิเจ็บั	(๒)	ผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศ	โดิยรัะบับันิเวศและทรััพยากรัเกิดิการัสูำญเส่ำย 
เช่ีน	การัต่ายของป็ะการััง	 เนื�องจากม่ีอวนจำานวนมีากป็กคลุมีในแนวป็ะการััง	การัติ่ดิอวนของสัำต่ว์ทะเลจนต่าย 
หรืัอติ่ดิเชืี�อ	ทำาให้เกิดิการัแพร่ักรัะจายของชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�น	โดิยติ่ดิมีากับัขยะท่�ล่องลอยอยู่ในนำ�าจากพื�นท่�หนึ�งไป็ยัง 
อ่กพื�นท่�หนึ�ง	เป็็นต้่น	และส่ำงผลกรัะทบัต่่อสำายใยอาหารั	(Food	Web)	เม็ีดิพลาสำต่ิกขนาดิเล็กและขยะอื�นๆ	ท่�ลอยอยู่ท่� 
ผิวนำ�าจะบัังแสำงแดิดิไมี่ให้ส่ำองลงไป็ถึึงแพลงก์ต่อนและสำาหรั่ายท่�อยู่ด้ิานล่าง	ซึึ่�งเป็็นสิำ�งม่ีช่ีวิต่ท่�เป็็นผู้ผลิต่ในสำายใยอาหารั 
โดิยใช้ีออกซิึ่เจน	คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ	และแสำงแดิดิ	เมืี�อแพลงก์ต่อนและสำาหร่ัายได้ิรัับัผลกรัะทบัสำายใยอาหารัก็จะได้ิรัับั 
ผลกรัะทบัไป็ด้ิวย	สำัต่ว์ท่�กินแพลงก์ต่อนและสำาหร่ัายเป็็นอาหารัก็จะไม่ีสำามีารัถึม่ีช่ีวิต่อยู่ได้ิ	หากสัำต่ว์เหล่าน่�ม่ีจำานวนลดิลง 
ก็จะม่ีผลทำาให้สัำต่ว์ท่�เป็็นผู้บัรัิโภครัะดิับัสูำงสุำดิ	อาทิ	ป็ลาทูน่าและป็ลาฉลามีลดิลงต่ามีไป็ดิ้วย	ในท่�สุำดิอาหารัทะเลก็จะม่ี 
น้อยลงและรัาคาแพงขึ�น	นอกจากน่�	ยังส่ำงผลกรัะทบัต่่อป็ลาและนกทะเลท่�กินเม็ีดิพลาสำติ่กบัริัสุำทธิ�เข้าไป็	เช่ีน	รับักวน 
รัะบับัการัย่อย	อุดิตั่นทางเดิินอาหารั	หรืัอเป็็นพิษต่่อร่ัางกายจนทำาให้เส่ำยช่ีวิต่	เป็็นต้่น	ขณะเด่ิยวกันสำารัพิษท่�ต่กค้าง 
ในเนื�อเยื�อยังถูึกส่ำงต่่อต่ามีลำาดัิบัห่วงโซ่ึ่อาหารัจากสัำต่ว์ทะเลขนาดิเล็กถึึงป็ลาตั่วโต่และถึึงสัำต่ว์ผู้ล่าท่�อยู่ป็ลายสุำดิซึึ่�งม่ีมีนุษย์ 
รัวมีอยู่ด้ิวย	ผลกรัะทบัจากสำารัพิษ	พลาสำต่ิกสำามีารัถึถึูกย่อยเป็็นขนาดิเล็กลงได้ิโดิยแสำงแดิดิ	(Photodegradation)	 
ทำาให้สำารัเคม่ีบัางชีนิดิท่�เป็็นพิษ	ละลายไป็ในนำ�าทะเล	นอกจากน่�	พลาสำติ่กยังสำามีารัถึดูิดิซึึ่มีสำารัพิษ	เช่ีน	Polychlorinated	 
biphenyls	(PCBs)	ท่�อยู่ในนำ�าทะเลซึ่ึ�งสำามีารัถึเข้าสู่ำสำายใยอาหารัไดิ้เมืี�อถูึกกินโดิยสัำต่ว์	และ	(๓)	ผลกรัะทบัดิ้านเศรัษฐกิจ 
และสัำงคมี	พบัว่า	ขยะทะเลสำร้ัางความีเส่ำยหายให้กับัการัเดิินเรืัอ	การัป็รัะมีงและสัำต่ว์ทะเลจำานวนมีาก	รัวมีถึึงนิเวศบัริัการั 
ทั�งในทะเลและชีายฝั�ง	ส่ำงผลต่่อรัายไดิทั้�งท่�มีาจากการัป็รัะมีงและการัทอ่งเท่�ยว	ส่ำวนผลกรัะทบัต่่อสำงัคมี	รัวมีถึึงผลกรัะทบัต่่อ 
สุำขภาพของมีนุษย์	เช่ีน	การัได้ิรัับับัาดิเจ็บัจากขยะบัริัเวณชีายหาดิและขยะทะเลพลาสำติ่กขนาดิเล็กท่�สำามีารัถึเข้าไป็ป็นเป้็�อน 
ในห่วงโซ่ึ่อาหารัทั�งมีนุษย์และสัำต่ว์ทะเล	เป็็นต้่น	(สำถึาบัันวิจัยทรััพยากรัทางนำ�า	จุฬาลงกรัณ์มีหาวิทยาลัย,	มี.ป็.ป็.ค)
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๒.๖.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิดิำาเนินการัเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	ดัิงน่�

๑)	 ทรัพยากรประมง
	 (๑)	แก้ไขปั็ญหาการัทำาป็รัะมีงผิดิกฎหมีาย	ขาดิการัรัายงาน	และไร้ัการัควบัคุมี	(Illegal	Unreported	 

and	Unregulated	Fishing:	 IUU)	ของไทยในปั็จจุบัันม่ีความีก้าวหน้าในการัดิำาเนินการัในส่ำวนต่่างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	 
รัวมี	๗	ด้ิาน	ได้ิแก่	(๑.๑)	กรัอบักฎหมีาย	กรัมีป็รัะมีงได้ิแต่่งตั่�งคณะทำางานพิจารัณาแก้ไขป็รัับัป็รุังกฎหมีาย	ซึึ่�งป็รัะกอบั 
ด้ิวยผู้ท่�เก่�ยวข้องทุกภาคส่ำวน	โดิยม่ีผู้แทนสำมีาคมีป็รัะมีง	เพื�อพิจารัณาป็รัับัแก้ไขอนุบััญญัติ่	เพื�อผ่อนคลายความีเดืิอดิร้ัอน 
ของชีาวป็รัะมีง	(๑.๒)	บัรัิหารัจัดิการัป็รัะมีงทะเลไทยและการัจัดิการักองเรืัอไทย	โดิยจัดิทำา	(ร่ัาง)	แผนการับัรัิหารั 
จัดิการัป็รัะมีงของไทย	(Marine	Fisheries	Management	Plan:	FMP)	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๕	โดิยใช้ีแนวทางเชิีงรัะบับั 
นิเวศเพื�อการัทำาป็รัะมีงอย่างยั�งยืน	โดิยให้เกิดิความีสำมีดิุลรัะหว่างภาคสัำงคมี	เศรัษฐกิจ	และสิำ�งแวดิล้อมี	(๑.๓)	ติ่ดิต่ามี	 
ควบัคุมี	และเฝ้ารัะวังการัทำาป็รัะมีง	โดิยคณะกรัรัมีการัป็รัับัป็รุังแผนป็ฏิบััติ่การัรัะดัิบัชีาติ่ว่าด้ิวยการัป้็องกัน	ยับัยั�ง	และขจดัิ 
การัทำาการัป็รัะมีงท่�ผิดิกฎหมีาย	ขาดิการัรัายงาน	และไร้ัการัควบัคุมี	(National	 Plan	 fo	 Action	 to	 Prevent,	 Deter	 
and	Eliminate	illegal	Unreported	and	Unregulated	fishing:	NPOA	-	IUU)	ได้ิจัดิทำา	(ร่ัาง)	NPOA	-	IUU	ฉบัับัท่�	๒	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึึ่�งป็รัะกอบัด้ิวยกิจกรัรัมีต่่างๆ	เพื�อการัป้็องกัน	ยับัยั�ง	และขจัดิการัทำาป็รัะมีง	IUU	โดิยม่ีพื�นฐานการัจัดิทำา 
จากองค์การัอาหารัเเละเกษต่รัเเหง่สำหป็รัะชีาชีาต่	ิ(Food	and	Agriculture	Organization	:	FAO)	International	Plan	of	Action	 
on	IUU	(IPOA	-	IUU)	กำาหนดิความีรัับัผิดิชีอบัของรััฐเจ้าของธง	รััฐชีายฝั�ง	รััฐเจ้าท่า	และรััฐต่ลาดิ	และพัฒนาศักยภาพและ 
องค์ความีรู้ัเจ้าหน้าท่�และผู้สัำงเกต่การัณ์	(๑.๔)	บัังคับัใช้ีกฎหมีายต่ามีพรัะรัาชีกำาหนดิการัป็รัะมีง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และท่�แก้ไขเพิ�มีเติ่มี	 
รัวมีทั�งกฎหมีายและกฎรัะเบ่ัยบัอื�นท่�เก่�ยวกับัแรังงานในภาคการัป็รัะมีงของกรัะทรัวงแรังงาน	และกรัะทรัวงการัพัฒนาสัำงคมี 
และความีมัี�นคงของมีนุษย์อย่างเข้มีงวดิและเป็็นไป็ในทิศทางเด่ิยวกัน	(๑.๕)	ป็รัับัป็รุังรัะบับัต่รัวจสำอบัย้อนกลับัและนำารัะบับั 
อิเล็กทรัอนิกส์ำมีาใช้ีสำำาหรัับัรัะบับัการัต่รัวจสำอบัย้อนกลับัสัำต่ว์นำ�าท่�จับัจากเรืัอป็รัะมีงไทย	 (Thai	Flagged	Catch	Certification)	 
และรัะบับัต่รัวจสำอบัย้อนกลับัสัำต่ว์นำ�านำาเข้า	 (PSM	linked	and	 Processing	 Statement	and	System:	PPS) 
(๑.๖)	แก้ไขปั็ญหาด้ิานแรังงานโดิยดิำาเนินความีร่ัวมีมืีออย่างใกล้ชิีดิกับั	 DG	Employment	และ	International	Labour 
Organization	(ILO)	โดิยป็รัับัป็รุังกฎหมีายด้ิานแรังงานให้เป็็นสำากล	และกำาหนดิให้ม่ีการัจดิทะเบ่ัยนแรังงานต่่างด้ิาวให้ถูึกกฎหมีาย 
กำาหนดิมีาต่รัการัต่่างๆ	ในการัควบัคุมี	 ติ่ดิต่ามีและต่รัวจสำอบัแรังงานต่่างด้ิาว	และ	(๑.๗)	ความีร่ัวมีมืีอในภูมิีภาคอาเซ่ึ่ยน 
เพื�อการัต่่อต้่านการัป็รัะมีง	IUU	(ASEAN	Network	for	Combating	IUU	Fishing: AN - IUU)	เป็็นหนึ�งในโครังการัท่�ป็รัะเทศไทย 
เสำนอ	ในรัะหว่างท่�นายกรััฐมีนต่ร่ัไทยดิำารังต่ำาแหน่งเป็็นป็รัะธานอาเซ่ึ่ยน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	และคณะกรัรัมีการันโยบัายป็รัะมีง
แห่งชีาติ่	ท่�ม่ีนายกรััฐมีนต่ร่ัเป็็นป็รัะธานได้ิให้ความีสำำาคัญในรัะดัิบันโยบัาย	(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)	(๒)	ดิำาเนินการัป้็องกันและ 
ป็รัาบัป็รัามีทางทะเล	 โดิยออกต่รัวจป็รัาบัป็รัามีการัทำาป็รัะมีงท่�ผิดิกฎหมีาย	ขาดิการัรัายงานและไร้ัการัควบัคุมี	๘๔	ครัั�ง/ปี็ 
ผลดิำาเนินการั	 พบัว่า	ต่รัวจป็รัาบัป็รัามีฯ	จำานวน	๕๘	ครัั�ง	จำานวนเรืัอท่�ต่รัวจสำอบั	๕๔๔	ลำา	จำานวนแรังงานท่�ต่รัวจสำอบั 
๖,๕๖๖	คน	พบัการักรัะทำาความีผิดิ	๑	คด่ิ	ผู้ต้่องหา	๑	รัาย	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	และ	(๓)	มีาต่รัการั
ด้ิานการัป็รัะมีงเก่�ยวกับัการักำาหนดิมีาต่รัการัเพื�อคุ้มีครัองสำตั่ว์นำ�าจืดิม่ีไข่	หรืัอวางไข่	เล่�ยงตั่วอ่อนป็รัะจำาปี็	พ.ศ.	๒๕๖๔	ต่ามี
ป็รัะกาศกรัมีป็รัะมีง	เรืั�อง	กำาหนดิพื�นท่�และรัะยะเวลาฤดิสัูำต่ว์นำ�าจืดิม่ีไข่	หรืัอวางไข่	เล่�ยงตั่วอ่อนและกำาหนดิเครืั�องมืีอ	วิธ่การั
ทำาการัป็รัะมีง	และเงื�อนไขการัทำาการัป็รัะมีง	พ.ศ.	๒๕๖๔	ป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษา	เมืี�อวันท่�	๓	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	 
(กรัมีป็รัะมีง,	๒๕๖๔)

๒)	 หุญ้าทะเล้	แนวัปะการัง	แล้ะสัตว์ัทะเล้หุายาก
	 (๑)	สำำารัวจป็รัะเมิีนสำถึานภาพทรััพยากรัป็ะการััง	แหล่งหญ้าทะเล	สัำต่ว์ทะเลหายาก	แมีงกะพรุันพิษ	และติ่ดิต่ามี 

ต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าทะเล	เพื�อนำาข้อมูีลท่�ได้ิมีาใช้ีในการับัริัหารัจัดิการัด้ิานการัอนุรัักษ์และฟ้�นฟูทรััพยากรั	ได้ิต่ามีหลักวิชีาการั 

อย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	(๒)	ฟ้�นฟูรัะบับันิเวศและแหล่งทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	 โดิยการัป็ลูกเสำริัมีป็ะการััง	๑๙๗,๐๐๐	กิ�ง	๑๑๓.๕	ไร่ั	 
๙	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิชีลบุัร่ั	ภูเก็ต่	พังงา	รัะนอง	กรัะบ่ั�	สุำรัาษฎร์ัธาน่	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	จันทบุัร่ั	และต่รัาดิ	ป็ลูกเสำริัมีหญ้าทะเล	 
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จำานวน	๖๐	ไร่ั	๙๖,๐๐๐	ต้่น/กอ	ในพื�นท่�	 ๔	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิพังงา	ต่รัาดิ	ชุีมีพรั	และนครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	และจัดิวางป็ะการัังเท่ยมี	 
๓,๗๙๔	แท่ง	๔	จังหวัดิ	ได้ิแก่	 จังหวัดิสุำรัาษฎร์ัธาน่	ต่รััง	ปั็ต่ต่าน่	และนรัาธิวาสำ	(๓)	ติ่ดิตั่�งและซ่ึ่อมีแซึ่มีทุ่นจอดิเรืัอเพื�อป้็องกัน 
การัทิ�งสำมีอและทุ่นแสำดิงแนวเขต่เพื�อป็รัะโยชีน์ในการับัริัหารัจัดิการัและจัดิรัะเบ่ัยบัการัเข้าไป็ใช้ีพื�นท่�แนวป็ะการััง	เพื�อป้็องกันและ 
แก้ไขปั็ญหาการัลดิผลกรัะทบัจากการัทำาลายแนวป็ะการัังและจากกิจกรัรัมีการัท่องเท่�ยวทางนำ�า	ติ่ดิตั่�งทุ่นผูกเรืัอเพื�อการัอนุรัักษ์ป็ะการััง 
ในพื�นท่�ท่องเท่�ยวทางทะเล	และติ่ดิตั่�งทุ่นแพลอยนำ�าเพื�อเพิ�มีศักยภาพการัท่องเท่�ยวเชิีงนิเวศทางทะเลในพื�นท่�จังหวัดิชีลบุัร่ั	 
ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	และภูเก็ต่	(๔)	ยกรัะดัิบัการัช่ีวยเหลือสัำต่ว์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสำนับัสำนุนการัดิำาเนินการัพิทักษ์ 
สัำต่ว์ทะเลหายาก	ได้ิแก่	เต่่าทะเล	พะยนู	โลมีาและวาฬ	ฉลามีวาฬ	ในพื�นท่�	๒๔	จังหวัดิชีายทะเลท่�ม่ีพื�นท่�ป่็าชีายเลน	รัวมีทั�ง 
เฝ้ารัะวังหลุมีฟักไข่เต่่ามีะเฟ้องและป็ล่อยลูกเต่่ามีะเฟ้องลงสู่ำทะเล	จัดิตั่�งศูนย์ชี่วยช่ีวิต่สัำต่ว์ทะเลหายากฝั�งอันดิามัีน	และ 
จัดิตั่�งพิพิธภัณฑ์์ธรัรัมีชีาติ่วิทยาและสัำต่ว์ทะเล	(๕)	ป้็องกันรัักษาพื�นท่�คุ้มีครัองทางทะเลให้คงความีสำมีบูัรัณ์ของรัะบับันิเวศ	 
โดิยนำารัะบับัการัลาดิต่รัะเวนเชิีงคุณภาพทางทะเล	(Smart	Marine	Patrol)	หลักการัทางวิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลย่เข้ามีา 
เพื�อช่ีวยในการัลาดิต่รัะเวนให้ได้ิมีาต่รัฐาน	และสำามีารัถึดิำาเนินการัได้ิในบัริัเวณพื�นท่�คุ้มีครัองทางทะเลและชีายฝั�ง	 

(๖)	ความีร่ัวมีมืีอจากเครืัอข่ายอาสำาสำมัีครัพิทักษ์ทะเลของกรัมีทรััพยากรัทางทะเลแลชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีจำานวนทั�งสิำ�น	๒๑,๑๒๙	คน
ซึึ่�งม่ีการัดิำาเนินกิจกรัรัมีอนุรัักษ์ทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�งอย่างม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัฟ้�นฟูหญ้าทะเลและป็ะการััง 
(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	(๗)	ดิำาเนินโครังการั	“อนุรัักษ์แนวป็ะการัังและสิำ�งม่ีช่ีวิต่ใต้่ทะเลไทยในพรัะดิำาริั 
สำมีเด็ิจพรัะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิำริัวัณณวร่ันาร่ัรััต่นรัาชีกัญญา”	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยป็รัะสำานความีร่ัวมีมืีอ 
จากหน่วยงานภาครััฐและเอกชีนท่�เก่�ยวข้อง	เพื�อบูัรัณาการัความีร่ัวมีมืีอกับัภาคส่ำวนต่่างๆ	ต่ลอดิจนคำาป็รึักษาจาก 
นักวิชีาการัและผู้เช่ี�ยวชีาญในสำาขาท่�เก่�ยวข้องกับัการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิทางทะเล	และสำำารัวจติ่ดิต่ามีป็รัะเมีิน 
สำถึานภาพพะยูนและสัำต่ว์ทะเลหายากในพื�นท่�อุทยานแห่งชีาติ่ทางทะเลและพื�นท่�เชืี�อมีโยง	พบัชีนิดิสัำต่ว์	ได้ิแก่	พะยูน	วาฬ	 
ฉลามี	โลมีา	และเต่่าทะเล	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพชืี,	๒๕๖๔)	และ	(๘)	โดิยมีก่ารัดิำาเนินงานของอาสำาสำมัีครั 
ท่�ร่ัวมีขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานทั�ง	๔	กลุ่มี	ได้ิแก่	(๘.๑)	การัมีส่่ำวนร่ัวมีโดิยเป็็นไป็ต่ามีขอ้กำาหนดิทางกฎหมีายเพื�อการัอนรัุักษ์ 
และฟ้�นฟูทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	 (๘.๒)	การัม่ีส่ำวนร่ัวมีโดิยสำมัีครัใจ	อาทิ	กลุ่มีอาสำาสำมัีครัพิทักษ์ทะเล	 

(๘.๓)	กลุ่มีอาสำาสำมัีครัเข้าร่ัวมีโครังการัท่�ดิำาเนินการัโดิยหน่วยงานภาครััฐ	โดิยได้ิรัับัผลต่อบัแทนจากการัดิำาเนินการั	อาทิ	กลุ่มีธนาคารั 
ปู็ม้ีา	และ	(๘.๔)	กลุ่มีอาสำาสำมัีครักิจกรัรัมีพิเศษ	อาทิ	อาสำาสำมัีครัดิำานำ�าเก็บัขยะใต้่นำ�า	และอาสำาสำมัีครัเก็บัขยะชีายหาดิ	ทั�งน่�	 
เพื�อบัรัรัลุเป้็าหมีายท่�	๑๔	การัอนุรัักษ์	ใช้ีป็รัะโยชีน์จากมีหาสำมุีทรั	ทะเล	และทรััพยากรัทางทะเลอย่างยั�งยืนเพื�อการัพัฒนา 
ท่�ยั�งยืน	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๓)	 ป่าชั้ายเล้น	ป่าชั้ายหุาดิ	แล้ะป่าพร๋
	 (๑)	จัดิทำามีาต่รัการั/ร่ัางป็รัะกาศ/กฎกรัะทรัวง	๓๕	พื�นท่�	๑๔,๓๓๐	ต่ารัางกิโลเมีต่รั	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๘)	 

เพื�อป็รัะกาศกำาหนดิพื�นท่�คุ้มีครัองทางทะเลและชีายฝั�ง	อาทิ	กฎกรัะทรัวงฯ	กำาหนดิให้บัริัเวณหมู่ีเกาะกรัะ	ต่ำาบัลป็ากพนัง 
ฝั�งต่ะวันออก	อำาเภอป็ากพนัง	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	เป็็นพื�นท่�คุ้มีครัองทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๖๔	 
ป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษา	๒๘	พฤษภาคมี	๒๕๖๔	จำานวน	๑	พื�นท่�	(หมู่ีเกาะกรัะ	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี)	และร่ัางกฎ/ 
ป็รัะกาศกรัะทรัวง	เสำนอเลขาธิการัคณะรััฐมีนต่ร่ัเพื�อนำาเรืั�องเข้าป็รัะชุีมีคณะรััฐมีนต่ร่ัพิจารัณาให้ความีเห็นชีอบัในร่ัางฯ	และ 
ดิำาเนินการัเพื�อป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษาต่่อไป็	จำานวน	๑	พื�นท่�	(หมู่ีเกาะมีัน	จังหวัดิรัะยอง)	(๒)	ดิำาเนินการักำาหนดิ 
พื�นท่�ป่็าชีายเลนอนุรัักษ์	ต่ามีมีาต่รัา	๑๘	และกำาหนดิมีาต่รัการัคุ้มีครัอง	ต่ามีมีาต่รัา	๒๓	แห่งพรัะรัาชีบััญญัติ่ส่ำงเสำริัมี 
การับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดิยจัดิทำา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิพื�นท่�ป่็าชีายเลนอนุรัักษ์ 
เป็็นรัายจังหวัดิ	(๓)	ป็ลูกป่็าชีายเลนในพื�นท่�	๑๑	จังหวัดิ	รัวมีทั�งหมีดิ	๕,๓๑๙	ไร่ั	ได้ิแก่	ป็ลูกป่็าโดิยกรัมีทรััพยากรัทางทะเล
และชีายฝั�ง	จำานวน	๔,๗๗๙	ไร่ั	และป็ลูกป่็าร่ัวมีกับัหน่วยงานรัาชีการัอื�นๆ	เอกชีนหรัือบุัคคลภายนอก	(Corporate	Social	 
Responsibility:	CSR)	และวนัสำำาคัญหรืัอป็รัะชีาอาสำา	จำานวน	๕๔๐	ไร่ั	และภาพรัวมีตั่�งแต่่ปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	๒๕๖๓	 
ม่ีการัป็ลูกป่็าชีายเลนทั�งในลักษณะดิำาเนินการัเองและร่ัวมีกับัภาครััฐ	ภาคเอกชีน	และป็รัะชีาชีนทั�วไป็	รัวมีเนื�อท่�	 
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๑๔๑,๔๕๐	ไร่ั	ในท้องท่�	๒๔	จังหวัดิชีายฝั�งทะเล	แบ่ังเป็็น	การัดิำาเนินงานต่ามีแผนงานงบัป็รัะมีาณ	จำานวน	๑๐๑,๓๖๘	ไร่ั	 
การัดิำาเนินการัโดิยองค์กรัหรืัอบุัคคลภายนอกในลักษณะ	CSR	จำานวน	๔๐,๐๘๒	ไร่ั	(๔)	โครังการัป่็าในเมืีอง	“สำวนป่็าป็รัะชีารััฐ 
เพื�อความีสุำขของคนไทย”	ได้ิดิำาเนินการัทั�งหมีดิ	๓	โครังการั	๓	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิเพชีรับุัร่ั	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	และปั็ต่ต่าน่ 
รัวมีเนื�อท่�ทั�งหมีดิ	๔,๔๗๖	ไร่ั	และ	(๕)	ดิำาเนินการัทวงคืน	(พลิกฟ้�น)	 ผืนป่็าชีายเลนในท้องท่�	๑๔	จังหวัดิ	ได้ิแก่	รัะยอง	ต่รัาดิ 
สำมุีทรัสำาครั	สำมุีทรัสำงครัามี	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	เพชีรับุัร่ั	สำุรัาษฎร์ัธาน่	 ปั็ต่ต่าน่	รัะนอง	พังงา	ภูเก็ต่	กรัะบ่ั�	ต่รััง	และสำตู่ล 
รัวมีจำานวน	๑๑๓	คด่ิ	เนื�อท่�ทั�งหมีดิ	๒,๗๗๐.๗๓	ไร่ั	ม่ีผู้ต้่องหา	จำานวน	๔๗	คน	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)

๔)	 การกัดิเซาะชั้ายฝั�ง
	 (๑)	จัดิทำา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิเขต่พื�นท่�ท่�จะใช้ีมีาต่รัการัในการัป็อ้งกันการักดัิเซึ่าะชีายฝั�ง	ต่ามีมีาต่รัา	๒๑	 

แห่งพรัะรัาชีบััญญัติ่ส่ำงเสำริัมีการับัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	จำานวน	๑๕	 รัะบับัหาดิ	ในพื�นท่�	 
๗	จังหวัดิ	 ได้ิแก่	 จังหวัดิต่รัาดิ	 ชีลบุัร่ั	 ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	 ชุีมีพรั	 ปั็ต่ต่าน่	 พังงา	 เเละต่รััง	 จัดิทำา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวง 
สำำาหรัับัรัักษาพื�นท่�สำมีดุิลท่�ยงัไม่ีม่ีปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งออกเป็็นรัะบับัหาดิ	๓๔	รัะบับัหาดิ	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕)	และจัดิทำา 
(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิเขต่พื�นท่�ใช้ีมีาต่รัการัในการัป็อ้งกันการักดัิเซึ่าะชีายฝั�งสำำาหรัับัการัดิำาเนนิโครังการักอ่สำร้ัางกำาแพงป็อ้งกัน 
คลื�นริัมีชีายหาดิและเขื�อนป้็องกันต่ลิ�งริัมีทะเล	พ.ศ.	....	(ใช้ี	Environmental	Checklist	เป็็นมีาต่รัการัด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี)	 
(๒)	จัดิตั่�งคณะทำางานเพื�อพิจารัณากลั�นกรัองและให้ข้อเสำนอแนะ	ข้อคิดิเห็นต่่อโครังการั	มีาต่รัการั	รัะเบ่ัยบั	หลักเกณฑ์์และ 

แนวทางป็ฏิบััติ่สำำาหรัับัการัป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งในภาพรัวมีและเชิีงพื�นท่�	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดิยเป็็นการับูัรัณาการั 
รัะหว่างกรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	สำำานักงบัป็รัะมีาณ	กรัมีโยธาธิการัและผังเมืีอง	และกรัมีเจ้าท่า	เพื�อให้เกิดิการับูัรัณาการั 
ของหนว่ยงานต่่างๆ	และใหส้ำำานักงบัป็รัะมีาณใช้ีข้อคิดิเหน็ในการัป็รัะกอบัการัพจิารัณางบัป็รัะมีาณดิา้นการัป็อ้งกันและแกไ้ขปั็ญหา 
การักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)	(๓)	ป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	ได้ิแก่	(๓.๑)	ศึกษา 
สำำารัวจออกแบับัและจัดิทำารัายงานการัวิเครัาะห์ผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมี	โครังสำร้ัางป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	บัริัเวณ 
หาดิหัวหินและหาดิคลองสำน	ต่ำาบัลบ่ัอหิน	อำาเภอสิำเกา	จังหวัดิต่รััง	 (๓.๒)	 ติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมี 
โครังการัป็้องกันและแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งทะเลในพื�นท่�จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	ชุีมีพรั	และนครัศร่ัธรัรัมีรัาชี 
(๓.๓)	ก่อสำร้ัางเขื�อนป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งทะเล	บัรัิเวณต่ำาบัลชีิงโคและต่ำาบัลหัวเขา	อำาเภอสำิงหนครั	และต่ำาบัล 
คลองแดิน	อำาเภอรัะโนดิ	จังหวัดิสำงขลา	(๓.๔)	ป็รัับัป็รุังเขื�อนป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งบัริัเวณบ้ัานหน้าโกฏิถึึงบ้ัานหน้าสำต่น 
อำาเภอหัวไทรั	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	และหาดิพัทยา	 จังหวัดิชีลบัุร่ั	รัวมีถึึงต่ำาบัลท่าบัอน	อำาเภอรัะโนดิ	จังหวัดิ 
สำงขลา	(๓.๕)	ก่อสำร้ัางกำาแพงป็้องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	บัริัเวณต่ำาบัลท่าชีนะ	อำาเภอท่าชีนะ	จังหวัดิสุำรัาษฎรั์ธาน่	และ 
บัริัเวณบ้ัานทุ่งใหญ่	ต่ำาบัลเขารูัป็ช้ีาง	อำาเภอเมีืองสำงขลา	จังหวัดิสำงขลา	(๓.๖)	เสำริัมีทรัายป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายหาดิ 
จอมีเท่ยน	อำาเภอบัางละมีุง	จังหวัดิชีลบัุร่ั	รัะยะท่�	๑	(๓.๗)	ป็รัับัป็รุังกำาแพงหินทิ�งป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	บัริัเวณ 
บ้ัานทุ่งป็รัะดู่ิ	ต่ำาบัลทับัสำะแก	อำาเภอทับัสำะแก	จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(๓.๘)	ขุดิลอกและบัำารุังรัักษาร่ัองนำ�าชีายฝั�งทะเล	 
Sand	Bypassing	ในพื�นท่�อำาเภอเทพา	จังหวัดิสำงขลา	อำาเภอเมืีองนรัาธิวาสำ	จังหวัดินรัาธิวาสำ	และอำาเภอสำายบุัร่ั	จังหวัดิ 
ปั็ต่ต่าน่	(กรัมีเจ้าท่า,	๒๕๖๔)	(๓.๙)	ก่อสำร้ัางเขื�อนป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งทะเลพื�นท่�คุ้งกรัะเบัน	จังหวัดิจันทบุัร่ั	 
และบัริัเวณอำาเภอป็ากพนัง	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	รัวมีทั�งฟ้�นฟูบูัรัณะและป็รัับัป็รุังภูมิีทัศน์เพื�อป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	 
จังหวัดิเพชีรับัุร่ั	และป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(กรัมีโยธาธิการัและผังเมืีอง,	๒๕๖๔)	และ	(๓.๑๐)	ป็้องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง 
โดิยวิธ่การัป็กัไม้ีไผ่ชีะลอความีรันุแรังของคลื�น	ดิำาเนินการัในพื�นท่�	๕	จังหวัดิ	คือ	จังหวัดิต่รัาดิ	จันทบุัร่ั	สำมุีทรัสำงครัามี	เพชีรับัรุ่ั	 
และนครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	รัะยะทางไมีไ้ผ่รัวมี	๑๑,๑๕๐	เมีต่รั	ได้ิดิำาเนนิการัป็กัไม้ีไผ่ชีะลอความีรันุแรังของคลื�นแล้ว	๖,๖๙๐	เมีต่รั	 
และ	(๔)	พัฒนาเทคโนโลย่การัจัดิการัพื�นท่�ชีายฝั�ง	อาทิ	รัะบับัฐานข้อมูีลเชิีงพื�นท่�การัเป็ล่�ยนแป็ลงพื�นท่�ชีายฝั�งทะเลไทย	 
เพื�อการัจัดิการัป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งทะเลอยา่งยั�งยนื	และการัป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	โดิยวิธ่การัปั็ก 
ไม้ีไผ่ชีะลอความีรุันแรังของคลื�นในชีายฝั�งท่�เป็็นหาดิโคลนในพื�นท่�	๓	จังหวัดิ	(จังหวัดิเพชีรับุัร่ั	สำมุีทรัป็รัาการั	และจันทบุัร่ั)	 
รัะยะทางไม้ีไผ่รัวมี	๑๕,๘๕๐	เมีต่รั	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔)
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๕)	 ข้ยะทะเล้
	 (๑)	บัริัหารัจัดิการัขยะทะเล	โดิยการัจัดิเก็บัขยะต่กค้างในรัะบับันิเวศท่�สำำาคัญอยา่งม่ีส่ำวนร่ัวมีจากทุกภาคส่ำวน	 

จัดิทำามีาต่รัการัลดิการัใช้ีถึุงพลาสำติ่ก	เลิกใช้ีโฟมีบัรัรัจุอาหารั	และนำาไป็ป็ฏิบััติ่ใช้ีกับัจังหวัดิชีายฝั�งทะเล	รัวมีทั�งสำำารัวจและ 
ศึกษาเชิีงวิชีาการัทั�งด้ิานสำถึานการัณ์ขยะทะเล	สำาเหตุ่และผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศและทรััพยากรั	โดิยเฉพาะสัำต่ว์ทะเล 
หายาก	รัวมีทั�งการัวิจัยด้ิานไมีโครัพลาสำติ่ก	สำำาหรัับักิจกรัรัมีเก็บัขยะทะเลแบับัม่ีส่ำวนร่ัวมีได้ิดิำาเนินการัในพื�นท่�	๒๔	จังหวัดิ 
ชีายทะเล	รัวมีขยะท่�เก็บัไดิทั้�งสิำ�น	๑๒๘,๕๖๓	ชิี�น	นำ�าหนกัรัวมี	๑๑,๓๓๗	กโิลกรััมี	หรืัอป็รัะมีาณ	๑๑	ตั่น	(๒)	ศกึษาป็รัมิีาณ 
ขยะป็ากแม่ีนำ�าบัริัเวณอ่าวไทยท่�ไหลลงสู่ำทะเลอ่าวไทย	๙	แห่ง	ได้ิแก่	ป็ากแม่ีนำ�าบัางป็ะกง	ป็ากแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	ป็ากแม่ีนำ�า 
ท่าจ่น	ป็ากแม่ีนำ�าแม่ีกลอง	ป็ากแม่ีนำ�าบัางต่ะบูัน	ป็ากทะเลสำาบัสำงขลา	ป็ากแม่ีนำ�าปั็ต่ต่าน่	ป็ากแม่ีนำ�าบัางนรัา	และป็ากแม่ีนำ�า 
โกลก	พบัขยะป็รัะเภทพลาสำต่กิแผ่นบัาง	(ถุึงแกง/ถุึงขนมี/ถุึงอาหารัสำำาเร็ัจรูัป็)	มีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาเป็็นพลาสำต่กิแข็ง	และวัสำดุิ 
ผ้าและไฟเบัอร์ั	ต่ามีลำาดัิบั	พบักิจกรัรัมีชีายฝั�งและการัพักผ่อนก่อให้เกิดิขยะมีากท่�สุำดิ	รัองลงมีาเป็็นกิจกรัรัมีการัป็รัะมีง	 
การัเดิินเรืัอ	และกิจกรัรัมีเก่�ยวกับัการัสำูบั	(๓)	ศึกษาผลกรัะทบัขยะทะเลต่่อรัะบับันิเวศแนวป็ะการััง	ทำาการัศึกษาทั�งหมีดิ	 
๓๘	สำถึาน่	ผลการัศึกษาเบืั�องต้่น	หมู่ีเกาะส่ำชีังและหมู่ีเกาะล้าน	พบัขวดิแก้ว	(ร้ัอยละ	๑๘.๖)	และขวดิพลาสำต่ิก	(ร้ัอยละ 
๒๔.๐)	มีากท่�สุำดิ	ต่ามีลำาดัิบั	ส่ำวนเกาะข่�ป็ลา	(รัะยอง)	พบัขยะส่ำวนใหญ่เป็็นเชืีอกและเอ็น	และ	(๔)	ศึกษาผลกรัะทบัของ 
ขยะทะเลต่่อรัะบับันิเวศชีายหาดิ	ศึกษาการัเจริัญเติ่บัโต่	องค์ป็รัะกอบัเลือดิ	การัเป็ล่�ยนแป็ลงทางเนื�อเยื�อวิทยา	การัติ่ดิเชืี�อ 
ป็รัสิำต่และเชืี�อแบัคท่เร่ัยของปู็ลมีท่�อาศัยอยู่ในสำภาพแวดิล้อมีท่�แต่กต่่างกัน	และ	(๕)	ศึกษาผลกรัะทบัของขยะทะเลต่่อสัำต่ว์ 
ทะเลหายาก	พบัสัำต่ว์ทะเลหายากท่�ได้ิรัับักรัะทบัจากขยะทะเล	และศึกษาวิจัยไมีโครัพลาสำติ่กในนำ�าทะเล	ศึกษาป็รัะเภทและ 
ป็ริัมีาณของขยะไมีโครัพลาสำติ่กในต่ะกอนดิิน	นำ�าทะเล	และสิำ�งม่ีช่ีวิต่	ต่ลอดิแนวชีายฝั�งป็รัะเทศไทย	๓๕	พื�นท่�	เก็บัรัวบัรัวมี 
ตั่วอย่างไมีโครัพลาสำติ่ก	๒	ครัั�ง	เพื�อเป็็นตั่วแทนฤดูิกาล	รัวมีสำถึาน่สำะสำมี	๑๕๔	สำถึาน่	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	 
๒๕๖๔)

๒.๖.๔	 สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
สำถึานการัณ์ทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีความีอุดิมีสำมีบูัรัณ์ของทรััพยากรัป็รัะมีง 

เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒๑.๙๗	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัแหล่งหญ้าทะเล	๑๐๔,๐๘๖	ไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๖๕.๑๒	ของพื�นท่�ม่ีศักยภาพ 
เป็็นแหล่งหญ้าทะเล	ส่ำวนใหญ่ม่ีสำถึานภาพความีสำมีบูัรัณ์ป็านกลาง	สำำาหรัับัแนวป็ะการัังม่ีพื�นท่�ป็รัะมีาณ	๑๔๙,๐๒๕	ไร่ั	 
ส่ำวนใหญ่ม่ีสำถึานภาพสำมีบัูรัณ์ป็านกลาง	รัองลงมีา	คือ	สำถึานภาพสำมีบัูรัณ์ด่ิ	-	ด่ิมีาก	สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ป็ะการัังฟอกขาว	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ถืึอว่าไม่ีรุันแรัง	โดิยรัวมีฝั�งทะเลอ่าวไทย	ป็ะการัังเกิดิการัฟอกขาวรัะดิับัป็านกลาง	สำ่วนในทะเลอันดิามัีน	 
เกิดิป็ะการัังฟอกขาวในรัะดิับัเล็กน้อย	นอกจากน่�	จากสำถิึติ่การัเกยตื่�นของสัำต่ว์ทะเลหายาก	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
พบัว่า	ม่ีจำานวน	๙๐๕	ตั่ว	ป็รัะกอบัด้ิวย	เต่่าทะเล	๖๑๐	ตั่ว	โลมีาและวาฬ	๒๘๓	ตั่ว	และพะยนู	๑๒	ตั่ว	โดิยการัเกยตื่�นของ 
สัำต่ว์ทะเลหายากเพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัพื�นท่�ป่็าชีายเลนคงสำภาพใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๑,๗๓๗,๐๒๐ ไร่ั 
เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๒.๙๓	ด้ิานสำถึานการัณ์พื�นท่�ชีายฝั�งของป็รัะเทศไทย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พบัว่า	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัปั็ญหา 
การักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	๗๙๔.๓๗	กิโลเมีต่รั	พื�นท่�ท่�ได้ิรัับัการัแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะแล้ว	๗๐๒.๖๘	กิโลเมีต่รั	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	 
๒๕๖๑	ป็รัะมีาณ	๖๕.๒๐	กิโลเมีต่รั	และพื�นท่�ชีายฝั�งท่�ไม่ีม่ีการักัดิเซึ่าะ	รัะยะทาง	๒,๓๕๖.๗๖	กิโลเมีต่รั	สำำาหรัับัป็ริัมีาณขยะ 
ท่�คาดิการัณ์ว่าต่กค้างอยูบ่ัริัเวณ	๒๓	จังหวัดิชีายทะเล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	อาจจะลงสู่ำทะเลป็รัะมีาณ	๓๔,๓๑๘	- ๕๑,๔๗๗	ตั่น 
เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยป็ริัมีาณขยะทะเลท่�เก็บัไดิ้ใน	๒๓	จังหวัดิชีายทะเลใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีทั�งสิำ�น	๑๒๘,๕๖๓ ชิี�น 
หรืัอป็รัะมีาณ	๑๑	ตั่น	อย่างไรัก็ต่ามี	ป็ริัมีาณขยะทะเลลอยนำ�าท่�ไหลผ่านใน	๕	แม่ีนำ�าสำายหลักลงสู่ำอ่าวไทยต่อนบัน 
ใน พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีทั�งสิำ�น	๑,๐๓๕	ตั่น	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินการัเพื�อบัริัหารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	โดิยการัการัแก้ไขปั็ญหา 
การัทำาป็รัะมีงผิดิกฎหมีาย	ขาดิการัรัายงาน	และไร้ัการัควบัคุมี	(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU)	 
สำำารัวจป็รัะเมีินสำถึานภาพทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	เพื�อนำาข้อมูีลท่�ได้ิมีาใช้ีในการับัรัิหารัจัดิการัดิ้านการัอนุรัักษ์และ 
ฟ้�นฟู	ป้็องกันรัักษาพื�นท่�คุ้มีครัองทางทะเลให้คงความีสำมีบูัรัณ์ของรัะบับันิเวศโดิยนำารัะบับัการัลาดิต่รัะเวนเชิีงคุณภาพทางทะเล 



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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มีาใช้ี	จัดิทำามีาต่รัการั/ร่ัางป็รัะกาศ/กฎกรัะทรัวง	๓๕	พื�นท่�	๑๔,๓๓๐	ต่ารัางกิโลเมีต่รั	(พ.ศ.	๒๕๕๙ - ๒๕๖๘)	เพื�อป็รัะกาศ 
กำาหนดิพื�นท่�คุ้มีครัองทางทะเลและชีายฝั�ง	ดิำาเนินการักำาหนดิพื�นท่�ป่็าชีายเลนอนุรัักษ์	ต่ามีมีาต่รัา	๑๘	และกำาหนดิมีาต่รัการั 
คุ้มีครัอง	ต่ามีมีาต่รัา	๒๓	แห่งพรัะรัาชีบััญญติั่ส่ำงเสำริัมีการับัรัหิารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดิยจัดิทำา	 
(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิพื�นท่�ป่็าชีายเลนอนุรัักษ์เป็็นรัายจังหวัดิ	ดิำาเนินการัป็ลูกป่็าชีายเลน	ดิำาเนินโครังการัป่็าในเมืีอง	 
“สำวนป็่าป็รัะชีารััฐ	เพื�อความีสำุขของคนไทย”	ดิำาเนินการัทวงคืนผืนป่็าชีายเลน	กำาหนดิเขต่พื�นท่�ใช้ีมีาต่รัการัในการัป็้องกัน 
การักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	และ	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิเขต่พื�นท่�ท่�จะใช้ีมีาต่รัการัในการัป็้องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	ต่ามีมีาต่รัา	 
๒๑	แห่งพรัะรัาชีบััญญัติ่ส่ำงเสำริัมีการับัรัิหารัจัดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	จัดิทำา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวง 
สำำาหรัับัรัักษาพื�นท่�สำมีดุิลท่�ยังไม่ีม่ีปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งออกเป็็นรัะบับัหาดิ	๓๔	รัะบับัหาดิ	(พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)	และ 
จัดิทำา	(ร่ัาง)	กฎกรัะทรัวงกำาหนดิเขต่พื�นท่�ใช้ีมีาต่รัการัในการัป็้องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งสำำาหรัับัการัดิำาเนินโครังการัก่อสำร้ัาง 
กำาแพงป้็องกันคลื�นริัมีชีายหาดิและเขื�อนป้็องกันต่ลิ�งริัมีทะเล	พ.ศ.	 ....	นอกจากน่�	 ม่ีการัป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	 
โดิยการัก่อสำร้ัางและป็รัับัป็รุังสิำ�งป้็องกันการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมีโครังการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง 
พัฒนาเทคโนโลย่การัจัดิการัพื�นท่�ชีายฝั�ง	รัวมีทั�งจัดิเก็บัขยะต่กค้างในรัะบับันิเวศในพื�นท่�	๒๔	 จังหวัดิชีายทะเล	 
ศึกษาป็ริัมีาณขยะป็ากแมีน่ำ�าบัริัเวณอ่าวไทยท่�ไหลลงสู่ำทะเลอา่วไทย	๙	ป็ากแม่ีนำ�า	และศกึษาผลกรัะทบัท่�เกิดิขึ�นจากขยะทะเล 
ท่�ม่ีต่่อทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	(รูัป็ท่�	๒.๓๐)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 ทบัทวนการักำาหนดิมีาต่รัฐานเครืั�องมืีอป็รัะมีงให้เหมีาะสำมีกับัสำถึานการัณ์ทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	 

รัวมีถึึงการัป็รัะมีงท่�เป็ล่�ยนไป็	เพื�อป้็องกันและลดิผลกรัะทบัท่�อาจเกิดิขึ�นต่่อแหล่งท่�อยูอ่าศัยแนวป็ะการััง	หญ้าทะเล	สัำต่ว์ทะเล 
หายาก	และสัำต่ว์ทะเลอื�น

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีป็รัะมีง	และกรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง
๒)	 จัดิทำา	รัวบัรัวมี	และจัดิเก็บัรัะบับัฐานข้อมูีลท่�จำาเป็็นเก่�ยวกับัการัสำำารัวจพื�นท่�	จำานวนพื�นท่�	สำาเหตุ่การัทำาลาย	 

และลกัษณะความีเส่ำยหายของแนวป็ะการััง	รัวมีถึึงรัปู็แบับัวธ่ิการัฟ้�นฟูป็ะการัังในแต่่ละพื�นท่�อยา่งเป็็นรัะบับั	เพื�อเพิ�มีความีสำมีบัรูัณ์ 
ของแนวป็ะการัังและลดิความีเส่ำยหายของแนวป็ะการัังจากกิจกรัรัมีต่่างๆ

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง
๓)	 ส่ำงเสำริัมีองค์ความีรู้ัการัป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะชีายฝั�งทะเล	ให้ทุกภาคส่ำวนท่�เก่�ยวข้องให้ม่ีความีรู้ั 

ความีเข้าใจท่�ถูึกต้่องในการัแก้ไขปั็ญหาการักัดิเซึ่าะได้ิอย่างเหมีาะสำมีและคุ้มีค่า	และไม่ีส่ำงผลกรัะทบัต่่อพื�นท่�อื�นๆ
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	กรัมีเจ้าท่า	กรัมีโยธาธิการัและผังเมืีอง	 

และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น
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รูปท่�	๒.๓๐	 แรงข้ับเคล้้�อัน	แรงกดิดิัน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ทรัพยากรทางทะเล้แล้ะชั้ายฝั�ง

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน

- การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

- ความตองการอาหาร

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง และตะกอนท่ี

  ลงสูทะเล

- การขนสงทางทะเล และการขุดลอกรองน้ํา 

- ศักยภาพในการทําประมงมากเกินระดับ

  ท่ีเหมาะสม (Overcapacity)

- การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําให

  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวชายฝงลดลง

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง

  เพ่ิมข้ึน

- หญาทะเล มีสถานภาพคงท่ี สวนใหญ

  อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง

- แนวปะการัง มีสถานภาพคงท่ี สวนใหญ

  อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง

- สัตวทะเลหายาก การวางไขเตาเพ่ิมข้ึน 

  ประชากรโลมาและวาฬพบมากข้ึน 

  พะยูนพบนอยลง

- ปาชายเลนเพ่ิมข้ึน ปาชายหาดและปาพรุคงท่ี

- การกัดเซาะชายฝงรุนแรงนอยลง

- ขยะทะเลสวนใหญเปนถุงพลาสติก

การตอบสนอง (Response: R)

- แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

  ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  

  (Illegal Unreportedand Unregulated 

  Fishing : IUU) 

- สํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล

  และชายฝง และปองกันรักษาพ้ืนท่ีคุมครอง

  ทางทะเลใหคงความสมบูรณของระบบนิเวศ

- จัดทํามาตรการ/รางประกาศ/กฎกระทรวง 

  ๓๕ พ้ืนท่ี ๑๔,๓๓๐ ตารางกิโลเมตร 

  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) เพ่ือประกาศกําหนด

  พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลและชายฝง

- การอนุรักษและฟนฟูโดยการมีสวนรวม

  ของประชาชนและชุมชนชายฝง

- กําหนดเขตพ้ืนท่ีใชมาตรการในการปองกัน

  การกัดเซาะชายฝง และกอสรางและปรับปรุง

  ส่ิงปองกันการกัดเซาะชายฝง

- กําหนดมาตรการคุมครองตาม มาตรา ๑๘ ๒๐ 

  และ ๒๒ ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการ

  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

  พ.ศ. ๒๕๕๘

- การอนุรักษและฟนฟูโดยการมีสวนรวมของ

  ประชาชนและชุมชนชายฝง

ผลกระทบ (Impact: I) 

- ความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารทะเล

- การทองเท่ียวและรายไดของประชาชน

- แหลงสะสมของสารพิษและแหลงเช้ือโรค

- ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและ

  ชายฝง
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๒.๗	คุวามหล้ากหล้ายทางช้่วภาพ
๒.๗.๑	สถานการณ์์
ความีหลากหลายด้ิานรัะบับันิเวศในป็รัะเทศไทย	จากการัแบ่ังรัะบับันิเวศต่ามีสำมัีชีชีาภาค่อนุสัำญญาว่าด้ิวย 

ความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	ทั�ง	๗	รัะบับันิเวศ	ได้ิแก่	รัะบับันิเวศเกษต่รั	รัะบับันิเวศป่็าไม้ี	รัะบับันิเวศทางทะเลและชีายฝั�ง	 
รัะบับันิเวศเกาะ	รัะบับันิเวศแหล่งนำ�าในแผ่นดิิน	รัะบับันิเวศแห้งแล้งและกึ�งชืี�น	และรัะบับันิเวศภูเขา	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑ 
รัะบับันิเวศเกษต่รัและรัะบับันิเวศป่็าไม้ี	เป็็นรัะบับันิเวศหลัก	ม่ีพื�นท่�คิดิเป็็นร้ัอยละ	๕๕.๗๓	และร้ัอยละ	๓๑.๖๘	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	 
ต่ามีลำาดัิบั	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีพื�นท่�ป่็าชีายเลนคงสำภาพ	๑.๔๔	ล้านไร่ั	ป่็าชีายหาดิกรัะจายอยูต่่ามีชีายหาดิ	ทั�งฝั�งอ่าวไทย 
และฝั�งอันดิามัีน	หญ้าทะเล	ม่ีพื�นท่�รัวมีทั�งหมีดิ	๑๐๔,๗๗๘	ไร่ั	แนวป็ะการััง	ม่ีพื�นท่�รัวมี	๑๔๙,๐๒๕	ไร่ั	หรืัอพื�นท่�รัวมีกัน 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๐.๙๙	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	รัะบับันิเวศเกาะ	ม่ีเกาะ	จำานวน	๙๓๖	แห่ง	กรัะจายอยู่ในฝั�งอ่าวไทยและฝั�งทะเล 
อันดิามัีน	ม่ีความียาวรัอบัเกาะรัวมีกันทั�งหมีดิ	๓,๗๒๔.๓๒	กิโลเมีต่รั	และพื�นท่�รัวมีทั�งสิำ�น	๑.๗	ล้านไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๐.๕๓	 
ของพื�นท่�ป็รัะเทศไทย	รัะบับันิเวศแหล่งนำ�าในแผ่นดิิน	ครัอบัคลุมีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	แหล่งนำ�าไหล	แหล่งนำ�านิ�ง	พรุั	และป่็าบุ่ังป่็าทามี	 
คิดิเป็็นพื�นท่�ป็รัะมีาณ	๑๐.๙	ล้านไร่ั	(๑๗,๔๓๒	ต่ารัางกิโลเมีต่รั)	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓.๔๐	ของพื�นท่�ป็รัะเทศไทย	รัะบับันิเวศ 
แห้งแล้งและกึ�งชืี�น	พบัในพื�นท่�ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือของป็รัะเทศไทย	โดิยม่ีพื�นท่�ป็รัะมีาณ	๖๕	ล้านไร่ั	หรืัอคิดิเป็็นร้ัอยละ	 
๒๐.๒๗	ของพื�นท่�ป็รัะเทศไทย	และรัะบับันิเวศภูเขา	ม่ีพื�นท่�ภูเขาป็รัะมีาณ	๑๕๐,๓๒๒.๔๕	ต่ารัางกิโลเมีต่รั	หรืัอ	๙๓,๙๕๑,๕๓๓	ไร่ั	 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๙.๓๐	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	(กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง,	๒๕๖๔	และสำำานักงานนโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๑)	 สถานภาพควัามหุล้ากหุล้ายทางช่ั้วัภาพด้ิานพ้ชั้
	 จากการัศึกษาและสำำารัวจพรัรัณพืชีของโครังการัพรัรัณพฤกษชีาติ่ป็รัะเทศไทย	(Flora	of	Thailand	Project)	 

ป็รัะเทศไทยม่ีจำานวนพรัรัณไม้ีป็รัะมีาณ	๑๑,๐๐๐	ชีนิดิ	(ปั็จจุบัันอยู่รัะหว่างการัศึกษาและสำำารัวจ	โดิยจะแล้วเสำร็ัจภายใน	 
พ.ศ.	๒๕๖๗)	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓	ของพรัรัณไม้ีทั�งหมีดิในโลก

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัพืชีท่�ม่ีท่อลำาเล่ยงไม่ีต่ำ�ากว่า	๑๑,๐๐๐	ชีนิดิ	ชีนิดิพันธ์ุท่�ถูึกคุกคามีป็รัะมีาณ	๙๙๑	ชีนิดิ	 
ช่ีวงปี็	๒๕๕๙ - ๒๕๖๔	สำำารัวจพบัพชืีชีนิดิใหม่ีของโลก	(New	Species)	ในป็รัะเทศไทยป็รัะมีาณ	๖๔	ชีนิดิ	ดัิงน่�	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
จำานวน	๙	ชีนิดิ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จำานวน	๗	ชีนิดิ	พ.ศ.	๒๕๖๑	จำานวน	๖	ชีนิดิ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวน	๑๙	ชีนิดิ	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
จำานวน	๑๖	ชีนิดิ	และ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๗	ชีนิดิ	ได้ิแก่	(๑)	Curcuma lithophila	Škorničk.	&	Soonthornk.	(VU)  
(๒)	Curcuma rufostriata	Škorničk.	&	Soonthornk.	(VU) (๓)	หนามีแน่ขาวอัมีไพ	Thunbergia amphaii	Suwanph.,	 
K.	Khamm.,	D.	J.	Middleton	&	Suddee	(DD) (๔)	Ilex depressifructu	Pruesapan	&	Welzen	(DD) (๕)	พรัหมีพะงนั	 
Ilex phanganensis	Pruesapan	&	Welzen	(DD) (๖)	ชีาฤาษ่เขาใหญ่	Paraboea khaoyaica	Kaitongsuk,	Triboun	 
&	Sungkaew	(EN) และ (๗)	ทลายเขาพูดิจา	Antheroporum puudjaae	Mattapha	&	Tetsana	(CR)	(ต่ารัางท่�	๒.๓๔)	 
(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)
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๒)	 สถานภาพควัามหุล้ากหุล้ายทางช่ั้วัภาพด้ิานสัตว์ั
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ในป็รัะเทศไทย	๕,๐๐๕	ชีนิดิ	เพิ�มีขึ�น	๒๗๔	ชีนิดิ	จากเดิิมีใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	 

ท่�ม่ีจำานวน	๔,๗๓๑	ชีนิดิ	แบ่ังออกเป็็น	สัำต่ว์เล่�ยงลูกด้ิวยนมี	๓๔๕	ชีนิดิ	นก	๑,๐๗๕	ชีนิดิ	สัำต่ว์เลื�อยคลาน	๔๖๑	ชีนิดิ	 
สัำต่ว์สำะเทินนำ�าสำะเทินบัก	๑๘๔	ชีนิดิ	และป็ลา	๒,๙๔๐	ชีนิดิ	และพบัว่าม่ีชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าถูึกคุกคามี	(Threatened	 
Species)	ซึึ่�งป็รัะกอบัดิ้วย	ชีนิดิพันธ์ุท่�อยู่ในสำถึานภาพใกล้สูำญพันธ์อย่างยิ�ง	 (Critically	Endangered)	ใกล้สูำญพันธ์ุ	 
(Endangered)	และม่ีแนวโน้มีใกล้สูำญพันธ์ุ	(Vulnerable)	จำานวน	๖๗๖	ชีนิดิ	ซึึ่�งเพิ�มีขึ�น	๑๐๗	ชีนิดิ	จากเดิิมีใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
ท่�ม่ีจำานวน	๕๖๙	ชีนิดิ	(ต่ารัางท่�	๒.๓๕	และรัูป็ท่�	๒.๓๑)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมี,	 
๒๕๖๔)

	 นอกจากน่�	ได้ิม่ีการัสำำารัวจพบัสัำต่ว์ชีนิดิใหม่ีของโลก	(New	Species)	ในป็รัะเทศไทย	๒	ชีนิดิ	ได้ิแก่	ผึ�งหยาดิ 
อำาพันภูจอง	(Anthidiellum phuchongensis)	และผึ�งกาเหว่า	ซึึ่�งเป็็นป็รัสำิต่ของต่ัวอ่อน	(Stelis flavofuscinular)	 
(สำำานักงานพัฒนาวิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลยแ่ห่งชีาติ่,	๒๕๖๔)

ตารางท่�	๒.๓๔	 จำานวันพรรณ์พ้ชั้แล้ะสถานภาพชั้นิดิพันธ์๋พ้ชั้ในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๔

หน่วย:	ชีนิดิ

กล่๋้ม
จำานวันชั้นิดิพันธ์๋ท่�ถูกค๋กคาม

ใกล้้สูญพันธ์๋อัย่างยิ�ง ใกล้้สูญพันธ์๋ ม่แนวัโน้มใกล้้สูญพันธ์๋ รวัม

เฟิร์ัน	[๑]	(Pteridophytes) ๑ - ๑๕ ๑๖

พืชีเมีล็ดิเป็ลือย	[๒]	(Gymnosperms) ๒ - ๗ ๙

พืชีใบัเล่�ยงเด่ิ�ยว	[๓]	(Monocotyledons) ๑ ๑๔๓ ๒๗๗ ๔๒๑

พืชีใบัเล่�ยงคู่	[๓]	(Dicotyledons) ๒๖ ๗๕ ๔๔๔ ๕๔๕

รวัม ๓๐ ๒๑๘ ๗๔๓ ๙๙๑

หุมายเหุต๋: [๑]	 Flora	of	Thailand	Website
 [๒]	 รัวมีชีนิดิใหม่ีในสำกุล	Cycas	
	 [๓]	 เพิ�มีเติ่มีสำกุลและชีนิดิใหม่ีท่�ต่่พิมีพ์ใน	๖	ปี็ท่�ผ่านมีา	ข้อมูีลจากวารัสำารั	Thai	Forest	Bulletin	(Botany)	และวารัสำารัอื�นๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	 

(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)
	 อ้างอิงข้อมูีลเดิิมีจาก	Department	of	National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation,	2017
ท่�มา:	 กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	(๒๕๖๔)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

169

ตารางท่�	๒.๓๕	 สัตว์ัป่าท่�ได้ิรับการประเมินสถานภาพชั้นิดิพันธ์๋ท่�ถูกค๋กคามข้อังประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๓

หน่วย:	ชีนิดิ

สัตว์ัป่า

จำานวัน	

ชั้นิดิพันธ์๋	

ในไทย

จำานวันชั้นิดิพันธ์๋ท่�ม่การประเมินสถานภาพการถูกค๋กคาม

สูญพันธ์๋

สูญพันธ์๋

ใน	

ธรรมชั้าติ

สถานภาพชั้นิดิพันธ์๋ท่�ถูกค๋กคาม
ใกล้้	

ถูก	

ค๋กคาม

กล่๋้ม	

ท่�เป็น	

กังวัล้	

น้อัยท่�ส๋ดิ

ข้้อัมูล้ไม่	

เพ่ยงพอั

รวัม	

ชั้นิดิพันธ์๋	

ท่�ประเมิน

ใกล้้	

สูญพันธ์๋	

อัย่างยิ�ง

ใกล้้	

สูญ	

พันธ์๋

ม่แนวัโน้ม	

ใกล้้	

สูญพันธ์๋

รวัม

สัำต่ว์เล่�ยงลูก

ด้ิวยนมี

๓๔๕ ๔ - ๑๙ ๓๙ ๖๔ ๑๒๒ ๓๔ ๑๕๐ ๓๕ ๓๔๕

นก ๑,๐๗๕ ๓ ๓ ๕๒ ๕๙ ๗๘ ๑๘๙ ๑๓๘ ๗๒๗ ๕ ๑,๐๗๕

สัำต่ว์เลื�อยคลาน ๔๖๑ - ๑ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๕๑ ๕๙ ๓๑๕ ๓๔ ๔๖๑

สัำต่ว์สำะเทินนำ�า

สำะเทินบัก

๑๘๔ - - - ๔ ๑๕ ๑๙ ๒๐ ๑๓๓ ๓๒ ๑๘๔

ป็ลา ๒,๙๔๐ ๕ ๑ ๕๓ ๗๒ ๑๗๐ ๒๙๕ ๙๓ ๑,๕๐๒ ๑,๐๔๔ ๒,๙๔๐

รวัม ๕,๐๐๕ ๑๒ ๕ ๑๔๑ ๑๙๑ ๓๔๔ ๖๗๖ ๓๔๔ ๒,๘๒๗ ๑,๑๕๐ ๕,๐๐๕

หุมายเหุต๋:	 -	 สูำญพันธ์ุ	(Extinct:	EX)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�สูำญพันธ์ุไป็แล้ว	โดิยม่ีหลักฐานท่�น่าเชืี�อถืึอเก่�ยวกับัการัต่ายของชีนิดิพันธ์ุน่�ตั่วสุำดิท้าย
	 -	 สูำญพันธ์ุในธรัรัมีชีาติ่	(Extinct	in	the	Wild:	EW)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�ไม่ีม่ีรัายงานว่า	พบัอาศัยอยูใ่นถิึ�นท่�อยูอ่าศัยต่ามีธรัรัมีชีาติ่
	 -	 ใกล้สูำญพันธ์ุอย่างยิ�ง	(Critically	Endangered:	CR)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�ม่ีความีเส่ำ�ยงสูำงต่่อการัสูำญพันธ์ุจากพื�นท่�ธรัรัมีชีาติ่ในขณะน่�
	 -	 ใกล้สูำญพันธ์ุ	(Endangered:	EN)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�กำาลังอยู่ในภาวะอันต่รัายท่�ใกล้จะสูำญพันธ์ุไป็จากโลกหรืัอสูำญพันธ์ุไป็จากแหล่งท่� 

ม่ีการักรัะจายพันธ์ุอยู่	ถ้ึาปั็จจัยต่่างๆ	ท่�เป็็นสำาเหตุ่ให้เกิดิการัสูำญพันธ์ุยังดิำาเนินต่่อไป็
	 -	 ม่ีแนวโน้มีใกล้สูำญพันธ์ุ	(Vulnerable:	VU)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�เข้าสู่ำภาวะใกล้สูำญพันธ์ุในอนาคต่อันใกล้	ถ้ึายังคงม่ีปั็จจัยต่่างๆ	อันเป็็น 

สำาเหตุ่ให้ชีนิดิพันธ์ุนั�นสูำญพันธ์ุ
	 -	 ใกล้ถูึกคุกคามี	(Near	Threatened:	NT)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�ม่ีแนวโน้มีอาจถูึกคุกคามีในอนาคต่อันใกล้	เนื�องจากปั็จจัยต่่างๆ	ยังไม่ีม่ี 

ผลกรัะทบัมีาก
	 -	 กลุ่มีท่�เป็็นกังวลน้อยท่�สุำดิ	(Least	Concern:	LC)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�ไม่ีได้ิอยู่ในกลุ่มีใกล้สูำญพันธ์ุอย่างยิ�ง	ใกล้สูำญพันธ์ุ	ม่ีแนวโน้มี 

ใกล้สูำญพันธ์ุ	หรืัอกลุ่มีใกล้ถูึกคุกคามี
	 -	 ข้อมูีลไม่ีเพ่ยงพอ	(Data	Deficient:	DD)	หมีายถึึง	ชีนิดิพันธ์ุท่�ม่ีข้อมูีลไม่ีเพ่ยงพอท่�จะวิเครัาะห์ถึึงความีเส่ำ�ยงต่่อการัสูำญพันธ์ุโดิยต่รัง 

หรืัอโดิยอ้อมี	ชีนิดิพันธ์ุกลุ่มีน่�ม่ีความีจำาเป็็นต่่อการัจัดิหาความีรู้ัเพิ�มีเติ่มีจากการัศึกษาวิจัยในอนาคต่
ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	(๒๕๖๔)
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๓)	 ถิ�นท่�อัยู่อัาศัย
	 พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	ป็รัะกอบัด้ิวย	ป่็าชีายเลน	ป่็าพรุั	หนอง	บึัง	สำนุ่น	ทะเลสำาบั	และแม่ีนำ�า	กรัะจัดิกรัะจายทั�วป็รัะเทศ	 

โดิยเป็็นถิึ�นท่�อยู่อาศัยของพืชีและสัำต่ว์หลายชีนิดิพันธุ์	สำำาหรัับัป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�ากรัะจายอยู่ทั�วป็รัะเทศ	รัวมีพื�นท่� 
ป็รัะมีาณ	๒๒,๘๘๕,๑๐๐	ไร่ั	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗.๕	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	ป็รัะเทศไทยเข้าเป็็นภาค่อนุสัำญญาแรัมีซึ่าร์ัหรืัออนุสัำญญา 
ว่าด้ิวยพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าเป็็นลำาดัิบัท่�	๑๑๐	ม่ีผลบัังคับัใช้ีเมืี�อวันท่�	๑๓	กันยายน	๒๕๔๑	และม่ีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ได้ิขึ�นทะเบ่ัยนเป็็น 
แรัมีซึ่ารั์ไซึ่ต์่	(Ramsar	Site)	จำานวน	๑๕	แห่ง๑๙	โดิยเมืี�อวันท่�	๑๕	พฤษภาคมี	๒๕๖๒	แม่ีนำ�าสำงครัามีต่อนล่าง	จังหวัดิ 
นครัพนมี	เนื�อท่�	๕,๕๐๔.๕	เฮ่กต่าร์ั	ได้ิรัับัการัรัับัรัองการัขึ�นทะเบ่ัยนเป็็นแรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่แห่งท่�	๑๕	ของป็รัะเทศไทย	ลำาดัิบัท่�	 
๒,๔๒๐	ของโลก	นอกจากน่�	ยังม่ีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะดัิบันานาชีาติ่	๖๙	แห่ง	พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะดัิบัชีาติ่	 
๔๗	แห่ง	พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะดัิบัท้องถิึ�น	๑๙,๒๙๕	แห่ง	และพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�สำมีควรัไดิ้รัับัการัคุ้มีครัองและฟ้�นฟู 
๒๘	แห่ง	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๓)	นอกจากน่�	รัะบับันิเวศป่็าไม้ี	เป็็นนิเวศหลัก 
ท่�ม่ีสำำาคัญต่่อสิำ�งม่ีช่ีวิต่	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	พื�นท่�ป่็าไม้ีของป็รัะเทศไทยม่ีแนวโน้มีลดิลง	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔๓.๒๑	ของพื�นท่� 
ป็รัะเทศ	และใน	พ.ศ.	๒๕๖๐	ลดิลงเหลือร้ัอยละ	๓๑.๕๘	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	รัะบับันิเวศป่็าไม้ีม่ีความีสัำมีพันธ์ต่่อรัะบับันิเวศ 
ภูเขา	ซึึ่�งเป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีความีหลากหลายทางช่ีวภาพสูำง	ม่ีความีเป็รัาะบัาง	และเสืำ�อมีสำภาพง่าย	โดิยป็รัะเทศไทยม่ีพื�นท่�ภูเขา 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๙.๓	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	กรัะจายอยูต่่ามีภูมิีภาคต่่างๆ	ของป็รัะเทศ	ทั�งรัะบับันิเวศป่็าไม้ีและรัะบับันิเวศภูเขา 
ม่ีความีสำำาคัญในการัเป็็นแหล่งต้่นนำ�าลำาธารั	แหล่งผลิต่อาหารัป่็า	ไม้ีซุึ่งหรืัอเส้ำนใย	เชืี�อเพลิงช่ีวมีวล	แหล่งพันธุกรัรัมี 

รูปท่�	๒.๓๑	จำานวันชั้นิดิพันธ์๋สัตว์ัป่าท่�ถูกค๋กคาม	พ.ศ.	๒๕๕๖	๒๕๕๘	แล้ะ	๒๕๖๓
จำ

นว
นช

นิด
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นธ

ุที่ถ
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ุกค
าม

 (ช
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)
๘๐๐

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

๑๑๘
๑๒๓

๑๒๒
๑๖๘

๑๗๑๑๘๙

๔๙ ๔๙ ๕๑
๑๘ ๑๘ ๑๙

๒๐๒ ๒๐๘
๒๙๕

๕๕๕
๕๖๙

๖๗๖

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินนํ้า
สะเทินบก

ปลา ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	(๒๕๖๔)	 

ดัิดิแป็ลงจาก Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planning	(2015)

๑๗	 พื�นท่�ชีุ่มีนำ�าท่�ไดิ้ขึ�นทะเบ่ัยนเป็็นแรัมีซึ่ารั์ไซึ่ต่์	(Ramsar	Site)	จำานวน	๑๕	แห่ง	แบั่งเป็็น	(๑)	อยู่ในพื�นท่�อนุรัักษ์	เชี่น	อุทยานแห่งชีาติ่	 
เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป็่า	จำานวน	๙	แห่ง	ไดิ้แก่	(๑.๑)	พรุัควนข่�เส่ำ�ยน	ในเขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป็่าทะเลน้อย	จังหวัดิพัทลุง	(๑.๒)	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป็่า 
บึังโขงหลง	จังหวัดิบึังกาฬ	(๑.๓)	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป็่าหนองบังคาย	จังหวัดิเช่ียงรัาย	(๑.๔)	เขต่รัักษาพันธุ์สัำต่ว์ป็่าเฉลิมีพรัะเก่ยรัติ่ 
สำมีเด็ิจพรัะเทพรััต่นรัาชีสุำดิาฯ	สำยามีบัรัมีรัาชีกุมีาร่ั	(พรุัโต๊่ะแดิง)	จังหวัดินรัาธิวาสำ	(๑.๕)	อุทยานแห่งชีาติ่หาดิเจ้าไหมี	-	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็าหมู่ีเกาะ 
ลิบัง	-	ป็ากนำ�าต่รััง	จังหวัดิต่รััง	(๑.๖)	อุทยาน	แห่งชีาติ่แหลมีสำน	-	ป็ากแม่ีนำ�ากรัะบุัร่ั	-	ป็ากคลองกะเป็อร์ั	จังหวัดิรัะนอง	(๑.๗)	อุทยานแห่งชีาติ่ 
หมู่ีเกาะอ่างทอง	จังหวัดิสุำรัาษฎร์ัธาน่	(๑.๘)	อุทยานแห่งชีาติ่อ่าวพังงา	จังหวัดิพังงา	และ	(๑.๙)	อุทยานแห่งชีาติ่เขาสำามีร้ัอยยอดิ	จังหวัดิ 
ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(๒)	อยู่ในพื�นท่�ชุีมีชีน	และ/หรืัอท่�สำาธารัณะ	รัวมี	๖	แห่ง	ไดิ้แก่	(๒.๑)	ดิอนหอยหลอดิ	จังหวัดิสำมุีทรัสำงครัามี	(๒.๒)	 
ป็ากแม่ีนำ�ากรัะบ่ั�	จังหวัดิกรัะบ่ั�	(๒.๓)	กุดิทิง	จังหวัดิบึังกาฬ	(๒.๔)	เกาะกรัะ	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	(๒.๕)	เกาะรัะ	เกาะพรัะทอง	จังหวัดิ 
พังงา	และ	(๒.๖)	แม่ีนำ�าสำงครัามีต่อนล่าง	จังหวัดินครัพนมี
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และสำารัสำกัดิช่ีวเคม่ี	บัริัการัด้ิานการัควบัคุมีคุณภาพอากาศ	สำภาพภูมิีอากาศ	สำมีดุิลของนำ�า	การัพังทลายของดิิน	การัแพร่ั 
ละอองเรัณู	และภัยธรัรัมีชีาต่ิ	บัริัการัดิ้านวัฒนธรัรัมี	ดิ้านนันทนาการัและการัท่องเท่�ยว	(สำำานักงานนโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๔)	 ชั้นิดิพันธ์๋ต่างถิ�น
	 ป็รัะเทศไทยม่ีชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นอยูม่ีากกว่า	๓,๕๐๐	ชีนิดิพันธุ์ต่่างถิึ�น ส่ำวนใหญ่ถูึกนำาเข้ามีาเพื�อใช้ีในการัเกษต่รั	 

การัเพาะเล่�ยง	 เป็็นสัำต่ว์เล่�ยงและไม้ีป็รัะดัิบั	รัวมีทั�งการัเก็บัรัวบัรัวมีไว้ในสำวนสัำต่ว์และสำวนพฤกษศาสำต่ร์ั	บัางชีนิดิ 
แพร่ัรัะบัาดิข้ามีพรัมีแดินผ่านทางป็รัะเทศเพื�อนบ้ัาน	และติ่ดิมีากับัยานพาหนะ	การัเดิินทาง	การัขนส่ำงสิำนค้า 
และการัทอ่งเท่�ยว	รัวมีทั�งการัเข้ามีาทางนำ�าอับัเฉาของเรืัอ	โดิยบัางชีนดิิสำามีารัถึดิำารังชีวิ่ต่ไดิด่้ิในสำภาพธรัรัมีชีาต่แิละกลายเป็็นพชืี 
และสำตั่ว์ท่�ม่ีความีสำำาคัญทางเศรัษฐกจิ	ในขณะท่�บัางชีนดิิเข้ามีาแลว้สำามีารัถึตั่�งถิึ�นฐานและมีก่ารัแพรัก่รัะจายไดิด่้ิในธรัรัมีชีาต่ิ	 
จนกลายเป็็นชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัาน	ส่ำงผลกรัะทบัต่่อความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	และก่อให้เกิดิความีสูำญเส่ำยทางเศรัษฐกิจ 
อย่างมีาก	หากไม่ีม่ีรัะบับัการัจัดิการัป้็องกันและควบัคุมีอย่างทันท่วงท่

	 มีติ่คณะรััฐมีนต่ร่ั	เมืี�อวันท่�	๒๐	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๑	เห็นชีอบัมีาต่รัการัป้็องกัน	ควบัคุมี	และกำาจัดิชีนิดิพันธ์ุ 
ต่่างถิึ�น	เพื�อใช้ีเป็็นเครืั�องมืีอสำำาหรัับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการัดิำาเนินการัป้็องกัน	ควบัคุมี	กำาจัดิ	เฝ้ารัะวัง	และติ่ดิต่ามี 
ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานเข้ามีาแล้วและยังไม่ีได้ิเข้ามีาในป็รัะเทศไทยอย่างเป็็นรัะบับั	ป็รัะกอบัด้ิวยมีาต่รัการั	๕	ด้ิาน	 
รัวมีทั�งม่ีแนวทางป็ฏิบััติ่	จำานวน	๒๒	เรืั�อง	โดิยป็รัะเทศไทยมี่ทะเบ่ัยนรัายการัชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�ควรัป้็องกัน	ควบัคุมี 
และกำาจัดิ	จำานวน	๓๒๓	ชีนิดิ	ซึึ่�งแบ่ังต่ามีสำถึานภาพการัรุักรัานออกเป็็น	๔	ทะเบ่ัยนรัายการั	ได้ิแก่	ทะเบ่ัยนรัายการั	๑	ชีนิดิพันธ์ุ 
ต่่างถิึ�นท่�รุักรัานแล้ว	๑๓๘	ชีนิดิ	เป็็นชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานท่�ม่ีการัส่ำงเสำริัมีให้ใช้ีป็รัะโยชีน์ทางเศรัษฐกิจจะต้่องม่ีมีาต่รัการั 
ป้็องกันเฉพาะ	จำานวน	๑๖	ชีนิดิ	ทะเบ่ัยนรัายการั	๒	ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�ม่ีแนวโน้มีรุักรัาน	จำานวน	๕๘	ชีนิดิ	โดิยเป็็น 
ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานท่�ม่ีการัส่ำงเสำริัมีให้ใช้ีป็รัะโยชีน์ทางเศรัษฐกิจจะต้่องม่ีมีาต่รัการัป้็องกันเฉพาะ	จำานวน	๑๕	ชีนิดิ	 
ทะเบ่ัยนรัายการั	๓	ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�ม่ีป็รัะวัติ่ว่ารุักรัานแล้วในป็รัะเทศอื�น	แต่่ยงัไม่ีรุักรัานในป็รัะเทศไทย	จำานวน	๔๕	ชีนิดิ	 
โดิยเป็็นชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานท่�ม่ีการัส่ำงเสำริัมีให้ใช้ีป็รัะโยชีน์ทางเศรัษฐกิจจะต้่องม่ีมีาต่รัการัป้็องกันเฉพาะ	จำานวน	๔	ชีนิดิ	 
และทะเบ่ัยนรัายการั	๔	ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานท่�ยังไม่ีเข้ามีาในป็รัะเทศไทย	จำานวน	๘๒	ชีนิดิ

	 นอกจากน่� 	 การัจัดิลำา ดัิบัความีสำำา คัญของชีนิดิพัน ธ์ุ ต่่าง ถิึ�น ท่� รุักรัาน	 เ ส้ำนทางการัแพรั่ รัะบัาดิ 

และการัจัดิทำาแนวทางการัควบัคุมีหรืัอกำาจัดิชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�ม่ีลำาดัิบัความีสำำาคัญสูำง	รัวมี	๒๓	ชีนิดิ	เป็็นชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ต่่างถิึ�น	จำานวน	 
๑๒	ชีนิดิ	ได้ิแก่	ไส้ำเดืิอนฝอยรัากป็มี	แมีงมุีมีแม่ีหม้ีายส่ำนำ�าต่าล	หอยทากยักษ์แอฟริักา	หอยเชีอร่ั�	หอยเชีอร่ั�ยกัษ์	ป็ลากดิเกรัาะ 
หรืัอป็ลาซัึ่กเกอร์ั	ในสำกุล	Hypostomus, Liposarcus	และ	Pterygoplichthys	ป็ลาหมีอคางดิำา	ป็ลาหมีอมีายัน	เต่่าแก้มีแดิง	 
และหนูท่อ	เป็็นชีนิดิพันธ์ุพืชีต่่างถิึ�น	จำานวน	๑๑	ชีนิดิ	ได้ิแก่	ไมียรัาบัยักษ์	หญ้าขจรัจบัดิอกเล็ก	หญ้าขจรัจบัดิอกใหญ่	 
หญ้าขจรัจบัดิอกเหลือง	ผักต่บัชีวา	จอกหูหนูยักษ์	กรัะถิึนหางกรัะรัอก	ข่�ไก่ย่าน	สำาบัหมีา	กกช้ีาง	และธูป็ฤาษ่	(สำำานักงาน 
นโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๕)	 จ๋ลิ้นทร่ย์
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ป็รัะเทศไทยค้นพบัจุลินทร่ัย์ชีนิดิใหม่ีของโลก	จำานวน	๑๒	ชีนิดิ	ได้ิแก่	Chitinophaga  

oryzae, Donghicola mangrovi, Gordonia asplenii, Micromonospora veneta, Nonomuraea antri,  
Nonomuraea montanisoli, Paeniglutamicibacter terrestris, Pseudonocardia acidicola, Streptomyces  
acidicola, Streptomyces adelaidensis, Streptomyces coffeae	และ	Streptomyces musisoli	(สำำานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสำต่ร์ัและเทคโนโลยแ่ห่งชีาติ่,	๒๕๖๔)
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๒.๗.๒	ผล้กระทบ
	 การับัุกรุักพื�นท่�ป่็าไม้ี	การัลักลอบัเก็บัของป็่า	การัต่ัดิไมี้ทำาลายป่็า	การัล่าสัำต่ว์ป่็าเพื�อการับัรัิโภคและการัค้า 

ผิดิกฎหมีาย	การัรุักรัานของชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�น	รัวมีทั�งการักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	ซึึ่�งพบัว่า	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีพื�นท่�ป่็าไม้ีในเขต่พื�นท่�ป่็าสำงวนแห่งชีาติ่และพื�นท่�ป่็าอนุรัักษ์ถูึกบุักรุักรัวมี	๑๕,๐๖๗.๑๕	ไร่ั	สำำาหรัับั 
การักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	พบัว่า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีพื�นท่�ชีายฝั�งทะเลถูึกกัดิเซึ่าะ	๗๙๔.๓๗	กิโลเมีต่รั	สำถึานการัณ์ดัิงกล่าวเป็็นภัย 
คุกคามีท่�สำำาคัญท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อความีหลากหลายทางช่ีวภาพของป็รัะเทศไทย	ทั�งความีหลากหลายทางพันธุกรัรัมี	และ 
ชีนิดิพันธ์ุ	รัวมีทั�งชีนิดิพันธ์ุพืชีและสัำต่ว์พื�นเมืีอง	ต่ลอดิจนส่ำงผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีและรัะบับันิเวศ

๒.๗.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินการัเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	ดัิงน่�

๑)	 การพัฒนากฎหุมายท่�เก่�ยวัข้้อัง	
	 ๑.๑)	 ป็รัะเทศไทยได้ิจดัิทำา	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญัต่คิวามีหลากหลายทางช่ีวภาพ	พ.ศ.	....	เพื�อเป็็นกฎหมีาย 

กลางสำำาหรัับับัริัหารัจัดิการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพของป็รัะเทศให้เป็็นเอกภาพและครัอบัคลุมีการัส่ำงเสำริัมีและสำนับัสำนุน 
การัอนุรัักษ์และการัใช้ีป็รัะโยชีน์ความีหลากหลายทางช่ีวภาพอย่างยั�งยืน	โดิยยกรัะดัิบั	เสำริัมี	หรืัอเติ่มีเต็่มีช่ีองว่างของ 
การับัังคับัใช้ีกฎหมีายเฉพาะท่�ม่ีอยู่ในปั็จจุบััน	และเป็็นกลไกสำำาคัญท่�จะนำาไป็สู่ำการับัูรัณาการัความีหลากหลายทางชี่วภาพ 
เข้าสู่ำนโยบัายของภาคส่ำวนต่่างๆ	อ่กทั�งยงัเป็็นการัรัองรัับัการัพัฒนาเศรัษฐกิจจากฐานช่ีวภาพ	และการัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	 
เรืั�องการัพัฒนาเศรัษฐกิจช่ีวภาพ	เศรัษฐกิจหมุีนเว่ยน	และเศรัษฐกิจส่ำเข่ยว	(Bio	-	Circular	-	Green	Economy:	BCG	 
Model)	ให้เกิดิผลเป็็นรูัป็ธรัรัมี	โดิยม่ีสำารัะสำำาคัญครัอบัคลุมีการัเสำรัิมีสำร้ัางสำมีรัรัถึนะและแรังจูงใจ	รัวมีทั�งสำนับัสำนุนการัม่ี 
ส่ำวนร่ัวมีของป็รัะชีาชีนและชุีมีชีนท้องถิึ�นในการัอนุรัักษ์และใช้ีป็รัะโยชีน์ความีหลากหลายทางช่ีวภาพอย่างยั�งยืน 
การัแบ่ังปั็นผลป็รัะโยชีน์อย่างยุติ่ธรัรัมีและเท่าเท่ยมี	การัป้็องกันและลดิผลกรัะทบัต่่อความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	ทั�งจาก 
ชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานและสิำ�งม่ีช่ีวิต่ดัิดิแป็ลงพันธุกรัรัมี	ต่ลอดิจนการัป็้องกัน	เย่ยวยา	หรืัอแก้ไขในกรัณ่ท่�เกิดิผลกรัะทบั 
ต่่อความีหลากหลายทางชี่วภาพของป็รัะเทศ	ซึึ่�งผ่านกรัะบัวนการัรัับัฟังความีคิดิเห็น	ต่ามีมีาต่รัา	๗๗	ของรััฐธรัรัมีนูญแห่ง 
รัาชีอาณาจกัรัไทย	และอยูร่ัะหวา่งขั�นต่อนการัเสำนอเรืั�อง	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญติั่ฯ	เข้าสู่ำกรัะบัวนการัพจิารัณาของคณะรััฐมีนต่ร่ั	 
เพื�อพิจารัณาให้ความีเห็นชีอบัในหลักการัของ	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญัติ่ฯ	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และ	 
สิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๒)	 การดิำาเนินการตามอัน๋สัญญาว่ัาด้ิวัยควัามหุล้ากหุล้ายทางช่ั้วัภาพแล้ะข้้อัตกล้งระหุว่ัางประเทศท่�เก่�ยวัข้้อัง
	 ๒.๑)	 อนุสัำญญาว่าด้ิวยความีหลากหลายทางชี่วภาพ	(Convention	on	Biological	Diversity:	CBD)	 

ในการัป็รัะชุีมีสุำดิยอดิว่าด้ิวยความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	(Summit	on	Biodiversity)	เมืี�อวันท่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	 
เพื�อเน้นยำ�าถึึงความีจำาเป็็นเร่ังด่ิวนของการัดิำาเนินการัในรัะดัิบัสูำงสุำดิ	การัสำนับัสำนุนกรัะบัวนการัจัดิทำากรัอบังานความี 
หลากหลายทางช่ีวภาพของโลกหลัง	ค.ศ.	๒๐๒๐	วารัะการัพัฒนาท่�ยั�งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	และการับัรัรัลุวิสำัยทัศน์ความี 
หลากหลายทางช่ีวภาพใน	ค.ศ.	๒๐๕๐	นอกจากน่�	ป็รัะเทศไทยได้ิดิำาเนินการัขับัเคลื�อน	Bio	-	Circular	-	Green	Economy	 
model	(BCG	-	model)	โดิยมุ่ีงหวังให้กรัะจายรัายได้ิอย่างเป็็นธรัรัมี	ลดิความีเหลื�อมีลำ�าในการัเข้าถึึงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และส่ำงเสำริัมีให้ป็รัะชีาชีนม่ีช่ีวิต่ความีเป็็นอยู่กับัธรัรัมีชีาติ่ท่�ด่ิขึ�น	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และ 
สิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๒.๒)	 อนุสัำญญาว่าด้ิวยพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	(Ramsar	Convention)	ได้ิดิำาเนินการัเพื�อเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพการัจัดิการั 
พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะหว่างป็รัะเทศ	(แรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่)	และพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญของป็รัะเทศ	ดัิงน่�	(๑)	การัขึ�น 
ทะเบ่ัยนพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะหว่างป็รัะเทศ	ซึึ่�งได้ิดิำาเนินการัแล้วจำานวน	๑๕	พื�นท่�	 (๒)	การัป็รัับัป็รัุงทะเบ่ัยน 
รัายนามีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญของป็รัะเทศ	และมีาต่รัการัอนุรัักษ์พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	พร้ัอมีป็รัับัป็รุังขอบัเขต่พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	เพื�อให้ 
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การับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าของป็รัะเทศไทยเป็็นไป็อย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	และสำอดิคล้องกับัสำถึานการัณ์ปั็จจุบััน	ต่ลอดิจน 
ส่ำงเสำริัมีความีรั่วมีมืีอการัอนุรัักษ์และใช้ีป็รัะโยชีน์พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าอย่างชีาญฉลาดิและยั�งยืนแก่ภาคส่ำวนต่่างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	 
เพื�อเต่ร่ัยมีการัสำำาหรัับัการัเสำนอเป็็นพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญของป็รัะเทศ	และขึ�นทะเบ่ัยนเป็็นพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญ 
รัะหว่างป็รัะเทศ	(๓)	การัจัดิทำารัายงานแห่งชีาติ่	(National	Report)	ภายใต้่อนุสัำญญาว่าด้ิวยพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	เพื�อใช้ีในการัจัดิทำา 
นโยบัายและแนวทางการัดิำาเนนิงานดิา้นพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าในรัะดิบััสำากล	เพื�อให้เกิดิการัขบััเคลื�อนและการัอนรัุักษ์และใช้ีป็รัะโยชีน์ 
พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าอย่างยั�งยืน	สำร้ัางความีรู้ั	ความีเข้าใจแก่ผู้ม่ีส่ำวนเก่�ยวข้อง	และเพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพในการับัรัิหารัจัดิการัพื�นท่�ของ 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	(๔)	การัจัดิทำาคู่มืีอการับัรัิหารัจัดิการัพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าแบับัมี่ส่ำวนร่ัวมี	โดิยการัจัดิตั่�งคณะทำางานการัศึกษา 
สำถึานภาพพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	การัจัดิทำาแผนการับัรัิหารัจัดิการัแบับัมี่ส่ำวนร่ัวมี	การัติ่ดิต่ามีและป็รัะเมีินผลการัดิำาเนินงาน	บัทเร่ัยน 
ความีสำำาเร็ัจในการัดิำาเนินงาน	และการัสำร้ัางการัม่ีส่ำวนร่ัวมีและความีต่รัะหนักในพื�นท่�	เพื�อเป็็นแนวทางการัดิำาเนินงาน 
ในการัอนุรัักษ์และใช้ีป็รัะโยชีน์พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าอย่างชีาญฉลาดิ	และ	(๕)	การัจัดิทำาแนวทางการับัรัิหารัจัดิการัพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ี 
ความีสำำาคัญรัะหว่างป็รัะเทศ	เพื�อใช้ีเป็็นกรัอบัในการัดิำาเนินงานด้ิานการัอนุรัักษ์	คุ้มีครัอง	ฟ้�นฟู	และใช้ีป็รัะโยชีน์พื�นท่� 
ชุ่ีมีนำ�าของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการักำากับัดูิแลพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�เป็็นแรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่	ให้ดิำารังการัให้บัริัการัทางนิเวศได้ิอย่างม่ี 
ป็รัะสิำทธิภาพ	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๒.๓)	 พิธ่สำารันาโงยาวา่ด้ิวยการัเข้าถึึงทรััพยากรัพนัธุกรัรัมีและการัแบัง่ปั็นผลป็รัะโยชีน์จากการัใช้ีทรััพยากรั 
พันธุกรัรัมีอย่างเท่าเท่ยมีและยุติ่ธรัรัมี	โดิยในเวท่รัะดัิบัโลกได้ิผนวกป็รัะเด็ินเรืั�องการัเข้าถึึงและแบ่ังปั็นผลป็รัะโยชีน์	ไว้เป็็น 
เป้็าป็รัะสำงค์และเป้็าหมีายของกรัอบังานฯ	ดัิงนั�น	ป็รัะเทศไทยจึงต้่องเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีสำำาหรัับัรัองรัับัการัดิำาเนินงานในอนาคต่ 
ท่�สำอดิคล้องกับัป็รัะชีาคมีโลกดิ้วย	ดัิงนั�น	การัเต่ร่ัยมีการัสำำาหรัับัเข้าร่ัวมีพิธ่สำารันาโงยาฯ	จึงเป็็นสิำ�งจำาเป็็นเพื�อยกรัะดิับั 
การัดิำาเนินงานภายในป็รัะเทศบันพื�นฐานของเครืั�องมืีอ/กลไกท่�ม่ีอยู่ในปั็จจุบัันและป็รัับัป็รุังเพิ�มีเติ่มี	(พรับั.คุ้มีครัองพันธ์ุพืชี	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	พรับั.คุ้มีครัองและส่ำงเสำริัมีภูมิีปั็ญญาการัแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๔๒	รัะเบ่ัยบั	กอชี.	ว่าด้ิวยหลักเกณฑ์์และ 
วิธ่การัในการัเข้าถึึงทรััพยากรัช่ีวภาพและการัได้ิรัับัผลป็รัะโยชีน์ต่อบัแทนจากทรััพยากรัช่ีวภาพ	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็็นต้่น)	 
ทั�งในรัะดัิบันโยบัายและการัดิำาเนินงานในรัะดัิบัท้องถิึ�นและป็รัะชีาคมีนักวิจัย	ทั�งน่�	เพื�อรัักษาผลป็รัะโยชีน์ของป็รัะเทศไทย 
สำำาหรัับัการัเจรัจาต่่อรัองเรืั�องการัเข้าถึึงและแบ่ังปั็นผลป็รัะโยชีน์ในเวท่รัะหว่างป็รัะเทศในอนาคต่	(สำำานักงานนโยบัายและ 
แผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๓)	 การดิำาเนินงานตามกรอับอัาเซ่ยน
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิดิำาเนินการั	ได้ิแก่	(๑)	การัพิจารัณาเสำนอต่่อรััฐมีนต่ร่ัอาเซ่ึ่ยนด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี	ให้อนุมัีติ่ 

อุทยานแห่งชีาติ่เขาสำก	จังหวัดิสุำรัาษฎร์ัธาน่	เป็็นอุทยานมีรัดิกอาเซ่ึ่ยนลำาดัิบัท่�	๕๐	(๒)	ดิำาเนินโครังการั	Biodiversity	 
Conservation	and	Management	of	Protected	Areas	in	ASEAN	(BCAMP)	ม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์เพื�อส่ำงเสำริัมีการัอนุรัักษ์ 
และการัจัดิการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพในภูมิีภาคอาเซ่ึ่ยน	ในช่ีวงขยายรัะยะเวลา	เนื�องจากการัแพร่ัรัะบัาดิของ 
โรัคโควิดิ	19	(๓)	จัดิป็รัะชุีมีเชิีงป็ฏิบััติ่การัเรืั�อง	แนวทางการับูัรัณาการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพกับัภาคการัเกษต่รัของ 
ป็รัะเทศไทย	เมืี�อวันท่�	๒๘	สิำงหาคมี	๒๕๖๓	ณ	กรุังเทพมีหานครั	และ	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื�อรัวมีรัวมีนโยบัายและแผน 
การัดิำาเนินงานของป็รัะเทศไทยท่�เก่�ยวข้องกับักับัการับูัรัณาการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพเข้าสู่ำภาคการัเกษต่รั	(๔)	ดิำาเนิน 
โครังการัศึกษาจัดิทำาแนวทางป็ฏิบััติ่ท่�ด่ิและตั่วช่ี�วัดิความีหลากหลายทางชี่วภาพในภาคการัเกษต่รั	โดิยเน้นการัหาแนวทาง 
ป็ฏิบััติ่ท่�ด่ิในการัทำานาข้าวและตั่วช่ี�วัดิความีหลากหลายทางชี่วภาพท่�สำามีารัถึป็รัะเมีินได้ิว่าการัทำานาข้าวนั�นสำอดิคล้องกับั 
การัอนรัุักษ์และใช้ีป็รัะโยชีน์ความีหลากหลายทางชีว่ภาพอยา่งยั�งยืน	โดิยจะนำาเสำนอผลการัดิำาเนินงานโครังการัฯ	ในเวท่อาเซ่ึ่ยน	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๕	(๕)	เสำนอพื�นท่�ในการัเข้าร่ัวมีโครังการั	Improving	Biodiversity	Conservation	of	Wetlands	and	 
Migratory	Waterbirds	in	the	ASEAN	Region	-	Phase	II	(JAIF)	จำานวน	๒	แห่ง	ได้ิแก่	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็าอ่างเก็บันำ�าห้วยจรัะเข้ 
มีาก	-	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็าอ่างเก็บันำ�าห้วยต่ลาดิ	-	เขต่ห้ามีล่าสัำต่ว์ป่็าอ่างเก็บันำ�าห้วยสำนามีบัิน	จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์	และศูนย์ศึกษา 
ธรัรัมีชีาต่ิบัางป็ู	จังหวัดิสำมีุทรัป็รัาการั	เพื�อเสำริัมีสำร้ัางสำมีรัรัถึนะเจ้าหน้าท่�ในด้ิานการัสืำ�อสำารัและสำรั้างความีต่รัะหนักให้กับั 
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สำาธารัณชีน	และ	(๖)	การัทบัทวนโครังสำรั้างองค์กรัของศูนย์อาเซ่ึ่ยนว่าด้ิวยความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	เพื�อขยาย 
การัดิำาเนินงานของศูนย์อาเซ่ึ่ยนฯ	ให้ครัอบัคลุมีการัจัดิการัความีหลากหลายทางชีว่ภาพทางบักและทางทะเล	ซึึ่�งสำอดิคล้องกับั 
ร่ัางยทุธศาสำต่รัอ์าเซ่ึ่ยนด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี	ค.ศ.	๒๐๑๖	-	๒๐๒๕	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่แิละสิำ�งแวดิล้อมี,	 
๒๕๖๔)

๒.๗.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
สำถึานการัณ์ความีหลากหลายทางชี่วภาพใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีพืชีท่�ม่ีท่อลำาเล่ยงไมี่ต่ำ�ากว่า	๑๑,๐๐๐	ชีนิดิ	 

ม่ีชีนิดิพันธุ์ท่�ถูึกคุกคามีป็รัะมีาณ	๙๙๑	ชีนิดิ	และสำำารัวจพบัพืชีชีนิดิพันธ์ุใหม่ีของโลกในป็รัะเทศไทยใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	 
พบัจำานวน	๗	ชีนิดิ	จากเดิิมีใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัจำานวน	๑๖	ชีนิดิ	(ในชี่วง	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔	รัวมีทั�งสิำ�น	๖๔	ชีนิดิ)	 
สำำาหรัับัชีนิดิพันธ์ุสัำต่ว์ป่็าใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๕,๐๐๕	ชีนิดิ	เพิ�มีขึ�น	๒๗๔	ชีนิดิ	จาก	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดิยม่ีชีนิดิ 
พันธ์ุสัำต่ว์ป่็าท่�ถูึกคุกคามี	๖๗๖	ชีนิดิ	เพิ�มีขึ�น	๑๐๗	ชีนิดิ	จาก	พ.ศ.	๒๕๕๘	สำำาหรัับัพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าพบักรัะจายอยู่ทั�วป็รัะเทศ	 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗.๕	ของพื�นท่�ป็รัะเทศ	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าแม่ีนำ�าสำงครัามีต่อนล่าง	จังหวัดินครัพนมี	ได้ิขึ�นทะเบ่ัยน 
เป็็นแรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่	แห่งท่�	๑๕	ของป็รัะเทศไทย	ลำาดัิบัท่�	๒,๔๒๐	ของโลก	สำำาหรัับัชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�ควรัป้็องกัน	ควบัคุมี	และ 
กำาจัดิ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๓๒๓	ชีนิดิ	โดิยหลายชีนิดิเป็็นชีนิดิพันธ์ุต่่างถิึ�นท่�รุักรัานท่�ม่ีการัส่ำงเสำริัมีให้ใช้ีป็รัะโยชีน์ 
ทางเศรัษฐกิจ	ซึึ่�งต้่องม่ีมีาต่รัการัป็้องกันเฉพาะท่�รััดิกุมีเพื�อไม่ีให้เกิดิการัแพรั่กรัะจายเข้าไป็ในพื�นท่�อนุรัักษ์	และป็้องกัน 
การัป็ล่อยสู่ำแหล่งนำ�าธรัรัมีชีาติ่	นอกจากน่�	ป็รัะเทศไทยได้ิค้นพบัจุลินทร่ัยช์ีนิดิใหม่ีของโลกใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๑๒	ชีนิดิ

ป็รัะเทศไทยได้ิดิำา เ นินการัจัดิทำา 	 ( ร่ัาง ) 	 พรัะรัาชีบััญญัติ่ค ว ามีหลากหลายทา ง ช่ี วภาพ 	 พ . ศ . 	 . . . . 	 
เ พื�อเป็็นกฎหมีายกลางสำำาหรัับับัริัหารัจัดิการัความีหลากหลายทางชี่วภาพของป็รัะเทศให้ เ ป็็นเอกภาพและ 
ครัอบัคลุมีการัส่ำงเสำริัมีและสำนับัสำนุนการัอนุรัักษ์และการัใช้ีป็รัะโยชีน์ความีหลากหลายทางช่ีวภาพอย่างยั�งยืน	พัฒนา 
รัะบับัคลังข้อมูีลความีหลากหลายทางช่ีวภาพของป็รัะเทศไทย	เพื�อเชืี�อมีต่่อเครืัอข่ายและบัริัการัข้อมูีลความีหลากหลายทาง 
ช่ีวภาพ	ดิำาเนินการัต่ามีแผนการัจัดิการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	และอนุสัำญญาว่าด้ิวยความีหลากหลายทางช่ีวภาพและ 
ข้อต่กลงรัะหว่างป็รัะเทศท่�เก่�ยวข้อง	อาทิ	การัจัดิทำากรัอบังานความีหลากหลายทางชี่วภาพของโลกหลัง	ค.ศ.	๒๐๒๐	 
วารัะการัพัฒนาท่�ยั�งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	และการับัรัรัลุวิสัำยทัศน์ความีหลากหลายทางช่ีวภาพใน	ค.ศ.	๒๐๕๐	การัดิำาเนินการั 
ขึ�นทะเบ่ัยนพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะหว่างป็รัะเทศ	(แรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่)	การัป็รัับัป็รุังทะเบ่ัยนรัายนามีพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	การัจัดิทำา 
คู่มืีอและแนวทางการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�าท่�ม่ีความีสำำาคัญรัะหว่างป็รัะเทศ	(แรัมีซึ่าร์ัไซึ่ต์่)	สำำาหรัับัพิธ่สำารัคาร์ัต่าเฮ่นาว่า 
ด้ิวยความีป็ลอดิภัยทางช่ีวภาพ	จัดิทำาร่ัางพรัะรัาชีบััญญัติ่ความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	พ.ศ.	....	รัวมีทั�งจัดิทำาและพัฒนา 
เว็บัไซึ่ต์่ด้ิานความีป็ลอดิภัยทางช่ีวภาพรัะดิับัป็รัะเทศไทย	และจัดิทำา	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญัติ่ความีหลากหลายทางชี่วภาพ	 
พ.ศ.	....	เพื�อกำาหนดิกลไกในการัเข้าถึึงและการัแบ่ังปั็นผลป็รัะโยชีน์จากทรััพยากรัพันธุกรัรัมีอย่างยุติ่ธรัรัมีและเท่าเท่ยมี	 
(รูัป็ท่�	๒.๓๒)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 เร่ังรััดิการัจัดิทำาร่ัางพรัะรัาชีบััญญัติ่ความีหลากหลายทางช่ีวภาพ	พ.ศ.	....	เพื�อให้ม่ีกฎหมีายกลางในการับัริัหารั 

จัดิการัความีหลากหลายทางช่ีวภาพ
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีป่็าไม้ี	 

กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	และสำำานักงานพัฒนาเศรัษฐกิจจากฐานช่ีวภาพ	(องค์การัมีหาชีน)
๒)	 สำร้ัางความีต่รัะหนักถึึงความีสำำาคัญของความีหลากหลายทางชี่วภาพท่�อาจได้ิรัับัผลกรัะทบัจากกิจกรัรัมีของ 

มีนุษย์	เช่ีน	การัทำาเกษต่รัโดิยใช้ีป็ริัมีาณสำารัเคมี่เกินมีาต่รัฐานท่�กำาหนดิ	การัเผาเพื�อเต่ร่ัยมีพื�นท่�ในฤดิูเพาะป็ลูก	และ 
การัก่อมีลพิษทางนำ�า	เป็็นต้่น	

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีป่็าไม้ี	 
กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัเกษต่รั	และกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น
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รูปท่�	๒.๓๒	 แรงข้ับเคล้้�อัน	แรงกดิดิัน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ควัามหุล้ากหุล้ายทางชั้่วัภาพ

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- การขยายตัวของเมือง

- การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

- การเปล่ียนแปลงวิถีการบริโภค

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

  (Bioeconomy) และ BCG Model

ปัจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

- การพัฒนาเกินขีดความสามารถในการองรับ

  ของพ้ืนท่ี

- มลพิษทางน้ําจากสารเคมีทางการเกษตร 

  น้ําเสียอุตสาหกรรม และ

  น้ําเสียชุมชน

- มลพิษจากขยะ

- ภัยพิบัติธรรมชาติ/การแปรปรวน

  ของสภาพอากาศ

- การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

- การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

  ท่ีไมเหมาะสมและไมเกิดความยั่งยืน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการพบ

  ส่ิงมีชีวิตชนิดใหมของโลกในประเทศไทย 

  ไดแก พืช ๗ ชนิด สัตว ๒ ชนิด และ

  จุลินทรีย ๑๒ ชนิด  

- ชนิดพันธุพืชท่ีถูกคุกคาม ๙๙๑ ชนิด

- ชนิดพันธุสัตวปาเพ่ิมข้ึน

- ชนิดพันธุสัตวปาท่ีถูกคุกคามเพ่ิมข้ึน

- ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม

  และกําจัด มี ๓๒๓ ชนิด

การตอบสนอง (Response: R)

- พัฒนากฎหมายเพ่ือบริหารจัดการ

  ความหลากหลายทางชีวภาพ

- ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผน อนุสัญญา

  ขอตกลงระหวางประเทศกรอบอาเซียน

- พัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการ

  ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลกระทบ (Impact: I) 

- แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 

- ชนิดพันธุพืชและสัตวพ้ืนเมือง

- ความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดพันธุ

  และระบบนิเวศ
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๒.๘	 สถานการณ์์มล้พิษ
๒.๘.๑	ค๋ณ์ภาพอัากาศ

	 ๒.๘.๑.๑	สถานการณ์์
	 คุณภาพอากาศท่�ต่รัวจวัดิจากสำถึาน่ต่รัวจวัดิคุณภาพอากาศอัต่โนมีัติ่ทั�วป็รัะเทศ	ทั�งหมีดิ	๓๗	จังหวัดิ	 

๖๘	สำถึาน่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	มีลพิษทางอากาศในภาพรัวมีม่ีแนวโน้มีด่ิกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำาเหตุ่เนื�องจากการัขับัเคลื�อน 
การัดิำาเนินงานของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	“การัแก้ไขปั็ญหามีลพิษด้ิานฝุ่นละออง”	 
ป็รัะกอบักับัสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้ป็รัะชีาชีนลดิกิจกรัรัมีการัเดิินทาง	การัจรัาจรัขนส่ำงลดิลง	 
จังหวัดิท่�ต่รัวจพบัคุณภาพอากาศเกินค่ามีาต่รัฐานบ่ัอยครัั�งมีากท่�สุำดิ	มีากกว่า	๗๐	วัน/ปี็	ได้ิแก่	สำรัะบุัร่ั	ลำาป็าง	ขอนแก่น	 
แพร่ั	พะเยา	น่าน	เช่ียงใหม่ี	เช่ียงรัาย	ต่าก	และแม่ีฮ่่องสำอน	ต่ามีลำาดัิบั	จังหวัดิท่�ไม่ีพบัคุณภาพอากาศเกินค่ามีาต่รัฐาน 
ได้ิแก่	สุำรัาษฎร์ัธาน่	ภูเก็ต่	สำงขลา	นรัาธิวาสำ	ยะลา	และสำตู่ล	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	โดิยม่ีรัายละเอ่ยดิผลการัต่รัวจวัดิ 
คุณภาพอากาศ	ดัิงน่�

 ๑)	 ฝ่๋นล้ะอัอังข้นาดิไม่เกิน	๑๐	ไมครอัน	(PM10)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ค่าเฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีงสำูงสุำดิ	 
อยู่ในช่ีวง	๓๙	-	๔๓๙	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๑๒๐.๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	ค่าเฉล่�ยรัายปี็	 
อยู่ในช่ีวง	๑๘	-	๑๐๗	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๕๐.๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	ค่าเฉล่�ยรัายปี็ 
ทั�งป็รัะเทศ	๔๓	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ยังอยูใ่นเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	สำำาหรัับัฝุ่นละออง	PM10	ทุกพื�นท่�ม่ีค่าลดิลง	เมืี�อเท่ยบักับั	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยม่ีเพ่ยงบัริัเวณพื�นท่�จังหวัดิสำรัะบุัร่ัท่�ยงัเกินค่ามีาต่รัฐาน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ฝุ่นละออง	 
PM10	ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๓๓)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 เมืี�อพิจารัณาป็รัิมีาณฝุ่นละออง	PM10	ในชี่วงเดิือนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	เฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีง	ในพื�นท่� 
หน้าพรัะลาน	จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	พบัว่า	อยูใ่นช่ีวง	๓๒	-	๒๓๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	จำานวนวันท่�เกินค่ามีาต่รัฐาน	๖๙	วัน	 
ลดิลงจากช่ีวงเวลาเด่ิยวกันของปี็ท่�แล้ว	(๗๕	วัน)	ค่าเฉล่�ยรัายเดืิอน	ลดิลงจากปี็ก่อนหน้าในเดืิอนมีกรัาคมี	-	ม่ีนาคมี	และ 
มิีถุึนายน	สำำาหรัับัพื�นท่�หน้าพรัะลาน	จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ถืึอว่าเป็็นพื�นท่�หลักท่�ป็รัะสำบัปั็ญหาวิกฤต่ฝุ่นละออง	PM10	และเป็็นเขต่ 
ควบัคุมีมีลพิษ	เนื�องมีาจากกิจกรัรัมีของแหล่งกำาเนิดิฝุ่นละอองในพื�นท่�	ได้ิแก่	เหมืีองหิน	โรังโม่ี	และปู็นซ่ึ่เมีนต์่	(กรัมีควบัคุมี 
มีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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รูปท่�	๒.๓๓	 ปริมาณ์ฝ๋่นล้ะอัอังข้นาดิเล้็กเส้นผ่านศูนย์กล้างไม่เกิน	๑๐	ไมครอัน	(PM10) เฉล้่�ยรายปีแล้ะค่าเฉล้่�ย	

รายพ้�นท่�	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๓

	 ๒) ฝ่๋นล้ะอัอังข้นาดิไม่เกิน	๒.๕	ไมครอัน	(PM2.5)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ค่าเฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีง	อยู่ในช่ีวง	 
๒๒	-	๓๙๘	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๕๐.๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	ค่าเฉล่�ยรัายปี็	อยูใ่นช่ีวง	๘	-	๔๒	 
ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๒๕.๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	โดิยพบัในบัริัเวณพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั 
และป็รัิมีณฑ์ล	ภาคเหนือ	สำรัะบัุร่ั	(หน้าพรัะลาน)	และภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ม่ีฝุ่นละออง	PM2.5	ค่าเฉล่�ยรัายปี็เกิน 
ค่ามีาต่รัฐาน	อย่างไรัก็ต่ามี	เมืี�อพิจารัณาในภาพรัวมีทั�งป็รัะเทศค่าเฉล่�ยรัายปี็เท่ากับั	๒๓	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	 
ซึึ่�งไม่ีเกินเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	ฝุ่นละออง	PM2.5	ม่ีแนวโน้มีลดิลง	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๘	และใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีค่าเฉล่�ยรัายปี็ 
และจำานวนวันท่�เกินมีาต่รัฐานลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ในเกือบัทุกพื�นท่�ของป็รัะเทศ	ยกเว้นกรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	 
เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๒	พบัว่า	ฝุ่นละออง	PM2.5	บัริัเวณพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	ภาคต่ะวันออก 
เฉ่ยงเหนือ	สำรัะบุัร่ั	(หน้าพรัะลาน)	ม่ีแนวโน้มีลดิลง	แต่่บัริัเวณพื�นท่�ภาคเหนือม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๓๔)	(กรัมีควบัคุมี 
มีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM2.5	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	พื�นท่�กรุังเทพมีหานครั 
และป็ริัมีณฑ์ล	ป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM2.5	เฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	อยูใ่นช่ีวง	๖๓	-	๑๓๑	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ค่าเฉล่�ย 
รัายเดืิอนสูำงขึ�นเล็กน้อยเมืี�อเท่ยบักับัปี็ก่อนหน้า	อย่างไรัก็ต่ามี	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๐	และ	๒๕๖๑	ในภาพรัวมีจำานวน 
วันท่�เกินค่ามีาต่รัฐานเพิ�มีขึ�นจากปี็ก่อนหน้า	ส่ำวนพื�นท่�	๙	จังหวัดิภาคเหนือ	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ป็ริัมีาณ 
ฝุ่นละออง	PM2.5	ค่าเฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	อยู่ในช่ีวง	๖๘	-	๔๑๔	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ค่าเฉล่�ยรัายเดืิอน 
ลดิลงจากป็ีก่อนหน้า	และจำานวนวันท่�เกินค่ามีาต่รัฐานในภาพรัวมีลดิลงจากป็ีก่อนหน้าเช่ีนเด่ิยวกัน	 ซึึ่�งสำะท้อน 
ความีสำำาเร็ัจของผลการัดิำาเนินงานต่ามีแผนเฉพาะกิจ	แก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	๑๒	มีาต่รัการั	สำำาหรัับัพื�นท่�หลักท่�ป็รัะสำบั 
ปั็ญหาวิกฤต่ฝุ่นละออง	PM2.5	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	สำาเหตุ่หลักมีาจากการัจรัาจรัขนส่ำงท่�หนาแน่น	 
และโรังงานอตุ่สำาหกรัรัมี	และพื�นท่�ภาคเหนอืของป็รัะเทศ	สำาเหต่หุลักมีาจากการัเผาในท่�โล่ง	ไฟป็า่	และหมีอกควนัข้ามีแดิน	 
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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รูปท่�	๒.๓๔	 ปริมาณ์ฝ่๋นล้ะอัอังข้นาดิเล็้กเส้นผ่านศูนย์กล้างไม่เกิน	๒.๕	ไมครอัน	(PM2.5)	เฉล่้�ยรายปีแล้ะค่าเฉล่้�ย	

รายพ้�นท่�	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๖๓

 ๓)	 ก๊าซโอัโซน	(O3)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ค่าเฉล่�ย	๘	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	อยูใ่นช่ีวง	๕๒-๑๑๓	ส่ำวนในพันล้านส่ำวน	 
(พ่พ่บ่ั)	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	พ่พ่บ่ั)	และม่ีค่าเฉล่�ย	๑	ชัี�วโมีง	อยู่ในช่ีวง	๖๑-๑๕๗	พ่พ่บ่ั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๑๐๐.๐	พ่พ่บ่ั)	 
โดิยพบัว่า	พื�นท่�เฝ้ารัะวัง	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	ภาคต่ะวันออก	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	และภาคกลาง	ม่ีค่าเกิน 
มีาต่รัฐาน	และค่าเฉล่�ยทุกพื�นท่�ทั�วป็รัะเทศม่ีค่าเกินมีาต่รัฐาน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณก๊าซึ่โอโซึ่น 
เฉล่�ยทั�งป็รัะเทศต่ำ�าท่�สุำดิในรัอบั	๑๐	ปี็	(รูัป็ท่�	๒.๓๕)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณก๊าซึ่โอโซึ่นในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี-มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	เกินค่ามีาต่รัฐานในทุกภาค 
ของป็รัะเทศ	ยกเว้นภาคใต้่	ก๊าซึ่โอโซึ่นเป็็นปั็ญหาสืำบัเนื�องจากมีลพิษทางอากาศข้ามีแดินรัะยะไกล	ดัิงนั�น	กิจกรัรัมีท่�ก่อให้เกิดิ 
มีลพิษทางอากาศจากพื�นท่�ใกล้เค่ยงและจากต่่างป็รัะเทศ	สำ่งผลให้เกินค่ามีาต่รัฐานได้ิ	โดิยในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี-มิีถุึนายน	 
๒๕๖๔	ป็ริัมีาณก๊าซึ่โอโซึ่น	เฉล่�ย	๘	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	ต่รัวจวัดิได้ิอยู่ในช่ีวง	๔๘-๑๗๗	พ่พ่บ่ั	ค่าเฉล่�ย	๖	เดืิอน	ม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�น 
จากปี็ก่อนหน้าในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	ภาคกลาง	ภาคต่ะวันต่ก	และภาคใต้่	สำำาหรัับัภาคเหนือ	ภาคต่ะวันออก 
เฉ่ยงเหนือ	และภาคต่ะวันออก	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณลดิลงจากปี็ท่�ผ่านมีา	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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รูปท่�	๒.๓๕	 ปริมาณ์ก๊าซโอัโซนเฉล่้�ย	๑	ชัั้�วัโมงสูงส๋ดิ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

 ๔)	 ก๊าซไนโตรเจนไดิอัอักไซด์ิ	(NO2)	ก๊าซซัล้เฟอัร์ไดิอัอักไซด์ิ	(SO2)	แล้ะก๊าซคาร์บอันมอันอักไซด์ิ	(CO)		
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐานในเกือบัทุกพื�นท่�ท่�ม่ีการัต่รัวจวัดิ	ยกเว้นไนโต่รัเจนไดิออกไซึ่ด์ิท่�พบัเกิน 
ค่ามีาต่รัฐาน	๒	ชัี�วโมีง	ในพื�นท่�ต่ำาบัลบัางโป็ร่ัง	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณก๊าซึ่ไนโต่รัเจนไดิออกไซึ่ด์ิในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ไม่ีพบัเกินค่ามีาต่รัฐาน	 
โดิยมี่ค่าเฉล่�ย	๑	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิของแต่่ละสำถึาน่อยู่ในช่ีวง	๑๕	-	๑๕๔	พ่พ่บ่ั	และค่าเฉล่�ย	๖	เดืิอน	ม่ีป็ริัมีาณเท่ยบัเท่า 
กับัช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	ลดิลงในภาคเหนือ	และเพิ�มีขึ�นจากช่ีวงเด่ิยวกัน 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในภาคอื�นๆ	ของป็รัะเทศ	ทั�งน่�	ก๊าซึ่ไนโต่รัเจนไดิออกไซึ่ด์ิ	มีาจากแหล่งกำาเนิดิป็รัะเภทยานพาหนะ	การัเผา 
ในท่�โล่ง	และอุต่สำาหกรัรัมี	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ส่ำวนก๊าซึ่ซัึ่ลเฟอร์ัไดิออกไซึ่ด์ิในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ไม่ีพบัเกินค่ามีาต่รัฐานเฉล่�ย	๑	ชัี�วโมีง 
สูำงสุำดิของแต่่ละสำถึาน่อยู่ในช่ีวง	๔	-	๙๘	พ่พ่บ่ั	และค่าเฉล่�ย	๖	เดืิอน	ม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�นจากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
ในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	เนื�องมีาจากสำถึาน่ในจังหวัดิสำมุีทรัสำาครั	พบัป็ริัมีาณก๊าซึ่ซัึ่ลเฟอร์ัไดิออกไซึ่ด์ิสูำง 
มีากกว่าป็กติ่	 (๙๘	 พ่พ่บ่ั)	 เป็็นเวลา	๓	 วัน	 ในเดืิอนมีกรัาคมี	๒๕๖๔	สำำาหรัับัภาคต่ะวันออกม่ีป็ริัมีาณลดิลง 
จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนในภาคอื�นๆ	เท่ากับัช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยมีาจากแหล่งกำาเนิดิท่�ใช้ีถ่ึานหิน 
และนำ�ามัีนเต่าเป็็นเชืี�อเพลิงเป็็นหลัก	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 และป็รัิมีาณก๊าซึ่คาร์ับัอนมีอนอกไซึ่ด์ิ	ในชี่วงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ไม่ีพบัเกินค่ามีาต่รัฐาน	 
โดิยม่ีค่ารัาย	๘	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	อยู่ในช่ีวง	๐.๖	-	๓.๑	พ่พ่เอ็มี	โดิยไม่ีพบัเกินค่ามีาต่รัฐาน	ค่าเฉล่�ย	๖	เดืิอน	ม่ีป็ริัมีาณลดิลง 
จากปี็ก่อนหน้าในเกือบัทุกภาค	ยกเว้น	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	ภาคกลางและภาคต่ะวันต่ก	ทั�งน่�	ก๊าซึ่คาร์ับัอนมีอนอกไซึ่ด์ิ	 
มีาจากแหล่งกำาเนิดิป็รัะเภทยานพาหนะ	รัองลงมีา	คือ	การัเผาในท่�โล่ง	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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๕)	 สถานการณ์์มล้พิษทางอัากาศในพ้�นท่�วิักฤต
	 ๕.๑)	 หุมอักควััน	๙	จังหุวััดิภาคเหุน้อั	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	สำถึานการัณห์มีอกควนั	๙	จังหวัดิภาคเหนอื	 

(ในช่ีวงวันท่�	๑	มีกรัาคมี	-	๓๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๓)	ฝุ่นละออง	PM2.5	เฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีง	ม่ีค่าสูำงสุำดิ	๓๖๖	ไมีโครักรััมี 
ต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	และม่ีจำานวนวันท่�ฝุ่นละอองเกินค่ามีาต่รัฐานเท่ากับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	คือ	๑๑๒	วัน	จุดิความีร้ัอนสำะสำมีรัายจังหวัดิ 
ม่ีค่าลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	จาก	๙๐,๔๕๕	จุดิ	เป็็น	๘๘,๘๕๕	จุดิ	(ลดิลงร้ัอยละ	๑.๗๗)	แนวโน้มีสำถึานการัณ์รุันแรังขึ�น 
เล็กน้อย	โดิยม่ีปั็จจัยสำำาคัญมีาจากสำภาพอากาศท่�แห้งแล้งยาวนาน	และเกิดิเร็ัวกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	ทำาให้เกิดิไฟลุกติ่ดิได้ิง่าย 
ลุกลามีอย่างรัวดิเร็ัว	เมืี�อไฟลามีเข้าสู่ำพื�นท่�ป่็าซึึ่�งม่ีเชืี�อเพลิงจำานวนมีาก	ทำาให้ไฟท่�ลุกไหมี้ม่ีความีรัุนแรัง	ป็รัะกอบักับัพื�นท่� 
เป็็นภูเขาสูำงชัีนจึงเป็็นอุป็สำรัรัคต่่อการัเข้าดัิบัไฟของเจ้าหน้าท่�	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

 ๕.๒)	 พ้�นท่�กร๋งเทพมหุานครแล้ะปริมณ์ฑ์ล้	พบัว่า	ฝุ่นละออง	PM2.5	มัีกเกิดิขึ�นในช่ีวงต้่นปี็	(เดืิอนมีกรัาคมี	- 
เมีษายน)	และป็ลายปี็	 (เดืิอนธันวาคมี)	ของทุกปี็	 ม่ีสำาเหตุ่มีาจากการัจรัาจรัขนสำ่งอุต่สำาหกรัรัมี	การัเผาในท่�โล่ง 
ใน	พ.ศ. 	 ๒๕๖๓	สำถึานการัณ์ ฝุ่นละออง	 PM2.5	ในพื�นท่� จั งหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั	 สำมุีทรัสำาครั	ป็ทุมีธาน่	 และ 
นครัป็ฐมีม่ีแนวโน้มีด่ิขึ�น	ยกเว้นพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัม่ีสำถึานการัณ์รุันแรังกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำาเหตุ่ท่�สำถึานการัณ์ด่ิขึ�น 
เนื�องจากการัดิำาเนินงานต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	“การัแก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง”	และมีาต่รัการัยกรัะดิับั 
ให้เข้มีงวดิขึ�น	ได้ิแก่	การัเข้าต่รัวจแหล่งกำาเนิดิเชิีงรุัก	การัเพิ�มีความีถ่ึ�ในการัแจ้งเตื่อน	สืำ�อสำารั	และสำร้ัางการัรัับัรู้ัให้กับั 
ป็รัะชีาชีน	การับูัรัณาการัและส่ำงเสำริัมีการัม่ีส่ำวนร่ัวมี	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

 ๕.๓)	 พ้�นท่�	ตำาบล้หุน้าพระล้าน	อัำาเภอัเฉล้ิมพระเก่ยรติ	จังหุวััดิสระบ๋ร่	พบัว่า	ปั็ญหาฝุ่นละออง	PM10  
ยังคงม่ีค่าสูำงเกินมีาต่รัฐานเป็็นรัะยะ	โดิยเฉพาะอย่างยิ�งในช่ีวงหน้าแล้งของทุกปี็	ม่ีค่าเกินมีาต่รัฐานติ่ดิต่่อกันหลายวัน 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ค่าเฉล่�ยรัายปี็เท่ากับั	๑๐๗	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่าเฉล่�ยรัายปี็	๑๑๘	 
ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	(ค่ามีาต่รัฐาน	๕๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	และม่ีจำานวนวันท่�เกินค่ามีาต่รัฐาน	๙๒	วัน	 
ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีจำานวน	๑๕๑	วัน	จากการัวิเครัาะห์หาความีเชืี�อมีโยงของปั็ญหาฝุ่นละอองท่�เกิดิขึ�นในพื�นท่�	 
พบัว่า	แนวโน้มีฝุ่นละออง	PM10	จะเริั�มีม่ีค่าสูำงขึ�นในช่ีวงเช้ีาและช่ีวงกลางคืน	สำาเหตุ่หลักของปั็ญหาฝุ่นละอองในพื�นท่� 
มีาจากการัฟุ้งกรัะจายของฝุ่นละอองจากโรังปู็นซ่ึ่เมีนต์่	โรังป็ูนขาว	โรังโมี่บัดิย่อยหิน	เหมีืองหินในพื�นท่�และพื�นท่�ใกล้เค่ยง	 
รัวมีถึึงการัจรัาจรั	การับัรัรัทุกขนส่ำงในพื�นท่�	ถึนนสำาธารัณะท่�ม่ีสำภาพชีำารุัดิ	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

 ๕.๔)	 พ้�นท่�มาบตาพ๋ดิแล้ะบริเวัณ์ใกล้้เค่ยง	จังหุวััดิระยอัง	พบัว่า	จากการัต่ิดิต่ามีต่รัวจสำอบัสำถึานการัณ์ 
สำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่ายในบัรัรัยากาศโดิยทั�วไป็	จำานวน	๑๑	สำถึาน่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิแก่	(๑)	สำารัเบันซ่ึ่น	พบัเกินค่าเฝ้ารัะวัง 
สำำาหรัับัสำารัอินทร่ัยร์ัะเหยง่ายในเวลา	๒๔	ชัี�วโมีง	ณ	สำถึาน่บ้ัานพลง	จำานวน	๓	ครัั�ง	และสำถึาน่ค่ายสุำรัสิำงหนาท	๑	ครัั�ง	สำำาหรัับั 
ค่าเฉล่�ย	๑๒	เดืิอน	เกินค่ามีาต่รัฐานเป็็นจำานวน	๘	สำถึาน่	ค่าเฉล่�ยทั�งพื�นท่�เพิ�มีสูำงขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	(๒)	สำารั	๑,๓	-	บิัวทาไดิอ่น	 
พบัเกินค่าเฝ้ารัะวังสำำาหรัับัสำารัอินทร่ัยร์ัะเหยง่ายในเวลา	๒๔	ชัี�วโมีง	ป็รัะกอบัด้ิวย	สำถึาน่บ้ัานพลง	จำานวน	๑	ครัั�ง	และสำถึาน่ 
บัริัเวณค่ายมีหาสุำรัสิำงหนาท	จำานวน	๑	ครัั�ง	ค่าเฉล่�ย	๑๒	เดืิอนม่ีค่าเกินมีาต่รัฐาน	จำานวน	๔	สำถึาน่	ค่าเฉล่�ยทั�งพื�นท่� 
เพิ�มีสูำงขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และ	(๓)	สำารั	๑,๒	-	ไดิคลอโรัอ่เทน	ไม่ีพบัเกินค่าเฝ้ารัะวังสำำาหรัับัสำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่ายในเวลา	 
๒๔	ชัี�วโมีง	และไม่ีพบัค่าต่รัวจวัดิสูำงผิดิป็กต่	ิค่าเฉล่�ย	๑๒	เดืิอน	เกินค่าเกินมีาต่รัฐาน	จำานวน	๓	สำถึาน่	และคา่เฉล่�ยในพื�นท่� 
ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

๖)	 หุมอักควัันภาคใต้	ปั็ญหาหมีอกควันภาคใต่้เกิดิขึ�นในช่ีวงฤดูิแล้งของอนุภูมิีภาคอาเซ่ึ่ยนต่อนล่าง	(เดิือน 
กรักฎาคมี	-	กันยายนของทกุปี็)	ม่ีสำาเหต่จุากหมีอกควนัข้ามีแดิน	ไฟไหมีป่้็า	และพื�นท่�เกษต่รัในพื�นท่�พรุั	ซึึ่�งป็รัะเทศไทยมีพื่�นท่� 
พรุัท่�สำำาคัญ	ได้ิแก่	พรุัควนเคร็ัง	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	และพรัุโต๊่ะแดิง	จังหวัดินรัาธิวาสำ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจุดิ 
ความีร้ัอนสำะสำมี	๑,๖๘๓	จุดิ	โดิยสำถึานการัณ์ไม่ีรุันแรังเท่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	คุณภาพอากาศไม่ีพบัการัเกินค่ามีาต่รัฐานในพื�นท่�	 
(๑๒๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒.๘.๑.๒	ผล้กระทบ
	 ฝุ่นละออง	PM2.5	ท่�เกินค่ามีาต่รัฐานทำาให้เกิดิผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพของป็รัะชีาชีน	โดิยเฉพาะกลุ่มีเส่ำ�ยง	เช่ีน	 

ไอ	รัะคายเคือง	และเจ็บัคอ	เป็็นต้่น	และยังทำาให้เกิดิปั็ญหาทัศนวิสัำยการัมีองเห็น	ภาพลักษณ์ในเชิีงลบัต่่อการัท่องเท่�ยว	 
และสำ่งผลกรัะทบัต่่อเศรัษฐกิจ	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๓ข)	และจากฐานข้อมูีลโรัคท่�เก่�ยวข้องกับัมีลพิษทางอากาศ	 
คลังข้อมูีลสุำขภาพ	(Health	Data	Center)	กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	รัะหว่างวันท่�	๑	มีกรัาคมี	-	๓๑	ธันวาคมี	๒๕๖๓	 
พบัว่า	ในพื�นท่�เขต่สุำขภาพท่�	๑	-	๑๓	ม่ีจำานวนผู้ป่็วยสำะสำมีดิ้วยโรัคท่�เก่�ยวข้องกับัมีลพิษอากาศ	จำานวน	๖,๘๘๓,๕๖๒	รัาย	 
ส่ำวนใหญ่ป่็วยด้ิวยกลุ่มีโรัครัะบับัทางเดิินหายใจ	รัองลงมีา	คือ	กลุ่มีโรัคผิวหนังอักเสำบั	และกลุ่มีโรัคต่าอักเสำบั	ต่ามีลำาดัิบั	 
โดิยกลุ่มีอายุท่�พบัผู้ป่็วยมีากท่�สุำดิ	คือ	กลุ่มีผู้สูำงอายุ	๖๐	ปี็ขึ�นไป็	รัองลงมีา	คือ	กลุ่มีอายุ	๕๕	-	๕๙	ปี็	และ	๕๐	-	๕๔	ปี็	 
ต่ามีลำาดัิบั	โดิยเฉพาะในพื�นท่�วิกฤติ่	ได้ิแก่	พื�นท่�	๑๗	จังหวัดิภาคเหนือ	ม่ีจำานวนผู้ป็่วยสำะสำมีดิ้วยโรัคท่�เก่�ยวข้องกับัมีลพิษ 
อากาศ	จำานวน	๑,๔๑๐,๓๓๑	รัาย	และพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็รัิมีณฑ์ล	จำานวน	๘๖๗,๓๖๑	รัาย	และจังหวัดิในพื�นท่� 
วิกฤต่ท่�ม่ีการัรัายงานผู้ป่็วยสูำงสุำดิ	คือ	กรุังเทพมีหานครั	รัองลงมีาคือ	นครัสำวรัรัค์	นนทบุัร่ั	และลำาป็าง	ต่ามีลำาดัิบั	ซึึ่�งจำานวน 
ผู้ป่็วยม่ีแนวโน้มีสูำงขึ�นตั่�งแต่่เดืิอนมีกรัาคมี	-	ม่ีนาคมี	๒๕๖๓	และตุ่ลาคมี	-	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	โดิยสูำงท่�สุำดิในเดืิอนพฤศจิกายน	 
ซึึ่�งสำอดิคล้องกับัป็ริัมีาณ	PM2.5	ท่�ม่ีแนวโน้มีสูำงขึ�นในช่ีวงเวลาดัิงกล่าวเช่ีนเด่ิยวกัน	(กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข,	๒๕๖๔)

	 ๒.๘.๑.๓	การดิำาเนินงาน
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานคุณภาพอากาศ	ดัิงน่�
	 ๑)	 ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	“การัแก้ไขปั็ญหามีลพิษ 

ด้ิานฝุ่นละออง”	ร่ัวมีกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ได้ิแก่	(๑)	มีาต่รัการัท่�	๑	การัลดิมีลพิษจากแหล่งกำาเนิดิ	ภาคการัคมีนาคมีขนส่ำง	 
(ยานพาหนะ	และนำ�ามัีนเชืี�อเพลิง)	ได้ิดิำาเนินการัเป็ล่�ยนรัถึโดิยสำารัป็รัะจำาทางจากด่ิเซึ่ลเป็็น	NGV	เพิ�มีจุดิต่รัวจจับัรัถึยนต์่ 
ควันดิำา	และยกรัะดัิบัความีเข้มีงวดิของการับัังคับัใช้ีกฎหมีาย	โครังการัรัถึลดิฝุ่น	และส่ำงเสำริัมีการัจำาหน่ายนำ�ามัีนเชืี�อเพลิง 
ท่�ม่ีกำามีะถัึนต่ำ�า	ภาคอุต่สำาหกรัรัมี	ได้ิดิำาเนินการัลงพื�นท่�กำากับัดูิแลมีลพิษจากอุต่สำาหกรัรัมีอย่างเข้มีงวดิ	ส่ำงเสำริัมีการัใช้ี 
เชืี�อเพลงิสำะอาดิ	ป็รัับัป็รังุกรัะบัวนการัผลติ่	และป็รัับัเป็ล่�ยนวันหยดุิการัป็รัะกอบัการัในชีว่งวิกฤต่	ภาคการักอ่สำร้ัาง	ทำาการัเร่ัง 
การัคืนพื�นผิวการัจรัาจรัรัะหว่างพักการัก่อสำร้ัาง	และงดิหรืัอเลื�อนกิจกรัรัมีการัก่อสำร้ัางท่�จะก่อฝุ่นละอองในช่ีวงวิกฤติ่	สำำาหรัับั 
กิจกรัรัมีการัเผาในท่�โล่ง	ม่ีการัส่ำงเสำริัมีการันำาเศษวัสำดุิการัเกษต่รัไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์	กำาหนดิให้ลดิป็ริัมีาณอ้อยไหม้ีไฟเป็็นร้ัอยละ	 
๒๐	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓/๖๔	และเป็็น	๐	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๕	และยกรัะดัิบัการับัังคับัใช้ีกฎหมีายการัควบัคุมีการัเผาในท่�โล่ง	 
(๒)	มีาต่รัการัท่�	๒	การับัรัรัเทาสำถึานการัณ์เพื�อลดิผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพ	โดิยการัเปิ็ดิศูนย์ป็ฏิบััติ่การัต่อบัโต้่ภาวะฉุกเฉิน 
ด้ิานการัแพทยแ์ละสำาธารัณสำขุ	เร่ังแจกจา่ยหน้ากากอนามียั	ให้ครัอบัคลมุีกลุ่มีเสำ่�ยง	รัวมีทั�งจัดิเต่ร่ัยมีห้องป็ลอดิฝุ่นในโรังเร่ัยน	 
สำถึานพัฒนาเดิ็กเล็ก	สำถึานท่�ดูิแลผู้สำูงอายุ	และให้ความีรู้ัแก่ป็รัะชีาชีน	และ	(๓)	มีาต่รัการัท่�	๓	การัพัฒนากลไกสำนับัสำนุน	 
เพื�อพัฒนาเครืั�องมืีอกลไกการับัริัหารัจัดิการั	ผ่านการัพยากรัณ์ท่�แม่ีนยำาล่วงหน้า	๓	วัน	การัขยายเครืัอข่ายต่รัวจวัดิคุณภาพ 
อากาศใหค้รัอบัคลุมี	การัป็รัับัป็รุังมีาต่รัฐานฝุ่นละออง	PM2.5	/มีาต่รัฐานควบัคมุี	และการัรัะบัายมีลพิษทางอากาศจากแหลง่ 
กำาเนิดิ	ด้ิานการัสืำ�อสำารัป็รัะชีาสัำมีพันธ์	เน้นการัให้ข้อมูีล/การัสืำ�อสำารัเชิีงรุักก่อนเกิดิเหตุ่	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒)	 ถึอดิบัทเร่ัยนและทบัทวนแผนป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่และจัดิทำาแผนเฉพาะกิจแก้ป็ัญหา 
ฝุ่นละอองเพิ�มีเติ่มี	 เพื�อให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องนำาไป็แก้ปั็ญหาฝุ่นละอองเชิีงรุัก	การัดิำาเนินงานต่ามีแผนเฉพาะกิจ 
เพื�อการัแก้ไขปั็ญหาด้ิานฝุ่นละออง	ป็รัะกอบัด้ิวย	๑๒	ข้อ	ได้ิแก่	(๑)	การัสืำ�อสำารัป็รัะชีาสัำมีพันธ์	สำร้ัางการัรัับัรู้ั	(๒)	การัแต่่งตั่�ง 
คณะอนุกรัรัมีการัป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาไฟป่็าหมีอกควันและฝุ่นละออง	ภายใต้่คณะกรัรัมีการัป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย 
แห่งชีาติ่	(๓)	การับัริัหารัจัดิการัเชืี�อเพลิงในพื�นท่�ป่็า	(๔)	การัสำร้ัางเครืัอข่ายอาสำาสำมัีครั	เพื�อติ่ดิต่ามี	เฝ้ารัะวัง	และดัิบัไฟป่็า	 
(๕)	การัเร่ังขับัเคลื�อนโครังการัป็ลูกป่็าและป้็องกันไฟป่็า	ภายใต้่ศูนย์อำานวยการัจิต่อาสำาพรัะรัาชีทาน	(๖)	การัเร่ังรััดิการัถ่ึายโอน 
ภารักิจการัควบัคุมีไฟป่็าให้แก่องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	(๗)	การัพยากรัณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า	๓	วัน	(๘)	การัป็รัะยุกต์่ 
ใช้ีภาพถ่ึายดิาวเท่ยมีในการัรัายงานป็ริัมีาณฝุ่นละอองเชิีงพื�นท่�	(๙)	พัฒนารัะบับัคาดิการัณ์	และรัะบับัสำนับัสำนุนการัตั่ดิสิำนใจ	 
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รัวมีถึึงการัพัฒนาและใช้ีงานแอป็พลิเคชัีนบััญชีาการัการัดัิบัไฟป่็า	(๑๐)	บัริัหารัจัดิการัเชืี�อเพลิงโดิยใช้ีแอป็พลิเคชัีนลงทะเบ่ัยน 
จัดิการัเชืี�อเพลิง	(๑๑)	ให้ป็รัะชีาชีนมี่ส่ำวนร่ัวมีในการัดิูแลป่็าไม้ี	และลดิการัเผาป็่า	และ	(๑๒)	สำรั้างความีรั่วมีมืีอกับัป็รัะเทศ 
เพื�อนบ้ัาน	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๓)	 กำาหนดิมีาต่รัฐานและมีาต่รัการัควบัคมุีมีลพิษทางอากาศจากแหล่งกำาเนิดิ	ได้ิแก่	(๑)	ป็รัะกาศกรัะทรัวง 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิให้รัถึโดิยสำารัเป็็นแหล่งกำาเนิดิมีลพิษท่�จะต้่องถูึกควบัคุมีการัป็ล่อยควันดิำา 
ออกสู่ำบัรัรัยากาศ	(๒)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่แิละสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิมีาต่รัฐานคา่ควันดิำาของรัถึโดิยสำารั 
ท่�ใช้ีเครืั�องยนต์่แบับัจุดิรัะเบิัดิด้ิวยการัอัดิ	(๓)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิมีาต่รัฐาน 
รัะดัิบัเส่ำยงของรัถึจักรัยานยนต์่	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔)	(๔)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	จำานวน	๔	ฉบัับั	ได้ิแก่	 
เรืั�อง	การัรัายงานการัใช้ีหอเผาทิ�ง	พ.ศ.	....	เรืั�อง	มีาต่รัการัควบัคุมีการัรัะบัายไอสำารัอินทร่ัย์รัะเหยจากการัป็รัะกอบักิจการั	 
พ.ศ.	....	เรืั�อง	มีาต่รัการัควบัคุมีการัรัะบัายไอสำารัอินทร่ัยร์ัะเหยจากถัึงกักเก็บั	พ.ศ.	....	และเรืั�อง	การัป็รัะเมิีนการัป็ลดิป็ล่อย 
และเคลื�อนย้ายมีลพิษ	พ.ศ.	....	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	(๕)	ป็รัะกาศกรัมีการั 
ขนสำง่ทางบัก	เรืั�อง	กำาหนดิแบับั	ขนาดิ	มีาต่รัฐาน	และคณุลักษณะของเครืั�องวัดิควนัดิำา	เครืั�องวิเครัาะหก๊์าซึ่	เครืั�องวัดิก๊าซึ่รัั�ว	 
เครืั�องวัดิรัะดิบััเส่ำยง	เครืั�องวัดิความีเร็ัวรัอบัเครืั�องยนต่	์และเครืั�องวัดิความีเข้มีของฟล์ิมีกรัองแสำง	สำำาหรัับัใช้ีในการัต่รัวจสำภาพ 
รัถึของสำถึานต่รัวจสำภาพรัถึ	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	(๖)	ป็รัะกาศกรัมีการัขนส่ำงทางบัก	เรืั�อง	กำาหนดิเกณฑ์์มีาต่รัฐานและ 
วิธ่การัต่รัวจวัดิค่าควันดิำาจากท่อไอเส่ำยของรัถึต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัขนสำ่งทางบัก	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	(๗)	ป็รัะกาศ 
กรัมีการัขนส่ำงทางบัก	เรืั�อง	กำาหนดิเกณฑ์์มีาต่รัฐานและวิธ่การัต่รัวจวัดิค่าควันดิำาจากท่อไอเส่ำยของรัถึต่ามีกฎหมีาย 
ว่าด้ิวยรัถึยนต์่	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	(กรัมีการัขนสำ่งทางบัก	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	(๘)	กำากับัดูิแล 
การัรัะบัายทิ�งอากาศเส่ำยจากโรังงาน	ป็รัะกอบัด้ิวย	(๘.๑)	กำาหนดิแผนการัต่รัวจโรังงานเพื�อเฝ้ารัะวังด้ิานคุณภาพอากาศ 
ต่ลอดิทั�งปี็	(๘.๒)	ให้โรังงานสำง่ข้อมูีลเข้าสู่ำรัะบับัต่รัวจสำอบัคณุภาพอากาศจากป็ลอ่งแบับัอตั่โนมีติั่อยา่งต่่อเนื�อง	(Continuous	 
Emission	Monitoring	System:	CEMS)	ของกรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	สำำาหรัับัโรังงานท่�เข้าข่ายต่ามีป็รัะกาศกรัะทรัวง 
อุต่สำาหกรัรัมี	เรืั�อง	กำาหนดิให้โรังงานป็รัะเภทต่่างๆ	ต่้องติ่ดิตั่�งเครืั�องมืีอหรืัอเครืั�องอุป็กรัณ์พิเศษเพื�อต่รัวจสำอบัคุณภาพ 
อากาศจากป็ล่องแบับัอัต่โนมีัติ่	พ.ศ.	๒๕๔๔	(๘.๓)	การัรัายงานมีลพิษอากาศในรัะบับัรัายงานชีนิดิและป็รัิมีาณสำารัมีลพิษ 
ท่�รัะบัายออกจากโรังงาน	(รัว.๓)	ป็ีละ	๒	ครัั�ง	สำำาหรัับัโรังงานท่�เข้าข่ายต่ามีป็รัะกาศกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	เรืั�อง	การัจัดิทำา 
รัายงานชีนิดิและป็ริัมีาณสำารัมีลพิษท่�รัะบัายออกจากโรังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๘	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมี 
มีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	(๙)	ควบัคุมีกำากับัการัทำางานของผู้รัับัเหมีาก่อสำร้ัางให้ป็ฏิบััติ่ต่ามีมีาต่รัการัป้็องกันและลดิผลกรัะทบัต่่อ 
สิำ�งแวดิล้อมีต่ามีรัายงานการัป็รัะเมิีนผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมี	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	อย่างเคร่ังครััดิ	 
(การัรัถึไฟฟ้าขนส่ำงมีวลชีนแห่งป็รัะเทศไทย	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๔)	 แก้ไขปั็ญหาหมีอกควันข้ามีแดินในรัะดิับัชีาติ่	ได้ิแก่	เจรัจาผ่านกลไกอาเซ่ึ่ยนภายใต่้ความีต่กลงอาเซ่ึ่ยน 
ว่าด้ิวยมีลพิษจากหมีอกควันข้ามีแดิน	ป็รัับัป็รุังแผนป็ฏิบััติ่การัเช่ียงรัายให้ม่ีกลไกในการัต่รัวจสำอบัและสำร้ัางความีร่ัวมีมืีอรัะหว่าง 
ป็รัะเทศในอนุภูมิีภาคแม่ีโขง	โดิยขยายแผนป็ฏิบััติ่การัเช่ียงรัายท่�จะสิำ�นสุำดิใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ไป็อ่ก	๕	ปี็	จนถึึง	พ.ศ.	๒๕๖๘	 
เพื�อใช้ีเป็็นแผนป็ฏิบััติ่การัในการัป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาหมีอกควันข้ามีแดินในอนุภูมิีภาคแม่ีโขง	และให้ความีช่ีวยเหลือ 
ในการัพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่�ในป็รัะเทศเพื�อนบ้ัาน	การัแกไ้ขปั็ญหาหมีอกควนัข้ามีแดินในพื�นท่�ชีายแดิน	ได้ิแก่	เจรัจาผา่น 
กลไกของหน่วยทหารั	และจังหวัดิชีายแดิน	สำนับัสำนุนอุป็กรัณ์	เครืั�องมืีอ	และองค์ความีรู้ั	ในการัป็้องกันและดัิบัไฟให้กับั 
ป็รัะเทศเพื�อนบ้ัาน	(จังหวัดิชีายแดิน/หมู่ีบ้ัานคู่ขนาน)	และจัดิกิจกรัรัมีสำร้ัางการัรัับัรู้ัร่ัวมีกับัป็รัะเทศเพื�อนบ้ัาน	(กรัมีควบัคุมี 
มีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๕)	 แก้ไขหมีอกควัน	๙	จังหวัดิภาคเหนือ	โดิยใช้ี	“๔	มีาต่รัการัเชิีงพื�นท่�	๕	มีาต่รัการับัริัหารัจัดิการั”	 
ม่ีเป้็าหมีายท่�คนจุดิไฟอันเป็็นสำาเหตุ่ท่�แท้จริังของปั็ญหา	ดิำาเนินงานภายใต้่พรัะรัาชีบััญญัติ่ป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย	 
พ.ศ.	๒๕๕๐	โดิยกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมี	 โดิยกรัมีควบัคุมีมีลพิษ	 ในฐานะหน่วยป็รัะสำาน 
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การัดิำาเนินงานร่ัวมีมืีอจากทุกภาคส่ำวน	และม่ีกรัะทรัวงมีหาดิไทยเป็็นหน่วยงานหลัก	กรัะทรัวงอื�นท่�เก่�ยวข้อง	ได้ิแก่	กรัะทรัวง 
กลาโหมี	กรัะทรัวงเกษต่รัและสำหกรัณ์	กรัะทรัวงคมีนาคมี	กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	กรัะทรัวงการัอุดิมีศึกษา	วิทยาศาสำต่ร์ั	 
วิจัยและนวัต่กรัรัมี	กรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องให้การัสำนับัสำนุนอย่างเต็่มีท่� 
การัดิำาเนินการัในรัะดิับัพื�นท่�	 ผู้ว่ารัาชีการัจังหวัดิเป็็นผู้อำานวยการัสัำ�งการัแบับัเบั็ดิเสำร็ัจ	(Single	Command)	บัูรัณาการั 
สัำ�งการัจากผู้ว่ารัาชีการัจังหวัดิ	นายอำาเภอไป็จนถึึงรัะดัิบักำานัน	ผู้ใหญ่บ้ัานให้เข้าถึึงกลุ่มีเป้็าหมีายท่�ม่ีพฤติ่กรัรัมีจุดิไฟเผาป่็า 
และเศษวสัำดุิทางการัเกษต่รัในชีมุีชีน	สำำาหรัับัการัจดัิการัเชืี�อเพลิง	จังหวัดิกำาหนดิแผนจดัิการัเชืี�อเพลิงโดิยพิจารัณาจากป็รัมิีาณ 
เชืี�อเพลิงสำะสำมี	ชี่วงเวลาในการัจัดิการัเชืี�อเพลิง	และแนวทางท่�เหมีาะสำมี	กำาหนดิพื�นท่�เส่ำ�ยงหรืัอหมู่ีบ้ัานเส่ำ�ยงท่�เกิดิการัเผา 
ซึ่ำ�าซึ่าก	กรัมีควบัคุมีมีลพิษและสำำานักงานพัฒนาเทคโนโลยอ่วกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน)	สำนับัสำนุนข้อมูีลในการั 
กำาหนดิแผนงานรัับัมืีอปั็ญหาในช่ีวงวิกฤต่หมีอกควัน	ทุกหน่วยงานไดิ้เร่ังรัะดิมีสำรัรัพกำาลัง	เครืั�องมืีอ	และอากาศยาน 
เข้าดัิบัไฟ	โดิยม่ีการัจัดิชุีดิป็ฏิบััติ่การัลาดิต่รัะเวนและดัิบัไฟต่ลอดิ	๒๔	ชัี�วโมีง	ร่ัวมีกับัการัใช้ีเฮ่ลิคอป็เต่อร์ั	อากาศยานไร้ัคนขับั	 
(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	และโดิรัน	ม่ีการัจัดิตั่�งชุีดิป็รัะจำาหมู่ีบ้ัาน	๑,๗๐๐	หมู่ีบ้ัาน	เพื�อสำร้ัางการัรัับัรู้ัให้แก่ 
ป็รัะชีาชีน	นอกจากน่�	กรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	ได้ิจัดิตั่�งศูนยป์็ฏิบััติ่การัแก้ไขปั็ญหาไฟป่็าและหมีอกควัน	 
(ส่ำวนหน้า)	เมืี�อวันท่�	๒๕	ม่ีนาคมี	๒๕๖๓	ณ	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	เพื�อทำาหน้าท่�หลักในการัควบัคุมี	สัำ�งการั	และดิำาเนินการั 
แก้ไขปั็ญหาไฟป่็าและหมีอกควัน	โดิยสำนธิกำาลังเจ้าหน้าท่�ในการัสำนับัสำนุนการัป็ฏิบััติ่การัดัิบัไฟป่็าอย่างเข้มีข้นภายใต้่ 
การัป็รัะสำานงานกับัจังหวัดิและหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	และม่ีการัป็รัะชีุมีทางไกลเป็็นป็รัะจำาทุกวัน	เพื�อติ่ดิต่ามีความีก้าวหน้า 
ผลการัดิำาเนินงาน	ปั็ญหาอุป็สำรัรัค	และข้อจำากัดิ	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๖)	 การับัริัหารัจัดิการัเชืี�อเพลิงในพื�นท่�ป่็าแบับัม่ีส่ำวนร่ัวมีมีาต่รัการั	“ชิีงเก็บั”	ซึึ่�งเป็็นมีาต่รัการัในการัดิำาเนินงาน 
ป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาไฟป่็าและหมีอกควัน	ในจังหวัดิแม่ีฮ่่องสำอน	โดิยกำาหนดิมีาต่รัการัต่ามีความีรุันแรังของสำถึานการัณ์	 
๓	รัะดัิบัขั�น	ได้ิแก่	(๑)	ขั�นเต่ร่ัยมีการั	ดิำาเนินการัตั่�งแต่่วันท่�	๑	ตุ่ลาคมี	๒๕๖๒	ถึึง	๓๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	(๒)	ขั�นรัับัมืีอ	 
ดิำาเนินการัช่ีวงก่อนวิกฤต่	ช่ีวงวิกฤต่	ช่ีวงเผชิีญเหตุ่	และช่ีวงหลังวิกฤต่	โดิยเริั�มีดิำาเนินการัตั่�งแต่่วันท่�	๑	กุมีภาพันธ์	ถึึงวันท่�	 
๓๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๓	และ	(๓)	ขั�นสำร้ัางความีรัว่มีมืีอ	เริั�มีดิำาเนนิการัตั่�งแต่่วันท่�	๑	มิีถุึนายน	ถึึงวันท่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	 
โดิยในขั�นรัับัมืีอได้ิให้ความีสำำาคัญในการับัริัหารัจัดิการัเชืี�อเพลิงในพื�นท่�ป่็า	 เพื�อป้็องกันควบัคุมีและลดิความีรุันแรัง 
ของสำถึานการัณไ์ฟป่็าและหมีอกควัน	โดิยกำาหนดิมีาต่รัการัจัดิการัเชืี�อเพลิงในแต่่ละรัะยะ	ป็รัะกอบัด้ิวย	ช่ีวงก่อนวิกฤต่	กำาหนดิ 
มีาต่รัการัจัดิการัเชืี�อเพลิงตั่�งแต่่วันท่�	๑	กุมีภาพนัธ์	ถึึงวันท่�	๑๔	ม่ีนาคมี	๒๕๖๓	ช่ีวงวิกฤต่	ช่ีวงเผชิีญเหตุ่	และชีว่งหลังวิกฤต่	 
กำาหนดิมีาต่รัการัห้ามีเผาเด็ิดิขาดิ	ตั่�งแต่่วันท่�	๑๕	ม่ีนาคมี	ถึึงวันท่�	๓๐	เมีษายน	๒๕๖๓	และในกรัณ่ของพื�นท่�เกษต่รัท่�ม่ี 
ความีจำาเป็็นต้่องเผาเพื�อกำาจัดิเศษวัชีพืชี	เศษวัสำดุิเหลือใช้ีทางการัเกษต่รัในท่�ดิินทำากิน	ให้ดิำาเนินการัในช่ีวงวันท่�	๑	-	๑๐	 
เมีษายน	๒๕๖๓	โดิยต้่องยื�นความีป็รัะสำงค์เพื�อขออนุญาต่จากศูนยบั์ัญชีาการัเหตุ่การัณ์แก้ไขปั็ญหาไฟป่็าและหมีอกควันรัะดัิบั 
อำาเภอ	และต้่องทำาการัควบัคุมีอย่างเข้มีข้นเพื�อไม่ีให้ค่าฝุ่นละออง	PM2.5	ม่ีค่าสูำงเกินมีาต่รัฐานท่�กำาหนดิ	และไม่ีส่ำงผลกรัะทบั 
ต่่อสุำขภาพอนามัียของป็รัะชีาชีน	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๗)	 แก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ในกรัุงเทพมีหานครัและป็รัิมีณฑ์ล	(๑)	แต่่งตั่�งคณะกรัรัมีการัป็้องกันและ 
แก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ในกรุังเทพมีหานครั	โดิยม่ีผู้ว่ารัาชีการักรุังเทพมีหานครัเป็็นป็รัะธาน	เพื�อจัดิทำาแผนป็ฏิบััติ่ 
การัแก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั	เฝ้ารัะวัง	คาดิการัณ์และแจ้งเตื่อนสำถึานการัณ์	เพื�อต่อบัสำนอง 
ได้ิอย่างทันท่วงท่	ในการัลดิการัรัะบัายฝุ่นละอองจากแหล่งกำาเนิดิ	โดิยบูัรัณาการัดิำาเนินงานรัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	 
(๒)	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	ได้ิจัดิตั่�งศูนย์ป็รัะสำานงานและแจ้งเตื่อนสำถึานการัณ์ฝุ่นละอองและหมีอกควัน	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	 
(ศป็ฝ.คพ.)	เพื�อเฝ้ารัะวังสำถึานการัณ์ฝุ่นละออง	วิเครัาะห์	ป็รัะเมิีนสำถึานการัณ์	และบูัรัณาการัป็รัะสำานการัดิำาเนินงาน 
ร่ัวมีกับัหน่วยงาน	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครั	กรัมีการัขนส่ำงทางบัก	กองบัังคับัการัต่ำารัวจจรัาจรั	จังหวัดิสำมุีทรัสำาครั	จังหวัดิ 
สำมุีทรัป็รัาการั	กรัมีทางหลวง	กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	และกรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา	เป็็นต้่น	และทำาหน้าท่�รัายงานผลการัดิำาเนินงาน	 
ในภาพรัวมีของป็รัะเทศ	 สู่ำสำาธารัณะเป็็นป็รัะจำาทุกวัน	ทั�งน่�	ศป็ฝ.คพ.	ยังเป็็นช่ีองทางให้ป็รัะชีาชีนต่ิดิต่่อสำอบัถึามี	 
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และแจ้งเหตุ่เก่�ยวกับัมีลพิษทางอากาศได้ิทุกวัน	ไม่ีเว้นวันหยุดิรัาชีการั	ทั�งผ่านทางโทรัศัพท์	เว็บัไซึ่ต์่กรัมีคุมีมีลพิษและ 
แฟนเพจเฟซึ่บุ๊ักในช่ีวงสำถึานการัณ์วิกฤต่ฝุ่นละอองเมืี�อต้่นปี็	พ.ศ.	๒๕๖๓	และต่่อมีาคณะอนุกรัรัมีการัสืำ�อสำารัการัแก้ไขปั็ญหา 
มีลพิษทางอากาศ	ม่ีมีติ่ให้จัดิตั่�งศูนย์แก้ไขปั็ญหามีลพิษทางอากาศ	(ศกพ.)	เพื�อยกรัะดัิบัการัป็ฏิบััต่ิงานจาก	ศป็ผ.คพ.	 
(๓)	เต่ร่ัยมีพร้ัอมีรัับัมืีอกับัสำถึานการัณ์ฝุ่นละออง	PM2.5	โดิยผู้ว่ารัาชีการักรัุงเทพมีหานครั	ในฐานะป็รัะธานคณะกรัรัมีการั 
และผู้บััญชีาการัเหตุ่การัณ์	(Single	Command)	ได้ิป็รัะชีุมีเต่ร่ัยมีรัับัมืีอและมีอบัหมีายให้ทุกหน่วยงานเร่ังดิำาเนินการั 
ต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การัแก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั	และยกรัะดัิบัมีาต่รัการัเป็็นรัะยะต่ามีสำถึานการัณ์ 
ฝุ่นละออง	ได้ิแก่	มีาต่รัการัรัะยะท่�	๑	สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ฝุ่นละอองไม่ีเกิน	๕๐	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ได้ิแก่	การัล้างถึนน	 
การักำากับัดูิแลสำถึานท่�ก่อสำร้ัาง	บัริัการัต่รัวจเช็ีคควันดิำาเครืั�องยนต์่ฟร่ั	ควบัคุมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีในการัป็ล่อยควันดิำา	 
กวดิขันไม่ีให้ม่ีการัเผาในท่�โล่ง	งดิกิจกรัรัมีกลางแจ้งของเด็ิกเล็กและป็รัะชีาสัำมีพันธ์ให้สำวมีใส่ำหน้ากากอนามัีย	ติ่ดิตั่�งเครืั�องวัดิ 
ป็ริัมีาณฝุ่นบัรัิเวณสำวนสำาธารัณะ	เปิ็ดิคลินิกมีลพิษทางอากาศในโรังพยาบัาลสำังกัดิกรัุงเทพมีหานครั	และการัป็รัะชีาสำัมีพันธ์ 
ให้ป็รัะชีาชีนใช้ีบัริัการัติ่ดิต่ามีคุณภาพอากาศผ่านแอป็พลิเคชัีนและช่ีองทางป็รัะชีาสัำมีพันธ์อื�นๆ	มีาต่รัการัรัะยะท่�	๒	สำำาหรัับั 
สำถึานการัณ์ท่�ม่ีค่าฝุ่นละอองรัะหว่าง	๕๐	-	๗๕	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ได้ิแก่	การัปิ็ดิการัเร่ัยนการัสำอนโรังเร่ัยนสัำงกัดิ 
กรุังเทพมีหานครั	ครัั�งละไม่ีเกิน	๓	วัน	การับัังคับัใช้ีกฎหมีายกับัผู้กรัะทำาความีผิดิในการัเผา	การังดิกิจกรัรัมีก่อสำร้ัาง 
ทุกป็รัะเภทท่�เกิดิฝุ่น	การัจัดิให้ม่ี	Safe	Zone	ในทุกโรังเร่ัยนและศูนย์เด็ิกเล็กสัำงกัดิกรัุงเทพมีหานครั	การัจัดิเก็บัขยะ 
มูีลฝอยให้แล้วเสำร็ัจก่อนเวลา	๐๔.๐๐	น.	และมีาต่รัการัรัะยะท่�	๓	สำำาหรัับัสำถึานการัณ์ท่�ม่ีค่าฝุ่นละออง	๗๖	ไมีโครักรััมี 
ต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	ได้ิแก่	การัปิ็ดิการัเร่ัยนการัสำอนครัั�งละไม่ีเกิน	๑๕	วัน	ให้บุัคลากรัของกรุังเทพมีหานครัเหลื�อมีเวลา 
การัทำางานและลดิการัใช้ีรัถึยนต่์ส่ำวนตั่ว	ใช้ีมีาต่รัการัจับัป็รัับัจอดิรัถึไมี่ดัิบัเครืั�อง	และป็รัะสำานให้หน่วยงานรัาชีการัใช้ีรัะบับั 
ขนส่ำงมีวลชีน	การับัังคับัใช้ีกฎหมีายอย่างเข้มีงวดิกับัผู้กรัะทำาผิดิในการัเผา	การัต่รัวจวัดิควันดิำารัถึโดิยสำารัไม่ีป็รัะจำาทาง 
ทุกคัน	 (๔)	 สัำ�งการัหน่วยงานในสัำงกัดิกรุังเทพมีหานครั	 เข้มีงวดิดิำาเนินมีาต่รัการัเพื�อลดิฝุ่นละอองท่�แหล่งกำาเนิดิ	 
(๕)	การัต่รัวจควันดิำาร่ัวมีกับักรัมีการัขนส่ำงทางบักและองค์การัขนส่ำงมีวลชีนกรุังเทพมีหานครั	และ	(๖)	รัายงานสำถึานการัณ์ 
ฝุ่นละออง	PM2.5	อย่างเป็็นปั็จจุบััน	ป็รัะชีาชีนสำามีารัถึติ่ดิต่ามีข้อมูีลคุณภาพอากาศผ่านช่ีองทางต่่างๆ	 ได้ิแก่	 
www.bangkokairquality.com,	www.prbangkok.com,	www.air4bangkok.com,	Facebook:	กองจัดิการัคุณภาพ 
อากาศและเส่ำยง	สำำานักสิำ�งแวดิล้อมี	Facebook:	กรุังเทพมีหานครั	โดิยสำำานักงานป็รัะชีาสำัมีพันธ์	และแอป็พลิเคชัีน	AirB-
KK	ม่ีความีถ่ึ�การัแจ้งเตื่อนวันละ	๓	รัอบัเวลา	คือ	๐๗.๐๐	น.	๑๒.๐๐	น.	และ	๑๕.๐๐	น.	และขอความีร่ัวมีมืีอป็รัะชีาชีน 
ดูิสุำขภาพและป้็องกันต่นเองจากฝุ่นละออง	PM2.5	โดิยเฉพาะในกลุ่มีเส่ำ�ยง	 ผู้สูำงอายุ	เด็ิกเล็ก	และผู้ท่�ต้่องดูิแลสุำขภาพ 
เป็็นพิเศษ	และวางแผนการัทำางาน	การัทำากิจกรัรัมีโดิยเฉพาะในพื�นท่�ท่�คุณภาพอากาศอยู่ในรัะดิบััเริั�มีม่ีผลกรัะทบัต่่อสำขุภาพ	 
ควรัลดิรัะยะเวลา	หรืัองดิการัทำากิจกรัรัมีกลางแจ้ง	หากม่ีความีจำาเป็็นควรัสำวมีใสำ่หน้ากากอนามัียหรืัอหน้ากากป้็องกัน 
ฝุ่นละออง	PM2.5	ทุกครัั�งก่อนออกจากบ้ัาน	(กรุังเทพมีหานครั	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๘)	 แก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM10	พื�นท่�	ต่ำาบัลหน้าพรัะลาน	อำาเภอเฉลิมีพรัะเก่ยรัติ่	จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ได้ิแก่	 
(๑)	ติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัฝุ่นละอองทั�งในบัรัรัยากาศทั�วไป็และการัรัะบัายฝุ่นละอองจากแหล่งกำาเนิดิ	เช่ีน	โรังโม่ีบัดิหรืัอย่อยหิน	 
โรังป็นูซ่ึ่เมีนต่	์โรังงานป็นูขาว	(๒)	เฝ้ารัะวงัและแจ้งเตื่อนการัรัะบัายฝุ่นในพื�นท่�	โดิยกรัมีควบัคมุีมีลพษิจัดิส่ำง	Mr.PM10	ลาดิต่รัะเวน 
เพื�อสุ่ำมีต่รัวจแบับั	Spot	Check	และรัายงานผลให้หน่วยงานกำากับัดูิแลทรัาบัเพื�อสัำ�งการัควบัคุมีและแก้ไขปั็ญหาอยา่งทันท่วงท่ 
เพื�อลดิปั็ญหาการัรัะบัายฝุ่นในพื�นท่�	(๓)	ทำาความีสำะอาดิถึนนสำาธารัณะ	รัวมีทั�งเส้ำนทางขนส่ำงลำาเล่ยงหินในพื�นท่�สำถึานป็รัะกอบั 
การัเพื�อลดิฝุ่นละอองฟุ้งกรัะจาย	การัป็รัับัป็รุังถึนนในพื�นท่�หน้าพรัะลานท่�ชีำารุัดิและพื�นผิวถึนนเส่ำยหาย	รัวมีทั�งการัทำาถึนน 
ทางเชืี�อมีรัะหว่างสำถึานป็รัะกอบัการัและถึนนสำาธารัณะใหม่้ีสำภาพด่ิ	(กรัมีควบัคมุีมีลพษิ,	๒๕๖๔ก)	(๔)	ต่รัวจสำอบัการัป็ฏบัิัติ่ 
ต่ามีมีาต่รัการัป้็องกันและแก้ไขผลกรัะทบัสิำ�งแวดิล้อมีของผู้ป็รัะกอบัการัให้เป็็นไป็ต่ามีท่�กำาหนดิไว้ในเงื�อนไขแนบัท้าย 
การัอนุญาต่ป็รัะทานบััต่รั	ให้คำาแนะนำาในการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีอย่างถูึกต้่องต่ามีหลักวิชีาการั	และ	(๕)	กำากับัดูิแลแจ้งเตื่อน 
และกำาชัีบัผู้ป็รัะกอบัการัเหมีืองแร่ัในเขต่พื�นท่�รัับัผิดิชีอบัท่�ม่ีความีเสำ่�ยงในการัก่อให้เกิดิฝุ่นละออง	ให้ป็รัะกอบักิจการัด้ิวย 
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ความีรัะมัีดิรัะวัง	และดิำาเนินการัทำาความีสำะอาดิฝุ่นสำะสำมีในสำถึานป็รัะกอบัการั	(กรัมีอุต่สำาหกรัรัมีพื�นฐานและการัเหมืีองแร่ั	 
อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๙)	 แก้ไขปั็ญหาสำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่าย	(VOCs)	พื�นท่�มีาบัต่าพุดิและบัริัเวณใกล้เค่ยง	จังหวัดิรัะยอง	ได้ิแก่	 
(๑)	ติ่ดิต่ามี	เฝ้ารัะวังสำถึานการัณ์สำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่ายในพื�นท่�อย่างต่่อเนื�อง	และแจ้งผลการัต่รัวจวัดิสำารัอินทร่ัย์รัะเหยง่าย 
ท่�พบัค่าสูำงเกินค่าเฝ้ารัะวัง	๒๔	ชัี�วโมีง	ให้จังหวัดิรัะยอง	หน่วยงานกำากับัดูิแล	และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องทรัาบัอย่างต่่อเนื�อง	 
เพื�อให้ดิำาเนินการัหาสำาเหต่แุละควบัคุมีการัรัะบัายสำารัดัิงกล่าวจากแหล่งกำาเนิดิ	(๒)	วิเครัาะห์ข้อมูีลผลการัต่รัวจวดัิสำารัอนิทร่ัย์ 
รัะเหยง่าย	และกจิกรัรัมีท่�ไม่ีใช่ีการัผลิต่ป็กต่	ิเพื�อหาสำาเหต่แุละควบัคุมีการัรัะบัายสำารัอินทร่ัยร์ัะเหยง่าย	และ	(๓)	เต่ร่ัยมีความีพรัอ้มี 
ให้โรังงานอุต่สำาหกรัรัมีและหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการัเต่ร่ัยมีการัป็ฏิบััติ่ต่ามีข้อกำาหนดิใหม่ี	เรืั�อง	มีาต่รัฐานควบัคุมี 
การัป็ลอ่ยทิ�งอากาศเส่ำยจากโรังกลั�นนำ�ามัีนปิ็โต่รัเล่ยมี	สำำาหรัับัการัควบัคมุีการัรัะบัายสำารัเบันซ่ึ่นในรูัป็แบับัการัเฝา้รัะวงับัริัเวณ 
ริัมีรัั�ว	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๑๐)	 การัดิูแลสุำขภาพป็รัะชีาชีนในพื�นท่�	ได้ิแก่	(๑)	เฝ้ารัะวัง	แจ้งเตื่อนสำถึานการัณ์ฝุ่นละอองขนาดิเล็ก 
ป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงต่่อสุำขภาพและสืำ�อสำารัแจ้งเตื่อนป็รัะชีาชีนทุกวัน	(๒)	เฝ้ารัะวังการัเจ็บัป่็วย	และสำอบัสำวนโรัค	ต่อบัโต้่ 
ข่าวสำารัและติ่ดิต่ามีสำอบัสำวนผู้ป็่วยและผู้ได้ิรัับัผลกรัะทบักรัณ่ข่าวและการัรัายงานเก่�ยวกับัผลกรัะทบัสำุขภาพจากฝุ่นละออง 
ขนาดิเล็กท่�รุันแรัง	(๓)	สืำ�อสำารั	สำร้ัางความีรู้ัในการัป็ฏิบััต่ิต่นท่�ถูึกต้่องแก่ป็รัะชีาชีน	โดิยจัดิทำาชุีดิความีรู้ั	เช่ีน	อินโฟกรัาฟิก	 
ว่ท่อาร์ั	(Video	Tape	Recorde:	VTR)	เส่ำยงต่ามีสำาย	ข้อความีตั่ววิ�ง	บัทความีวิทยุและโทรัทัศน์	แอป็พลิเคชัีน	อสำมี.	 
และสำนับัสำนุนสืำ�อป็รัะชีาสำัมีพันธ์	(๔)	จัดิบัรัิการัสำาธารัณสำุข/คลินิกมีลพิษ	และสำนับัสำนุนหน้ากากอนามีัย	หน้ากาก	N95	 
โดิยเฉพาะกลุ่มีเสำ่�ยง	(๕)	เปิ็ดิศูนย์ต่อบัโต่้ภาวะฉุกเฉินด้ิานการัแพทย์และสำาธารัณสำุข	กรัณ่ฝุ่นละออง	PM2.5	เพื�อยกรัะดัิบั 
การัป็ฏิบััติ่การัและบัูรัณาการัมีาต่รัการัให้ม่ีป็รัะสำิทธิภาพ	ในรัะดิับัจังหวัดิ	เขต่สุำขภาพ	รัะดิับักรัมีและรัะดิับักรัะทรัวง	และ	 
(๖)	สำนับัสำนุนการัดิำาเนินงานต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่การัสำาธารัณสุำข	พ.ศ.	๒๕๓๕	และท่�แก้ไขเพิ�มีเติ่มี	เพื�อลดิแหล่งกำาเนิดิ 
มีลพิษทางอากาศ	โดิยจัดิทำาคำาแนะนำาคณะกรัรัมีการัสำาธารัณสุำข	เรืั�อง	ป้็องกันควบัคุมีผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพจากฝุ่นละออง	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	เพื�อให้รัาชีการัส่ำวนท้องถิึ�นใช้ีเป็็นแนวทางในการัควบัคุมีฝุ่นละอองจากสำถึานป็รัะกอบัการั	การักำาจัดิมูีลฝอย	 
การัจัดิการัเหตุ่รัำาคาญและการัป็รัะกาศพื�นท่�ควบัคุมีเหตุ่รัำาคาญจากฝุ่นละออง	ต่ามีมีาต่รัา	๒๘	และมีาต่รัา	๒๘/๑	ภายใต้่ 
กฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสุำข	(กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๑๑)	 ต่รัวจสำอบัมีลพิษทางอากาศและเส่ำยงรัถึรัาชีการั	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถึึงเดืิอนมิีถุึนายน	 
๒๕๖๔	ม่ีจำานวนรัถึท่�เข้ารัับัการัต่รัวจสำอบัมีลพิษ	ทั�งในส่ำวนของรัถึรัาชีการัในสัำงกัดิกรัะทรัวงคมีนาคมี	ท่�ต่รัวจสำอบัโดิย 
กรัมีการัขนส่ำงทางบัก	และรัถึรัาชีการัท่�ต่รัวจสำอบัโดิยสำำานักงานขนส่ำงจังหวัดิทั�วป็รัะเทศ	๑๙๙	แห่ง	รัวมี	๗๒,๔๖๒	คัน	 
ต่รัวจผ่าน	๗๐,๖๙๑	คัน	ต่รัวจไม่ีผ่าน	๑,๗๗๑	คัน	คิดิเป็็นจำานวนรัถึท่�ต่รัวจผ่านร้ัอยละ	๙๗.๕๖	โดิยรัถึท่�ต่รัวจไม่ีผ่าน 
การัต่รัวจสำอบัมีลพิษอากาศ	สำ่วนใหญ่ไม่ีผ่านควันดิำา	๑,๖๒๓	คัน	และผลการัดิำาเนินการัตั่�งจุดิต่รัวจวัดิควันดิำาบันท้องถึนน 
เพื�อแก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถึึงเดืิอนมิีถุึนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ได้ิแก่	ต่รัวจวัดิควันดิำารัถึ 
ทั�วป็รัะเทศทั�งสิำ�น	จำานวน	๒๐๖,๗๔๓	คัน	พบัรัถึท่�ค่าควันดิำาเกินร้ัอยละ	๔๕	จำานวน	๑,๗๑๕	คัน	และพบัรัถึท่�ม่ีค่าควันดิำาสูำง 
แต่่ไม่ีเกินกำาหนดิ	รัะหว่างร้ัอยละ	๓๐	-	๔๕	จำานวน	๗,๗๔๒	คัน	(กรัมีการัขนส่ำงทางบัก,	๒๕๖๔)

	 ๒.๘.๑.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณ์มีลพิษ	พบัว่า	คุณภาพอากาศใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในภาพรัวมีม่ีแนวโน้มีลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

เกือบัทุกพื�นท่�ของป็รัะเทศ	โดิยป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM10	พบัว่า	ค่าเฉล่�ยรัายปี็ทั�งป็รัะเทศยังอยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	ยกเว้น 
จังหวัดิสำรัะบัุร่ั	ส่ำวนป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM2.5	ม่ีค่าเฉล่�ยรัายปี็ทั�งป็รัะเทศไม่ีเกินมีาต่รัฐาน	ยกเว้นพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและ 
ป็ริัมีณฑ์ล	ภาคเหนือ	สำรัะบุัร่ั	(หน้าพรัะลาน)	และภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	สำำาหรัับัสำถึานการัณ์หมีอกควัน	๙	จังหวัดิ 
ภาคเหนือ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีความีรุันแรังขึ�นเล็กน้อย	จากสำภาพอากาศท่�แห้งแล้งยาวนาน	และเกิดิเร็ัวกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ทำาให้เกิดิไฟลุกติ่ดิไดิ้ง่าย	ลุกลามีอย่างรัวดิเร็ัว	ส่ำวนสำถึานการัณ์คุณภาพอากาศในพื�นท่�หน้าพรัะลาน	จังหวัดิสำรัะบัุร่ั	ในชี่วง 
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เดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	ป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM10	ม่ีค่าเฉล่�ยรัายเดืิอนและจำานวนวันท่�เกินค่ามีาต่รัฐานลดิลง 
จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ลในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	 
ค่าฝุ่นละออง	PM2.5	เฉล่�ยรัายเดืิอนเพิ�มีขึ�นเล็กน้อยจากช่ีวงเด่ิยวกัน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	และพื�นท่�	๙	จังหวัดิภาคเหนือ	ในช่ีวง 
เดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	ป็ริัมีาณฝุ่นละออง	PM2.5	ม่ีค่าเฉล่�ยรัายเดืิอนและจำานวนวนัท่�เกินค่ามีาต่รัฐานลดิลง 

จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานแก้ไขปั็ญหาฝุ่นละออง	โดิยการัขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานต่ามีแผน 

ป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	“การัแก้ไขปั็ญหามีลพิษด้ิานฝุ่นละออง”	อาทิ	มีาต่รัการัการัลดิมีลพิษจากแหล่งกำาเนิดิ	 
และมีาต่รัการับัรัรัเทาสำถึานการัณ์เพื�อลดิผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพ	การัถึอดิบัทเร่ัยนและทบัทวนแผนป็ฏิบััติ่การัขับัเคลื�อนวารัะ 
แห่งชีาติ่และจัดิทำาแผนเฉพาะกิจแก้ปั็ญหาฝุ่นละอองเพิ�มีเติ่มี	เพื�อให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องนำาไป็แก้ปั็ญหาฝุ่นละอองเชิีงรุัก	 
กำาหนดิมีาต่รัฐานและมีาต่รัการัควบัคุมีมีลพิษทางอากาศจากแหล่งกำาเนิดิจากยานพาหนะและวิธ่การัต่รัวจวัดิค่าควันดิำา 
จากท่อไอเส่ำย	ม่ีการัแก้ไขปั็ญหาหมีอกควันข้ามีแดินในรัะดัิบัชีาติ่	โดิยเจรัจาผ่านกลไกอาเซ่ึ่ยนภายใต้่ความีต่กลงอาเซ่ึ่ยน 
ว่าด้ิวยมีลพิษจากหมีอกควันข้ามีแดิน	และแก้ไขหมีอกควัน	๙	จังหวัดิภาคเหนือ	โดิยใช้ี	“๔	มีาต่รัการัเชิีงพื�นท่�	๕	มีาต่รัการั 
บัริัหารัจัดิการั”	ม่ีเป้็าหมีายท่�คนจุดิไฟอันเป็็นสำาเหตุ่ท่�แท้จริังของปั็ญหา	การับัริัหารัจัดิการัเชืี�อเพลิงในพื�นท่�ป่็าแบับั 
ม่ีส่ำวนร่ัวมีมีาต่รัการั	“ชิีงเก็บั”	รัวมีทั�งการัเฝ้ารัะวังและแจ้งเตื่อนภัยสุำขภาพ	เช่ีน	เฝ้ารัะวังและแจ้งเตื่อนสำถึานการัณ์ฝุ่นละออง 
ขนาดิเล็กป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงต่่อสุำขภาพ	และจัดิบัริัการัสำาธารัณสุำข/คลินิกมีลพิษ	เป็็นต้่น	(รูัป็ท่�	๒.๔๐)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 ส่ำงเสำริัมีการัป็รัับัเป็ล่�ยนรัถึโดิยสำารัในรัะบับัขนส่ำงมีวลชีน	และรัถึบัรัรัทุกขนส่ำงเพื�อการัพาณิชีย	์จากเครืั�องยนต์่ 

สัำนดิาป็ท่�ใช้ีนำ�ามัีนเป็็นเชืี�อเพลิงเป็็นเครืั�องยนต์่	(Natural	Gas	for	Vehicles:	NGV)	หรืัอเครืั�องยนต์่ไฮ่บัริัดิ	(Hybrid)
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีการัขนสำ่งทางบัก	กรัมีพัฒนาพลังงานทดิแทนและอนุรัักษ์พลังงาน	 

กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	
๒)	 ควบัคุมีการัรัะบัายมีลพิษจากเครืั�องยนต่์สัำนดิาป็	เช่ีน	การัจำากัดิอายุการัใช้ีงานการัควบัคุมีการัจดิทะเบ่ัยน 

รัถึยนต์่ไม่ีให้ม่ีมีากเกินความีจำาเป็็น	โดิยอาจใช้ีการัคำานวณจากขนาดิพื�นท่�ท่�จอดิรัถึยนต์่ต่่อหลังคาเรืัอน	หรืัอเพิ�มีความีเข้มีงวดิ 
ในการัต่รัวจสำภาพรัถึยนต์่และเพิ�มีความีถ่ึ�ในการัต่รัวจสำภาพรัถึยนต์่ท่�ม่ีอายุการัใช้ีงานมีาก

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีการัขนส่ำงทางบัก	และกรัมีควบัคุมีมีลพิษ
๓)	 ป็รัะชีาสำมัีพันธ์	สืำ�อสำารั	สำรัา้งความีต่รัะหนกัแก่กลุ่มีเป็า้หมีายเพื�อให้เกิดิความีรัว่มีมืีอในการัลดิมีลพษิทางอากาศ 

โดิยเฉพาะฝุ่นละออง	PM2.5

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	กรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี	และกรัมีส่ำงเสำริัมี 
การัป็กครัองท้องถิึ�น

๒.๘.๒	ระดัิบเส่ยง

	 ๒.๘.๒.๑	สถานการณ์์	
	 การัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัรัะดัิบัเส่ำยงในสิำ�งแวดิล้อมีโดิยสำถึาน่แบับัอัต่โนมัีติ่ต่่อเนื�องต่ลอดิทั�งปี็	บัริัเวณพื�นท่�ริัมีถึนน 

และพื�นท่�ทั�วไป็ใน	๑๓	จังหวัดิ	๒๘	สำถึาน่	และต่รัวจวดัิรัะดิบััเส่ำยงบัริัเวณพื�นท่�ริัมีถึนนในเขต่กรังุเทพมีหานครัแบับัจดุิต่รัวจวดัิ 
ชัี�วครัาว	รัวมี	๒๗	จุดิ	เพื�อป็รัะเมีินสำถึานการัณ์และแนวโน้มีของป็ัญหามีลพิษทางเส่ำยงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	การัจรัาจรั 
เป็็นแหล่งกำาเนิดิเส่ำยงหลัก	โดิยบัริัเวณริัมีถึนนในเมืีองขนาดิใหญ่ท่�ม่ีการัจรัาจรัหนาแน่นจะม่ีรัะดัิบัเส่ำยงเกินเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	เช่ีน	 
กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	และจังหวัดิสำรัะบุัร่ั	เป็็นต้่น	ส่ำวนบัริัเวณพื�นท่�ทั�วไป็รัะดัิบัเส่ำยงส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	 
รัะดัิบัเส่ำยงในภาพรัวมีม่ีค่าใกล้เค่ยงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๑)	 รัะดัิบัเส่ำยงในกรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล
	 	 ๑.๑)	 พ้�นท่�ริมถนน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีค่าเฉล่�ยของรัะดิับัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	เท่ากับั	 

๖๘.๕	เดิซิึ่เบัลเอ	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่าเฉล่�ยเท่ากับั	๖๘.๖	เดิซิึ่เบัลเอ	บัริัเวณท่�ม่ี 
รัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ยเกินมีาต่รัฐาน	ได้ิแก่	พาหุรััดิ	ถึนนต่ร่ัเพชีรั	การัเคหะชีุมีชีนดิินแดิง	ถึนนดิินแดิง	และสำถึาน่ไฟฟ้าย่อยธนบุัร่ั	 
ถึนนอินทรัพิทักษ์	(มีาต่รัฐานรัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	กำาหนดิไม่ีเกิน	๗๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	เนื�องจากเป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีป็ริัมีาณ 
การัจรัาจรัหนาแน่นต่ลอดิทั�งวัน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	รัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	บัริัเวณพื�นท่� 
ริัมีถึนนในกรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ลม่ีแนวโน้มีค่อนข้างคงท่�	(รูัป็ท่�	๒.๓๖)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๓๖	 ระดัิบเส่ยงบริเวัณ์พ้�นท่�ริมถนนในกร๋งเทพมหุานครแล้ะปริมณ์ฑ์ล้	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๖๙.๒ ๖๙.๖ ๖๙.๑ ๖๘.๗ ๖๘.๙ ๖๙.๒ ๖๗.๔
๖๙.๒

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

ป (พ.ศ.)
ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด) คาเฉลี่ย คามาตรฐาน
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ดบั

เส
ียง

 (เ
ดซ

ิเบ
ลเ

อ)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๖๘.๖ ๖๘.๕

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)

	 	 ส่ำวนพื�นท่�ริัมีถึนน	(จุดิต่รัวจวัดิชัี�วครัาว)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีค่าเฉล่�ยของรัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	 
๒๔	ชัี�วโมีง	เท่ากับั	๗๔.๘	เดิซิึ่เบัลเอ	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	ลดิลงเล็กน้อยจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่าเฉล่�ยเท่ากับั 
๗๕.๔	เดิซิึ่เบัลเอ	โดิยพบัว่า	จุดิต่รัวจวดัิทั�ง	๒๗	จุดิต่รัวจวดัิม่ีค่ารัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ยสูำงเกินค่ามีาต่รัฐาน	โดิยจุดิต่รัวจวดัิท่�ม่ีรัะดัิบั 
เส่ำยงสูำงท่�สุำดิ	๓	ลำาดัิบั	ได้ิแก่	(๑)	ป้็อมีต่ำารัวจสำ่�แยกวงศ์สำว่าง	ถึนนกรังุเทพ	-	นนทบัรุ่ั	(๒)	ปั็�มีนำ�ามัีนบัางจาก	ถึนนศร่ันคริันทร์ั	และ	 
(๓)	ป้็อมีต่ำารัวจสำามีแยก	ถึนนสุำขสำวัสำดิิ�	-	ป็รัะชีาอุทิศ	โดิยค่ารัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	ม่ีค่า	๗๗.๔	๗๗.๓	และ 
๗๗.๒	เดิซิึ่เบัลเอ	ต่ามีลำาดัิบั	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

  ๑.๒)	 พ้�นท่�ทั�วัไป	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีค่าเฉล่�ยของรัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
เท่ากับั	๕๖.๘	เดิซิึ่เบัลเอ	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่าเฉล่�ยเท่ากับั	๕๗.๔	เดิซิึ่เบัลเอ	 
บัริัเวณท่�ต่รัวจวัดิส่ำวนใหญ่ม่ีรัะดัิบัเส่ำยงอยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	รัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	 
(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	บัริัเวณพื�นท่�ทั�วไป็ในกรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ลม่ีแนวโน้มีค่อนข้างคงท่�	และยงัคงอยูใ่นเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	 
(รูัป็ท่�	๒.๓๗)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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รูปท่�	๒.๓๗	 ระดัิบเส่ยงบริเวัณ์พ้�นท่�ทั�วัไปในกร๋งเทพมหุานครแล้ะปริมณ์ฑ์ล้	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

	 ๒)	 รัะดัิบัเส่ำยงบัริัเวณพื�นท่�ริัมีถึนนในต่่างจังหวัดิ
	 	 ๒.๑)	 พ้�นท่�ริมถนน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีค่าเฉล่�ยของรัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	เท่ากับั	๖๒.๖	 

เดิซิึ่เบัลเอ	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีค่าเฉล่�ยเท่ากับั	๖๒.๘	เดิซิึ่เบัลเอ	บัริัเวณท่�ม่ีรัะดัิบั 
เส่ำยงสูำงเกินมีาต่รัฐานและสูำงกว่าบัริัเวณอื�น	คือ	สำถึาน่ต่ำารัวจภูธรัหน้าพรัะลาน	อำาเภอเฉลิมีพรัะเก่ยรัติ่	จังหวัดิสำรัะบุัร่ั	ซึึ่�งม่ี 
ค่าเฉล่�ยรัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	เท่ากับั	๗๐.๙	เดิซิึ่เบัลเอ	โดิยม่ีจำานวนวันท่�รัะดัิบัเส่ำยงเกินค่ามีาต่รัฐานร้ัอยละ	๘๑.๗	 
ซึึ่�งม่ีสำาเหตุ่จากยานพาหนะบันเส้ำนทางจรัาจรัม่ีจำานวนมีากและส่ำวนใหญ่เป็็นรัถึบัรัรัทุกขนาดิใหญ่	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ 
ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	รัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	บัริัเวณพื�นท่�ริัมีถึนนในต่่างจังหวัดิม่ีแนวโน้มีค่อนข้างคงท่�	(รูัป็ท่�	๒.๓๘)		
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๓๘	ระดัิบเส่ยงบริเวัณ์พ้�นท่�ริมถนนในต่างจังหุวััดิ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

ระ
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ียง
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อ) คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด) คาเฉลี่ย คามาตรฐาน

๖๓.๐ ๖๒.๘ ๖๓.๘ ๖๓.๕ ๖๓.๑ ๖๒.๔ ๖๓.๐ ๖๓.๕

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๖๒.๘ ๖๒.๖

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)

ระ
ดบั

เส
ียง

 (เ
ดซ

ิเบ
ลเ

อ)

๕๙.๓ ๕๘.๘ ๕๘.๙
๕๖.๙ ๕๖.๗ ๕๖.๗ ๕๗.๗ ๕๖.๙

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด) คาเฉลี่ย คามาตรฐาน

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๕๗.๔ ๕๖.๘

คาตํ่าสุด
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  ๒.๒)	 พ้�นท่�ทั�วัไป	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีค่าเฉล่�ยของรัะดิับัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	เท่ากับั	๕๕.๙	 

เดิซิึ่เบัลเอ	(ค่ามีาต่รัฐาน	๗๐.๐	เดิซิึ่เบัลเอ)	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�มี่ค่าเฉล่�ยเท่ากับั	๕๖.๘	เดิซิึ่เบัลเอ	พื�นท่�ส่ำวนใหญ่ 

ม่ีรัะดัิบัเส่ำยงอยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	รัะดัิบัเส่ำยงเฉล่�ย	(Leq)	๒๔	ชัี�วโมีง	บัริัเวณ 

พื�นท่�ทั�วไป็ในต่่างจังหวัดิม่ีแนวโน้มีค่อนข้างคงท่�	(รูัป็ท่�	๒.๓๙)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๓๙	ระดัิบเส่ยงบริเวัณ์พ้�นท่�ทั�วัไปในต่างจังหุวััดิ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

	 ๒.๘.๒.๒	ผล้กระทบ
	 การัจรัาจรัท่�หนาแน่น	เป็็นปั็จจัยหลักของการัเกิดิมีลพิษทางเส่ำยง	โดิยเฉพาะในบัริัเวณริัมีถึนน	ในเมืีองใหญ่ 

ท่�ม่ีการัจรัาจรัหนาแน่น	เช่ีน	กรุังเทพมีหานครัและป็รัิมีณฑ์ล	จังหวัดิสำรัะบัุร่ั	ส่ำวนบัริัเวณพื�นท่�ทั�วไป็รัะดัิบัเส่ำยงส่ำวนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	โดิยปั็ญหาหลักยังคงเป็็นปั็ญหามีลพิษทางเส่ำยงริัมีเส้ำนทางจรัาจรัในเขต่กรุังเทพมีหานครั	อยา่งไรัก็ต่ามี	 
ช่ีวงสำถึานการัณ์การัแพรั่รัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ทำาให้ม่ีมีาต่รัการัทำางานท่�บ้ัาน	(Work	From	 
Home)	ป็รัะชีาชีนลดิกิจกรัรัมีการัเดิินทาง	การัจรัาจรัขนส่ำงลดิลง	และการัควบัคุมีการัเดิินทาง	เข้าออกป็รัะเทศไทย	ซึึ่�งเป็็น 
สำาเหตุ่หนึ�งท่�ทำาให้มีลพิษทางอากาศและรัะดัิบัเส่ำยงม่ีแนวโน้มีด่ิขึ�น	ทำาให้ผลกรัะทบัมีลพิษทางเส่ำยงท่�ม่ีต่่อป็รัะชีาชีนลดิลง 
ต่ามีไป็ด้ิวย	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒.๘.๒.๓	การดิำาเนินงาน
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานคุณภาพเส่ำยง	ดัิงน่�
	 (๑)	การัต่รัวจสำภาพรัถึก่อนต่่อทะเบ่ัยนป็รัะจำาปี็	ม่ีผลการัดิำาเนินการัต่รัวจสำภาพรัถึโดิยสำถึานต่รัวจสำภาพรัถึ	 

(ต่รัอ.)	และการัต่รัวจสำอบัการัดิำาเนินการัของ	ต่รัอ.	เพื�อต่รัวจสำอบัอาคารัสำถึานท่�	ผู้ต่รัวจสำภาพรัถึ	และเครืั�องต่รัวจสำภาพรัถึ	 
เช่ีน	เครืั�องวัดิควันดิำา	และเครืั�องวัดิรัะดิับัเส่ำยง	เป็็นต้่น	โดิยกรัมีการัขนสำ่งทางบัก	ในชี่วงวันท่�	๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๔	ถึึง	 
๓๐	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ได้ิแก่	(๑.๑)	ม่ีรัถึท่�เข้าต่รัวจสำภาพรัถึกับั	ต่รัอ.	๓,๔๐๒	แห่ง	ทั�วป็รัะเทศ	รัวมีทั�งสิำ�น	๙,๒๒๐,๓๑๗	คัน	 
(๑.๒)	สุ่ำมีต่รัวจสำอบัข้อมูีลผลการัต่รัวจสำภาพรัถึผ่านรัะบับัสำารัสำนเทศ	รัวมีทั�งสิำ�น	๑,๑๕๘,๒๗๕	คันและออกต่รัวจสำอบั	ต่รัอ.	 
ณ	ท่�ตั่�ง	ทั�งหมีดิ	๑๒,๗๕๓	ครัั�ง	พบัข้อบักพร่ัอง	๑๕๓	แห่ง	ตั่กเตื่อน	๖๒๗	แห่ง	รัะงับั	ต่รัอ.	ชัี�วครัาว	๓๙	แห่ง	และเพิกถึอน 
ใบัอนุญาต่จัดิตั่�งสำถึานต่รัวจสำภาพรัถึ	๑	แห่ง	และ	(๑.๓)	นับัแต่่อด่ิต่จนถึึง	พ.ศ.	๒๕๖๔	กรัมีการัขนส่ำงทางบักได้ิเพิกถึอน 

ระ
ดบั

เส
ียง

 (เ
ดซ

ิเบ
ลเ

อ) คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด) คาเฉลี่ย คามาตรฐาน

๕๘.๑ ๕๙.๔ ๕๘.๔ ๕๘.๐ ๕๗.๗ ๕๗.๓ ๕๕.๖ ๕๖.๕

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๕๖.๘ ๕๕.๙

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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ใบัอนุญาต่จัดิตั่�งสำถึานต่รัวจสำภาพรัถึ	รัวมีทั�งสิำ�น	๘๑	รัาย	(๒)	ต่รัวจสำอบัการัรัะบัายมีลพิษจากรัถึรัาชีการัต่ามีรัะเบ่ัยบั	 
สำำานักนายกรััฐมีนต่ร่ัว่าด้ิวยรัถึรัาชีการั	(ฉบัับัท่�	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๘	ท่�กำาหนดิให้ส่ำวนรัาชีการัต่รัวจสำอบัดูิแลสำภาพรัถึทุก	๖	เดืิอน	 
และควบัคุมีมิีให้มี่การัรัะบัายมีลพิษเกินมีาต่รัฐาน	โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถึึงเดืิอนมิีถึุนายน	๒๕๖๔	ดิำาเนิน 
การัต่รัวจสำอบัมีลพิษทางอากาศและเส่ำยงรัถึรัาชีการัรัวมี	๗๒,๔๖๒	คัน	ต่รัวจผ่าน	๗๐,๖๙๑	คัน	ต่รัวจไม่ีผ่าน	๑,๗๗๑	คัน 
โดิยรัถึท่�ต่รัวจไม่ีผ่านการัต่รัวจสำอบัมีลพิษทางเส่ำยง	๑๒๒	คัน	(กรัมีการัขนส่ำงทางบัก,	๒๕๖๔)	(๓)	การัต่รัวจสำอบัและบัำารุัง 
รัักษารัถึขนส่ำงมีวลชีนกรุังเทพ	(ขสำมีก.)	และรัถึร่ัวมี	ขสำมีก.	ให้ม่ีการัรัะบัายมีลพิษอยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐานก่อนออกให้บัริัการั	 
(๔)	กวดิขันและป้็องกันการัแข่งขันรัถึยนต์่และจักรัยานยนต์่บันทางสำาธารัณะในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล 
ต่ามีคำาสัำ�งหัวหน้าคณะรัักษาความีสำงบัแห่งชีาติ่	ท่�	๒๒/๒๕๕๘	ดิำาเนินการัโดิยกองบัังคับัการัต่ำารัวจจรัาจรั	สำำานักงานต่ำารัวจ 
แห่งชีาติ่	รัวมีถึึงได้ิสำนธิกำาลังร่ัวมีกับักรัมีควบัคุมีมีลพิษทำาการัต่รัวจสำอบัต่รัวจจับัยานพาหนะควันดิำาและเส่ำยงดัิงริัมีเส้ำนทาง 
จรัาจรัเป็็นป็รัะจำา	รัวมีทั�งเข้มีงวดิกวดิขันในช่ีวงวิกฤต่สำถึานการัณ์มีลพิษด้ิานฝุ่นละออง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	และ	(๕)	ได้ิป็รัับัป็รุัง 
การักำาหนดิมีาต่รัฐานรัะดัิบัเส่ำยงของรัถึจักรัยานยนต์่ท่�ใช้ีงานในทาง	ต่ามีป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี 
เรืั�อง	กำาหนดิมีาต่รัฐานรัะดิับัเส่ำยงของรัถึจักรัยานยนต่์	ลงวันท่�	๒๒	ตุ่ลาคมี	๒๕๖๓	โดิยกำาหนดิให้รัถึจักรัยานยนต่์ต้่องม่ี 
ค่ารัะดัิบัเส่ำยงไม่ีเกิน	๕	เดิซิึ่เบัลเอ	จากคา่ผลการัทดิสำอบัรัะดิบััเส่ำยงท่�ได้ิรัับัการัรัับัรัองแบับัเพื�อผลิต่หรืัอนำาเข้ามีาเพื�อจำาหน่าย 
ต่ามีท่�ได้ิรัับัการัรัับัรัองจากกรัมีการัขนส่ำงทางบัก	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒.๘.๒.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณ์รัะดัิบัเส่ำยงใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	รัะดัิบัเส่ำยงส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์มีาต่รัฐาน	และม่ีค่าลดิลง 

จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยม่ีรัะดัิบัเส่ำยงเกินมีาต่รัฐานในบัริัเวณพื�นท่�ริัมีถึนนในเมืีองขนาดิใหญ่ท่�ม่ีการัจรัาจรัหนาแน่น	เช่ีน 
กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	และจังหวัดิสำรัะบุัร่ั	เป็็นต้่น	

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัจัดิการัรัะดัิบัเส่ำยง	โดิยการัต่รัวจสำภาพยานพาหนะก่อนต่่อทะเบ่ัยนป็รัะจำาปี็	 
การัต่รัวจสำอบัการัรัะบัายมีลพิษจากรัถึรัาชีการัทกุ	๖	เดืิอน	และควบัคมุีมิีให้ม่ีการัรัะบัายมีลพิษเกินมีาต่รัฐาน	การัต่รัวจสำอบั 
และบัำารุังรัักษารัถึขนส่ำงมีวลชีนกรุังเทพและรัถึร่ัวมีให้ม่ีการัรัะบัายมีลพิษอยูใ่นเกณฑ์์มีาต่รัฐานก่อนออกให้บัริัการั	ดิำาเนินการั
กวดิขันและป้็องกันการัแข่งขันรัถึยนต์่และจักรัยานยนต์่บันทางสำาธารัณะในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัและป็ริัมีณฑ์ล	ต่รัวจจับั 
ยานพาหนะควันดิำาและเส่ำยงดัิงริัมีเส้ำนทางจรัาจรัเป็็นป็รัะจำารัวมีทั�งเข้มีงวดิกวดิขันในช่ีวงวิกฤต่สำถึานการัณ์มีลพิษ 
ด้ิานฝุ่นละออง	รัวมีทั�งป็รัับัป็รุังการักำาหนดิมีาต่รัฐานรัะดัิบัเส่ำยงของรัถึจักรัยานยนต์่ท่�ใช้ีงานในทาง	เพื�อผลิต่หรืัอนำาเข้ามีา 
เพื�อจำาหน่ายต่ามีท่�ได้ิรัับัการัรัับัรัอง	(รูัป็ท่�	๒.๔๐)

ข้้อัเสนอัแนะ
ส่ำงเสำริัมีรัณรังค์ให้ความีรู้ัและสำร้ัางค่านิยมีให้ป็รัะชีาชีนเลือกใช้ียานพาหนะท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพในการัควบัคุมีการัป็ล่อย 

มีลพิษ	รัวมีถึึงส่ำงเสำริัมีให้ป็รัะชีาชีนดิูแลบัำารุังรัักษายานพาหนะให้ม่ีสำภาพด่ิอย่างสำมีำ�าเสำมีอ	โดิยสำร้ัางความีร่ัวมีมืีอ 
จากภาคเอกชีนเข้ามีาสำนับัสำนุน	เพื�อลดิปั็ญหายานพาหนะท่�ป็ล่อยควันดิำาและเส่ำยงดัิง

หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลกั	ได้ิแก่	กรัมีการัขนสำง่ทางบัก	กรัมีควบัคมุีมีลพษิ	กรัมีสำง่เสำรัมิีคุณภาพสิำ�งแวดิลอ้มี	และสำำานักงาน 
ต่ำารัวจแห่งชีาติ่
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รูปท่�	๒.๔๐	 แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	มล้พิษทางอัากาศแล้ะเส่ยง

- การขยายตัวของเมือง

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- กิจกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ

  และเสียง (การจราจร การเผาในท่ีโลง 

  การเกิดไฟไหมปา/หมอกควันขามแดน 

  และจากภาคอุตสาหกรรม)

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ปริมาณฝุนละออง PM
10
 และ PM

2.5
 

  ลดลงเกือบทุกพ้ืนท่ี ยกเวนหนาพระลาน 

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม

- สถานการณหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ

  รุนแรงข้ึนเล็กนอย

- ระดับเสียงพ้ืนท่ีริมถนน พ้ืนท่ีท่ัวไป 

  อยูในเกณฑมาตรฐาน

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทําและขับเคล่ือนแผนเพ่ือการบริหารจัดการ

  ดานคุณภาพอากาศและเสียง

- กําหนดใหการแกไขปญหาฝุนละออง ไฟปา 

  หมอกควันขามแดนเปนวาระแหงชาติ

- กําหนดมาตรฐานและมาตรการควบคุม

  แหลงกําเนิดมลพิษอากาศและเสียงท่ีแหลงกําเนิด

  ใหครอบคลุมทุกพารามิเตอรท่ีสงผลกระทบ

- ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง เตือนภัยคุณภาพ

  อากาศและเสียง

- เผยแพรคุณภาพอากาศและระดับเสียง

  ตอสาธารณะ

ผลกระทบ (Impact: I) 

- สุขภาพของประชาชน

- เศรษฐกิจ การทองเท่ียว

- ส่ิงแวดลอม
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รูปท่�	๒.๔๑	แนวัโน้มสถานการณ์์ค๋ณ์ภาพนำ�าในแหุล่้งนำ�าผิวัดิิน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓	

๒.๘.๓	ค๋ณ์ภาพแหุล่้งนำ�าผิวัดิิน

	 ๒.๘.๓.๑	สถานการณ์์	
	 การัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าแหล่งนำ�าผิวดิินท่�สำำาคัญทั�วป็รัะเทศจากแม่ีนำ�าสำายหลักของป็รัะเทศ	 

๕๙	แหล่งนำ�า	และแหล่งนำ�านิ�ง	๖	แหล่ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีแหล่งนำ�าท่�ม่ีดัิชีน่คุณภาพนำ�า	(Water	Quality	Index:	 
WQI)	อยู่ในเกณฑ์์ด่ิ	ร้ัอยละ	๓๙	อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ี	ร้ัอยละ	๔๓	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	ร้ัอยละ	๑๘	โดิยเมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบั 
กับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	แหล่งนำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ีถึึงด่ิมีากคิดิเป็็นร้ัอยละ	๘๒	เท่ากันและแหล่งนำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีร้ัอยละ	๑๘	 
ม่ีค่าเท่ากับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมืี�อพิจารัณาในชีว่ง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัวา่	สัำดิส่ำวนของคณุภาพนำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ีถึึงด่ิม่ีแนวโนม้ี 
เพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๔๑	และรูัป็ท่�	๒.๔๒)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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เสื่ิอมโทรม พอใช ดี ดีมาก
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๑๘
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๑๘

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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รูปท่�	๒.๔๒	ค๋ณ์ภาพนำ�าในเเหุล่้งนำ�าผิวัดิิน	พ.ศ	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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	 จากผลการัวิเครัาะห์คุณภาพนำ�าสำายหลักเป็ร่ัยบัเท่ยบักับัมีาต่รัฐานป็รัะเภทแหล่งนำ�าผิวดิินท่�กำาหนดิ 
ของแหล่งนำ�า	๕๙	แหล่ง	ในช่ีวง	๖	ปี็ท่�ผ่านมีา	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓	จากการัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�า 
สำำาคัญทั�วป็รัะเทศ	๕๙	แหล่งนำ�าสำายหลัก	และ	๖	แหล่งนำ�านิ�ง	ในพื�นท่�	๖๔	จังหวัดิ	ป็รัะเมิีนโดิยใช้ีดัิชีน่คุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�า 
ผิวดิิน	พบัว่า	ม่ีจังหวัดิท่�ม่ีคุณภาพนำ�าอยูใ่นเกณฑ์์ด่ิ	จำานวน	๒๕	จังหวัดิ	(ร้ัอยละ	๓๙)	อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ี	จำานวน	๒๖	จังหวัดิ 
(ร้ัอยละ	๔๑)	และอยู่ในเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	๑๓	จังหวัดิ	(ร้ัอยละ	๒๐)	ซึึ่�งแหล่งนำ�าท่�ม่ีคุณภาพนำ�าอยู่ในเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี 
ส่ำวนใหญ่เป็็นจังหวัดิท่�ตั่�งอยู่ในภาคกลาง	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 คุณภาพแหล่งนำ�าผิวดิินในแต่่ละภาคเป็ร่ัยบัเท่ยบักับัมีาต่รัฐานแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	พบัว่า	แหล่งนำ�า 
ในภาคกลางและภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือม่ีคุณภาพนำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เสืำ�อมีโทรัมีลงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำ่วนแหล่งนำ�า 
ในภาคใต้่	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	คุณภาพด่ิกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	แหล่งนำ�าท่�ม่ีคุณภาพนำ�าเสืำ�อมีโทรัมีมีากท่�สุำดิใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนใหญ่ 
อยู่ในภาคกลางเช่ีนเด่ิยวกับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	อย่างไรัก็ต่ามี	แม่ีนำ�าลำาต่ะคองต่อนล่าง	(บัริัเวณเทศบัาลนครันครัรัาชีส่ำมีา	จังหวัดิ 
นครัรัาชีส่ำมีา)	ซึึ่�งอยู่ในภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือเป็็นแหล่งนำ�าท่�ม่ีคุณภาพเสืำ�อมีโทรัมีท่�สุำดิ	โดิยสำาเหตุ่หลักมีาจากการัป็ล่อย 
ทิ�งนำ�าเส่ำยจากชุีมีชีน	กิจกรัรัมีทางการัเกษต่รั	และอุต่สำาหกรัรัมี	รัายละเอ่ยดิคุณภาพนำ�าในแต่่ละภาคใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	ดัิงน่�

	 ภาคเหุน้อั	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ี	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�า 
ผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	มีากท่�สุำดิ	คือ	ความีสำกป็รักในรูัป็สำารัอินทร่ัย์	(BOD)	(ร้ัอยละ	๓๑	ของตั่วอยา่งนำ�าทั�งหมีดิ)	และโลหะหนัก	 
(HM)	เกินค่ามีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิิน	(ร้ัอยละ	๐.๓	ของการัต่รัวจวัดิทั�งหมีดิ)	ได้ิแก่	สัำงกะส่ำ	(Zn)	แมีงกาน่สำ	 
(Mn)	และแคดิเมี่ยมี	(Cd)	โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�า๒๐	ในแหล่งนำ�าผิวดิิน	ป็รัะเภทท่�	๓	จำาแนก 
ต่ามีพารัามีิเต่อร์ั	โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ค่าออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	และ	BOD	เกินค่ามีาต่รัฐาน	ได้ิแก่	แม่ีนำ�ายมี	(บัริัเวณอำาเภอ 
ศร่ัสัำชีนาลัย	อำาเภอเมีือง	จังหวัดิสุำโขทัย	อำาเภอบัางรัะกำา	จังหวัดิพิษณุโลก	และอำาเภอโพธิ�ป็รัะทับัช้ีาง	อำาเภอสำามีง่ามี	 
อำาเภอโพทะเล	จังหวัดิพิจิต่รั)	แม่ีนำ�าวัง	(บัรัิเวณเทศบัาลนครัลำาป็าง	จังหวัดิลำาป็าง)	แม่ีนำ�าปิ็ง	(บัรัิเวณอำาเภอเมีือง	จังหวัดิ 
เช่ียงใหม่ี	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิกำาแพงเพชีรั	อำาเภอบัรัรัพต่พิสัำย	จังหวัดินครัสำวรัรัค์)	แม่ีนำ�าน่าน	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิ 
น่าน	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิอุต่รัดิิต่ถ์ึ	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิพิษณุโลก	อำาเภอเมืีอง	อำาเภอต่ะพานหิน	อำาเภอบัางมูีลนาก	จังหวัดิ 
พิจิต่รั)	แม่ีนำ�ากวง	(บัริัเวณอำาเภอสัำนทรัาย	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	และอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิลำาพูน)	แม่ีนำ�าล่�	(บัริัเวณอำาเภอล่�	จังหวัดิ 
ลำาพูน)	แม่ีนำ�าอิง	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	อำาเภอจุน	จังหวัดิพะเยา)	กว๊านพะเยา	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิพะเยา)	แม่ีนำ�าแม่ีจาง	 
(บัริัเวณอำาเภอเกาะคา	อำาเภอแม่ีทะ	จังหวัดิลำาป็าง	บึังบัอรัะเพ็ดิ	และบัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดินครัสำวรัรัค์)	สำาเหตุ่มีาจาก 
การัรัะบัายนำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากชุีมีชีนเมืีอง	ชุีมีชีนท่�อาศัยริัมีนำ�า	การัท่องเท่�ยว	ร่ัสำอร์ัทหรืัอโรังแรัมี	และพื�นท่� 
เกษต่รักรัรัมี	(พืชีไร่ั	นาข้าว	สำวนผลไม้ี)	ส่ำงผลต่่อคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�า

 ภาคกล้าง	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญอ่ยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ีและเสืำ�อมีโทรัมี	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคณุภาพนำ�า	 
ในแหลง่นำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	มีากท่�สุำดิ	คือ	ความีสำกป็รักในรัปู็สำารัอนิทร่ัย	์(BOD)	(ร้ัอยละ	๓๕	ของตั่วอย่างนำ�าทั�งหมีดิ)	และ 
โลหะหนกั	(HM)	เกินค่ามีาต่รัฐานคณุภาพนำ�าในแหลง่นำ�าผิวดิิน	(ร้ัอยละ	๐.๒	ของการัต่รัวจวดัิทั�งหมีดิ)	ได้ิแก่	แมีงกาน่สำ	(Mn)	 
และสำารัหนู	(As)	โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�า	ในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	โดิยจุดิต่รัวจวัดิ 
ท่�ค่าออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	และ	BOD	เกินค่ามีาต่รัฐาน	ได้ิแก่	แม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	(บัริัเวณอำาเภอพยุหะค่ร่ั	จังหวัดินครัสำวรัรัค์	 
อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิชัียนาท	อำาเภออินทรับุัร่ั	จังหวัดิสิำงห์บัุร่ั	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิอ่างทอง	อำาเภอพรัะนครัศร่ัอยุธยา	จังหวัดิ 
พรัะนครัศร่ัอยุธยา	อำาเภอสำามีโคก	จังหวัดิป็ทุมีธาน่	อำาเภอป็ากเกรั็ดิ	อำาเภอบัางกรัวย	จังหวัดินนทบัุร่ั	กรุังเทพมีหานครั	 
และอำาเภอพรัะป็รัะแดิง	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั)	แม่ีนำ�าท่าจ่น	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	อำาเภอกรัะทุ่มีแบัน	จังหวัดิ 

๒๐	 จุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	พิจารัณาจากการัต่รัวจพบัพารัามีิเต่อรั์ท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามี 
มีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าผิวดิินตั่�งแต่่	๒	ครัั�งขึ�นไป็จากการัต่รัวจวัดิทั�งหมีดิ	๔	ครัั�ง
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สำมุีทรัสำาครั	อำาเภอสำามีพรัาน	จังหวัดินครัป็ฐมี	และอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสุำพรัรัณบุัร่ั)	แม่ีนำ�าป่็าสัำก	(บัริัเวณอำาเภอวิเช่ียรับุัร่ั	 
อำาเภอเมีือง	จังหวัดิเพชีรับัูรัณ์	อำาเภอชีัยบัาดิาล	อำาเภอพัฒนานิคมี	จังหวัดิลพบัุร่ั	อำาเภอแก่งคอย	อำาเภอเมีือง	จังหวัดิ 
สำรัะบุัร่ั	และอำาเภอท่าเรืัอ	อำาเภอนครัหลวง	อำาเภอพรัะนครัศร่ัอยุธยา	จังหวัดิพรัะนครัศร่ัอยุธยา)	แม่ีนำ�าลพบุัร่ั	(บัริัเวณ 
อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสิำงห์บุัร่ั	อำาเภอท่าวุ้ง	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิลพบุัร่ั	และอำาเภอบ้ัานแพรัก	อำาเภอพรัะนครัศร่ัอยุธยา	จังหวัดิ 
พรัะนครัศร่ัอยุธยา)	แม่ีนำ�าเพชีรับุัร่ั	(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานแหลมี	จังหวัดิเพชีรับุัร่ั)	แม่ีนำ�าสำะแกกรััง	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิ 
อุทัยธาน่)	แม่ีนำ�าน้อย	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิชัียนาท)	แม่ีนำ�าป็รัาณบุัร่ั	(บัริัเวณอำาเภอป็รัาณบุัร่ั	จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์) 
สำาเหตุ่จากการัรัะบัายนำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากชุีมีชีนเมืีอง	พื�นท่�เกษต่รักรัรัมี	(นาข้าว)	การัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�าและ 
การัป็ศุสัำต่ว์ท่�ไม่ีม่ีรัะบับัการัจัดิการัของเส่ำย	แต่่ในแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาต่อนล่าง	และแม่ีนำ�าท่าจ่นต่อนล่าง	เกิดิจากการัรัะบัาย 
นำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีและนิคมีอุต่สำาหกรัรัมีท่�ตั่�งอยู่หนาแน่น

 ภาคตะวัันอัอักเฉ่ยงเหุน้อั	 คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์ด่ิ	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐาน 
คุณภาพนำ�า	ในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	มีากท่�สุำดิ	คือ	ความีสำกป็รักในรูัป็สำารัอินทร่ัย์	(BOD)	(ร้ัอยละ	๒๙	ของตั่วอย่าง 
นำ�าทั�งหมีดิ)	และโลหะหนัก	(HM)	เกินค่ามีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิิน	(ร้ัอยละ	๐.๕	ของการัต่รัวจวัดิทั�งหมีดิ)	 
ได้ิแก่	แมีงกาน่สำ	(Mn)	ทองแดิง	(Cu)	สัำงกะส่ำ	(Zn)	และป็รัอท	(Hg)	โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�า	 
ในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	จำาแนกต่ามีพารัามีเิต่อร์ั	โดิยจุดิต่รัวจวดัิท่�ค่าออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	และ	BOD	เกินค่ามีาต่รัฐาน	 
ได้ิแก่	แม่ีนำ�าพอง	(บัรัิเวณอำาเภออุบัลรััต่น์	อำาเภอนำ�าพอง	อำาเภอเมีือง	จังหวัดิขอนแก่น)	แม่ีนำ�ามูีล	(บัรัิเวณอำาเภอโชีคชีัย	 
อำาเภอพิมีาย	จังหวัดินครัรัาชีส่ำมีา	อำาเภอสำตึ่ก	จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์	อำาเภอกันทรัารัมีย์	จังหวัดิศร่ัสำะเกษ	และอำาเภอวาริันชีำารัาบั	 
อำาเภอเมีือง	อำาเภอพิบูัลมัีงสำาหารั	อำาเภอโขงเจ่ยมี	จังหวัดิอุบัลรัาชีธาน่)	แม่ีนำ�าลำาต่ะคอง	(บัรัิเวณอำาเภอส่ำคิ�ว	อำาเภอเมีือง	 
จังหวัดินครัรัาชีส่ำมีา)	แม่ีนำ�าลำาป็าว	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิกาฬสิำนธ์ุ)	แม่ีนำ�าลำาช่ี	(บัริัเวณอำาเภอกรัะสัำง	จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์ 
และอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสุำริันทร์ั)	แม่ีนำ�าช่ี	(บัริัเวณอำาเภอโกสุำมีพิสัำย	จังหวัดิมีหาสำารัคามี	และอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิขอนแก่น)	 
แม่ีนำ�าเส่ำยว	(บัริัเวณอำาเภอสุำวรัรัณภูมิี	จังหวัดิร้ัอยเอ็ดิ)	หนองหารั	(บัริัเวณหน้ารัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำย	จังหวัดิสำกลนครั)	สำาเหตุ่ 
จากการัรัะบัายนำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากชุีมีชีนเมืีอง	การัทำาป็ศุสัำต่ว์	การัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	และการัชีะหน้าดิินจาก 
พื�นท่�ทำาการัเกษต่รั	เช่ีน	นาข้าว	ไร่ัมัีนสำำาป็ะหลัง	ไร่ัอ้อย	เป็็นต้่น

 ภาคตะวัันอัอัก	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ี	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�า 

ในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	มีากท่�สุำดิ	คือ	แอมีโมีเน่ย	-	ไนโต่รัเจน	(NH3-N)	(ร้ัอยละ	๔๓	ของต่ัวอย่างนำ�าทั�งหมีดิ)	และ 

โลหะหนกั	(HM)	เกินค่ามีาต่รัฐานคณุภาพนำ�าในแหลง่นำ�าผิวดิิน	(ร้ัอยละ	๐.๕	ของการัต่รัวจวดัิทั�งหมีดิ)	ได้ิแก่	แมีงกาน่สำ	(Mn)	 

นิกเกิล	(Ni)	และทองแดิง	(Cu)	โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	จำาแนก 

ต่ามีพารัามิีเต่อร์ั	ป็รัะกอบัด้ิวย	แอมีโมีเน่ย	-	ไนโต่รัเจน	(NH3-N)	ได้ิแก่	แม่ีนำ�าเวฬุ	(บัริัเวณอำาเภอขลุง	จังหวัดิจันทบุัร่ั	อำาเภอ 

เขาสำมิีง	จังหวัดิต่รัาดิ)	แม่ีนำ�ารัะยอง	(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานค่าย	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิรัะยอง)	แม่ีนำ�าป็รัะแสำร์ั	(บัริัเวณอำาเภอแกลง	 

จังหวัดิรัะยอง)	แม่ีนำ�าพังรัาดิ	(บัรัิเวณเทศบัาลต่ำาบัลนายายอามี	อำาเภอนายายอามี	จังหวัดิจันทบุัร่ั)	แม่ีนำ�าจันทบุัร่ั	(บัรัิเวณ 

อำาเภอมีะขามี	อำาเภอเมืีอง	อำาเภอแหลมีสิำงห์	จังหวัดิจันทบุัร่ั)	แม่ีนำ�าต่รัาดิ	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิต่รัาดิ)	แม่ีนำ�าบัางป็ะกง	 

(บัริัเวณอำาเภอบัางนำ�าเป็ร่ั�ยว	อำาเภอบัางคล้า	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิฉะเชิีงเทรัา)	ออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	ได้ิแก่	แม่ีนำ�ารัะยอง	 

(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานค่าย	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิรัะยอง)	แม่ีนำ�าป็รัะแสำร์ั	(บัริัเวณอำาเภอแกลง	จังหวัดิรัะยอง)	แม่ีนำ�าพังรัาดิ	(บัริัเวณ 

เทศบัาลต่ำาบัลนายายอามี	อำาเภอนายายอามี	จังหวัดิจันทบุัร่ั)	แม่ีนำ�าบัางป็ะกง	(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานสำร้ัาง	จังหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั	 

อำาเภอเมืีอง	อำาเภอบ้ัานโพธิ�	และอำาเภอบัางป็ะกง	จังหวัดิฉะเชิีงเทรัา)	แม่ีนำ�าป็รัาจ่นบุัร่ั	(บัริัเวณอำาเภอศร่ัมีหาโพธิ�	อำาเภอ 

เมืีอง	อำาเภอบ้ัานสำร้ัาง	จังหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั)	แม่ีนำ�านครันายก	(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานนา	อำาเภอองครัักษ์	จังหวัดินครันายก	อำาเภอ 

บ้ัานสำร้ัาง	จังหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั)	ความีสำกป็รักในรูัป็สำารัอินทร่ัย์	(BOD)	ได้ิแก่	แม่ีนำ�ารัะยอง	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิรัะยอง)	 

แม่ีนำ�าป็รัะแสำรั	์(บัริัเวณอำาเภอแกลง	จังหวัดิรัะยอง)	แม่ีนำ�าพังรัาดิ	(บัริัเวณเทศบัาลต่ำาบัลนายายอามี	อำาเภอนายายอามี	จงัหวัดิ 

จันทบุัร่ั)	แม่ีนำ�าบัางป็ะกง	(บัรัิเวณอำาเภอบ้ัานสำร้ัาง	จังหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั	อำาเภอเมีือง	อำาเภอบั้านโพธิ�	และอำาเภอบัางป็ะกง	 
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จังหวัดิฉะเชิีงเทรัา)	แม่ีนำ�าป็รัาจ่นบุัร่ั	(บัรัเิวณอำาเภอกบันิทร์ับุัร่ั	อำาเภอศร่ัมีหาโพธิ�	และอำาเภอเมีอืง	จงัหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั)	แม่ีนำ�า 

นครันายก	(บัริัเวณอำาเภอเมืีอง	อำาเภอบ้ัานนา	จังหวัดินครันายก)	โลหะหนัก	(HM)	ได้ิแก่	แมีงกาน่สำ	(Mn)	แม่ีนำ�ารัะยอง	 

(บัริัเวณอำาเภอบ้ัานค่าย	จังหวัดิรัะยอง	ในเดืิอนพฤษภาคมี	และพฤศจิกายน)	นิกเกิล	(Ni)	และทองแดิง	(Cu)	แม่ีนำ�าบัางป็ะกง	 

(บัริัเวณอำาเภอบัางคล้า	จังหวัดิฉะเชิีงเทรัา	ในเดืิอนพฤศจิกายน)	สำาเหตุ่จากการัรัะบัายนำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจาก 

ชุีมีชีนเมีือง	พื�นท่�ทำาการัเกษต่รั	เช่ีน	การัป็ลูกพืชีสำวนและพืชีไร่ั	และการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	โดิยเฉพาะป็ัญหาคุณภาพนำ�า 

ของแม่ีนำ�ารัะยองในพื�นท่�จังหวัดิรัะยอง	ม่ีสำาเหตุ่หลักมีาจากนำ�าเส่ำยท่�ยังไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีและนิคมี 

อุต่สำาหกรัรัมี

 ภาคใต้	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ีและด่ิ	ซึึ่�งพารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�า	 

ในแหลง่นำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	มีากท่�สุำดิ	คือ	ความีสำกป็รักในรัปู็สำารัอนิทร่ัย	์(BOD)	(ร้ัอยละ	๑๕	ของตั่วอย่างนำ�าทั�งหมีดิ)	และ 

โลหะหนกั	(HM)	เกินค่ามีาต่รัฐานคณุภาพนำ�าในแหลง่นำ�าผิวดิิน	(ร้ัอยละ	๐.๑	ของการัต่รัวจวดัิทั�งหมีดิ)	ได้ิแก่	แมีงกาน่สำ	(Mn)	 

โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิินป็รัะเภทท่�	๓	จำาแนกต่ามีพารัามีิเต่อร์ั	ป็รัะกอบัดิ้วย	 

โดิยจุดิต่รัวจวัดิท่�ค่าออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	และ	BOD	เกินค่ามีาต่รัฐาน	ได้ิแก่	แม่ีนำ�าป็ากพนัง	(บัริัเวณอำาเภอชีะอวดิ	อำาเภอ 

เช่ียรัใหญ่	อำาเภอป็ากพนัง	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี)	ทะเลสำาบัสำงขลา	(บัริัเวณป็ากคลองอู่ต่ะเภา	อำาเภอรััต่ภูมิี	อำาเภอควนเน่ยง	 

จังหวัดิสำงขลา)	ทะเลหลวง	(บัริัเวณป็ากคลองลำาป็ำา	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิพัทลุง)	และทะเลน้อย	(บัริัเวณหมู่ีบ้ัานทะเลน้อย	 

อำาเภอควนขนุน	จังหวัดิพัทลุง)	สำาเหตุ่จากแหล่งกำาเนิดินำ�าเส่ำยท่�ยงัไม่ีได้ิรัับัการับัำาบััดิจากชุีมีชีนและท่าเท่ยบัเรืัอป็รัะมีง	พื�นท่� 

เกษต่รักรัรัมี	เช่ีน	นาข้าว	การัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	และอุต่สำาหกรัรัมีชุีมีชีน	เป็็นต้่น

 จากการติดิตามตรวัจสอับค๋ณ์ภาพนำ�าในแหุล้่งนำ�าสำาคัญทั�วัประเทศ	ชั้่วังเด้ิอันมกราคม	-	ม่นาคม	๒๕๖๔  

จากการัป็รัะเมีนิดัิชีน่คุณภาพนำ�าแหลง่นำ�าผิวดิินของแมีน่ำ�าสำายหลกั	๔๘	สำาย	และแหลง่นำ�านิ�ง	๖	แหลง่	(กวา๊นพะเยา	บังึบัอรัะเพด็ิ	 

หนองหารั	ทะเลน้อย	ทะเลหลวง	และทะเลสำาบัสำงขลา)	แบ่ังเป็็น	๖๕	แหล่งนำ�า	ม่ีจุดิต่รัวจวัดิคุณภาพนำ�า	จำานวน	๓๗๕	จุดิ	 

พบัว่าม่ีแหล่งนำ�าท่�ม่ีคุณภาพนำ�าอยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	ร้ัอยละ	๒	(๑	แหล่งนำ�า)	เกณฑ์์ด่ิ	ร้ัอยละ	๔๗	(๓๑	แหล่งนำ�า)	เกณฑ์์พอใช้ี	 

ร้ัอยละ	๓๗	(๒๔	แหล่งนำ�า)	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	ร้ัอยละ	๑๔	(๙	แหล่งนำ�า)	โดิยแหล่งนำ�าท่�ม่ีคุณภาพนำ�าอยู่ในเกณฑ์์ 

เสืำ�อมีโทรัมี	ได้ิแก่	แม่ีนำ�าลำาต่ะคองต่อนล่าง	(อำาเภอเมืีอง	จังหวัดินครัรัาชีส่ำมีา)	แม่ีนำ�าเจ้าพรัะยาต่อนล่าง	(ตั่�งแต่่อำาเภอ 

บัางกรัวย	จังหวัดินนทบุัร่ั	จนถึึงอำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั)	แม่ีนำ�าท่าจ่นต่อนล่าง	(ตั่�งแต่่อำาเภอนครัชัียศร่ั	จังหวัดิ 

นครัป็ฐมี	จนถึึงป็ากแม่ีนำ�าท่าจ่น	อำาเภอเมืีอง	จังหวัดิสำมุีทรัสำาครั)	แม่ีนำ�าพังรัาดิต่อนบัน	(เทศบัาลต่ำาบัลนายายอามี	อำาเภอ 

นายายอามี	จังหวัดิจันทบุัร่ั)	แม่ีนำ�ากวง	แม่ีนำ�าลพบัุร่ั	แม่ีนำ�าลำาป็าว	แม่ีนำ�ารัะยองต่อนล่าง	(อำาเภอเมีือง	จังหวัดิรัะยอง)	และ 

แม่ีนำ�ายมี	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ข)

	 ๒.๘.๓.๒	ผล้กระทบ
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	คุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิินบัางสำ่วนยังคงม่ีความีเสืำ�อมีโทรัมี	สำ่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 

และภาคต่ะวันออก	ทั�งน่�	ม่ีสำาเหตุ่มีาจากกิจกรัรัมีต่่างๆ	ของมีนุษย์	ทำาให้ม่ีการัรัะบัายนำ�าเส่ำยท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐาน 
จากแหล่งกำาเนิดิมีลพิษลงสู่ำแหล่งนำ�าโดิยต่รัง	เช่ีน	ชุีมีชีน	ร่ัสำอร์ัทหรืัอโรังแรัมี	กิจกรัรัมีทางการัเกษต่รั	การัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	โรังงาน 
อุต่สำาหกรัรัมี	และนิคมีอุต่สำาหกรัรัมี	เป็็นต้่น	ส่ำงผลให้ม่ีป็ริัมีาณการัรัะบัายนำ�าเส่ำยเกินศักยภาพรัองรัับัของแต่่ละแหล่งนำ�า 
ในพื�นท่�ลุ่มีนำ�าวิกฤต่	และคลองสำายสำำาคัญ	นอกจากน่�	รัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีชุีมีชีนของป็รัะเทศม่ีจำานวนไม่ีเพ่ยงพอ	 
องคก์รัป็กครัองสำว่นท้องถิึ�นม่ีข้อจำากัดิในการัจดัิทำาโครังการัจดัิสำรัา้งรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมี	และยงัไม่ีสำามีารัถึรัวบัรัวมีนำ�าเส่ำย 
ท่�เกิดิขึ�นทั�งหมีดิมีาบัำาบััดิไดิ้	ทำาให้ม่ีป็ริัมีาณการัรัะบัายนำ�าเส่ำยเกินศักยภาพรัองรัับัของแต่่ละแหล่งนำ�าในพื�นท่�ลุ่มีนำ�าวิกฤต่	 
รัวมีทั�งม่ีการัลักลอบัทิ�งนำ�าเส่ำยจากโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีในกรัณ่ท่�รัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยทำางานไม่ีม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	ทั�งน่�	นำ�าเส่ำย 
ส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศและสิำ�งแวดิล้อมี	รัวมีทั�งเป็็นอันต่รัายต่่อสุำขภาพอนามัียของป็รัะชีาชีน	ทำาลายทัศน่ยภาพ	และ 
ส่ำงผลต่่อเศรัษฐกิจและการัท่องเท่�ยว	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒.๘.๓.๓	การดิำาเนินงาน
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าผิวดิิน	ดัิงน่�
	 ๑)	 ขับัเคลื�อนแผนป็ฏิบััติ่การัเพื�อยกรัะดัิบัคุณภาพนำ�าในพื�นท่�เป้็าหมีาย	จัดิทำาขึ�นเพื�อป็รัับัป็รุังและยกรัะดัิบั 

คุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าให้เป็็นไป็ต่ามีเป็้าหมีายภายใต่้แผนการัจัดิการัคุณภาพนำ�าของป็รัะเทศ	รัะยะ	๒๐	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๖๑	- 
๒๕๘๐)	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ิจัดิทำาแผนป็ฏิบััติ่การัยกรัะดัิบัคุณภาพนำ�า	๑๔	ลุ่มีนำ�า	ได้ิแก่	(๑)	ลุ่มีนำ�าวัง	(๒)	ลุ่มีนำ�าโขง	 
(๓)	ลุ่มีนำ�าสำาละวิน	(๔)	ลุ่มีนำ�าชีายฝั�งทะเลป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(๕)	ลุ่มีนำ�าสำะแกกรััง	(๖)	ลุ่มีนำ�าแม่ีกลอง	(๗)	ลุ่มีนำ�าโต่นเลสำาป็	 
(๘)	ลุ่มีนำ�ากก	(๙)	ลุ่มีนำ�าเพชีรับัุร่ั	(๑๐)	ลุ่มีนำ�าภาคใต้่ฝั�งต่ะวันออก	(๑๑)	ลุ่มีนำ�าภาคใต่้ฝั�งต่ะวันต่ก	(๑๒)	ลุ่มีนำ�าทะเลสำาบั 
สำงขลา	(๑๓)	ลุ่มีนำ�าปั็ต่ต่าน่	และ	(๑๔)	ลุ่มีนำ�าต่าปี็	และให้สำำานักงานทรััพยากรันำ�าแห่งชีาติ่	ได้ินำาไป็ใช้ีเป็็นข้อมูีลป็รัะกอบั 
การัจัดิทำาแผนแม่ีบัทการัใช้ี	การัพัฒนา	การับัริัหารัจัดิการั	การับัำารุังรัักษา	การัฟ้�นฟูและการัอนุรัักษ์ทรััพยากรันำ�าในเขต่ลุ่มีนำ�า	 
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒)	 ควบัคุมีการัรัะบัายนำ�าเส่ำยจากแหล่งกำาเนิดิ	ได้ิแก่	(๑)	การัจัดิการันำ�าเส่ำยจากภาคชีุมีชีนโดิยสำนับัสำนุน 
องค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�นให้จัดิสำรั้างรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีในพื�นท่�เป้็าหมีาย	ป็รัับัป็รุังฟ้�นฟูรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีและ 
เพิ�มีศักยภาพให้เจ้าหน้าท่�องค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�นและองค์การัจัดิการันำ�าเส่ำยในการัจัดิการันำ�าเส่ำย	(องค์การัจัดิการันำ�าเส่ำย	 

อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	(๒)	รัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีของชุีมีชีนทั�วป็รัะเทศ	และรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยแบับักลุ่มีอาคารัใน	 
พ.ศ.	๒๕๖๓ ม่ีจำานวนรัวมีทั�งสิำ�น	๑๘๓	แห่ง	(ไม่ีรัวมีรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยท่�อยู่รัะหว่างก่อสำร้ัางและรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยท่�ยกเลิกโครังการั)	 
สำามีารัถึบัำาบััดินำ�าเส่ำยได้ิรัวมี	๒.๗	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวัน	(๓)	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นออกเทศบััญญัติ่และจัดิเก็บัค่าบัริัการับัำาบััดิ 
นำ�าเส่ำยแล้ว	จำานวน	๑๙	พื�นท่�	(๒๒	รัะบับั)	เช่ีน	เทศบัาลนครัแมี่สำอดิ	จังหวัดิต่าก	เทศบัาลต่ำาบัลท่าแร่ั	จังหวัดิสำกลนครั	 
และเทศบัาลนครัสำงขลา	เป็็นต้่น	(๔)	ออกป็รัะกาศคณะกรัรัมีการัสิำ�งแวดิล้อมีแห่งชีาติ่	เรืั�อง	กำาหนดิอัต่รัาค่าบัริัการับัำาบััดิ 
นำ�าเส่ำยของรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีขององคก์รัป็กครัองสำว่นท้องถิึ�น	จำานวน	๑๕	องคก์รัป็กครัองสำว่นท้องถิึ�น	ในรัาชีกจิจานุเบักษา	 
เล่มี	๑๓๗	ต่อนพิเศษ	๑๘๖ง	ลงวันท่�	๑๔	สิำงหาคมี	๒๕๖๓	ซึึ่�งเป็็นองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นท่�ใช้ีเงินกองทุนสิำ�งแวดิล้อมี 
ในการัจัดิสำร้ัางรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำย	เช่ีน	เทศบัาลต่ำาบัลบัรับืัอ	จังหวัดิมีหาสำารัคามี	เทศบัาลเมืีองพนัสำนิคมี	จังหวัดิชีลบุัร่ั	 
และองค์การับัริัหารัส่ำวนต่ำาบัลเชิีงทะเล	จังหวัดิภูเก็ต่	เป็็นต้่น	(๕)	จัดิเก็บัค่าธรัรัมีเน่ยมีบัำาบััดินำ�าเส่ำยในพื�นท่�ให้บัริัการันำ�าเส่ำย 
ของโรังควบัคุมีคุณภาพนำ�าในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั	จำานวน	๘	แห่ง	ได้ิแก่	ส่ำ�พรัะยา	รััต่นโกสิำนทร์ั	ช่ีองนนทร่ั	หนองแขมี	 
ทุ่งครุั	ดิินแดิง	จตุ่จักรั	และศูนย์การัศึกษาและอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีบัางซืึ่�อ	กรุังเทพมีหานครั	ครัอบัคลุมีพื�นท่�	๒๑	เขต่ 
การัป็กครัอง	ได้ิแก่	เขต่พรัะนครั	ป้็อมีป็รัาบัศัต่รูัพ่าย	สัำมีพันธวงศ์	บัางรััก	สำาทรั	บัางคอแหลมี	ยานนาวา	ดิินแดิง	รัาชีเทว่	 

พญาไท	ป็ทุมีวัน	บัางซืึ่�อ	จตุ่จักรั	 ห้วยขวาง	หนองแขมี	บัางแค	ภาษ่เจริัญ	 ดุิสิำต่	 ทุ่งครุั	จอมีทอง	และรัาษฎร์ับูัรัณะ	 
โดิยอยู่รัะหว่างการัจัดิทำารัะเบ่ัยบัและป็รัะกาศท่�เก่�ยวข้องกับัข้อบััญญัติ่ฯ	(กรุังเทพมีหานครั อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	และ	 
(๖)	การัจัดิการันำ�าเส่ำยเกษต่รักรัรัมี	ได้ิแก่	(๖.๑)	ส่ำงเสำริัมีเกษต่รักรัให้ม่ีรัะบับัการัทำาเกษต่รัท่�ไม่ีก่อให้เกิดิมีลภาวะต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	และ 
กำาหนดิมีาต่รัการัด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีเพื�อลดิผลกรัะทบัจากปั็ญหาเรืั�องกลิ�นเหม็ีน	นำ�าเส่ำย	และปั็ญหาด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีอื�นๆ	เช่ีน	 
โครังการัสำง่เสำริัมีการัเล่�ยงสุำกรัท่�เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	(โครังการัฟารัม์ีรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมี)	เพื�อกรัะตุ้่นให้เกษต่รักรัต่รัะหนักและ 
เกิดิจิต่สำำานึกในการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีฟาร์ัมีสุำกรั	และเสำริัมีสำร้ัางความีรู้ัความีเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับัเกษต่รักรัในการัป็รัะยกุต์่ 
เทคโนโลยห่รืัอแนวทางป็ฏิบััติ่ท่�เหมีาะสำมีในการัจัดิการัของเส่ำยจากฟาร์ัมีสุำกรั	นอกจากน่�	ยงัช่ีวยลดิผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี 
และสุำขอนามีัยของชีุมีชีน	และ	(๖.๒)	เฝ้ารัะวังสำถึานการัณ์นำ�าจากแหล่งกำาเนิดิมีลพิษฟารั์มีสุำกรั	โดิยม่ีการัเก็บัตั่วอย่างนำ�า 
จากฟาร์ัมีสุำกรัท่�เข้าร่ัวมีโครังการัฟาร์ัมีรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีเพื�อต่รัวจวิเครัาะห์คุณภาพนำ�า	จำานวน	๒๐๐	ตั่วอย่าง	(กรัมีป็ศุสัำต่ว์ 
อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒.๘.๓.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณคุ์ณภาพนำ�าในแหลง่นำ�าผิวดิิน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	อยูใ่นเกณฑ์์ด่ิ	ร้ัอยละ	๓๙	อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ี	 

ร้ัอยละ	๔๓	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	ร้ัอยละ	๑๘	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบักับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	แหล่งนำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ีถึึงด่ิมีากคิดิเป็็น 
ร้ัอยละ	๘๒	เท่ากัน	และแหล่งนำ�าท่�อยูใ่นเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีร้ัอยละ	๑๘	ม่ีค่าเท่ากับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	 
คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์ด่ิ	รัองลงมีา	คือ	ภาคใต้่	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ีและด่ิ	ภาคต่ะวันออกและ 
ภาคเหนือ	คุณภาพส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ี	และภาคกลาง	คุณภาพนำ�าส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ีและเสืำ�อมีโทรัมี	ต่ามีลำาดัิบั	 
สำำาหรัับัสำถึานการัณคุ์ณภาพนำ�าในแหลง่นำ�าผิวดิินในชีว่งเดืิอนมีกรัาคมี	-	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	พบัวา่	ส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์ด่ิ	ร้ัอยละ 
๔๗	รัองลงมีา	คือ	เกณฑ์์พอใช้ี	ร้ัอยละ	๓๗

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานป้็องกันและแก้ไขปั็ญหาคุณภาพนำ�าและนำ�าเส่ำย	โดิยจัดิการัขับัเคลื�อน 
แผนป็ฏิบััติ่การั	เพื�อยกรัะดิับัคุณภาพนำ�าในพื�นท่�เป้็าหมีาย	จัดิทำาขึ�นเพื�อป็รัับัป็รุังและยกรัะดิับัคุณภาพนำ�าในแหล่งนำ�าให้เป็็น 
ไป็ต่ามีเป้็าหมีายภายใต้่แผนการัจัดิการัคุณภาพนำ�าของป็รัะเทศ	รัะยะ	๒๐	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	ดิำาเนินการัต่ามีนโยบัาย 
เร่ังด่ิวนของรััฐบัาลจัดิทำามีาต่รัการัเพื�อรัองรัับัภัยแล้ง	กำาหนดิแนวทางการัฟ้�นฟูคุณภาพนำ�าบัาดิาลให้เหมีาะสำมีกับัสำภาพพื�นท่�	 
ควบัคุมีการัรัะบัายนำ�าเส่ำยจากแหล่งกำาเนิดิ	อาทิ	การัจัดิการันำ�าเส่ำยจากภาคชุีมีชีนโดิยสำนับัสำนุนองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น 
ให้จัดิสำร้ัางรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีในพื�นท่�เป้็าหมีาย	รัวมีทั�งส่ำงเสำริัมีเกษต่รักรัให้ม่ีรัะบับัการัทำาเกษต่รัท่�ไม่ีก่อให้เกิดิมีลภาวะ 
ต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	และกำาหนดิมีาต่รัการัดิ้านสิำ�งแวดิล้อมีเพื�อลดิผลกรัะทบัจากป็ัญหาเรืั�องกลิ�นเหม็ีน	นำ�าเส่ำย	และปั็ญหาด้ิาน 

สิำ�งแวดิล้อมีอื�นๆ	(รูัป็ท่�	๒.๔๕)

ข้้อัเสนอัแนะ
การัเร่ังสำร้ัางรัะบับัรัวบัรัวมีและบัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีชุีมีชีน	ผลักดัินการันำานำ�าเส่ำยเข้ารัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมี	เพิ�มีป็รัะสิำทธิภาพ 

องคก์รัป็กครัองสำว่นท้องถิึ�นบัริัหารัจัดิการัรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำย	ส่ำงเสำริัมีการัใช้ีถัึงบัำาบััดินำ�าเส่ำยสำำาเร็ัจรูัป็ป็รัะสิำทธิภาพสูำง	ผลักดัิน 
องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นท่�ม่ีรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีชุีมีชีนเก็บัค่าบัริัการับัำาบััดินำ�าเส่ำย	และให้องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น 
ควบัคุมีการัจัดิการันำ�าเส่ำย

หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	และองค์การัจัดิการันำ�าเส่ำย
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รูปท่�	๒.๔๓	แนวัโน้มสถานการณ์์ค๋ณ์ภาพนำ�าทะเล้ชั้ายฝั�งทั�วัประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓	
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ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)

๒.๘.๔	ค๋ณ์ภาพนำ�าทะเล้ชั้ายฝั�ง

	 ๒.๘.๔.๑	สถานการณ์์
	 คุณภาพนำ�าทะเลชีายฝั�ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ส่ำวนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์์ด่ิรัอ้ยละ	๖๐	(เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	 

รัองลงมีา	เกณฑ์์พอใช้ีร้ัอยละ	๒๗	(เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีร้ัอยละ	๗	(ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	 
เกณฑ์์ด่ิมีากร้ัอยละ	๔	(เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีมีากร้ัอยละ	๒	(เท่ากับั	พ.ศ.	๒๕๖๒)	โดิยม่ี 
แหล่งนำ�าท่�อยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	๘	จุดิ	ได้ิแก่	บัริัเวณท่าเรืัอ	เกาะล้าน	จังหวัดิชีลบุัร่ั	บัริัเวณอ่าวพร้ัาว	เกาะเสำม็ีดิ	จังหวัดิ 
รัะยอง	บัรัิเวณบ้ัานหน้าทับั	อ่าวบัางสำน	จังหวัดิชุีมีพรั	และบัรัิเวณท่าเรืัอเฟอรั่�	 เกาะพะงัน	จังหวัดิสุำรัาษฎรั์ธาน่	และ 
ม่ีแหล่งนำ�าท่�อยู่ในเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีมีาก	๔	จุดิ	ได้ิแก่	บัริัเวณหน้าโรังงานฟอกย้อมี	กมี.	๓๕	บัริัเวณป็ากคลอง	๑๒	ธันวา	 
และบัริัเวณป็ากแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	จังหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั	และศร่ัรัาชีา	(เกาะลอย)	จังหวัดิชีลบุัร่ั	จากการัเป็ร่ัยบัเท่ยบักับั 
มีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าทะเล	พบัว่า	ฟอสำเฟต่	-	ฟอสำฟอรััสำ	(PO4

3--P)	ไนเต่รัท	-	ไนโต่รัเจน	(NO3
--N)	แอมีโมีเน่ยรัวมี	(NH3)	 

แบัคท่เร่ัยกลุ่มีโคลิฟอร์ัมีทั�งหมีดิ	(TCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	(FCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีเอ็นเทอโรัคอกไค	ค่าความี 
เป็็นกรัดิ	-	ด่ิาง	และโลหะหนัก	ม่ีค่าไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคณุภาพนำ�าทะเล	โดิยในพื�นท่�อ่าวไทยต่อนในพบัจุดิเก็บัตั่วอยา่งท่�ม่ี 
ค่าไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าทะเลมีากกว่าพื�นท่�อื�น	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	คุณภาพนำ�าทะเล 
ส่ำวนใหญ่อยู่ในรัะดัิบัพอใช้ีถึึงด่ิ	 โดิยสัำดิส่ำวนของคุณภาพนำ�าทะเลท่�อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ีถึึงด่ิม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	 ซึึ่�งตั่�งแต่่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ม่ีแนวโน้มีการัเป็ล่�ยนแป็ลงในทิศทางท่�เสืำ�อมีโทรัมีลง	อยา่งไรัก็ต่ามี	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๓	คุณภาพ 
นำ�าทะเลถืึอว่าม่ีคุณภาพท่�ด่ิขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๔๓	และรูัป็ท่�	๒.๔๔)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 สำำาหรัับัคุณภาพนำ�าทะเลชีายฝั�งรัายพื�นท่�ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	สำรุัป็ได้ิดัิงน่�
	 อ่ัาวัไทยตอันใน	เป็็นพื�นท่�การัใช้ีป็รัะโยชีน์ป็รัะเภทท่�	๑	เพื�อการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ป็รัะเภทท่�	๒	 

เพื�อการัอนุรัักษ์แหล่งป็ะการััง	ป็รัะเภทท่�	๓	เพื�อการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	ป็รัะเภทท่�	๔	เพื�อการันันทนาการั	ป็รัะเภทท่�	๕	 
เพื�อการัอุต่สำาหกรัรัมีและท่าเรืัอ	และป็รัะเภทท่�	๖	สำำาหรัับัเขต่ชุีมีชีน	ครัอบัคลุมีชีายฝั�งทะเลใน	๗	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิชีลบุัร่ั	 
ฉะเชิีงเทรัา	สำมีุทรัป็รัาการั	กรุังเทพมีหานครั	สำมีุทรัสำาครั	สำมีุทรัสำงครัามี	และเพชีรับุัร่ั	จำานวน	๔๔	จุดิ	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์ด่ิ	 
๑๓	จุดิ	เกณฑ์์พอใช้ี	๑๔	จุดิ	เสืำ�อมีโทรัมี	๑๓	จุดิ	และเสืำ�อมีโทรัมีมีาก	๔	จุดิ	ไม่ีพบับัริัเวณท่�ม่ีคุณภาพนำ�าอยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	 
เนื�องจากบัริัเวณอ่าวไทยต่อนในเป็็นพื�นท่�ท่�ได้ิรัับัอิทธิพลของแม่ีนำ�าสำายหลัก	๔	สำาย	คือ	แม่ีนำ�าแม่ีกลอง	แม่ีนำ�าท่าจ่น	 
แม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	และแม่ีนำ�าบัางป็ะกง	ไหลลงสู่ำพื�นท่�ดัิงกล่าว	จึงพบัว่าม่ีปั็ญหาคุณภาพนำ�าทะเลมีากกว่าพื�นท่�อื�นๆ	โดิย 
พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานฯ	ได้ิแก่	ความีเป็็นกรัดิ	-	ด่ิาง	(pH)	ออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	ฟอสำเฟต่	-	ฟอสำฟอรััสำ	 
(PO4

3--P)	แอมีโมีเน่ยรัวมี	(NH3)	ไนเต่รัท	-	ไนโต่รัเจน	(NO3
--N)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีโคลิฟอร์ัมีทั�งหมีดิ	(TCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มี 

ฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	(FCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีเอ็นเทอโรัคอกไค	ทองแดิง	(Cu)	และปิ็โต่รัเล่ยมีไฮ่โดิรัคาร์ับัอนรัวมี
	 อ่ัาวัไทยฝั�งตะวัันอัอัก	 ส่ำวนใหญ่เป็็นพื�นท่�การัใช้ีป็รัะโยชีน์ป็รัะเภทท่�	๑	เพื�อการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	 

ป็รัะเภทท่�	๒	เพื�อการัอนุรัักษ์แหล่งป็ะการััง	ป็รัะเภทท่�	๓	เพื�อการัเพาะเล่�ยงสัำต่ว์นำ�า	และป็รัะเภทท่�	๖	สำำาหรัับัเขต่ชุีมีชีน	 
ครัอบัคลุมีชีายฝั�งทะเลใน	๓	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิต่รัาดิ	จันทบุัร่ั	และรัะยอง	คุณภาพนำ�าทะเลชีายฝั�ง	จำานวน	๓๖	จุดิ	พบัว่า	 
อยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	๑	จุดิ	เกณฑ์์ด่ิ	๒๓	จุดิ	เกณฑ์์พอใช้ี	๑๐	จุดิ	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	๒	จุดิ	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามี 
มีาต่รัฐานฯ	ได้ิแก่	ออกซึ่ิเจนละลาย	(DO)	ฟอสำเฟต่	-	ฟอสำฟอรััสำ	(PO4

3--P)	แอมีโมีเน่ยรัวมี	(NH3)	ไนเต่รัท	-	ไนโต่รัเจน	 
(NO3

--N)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีโคลิฟอร์ัมีทั�งหมีดิ	(TCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	(FCB)	และแบัคท่เร่ัยกลุ่มีเอ็นเทอโรัคอกไค
	 อ่ัาวัไทยฝั�งตะวัันตก	เป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีการัใช้ีป็รัะโยชีน์ป็รัะเภทท่�	๑	เพื�อการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	ป็รัะเภทท่�	๒	 

เพื�อการัอนุรัักษ์ป็ะการัังครัอบัคลมุีชีายฝั�งทะเลใน	๕	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขนัธ์	ชุีมีพรั	สุำรัาษฎรัธ์าน่	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	 
และสำงขลา	จำานวน	๖๔	จุดิ	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	๓	จุดิ	เกณฑ์์ด่ิ	๔๒	จุดิ	เกณฑ์์พอใช้ี	๑๘	จุดิ	เกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมี	๑	จุดิ	 
พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานฯ	ได้ิแก่	ออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	ฟอสำเฟต่	-	ฟอสำฟอรััสำ	(PO4

3--P)	แอมีโมีเน่ยรัวมี	 
(NH3)	ไนเต่รัท	-	ไนโต่รัเจน	(NO3

--N)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีโคลิฟอร์ัมีทั�งหมีดิ	(TCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	(FCB)	 
และแบัคท่เร่ัยกลุ่มีเอ็นเทอโรัคอกไค

	 ชั้ายฝั�งอัันดิามัน	เป็็นพื�นท่�ท่�ม่ีการัใช้ีป็รัะโยชีน์ป็รัะเภทท่�	๑	เพื�อการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	ป็รัะเภทท่�	๒	 
เพื�อการัอนุรัักษ์ป็ะการััง	และป็รัะเภทท่�	๖	สำำาหรัับัเขต่ชุีมีชีน	ครัอบัคลุมีชีายฝั�งทะเลใน	๖	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิรัะนอง 
พังงา	ภูเก็ต่	กรัะบ่ั�	ต่รััง	และสำตู่ล	พื�นท่�ชีายฝั�งอันดิามัีนส่ำวนใหญ่เป็็นชีายหาดิท่องเท่�ยว	และหมู่ีเกาะจำานวน	๖๖	จุดิ	 
พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์ด่ิมีาก	๔	จุดิ	 เกณฑ์์ด่ิ	๔๘	จุดิ	และเกณฑ์์พอใช้ี	๑๔	จุดิ	พารัามิีเต่อร์ัท่�ไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานฯ	 
ได้ิแก่	ออกซิึ่เจนละลาย	(DO)	ฟอสำเฟต่	-	ฟอสำฟอรััสำ	(PO4

4--P)	แอมีโมีเน่ยรัวมี	(NH3)	ไนเต่รัท	-	ไนโต่รัเจน	(NO3
--N)	 

แบัคท่เร่ัยกลุ่มีโคลิฟอร์ัมีทั�งหมีดิ	(TCB)	แบัคท่เร่ัยกลุ่มีฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	(FCB)	และแบัคท่เร่ัยกลุ่มีเอ็นเทอโรัคอกไค
 จากการติดิตามตรวัจสอับค๋ณ์ภาพนำ�าทะเล้	ครั�งท่�	๑	ระหุว่ัางเด้ิอันก๋มภาพันธ์	-	ม่นาคม	๒๕๖๔	ท่�ต่รัวจวัดิ 

ทั�งหมีดิ	๒๑๔	จุดิ	ป็รัะเมิีนจากค่าดัิชีน่คุณภาพนำ�าทะเล	พบัว่า	ม่ีแหล่งนำ�าทะเลท่�อยู่ในรัะดัิบัด่ิมีาก	ร้ัอยละ	๓	จำานวน	๗	จุดิ	 
รัะดัิบัด่ิ	ร้ัอยละ	๕๕	จำานวน	๑๑๘	จุดิ	รัะดัิบัพอใช้ี	ร้ัอยละ	๓๗	จำานวน	๗๙	จุดิ	รัะดัิบัเสืำ�อมีโทรัมี	ร้ัอยละ	๓	จำานวน	๗	จุดิ 
และรัะดัิบัเสืำ�อมีโทรัมีมีาก	ร้ัอยละ	๒	จำานวน	๓	จุดิ	(การัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าทะเลม่ีการัดิำาเนินการัปี็ละ	๒	ครัั�ง	ครัั�งท่�	๑	 
รัะหว่างเดืิอนกุมีภาพันธ์	-	ม่ีนาคมี	และครัั�งท่�	๒	รัะหว่างเดืิอนมิีถุึนายน	-	กรักฎาคมี)	เมืี�อเป็ร่ัยบัเท่ยบัค่าดัิชีน่คุณภาพนำ�าทะเล 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ในช่ีวงเด่ิยวกันกับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	(เนื�องจากใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ช่ีวงเวลาในการัดิำาเนินการัสำำารัวจและเก็บัตั่วอย่าง 
อยูใ่นช่ีวงป็รัะกาศล็อกดิาวน์ทำาให้ไม่ีสำามีารัถึดิำาเนินการัเก็บัตั่วอยา่งได้ิ)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	รัะดัิบัดัิชีน่คุณภาพนำ�าทะเลส่ำวนใหญ่ 
อยูใ่นเกณฑ์์พอใช้ี	-	ด่ิมีาก	ซึึ่�งอยูใ่นเกณฑ์์คุณภาพนำ�าทะเลท่�สำามีารัถึนำามีาใช้ีป็รัะโยชีน์ได้ิ	มีากกว่าร้ัอยละ	๙๐	ของดิชัีน่คุณภาพ 
นำ�าทะเลทั�วป็รัะเทศ	อยา่งไรัก็ต่ามี	เมืี�อเท่ยบักับัมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าทะเลในรัายพารัามิีเต่อร์ัแล้ว	ยังพบัว่าส่ำวนใหญ่ยงัไม่ีเป็็น 
ไป็ต่ามีมีาต่รัฐานคุณภาพนำ�าทะเล	โดิยเฉพาะพารัามิีเต่อร์ัแอมีโมีเน่ยรัวมี	และแบัคท่เร่ัยกลุ่มีฟีคอลโคลิฟอร์ัมี	ท่�ม่ีบัริัเวณท่�พบั 
ค่าไม่ีเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐานเพิ�มีมีากขึ�นกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒.๘.๔.๒	ผล้กระทบ
	 จากสำถึานการัณ์คุณภาพนำ�าชีายฝั�งทะเล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์พอใช้ีถึึงด่ิมีาก	เพิ�มีขึ�นจาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็็นผลมีาจากสำถึานการัณ์การัลดิลงของผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศ	(จำานวนป็รัะชีากรั	จำานวนนักท่องเท่�ยว 
ภายในป็รัะเทศทั�งชีาวไทยและต่่างชีาติ่	อัต่รัาการัเข้าพักโรังแรัมีในพื�นท่�จังหวัดิท่�ติ่ดิชีายฝั�งทะเล	จำานวนโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	 
พื�นท่�ทำาการัเกษต่รักรัรัมี	ทำาให้นำ�าเส่ำยจากกรัะบัวนการัผลิต่ในโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	นำ�าเส่ำยจากการัใช้ีนำ�าของชุีมีชีนและ 
การัท่องเท่�ยว	นำ�าเส่ำยจากกิจกรัรัมีทางเรืัอท่องเท่�ยว	เรืัอป็รัะมีง	และจากสำถึานป็รัะกอบัการัขนาดิเล็ก	อุต่สำาหกรัรัมีชีุมีชีน 
ลดิลง	อยา่งไรัก็ต่ามี	ยังม่ีแหล่งนำ�าท่�ยงัคงเสืำ�อมีโทรัมีและเสืำ�อมีโทรัมีมีาก	สำาเหตุ่ส่ำวนใหญ่เกิดิจากผู้ป็รัะกอบัการัขาดิการัจัดิการั 
นำ�าเส่ำยท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	การัป็รัับัเป็ล่�ยนการัใช้ีป็รัะโยชีน์ของอาคารัทำาให้รัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยท่�ม่ีอยูไ่ม่ีสำามีารัถึบัำาบััดินำ�าเส่ำยให้ 
เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐาน	โดิยนำ�าเส่ำยท่�ม่ีการัรัะบัายลงสู่ำชีายหาดิจากกิจกรัรัมีต่่างๆ	เหล่าน่�	ได้ิส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับันิเวศและ 
สิำ�งแวดิล้อมี	รัวมีทั�งเศรัษฐกิจและการัท่องเท่�ยว	ทั�งน่�	สำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้ม่ีมีาต่รัการัทำางาน 
ท่�บ้ัาน	และการัควบัคุมีการัเดิินทางเข้าออกป็รัะเทศไทยของนักท่องเท่�ยว	ภาคอุต่สำาหกรัรัมีป็รัับัลดิกำาลังการัผลิต่	และบัริัการั 
ด้ิานการัท่องเท่�ยวท่�นักท่องเท่�ยวเข้าพักและใช้ีบัริัการัท่�พักลดิลง	เมืี�อม่ีป็ริัมีาณการัใช้ีนำ�าลดิลงส่ำงผลให้ป็ริัมีาณนำ�าเส่ำยท่�เกิดิขึ�น 
ลดิลงต่ามีไป็ด้ิวย	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๔๖๔ก)

	 ๒.๘.๔.๓	การดิำาเนินงาน
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานคุณภาพนำ�าทะเลชีายฝั�ง	ดัิงน่�
	 ๑)	 ติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าทะเล	รัวมี	๒๑๐	จุดิ	ครัอบัคลุมีพื�นท่�ชีายฝั�งทะเล	๒๑	จังหวัดิ	(กรัมีควบัคุมี 

มีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	และจัดิทำารัะบับัฐานข้อมูีลท่�เชืี�อมีต่่อรัะบับัสำนับัสำนุนการัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัมีลพิษทางทะเล	รัะหว่างหน่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้อง	เพื�อรัองรัับัการัเชืี�อมีโยงข้อมูีลเข้าสู่ำรัะบับัป็รัะมีวลผล	ช่ี�เป้็ามีลพิษทางทะเลและชีายฝั�ง	รัวมีไป็ถึึงการัเปิ็ดิให้บัริัการั 
ภูมิีสำารัสำนเทศแบับัออนไลน์รัองรัับัการัแลกเป็ล่�ยนข้อมูีลรัะหว่างรัะบับัหรืัอหน่วยงานต่่างๆ	ซึึ่�งม่ีการัต่รัวจวัดิแบับัใกล้เค่ยงเวลา 
จริัง	ครัอบัคลุมีทั�งในพื�นท่�อ่าวไทยและทะเลอันดิามัีน	ป็รัะกอบัดิ้วย	ข้อมูีลจากรัะบับัเรัดิารั์ชีายฝั�ง	ข้อมูีลจากแบับัจำาลอง 
เชิีงพื�นท่�ทางทะเล	ข้อมูีลจากรัะบับัแสำดิงตั่วต่นเรืัออัต่โนมัีติ่	และแบับัจำาลองวิเครัาะห์ทิศทางการัเคลื�อนท่�ของมีลพิษทางทะเล	 
ทั�งน่�	ผู้ดูิแลรัะบับัจะทำาการัสำร้ัางรัายงานการัติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัเหตุ่การัณ์มีลพิษทางทะเล	และส่ำงออกรัายงาน	เพื�อแจ้งเตื่อน 
ไป็ยังหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องท่�ม่ีอำานาจหน้าท่�ในการับัริัหารัจัดิการัมีลพิษ	ผ่านสืำ�อออนไลน์ต่่างๆ	เช่ีน	อ่เมีล	แอป็พลิเคชัีนไลน์	 
และเว็บัไซึ่ต์่	เป็็นต้่น	(สำำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่อวกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน),	๒๕๖๔)

	 ๒)	 บูัรัณาการัการัทำางานร่ัวมีกันรัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการัติ่ดิต่ามี	ป้็องกัน	แก้ไขสำถึานการัณ์มีลพิษ 
ทางทะเล	โดิยเชืี�อมีโยงชัี�นข้อมูีลกรัะแสำนำ�าจากรัะบับัเรัดิาร์ัชีายฝั�งและแบับัจำาลอง	Particle	Tracking	เข้าสู่ำรัะบับัฐานข้อมูีล 
เชิีงพื�นท่�การัเป็ล่�ยนแป็ลงพื�นท่�ชีายฝั�งทะเลไทย	(Thailand	Coastal	Spatial	Database	System)	และฐานข้อมูีล 
ภูมิีสำารัสำนเทศกลาง	เพื�อบูัรัณาการัข้อมูีลทางทะเลและชีายฝั�ง	(Central	Spatial	Database	for	Marine	and	Coastal	 
Integration)	(สำำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่อวกาศและภูมิีสำารัสำนเทศ	(องค์การัมีหาชีน),	๒๕๖๔)

	 ๒.๘.๔.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 สำถึานการัณ์คุณภาพนำ�าชีายฝั�งทะเลใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์ด่ิร้ัอยละ	๖๐	(เพิ�มีขึ�นจาก	 

พ.ศ.	๒๕๖๒)	รัองลงมีา	เกณฑ์์พอใช้ีร้ัอยละ	๒๗	(เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีร้ัอยละ	๗	(ลดิลงจาก	 
พ.ศ.	๒๕๖๒)	เกณฑ์์ด่ิมีากร้ัอยละ	๔	(เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒)	และเกณฑ์์เสืำ�อมีโทรัมีมีากร้ัอยละ	๒	(เท่ากับั	พ.ศ.	๒๕๖๒) 
สำำาหรัับัสำถึานการัณ์คุณภาพนำ�าชีายฝั�งทะเลในช่ีวงเดืิอนกุมีภาพันธ์	-	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	พบัว่า	คุณภาพนำ�าทะเลส่ำวนใหญ่อยู่ใน 
เกณฑ์์พอใช้ี	-	ด่ิมีาก	ซึึ่�งอยู่ในเกณฑ์์คุณภาพนำ�าทะเลท่�สำามีารัถึนำามีาใช้ีป็รัะโยชีน์ได้ิมีากกว่าร้ัอยละ	๙๐	ของดัิชีน่คุณภาพ 
นำ�าทะเลทั�วป็รัะเทศ

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัต่ิดิต่ามีต่รัวจสำอบัคุณภาพนำ�าทะเลครัอบัคลุมีพื�นท่�ชีายฝั�งทะเล	๒๑	จังหวัดิ	 
และม่ีการัจดัิทำารัะบับัฐานขอ้มูีลท่�เชืี�อมีต่่อรัะบับัสำนบััสำนนุการัต่ดิิต่ามีต่รัวจสำอบัมีลพษิทางทะเล	รัะหวา่งหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	 
เพื�อรัองรัับัการัเชืี�อมีโยงข้อมูีลเข้าสู่ำรัะบับัป็รัะมีวลผล	ช่ี�เป้็ามีลพิษทางทะเลและชีายฝั�ง	รัวมีทั�งบูัรัณาการัการัทำางานร่ัวมีกัน 
รัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการัติ่ดิต่ามี	ป้็องกัน	แก้ไขสำถึานการัณ์มีลพิษทางทะเล	(รูัป็ท่�	๒.๔๕)
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ข้้อัเสนอัแนะ
ป็รัับัป็รุังกฎหมีายท่�เก่�ยวข้องกับัคุณภาพนำ�าทะเลชีายฝั�ง	โดิยการัรัวบัรัวมีมีาต่รัการัต่่างๆ	ให้อยู่ภายใต้่กฎหมีาย 

แบับัเด่ิยวกัน	เพื�อให้เกิดิความีชัีดิเจนในการัป็ฏิบััติ่และการับัังคับัใช้ี
หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีทรััพยากรัทางทะเลและชีายฝั�ง	และกรัมีป็รัะมีง

รูปท่�	๒.๔๕	 แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ค๋ณ์ภาพนำ�า

- การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

  เกษตรกรรม และการทองเท่ียว 

- การขยายตัวของชุมชนเมือง

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 

  ชุมชน และการทองเท่ียว

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- คุณภาพแหลงน้ําผิวดินสวนใหญ

  อยูในเกณฑพอใชถึงดี

- คุณภาพน้ําทะเลชายฝงสวนใหญ

  อยูในเกณฑพอใชถึงดีมาก

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทํากฎหมายและบริหารจัดการคุณภาพน้ํา

- ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม และเฝาระวัง

  คุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเลชายฝง 

- เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก

  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา

  โดยการมีสวนรวม

- สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด

  ในภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบ (Impact: I) 

- คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

- ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม
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๒.๘.๕	ข้ยะมูล้ฝอัย	ข้อังเส่ยอัันตราย	มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั	แล้ะสารอัันตราย

	 ๒.๘.๕.๑	ข้ยะมูล้ฝอัย
	 ๑)	 สถานการณ์์
	 	 ป็รัะเทศไทยม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยเกิดิขึ�นทั�วป็รัะเทศใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยเกิดิขึ�น 

ป็รัะมีาณ	๒๕.๓๗	ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๑๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๒๘.๗๑	ล้านตั่น	สำาเหตุ่ท่�ป็ริัมีาณขยะมูีลฝอย 
ลดิลง	เนื�องจากม่ีการัควบัคมุีการัเดิินทางของนกัท่องเท่�ยวจากต่่างป็รัะเทศมีาป็รัะเทศไทย	ป็รัะกอบักบััม่ีมีาต่รัการักำาหนดิให้ 
ป็ฏิบััติ่งานท่�บ้ัานเพิ�มีขึ�น	โดิยม่ีอัต่รัาการัเกิดิขยะมูีลฝอย	๑.๐๕	กิโลกรััมีต่่อคนต่่อวัน	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีอัต่รัา 
การัเกิดิขยะมูีลฝอย	๑.๑๘	กิโลกรััมีต่่อคนต่่อวัน	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 สำำาหรัับัการัจัดิการัขยะมูีลฝอยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 ม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยท่�ถูึกนำาไป็กำาจัดิ 
อยา่งถูึกต้่อง	๙.๑๓	ล้านตั่น	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๖	ของป็ริัมีาณขยะมีลูฝอยทั�งหมีดิ	ลดิลงร้ัอยละ	๗	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	 
๙.๘๑	ล้านตั่น	ส่ำวนท่�เหลือเป็็นขยะมูีลฝอยท่�ถูึกกำาจัดิอยา่งไม่ีถึกูต้่องป็รัะมีาณ	๗.๘๘	ล้านตั่น	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๑	ของป็ริัมีาณ 
ขยะมูีลฝอยทั�งหมีดิ	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒๔	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๖.๓๘	ล้านตั่น	ส่ำวนขยะมูีลฝอยท่�ถูึกนำากลับัมีาใช้ี 
ป็รัะโยชีน์ใหม่ีม่ีป็รัะมีาณ	๘.๓๖	ล้านตั่น	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๓	ของป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยทั�งหมีดิ	ลดิลงร้ัอยละ	๓๓	จาก 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๑๒.๕๒	ลา้นตั่น	ทั�งน่�	จะเหน็ได้ิว่าป็ริัมีาณขยะมีลูฝอยท่�ถูึกนำาไป็กำาจัดิอยา่งถูึกต้่องและขยะมีลูฝอย 
ท่�ถูึกนำากลบััมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ใหม่ีม่ีป็ริัมีาณลดิลง	และป็รัมิีาณขยะมีลูฝอยท่�ถูึกกำาจัดิอยา่งไม่ีถูึกต้่องม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�น	เนื�องจาก 
ปั็จจัยท่�เก่�ยวข้องหลายป็รัะเด็ิน	ได้ิแก่	การัหวั�นเกรังการัแพร่ัเชืี�อจากการัลักลอบัทิ�งขยะมูีลฝอยชุีมีชีนท่�อาจม่ีเชืี�อโรัค 
ในสำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	และวิกฤต่การัณ์เศรัษฐกิจของโลกท่�ต่กต่ำ�าจากผลกรัะทบัของสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิ 
ของโรัคโควิดิ	19	ส่ำงผลให้ร้ัานรัับัซืึ่�อของเก่าหลายแห่งต้่องปิ็ดิตั่วลง	ซึ่าเล้ง/คนเก็บัของเก่าหวั�นเกรังเชืี�อโรัค	จึงไม่ีเข้ามีา 
คัดิแยกขยะ	ทำาให้ป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชุีมีชีนท่�ถูึกนำากลับัมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ลดิลง	อยา่งไรัก็ต่ามี	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	 
พบัว่า	ป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยท่�เกิดิขึ�นม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๔๖)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชุีมีชีนใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ในช่ีวงตั่�งแต่่เดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	 
คาดิว่าม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชุีมีชีนเกิดิขึ�นป็รัะมีาณ	๑๒.๕๑	ล้านตั่น	หรืัอป็รัะมีาณ	๖๙,๑๐๓	ตั่นต่่อวัน	(ข้อมูีล	ณ	เดืิอน 
มีกรัาคมี	-	พฤษภาคมี	๒๕๖๔)	ซึึ่�งป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชีมุีชีนใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีแนวโน้มีลดิลงร้ัอยละ	๑	จากช่ีวงเวลาเด่ิยวกัน 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชุีมีชีนเกิดิขึ�นป็รัะมีาณ	๑๒.๖๒	ล้านตั่น	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๔๖	ปริมาณ์ข้ยะมูล้ฝอัยช๋ั้มชั้นท่�เกิดิขึ้�น	การนำากลั้บมาประโยชั้น์ใหุม่	การกำาจัดิอัย่างถูกต้อัง	แล้ะไม่ถูกต้อัง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๒๕.๓๕ ๒๔.๗๓
๒๖.๗๗ ๒๖.๑๙ ๒๖.๘๕ ๒๗.๐๖ ๒๗.๓๗ ๒๗.๙๓

๑๕.๖๑

๑๓.๖๒ ๑๔.๑๓ ๑๓.๔๙ ๑๓.๕๗
๑๑.๖๘ ๑๑.๖๙

๑๐.๘๕

๕.๖๔ ๕.๘๓
๗.๔๙ ๗.๘๘ ๘.๓๔

๙.๕๗
๙.๗๖

๗.๓๒

๔.๑๐
๕.๒๘ ๕.๑๕ ๔.๘๒ ๔.๙๔

๕.๘๑

๗.๑๗

ป (พ.ศ.)
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การนำกลับมาใชประโยชนใหม
การกำจัดอยางไมถูกตอง

การกำจัดอยางถูกตอง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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๘.๓๖
๙.๑๓

๑๒.๕๒

๙.๘๑

๓๕

๘.๕๑

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)
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	 	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์การันำาเข้า	-	ส่ำงออกเศษพลาสำติ่กของป็รัะเทศไทยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณ 
การันำาเข้า	๑๕๐,๘๐๗,๓๑๒	กิโลกรััมี	ลดิลงรั้อยละ	๕๓.๓๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้า	๓๒๓,๑๖๗,๐๖๕	 
กิโลกรััมี	และม่ีป็ริัมีาณการัส่ำงออก	๘๕,๖๓๘,๐๖๘	กิโลกรััมี	ลดิลงร้ัอยละ	๓๘.๒๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณการัส่ำงออก	 
๑๓๘,๖๓๘,๒๐๘	กิโลกรััมี	ทั�งน่�	เมืี�อพิจารัณาการันำาเข้า	-	ส่ำงออกเศษพลาสำติ่กในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	การันำาเข้า 
เศษพลาสำติ่กม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๑	แต่่ม่ีแนวโน้มีลดิลงในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓	และการัส่ำงออก 
เศษพลาสำติ่กม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๔๗)	(กรัมีศุลกากรั,	๒๕๖๔)

	 	 การัศึกษาป็ริัมีาณขยะพลาสำติ่กใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�เกิดิขึ�นในช่ีวงสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของ 
โรัคโควิดิ	19	พบัว่า	ขยะพลาสำติ่กม่ีป็รัะมีาณ	๖,๓๐๐	ตั่น/วัน	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๕	ของป็ริัมีาณขยะพลาสำติ่กเมืี�อเท่ยบักับั 
ในช่ีวงเวลาเด่ิยวกันในสำถึานการัณ์ป็กติ่ท่�ไม่ีม่ีการัแพรั่รัะบัาดิของโรัคดัิงกล่าว	เมืี�อ	พ.ศ.	๒๕๖๒	(พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ีป็ริัมีาณ 
ขยะพลาสำติ่กเฉล่�ย	๒	ล้านตั่น	หรืัอป็รัะมีาณ	๕,๕๐๐	ตั่น/วัน)	เนื�องจากในช่ีวงสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	 
ทำาให้ป็รัะชีาชีนม่ีการัเป็ล่�ยนแป็ลงพฤต่ิกรัรัมีในการัใช้ีบัริัการัสัำ�งซืึ่�อสิำนค้าและอาหารัผ่านรัะบับัออนไลน์เพิ�มีขึ�น	เพรัาะ 
หวั�นเกรังการัติ่ดิเชืี�อ	 เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	ป็รัะเทศไทยม่ีขยะพลาสำติ่กเกิดิขึ�นป็รัะมีาณร้ัอยละ	๑๒	 
ของป็รัมิีาณขยะท่�เกิดิขึ�นทั�งหมีดิ	หรืัอป็รัะมีาณป็ลีะ	๒	ล้านตั่น	ม่ีการันำาขยะพลาสำต่กิกลับัไป็ใช้ีป็รัะโยชีน์เฉล่�ยป็รัะมีาณป็ลีะ	๐.๕ 
ล้านตั่น	(ร้ัอยละ	๒๕)	สำ่วนท่�เหลือ	๑.๕	ล้านตั่น	(ร้ัอยละ	๗๕)	สำ่วนใหญ่เป็็นพลาสำต่ิกแบับัใช้ีครัั�งเด่ิยว	(Single-use	 
Plastics)	อาทิ	ถุึงร้ัอน	ถุึงเย็น	ถุึงหูหิ�ว	แก้วพลาสำติ่ก	หลอดิพลาสำต่ิก	กล่องโฟมีบัรัรัจุอาหารั	โดิยไม่ีม่ีการันำากลับัไป็ใช้ี 
ป็รัะโยชีน์เข้าสู่ำรัะบับัเศรัษฐกิจหมุีนเว่ยน	(Circular	Economy)	แม้ีพลาสำติ่กจะม่ีอายุยาวนานแต่่ม่ีอายุการัใช้ีงานสัำ�นมีาก	 
โดิยถูึกทิ�งเป็็นขยะมูีลฝอยในป็ริัมีาณและสัำดิส่ำวนท่�เพิ�มีขึ�นอยา่งต่่อเนื�อง	ขยะพลาสำติ่กเหล่าน่�จะถูึกนำาไป็ฝังกลบัรัวมีกับัขยะมูีลฝอย 
อื�นๆ	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๔๗	ปริมาณ์การนำาเข้้า	-	ส่งอัอักเศษพล้าสติก	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

	 สำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยชุีมีชีนท่�เปิ็ดิดิำาเนินงานใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๒,๒๗๔	แห่ง	ลดิลงจาก	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ร้ัอยละ	๑๕	และสำถึาน่ขนถ่ึายขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	ม่ี	๒๘	แห่ง	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ร้ัอยละ	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ม่ีสำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยชุีมีชีนท่�เปิ็ดิดิำาเนินงาน	๒,๖๖๖	แห่ง	และสำถึาน่ขนถ่ึายขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	๒๕	แห่ง)	เมืี�อพิจารัณา 
สำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยท่�เปิ็ดิดิำาเนินการั	พบัว่า	สำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยท่�ดิำาเนินการัถูึกต้่อง	ได้ิแก่	การัฝังกลบัอย่างถูึกหลัก 

หุมายเหุต๋:	 นิยามีคำาว่า	“เศษพลาสำติ่ก”	เป็็นไป็ต่ามีนิยามีเฉพาะพิกัดิศุลกากรั	HS3915	หมีายถึึง	“เศษ	เศษตั่ดิ	และของท่�ใช้ีไม่ีได้ิ	ซึึ่�งเป็็นพลาสำติ่ก”	
ท่�มา:	 กรัมีศุลกากรั	(๒๕๖๔)

ปริมาณนำเขา ปริมาณสงออก
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วิชีาการั	การัฝังกลบัแบับักึ�งใช้ีอากาศ	เต่าเผาผลิต่พลังงาน	เต่าเผาท่�ม่ีรัะบับับัำาบััดิมีลพิษอากาศ	การัหมัีกทำาปุ็�ย	และการัผลิต่ 
เชืี�อเพลิงจากขยะมูีลฝอย	(Refuse	Derived	Fuel:	RDF)	ม่ี	๓๕๕	แห่ง	(พ.ศ.	๒๕๖๒	ม่ี	๔๐๙	แห่ง)	เมืี�อเท่ยบัอัต่รัาส่ำวน 
ของสำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยท่�ดิำาเนินการัถูึกต้่อง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่าม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	และสำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอย 
ท่�ดิำาเนินการัไม่ีถูึกต้่อง	ได้ิแก่	การัเทกอง	การัเผากลางแจ้ง	และเต่าเผาไม่ีม่ีรัะบับับัำาบััดิมีลพิษอากาศ	ม่ี	๑,๘๙๑	แห่ง	(พ.ศ.	 
๒๕๖๒	ม่ี	๒,๒๕๗	แห่ง)	(รูัป็ท่�	๒.๔๘)	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒)	 ผล้กระทบ
	 	 จากสำถึานการัณ์ขยะมูีลฝอยท่�เกิดิขึ�นทั�วป็รัะเทศใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยลดิลง 

จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	เนื�องจากม่ีการัควบัคุมีการัเดิินทางของนักท่องเท่�ยวจากต่่างป็รัะเทศมีาป็รัะเทศไทยป็รัะกอบักับัม่ีมีาต่รัการั 
กำาหนดิให้ป็ฏิบััติ่งานท่�บ้ัาน	อย่างไรัก็ต่ามี	พฤติ่กรัรัมีการับัริัโภคของป็รัะชีาชีนท่�นิยมีความีสำะดิวกสำบัายมีากขึ�น	โดิยเฉพาะ 
การัส่ำงสิำนค้าจากบัริัการัสัำ�งซืึ่�อสิำนค้าและบัริัการัสัำ�งอาหารัออนไลน์	ทำาให้เกิดิขยะพลาสำติ่กเป็็นจำานวนมีาก	นอกจากน่�	 
ผลกรัะทบัท่�เกิดิจากขยะต่กค้าง	ทำาให้เกิดิการัป็นเป้็�อนนำ�าชีะขยะในแหล่งนำ�าและนำ�าใต้่ดิิน	และการัลักลอบัทิ�งขยะ	รัวมีทั�งปั็ญหา 

กลิ�นและทัศน่ยภาพจากสำถึานท่�กำาจัดิขยะมูีลฝอยอย่างไม่ีถูึกต้่อง	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๔๘	 สถานท่�กำาจัดิข้ยะมูล้ฝอัยช๋ั้มชั้นแล้ะสถาน่ข้นถ่ายท่�เปิดิดิำาเนินการ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	(๒๕๖๔ก)

สถานการณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๓

ปจจุบันมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเเละสถานีขนถายขยะมูลฝอยที่ เปดดำเนินการ

ทั้งหมด ๒,๒๗๔ เเหง
๒๘ เเหง

ดำเนินการถูกตอง ดำเนินการไมถูกตอง สถานีขนถาย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เเบบถูกตอง ๓๕๕ เเหง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เเบบไมถูกตอง ๑,๘๙๑ เเหง

สถานีขนถายขยะมูลฝอย 

๒๘ เเหง

๓๕๕ เเหง

๑,๘๙๑ เเหง
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	 ๓)	 การดิำาเนินงาน
	 	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานขยะมูีลฝอย	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	 

ดัิงน่�
	 	 ๓.๑)	 ดิำาเนินการัต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การัจัดิการัขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	“จังหวัดิสำะอาดิ”	เพื�อใช้ีเป็็นกรัอบั 

และทิศทางในการัดิำาเนินการัแก้ไขปั็ญหาการัจัดิการัขยะมูีลฝอยและขยะอันต่รัายของป็รัะเทศ	โดิยการัม่ีส่ำวนร่ัวมี 
จากทุกภาคส่ำวน	ทั�งภาครััฐ	ภาคเอกชีน	และภาคป็รัะชีาสำังคมี	มุ่ีงสู่ำการัแก้ไขปั็ญหาขยะอย่างยั�งยืน	ลดิผลกรัะทบัป็ัญหา 
ด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี	ได้ิแก่	การัลดิการัเกิดิขยะมูีลฝอยหรัือขยะอันต่รัายท่�แหล่งกำาเนิดิ	การันำาขยะมูีลฝอยกลับัมีาใช้ีซึ่ำ�าและ 
ใช้ีป็รัะโยชีน์ใหม่ี	การัเก็บัขนขยะมูีลฝอยท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	การักำาจัดิขยะมูีลฝอยด้ิวยวิธ่การัท่�ถูึกต้่องต่ามีหลักวิชีาการั	 
การัส่ำงเสำริัมีภาคเอกชีนให้เข้ามีาม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัแป็รัรูัป็ขยะมูีลฝอยเป็็นพลังงานหรืัอเชืี�อเพลิง	ดิำาเนินงานต่ามี	Roadmap	 
การัจัดิการัขยะพลาสำติ่ก	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๓)	และแผนป็ฏิบััติ่การัด้ิานการัจัดิการัขยะพลาสำติ่ก	รัะยะท่�	๑	(พ.ศ.	๒๕๖๓	- 
๒๕๖๕)	จัดิทำาแนวทางการัจัดิทำากฎหมีายเพื�อใช้ีในการับัริัหารัจัดิการัขยะพลาสำติ่ก	ต่ลอดิจนศึกษาวิจัยเพื�อการัจัดิทำารัายงาน 
ฐานข้อมูีลขยะทะเล

	 	 ๓.๒)	 กำาหนดิอัต่รัาค่ากำาจัดิขยะมูีลฝอย	ได้ิแก่	 (๑)	ออกข้อบััญญัติ่กรุังเทพมีหานครั	 เรืั�อง	 
ค่าธรัรัมีเน่ยมีการัให้บัริัการัในการัจัดิการัสิำ�งป็ฏิกูลหรืัอมูีลฝอยต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสำุข	(ฉบัับัท่�	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
เพื�อเลื�อนรัะยะเวลาจัดิเก็บัค่าธรัรัมีเน่ยมีต่ามีข้อบััญญัติ่กรุังเทพมีหานครั	เรืั�อง	ค่าธรัรัมีเน่ยมีการัให้บัริัการัในการัจัดิการั 
สิำ�งป็ฏิกูลหรืัอมูีลฝอยต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสำขุ	พ.ศ.	๒๕๖๒	จากวนัท่�	๑	ตุ่ลาคมี	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็็นวันท่�	๑	ตุ่ลาคมี	 

พ.ศ.	๒๕๖๔	เนื�องจากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	(กรุังเทพมีหานครั,	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	และ	 
(๒)	กำาหนดิอัต่รัาค่าบัริัการักำาจัดิขยะมูีลฝอยขององค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ท่�ได้ิรัับัการัสำนับัสำนุนงบัป็รัะมีาณในการัก่อสำร้ัาง 
รัะบับักำาจัดิขยะมูีลฝอยจากกองทุนสิำ�งแวดิล้อมี	ต่ามีมีาต่รัา	๘๘	แห่งพรัะรัาชีบััญญัติ่ส่ำงเสำริัมีและรัักษาคุณภาพ 
สิำ�งแวดิล้อมีแห่งชีาติ่	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 	 ๓.๓)	 ขับัเคลื�อนการังดิให้ถุึงพลาสำติ่กในห้างสำรัรัพสิำนค้า	ซูึ่เป็อร์ัมีาร์ัเก็ต่	และร้ัานสำะดิวกซืึ่�อ	ตั่�งแต่่ 
วันท่�	๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	เป็็นต้่นไป็	เพื�อเป็็นนโยบัายความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างภาครััฐและเอกชีนในการัดิำาเนินงานเพื�อลดิและเลิกใช้ี 
พลาสำติ่กแบับัใช้ีครัั�งเด่ิยว	(Single	-	use	Plastics)	ท่�ก่อให้เกิดิผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	ภายใต้่	Roadmap	การัจัดิการั 
ขยะพลาสำติ่ก	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๗๓	โดิยกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	โดิยกรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี 
และกรัมีควบัคุมีมีลพิษร่ัวมีกับัภาค่เครืัอข่ายห้างสำรัรัพสิำนค้า	ซูึ่เป็อร์ัมีาร์ัเก็ต่	และร้ัานสำะดิวกซืึ่�อ	เข้าร่ัวมีขับัเคลื�อนมีาต่รัการั 
การังดิให้ถุึงพลาสำต่ิก	“Everyday	Say	No	to	Plastic	Bags”	มีากกว่า	๙๐	รัาย	กรัมีควบัคุมีมีลพิษร่ัวมีกับัสำำานักงาน 
สิำ�งแวดิล้อมีภาคท่�	๑	-	๑๖	และสำำานักงานทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมีจังหวัดิ	๗๖	จังหวัดิทั�วป็รัะเทศ	ดิำาเนินการั 
ติ่ดิต่ามีและป็รัะเมีนิผลการัดิำาเนินงานต่ามีมีาต่รัการัการังดิใหถุ้ึงพลาสำต่กิหูหิ�ว	รัะหวา่งวันท่�	๑	มีกรัาคมี	-	๓๑	ม่ีนาคมี	๒๕๖๓	 
เพื�อเป็็นข้อมูีลในการัป็รัับัป็รุังพัฒนาแนวทาง	การัขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานให้เหมีาะสำมี	สำอดิคล้องต่่อเทคโนโลยแ่ละกฎหมีาย 
กฎรัะเบ่ัยบัท่�เก่�ยวข้องกับัการัขับัเคลื�อนมีาต่รัการัการังดิให้ถุึงพลาสำติ่กในห้างสำรัรัพสิำนค้า	ซูึ่เป็อร์ัมีาร์ัเก็ต่	และร้ัานสำะดิวกซืึ่�อ	 
ทั�งน่�	ตั่�งแต่่วันท่�	๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	เป็็นต้่นมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณถุึงพลาสำติ่กหูหิ�วในพื�นท่�ต่ลาดิสำดิทั�วป็รัะเทศ	และห้างสำรัรัพสิำนค้า 
ท่�เป็็นภาค่เครืัอข่ายทั�ง	๗๖	บัริัษัท	ม่ีป็ริัมีาณลดิลง	รัวมีทั�งสิำ�น	๑๑,๙๕๘	ล้านใบั	หรืัอคิดิเป็็น	๑๐๘,๒๒๐	ตั่น

	 	 ๓.๔)	 ขับัเคลื�อนโครังการั	“เป็ล่�ยนพลาสำติ่กเป็็นบุัญ”	(เมืี�อคุณหมุีนเว่ยน)	กรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี	ร่ัวมีกับักลุ่มีความีร่ัวมีมืีอภาครััฐ	ภาคธุรักิจ	ภาคป็รัะชีาสัำงคมี	เพื�อจัดิการัพลาสำติ่กและขยะอย่างยั�งยืน	 
(Public	Private	Partnership	for	Sustainable	Plastic	and	Waste	Management:	PPP	Plastics)	และเครืัอข่าย 
เพื�อความียั�งยนืแห่งป็รัะเทศไทย	(Thailand	Responsible	Business	Network:	TRBN)	ดิำาเนินโครังการั	“เป็ล่�ยนพลาสำติ่ก 
เป็็นบุัญ”	(เมืี�อคุณหมุีนเว่ยน)	โดิยนำาร่ัองเป็็นจุดิ	Drop	Point	ร่ัวมีกับัหน่วยงานภาครััฐทุกกรัะทรัวง	ห้างสำรัรัพสิำนค้า		 
ซูึ่เป็อร์ัมีาเก็ต่	และร้ัานสำะดิวกซืึ่�อ	และเครืัอข่ายมีหาวิทยาลัยยั�งยืนแห่งป็รัะเทศไทย	(SUN	Thailand)	ซึึ่�งพลาสำติ่กท่� 
รัวบัรัวมีไดิ้จะถูึกนำากลับัไป็ร่ัไซึ่เคิลหรืัอเพิ�มีมูีลค่ากลายเป็็นผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ี	(Up	-	cycling)	อาทิ	จ่วรัพรัะ	เสืำ�อ	ของเดิ็กเล่น	 
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อุป็กรัณ์ป้็องกันทางการัแพทย์	อุป็กรัณ์สำำาหรัับัผู้พิการั	โดิยผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ีท่�ได้ิมีานั�นจะนำาไป็มีอบัให้กับัมูีลนิธิสำนับัสำนุนเครืั�องมืีอ 
อุป็กรัณ์	เพื�อรัักษาและช่ีวยช่ีวิต่สัำต่ว์ทะเลหรืัอกลุ่มีอาสำาสำมัีครั	ชุีมีชีน	วัดิ	โรังพยาบัาลหรืัอโรังเร่ัยนท่�ขาดิแคลนอุป็กรัณ์ต่่อไป็

	 	 ๓.๕)	 แก้ไขปั็ญหาผลกรัะทบัจากการัดิำาเนินกิจการัท่�เก่�ยวข้องกับัพลาสำต่ิก	โดิยพิจารัณาข้อมูีล 
ป็ริัมีาณความีต่อ้งการัใช้ีเศษพลาสำต่กินำาเข้าจากต่่างป็รัะเทศ	และการัดิำาเนนิกิจการัท่�เก่�ยวข้องกับัพลาสำต่กิจากโรังงาน	ได้ิแก่	 
(๑)	การัจัดิให้ม่ีรัะบับัการัจัดิการัด้ิานสิำ�งแวดิล้อมี	สำถึานป็รัะกอบัการัท่�เก่�ยวกับัพลาสำติ่ก	ต้่องม่ีการัเฝ้ารัะวังผลกรัะทบั 
ทางสิำ�งแวดิล้อมีให้รััดิกุมีและเข้มีงวดิ	(๒)	พิจารัณาอนุญาต่ให้นำาเข้าเศษพลาสำติ่กในพื�นท่�ป็ลอดิอากรั	(Free	Zone)	เขต่ป็รัะกอบั 
การัเสำร่ั	(Free	Trade	Zone)	และ	(๓)	ป็รัับัป็รุังแก้ไข/เพิ�มีเติ่มีกฎหมีายท่�เก่�ยวข้องในการักำากับัการันำาเข้าเศษพลาสำติ่ก	 
เพื�อให้การันำาเข้าเศษพลาสำติ่กม่ีการักำากับัดูิแลด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีอย่างเข้มีงวดิ

	 	 ๓.๖)	 จัดิทำา	“มีาต่รัการัลดิ	และคัดิแยกขยะมูีลฝอยในหน่วยงานภาครััฐ”	ซึึ่�งเป็็นหนึ�งใน	๕	ของ 
โครังการั	“ทำาความีด่ิด้ิวยหัวใจ	ลดิภัยสิำ�งแวดิล้อมี”	เป็็นตั่วช่ี�วัดิของผู้บัริัหารัรัะดัิบักรัะทรัวง	กรัมี	จำานวน	๑๕๒	หน่วยงาน	 
และผู้ว่ารัาชีการัจังหวัดิทั�ง	๗๖	จังหวัดิ

	 	 ๓.๗)	 จัดิทำามีาต่รัการัการัจัดิการัขยะพลาสำติ่กจากการัใช้ีบัริัการัส่ำงอาหารั	(Food	Delivery)	และ 
จัดิทำาบัันทึกความีรัว่มีมืีอ	(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	เมืี�อวันท่�	๓๐	มิีถุึนายน	๒๕๖๓	รัว่มีกับัผู้ป็รัะกอบัการั 
ท่�ให้บัริัการัส่ำงอาหารั	(Platform)	ได้ิแก่	Grab	Food,	Line	Man,	Gojek,	Lalamove,	Food	Panda,	Pizza	Hut,	McDonald’s,	 
Wongnai	และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

	 	 ๓.๘)	 ดิำาเนินโครังการัลดิขยะพลาสำต่ิกและขยะทะเลในภูมิีภาคเอเชี่ยต่ะวันออกและเอเชี่ยต่ะวันออก 
เฉ่ยงใต้่	เพื�อสำนับัสำนุนการัเป็ล่�ยนผ่านสู่ำเศรัษฐกิจหมุีนเว่ยนในภูมิีภาค	โดิยม่ีวัต่ถุึป็รัะสำงค์เพื�อสำนับัสำนุนการัจัดิทำานโยบัายและ 
แผนการัจัดิการัปั็ญหาขยะทะเล	โดิยใช้ีหลักเศรัษฐกิจหมุีนเว่ยนของป็รัะเทศไทย	และดิำาเนินกิจกรัรัมีการัจัดิการัขยะพลาสำติ่ก 
และผลิต่ภัณฑ์์พลาสำติ่ก	โดิยผลักดัินให้ผู้ผลิต่เข้ามีาม่ีส่ำวนรัับัผิดิชีอบั	(Extended	Producer	Responsibility:	EPR)	เพื�อ 
ให้นำากลับัมีาคืนมีาใช้ีใหม่ีต่ามีลำาดัิบัขั�นต่อนการัจัดิการัขยะ	การับัริัโภคและผลิต่พลาสำติ่กอย่างยั�งยืน	รัวมีทั�งมีาต่รัการัและ 
แนวทางในการัลดิพลาสำติ่กแบับัใช้ีครัั�งเด่ิยว

	 	 ๓.๙)	 ดิำาเนินงานโครังการั	Thailand	-	National	Marine	Debris	Management	Support	 
ด้ิานการัจดัิการัป็ญัหาขยะทะเล	โดิยการัสำนบััสำนนุจากธนาคารัโลก	ป็รัะกอบัดิว้ย	(๑)	โครังการั	Support	Development	of	 
Thailand’s	National	Action	Plan	on	Marine	Debris	เพื�อจัดิทำาแผนป็ฏบัิัติ่การัขยะทะเลของป็รัะเทศไทย	(๒)	โครังการั	 
Market	Study	on	Plastics	Circularity	in	Thailand	เพื�อศึกษาห่วงโซ่ึ่มูีลค่าของพลาสำติ่กและต่ลาดิการัร่ัไซึ่เคิลพลาสำติ่ก 
ของป็รัะเทศไทย	และ	(๓)	โครังการั	Plastic	Material	Flow	Analysis	in	Priority	Locations	in	Thailand	เพื�อศึกษา 
เส้ำนทางและป็ริัมีาณของพลาสำติ่ก	ตั่�งแต่่ขั�นต่อนการัผลิต่จนเข้าสู่ำสิำ�งแวดิล้อมี	เพื�อใช้ีในการัจัดิทำาฐานข้อมูีลพลาสำติ่กและ 
ขยะพลาสำติ่กของป็รัะเทศ

	 ๒.๘.๕.๒	ข้อังเส่ยอัันตราย
	 ๑)	 สถานการณ์์
	 	 ของเส่ำยอันต่รัาย	ได้ิแก่	ของเส่ำยอันต่รัายจากชีมุีชีน	กากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ของเส่ำย 

อันต่รัายเกิดิขึ�นทั�วป็รัะเทศ	๑๘.๗๖	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๗.๒	(๑.๒๖	ล้านตั่น)	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีของเส่ำยอันต่รัาย 
เกิดิขึ�น	๑๗.๕๐	ล้านตั่น	โดิยของเส่ำยอันต่รัายท่�เกิดิขึ�นส่ำวนใหญ่เป็็นกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	๑๘.๐๕	ล้านตั่น	และของเส่ำย 
อันต่รัายจากชุีมีชีน	๐.๖๖	ล้านตั่น	แนวโน้มีของเส่ำยอันต่รัายท่�เพิ�มีขึ�นส่ำวนหนึ�งมีาจากผู้ป็รัะกอบัการัขนาดิกลางและขนาดิเล็ก 
ยังขาดิความีรู้ัความีเข้าใจในการัป็ฏิบััติ่ต่ามีกฎหมีายกากอุต่สำาหกรัรัมี	ป็รัะชีาชีนส่ำวนใหญ่ยังขาดิความีต่รัะหนักรู้ัและไม่ีม่ี 
การัคัดิแยกของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีนออกจากขยะทั�วไป็	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นยังไม่ีม่ีการับัังคับัใช้ีกฎรัะเบ่ัยบัรัองรัับั 
ในการัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน	และยังไม่ีม่ีกฎหมีายกำากับัดูิแลการัจัดิการัซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์ 
อิเล็กทรัอนิกส์ำ	เป็็นต้่น	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 	 เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีนใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	เกิดิขึ�นป็รัะมีาณ	๖๕๘,๖๕๑	ตั่น	 
เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑.๖	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึึ่�งเป็็นซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์ำ	๔๒๘,๑๑๓	ตั่น	(ร้ัอยละ	๖๕)	 
และของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีนป็รัะเภทอื�นๆ	เช่ีน	แบัต่เต่อร่ั�	ถ่ึานไฟฉาย	ภาชีนะบัรัรัจุสำารัเคม่ี	กรัะป็�องสำเป็รัย์	๒๓๐,๕๓๘	ตั่น	 
(ร้ัอยละ	๓๕)	แนวโน้มีท่�เพิ�มีขึ�นเนื�องมีาจากปั็จจุบัันป็รัะชีาชีนม่ีความีต้่องการัและนิยมีใช้ีเครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์ 
อิเล็กทรัอนิกส์ำมีากขึ�น	และจากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	พบัว่าพฤติ่กรัรัมีในการับัริัโภคของป็รัะชีาชีน 
ในป็รัะเทศมี่ความีต้่องการัใช้ีเครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์อิเล็กทรัอนิกส์ำในการัป็รัะกอบัอาหารัเพิ�มีมีากขึ�น	รัวมีถึึง 
การัเป็ล่�ยนเเป็ลงอยา่งรัวดิเร็ัวของเทคโนโลยส่ำง่ผลให้ม่ีการัเป็ล่�ยนอุป็กรัณบ่์ัอยขึ�นเพื�อให้ทันต่่อเทคโนโลยท่่�ทันสำมัีย	การันำาเข้า 
ผลิต่ภัณฑ์์บัางส่ำวนท่�ม่ีคุณภาพต่ำ�าทำาให้อายุการัใช้ีงานของผลิต่ภัณฑ์์ไม่ียาวนานและก่อให้เกิดิเป็็นของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน 
จากสำถิึติ่ป็ริัมีาณการัจำาหน่ายเครืั�องใช้ีไฟฟ้าภายในป็รัะเทศใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการัจำาหน่ายเพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ร้ัอยละ	๐.๙๑	(สำำานักงานเศรัษฐกิจอุต่สำาหกรัรัมีและสำถึาบัันไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์ำ	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	 
สืำบัเนื�องจากนโยบัายกรัะทรัวงมีหาดิไทยสำนับัสำนุนให้มี่การัวางรัะบับัการัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายชุีมีชีน	ให้มี่การับูัรัณาการั 
รัะหว่างองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นในจังหวัดิ	โดิยให้องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นทุกแห่งจัดิตั่�งจุดิรัวบัรัวมีของเส่ำยอันต่รัาย 
ในชีุมีชีนและรัวบัรัวมีสำ่งให้องค์การับัริัหารัส่ำวนจังหวัดิหรืัอองค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�นเเละสำ่งกำาจัดิต่่อไป็	 ทำาให้ของเส่ำย 
อันต่รัายไดิ้รัับัการัจัดิการัอย่างถูึกต้่องเพิ�มีขึ�นเป็็นป็รัะมีาณ	๑๒๑,๖๙๕.๓๙	ต่ัน	(ร้ัอยละ	๑๘.๔๘)	แต่่ยังต่ำ�ากว่าเป้็าหมีาย 
ท่�กำาหนดิ	สำาเหตุ่เนื�องจากป็รัะชีาชีนบัางสำ่วนยังขาดิความีต่รัะหนักรู้ัเก่�ยวกับัพิษภัยอันต่รัายจากซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์ฯ	 
และผลกรัะทบัท่�ม่ีต่่อสุำขภาพอนามีัยและสิำ�งแวดิล้อมี	ทำาให้ไม่ีม่ีการัแยกขยะ	โดิยทิ�งของเส่ำยอันต่รัายจากชีุมีชีนป็ะป็น 
กับัขยะทั�วไป็	และเก็บัรัวบัรัวมีเพื�อนำาไป็กำาจัดิยังรัะบับัท่�ถูึกต้่อง	นอกจากน่�	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นยังไม่ีม่ีกฎรัะเบ่ัยบั 
เฉพาะท่�ชัีดิเจนในการับัริัหารัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน	รัวมีถึึงยังไม่ีม่ีกฎหมีายท่�จะนำามีากำากับัดูิแลให้ภาคเอกชีน 
รัับัผิดิชีอบัในการัจัดิการัซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์ฯ	ซึึ่�งอาจนำาไป็สู่ำปั็ญหาสำารัพิษจากของเส่ำยอันต่รัายท่�กำาจัดิไม่ีถูึกต้่องต่กค้างและ 
การัป็นเป้็�อนในแหล่งนำ�าผิวดิินและนำ�าใต้่ดิิน	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 สำำาหรัับักากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีทั�งหมีดิ	(กากของเส่ำย 
อุต่สำาหกรัรัมีท่�เป็็นอันต่รัายและกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีท่�ไม่ีเป็็นอันต่รัาย)	ท่�ม่ีการัแจ้งการัขนสำ่งและนำาเข้าสู่ำรัะบับั 
การัจัดิการักากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีของกรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมีทั�งหมีดิ	จำานวน	๑๘.๐๕	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๗	จาก	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีจำานวน	๑๖.๘๐	ล้านตั่น	แบ่ังเป็็นกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีท่�ไม่ีเป็็นอันต่รัาย	จำานวน	๑๖.๗๗	ล้านตั่น	 
โดิยม่ีการันำากลับัมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ด้ิวยการัเผาเพื�อผลิต่เป็็นพลังงานไฟฟ้า	จำานวน	๑๓.๐๕	ล้านตั่น	และกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี 
อันต่รัาย	จำานวน	๑.๒๘	ล้านตั่น	กากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีอันต่รัายมี่แนวโน้มีลดิลง	เนื�องจากการัผลิต่สิำนค้าอุต่สำาหกรัรัมี 
ลดิลงต่ามีการัผลิต่สิำนค้าเพื�อการัส่ำงออก	การับัริัโภค	และการัชีะลอตั่วของอุป็สำงค์ภายในป็รัะเทศท่�ลดิลง	จึงอาจเป็็นสำาเหตุ่ 
ท่�ทำาให้ป็ริัมีาณกากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมีม่ีป็ริัมีาณลดิลง	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๒)	 ผล้กระทบ
	 	 ของเส่ำยอันต่รัายจากชีุมีชีน	ซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์ำ	และของเส่ำยอันต่รัาย 

ภาคอุต่สำาหกรัรัมี	เป็็นของเส่ำยอันต่รัายท่�ส่ำงผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีและอาจป็นเป็้�อนในนำ�าผิวดิินและนำ�าใต้่ดิินได้ิ	เนื�องจาก 
ชิี�นส่ำวนต่่างๆ	ม่ีโลหะหนักเป็็นองค์ป็รัะกอบั	และในชิี�นส่ำวนพลาสำติ่กของซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์ำ 
ม่ีสำารัหน่วงการัติ่ดิไฟกลุ่มีโบัรัม่ีน	ซึึ่�งสำารัหน่วงการัติ่ดิไฟบัางชีนิดิจัดิเป็็นสำารัมีลพิษท่�ต่กค้างยาวนานต่ามีอนุสัำญญาสำต่อกโฮ่ล์มี 
ว่าด้ิวยการัจัดิการัสำารัมีลพิษท่�ต่กค้างยาวนาน	การัจัดิการัอย่างไม่ีถูึกวิธ่ทำาให้เกิดิการัรัั�วไหลสู่ำสิำ�งแวดิล้อมี	และส่ำงผลกรัะทบั 
ต่่อสุำขภาพอนามัียของมีนุษย์ทั�งในรัะยะสัำ�นและรัะยะยาว	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๓)	 การดิำาเนินงาน
	 	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานของเส่ำยอันต่รัาย	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	 

๒๕๖๔ก)	ดัิงน่�
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	 	 ๓.๑)	 บัริัหารัจัดิการัขยะอันต่รัายชุีมีชีนด้ิวยความีรั่วมีมืีอในทุกภาคสำ่วนให้องค์ความีรู้ัดิ้านวิชีาการั	 
แนวทางการัดิำาเนินงานท่�ถูึกต้่อง	การัป็รัะสำานให้เกิดิความีร่ัวมีมืีอจนเป็็นเครืัอข่ายท่�เข้มีแข็ง	และร่ัวมีดิำาเนินงานจนบัรัรัลุ 
ผลสำำาเร็ัจ	จังหวัดิอุบัลรัาชีธาน่เป็็นจังหวัดินำาร่ัองหรืัอต้่นแบับัด้ิานการัจัดิการัขยะอันต่รัายชุีมีชีน	เพื�อให้จังหวัดิอื�นนำารูัป็แบับั 
ดัิงกล่าวไป็ป็รัับัป็รัะยุกต์่ใช้ีเพื�อจัดิการัขยะอันต่รัายชุีมีชีนให้เหมีาะสำมี	พื�นท่�	๕	จังหวัดิ	ได้ิแก่	มุีกดิาหารั	ยโสำธรั	ศร่ัสำะเกษ 
อำานาจเจริัญ	และอุบัลรัาชีธาน่	ม่ีการัรัวบัรัวมีขยะอันต่รัายชุีมีชีนนำาส่ำงไป็กำาจัดิอยา่งถูึกต้่อง	(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๔)	รัวมีทั�งสิำ�น	 
๗๐.๕๓	ตั่น	นอกจากน่�	ป็รัะชีาชีนม่ีความีต่รัะหนักถึึงปั็ญหาและม่ีความีรู้ั	ความีเข้าใจในการัคัดิแยก	รัวบัรัวมีขยะอันต่รัาย 
ชุีมีชีนมีากขึ�น	สำามีารัถึนำาส่ำงไป็รัวบัรัวมีกำาจัดิได้ิอย่างถูึกต้่อง	โดิยผ่านร้ัานสำะดิวกซืึ่�อ	(7-Eleven)	ต่ลอดิ	๒๔	ชัี�วโมีง	ทำาให้ 
เกิดิรูัป็แบับัการับัริัหารัจัดิการัขยะอันต่รัายชุีมีชีนอย่างยั�งยืนด้ิวยความีร่ัวมีมืีอกันทุกภาคส่ำวน	

	 	 ๓.๒)	 ออกมีาต่รัการัจัดิการัซึ่ากเครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์อิเล็กทรัอนิกส์ำอย่างเป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	 
สำร้ัางเครืัอข่ายความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างภาครััฐ	ภาคเอกชีน	และภาคป็รัะชีาชีน	ในการับัริัหารัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน

	 	 ๓.๓)	 ออกป็รัะกาศกรัะทรัวงพาณิชีย์	เรืั�อง	กำาหนดิให้ขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำเป็็นสิำนค้าท่�ต้่องห้ามีในการั 
นำาเข้ามีาในรัาชีอาณาจักรั	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลงป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเบักษา	เมืี�อวันท่�	๑๔	กันยายน	๒๕๖๓	และม่ีผลบัังคับัใช้ี 
ตั่�งแต่่วันท่�	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	โดิยห้ามีนำาเข้าขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำ	จำานวน	๔๒๘	รัายการั

	 	 ๓.๔)	 สำนับัสำนุนจังหวัดิและองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ในการัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายชุีมีชีน	 
ซึึ่�งในส่ำวนของกรัะทรัวงมีหาดิไทย	โดิยกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�นม่ีนโยบัายให้องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นจัดิตั่�งถัึงขยะ
อันต่รัายชุีมีชีน	และนำาส่ำงขยะอันต่รัายให้องค์การับัริัหารัส่ำวนจังหวัดิ	เพื�อจ้างบัริัษัทเอกชีนนำาไป็กำาจัดิต่่อไป็

	 	 ๓.๕)	 จัดิฝึกอบัรัมีเทคนิคการัจำาแนก	ควบัคุมีและต่รัวจสำอบัการัเคลื�อนย้ายข้ามีแดินของของเส่ำย 
อันต่รัายป็รัะจำาปี็	เพื�อเสำริัมีสำร้ัางข่ดิความีสำามีารัถึและเพิ�มีพูนความีรู้ัความีเข้าใจในการัจำาแนก	ควบัคุมี	และต่รัวจสำอบั 
การัเคลื�อนยา้ยข้ามีแดินของของเส่ำยอันต่รัาย	รัวมีทั�งความีรู้ัในการัแจ้งข้อมูีลล่วงหน้าในการัขออนญุาต่นำาเข้า	-	ส่ำงออกของเส่ำย 
อันต่รัายและสำารัเคมี่	และความีรู้ัเก่�ยวกับัการัจัดิการัซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์ำ	ให้แก่เจ้าหน้าท่�ภาครััฐ 
และเอกชีนท่�เก่�ยวข้อง

	 	 ๓.๖)	 ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินการัแก้ไขปั็ญหาการัจัดิการัขยะพลาสำติ่กและขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำ	โดิย 
คณะกรัรัมีการัสิำ�งแวดิล้อมีแห่งชีาติ่	ได้ิแต่่งตั่�งคณะอนุกรัรัมีการับัริัหารัจัดิการัขยะพลาสำต่ิกและขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำ	ซึึ่�งม่ี 
รััฐมีนต่ร่ัว่าการักรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เป็็นป็รัะธานอนุกรัรัมีการั	ป็ลัดิกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี	เป็็นรัองป็รัะธานอนุกรัรัมีการั	หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	จำานวน	๒๑	หน่วยงาน	เป็็นอนุกรัรัมีการั	และอธิบัด่ิ 
กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	เป็็นอนุกรัรัมีการัและเลขานุการั	คณะอนุกรัรัมีการั	ม่ีอำานาจหน้าท่�เสำนอแนะมีาต่รัการัเพื�อเสำริัมีสำร้ัาง 
ความีร่ัวมีมืีอและป็รัะสำานงานรัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	เสำนอแนะแนวทาง	รูัป็แบับั	หรืัอกลไกในการับัริัหารัจัดิการัตั่�งแต่่ 
ต้่นทางจนถึึงป็ลายทาง	ต่ิดิต่ามีป็รัะเมีินผล	ป็รัับัป็รุังมีาต่รัการั	แนวทางในการัป็้องกันและแก้ไขปั็ญหาขยะพลาสำต่ิกและ 
ขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำของป็รัะเทศ	รัวมีทั�งเร่ังรััดิการัดิำาเนินงานของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องเพื�อให้เกิดิผลเป็็นรูัป็ธรัรัมี

	 	 ๓.๗)	 จัดิทำาและเผยแพร่ัข้อมูีลด้ิานวิชีาการั	ได้ิแก่	คู่มืีอการัขนส่ำงของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีนในท้องท่� 
องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นไป็ยังสำถึานท่�กำาจัดิ	เเนวทางความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างภาครััฐเเละภาคเอกชีนในการับัริัหารัจัดิการั 
ของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน	ซึ่ากผลิต่ภัณฑ์์เครืั�องใช้ีไฟฟ้าเเละอิเล็กทรัอนิกส์ำสำำาหรัับัองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	คู่มืีอพิกัดิ 
อัต่รัาศุลกากรัและรัหัสำสำถิึติ่เฉพาะสำำาหรัับัของเส่ำยอันต่รัายภายใต่้อนุสัำญญาบัาเซึ่ล	คู่มืีอป็ฏิบััติ่อย่างง่ายในการัถึอดิแยก 
ซึ่ากเครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์อิเล็กทรัอนิกส์ำในแหล่งชุีมีชีนอย่างเป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	

	 	 ๓.๘)	 จัดิการักากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	โดิยดิำาเนินการั	(๑)	ส่ำงเสำริัมีและสำรั้างความีรู้ั	ความีเข้าใจ 
ในการัจัดิการักากอุต่สำาหกรัรัมีให้เป็็นไป็ต่ามีกฎหมีาย	พร้ัอมีกับัใช้ีเครืั�องมืีอต่ามีหลัก	3R	ภายในโรังงาน	โดิยให้โรังงาน 
ม่ีเป้็าหมีายไป็สู่ำการัลดิการักำาจัดิด้ิวยวิธ่การัฝังกลบั	(Zero	Waste	to	Landfill)	รัวมีถึึงการักำาหนดินโยบัายใช้ีป็รัะโยชีน์ของเส่ำย 
ให้ได้ิมีากท่�สุำดิ	และ	(๒)	พัฒนาและยกรัะดัิบัผู้ป็รัะกอบัการัจัดิการัของเส่ำยอันต่รัายต่ามีแผนงานของกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี 
ซึึ่�งสำอดิคล้องกับัแผนยุทธศาสำต่ร์ัชีาติ่	๒๐	ปี็	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒.๘.๕.๓	มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั
	 ๑)	 สถานการณ์์
	 	 ป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 ม่ีจำานวน	๔๙,๔๕๑	 ตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๗.๔๕	 

จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	๕๓,๑๗๓	ต่ัน	โดิยเกิดิจากโรังพยาบัาลในสำังกัดิกรัะทรัวงสำาธารัณสำุข	โรังพยาบัาลท่�อยู่ 
ภายใต้่กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	โรังพยาบัาลส่ำงเสำริัมีสุำขภาพต่ำาบัล	โรังพยาบัาลสัำงกัดิกรัะทรัวงอื�น	โรังพยาบัาลเอกชีน	คลินิก 
เอกชีน	สำถึานพยาบัาลสำตั่ว์	และห้องป็ฏิบััติ่การัเชืี�ออันต่รัาย	ได้ิรัับัการัจัดิการัอยา่งถูึกต้่อง	๔๗,๔๔๐	ตั่นต่่อปี็	คิดิเป็็นร้ัอยละ	 
๙๘.๙๑	ส่ำวนใหญ่กำาจัดิด้ิวยวิธ่เผาด้ิวยเต่าเผาของภาครััฐและเอกชีน	และบัางส่ำวนกำาจัดิด้ิวยรัะบับัการัฆ่่าเชืี�อด้ิวยไอนำ�า	 
ซึึ่�งม่ีหน่วยงานหรืัอองค์กรัท่�รัับัเก็บัขนมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อทั�งหน่วยงานภาครััฐ	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นและภาคเอกชีน	 
รัวมี		๔๖	แห่ง	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๕	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๔๙)	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๔๙	 ปริมาณ์มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓

ป (พ.ศ.)

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ปริ
มา

ณ
มูล

ฝอ
ยต

ดิเ
ชื้อ

 (ต
นั)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๕๓,๘๖๘

๕๕,๖๕๖

๕๗,๙๕๔

๕๕,๔๙๗

๕๓,๑๗๓

๔๙,๔๕๑

๖๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ท่�มา:	 กรัมีอนามัีย	(๒๕๖๔)

	 	 อย่างไรัก็ต่ามี	แม้ีว่าป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในช่ีวง	๕	ปี็ท่�ผ่านมีา	(พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓)	จะม่ีแนวโน้มี 
ลดิลง	แต่่เมืี�อพิจารัณาเป็ร่ัยบัเท่ยบัข้อมูีลป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	จำาแนกรัายเดืิอนรัะหว่าง	พ.ศ.	๒๕๖๓	กับั	๒๕๖๔	 
กลับัเพิ�มีสูำงขึ�น	โดิยพบัว่า	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณ	๓๑,๙๕๗	ตั่น	เพิ�มีขึ�นมีากถึึงร้ัอยละ	๔๕.๒๔	 
จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อ	๒๒,๐๐๒	ต่ัน	เมืี�อพิจารัณาป็รัิมีาณมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อรัายเดิือน	 
พบัว่า	ตั่�งแต่่เดืิอนมีกรัาคมี	๒๕๖๓	ถึึงเดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔	ป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นทุกเดืิอนอย่างต่่อเนื�อง	 
โดิยเฉพาะช่ีวงครึั�งปี็แรักของ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อเพิ�มีขึ�นอย่างมีาก	และพบัว่าเดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔	 
เป็็นเดืิอนท่�ม่ีป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อสูำงท่�สุำดิ	คิดิเป็็น	๖,๓๗๒	ตั่น	(รูัป็ท่�	๒.๕๐)	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)	สำอดิคล้องกับัข้อมูีล 
กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	ท่�รัายงานว่าป็ริัมีาณขยะติ่ดิเชืี�อจากสำถึานการัณ์โรัคโควิดิ	19	จากสำถึานท่�ต่่างๆ	อาทิ	โรังพยาบัาลสำนามี 
โรังพยาบัาลโรังแรัมีหรัอืฮ่อสำปิ็เทล	(Hospitel)	และการัรัักษาท่�บ้ัานหรืัอโฮ่มีไอโซึ่เลชีนั	(Home	Isolation)	ในช่ีวงเดืิอนมิีถุึนายน	- 
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กรักฎาคมี	พ.ศ.	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีการัต่กค้างสำะสำมี	ไม่ีสำามีารัถึกำาจัดิได้ิทันในบัางพื�นท่�	เนื�องจากรัะบับัเต่าเผามูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ 
ม่ีจำานวนและม่ีกำาลังรัองรัับัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อต่่อวันไม่ีเพ่ยงพอ	ส่ำงผลให้ม่ีป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อต่กค้างสำะสำมีเพิ�มีขึ�น	ป็รัะกอบักับั 
ไม่ีม่ีการัคัดิแยกเศษอาหารั	เศษพลาสำติ่ก	อุป็กรัณ์ทางการัเเพทย์	ส่ำงผลให้มูีลฝอยติ่ดิเชืี�อม่ีป็ริัมีาณมีากและขยะม่ีความีชืี�นสูำง 
ไม่ีเหมีาะสำมีท่�จะนำาไป็กำาจัดิด้ิวยการัเผาในเต่าเผามูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	ทำาให้ม่ีป็ริัมีาณขยะสำะสำมีสูำงขึ�น	ส่ำงผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี 
และสุำขภาพอนามัียของป็รัะชีนในพื�นท่�ใกล้เค่ยง	จึงม่ีการัขอความีมืีอทั�งหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องและป็รัะชีาชีน	ร่ัวมีคัดิแยกขยะ 
ตั่�งแต่่ต้่นทาง	เพื�อลดิผลกรัะทบัจากปั็ญหาจากสำถึานการัณ์ดัิงกล่าว	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ข)

รูปท่�	๒.๕๐	ปริมาณ์มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั	จำาแนกรายเด้ิอัน	ระหุว่ัางเด้ิอันมกราคม	๒๕๖๓	ถึงมิถ๋นายน	๒๕๖๔

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

๘,๐๐๐

๗,๕๐๐

๗,๐๐๐

๖,๕๐๐

๖,๐๐๐

๕,๕๐๐

๕,๐๐๐

๔,๕๐๐

๔,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๐๐๐

๒,๕๐๐

๒,๐๐๐

๔,๖๔๕

๓,๘๘๘

๔,๓๗๖

๕,๐๔๖
๕,๓๔๗

๖,๑๗๒
๖,๓๗๒

๓,๕๘๐
๓,๖๘๕

๓,๑๓๙

๓,๖๙๕
๔,๐๑๖

๔,๒๖๕
๔,๔๔๙ ๔,๔๕๖ ๔,๖๗๑ ๔,๖๖๖

๔,๙๔๒

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชวง         ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (ตัน)

ม.ค.-มิ.ย. 2563                           22,002

ม.ค.-มิ.ย. 2564                           31,957

ปริ
มา

ณ
มลู

ฝอ
ยต

ดิเ
ชื้อ

 (ต
ัน)

 

ท่�มา:	กรัมีอนามัีย	(๒๕๖๔)

	 ๒)	 ผล้กระทบ
	 	 การัจัดิการัมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�ไม่ีถูึกต้่องตั่�งแต่่กรัะบัวนการัคัดิแยก	การัเก็บัรัวบัรัวมี	การัขนสำ่ง	การักำาจัดิ 

อาจเป็็นแหล่งแพร่ักรัะจายของเชืี�อโรัคหลายชีนิดิ	ซึึ่�งกลุ่มีเส่ำ�ยงจากการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	ป็รัะกอบัด้ิวย	บุัคลากรั 
ทางการัแพทย์	ผู้ป็ฏิบััติ่งานท่�เก่�ยวข้องกับัการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	กลุ่มีงานสำนับัสำนุนของสำถึานพยาบัาล	และป็รัะชีาชีนหรืัอ 
ชุีมีชีนท่�อยู่รัอบัสำถึานพยาบัาลและสำถึานท่�กำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	อาจต่ิดิเชืี�อจากเชืี�อโรัคท่�ผ่านเข้าสู่ำร่ัางกายไดิ้หลายทาง	ได้ิแก่	 
ทางผิวหนัง	ทางเยื�อบุัผิวหนัง	จากการัแทงทะลุหรืัอถูึกของม่ีคมีทิ�มีต่ำา	รัะบับัทางเดิินหายใจจากการัหายใจ/สูำดิดิมีเชืี�อโรัค 
เข้าสู่ำร่ัางกาย	และรัะบับัทางเดิินอาหารั	เป็็นต้่น	ซึึ่�งโรัคท่�พบับ่ัอยจากการัไดิรั้ับัเชืี�อโรัคจากการัจดัิการัมีลูฝอยติ่ดิเชืี�อไม่ีถูึกต้่อง	 
ได้ิแก่	ติ่ดิเชืี�อไวรััสำ	โรัคเอดิสำ	์ไวรััสำตั่บัอักเสำบับ่ั	และซ่ึ่	การัติ่ดิเชืี�อในทางเดิินหายใจ	โรัคจากการัต่ดิิเชืี�อแบัคท่เร่ัย	อหิวาต่กโรัค	 
และโรัคพยาธิจากพยาธิ	เป็็นต้่น	นอกจากผลกรัะทบัทางดิา้นสุำขภาพแล้ว	ยงัส่ำงผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	ทั�งมีลพิษทางอากาศ	 
มีลพิษทางนำ�า	มีลพิษทางดิิน	รัวมีทั�งเหตุ่เดืิอดิร้ัอนรัำาคาญได้ิ	(กรัมีอนามัีย	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๓)	 การดิำาเนินงาน
	 	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	ดัิงน่�
	 	 ๓.๑)	 สำร้ัางความีร่ัวมีมืีอและขับัเคลื�อนรัะดัิบันโยบัายเพื�อการัจัดิการัมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�ม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	 

ได้ิแก่	(๑)	เร่ังรััดิ	ติ่ดิต่ามี	และขับัเคลื�อนการัใช้ีงานรัะบับักำากับัการัขนส่ำงมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	(Manifest	System)	ในสำถึานบัริัการั 
สำาธารัณสุำขผ่านเขต่สุำขภาพ	เพื�อควบัคุมีให้มูีลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�เกิดิขึ�นได้ิรัับัการักำาจัดิอย่างถูึกต้่อง	ไม่ีส่ำงผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพ 
อนามัียของป็รัะชีาชีนและสิำ�งแวดิล้อมี	(๒)	ขับัเคลื�อนรัะบับัการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในโรังพยาบัาลต่ามีกฎกรัะทรัวงว่าด้ิวย 
การักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ในโรังพยาบัาลนอกสัำงกัดิกรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	(๓)	ยกรัะดัิบัและขับัเคลื�อนมีาต่รัฐาน 
การัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อของโรังพยาบัาลสัำงกัดิมีหาวิทยาลัย	โรังพยาบัาลเอกชีน	และโรังพยาบัาลสัำต่ว์ให้ถูึกต้่อง 
ต่ามีหลักวิชีาการั	และ	(๔)	ป็รัะสำานความีร่ัวมีมืีอกับัผู้ให้บัริัการัเก็บัขนมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	เพื�อหารืัอแนวทางการับัริัหารัจัดิการัมูีลฝอย 
ติ่ดิเชืี�อในสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)

	 	 ๓.๒)	 พัฒนาและป็รัับัป็รังุกฎหมีายท่�เก่�ยวข้องการัจดัิการัมีลูฝอยต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสำขุ 
(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)	ดัิงน่�	(๑)	กฎกรัะทรัวงการัจัดิการัมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ป็รัะกาศ 
ในรัาชีกิจจานุเษกษา	วันท่�	๒๒	ตุ่ลาคมี	๒๕๖๓	(๒)	กฎกรัะทรัวงว่าด้ิวยการักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔ 
ป็รัะกาศในรัาชีกิจจานุเษกษา	วันท่�	๑	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	(๓)	คำาแนะนำาของคณะกรัรัมีการัสำาธารัณสุำข	เรืั�อง	การัจัดิการัมูีลฝอย
ติ่ดิเชืี�อจากการัฉ่ดิวัคซ่ึ่นโควิดิ	19	(๔)	ป็รัะกาศกรัมีอนามีัย	เรืั�อง	การัใช้ีอุป็กรัณ์ป้็องกันอันต่รัายส่ำวนบุัคคลอย่างเหมีาะสำมี 
ของผู้ม่ีหน้าท่�ให้บัริัการัในสำถึานบัริัการัฉ่ดิวัคซ่ึ่น	พ.ศ.	๒๕๖๔	(๕)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสำุข	เรืั�อง	หลักสูำต่รัและ 
รัะยะเวลาการัฝึกอบัรัมีการัจัดิการัมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีนอยา่งป็ลอดิภัย	สำำาหรัับัเจ้าหน้าท่�ผู้รัับัผิดิชีอบั	พ.ศ.	....	 
(๖)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	เรืั�อง	หลักสูำต่รัและรัะยะเวลาการัฝึกอบัรัมีการัจัดิการัมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัาย 
จากชีุมีชีนอย่างป็ลอดิภัย	สำำาหรัับัผู้ป็ฏิบััติ่งาน	พ.ศ.	....	(๗)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสำุข	เรืั�อง	มีาต่รัการัควบัคุมี 
การัขนมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชีมุีชีน	เพื�อป้็องกันการัลักลอบัทิ�งมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชีมุีชีน	การัแต่กหัก 
ของมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีน	และการัรัั�วไหลของสำารัเคม่ีท่�ออกมีาจากมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีน	 
พ.ศ.	....	(๘)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	เรืั�อง	มีาต่รัการัป้็องกันและแก้ไขเพื�อไม่ีให้ส่ำงผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพ 
ของป็รัะชีาชีนและสิำ�งแวดิล้อมีจากการัฝังกลบัอย่างป็ลอดิภัย	พ.ศ.	....	(๙)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	เรืั�อง	หลักเกณฑ์์ 
สำถึานท่�ตั่�งและขนาดิพื�นท่�การัเผาโดิยเต่าเผา	และกำาหนดิมีาต่รัฐานแสำงสำวา่งและการัรัะบัายอากาศเพ่ยงพอต่่อการัป็ฏบัิัติ่งาน	 
พ.ศ.	....	(๑๐)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสำขุ	เรืั�อง	มีาต่รัการัป็อ้งกันเหต่รุัำาคาญและผลกรัะทบัต่่อสำขุภาพของป็รัะชีาชีน 
และสิำ�งแวดิล้อมีจากการัแยกชิี�นมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีน	พ.ศ.	....	เเละ	(๑๑)	(ร่ัาง)	ป็รัะกาศกรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	 
เรืั�อง	การักำาหนดิมูีลฝอยท่�เป็็นพิษหรืัออันต่รัายจากชุีมีชีนป็รัะเภทยาและเวชีภัณฑ์์	พ.ศ.	....

	 	 ๓.๓)	 พัฒนารัะบับับัริัหารัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	และดิำาเนินการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อทั�งรัะบับั	ภายใต้่ 
แผนแมี่บัทการับัรัิหารัจัดิการัขยะมีูลฝอยของชีาต่ิ	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔	กำาหนดิให้กรัะทรัวงสำาธารัณสำุขเป็็นเจ้าภาพหลัก 
ในการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อทั�งรัะบับั	โดิยกรัมีอนามัียร่ัวมีดิำาเนินงานกับัภาคส่ำวนท่�เก่�ยวข้องในการัพัฒนารัะบับับัริัหารัจัดิการั 
มูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	ได้ิแก่	(๑)	แหล่งกำาเนิดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�ครัอบัคลุมีทั�งสำถึานพยาบัาลของคนและสำัต่ว์ท่�เป็็นของภาครััฐ 
และเอกชีน	และห้องป็ฏิบััติ่การัเชืี�ออันต่รัาย	(๒)	หน่วยงานท่�ดิำาเนินการัเก็บัขนมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อของภาครััฐและเอกชีน	 
(๓)	หน่วยงานท่�รัับักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อทั�งภาครััฐและเอกชีน	และ	(๔)	หน่วยงานท่�ควบัคุมีกำากับัสำถึานพยาบัาลท่�เป็็นแหล่ง 
กำาเนิดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	เพื�อให้มูีลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�เกิดิขึ�นได้ิรัับัการัจัดิการัอย่างถูึกต้่องตั่�งแต่่ต้่นทางถึึงป็ลายทาง	โดิยขับัเคลื�อน 
และพัฒนากลไกการัควบัคุมีกำากับัการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อร่ัวมีกัน	พัฒนาเทคโนโลย่การักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	โดิยป็รัะสำาน 
ความีรัว่มีมืีอและต่ดิิต่ามีผลการัดิำาเนนิงานโครังการัความีรัว่มีมืีอด้ิานการักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อโดิยใช้ีเทคโนโลย่เต่าเผามีลูฝอย 
ติ่ดิเชืี�อแบับั	Gasif	ication	พัฒนารูัป็แบับักลไกและแนวทางการัจัดิการัมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อในชุีมีชีน	รัวมีทั�งพัฒนาเกณฑ์์ป็รัะเมิีน 
มีาต่รัฐานการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในแหล่งกำาเนิดิ	ผู้เก็บัขน	และผู้กำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)
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	 	 ๓.๔)	 แก้ไขปั็ญหาขยะติ่ดิเชืี�อขององค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ในรัะยะเร่ังด่ิวน	ต่ามีมีติ่คณะรััฐมีนต่ร่ั 
เมืี�อวันท่�	๑๔	กันยายน	๒๕๖๔	ให้กรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	เร่ังดิำาเนินการัแก้ไขป็รัับัป็รุังป็รัะกาศกรัะทรัวง	เรืั�อง	การักำาจัดิ 
สิำ�งป็ฏิกูลหรืัอวัสำดุิท่�ไม่ีใช้ีแล้ว	พ.ศ.	๒๕๔๘	ให้แล้วเสำร็ัจ	และให้ม่ีผลบัังคับัใช้ีโดิยด่ิวน	เพื�อให้โรังงานอุต่สำาหกรัรัมีและโรังงาน 
ผลิต่ไฟฟ้าสำามีารัถึขออนุญาต่ใช้ีขยะต่ิดิเชืี�อเป็็นเชืี�อเพลิงได้ิ	เพื�อให้ขยะต่ิดิเชืี�อท่�ต่กค้างถูึกนำาไป็เผากำาจัดิ	และให้กรัะทรัวง 
พลังงาน	กรัะทรัวงสำาธารัณสุำข	และกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	การันิคมีอุต่สำาหกรัรัมีแห่งป็รัะเทศไทย	และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	 
เร่ังดิำาเนินการัป็รัะกาศกฎหมีายท่�เก่�ยวข้อง	เช่ีน	พรัะรัาชีบััญญัติ่โรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	พรัะรัาชีบััญญัติ่การันิคมีอุต่สำาหกรัรัมี 
และพรัะรัาชีบััญญัติ่สำาธารัณสุำข	เป็็นต้่น	เพื�อให้สำามีารัถึจัดิหาแหล่งรัับักำาจัดิและจัดิหายานพาหนะขนส่ำงขยะติ่ดิเชืี�อ 
ให้มีากขึ�น	โดิยได้ิแจ้งเรืั�องดัิงกล่าวไป็ยังองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	เพื�อเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีในการัดิำาเนินการัท่�เก่�ยวข้อง	 
(กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น,	๒๕๖๔)

	 	 ๓.๕)	 ดิำาเนินการัจัดิการัหน้ากากอนามัียท่�ใช้ีแล้วในช่ีวงสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	 
โดิยได้ิจัดิทำาข้อแนะนำาเบืั�องต้่นในการัจัดิการัหน้ากากอนามัียใช้ีแล้ว	เพื�อเป็็นแนวทางในการัป้็องกันการัแพร่ัรัะบัาดิให้กับั 
องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นและป็รัะชีาชีนทั�วไป็	รัวมีทั�งได้ิจัดิทำาแบับัสำำารัวจข้อมูีลป็ริัมีาณหน้ากากอนามัียท่�ใช้ีแล้ว	 
โดิยป็รัะสำานให้องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นรัายงานข้อมูีลป็ริัมีาณหน้ากากอนามัียท่�ใช้ีแล้วผ่านทาง	QR	Code	เป็็นรัายเดืิอน	 
พบัว่า	ป็ริัมีาณหน้ากากอนามัียท่�ใช้ีแล้วในรัะหว่างวันท่�	๑	มีกรัาคมี	-	๓๑	ธันวาคมี	๒๕๖๓	ม่ีป็ริัมีาณรัวมีทั�งสิำ�น	๔๑.๙๘	ตั่น	 
(ป็ริัมีาณหน้ากากอนามัียใช้ีแล้วตั่�งแต่่เดืิอนมีกรัาคมี	-	เมีษายน	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณ	๑๖.๘	ตั่น)	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น 
ท่�รัายงานข้อมูีลให้กรัมีควบัคุมีมีลพิษทรัาบั	จำานวน	๒,๖๙๐	แห่ง	และม่ีวิธ่การัจัดิการัหน้ากากอนามัียท่�ใช้ีแล้ว	ได้ิแก่	 
(๑)	นำาไป็ทิ�งในบั่อฝังกลบัมีูลฝอยทั�วไป็	รั้อยละ	๒๕.๐๑	(๒)	นำาไป็เผาในเต่าเผาขยะต่ิดิเชืี�อขององค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�น 
ในพื�นท่�	ร้ัอยละ	๙.๔๐	(๓)	นำาไป็เผาในเต่าเผาขยะต่ิดิเชืี�อขององค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�นในพื�นท่�ใกล้เค่ยง	ร้ัอยละ	๕.๖๐	 
(๔)	จัดิจ้างบัริัษัทเอกชีนท่�รัับักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อเพื�อนำาไป็กำาจัดิ	ร้ัอยละ	๘.๕๒	และ	(๕)	วิธ่อื�นๆ	เช่ีน	รัวบัรัวมีส่ำงให้ 
โรังพยาบัาลส่ำงเสำริัมีสุำขภาพต่ำาบัล	และโรังพยาบัาลในพื�นท่�	รัวบัรัวมีส่ำงให้องค์การับัริัหารัส่ำวนจังหวัดินำาไป็กำาจัดิ	รัาดินำ�ายา 
ฆ่่าเชืี�อแล้วนำาไป็เผา	และส่ำงต่่อให้หน่วยงานสำาธารัณสุำขในพื�นท่�ดิำาเนินการักำาจัดิอยา่งถูึกต้่องต่ามีหลักวิชีาการั	ร้ัอยละ	๕๑.๔๗	 
(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 ๓.๖)	 กำาหนดิแนวทางการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในช่ีวงท่�ม่ีการัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	 
โดิยเฉพาะหน้ากากอนามัียใช้ีแล้ว	มูีลฝอยจากกลุ่มีเส่ำ�ยง	และสำถึานท่�กักกันโรัค	ได้ิแก่	(๑)	หน้ากากอนามัียใช้ีแล้ว	ได้ิรัณรังค์ 
ป็รัะชีาสัำมีพันธ์ให้ป็รัะชีาชีนแยกทิ�งหน้ากากอนามัียใช้ีแล้ว	โดิยเข่ยนหรืัอติ่ดิหน้าถุึงว่า	“หน้ากากอนามัีย”	แยกทิ�ง 
ให้รัถึเก็บัขนมูีลฝอยของสำำานักงานเขต่	หรืัอทิ�งในถัึงรัองรัับัหน้ากากอนามีัยใช้ีแล้วเฉพาะในจุดิท่�กรุังเทพมีหานครักำาหนดิ	 
โดิยหน้ากากอนามียัใช้ีแล้วท่�ป็รัะชีาชีนแยกทิ�งจะเกบ็ัรัวบัรัวมีและขนสำง่ไป็กำาจัดิด้ิวยวิธ่การัเผาในเต่าเผามีลูฝอยชุีมีชีนหนองแขมี	 
และเต่าเผามูีลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�ศูนย์กำาจัดิมูีลฝอยหนองแขมีหรืัออ่อนนุชี	(๒)	การัจัดิการัมูีลฝอยจากสำถึานท่�กักกันโรัค 
ของภาครััฐ	(State	Quarantine:	SQ	และ	Local	Quarantine:	LQ)	และโรังแรัมีทางเลือกสำำาหรัับักักกันโรัค	(Alternative	 
State	Quarantine:	ASQ)	กรัณ่เป็็นมูีลฝอยท่�มี่การัสัำมีผัสำผู้กักตั่ว	 ถืึอเป็็นมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อทั�งหมีดิ	 เพื�อป้็องกัน 
และลดิความีเสำ่�ยงของการัแพรั่กรัะจายโรัค	โดิยบัริัษัท	กรุังเทพธนาคมี	จำากัดิ	ภายใต้่การักำากับัดูิแลของกรัุงเทพมีหานครั	 
จะเข้าจัดิเก็บัด้ิวยรัถึเก็บัขนมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อไป็กำาจัดิด้ิวยวิธ่การัเผาในเต่าเผามีูลฝอยติ่ดิเชืี�อท่�ศูนย์กำาจัดิมูีลฝอยอ่อนนุชีและ 
หนองแขมี	ส่ำวนมูีลฝอยท่�เกิดิจากส่ำวนของสำำานักงานหรืัอเศษวัต่ถุึดิิบัจากห้องครััวจะถืึอเป็็นมูีลฝอยทั�วไป็	สำำานักงานเขต่ 
จะเก็บัขนไป็กำาจัดิต่ามีวิธ่กำาจัดิมูีลฝอยทั�วไป็ต่่อไป็	(กรุังเทพมีหานครั	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 ๓.๗)	 จัดิทำาคำาแนะนำาการัดิำาเนินงานการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในช่ีวงการัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	 
จำาแนกต่ามีแหล่งกำาเนิดิหน้ากากอนามัีย	ได้ิแก่	(๑)	สำถึานพยาบัาลและโรังพยาบัาลสำนามี	(๒)	สำถึานท่�กักกัน	SQ,	LQ,	 
Organizational	Quarantine	(OQ)	และ	Hospital	(๓)	กลุ่มีท่�ม่ีความีเส่ำ�ยงสูำง	เช่ีน	Home	Quarantine	ม่ีป็รัะวัติ่สัำมีผัสำผู้ป่็วย	 
หรืัออยู่ ในรัะหว่างรัอการัยืนยันผล	 (๔)	 กลุ่มีท่� เริั�มีม่ีความีเส่ำ�ยง	 เช่ีน	อาศัยในชุีมีชีนท่�พบัผู้ป่็วยโรัคโควิดิ	 19	 
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ม่ีการัเดิินทางไป็ยังสำถึานท่�เส่ำ�ยง	หรืัอเดิินทางโดิยรัถึขนส่ำงสำาธารัณะ	เป็็นต้่น	และ	(๕)	ป็รัะชีาชีนทั�วไป็	เช่ีน	ไม่ีได้ิอยูใ่นพื�นท่�เส่ำ�ยง	 
หรืัอไม่ีพบัผู้ป่็วยโรัคโควิดิ	19	ในชุีมีชีน	เป็็นต้่น	(กรัมีอนามัีย	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 ๓.๘)	 พัฒนางานวิชีาการั	มีาต่รัฐาน	และงานวิจัยด้ิานการัจัดิการัมูีลฝอย	ได้ิแก่	(๑)	จัดิทำาคำาแนะนำา	 
เรืั�อง	แนวทางการัจัดิการัของเส่ำยและมูีลฝอยท่�เกิดิจากกรัะบัวนการัล้างไต่ทางช่ีองท้อง	(Peritoneal	dialysis:	PD)	 
ในชีุมีชีน	พร้ัอมีเผยแพรั่ป็รัะชีาสำัมีพันธ์	(๒)	ป็รัะสำานความีรั่วมีมืีอกับัสำถึาบัันการัศึกษา	พร้ัอมีร่ัวมีขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงาน 
ศึกษาวิจัยด้ิานการัจัดิการัมีูลฝอย	(๓)	จัดิทำาแนวทางพัฒนารัะบับักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	ในสำถึานการัณ์การัแพรั่รัะบัาดิของ 
โรัคโควิดิ	19	อยา่งม่ีป็รัะสิำทธิภาพและป็ลอดิภัย	(๔)	จัดิทำารัายงาน	เรืั�อง	ข้อมูีลยาและเวชีภัณฑ์์ท่�เป็็นของเส่ำยทางการัแพทย์	 
(๕)	จัดิทำาและเผยแพร่ัคู่มืีอป็รัะกอบัการัฝึกอบัรัมีต่ามีป็รัะกาศกรัมีอนามัีย	เรืั�อง	หลักสูำต่รัฝึกอบัรัมีเจ้าหน้าท่�ควบัคุมีกำากับั 
ในการัจัดิการัมูีลฝอยทั�วไป็	พ.ศ.	๒๕๖๓	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)

	 	 ๓.๙)	 กำาหนดิมีาต่รัการัการัจัดิการัขยะติ่ดิเชืี�อในสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	กรัะทรัวง 
มีหาดิไทย	โดิยกรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	มีอบัหมีายให้จังหวัดิแจ้งองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นดิำาเนินการัจัดิการัมูีลฝอย 
ติ่ดิเชืี�อชุีมีชีนสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	เพื�อป้็องกันการัแพร่ักรัะจายของเชืี�อโรัค	และเพื�อความีป็ลอดิภัย 
ของผู้ป็ฏิบััติ่งานเก็บั	ขน	และกำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อชุีมีชีนขององค์กรัป็กครัองสำ่วนท้องถิึ�น	ป็รัะกาศเมืี�อวันท่�	๒๗	กรักฎาคมี	 
๒๕๖๔	ซึึ่�งเป็็นมีาต่รัการัต้่นทาง	กลางทาง	และป็ลายทาง	(กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น,	๒๕๖๔)	ดัิงน่�

	 	 	 (๑)	 มีาต่รัการัต่้นทาง	รัณรังค์ป็รัะชีาสำัมีพันธ์ให้ป็รัะชีาชีนคัดิแยกมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อชุีมีชีน	 
เช่ีน	หน้ากากอนามัีย	หน้ากากผ้า	ชุีดิต่รัวจ	Antigen	Test	Kit	ขยะท่�ป็นเป้็�อนนำ�ามูีก	นำ�าลาย	หรืัอสำารัคัดิหลั�งจากการัแยก 
กักตั่วท่�บ้ัาน	(Home	Isolation)	และการัแยกกักตั่วในชุีมีชีน	(Community	Isolation)	เป็็นต้่น	โดิยแยกใส่ำถุึงต่่างหาก 
จากถึุงขยะป็รัะเภทอื�น	ปิ็ดิป็ากถึุงให้แน่น	ทำาสัำญลักษณ์ท่�ถุึงขยะ	หรืัอใส่ำถุึงใสำ	และนำาไป็ทิ�งในถัึงขยะส่ำแดิง	ซึึ่�งจัดิให้เป็็น 
ถัึงขยะติ่ดิเชืี�อ	หรืัอนำาไป็ทิ�งไว้ในจุดิรัวบัรัวมีขยะติ่ดิเชืี�อเป็็นการัเฉพาะเพื�อรัอการัเก็บัขน	และต้่องล้างมืีอให้สำะอาดิด้ิวยนำ�า 
และสำบู่ั	หรืัอเจลแอลกอฮ่อล์ทันท่

	 	 	 (๒)	 มีาต่รัการักลางทาง	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นจัดิให้ม่ีถัึงขยะส่ำแดิงไว้ในท่�สำาธารัณะ 
หรืัอสำถึานท่�รัวบัรัวมีขยะ	เพื�อเป็็นจุดิทิ�งมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อชุีมีชีนเป็็นการัเฉพาะ	และจัดิให้ม่ีอุป็กรัณ์ป้็องกันการัติ่ดิเชืี�อ	ได้ิแก่	ถุึงมืีอ	 
หน้ากากอนามัีย	หน้ากากผ้า	และเครืั�องแต่่งกายท่�รััดิกุมี	เป็็นต้่น	ให้กับัผู้ป็ฏิบััติ่งานเก็บัขนมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อสำวมีใส่ำในการัป็ฏิบััติ่ 
งาน	รัวมีถึึงทำาความีสำะอาดิอปุ็กรัณ์ต่่างๆ	เครืั�องแต่่งกายท่�สำวมีใส่ำในขณะท่�ป็ฏิบััติ่งานเมืี�อป็ฏิบััติ่งานเสำร็ัจ	และฉ่ดิล้างรัถึบัรัรัทุก
เก็บัขนขยะมูีลฝอยเป็็นป็รัะจำาทุกวัน

	 	 	 (๓)	 มีาต่รัการัป็ลายทาง	ให้การักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อชุีมีชีนเป็็นไป็ต่ามีกฎกรัะทรัวงว่าด้ิวย 
การักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดิยอาจจ้างเหมีาเอกชีนท่�ได้ิรัับัอนุญาต่ต่ามีกฎหมีายหรืัอหน่วยงานรััฐ	หากยังไม่ีม่ี 
ความีพร้ัอมีในการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	อาจดิำาเนินการัโดิยเก็บัรัวบัรัวมีมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในชุีมีชีนมีาพักรัวมีท่�โรังพยาบัาล 
ส่ำงเสำรัิมีสุำขภาพต่ำาบัลหรัือโรังพยาบัาลในพื�นท่�	เพื�อรัอการันำาไป็กำาจัดิอย่างถูึกต้่อง	ทั�งน่�	รัายละเอ่ยดิการัป็ฏิบััติ่เก่�ยวกับั 
การัจัดิการัมีลูฝอยติ่ดิเชืี�อชุีมีชีนขององคก์รัป็กครัองสำว่นท้องถิึ�นในสำถึานการัณก์ารัแพรัร่ัะบัาดิของโรัคโควดิิ	19	ให้ป็ฏิบััติ่ต่ามี 
คำาแนะนำาของกรัมีอนามัียอย่างเคร่ังครััดิ	และบูัรัณาการัร่ัวมีกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องภายใต้่คณะกรัรัมีการัโรัคติ่ดิต่่อจังหวัดิ	 
โดิยคำานึงถึึงศักยภาพขององค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นและต่ามีความีเหมีาะสำมีกับัพื�นท่�

	 	 ๓.๑๐)	 เต่ร่ัยมีการัป้็องกันและดิำาเนินการัเเก้ไขปั็ญหาขยะมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อต่กค้าง	โดิยกรัมีควบัคุมีมีลพิษ 
ได้ิป็รัะสำานกับักรัมีอนามัีย	และองค์การัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นในพื�นท่�ควบัคุมีสูำงสุำดิและเข้มีงวดิ	(ส่ำแดิงเข้มี)	๒๙	จังหวัดิ	 
โดิยเสำนอให้ม่ีการัคัดิแยกขยะจากต้่นทาง	ให้ม่ีการัแยกขยะในกลุ่มีของเศษอาหารั	ขยะพลาสำติ่ก	นำาไป็ฆ่่าเชืี�อโดิยการัฉ่ดิพ่น 
แอลกอฮ่อล/์นำ�ายาฆ่่าเชืี�อ/สำารัฟอกขาว	หลังจากนั�นนำาไป็ฝังในบ่ัอฝังกลบั	ส่ำวนขยะติ่ดิเชืี�อจากโรังพยาบัาลและสำถึานป็รัะกอบั 
การัต่่างๆ	จะต้่องม่ีการักำาจัดิโดิยการัเผาในเต่าเผามูีลฝอยติ่ดิเชืี�อต่ามีกฎกรัะทรัวงว่าด้ิวยการักำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	พ.ศ.	๒๕๔๕ 
ต่ามีพรัะรัาชีบััญญัติ่การัสำาธารัณสุำข	พ.ศ.	๒๕๓๕	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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๒.๘.๕.๔	สารอัันตราย
	 ๑)	 สถานการณ์์
	 	 ๑.๑)	 สำารัอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมี
	 	 	 สำารัอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมี	๑๐	อันดัิบัแรัก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้ารัวมี 

ทั�งสิำ�น	๓.๐๖	ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๗.๙๐	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึึ่�งม่ีการันำาเข้า	๓.๑๔	ล้านตั่น	ป็รัะเภทสำารัอันต่รัาย 
ในภาคอุต่สำาหกรัรัมีท่�นำาเข้าสูำงสุำดิ	๓	อันดัิบัแรัก	ได้ิแก่	เมีทานอล	(Methanol)	หรืัอเมีทิลแอลกอฮ่อล์	(Methyl	Alcohol)	 
กรัดิซัึ่ลฟูริัก	(Sulfuric	Acid)	และเอทิล่นไดิคลอไรัด์ิ	(Ethylene	Dichloride)	หรืัอ	๑,๒	-	ไดิคลอโรัอ่เทน	(1,	2	-	dichlo- 
roethane)	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	ป็ริัมีาณการันำาเข้าสำารัอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมีของป็รัะเทศไทย 
ม่ีแนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๕๑)	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๕๑	ปริมาณ์การนำาเข้้าสารอัันตรายภาคอ๋ัตสาหุกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๓.๐๐

๖.๒๒

๓.๖๔ ๓.๔๖
๓.๐๕

๓.๖๔

๒.๗๗ ๒.๙๑ ๓.๑๔ ๓.๐๖

๗.๐๐

๖.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๓.๐๐
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๑.๐๐

๐.๐๐
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ป (พ.ศ.)

ท่�มา:	 กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	(๒๕๖๔)

	 	 	 สำำาหรัับัการันำาเข้าสำารัเคม่ีอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมีในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	 
พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณ	๒.๐๑	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑.๓๗	จากชี่วงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๑.๙๘	ล้านตั่น	 
เมืี�อพิจารัณาเป็ร่ัยบัเท่ยบัป็รัมิีาณการันำาเข้าสำารัเคมีอั่นต่รัายภาคอตุ่สำาหกรัรัมีรัายเดิอืน	พบัวา่	ตั่�งแต่่เดืิอนกุมีภาพันธ์	-	มิีถุึนายน 
๒๕๖๔	ป็ริัมีาณการันำาเข้าสำารัเคม่ีอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมีม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นจากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ยกเว้นเดืิอน 
มีกรัาคมี	๒๕๖๔)	โดิยพบัวา่	เดืิอนม่ีนาคมี	๒๕๖๔	เป็็นเดืิอนท่�ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้าสำารัเคมีอั่นต่รัายภาคอตุ่สำาหกรัรัมีมีากท่�สุำดิ 
คิดิเป็็น	๐.๔๕	ล้านตั่น	(รูัป็ท่�	๒.๕๒)	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี,	๒๕๖๔)
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รูปท่�	๒.๕๒	ปริมาณ์การนำาเข้้าสารเคม่อัันตรายภาคอ๋ัตสาหุกรรม	จำาแนกรายเด้ิอัน	ระหุว่ัางเด้ิอันมกราคม	๒๕๖๓	ถึง	มิถ๋นายน	๒๕๖๔

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

๐.๕๐

๐.๔๕

๐.๔๐

๐.๓๕

๐.๓๐

๐.๒๕

๐.๒๐

๐.๓๗

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปริมาณการนำเขาสารเคมี

อันตราย (ลานตัน)
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ท่�มา:	 กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	(๒๕๖๔)

	 	 ๑.๒)	 สำารัอันต่รัายภาคเกษต่รักรัรัมี
	 	 	 สำารัอันต่รัายภาคเกษต่รักรัรัมีหรืัอวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้า 

รัวมีทั�งสิำ�น	๘๙,๔๘๖	ตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๓๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีการันำาเข้ารัวมี	๑๓๑,๑๔๘	ตั่น	โดิยสำารัเคม่ีท่�ม่ี 
ป็ริัมีาณการันำาเข้า	๓	ลำาดัิบัแรัก	ได้ิแก่	สำารักำาจัดิวัชีพืชี	(Herbicide)	สำารัป้็องกันและกำาจัดิโรัคพืชี	(Fungicide)	และ 
สำารักำาจัดิแมีลง	สำาเหตุ่การัลดิลงของสำารัอันต่รัายภาคเกษต่รักรัรัมี	ส่ำวนหนึ�งเป็็นผลมีาจากการัยกเลิกการัใช้ีพารัาควอต่และ 
คลอรั์ไพริัฟอสำ	และจำากัดิการัใช้ีไกลโฟเซึ่ต่	โดิยการัออกป็รัะกาศกำาหนดิวัต่ถุึอันต่รัายพารัาควอต่	และคลอรั์ไพริัฟอสำ	 
เป็็นวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๔	ห้ามีผลิต่	นำาเข้า	ส่ำงออก	หรืัอม่ีไว้ในครัอบัครัอง	ม่ีผลบัังคับัใช้ีตั่�งแต่่วันท่�	๑	มิีถุึนายน	๒๕๖๓	 
สำำาหรัับัวัต่ถุึอันต่รัายไกลโฟเซึ่ต่ให้ใช้ีมีาต่รัการัจำากัดิการัใช้ีต่ามีมีติ่คณะกรัรัมีการัวัต่ถุึอันต่รัาย	เมืี�อวันท่�	๒๓	พฤษภาคมี	๒๕๖๑	 
(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 	 ๑.๓)	 สำารัอันต่รัายในบ้ัานเรืัอนหรืัอทางสำาธารัณสุำข
	 	 	 ป็ริัมีาณการันำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายท่�ใช้ีในบ้ัานเรืัอนหรืัอทางสำาธารัณสุำขในความีรัับัผิดิชีอบัของ 

สำำานักงานคณะกรัรัมีการัอาหารัและยา	อา้งจากการัแจ้งป็ริัมีาณวตั่ถุึอันต่รัายในใบัแจ้งข้อเท็จจริังเก่�ยวกับัวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๑ 
ท่�สำำานักงานคณะกรัรัมีการัอาหารัและยารัับัผิดิชีอบั	ใบัแจ้งการัดิำาเนินการัเก่�ยวกับัวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๒	ท่�สำำานักงาน 
คณะกรัรัมีการัอาหารัและยารัับัผิดิชีอบั	(กรัณ่นำาเข้า)	และใบัอนุญาต่นำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๓	ซึึ่�งเป็็นป็ริัมีาณคาดิการัณ์ 
ว่าจะนำาเข้าวัต่ถุึอันต่รัายสูำงสุำดิต่่อปี็ท่�ต้่องแจ้งและขออนุญาต่ก่อนการัดิำาเนินการั	โดิยสำถิึติ่ป็ริัมีาณการันำาเข้าผลิต่ภัณฑ์์วัต่ถุึ 
อันต่รัายท่�ใช้ีในบ้ัานเรืัอนหรืัอทางสำาธารัณสุำขใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็รัะมีาณ	๘,๐๑๘,๔๓๙	ตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓.๕	 
จาก	 พ.ศ.	๒๕๖๒	เนื�องจากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ซึึ่�งเป็็นปั็ญหาด้ิานสำาธารัณสุำขท่�สำำาคัญ	และส่ำงผล 
กรัะทบัต่่อการัดิำาเนินการัด้ิานวัต่ถุึอันต่รัายด้ิวย	ทำาให้ผลิต่ภัณฑ์์ท่�ใช้ีในบ้ัานเรืัอนหรืัอทางสำาธารัณสุำขในการัฆ่่าเชืี�อโรัค	 
ทำาความีสำะอาดิพื�น	ฝาผนัง	เครืั�องสุำขภัณฑ์์และวัสำดุิอื�นๆ	เพิ�มีสูำงขึ�น	(สำำานักงานคณะกรัรัมีการัอาหารัและยา	อ้างถึึงใน 
กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)
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	 ๒)	 ผล้กระทบ
	 	 จากข้อมูีลการัสำำารัวจการัใช้ี/ป่็วยจากการัสัำมีผัสำสำารัเคม่ีทางการัเกษต่รั	๓	ชีนิดิ	(พารัาควอต่	คลอร์ัไพริัฟอสำ	 

และไกลโฟเซึ่ต่)	จำานวน	๒	รัอบั	ได้ิแก่	รัอบัท่�	๑	รัะหว่างวันท่�	๑	 -	๓๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	ผลสำำารัวจ	๕๗๐,๐๕๓	 
ครััวเรืัอน	พบัว่า	ม่ีครััวเรืัอนท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคมี่	๑๗๙,๖๗๖	ครััวเรืัอน	อาการัผิดิป็กติ่ท่�พบั	ได้ิแก่	มืีอสัำ�น	๒,๗๔๒	คน 
ชีาป็ลายมืีอ	ป็ลายเท้า	๑๖,๓๐๖	คน	ผิวหนังอักเสำบั	๔,๒๕๗	คน	เนื�อเน่า	๓๑๕	คน	ไต่เสืำ�อมี	๕๗๕	คน	มีะเร็ังเม็ีดิเลือดิขาว 
๕๘	คน	มีะเร็ังต่่อมีนำ�าเหลือง	๙๘	คน	และปั็ญญาอ่อน	๑๙๒	คน	และรัอบัท่�	๒	รัะหว่างวันท่�	๑	กรักฎาคมี	-	๑๔	สิำงหาคมี 
๒๕๖๓	ผลสำำารัวจ	๒,๗๗๙,๐๔๓	ครััวเรืัอน	พบัว่า	ม่ีครััวเรืัอนท่�ม่ีป็รัะวัติ่การัใช้ีสำารัเคมี่	๘๖๓,๔๗๔	ครััวเรืัอน	อาการั 
ผิดิป็กติ่ท่�พบั	ได้ิแก่	มืีอสัำ�น	๑๓,๒๔๔	คน	ชีาป็ลายมืีอ	ป็ลายเท้า	๗๙,๕๒๘	คน	ผิวหนังอักเสำบั	๒๔,๑๒๔	คน	เนื�อเน่า	๗๐๘	คน	 
ไต่เสืำ�อมี	๒,๕๒๔	คน	มีะเร็ังเม็ีดิเลือดิขาว	๔๑๒	คน	มีะเร็ังต่่อมีนำ�าเหลือง	๙๕๒	คน	และปั็ญญาอ่อน	๑,๒๒๑	คน	 
(กรัมีควบัคุมีโรัค,	๒๕๖๔)

	 ๓)	 การดิำาเนินงาน
	 	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัด้ิานสำารัอันต่รัาย	ดัิงน่�
	 	 ๓.๑)	 ดิำาเนินงานต่ามีแผนพัฒนาเศรัษฐกิจและสัำงคมีแห่งชีาติ่	ฉบัับัท่�	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	 

ซึึ่�งได้ิกำาหนดิกรัอบัและนโยบัายในการัพัฒนาเศรัษฐกิจและสำังคมีของป็รัะเทศ	พร้ัอมีทั�งแผนงานและโครังการัสำำาคัญ 
ท่�เก่�ยวข้องกับัการัพัฒนาป็รัะเทศด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีไว้ในยุทธศาสำต่ร์ัท่�	๔	“การัเติ่บัโต่ท่�เป็็นมิีต่รักับัสิำ�งแวดิล้อมีเพื�อการัพัฒนา 
อย่างยั�งยืน”	โดิยม่ีกลไกท่�ป็รัะเทศไทยดิำาเนินการัเพื�อผลักดัินการัควบัคุมีและจัดิการัสำารัอันต่รัาย	ได้ิแก่	(๑)	การัจัดิการั 
สำารัเคม่ีต่ามีแผนยุทธศาสำต่ร์ัการัจัดิการัสำารัเคม่ีแห่งชีาติ่	ฉบัับัท่�	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๔)	ให้ความีสำำาคัญกับัการัขับัเคลื�อน 
การัจัดิการัสำารัเคม่ีอย่างครับัวงจรั	พร้ัอมีพัฒนากลไกการับัริัหารัจัดิการั	เน้นการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของทุกภาคส่ำวนทั�งภาครััฐ	 
ภาคเอกชีน	และบัทบัาทภาคป็รัะชีาชีน	และเชืี�อมีโยงกับัการัดิำาเนินการัต่ามีพันธกรัณ่	ข้อต่กลง	กรัอบัความีร่ัวมีมืีอรัะหว่าง 
ป็รัะเทศ	เช่ีน	Strategic	Approach	to	International	Chemical	Management	(SAICM)	Intergovernmental	 
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Forum	on	Chemical	Safety	(IFCS)	Globally	Harmonized	System	of	Classification	and	Labelling	of	 
Chemicals	(GHS)	และ	Free	Trade	Area	(FTA)	เป็็นต้่น	และ	(๒)	การัควบัคุมีสำารัเคมี่ท่�ม่ีความีเป็็นอันต่รัายภายใต่้ 
พรัะรัาชีบััญญัติ่วัต่ถุึอันต่รัาย	พ.ศ.	๒๕๓๕	เป็็นการัควบัคุมีการัผลิต่	นำาเข้าส่ำงออก	และม่ีไว้ในครัอบัครัอง	ซึึ่�งหน่วยงาน 
ท่�กำากับัดูิแลจะม่ีการัควบัคุมีเพื�อลดิความีเส่ำ�ยงในการัก่อให้เกิดิปั็ญหาด้ิานสุำขอนามัียและปั็ญหาสิำ�งแวดิล้อมี	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	 
๒๕๖๔ก)

	 	 ๓.๒)	 การัออกกฎหมีาย	กฎรัะเบ่ัยบัท่�สำำาคัญในการัควบัคุมีป้็องกันการัผลิต่และการัใช้ีสำารัอันต่รัาย 
ในภาคอุต่สำาหกรัรัมี	เพื�อเป็็นหลักเกณฑ์์ในการัป็ฏิบััติ่งานของเจ้าหน้าท่�และเพื�อให้ผู้ป็รัะกอบัการัวัต่ถุึอันต่รัายสำามีารัถึป็ฏิบััติ่ 
ต่ามีกฎหมีายได้ิอย่างถูึกต้่อง	ได้ิแก่	(๑)	ออกป็รัะกาศกรัะทรัวงอุต่สำาหกรัรัมี	เรืั�อง	บััญช่ีรัายชืี�อวัต่ถุึอันต่รัาย	(ฉบัับัท่�	๖)	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยเป็็นการักำาหนดิวตั่ถุึอันต่รัายในบััญชีร่ัายชืี�อวัต่ถุึอันต่รัายแนบัทา้ยป็รัะกาศกรัะทรัวงอตุ่สำาหกรัรัมี	เรืั�อง	บััญช่ี 
รัายชืี�อวัต่ถุึอันต่รัาย	พ.ศ.	๒๕๕๖	บััญช่ี	๑	กรัมีวิชีาการัเกษต่รัรัับัผิดิชีอบั	บััญช่ี	๑.๑	รัายชืี�อสำารัควบัคุมี	ลำาดัิบัท่�	๕๓	 
คลอร์ัไพริัฟอสำ	ลำาดัิบัท่�	๕๔	คลอร์ัไพริัฟอสำ	-	เมีทิล	ลำาดัิบัท่�	๓๕๒	พารัาควอต่	ลำาดัิบัท่�	๓๕๓	พารัาควอต่ไดิคลอไรัด์ิ	และ 
ลำาดัิบัท่�	๓๕๔	พารัาควอต่ไดิคลอไรัด์ิ	[บิัสำ	(เมีทิลซัึ่ลเฟต่)]	เป็็นวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๔	โดิยให้ผู้ผลิต่	ผู้นำาเข้า	ผู้ส่ำงออก	หรืัอ 
ผู้ม่ีไว้ในครัอบัครัองซึึ่�งวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๔	ต่ามีป็รัะกาศฉบัับัน่�	ท่�ได้ิดิำาเนินการัอยู่ก่อนวันท่�ป็รัะกาศฉบัับัน่�มี่ผลใช้ีบัังคับั	 
ป็ฏิบััติ่ต่ามีคำาสัำ�งของพนักงานเจ้าหน้าท่�ภายในรัะยะเวลาท่�พนักงานเจ้าหน้าท่�กำาหนดิ	(๒)	ออกกฎกรัะทรัวงกำาหนดิ 
ค่าธรัรัมีเน่ยมีเก่�ยวกับัวัต่ถุึอันต่รัาย	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	เพื�อกำาหนดิค่าธรัรัมีเน่ยมีใบันำาผ่านวัต่ถุึอันต่รัายชีนิดิท่�	๑	ชีนิดิท่�	๒	 
และชีนิดิท่�	๓	(๓)	ออกป็รัะกาศกรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	เรืั�อง	ทำาเน่ยบัสำารัเคมี่ท่�ม่ีอยู่แล้วของป็รัะเทศไทย	ฉบัับัท่�	๑	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	เพื�อเผยแพร่ัรัายชืี�อสำารัเคม่ีและวัต่ถุึอันต่รัาย	(Existing	Chemicals)	ท่�ม่ีการัดิำาเนินการัต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวย 
วัต่ถุึอันต่รัายมีาแล้วในป็รัะเทศไทย	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๓๘	-	๒๕๖๐	สำำาหรัับัให้ผู้ป็รัะกอบัการัวัต่ถุึอันต่รัายใช้ีต่รัวจสำอบัรัายชืี�อสำารัเคม่ี 
ท่�ได้ิจัดิอยู่ในทำาเน่ยบัสำารัเคมี่ในส่ำวนท่�อยู่ในความีรัับัผิดิชีอบัของกรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	(กรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี	อ้างถึึง 
ในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	และ	(๔)	ออกป็รัะกาศกำาหนดิวัต่ถุึอันต่รัายพารัาควอต่	และคลอร์ัไพริัฟอสำ	เป็็นวัต่ถุึอันต่รัาย 
ชีนิดิท่�	๔	ห้ามีผลิต่	นำาเข้า	ส่ำงออก	หรืัอม่ีไว้ในครัอบัครัอง	และออกมีาต่รัการัจำากัดิการัใช้ีวัต่ถุึอันต่รัายไกลโฟเซึ่ต่	รัวมีทั�ง 
กำาหนดิแนวทางในการัดิำาเนินการัเมืี�อไม่ีใช้ีคลอร์ัไพริัฟอสำ	และพารัาควอต่	และการัเฝ้ารัะวังการัป็นเป้็�อนของวัต่ถุึอันต่รัาย 
ทางการัเกษต่รัในสิำ�งแวดิล้อมี	(กรัมีวิชีาการัเกษต่รั	อ้างถึึงในกรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ๔)	 สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ	(ข้ยะมูล้ฝอัย	ข้อังเส่ยอัันตราย	มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั	แล้ะสารอัันตราย)
	 	 สำถึานการัณ์ขยะมูีลฝอย	ของเส่ำยอันต่รัาย	มูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	และสำารัอันต่รัาย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	 

ขยะมู้ลฝอย	ม่ีป็ริัมีาณ	๒๕.๓๗	ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๑๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำาเหตุ่ท่�ป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยลดิลง	เนื�องจาก 
ม่ีการัควบัคุมีการัเดิินทางของนักท่องเท่�ยวจากต่่างป็รัะเทศมีาป็รัะเทศไทย	ป็รัะกอบักับัม่ีมีาต่รัการักำาหนดิให้ป็ฏิบััติ่งานท่�บ้ัาน 
เพิ�มีขึ�น	โดิยม่ีอัต่รัาการัเกดิิขยะมูีลฝอย	๑.๐๕	กิโลกรััมีต่่อคนต่่อวัน	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	การัจัดิการัขยะมูีลฝอย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓ 
พบัว่า	 ม่ีป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยท่� ถูึกนำาไป็กำาจัดิอย่างถูึกต้่อง	๙.๑๓	 ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๗	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ส่ำวนท่�เหลือเป็็นขยะมีูลฝอยท่�ถูึกกำาจัดิอย่างไมี่ถูึกต้่องป็รัะมีาณ	๗.๘๘	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๒๔	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และ 
ขยะมูีลฝอยท่�ถูึกนำากลับัมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ใหม่ีม่ีป็รัะมีาณ	๘.๓๖	ล้านตั่น	ลดิลงรั้อยละ	๓๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัป็รัิมีาณ 
ขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	ในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	คาดิว่าเกิดิขึ�นป็รัะมีาณ	๑๒.๕๑	ล้านตั่น	(ข้อมูีลจากเดืิอนมีกรัาคมี	- 
พฤษภาคมี	๒๕๖๔)	ซึึ่�งป็ริัมีาณขยะมูีลฝอยชุีมีชีน	ม่ีแนวโน้มีลดิลงร้ัอยละ	๑	จากช่ีวงเวลาเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำำาหรัับั 
การันำาเข้า	-	ส่ำงออกเศษพลาสำต่กิใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็ริัมีาณการันำาเข้า	๑๕๐,๘๐๗,๓๑๒	กโิลกรััมี	ลดิลงร้ัอยละ	๕๓.๓๓	 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และม่ีป็ริัมีาณการัส่ำงออก	๘๕,๖๓๘,๐๖๘	กิโลกรััมี	ลดิลงร้ัอยละ	๓๘.๒๓	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	สำำาหรัับัป็ริัมีาณ 
ขยะพลาสำติ่กใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีป็รัะมีาณ	๖,๓๐๐	ตั่น/วัน	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑๕	ของป็ริัมีาณขยะพลาสำติ่กเมืี�อเท่ยบักับั 
ในช่ีวงเวลาเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนของเส่ียอันตรัาย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๑๘.๗๖	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	 
๗.๒	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	แบ่ังเป็็น	กากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	๑๘.๐๕	ล้านตั่น	ของเส่ำยอันต่รัายจากชุีมีชีน	๐.๖๖	ล้านตั่น	 
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มู้ลฝอยติดิเช้้�อ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๔๙,๔๕๑	ตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๗.๔๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนในช่ีวงเดืิอน 
มีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน	๒๕๖๔	ม่ีป็ริัมีาณมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ	๓๑,๙๕๗	ตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๔๕.๒๔	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
สีารัอันตรัาย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	สำารัอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมี	๑๐	อันดัิบัแรัก	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้า 
รัวมีทั�งสิำ�น	๓.๐๖	ล้านตั่น	ลดิลงร้ัอยละ	๗.๙๐	ส่ำวนป็ริัมีาณการันำาเข้าสำารัอันต่รัายภาคอุต่สำาหกรัรัมีในช่ีวงเดืิอนมีกรัาคมี	- 
มิีถุึนายน	๒๕๖๔	พบัว่า	ม่ีจำานวนทั�งสิำ�น	๒.๐๑	ล้านตั่น	เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๑.๓๗	จากช่ีวงเด่ิยวกันใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สำารัอันต่รัาย 
ภาคเกษต่รักรัรัมีหรืัอวัต่ถุึอันต่รัายทางการัเกษต่รัใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีการันำาเข้ารัวมีทั�งสิำ�น	๘๙,๔๘๖	ตั่น	ลดิลงร้ัอยละ		๓๒	 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และสำารัอันต่รัายในบ้ัานเรืัอนหรืัอทางสำาธารัณสุำข	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจำานวน	๘,๐๑๘,๔๓๙	ตั่น	 
เพิ�มีขึ�นร้ัอยละ	๓.๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัดิำาเนินงานบัริัหารัจัดิการัขยะอันต่รัายชุีมีชีนด้ิวยความีร่ัวมีมืีอในทุก 
ภาคส่ำวน	ม่ีการัออกมีาต่รัการัจัดิการัซึ่ากเครืั�องใช้ีไฟฟ้าและอุป็กรัณ์อิเล็กทรัอนิกส์ำอย่างเป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	และ 
ออกป็รัะกาศกรัะทรัวงพาณิชีย์	เรืั�อง	กำาหนดิให้ขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำเป็็นสิำนค้าท่�ต้่องห้ามีในการันำาเข้ามีาในรัาชีอาณาจักรั 
พ.ศ.	๒๕๖๓	สำนับัสำนุนจังหวัดิและองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	และภาคเอกชีน	ม่ีจุดิรัวบัรัวมีของเส่ำย 
อันต่รัายในชุีมีชีนและม่ีศูนย์รัวบัรัวมีในรัะดิับัจังหวัดิ	จัดิฝึกอบัรัมีเทคนิคการัจำาแนก	ควบัคุมีและต่รัวจสำอบัการัเคลื�อนย้าย 
ข้ามีแดินของของเส่ำยอันต่รัายป็รัะจำาปี็	เพื�อเสำริัมีสำร้ัางข่ดิความีสำามีารัถึและเพิ�มีพูนความีรู้ัความีเข้าใจในการัจำาแนก	ควบัคุมี	 
และต่รัวจสำอบัการัเคลื�อนย้ายข้ามีแดินของของเส่ำยอันต่รัาย	ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินการัแก้ไขปั็ญหาการัจัดิการัขยะพลาสำติ่ก 
และขยะอิเล็กทรัอนิกส์ำ	จัดิทำาและเผยแพร่ัข้อมูีลด้ิานวิชีาการั	รัวมีทั�งจัดิการักากของเส่ำยอุต่สำาหกรัรัมี	พร้ัอมีกับัใช้ีเครืั�องมืีอ
ต่ามีหลัก	3R	ภายในโรังงาน	(รูัป็ท่�	๒.๕๓)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 จัดิทำามีาต่รัการักำากับัการันำาเข้าเศษพลาสำติ่ก	มีาต่รัการัการังดิให้ถุึงพลาสำติ่กในต่ลาดิสำดิและรั้านค้า	 

และมีาต่รัการัการัจัดิการัขยะมูีลฝอยในพื�นท่�เกาะ
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	กรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีศุลกากรั	 

และกรัมีโรังงานอุต่สำาหกรัรัมี
๒)	 ส่ำงเสำริัมีให้องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นม่ีรัะบับัการัให้บัริัการัเก็บัขนและกำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในพื�นท่�	รัวมีทั�ง 

รัะบับักำากับัติ่ดิต่ามีการัจัดิการัมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อในพื�นท่�ให้ม่ีการัจัดิการัอย่างถูึกต้่อง
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	และกรัมีอนามัีย
๓)	 ศึกษาความีเป็็นไป็ไดิ้ในการัสำรั้างสำถึานท่�กำาจัดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อแบับัรัวมีกลุ่มี	ท่�ม่ีความีคุ้มีค่าทางเศรัษฐศาสำต่รั์ 

และสิำ�งแวดิล้อมี	เพื�อรัองรัับัขยะติ่ดิเชืี�อท่�เพิ�มีมีากขึ�น	และลดิรัะยะทางการัขนส่ำงขยะติ่ดิเชืี�อไป็กำาจัดิในสำถึานท่�กำาจัดิมูีลฝอย 
ติ่ดิเชืี�อท่�ยังม่ีไม่ีเพ่ยงพอ	รัวมีทั�งกำากับัดูิแลในการัควบัคุมีมีาต่รัฐานคุณภาพอากาศท่�ป็ล่อยจากเต่าเผามูีลฝอยติ่ดิเชืี�อดัิงกล่าว

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	และกรัมีอนามัีย
๔)	 เร่ังรััดิและผลักดัินให้ม่ีพรัะรัาชีบััญญัติ่การับัริัหารัจัดิการัขยะมูีลฝอยแห่งชีาติ่	เพื�อให้การับัริัหารัจัดิการั 

ขยะมูีลฝอยของป็รัะเทศเป็็นไป็อย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	กรัมีอนามัีย	กรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีส่ำงเสำริัมี

การัป็กครัองท้องถิึ�น
๕)	 จัดิทำารัะบับัฐานข้อมูีลการัจัดิการัมีูลฝอยติ่ดิเชืี�อให้ครัอบัคลุมีทุกแหล่งกำาเนิดิ	เพื�อให้ม่ีรัะบับัการัต่ิดิต่ามี 

และเชืี�อมีโยงข้อมูีลจากหน่วยงานท่�ควบัคุมีกำากับัแหล่งกำาเนิดิมูีลฝอยติ่ดิเชืี�อ
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีอนามัีย
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รูปท่�	๒.๕๓	 แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	ข้ยะมูล้ฝอัย	ข้อังเส่ยอัันตราย		

มูล้ฝอัยติดิเช้ั้�อั	แล้ะสารอัันตราย

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  การขยายตัวของเมือง

- การสงเสริมการทองเท่ียว

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- ความตองการใชทรัพยากร

- การปลอยมลพิษ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ขยะมูลฝอยลดลง

- ของเสียอันตรายเพ่ิมข้ึน

- กากอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน

- ซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

  อิเล็กทรอนิกส

- มูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน

- สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 

  ภาคเกษตรกรรม และในบานเรือน

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทําและปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังขับเคล่ือน

  นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ

- พัฒนามาตรการ กลไกในการบริหารจัดการ

  ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย 

  มูลฝอยติดเช้ือ และสารอันตราย

- สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึก ในการลด 

  คัดแยก และกําจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย 

  มูลฝอยติดเช้ือ และสารอันตราย

- ดําเนินงานความรวมมือตามพันธกรณี

  ของอนุสัญญาหรือขอตกลงท่ีเก่ียวของ

ผลกระทบ (Impact: I) 

- สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมไดรับผลกระทบ
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รูปท่�	๒.๕๔	จำานวันแล้ะสัดิส่วันประชั้ากรข้อังผู้อัยู่ในเข้ตเม้อัง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๒.๙	 ส่�งแวดล้้อมชุ้มช้น
๒.๙.๑	สถานการณ์์

๑)	 ประชั้ากรในเข้ตเม้อัง
	 ป็รัะเทศไทยมีจ่ำานวนเทศบัาล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รัวมีทั�งสิำ�น	๒	,๔๗๒	แห่ง	เพิ�มีขึ�น	๒๒	แห่ง	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

แบ่ังออกเป็็นเทศบัาลนครั	๓๐	แห่ง	เทศบัาลเมีือง	๑๙๕	แห่ง	และเทศบัาลต่ำาบัล	๒,๒๔๗	แห่ง	องค์การับัรัิหารัส่ำวนต่ำาบัล	 
๕,๓๐๐	แห่ง	องค์การับัริัหารัส่ำวนจังหวัดิ	๗๖	แห่ง	และองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นรูัป็แบับัพิเศษ	๒	แห่ง	คือ	กรุังเทพมีหานครั 
และเมืีองพัทยา	โดิยจำานวนป็รัะชีากรัในกรุังเทพมีหานครัและในเขต่เทศบัาล	ม่ีจำานวน	๒๒.๘๑	ล้านคน	คิดิเป็็นร้ัอยละ 
๓๔.๔๗	ของจำานวนป็รัะชีากรัทั�งหมีดิ	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีจำานวน	๒๒.๙๙	ล้านคน	เมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา 
พบัว่า	จำานวนป็รัะชีากรัท่�อยู่ในเขต่เมืีองม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	(รูัป็ท่�	๒.๕๔)	(กรัมีการัป็กครัอง,	๒๕๖๔)

	 การัขยายตั่วของเมืีองและการัเติ่บัโต่ทางเศรัษฐกิจ	ทำาให้ม่ีการัขยายตั่วของพื�นท่�ชุีมีชีนและสิำ�งป็ลูกสำร้ัาง	 
อย่างไรัก็ต่ามี	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีชุีมีชีนแออัดิในกรุังเทพมีหานครั	จำานวน	๖๔๑	ชุีมีชีน	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ี	๖๖๒	 
ชุีมีชีน	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๙	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนชีุมีชีนแออัดิในกรุังเทพมีหานครัมี่แนวโน้มีลดิลง	(รูัป็ท่�	๒.๕๕)	 
(กรุังเทพมีหานครั,	๒๕๖๔)

๔๒.๓๕ ๔๒.๖๐ ๔๒.๖๕ ๔๒.๘๓ ๔๒.๑๘ ๔๓.๓๑ ๔๓.๕๐ ๔๓.๕๔
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๓๔.๕๔ ๓๔.๔๗

๒๒.๙๙ ๒๒.๘๑

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ท่�มา:	 กรัมีการัป็กครัอง	(๒๕๖๔)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

223

๒)	 พ้�นท่�ส่เข่้ยวั
	 องค์การัอนามัียโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	ได้ิกำาหนดิค่าเฉล่�ยอัต่รัาพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อจำานวน 

ป็รัะชีากรัในเมีืองควรัอยู่ท่�	๙.๐๐	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	เพื�อให้ป็รัะชีาชีนสำามีารัถึเข้าถึึงพื�นท่�ส่ำเข่ยวและสำามีารัถึใช้ีป็รัะโยชีน์ 
ด้ิานต่่างๆ	ของเมืีอง	โดิยสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	ได้ิจัดิทำาแนวทางการัขับัเคลื�อน 
การัจัดิการัพื�นท่�ส่ำเข่ยวอยา่งยั�งยนื	และกำาหนดิใหม่้ีพื�นท่�ส่ำเข่ยว๒๑	เพื�อการับัรักิารัสำาธารัณะในภาพรัวมีของป็รัะเทศ	ไม่ีน้อยกว่า	 
๑๕	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	ภายในรัะยะ	๒๐	ปี็	ซึึ่�งม่ีการัรัวบัรัวมีข้อมูีลพื�นท่�ส่ำเข่ยวของป็รัะเทศไทย	ดัิงน่�

	 ๒.๑)	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวในเขต่เทศบัาล	โดิยข้อมูีลจากรัะบับัฐานข้อมูีลด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีและพื�นท่�ส่ำเข่ยว	 
(Thai	Green	Urban:	TGU)	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัวา่	พื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อจำานวนป็รัะชีากรัของเทศบัาลต่ำาบัล	จำานวน	๓๑๘	แห่ง	 
ม่ีสัำดิส่ำวนเฉล่�ย	๒,๗๒๗.๓๘	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	และพื�นท่�ส่ำเข่ยวสำาธารัณะเฉล่�ย	๑๔.๐๑	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	โดิยเทศบัาลต่ำาบัล 
ส่ำวนใหญ่ม่ีพื�นท่�ส่ำเข่ยวป็รัะเภทท่�	๔	(พื�นท่�ส่ำเข่ยวเพื�อเศรัษฐกิจของชุีมีชีน)	และพื�นท่�ส่ำเข่ยวป็รัะเภทท่�	๕	(พื�นท่�ส่ำเข่ยวธรัรัมีชีาติ่)	 
มีากเป็็นอันดัิบัแรัก	และอันดัิบัสำอง	ต่ามีลำาดัิบั	อาทิ	เทศบัาลต่ำาบัลแม่ีสำวย	อำาเภอจอมีทอง	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	ม่ีสัำดิส่ำวนพื�นท่� 
ส่ำเข่ยวสำาธารัณะต่่อป็รัะชีากรั	และพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อป็รัะชีากรัเป็็น	๕.๒๙	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	และ	๖,๐๗๒.๑๐	ต่ารัางเมีต่รั 
ต่่อคน	ต่ามีลำาดัิบั	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๕๕	 ช๋ั้มชั้นแอัอััดิในกร๋งเทพมหุานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๓

๒๑	 พื�นท่�ส่ำเข่ยว	หมีายถึึง	พื�นท่�ธรัรัมีชีาติ่หรืัอพื�นท่�ท่�มีนุษย์สำร้ัางขึ�น	หรืัอกำาหนดิขึ�นในเมืีองหรืัอชุีมีชีน	ป็กคลุมีด้ิวยพืชีพรัรัณเป็็นองค์ป็รัะกอบั	 
ม่ีป็รัะโยชีน์เพื�อสิำ�งแวดิล้อมี	รัะบับันิเวศ	การัดิำารังช่ีวิต่และคุณภาพช่ีวิต่ของมีนุษย์	ม่ี	๖	ป็รัะเภท	ได้ิแก่	๑)	พื�นท่�ส่ำเข่ยวสำวนสำาธารัณะ	เช่ีน	 
สำวนสำาธารัณะ	 และสำวนพฤกษศาสำต่รั์	 เป็็นต่้น	 ๒)	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวเพื�ออรัรัถึป็รัะโยชีน์	 ไดิ้แก่	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวสำ่วนบัุคคล	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวในสำถึาบััน	 
และพื�นท่่ส่ำเข่ยวในพื�นท่�สำาธารัณูป็การั	๓)	พื�นท่�ส่ำเข่ยวท่�เป็็นริั�วยาวต่ามีแนวสำาธารัณูป็การั	เช่ีน	พื�นท่�รัมิีทางสัำญจรัทางบัก	และพื�นท่�รัมิีทางสัำญจรั 
ทางนำ�า	เป็็นต้่น	๔)	พื�นท่�ส่ำเข่ยวเพื�อเศรัษฐกิจของชุีมีชีน	เช่ีน	พื�นท่�ส่ำเข่ยวท่�เป็็นแหล่งผลิต่อาหารัแก่ชุีมีชีน	เช่ีน	ไร่ันา	และสำวนผลไม้ี	เป็็นต้่น	
๕)	พื�นท่�ส่ำเข่ยวธรัรัมีชีาติ่	เช่ีน	เนินเขา	พรุั	แหล่งนำ�า	และพื�นท่�ชุ่ีมีนำ�า	เป็็นต้่น	และ	๖)	พื�นท่�ส่ำเข่ยวท่�ยังไม่ีม่ีการัใช้ีป็รัะโยชีน์หรืัอรัอการัพัฒนา	 
เชี่น	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวท่่�ป็ล่อยรักรั้าง	 เป็็นต่้น	 คำานวณจากรัะบับัฐานข้อมีูลดิ้านสิำ�งแวดิล้อมีและพื�นท่�ส่ำเข่ยว	 (Thai	 Green	 Urban:	 TGU)	 
โดิยการัแป็ลภาพถึ่ายดิาวเท่ยมีรัายละเอ่ยดิสูำงรัะหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๒	 และวิเครัาะห์รั่วมีกับัรัะบับัสำารัสำนเทศภูมิีศาสำต่รั์	 (GIS)	 
เพื�อจัดิเก็บัในรัะบับัฐานข้อมีลูเชิีงพื�นท่�	อนึ�ง	รัะบับัฐานข้อมูีลดัิงกล่าวพัฒนาโดิยสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่แิละสิำ�งแวดิล้อมี	 
ซึึ่�งม่ีการัทบัทวนและต่รัวจสำอบัป็รัับัป็รุังข้อมูีลเป็็นรัะยะ	(ข้อมูีล	ณ	เดืิอนตุ่ลาคมี	๒๕๖๓)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)
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ท่�มา:	 กรุังเทพมีหานครั	(๒๕๖๔)
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	 ๒.๒)	 พื�นท่�ส่ำเข่ยวในกรุังเทพมีหานครั	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีพื�นท่�ส่ำเข่ยวในรูัป็แบับัสำวนสำาธารัณะ/สำวนหย่อมี 
รัวมี	๘,๖๕๙	แห่ง	พื�นท่�	๒๕,๒๙๐	ไร่ั	๓	งาน	๕๑.๘๗	ต่ารัางวา	(๔๐,๔๖๕,๔๐๗.๕๐	ต่ารัางเมีต่รั)	คิดิเป็็นอัต่รัาส่ำวนพื�นท่� 
ส่ำเข่ยวต่่อป็รัะชีากรั	๗.๐๗	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	 เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีอัต่รัาส่ำวนพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อป็รัะชีากรั	 
๖.๙๑	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	ซึึ่�งเป็็นผลมีาจากม่ีสำวนสำาธารัณะแห่งใหม่ีท่�เปิ็ดิให้บัริัการัเป็็นสำถึานท่�พักผ่อนหยอ่นใจ	ออกกำาลังกาย	 
เป็็นสำถึานท่�จัดิกิจกรัรัมีในชุีมีชีน	รัวมีถึึงเป็็นแหล่งเร่ัยนรู้ัทางธรัรัมีชีาติ่ให้แก่ป็รัะชีาชีนทั�วไป็	จำานวน	๑	แห่ง	คือ	สำวนวนาภิรัมีย์ 
ร่ัมีเกล้า	เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	จำานวนพื�นท่�ส่ำเข่ยวและสัำดิส่ำวนพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อคนมี่แนวโน้มีเพิ�มีขึ�น	 
(รูัป็ท่�	๒.๕๖)	(กรุังเทพมีหานครั,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๕๖	จำานวันแล้ะสัดิส่วันพ้�นท่�ส่เข่้ยวัในกร๋งเทพมหุานคร	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๓)	 สิ�งแวัดิล้้อัมภูมิทัศน์
	 การัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีภูมิีทัศน์ในเมืีองใหญ่	มัีกเกิดิจากการัต่ิดิตั่�งป้็ายโฆ่ษณาท่�ไม่ีเหมีาะสำมี	หรืัอผิดิกฎหมีาย	 

รัวมีถึึงการัก่อสำร้ัางโครังการั/อาคารัท่�ไม่ีเหมีาะสำมี	ซึึ่�งถืึอเป็็นส่ำวนหนึ�งของมีลพิษทางสำายต่า	บัดิบัังทัศน่ยภาพ	รัวมีถึึงบัดิบััง 
ทัศนวิสัำยในการัขับัข่�	เป็็นเหตุ่ให้เกิดิอุบััติ่เหตุ่	ในกรุังเทพมีหานครัม่ีป้็ายโฆ่ษณาขนาดิใหญ่ป็รัะมีาณ	๑,๐๕๐	ป้็าย	เป็็นป้็าย 
ถูึกกฎหมีาย	๘๑๗	ป้็าย	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๗.๘	ส่ำวนป้็ายผิดิกฎหมีายม่ี	๒๓๓	ป้็าย	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๒๒.๒	ในส่ำวนของป้็าย 
ท่�ผิดิกฎหมีาย	เป็็นป้็ายท่�ติ่ดิตั่�งบันพื�นดิิน	๑๒๑	ป้็าย	และติ่ดิตั่�งบันอาคารั	๑๑๒	ป้็าย	ในจำานวนน่�เป็็นป้็ายอยู่รัะหว่าง 
ขั�นต่อนการับัังคับัให้รืั�อถึอน	๕๖	ป้็าย	ออกคำาสัำ�งให้รืั�อถึอนต่ามีขั�นต่อนของกฎหมีาย	๑๖๕	ป้็าย	อยู่รัะหว่างการัพิจารัณา 
ของศาลป็กครัอง	๔	ป้็าย	อยู่รัะหว่างการัต่รัวจสำอบัหลักฐาน	๘	ป้็าย	โดิยกรุังเทพมีหานครัได้ิดิำาเนินการัให้สำำานักงานเขต่ 
ต่่างๆ	จดัิเกบ็ัป้็ายโฆ่ษณาท่�ติ่ดิตั่�งในท่�สำาธารัณะโดิยไมีไ่ด้ิรัับัอนุญาต่	ตั่�งแต่่วันท่�	๘	พฤษภาคมี	๒๕๖๑	-	๒๘	มิีถุึนายน	๒๕๖๓	 
ได้ิจำานวน	๑๖๓,๐๓๐	ป็้าย	แจ้งความีดิำาเนินคด่ิ	๕๐	รัาย	จับั	-	ป็รัับั	๓,๘๘๖	คด่ิ	ป็รัับัเป็็นเงิน	๑๒,๑๖๖,๗๐๐	บัาท	 
และรัะหวา่งวันท่�	๑	-	๒๘	มิีถุึนายน	๒๕๖๓	สำำานักงานเขต่จดัิเกบ็ัไดิ	้๓,๙๙๖	ป็า้ย	จับัป็รัับั	๗๐	คด่ิ	ป็รัับัเป็็นเงนิ	๑๙๗,๓๐๐	บัาท	 
(กรุังเทพมีหานครั,	๒๕๖๓)

๔.๔๗ ๔.๗๓ ๕.๐๑
๕.๔๔

๕.๙๗
๖.๑๗

๖.๔๓
๖.๗๐

๑๕,๘๓๘

๒๓,๘๐๑
๒๒,๘๔๓๒๑,๙๗๕

๒๑,๒๒๘
๑๙,๓๓๙

๑๗,๗๕๓
๑๖,๗๘๑

จำนวนพื้นที่ สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในกรุงเทพมหานคร
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๙

๘
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๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๖.๙๑ ๗.๐๗

๒๔,๖๘๘
๒๕,๒๙๐

ท่�มา:	 กรุังเทพมีหานครั	(๒๕๖๔)
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๒.๙.๒	ผล้กระทบ
	 การัพัฒนาป็รัะเทศและการัขับัเคลื�อนเศรัษฐกิจพื�นฐานต่่างๆ	ส่ำงผลต่่อการัเพิ�มีขึ�นของจำานวนป็รัะชีากรั 

ในเขต่เมืีอง	การัเพิ�มีแหล่งท่�อยู่อาศัย	ทำาให้เกิดิการัใช้ีทรััพยากรั	การัใช้ียานพาหนะ	และการัพัฒนาโครังสำร้ัางพื�นฐาน	ทำาให้ 
เกิดิผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	เช่ีน	ขยะมูีลฝอยชีุมีชีน	นำ�าเส่ำย	และมีลพิษอากาศ	เป็็นต้่น	โดิยพบัว่าใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 
ขยะมูีลฝอยท่�เกิดิขึ�นทั�วป็รัะเทศ	ม่ีป็ริัมีาณ	๒๕.๓๗	ล้านตั่น	(ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ร้ัอยละ	๑๒)	หรืัอป็รัะมีาณ	๖๙,๓๒๒	 
ตั่น/วัน	 ม่ีอัต่รัาการัเกิดิขยะมูีลฝอย	๑.๐๕	 กิโลกรััมี/คน/วัน	สำาเหตุ่ส่ำวนหนึ�งมีาจากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิ 
ของโรัคโควิดิ	19	โดิยในช่ีวงตั่�งแต่่วันท่�	๒๖	ม่ีนาคมี	ถึึง	๓๑	พฤษภาคมี	๒๕๖๓	พบัว่า	องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นบัางแห่ง 
และพื�นท่�กรุังเทพมีหานครับัางเขต่มี่ป็ริัมีาณขยะมีูลฝอยชุีมีชีนลดิลง	เนื�องจากมี่การัจำากัดิการัเดิินทางของนักท่องเท่�ยว 
จากต่่างป็รัะเทศมีาป็รัะเทศไทย	รัวมีถึึงม่ีมีาต่รัการัล็อกดิาวน์กำาหนดิให้ป็ฏิบััติ่งานท่�บ้ัานมีากขึ�น	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)	 
อย่างไรัก็ต่ามี	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	กรุังเทพมีหานครัม่ีป็ริัมีาณมูีลฝอยเฉล่�ย	๙,๕๑๙.๘๑	ตั่นต่่อวัน	ลดิลงร้ัอยละ	 
๙.๘๙	จากป็ีงบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีป็ริัมีาณ	๑๐,๕๖๔.๔๘	ต่ันต่่อวัน	และพบัว่าองค์ป็รัะกอบัขยะมีูลฝอยป็รัะเภท 
พลาสำติ่กเฉล่�ยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับัร้ัอยละ	๒๑.๒๔	ของมูีลฝอยทั�งหมีดิ	เพิ�มีขึ�นจากปี็งบัป็รัะมีาณ	 
พ.ศ.		๒๕๖๒	และ	๒๕๖๑	ซึึ่�งเท่ากับั	๒๐.๐๓	และ	๑๙.๘๓	ต่ามีลำาดัิบั	เนื�องจากสำถึานการัณ์การัแพร่ัรัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้ 
ป็รัะชีาชีนเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติ่กรัรัมีมีาใช้ีบัริัการัสัำ�งซืึ่�อสิำนค้าและอาหารัผ่านรัะบับัออนไลน์มีากขึ�น	(กรุังเทพมีหานครั,	๒๕๖๔)

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยรัวมีของชุีมีชีนในป็รัะเทศไทย	 ม่ีจำานวนรัวมีทั�งสิำ�น	๑๘๓	แห่ง	 
(ไม่ีรัวมีรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยท่�อยู่รัะหว่างก่อสำร้ัางและรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำยท่�ยกเลิกโครังการั)	สำามีารัถึบัำาบััดินำ�าเส่ำยได้ิรัวมี	 
๒.๗	ล้านลูกบัาศก์เมีต่รัต่่อวัน	สำำาหรัับักรุังเทพมีหานครันั�นม่ีรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำย	๘	แห่ง	ได้ิแก่	ส่ำ�พรัะยา	รััต่นโกสิำนทร์ั	ช่ีองนนทร่ั	 
หนองแขมี	ทุ่งครุั	ดิินแดิง	จตุ่จักรั	และศูนย์การัศึกษาและอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีบัางซืึ่�อ	สำำาหรัับัคุณภาพอากาศในบัรัรัยากาศ 
พ.ศ.	๒๕๖๓	ภาพรัวมีของป็รัะเทศม่ีแนวโน้มีด่ิขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	เนื�องจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่ามีแผนป็ฏิบััติ่การั 
ขับัเคลื�อนวารัะแห่งชีาติ่	“การัแก้ไขปั็ญหามีลพิษด้ิานฝุ่นละออง”	และมีาต่รัการัยกรัะดัิบัให้เข้มีงวดิขึ�น	ป็รัะกอบักับั 
สำถึานการัณ์การัแพรั่รัะบัาดิของโรัคโควิดิ	19	ทำาให้ม่ีการัเดิินทางของป็รัะชีาชีนและการัจรัาจรัขนสำ่งลดิลง	โดิยป็ริัมีาณ 
การัใช้ีนำ�ามัีนสำำาเร็ัจรูัป็ลดิลงร้ัอยละ	๑๒	การัใช้ีพลังงานไฟฟ้าลดิลงร้ัอยละ	๓	การัเผาในท่�โล่ง	ม่ีจุดิความีร้ัอนลดิลงร้ัอยละ	๗	 
และภาคอุต่สำาหกรัรัมีลดิกำาลังการัผลิต่	และปิ็ดิกิจการัเพิ�มีมีากขึ�นต่่อเนื�องมีาจากสำภาพเศรัษฐกิจของโลกท่�ขยายตั่วลดิลง	 
โดิยพารัามีิเต่อร์ัท่�ยังเป็็นปั็ญหา	ได้ิแก่	ฝุ่นละออง	PM2.5	ฝุ่นละออง	PM10	และก๊าซึ่โอโซึ่น	สำำาหรัับัในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั 
และป็ริัมีณฑ์ล	 ใน	พ.ศ. 	 ๒๕๖๓	 คุณภาพอากาศภาพรัวมีม่ีแนวโน้มีด่ิขึ�น	 ถึึงแม้ีว่าจำานวนวันท่� ฝุ่นละออง	PM2.5  
เกินค่ามีาต่รัฐาน	ในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครัสำถึานการัณ์รุันแรังกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ค่าเฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีง	สูำงสุำดิ	 
๑๑๒	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	เท่ยบักับั	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ค่าเฉล่�ย	๒๔	ชัี�วโมีงสูำงสุำดิ	๑๐๔	ไมีโครักรััมีต่่อลูกบัาศก์เมีต่รั	 
และจำานวนวันท่�เกินค่ามีาต่รัฐานต่ลอดิทั�งปี็	๕๒	วัน	เท่ยบักับั	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวน	๔๓	วัน	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ก)

	 ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(เดืิอนตุ่ลาคมี	๒๕๖๒	ถึึงกันยายน	๒๕๖๓)	ได้ิรัับัแจ้งเรืั�องร้ัองเร่ัยนด้ิานมีลพิษ	 
จำานวน	๗๑๘	เรืั�อง	โดิยเรืั�องท่�ถูึกร้ัองเร่ัยนมีากท่�สุำดิคือ	กลิ�นเหม็ีน	(ร้ัอยละ	๔๒)	รัองลงมีาคือ	ฝุ่นละออง/เขม่ีาควัน	(ร้ัอยละ	๓๐)	 
เส่ำยงดัิง/เส่ำยงรับักวน	(ร้ัอยละ	๑๔)	นำ�าเส่ำย	(ร้ัอยละ	๙)	ความีสัำ�นสำะเทือน	(ร้ัอยละ	๒)	ขยะมูีลฝอยและสิำ�งป็ฏิกูล	(ร้ัอยละ	๑)	 
และเรืั�องอื�นๆ	(ร้ัอยละ	๒)	โดิยพื�นท่�ท่�ม่ีปั็ญหาไดิ้รัับัแจ้งเรืั�องร้ัองเร่ัยนสูำงสุำดิ	คือ	กรุังเทพมีหานครั	๑๙๓	เรืั�อง	รัองลงมีา 
คือ	จังหวัดิสำมุีทรัป็รัาการั	๕๘	เรืั�อง	จังหวัดิสำมุีทรัสำาครั	๔๘	เรืั�อง	และจังหวัดิชีลบุัร่ั	๓๒	เรืั�อง	(กรัมีควบัคุมีมีลพิษ,	๒๕๖๔ข)
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๒.๙.๓	การดิำาเนินงาน
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินงานเพื�อบัริัหารัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีน	ดัิงน่�

๑)	 การจัดิทำากฎหุมาย	นโยบาย	แล้ะแผนท่�เก่�ยวัข้้อัง
	 ๑.๑)	 จัดิทำาแนวทางการัจดัิการัสิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีน	เพื�อส่ำงเสำริัมีและรัักษาคณุภาพสิำ�งแวดิล้อมี	พ.ศ.	๒๕๖๓	- 

๒๕๘๐	สำำาหรัับัใช้ีเป็็นแนวทางในการัดิำาเนินงานเพื�อช่ีวยผลักดัินให้สิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีนของป็รัะเทศไทยมี่สำภาพแวดิล้อมี 
ท่�ด่ิ	ม่ีความีสำมีดุิลของรัะบับันิเวศทางธรัรัมีชีาติ่	ม่ีการัพัฒนาบันพื�นฐานท่�สำอดิคล้องกับัภูมิีนิเวศ	และบัริัหารัจัดิการัภายใต้่ 
ข้อมูีลองค์ความีรู้ั	นวัต่กรัรัมีและเทคโนโลย่ท่�ทันสำมัีย	และเกิดิการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของทุกภาคส่ำวน	(สำำานักงานนโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๒)	 ออกข้อบััญญัติ่กรุังเทพมีหานครั	เรืั�อง	ค่าธรัรัมีเน่ยมีให้การับัริัการัในการัจดัิการัสิำ�งป็ฏิกูลหรืัอมูีลฝอย 
ต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสุำข	(ฉบัับัท่�	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื�อเพิ�มีความีต่รัะหนักให้กับัป็รัะชีาชีนและสำถึานป็รัะกอบัการั 
ในการัลดิและคัดิแยกขยะต่ามีหลักผู้ก่อมีลพิษเป็็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle:	PPP)	โดิยคาดิว่าจะเริั�มีจัดิเก็บั 
ค่าธรัรัมีเน่ยมีใหม่ี	ในวันท่�	๑	ตุ่ลาคมี	๒๕๖๔	(ข้อบััญญัติ่กรุังเทพมีหานครั	เรืั�อง	ค่าธรัรัมีเน่ยมีให้การับัริัการัในการัจัดิการั 
สิำ�งป็ฏิกูลหรืัอมูีลฝอยต่ามีกฎหมีายว่าด้ิวยการัสำาธารัณสุำข	(ฉบัับัท่�	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔,	๒๕๖๔)

	 ๑.๓)	 ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานภายใต้่แผนและผังชุีมีชีนเชิีงนิเวศเมืีองมีายต่ามีแนวคิดิต้่นแบับัเมืีองนิเวศ	 
(Eco	-	city)	ดิำาเนินการัใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๔	สำำาหรัับัใช้ีเป็็นเครืั�องมืีอร่ัวมีผลักดัินเมืีองมีายให้บัรัรัลุสู่ำเป้็าหมีายการัเป็็นชุีมีชีน 
เชิีงนิเวศท่�คำานึงถึึงการัพัฒนาท่�สำอดิคล้องกับัรัะบับันิเวศ	โดิยการัส่ำงเสำริัมีการัป็ลูกไผ่	การัทำาฝายเพิ�มีความีชุ่ีมีชืี�นให้แก่ป่็า	 
และต่่อยอดิไป็ถึึงการัจัดิการักักเก็บันำ�า	การัจัดิการัขยะครััวเรืัอนแบับัถูึกวิธ่	การัรัับัซืึ่�อซัึ่งข้าวโพดิและแกลบัจากชุีมีชีนนำามีา 
เป็็นพลังงานทดิแทนให้กับับัริัษัท	ปู็นซิึ่เมีนต์่ไทย	(ลำาป็าง)	จำากัดิ	เพื�อลดิการัเผาทิ�ง	และการัส่ำงเสำริัมีคุณภาพช่ีวิต่	เช่ีน	การัช่ีวย 
แก้ไขปั็ญหาสิำทธิท่�ดิินทำากินซึึ่�งเป็็นปั็ญหาของชุีมีชีนมีาอย่างยาวนาน	เป็็นต้่น	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๔)	 จัดิทำาแผนสิำ�งแวดิล้อมีในพื�นท่�เขต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวันออก	(รัะยะท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๐	 
เพื�อให้พื�นท่�เขต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวันออก	ได้ิแก่	จังหวัดิชีลบุัร่ั	รัะยอง	และฉะเชิีงเทรัา	ม่ีแผนสิำ�งแวดิล้อมีต่่อเนื�องจาก 
แผนสิำ�งแวดิล้อมี	รัะยะท่�	๑	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔)	ท่�ทันต่่อสำถึานการัณแ์ละรัองรัับัผลกรัะทบั	รัวมีทั�งป้็องกันปั็ญหาจากโครังการั 
พัฒนาท่�จะเกิดิขึ�นในพื�นท่�	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๕)	 จัดิทำาแนวทางป็ฏิบััต่ิงานเพื�อขับัเคลื�อนการัจัดิการัพื�นท่�ส่ำเข่ยวอย่างยั�งยืน	เพื�อถ่ึายทอดิแนวทาง	 
มีาต่รัการั	เป้็าหมีาย	และตั่วช่ี�วัดิต่ามีแนวทางการัขับัเคลื�อนการัจัดิการัพื�นท่�ส่ำเข่ยวอย่างยั�งยนื	สู่ำการัป็ฏิบััติ่อยา่งเป็็นรูัป็ธรัรัมี	 
โดิยมุ่ีงเน้นแนวทางป็ฏิบััติ่ท่�สำามีารัถึดิำาเนินการัไดิ้ในรัะยะสัำ�น	(๑	-	๕	ปี็)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิ 
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๒)	 การอัน๋รักษ์แล้ะเพิ�มพ้�นท่�ส่เข่้ยวั
	 ๒.๑)	 ป็ลูกป่็าภายใต้่โครังการั	Green	Bangkok	2030	ในวันท่�	๑๙	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ศูนย์กำาจัดิ 

มูีลฝอยอ่อนนุชี	เขต่ป็รัะเวศ	เพื�อเพิ�มีพื�นท่�ส่ำเข่ยวและพื�นท่�ร่ัมีเงาให้กับัชุีมีชีนเมืีองให้เพิ�มีมีากขึ�น	โดิยได้ิรัับัการัสำนับัสำนุน 
กล้าไม้ีจาก	บัริัษัท	แมีกโนเล่ย	ควอลิต่่�	 ด่ิเวล็อป็เม้ีนท์	คอร์ัป็อเรัชัี�น	จำากัดิ	เพื�อพัฒนาให้ศูนย์กำาจัดิมูีลฝอยอ่อนนุชี	 

เป็็นศูนย์ป่็านิเวศท่�สำมีบูัรัณ์ต่่อไป็	โดิยกำาหนดิเป้็าหมีายใน	พ.ศ.	๒๕๗๓	ได้ิแก่	เพิ�มีการัเข้าถึึงพื�นท่�สำาธารัณะและพื�นท่�ส่ำเข่ยวท่�ป็ลอดิภัย 
และครัอบัคลุมีสำำาหรัับัทุกคนในรัะยะ	๔๐๐	เมีต่รั	เท่ากับัร้ัอยละ	๕๐	ของพื�นท่�เมืีอง	โดิยสัำดิส่ำวนพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อคน	 
เท่ากับั	๑๐	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	และม่ีสัำดิส่ำวนพื�นท่�ร่ัมีไม้ีเท่ยบักับัพื�นท่�เมืีอง	ตั่�งเป้็าหมีายท่�ร้ัอยละ	๓๐	ของพื�นท่�เมืีอง	 
ซึึ่�งพื�นท่�นำาร่ัองโครังการั	Green	Bangkok	2030	จำานวน	๑๑	แห่ง	หากการัก่อสำร้ัางแล้วเสำร็ัจจะม่ีพื�นท่�ส่ำเข่ยวเพิ�มีป็รัะมีาณ	 
๑๐๘	ไร่ั	(กรุังเทพมีหานครั,	๒๕๖๔)
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	 ๒.๒)	 จัดิทำาผังชุีมีชีนเพื�อรัักษาพื�นท่�ส่ำเข่ยวในเมืีอง	โดิยเฉพาะการัจัดิทำาผังชุีมีชีนเพื�อรัักษาพื�นท่�ส่ำเข่ยว 
ในเมืีอง	หรืัอ	“ผังโครังข่ายพื�นท่�ส่ำเข่ยว”	ให้กับัเทศบัาลเมืีองพนัสำนิคมี	นำาไป็ใช้ีเป็็นกรัอบัและทิศทางในการัดิำาเนินงาน 
ในการัรัักษาและคงไว้ซึึ่�งพื�นท่�ส่ำเข่ยวท่�เหมีาะกับัป็รัะเพณ่	วัฒนธรัรัมี	และบัริับัทของเมืีองได้ิอย่างเป็็นรูัป็ธรัรัมีและยั�งยืน	(สำำานักงาน 
นโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๓)	การจัดิการข้ยะช๋ั้มชั้น
	 ๓.๑)	 ป็รัะเทศไทยได้ิดิำาเนินกิจกรัรัมี	“Everyday	Say	No	To	Plastic	Bags”	อันเป็็นกิจกรัรัมีภายใต้่	 

“โครังการัทำาความีด่ิด้ิวยหัวใจ	ลดิภัยสิำ�งแวดิล้อมี”	โดิยการัขับัเคลื�อน	ลดิ	ละ	เลิกใช้ีถุึงพลาสำติ่ก	เริั�มีจากการังดิให้บัริัการั 
ถุึงพลาสำต่ิกหูหิ�ว	เริั�มีตั่�งแต่่วันท่�	๑	มีกรัาคมี	๒๕๖๓	เป็็นต้่นไป็	พื�นท่�ดิำาเนินการั	คือ	ต่ลาดิสำดิ	ห้างสำรัรัพสำินค้า	ศูนย์การัค้า	 
ซูึ่เป็อร์ัมีาร์ัเก็ต่	และร้ัานสำะดิวกซืึ่�อทั�วป็รัะเทศ	(กรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๓.๒)	 ขับัเคลื�อนและแก้ไขปั็ญหาขยะมูีลฝอยชุีมีชีนให้เป็็นไป็ต่ามีแผนแม่ีบัทการับัริัหารัจัดิการั 
ขยะมูีลฝอย	พ.ศ.	๒๕๕๙	-อ๒๕๖๔	และสำนับัสำนุนการัจัดิการัสิำ�งป็ฏิกูลและขยะมูีลฝอยขององค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	 
โดิยการัจัดิสำรัรังบัป็รัะมีาณในการัจัดิซืึ่�อรัถึขยะ	จำานวน	๑๓๓	แห่ง	และการัรัวมีกลุ่มีพื�นท่�ในการัจัดิการัขยะมูีลฝอย	 
(Clusters)	 ทุกจังหวัดิ	 เพื�อรัวบัรัวมีขยะให้สำามีารัถึกำาหนดิเทคโนโลย่ในการักำาจัดิขยะท่�เหมีาะสำมีกับัป็ริัมีาณขยะ 
และศักยภาพของพื�นท่�ได้ิ	ม่ีทั�งสิำ�น	๒๖๒	Clusters	(กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น,	๒๕๖๔)

๔)	 การจัดิการสิ�งแวัดิล้้อัมภูมิทัศน์
	 ส่ำงเสำริัมีและสำนับัสำนุนการัจัดิทำาแผนจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีภูมิีทัศน์ในภาพรัวมีของเมืีองและชุีมีชีนอย่างเป็็น 

องค์รัวมี	เพื�อให้เกิดิการับูัรัณาการัร่ัวมีกับัภาคส่ำวนต่่างๆ	และให้ท้องถิึ�นสำามีารัถึดิำาเนินการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีของเมืีอง 
และชุีมีชีนให้เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รัฐาน	ไม่ีก่อให้เกิดิมีลพิษและมีลทัศน์ทางสำายต่า	รัวมีทั�งไม่ีส่ำงผลกรัะทบัต่่อคุณภาพช่ีวิต่ 
ของคนในเมืีองและชุีมีชีน	และส่ำงเสำริัมีการัพัฒนาพื�นท่�ต้่นแบับัการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีภูมิีทัศน์ท่�ด่ิ	(สำำานักงานนโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๕)	 การจัดิการสิ�งแวัดิล้้อัมแล้ะช๋ั้มชั้น
	 จัดิทำาแผนผังภูมิีนิเวศเพื�อให้ชุีมีชีนเมืีองและชุีมีชีนชีนบัทของป็รัะเทศไทยม่ีการัพัฒนาและจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมี 

ท่�เป็็นไป็ต่ามีศักยภาพและความีเหมีาะสำมีทางภูมิีนิเวศ	โดิยได้ิจัดิทำา	“ผังแนวคิดิการัจัดิทำาแผนผังภูมิีนิเวศของพื�นท่� 
ภาคเหนือต่ามีขอบัเขต่พื�นท่�ลุ่มีนำ�าของป็รัะเทศท่�เหมีาะสำมีต่่อการัใช้ีพื�นท่�ทางภูมิีนิเวศ”	ในพื�นท่�ภาคเหนือ	๙	จังหวัดิ	 
ป็รัะกอบัดิ้วย	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	เช่ียงรัาย	แม่ีฮ่่องสำอน	น่าน	พะเยา	แพรั่	ลำาป็าง	ลำาพูน	และอุต่รัดิิต่ถ์ึ	(สำำานักงานนโยบัาย 
และแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๖)	 พ้�นท่�ค้๋มครอังสิ�งแวัดิล้้อัม
	 การัป็รัะกาศเขต่พื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมี	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 

และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)	ม่ีดัิงน่�
	 ๖.๑)	 ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	ขยายรัะยะเวลาการัใช้ีบัังคับัป็รัะกาศ 

กรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิเขต่พื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมี	ในท้องท่�ต่ำาบัลวัดิเกต่	 
ต่ำาบัลหนองหอย	อำาเภอเมืีองเช่ียงใหม่ี	ต่ำาบัลหนองผึ�ง	ต่ำาบัลยางเนิ�ง	และต่ำาบัลสำารัภ่	อำาเภอสำารัภ่	จังหวัดิเช่ียงใหม่ี	 
และในท้องท่�ต่ำาบัลอุโมีงค์	อำาเภอเมืีองลำาพูน	จังหวัดิลำาพูน	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดิยป็รัะกาศลงในรัาชีกิจจานุเบักษา	ฉบัับัป็รัะกาศ 
และงานทั�วไป็	ป็รัะเภท	ง	เล่มี	๑๓๗	ต่อนพิเศษ	๕๐	ง	ลงวันท่�	๓	ม่ีนาคมี	๒๕๖๓	

	 ๖.๒)	 ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิเขต่พื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัอง 
สิำ�งแวดิล้อมีในบัริัเวณพื�นท่�จังหวัดิภูเก็ต่	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	 โดิยป็รัะกาศลงในรัาชีกิจจานุเบักษา	ฉบัับัป็รัะกาศ 
และงานทั�วไป็	ป็รัะเภท	ง	เล่มี	๑๒๕	ต่อนพิเศษ	๕๐	ง	ลงวันท่�	๒๘	พฤษภาคมี	๒๕๖๓	
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	 ๖.๓)	 ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิเขต่พื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัอง 
สิำ�งแวดิล้อมี	ในบัริัเวณพื�นท่�อำาเภอบัางละมีงุ	และอำาเภอสัำต่ห่บั	จังหวัดิชีลบุัร่ั	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยป็รัะกาศลงในรัาชีกจิจานุเบักษา	 
ฉบัับัป็รัะกาศและงานทั�วไป็	ป็รัะเภท	ง	เล่มี	๑๓๗	ต่อนพิเศษ	๑๗๐	ง	ลงวันท่�	๒๔	กรักฎาคมี	๒๕๖๓	

	 ๖.๔)	 ป็รัะกาศกรัะทรัวงทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	เรืั�อง	กำาหนดิเขต่พื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัอง 
สิำ�งแวดิล้อมี	ในท้องท่�อำาเภอคุรัะบุัร่ั	อำาเภอต่ะกั�วป่็า	อำาเภอท้ายเหมืีอง	อำาเภอทับัปุ็ดิ	อำาเภอเมืีองพังงา	อำาเภอต่ะกั�วทุ่ง	และอำาเภอ 
เกาะยาว	จังหวัดิพังงา	(ฉบัับัท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยป็รัะกาศลงในรัาชีกิจจานุเบักษา	ฉบัับัป็รัะกาศและงานทั�วไป็	ป็รัะเภท	ง	 
เล่มี	๑๓๗	ต่อนพิเศษ	๒๗๗	ง	ลงวันท่�	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

๒.๙.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
	 ป็รัะเทศไทยม่ีจำานวนเทศบัาล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รัวมีทั�งสิำ�น	๒,๔๗๒	แห่ง	เพิ�มีขึ�น	๒๒	แห่ง	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

โดิยพบัว่าป็รัะชีากรัในกรุังเทพมีหานครัและในเขต่เทศบัาล	ม่ีจำานวน	๒๒.๘๑	ล้านคน	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๓๔.๔๗	ของจำานวน 
ป็รัะชีากรัทั�งหมีดิ	โดิยจำานวนชีุมีชีนแออัดิในกรัุงเทพมีหานครั	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีจำานวน	๖๔๑	ชุีมีชีน	ชุีมีชีนสำำาหรัับัพื�นท่� 
ส่ำเข่ยวของเทศบัาลต่ำาบัล	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีสัำดิส่ำวนเฉล่�ย	๒,๗๒๗.๓๘	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน	และพื�นท่�ส่ำเข่ยวในกรังุเทพมีหานครั	 
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีสัำดิส่ำวนพื�นท่�ส่ำเข่ยวต่่อป็รัะชีากรั	๗.๐๗	ต่ารัางเมีต่รัต่่อคน

	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีน	ได้ิม่ีการัดิำาเนินการัในส่ำวนท่�เก่�ยวข้อง	อาทิ	ออกข้อบััญญัติ่เพื�อจัดิเก็บั 
ค่าธรัรัมีเน่ยมีในการัใหบ้ัริัการัจัดิการัสิำ�งป็ฏิกูลและมูีลฝอยใหม่ีในพื�นท่�กรุังเทพมีหานครั	จดัิทำาแนวทางการัจดัิการัสิำ�งแวดิล้อมี 
ชุีมีชีนเพื�อส่ำงเสำริัมีและรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๘๐	จัดิทำาแผนผังภูมิีนิเวศเพื�อจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีน 
เชิีงนิเวศ	เพื�อให้ชุีมีชีนเมืีองและชุีมีชีนชีนบัทของป็รัะเทศไทยม่ีการัพัฒนาและจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีท่�เป็็นไป็ต่ามีศักยภาพ 
และความีเหมีาะสำมีทางภมิูีนิเวศ	จัดิทำาแผนสิำ�งแวดิลอ้มีในพื�นท่�เขต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวนัออก	(รัะยะท่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๐ 
เพื�อใช้ีเป็็นกรัอบัการัดิำาเนินงานเพื�อจัดิการัปั็ญหาสิำ�งแวดิล้อมีท่�มี่ในพื�นท่�	รัวมีทั�งม่ีการัป็รัะกาศเขต่พื�นท่�คุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมี	 
เพื�อกำาหนดิพื�นท่�และมีาต่รัการัคุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมี	(รูัป็ท่�	๒.๕๗)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 จัดิทำานโยบัายและแผนเพื�อการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีชุีมีชีน	พื�นท่�เฉพาะต่่างๆ	เช่ีน	พื�นท่�ส่ำเข่ยว	พื�นท่�เขต่พัฒนา 

พิเศษภาคต่ะวนัออก	พื�นท่�คุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมี	และขบััเคลื�อนแผนดัิงกล่าวให้นำาไป็สู่ำการัป็ฏบัิัติ่อย่างม่ีส่ำวนร่ัวมี	และบัรูัณาการั 
รัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี
๒)	 บัังคับัใช้ีและติ่ดิต่ามีต่รัวจสำอบัการัป็ฏิบััติ่ต่ามีกฎหมีายของบ้ัานเรืัอน	หมู่ีบ้ัานจัดิสำรัรั	และอาคารัทุกป็รัะเภท 

ให้ม่ีการัจัดิการันำ�าเส่ำยเบืั�องต้่นท่�ต้่นทาง	เพื�อลดิป็ริัมีาณความีสำกป็รักก่อนรัะบัายนำ�าทิ�งลงแหล่งนำ�า	รัวมีถึึงมีาต่รัการัจูงใจสำำาหรัับั 
ผู้ท่�ก่อสำร้ัางก่อนกฎหมีายบัังคับัใช้ี	โดิยเฉพาะท่�ตั่�งอยู่ในพื�นท่�ลุ่มีนำ�าวิกฤต่	คลองสำายหลัก	และพื�นท่�ชีายหาดิท่องเท่�ยว

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	และกรัมีควบัคุมีมีลพิษ
๓)	 สำร้ัางความีต่รัะหนักรู้ั	ความีเข้าใจ	ให้ป็รัะชีาชีนรัับัรู้ัถึึงป็รัะโยชีน์ของการัคัดิแยกขยะและลดิป็ริัมีาณการัสำร้ัาง 

ขยะผ่านช่ีองทางท่�หลากหลาย
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรุังเทพมีหานครั	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	กรัมีส่ำงเสำริัมีคุณภาพ 

สิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	และกรัมีป็รัะชีาสัำมีพันธ์
๔)	 ศึกษาผลกรัะทบัต่่อสุำขภาพ	สิำ�งแวดิล้อมี	เศรัษฐกิจ	และการัท่องเท่�ยว	จากการัจัดิการันำ�าเส่ำยชุีมีชีน 

และขยะทั�วไป็	เพื�อเป็็นข้อมูีลสำนับัสำนุนการับัริัหารัจัดิการัอย่างเหมีาะสำมี
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	องค์การัจัดิการันำ�าเส่ำย	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	กรัมีโยธาธิการั 

และผังเมืีอง	กรัมีควบัคุมีมีลพิษ	กรัมีอนามัีย	และกรัมีควบัคุมีโรัค
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รูปท่�	๒.๕๗	แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	สิ�งแวัดิล้้อัมช๋ั้มชั้น

- ความหนาแนนของประชากร

  ในเขตเมือง

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

- การเปล่ียนชุมชนเปนชุมชนเมือง

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- ความหนาแนนจากการจราจร

- การขยายพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง

- การปลอยมลพิษ

- การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

- ความตองการใชทรัพยากรน้ํา ไฟฟา

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ประชากรในเขตเมืองลดลง

- ชุมชนแออัดมีแนวโนมลดลง

- พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร 

  ในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

การตอบสนอง (Response: R)

- พัฒนากฎหมายดานส่ิงแวดลอมชุมชน

- กําหนดมาตรการและกลไกการบริหารจัดการ

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน

- สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจ

  ในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 

  โดยการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน 

  และการดําเนินงานรวมกันในระดับทองถ่ิน 

  ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

- การพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน 

  พลังงานทางเลือก และการหมุนเวียนทรัพยากร

ผลกระทบ (Impact: I) 

- มลพิษจากขยะและน้ําเสียลดลง

- มลพิษทางอากาศสวนใหญลดลง

- มลทัศนของเมือง
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๒.๑๐	 ส่�งแวดล้้อมธรรมช้าต่แล้ะศิ่ล้ป่กรรม
๒.๑๐.๑	สถานการณ์์

๑)	 สิ�งแวัดิล้้อัมธรรมชั้าติ๒๒

	 คณะรััฐมีนต่ร่ัม่ีมีติ่เห็นชีอบัเรืั�อง	การัป็รัะกาศแหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ในปี็แห่งการัพิทักษ์ทรััพยากรั 
ธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒	จำานวน	๒๖๓	แห่ง	ใน	๖๕	จังหวัดิ	ซึึ่�งแหล่งธรัรัมีชีาติ่	แบ่ังออกเป็็น	๑๐	ป็รัะเภท	 
ได้ิแก่	เกาะ	แก่ง	นำ�าต่ก	ภูเขา	ชีายหาดิ	แหล่งนำ�า	โป่็งพุร้ัอน	ซึ่ากดิึกดิำาบัรัรัพ์	ธรัณ่สัำณฐานและภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า 
แหล่งธรัรัมีชีาต่เิหล่าน่�ล้วนม่ีคุณค่าทางวิทยาการัและสำนุทร่ัยภาพท่�เก่�ยวข้อง	เป็็นสัำณฐานท่�สำำาคัญทางธรัณ่วทิยาและภมิูีศาสำต่ร์ั	 
อันเป็็นเอกลักษณ์หรืัอสัำญลักษณ์ของท้องถิึ�นนั�นๆ	ม่ีลักษณะโดิดิเดิ่น	ม่ีความีอ่อนไหว	ถึูกทำาลายไดิ้ง่าย	ทั�งจากภัยธรัรัมีชีาต่ิ	 
และจากฝีมืีอมีนุษย์	เมืี�อถูึกทำาลายหรืัอได้ิรัับัความีเส่ำยหายก็จะหมีดิสำภาพไป็	ไม่ีสำามีารัถึฟ้�นฟูคืนสู่ำสำภาพเดิิมีได้ิ	ต่่อมีาใน	 
พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ิม่ีการัสำำารัวจและรัวบัรัวมีข้อมูีลแหล่งธรัรัมีชีาติ่เพิ�มีเติ่มีทั�ง	๑๐	ป็รัะเภท พบัว่า	ม่ีจำานวน	๔,๗๐๗	แห่ง	กรัะจาย 
อยู่ทั�วป็รัะเทศในภูมิีภาคต่่างๆ	และใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	 คณะรััฐมีนต่ร่ัม่ีมีติ่เห็นชีอบัแผนแม่ีบัทเพื�อการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมี 
ธรัรัมีชีาต่ิ	รัะยะ	๕	ปี็	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖)	จัดิทำาแผนป็ฏิบััติ่การัภายใต้่แผนแม่ีบัทฯ	ดัิงกล่าว	ให้ครัอบัคลุมีสิำ�งแวดิล้อมี 
แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ทั�ง	๑๐	ป็รัะเภท	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๕๘)

	 ท่�ผ่านมีาได้ิม่ีการัจัดิทำาเกณฑ์์การัรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีแหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์	จำานวน	๔	ป็รัะเภท	 
ได้ิแก่	ป็รัะเภทนำ�าต่ก	ภูเขา	ธรัณ่สัำณฐานและภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า	 เพื�อควบัคุมีและรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี 
แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ให้เหมีาะสำมีกับัการัใช้ีป็รัะโยชีน์	และเป็็นการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัและสิำ�งแวดิล้อมีแหล่งธรัรัมีชีาติ่ 
อันควรัอนุรัักษ์ให้คงต่ามีสำภาพแวดิล้อมีเดิิมีให้มีากท่�สุำดิ	โดิยคณะรััฐมีนต่ร่ัรัับัทรัาบั เมืี�อวันท่�	๑๘	เมีษายน	๒๕๖๐	 
และ	๖	กุมีภาพันธ์	๒๕๖๑	ต่ามีลำาดัิบั (สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ก)

	 ผลการัต่ิดิต่ามีป็รัะเมีินแหล่งธรัรัมีชีาต่ิอันควรัอนุรัักษ์	๔	ป็รัะเภท	ได้ิแก่	นำ�าต่ก	ภูเขา	ธรัณ่สัำณฐานและ 
ภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า	จำานวน	๑๒๙	แห่ง	ในป็ีงบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยใช้ีเกณฑ์์การัรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี 
ธรัรัมีชีาติ่	๔	ด้ิาน	คือ	ด้ิานองค์ป็รัะกอบัของรัะบับันิเวศ/สิำ�งแวดิล้อมี	ด้ิานองค์ป็รัะกอบัภูมิีสำถึาปั็ต่ยกรัรัมีและสำถึาปั็ต่ยกรัรัมี	 
ด้ิานผลผลิต่จากการับัริัการัสิำ�งแวดิล้อมีของแหล่งธรัรัมีชีาติ่	และด้ิานการับัริัหารัจัดิการั	โดิยแบ่ังเป็็น	๓	รัะดัิบั	คือ	 
รัะดัิบัการัรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีอยู่ในรัะดัิบัด่ิ	(ค่าคะแนนอยู่ในช่ีวง	๑.๐๐	-	๑.๖๖)	รัะดัิบัการัรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมี 
อยู่ในรัะดัิบัป็านกลาง	(ค่าคะแนนอยูใ่นช่ีวง	๑.๖๗	-	๒.๓๓)	และรัะดัิบัการัรัักษาคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีอยูใ่นรัะดัิบัต่ำ�า	(ผลกรัะทบัสูำง)	 
(ค่าคะแนนอยู่ในช่ีวง	๒.๓๔	-	๓.๐๐)	(รูัป็ท่�	๒.๕๘)	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ข)	ดัิงน่�

	 (๑)	แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ป็รัะเภทนำ�าต่ก	๕๖	แห่ง	แบ่ังเป็็น	ภาคเหนือ	๒๓	แห่ง	ภาคกลาง	 
๗	แห่ง	ภาคต่ะวันออก	๒	แห่ง	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๘	แห่ง	และภาคใต่้	๑๖	แห่ง	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์คุณภาพ 
สิำ�งแวดิล้อมีในรัะดัิบัด่ิ	๕๒	แห่ง	และรัะดัิบัป็านกลาง	๔	แห่ง	ได้ิแก่	นำ�าต่กเขาพัง	(นำ�าต่กไทรัโยคน้อย)	นำ�าต่กห้วยแม่ีขมิี�น	 
จังหวัดิกาญจนบุัร่ั	นำ�าต่กห้วยจันทร์ั	จังหวัดิศร่ัสำะเกษ	และนำ�าต่กวังสำายทอง	จังหวัดิสำตู่ล

	 (๒)	แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ป็รัะเภทภูเขา	๒๓	แห่ง	แบ่ังเป็็น	ภาคเหนือ	๗	แห่ง	ภาคกลาง	๒	แห่ง	 

ภาคต่ะวันออก	๑	แห่ง	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๖	แห่ง	และภาคใต้่	๗	แห่ง	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์คุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีในรัะดัิบัด่ิทั�งหมีดิ
	 (๓)	แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ป็รัะเภทธรัณ่สัำณฐานและภูมิีลักษณวรัรัณา	๒๗	แห่ง	แบ่ังเป็็น	 

ภาคเหนือ	๙	แห่ง	ภาคกลาง	๑	แห่ง	ภาคต่ะวันออก	๒	แห่ง	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๑๓	แห่ง	และภาคใต้่	๒	แห่ง	พบัว่า 
อยู่ในเกณฑ์์คุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีในรัะดัิบัด่ิทั�งหมีดิ

๒๒	 สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่	หมีายถึึง	ธรัรัมีชีาติ่ท่�ม่ีคุณค่าทางวิทยาการัและสุำนทร่ัยภาพท่�เก่่�ยวข้อง	เป็็นสัำณฐานท่่�สำำาคัญทางธรัณ่วิทยาและ 
ภูมิีศาสำต่ร์ั	อันเป็็นเอกลักษณ์หรืัอสัำญลักษณ์ของท้องถิึ�นนั�นๆ	ม่ีลักษณะพิเศษเฉพาะ	คือ	เมืี�อถูึกทำาลายก็จะหมีดิสำภาพไป็	ไม่ีสำามีารัถึฟ้�นฟู 
คืนสู่ำสำภาพเดิิมีได้ิอ่ก	แบ่ังออกเป็็น	๑๐	ป็รัะเภท	ได้ิแก่	เกาะ	แก่ง	นำ�าต่ก	ภูเขา	ชีายหาดิ	แหล่งนำ�า	โป่็งพุร้ัอน	ซึ่ากดึิกดิำาบัรัรัพ์	ธรัณ่สัำณฐาน 
และภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า
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	 (๔)	แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ป็รัะเภทถึำ�า	๒๓	แห่ง	แบ่ังเป็็น	ภาคเหนือ	๙	แห่ง	ภาคกลาง	๕	แห่ง	 
และภาคใต่้	๙	แห่ง	พบัว่า	อยู่ในเกณฑ์์คุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีในรัะดัิบัด่ิ	๒๐	แห่ง	และรัะดัิบัป็านกลาง	๓	แห่ง	ได้ิแก่	ถึำ�าส่ำฟ้า	 
จังหวัดิต่าก	ถึำ�าจอมีพล	จังหวัดิรัาชีบุัร่ั	และถึำ�าพรัะนางใน	จังหวัดิกรัะบ่ั�

๒๓	 ย่านชุีมีชีนเก่า	หมีายถึึง	พื�นท่�ทางกายภาพท่�แสำดิงออกถึึงลักษณะของการัตั่�งถิึ�นฐาน/ก่อกำาเนิดิท่่�แต่กต่่างกันต่ามีบัริับัทแวดิล้อมี	 
ทั�งท่�เป็็นเมืีอง	หรืัอในพื�นท่�ชีนบัท	ม่ีพัฒนาการัของการัตั่�งถิึ�นฐาน/ก่อกำาเนิดิดัิงกล่าวท่�ต่่อเนื�องมีาตั่�งแต่่อด่ิต่จนถึึงปั็จจุบััน	ซึึ่�งป็รัะจักษ์ได้ิจาก 
ทั�งสำภาพทางกายภาพท่�โดิดิเดิ่น	เชี่น	โครังสำรั้างของชุีมีชีน	ลักษณะรูัป็แบับัทางสำถึาป็ัต่ยกรัรัมี	และภูมิีทัศน์แวดิล้อมี	และสำภาพทางสัำงคมี 
วัฒนธรัรัมี	ภูมิีป็ัญญา	ป็รัะเพณ่	และกิจกรัรัมีของชุีมีชีน	เป็น็ต่้น	ป็รัะกอบัควบัคู่กันอย่างเหมีาะสำมี	ภายใต่้บัริับัทสิำ�งแวดิล้อมีท่�มีนุษย์สำรัา้ง	 
(Built		Environment)	และสิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่	(Natural	Environment)

รูปท่�	๒.๕๘	 ผล้การติดิตามการประเมินค๋ณ์ภาพสิ�งแวัดิล้้อัมข้อังแหุล่้งธรรมชั้าติอัันควัรอัน๋รักษ์	ประเภทนำ�าตก	ภูเข้า		

ธรณ่์สัณ์ฐานแล้ะภูมิลั้กษณ์วัรรณ์า	แล้ะถำ�า	พ.ศ.	๒๕๖๓

๒)	 สิ�งแวัดิล้้อัมศิล้ปกรรม
	 ป็รัะเทศไทยม่ีแหล่งสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีจากฐานข้อมูีลแหล่งศิลป็กรัรัมีอันควรัอนุรัักษ์	จำานวน	 

๕,๔๘๙	แห่ง	(ณ	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔)	โดิยแบ่ังออกเป็็น	๗	ป็รัะเภท	ป็รัะกอบัด้ิวย	(๑)	อนุสำาวร่ัย์	อนุสำรัณ์สำถึาน	 
และหลักเมืีอง	(๒)	วัดิ	วัดิร้ัาง	และศาสำนสำถึาน	(๓)	พิพิธภัณฑ์์	สำถึาปั็ต่ยกรัรัมี	และพรัะรัาชีวัง	(๔)	แหล่งโบัรัาณคด่ิทั�งท่�ขุดิแล้ว 
และยังไม่ีได้ิขุดิค้น	โบัรัาณวัต่ถุึ	และเต่าเผาโบัรัาณ	(๕)	ชุีมีชีนโบัรัาณ	เมืีองโบัรัาณ	และอุทยานป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ั	(๖)	เมืีองเก่า 
และเมืีองป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ั	และ	(๗)	ย่านชุีมีชีนเก่า	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

	 สำำาหรัับัย่านชุีมีชีนเก่า๒๓	 ม่ีการัสำำารัวจจัดิทำาทะเบ่ัยนข้อมูีลย่านชุีมีชีนเก่า	มีาตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ินำาเสำนอคณะรััฐมีนต่ร่ัเพื�อรัับัทรัาบั	โดิยในเบืั�องต้่นม่ีจำานวน	๖๑๓	แห่ง	โดิยม่ีการัแบ่ังชีนิดิลักษณะของย่าน 
ชุีมีชีนเก่าเป็็นป็รัะเภทต่่างๆ	ได้ิแก่	(๑)	ชีุมีชีนรัิมีนำ�า	(๒)	ชีุมีชีนรัถึไฟ	(๓)	ชีุมีชีนต่ลาดิ/การัค้า	ชุีมีชีนหมู่ีบั้าน	(๔)	ชีุมีชีน 
ป็รัะมีง/เกษต่รั	(๕)	ชุีมีชีนชีาต่ิพันธ์ุ	(๖)	ชุีมีชีนโดิยรัอบั	และ	(๗)	ชุีมีชีนท่�เก่�ยวกับัความีทรังจำา	โดิยกรัะจายอยู่ในพื�นท่� 
ภาคเหนือ	๑๗	จังหวัดิ	๑๕๓	แห่ง	ภาคต่ะวันออก	๘	จังหวัดิ	๔๘	แห่ง	ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหนือ	๒๐	จังหวัดิ	๑๓๘	แห่ง	ภาคกลาง	 
๑๗	จังหวัดิ	๑๔๖	แห่ง	และภาคใต้่	๑๔	จังหวัดิ	๑๒๘	แห่ง	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)
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ท่�มา:	 สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	(๒๕๖๔ข)
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	 เมืีองเก่า	ต่ามีรัะเบ่ัยบัสำำานักนายกรััฐมีนต่ร่ัว่าด้ิวยการัอนุรัักษ์และพัฒนากรุังรััต่นโกสิำนทร์ัและเมืีองเก่า	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	คณะรััฐมีนต่ร่ัได้ิเห็นชีอบัขอบัเขต่พื�นท่�เมืีองเก่า	และแนวทางการัอนุรัักษ์และพัฒนาเมืีองเก่า	โดิยคณะกรัรัมีการั 
อนุรัักษ์และพัฒนากรุังรััต่นโกสำินทร์ัและเมืีองเก่า	ได้ิกำาหนดิเขต่พื�นท่�เมืีองเก่า	ต่ามีรัะเบ่ัยบัสำำานักนายกรััฐมีนต่ร่ัฯ	แล้ว	 
รัวมี	๓๖	เมืีอง	ได้ิแก่	เมืีองเก่าน่าน	เมืีองเก่าเช่ียงใหม่ี	เมืีองเก่าลำาพูน	เมืีองเก่าลำาป็าง	เมืีองเก่ากำาแพงเพชีรั	เมืีองเก่าลพบุัร่ั 
เมืีองเก่าพิมีาย	เมืีองเก่านครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	เมืีองเก่าสำงขลา	เมืีองเก่าแพร่ั	เมืีองเก่าเพชีรับุัร่ั	เมืีองเก่าจันทบุัร่ั	เมืีองเก่าปั็ต่ต่าน่ 
เมืีองเก่าเช่ียงรัาย	เมืีองเก่าสุำพรัรัณบุัร่ั	เมืีองเก่ารัะยอง	เมืีองเก่าบุัร่ัรััมีย์	เมืีองเก่าต่ะกั�วป่็า	เมืีองเก่าพะเยา	เมืีองเก่าต่าก 
เมืีองเกา่นครัรัาชีส่ำมีา	เมืีองเกา่สำกลนครั	เมืีองเกา่สำตู่ล	เมืีองเกา่รัาชีบัรุ่ั	เมืีองเกา่สุำริันทร์ั	เมืีองเกา่ภูเก็ต่	เมืีองเกา่รัะนอง	เมืีองเกา่ 
แม่ีฮ่่องสำอน	เมืีองเก่ากาญจนบุัร่ั	เมืีองเก่ายะลา	เมืีองเก่านรัาธิวาสำ	เมืีองเก่าร้ัอยเอ็ดิ	เมืีองเก่าพิษณุโลก	และพื�นท่�เมืีองเก่าท่�ม่ี 
การัป็รัะกาศล่าสุำดิ	(เมืี�อวันท่�	๗	พฤษภาคมี	๒๕๖๔)	คือ	เมืีองเก่าอุทัยธาน่	เมืีองเก่าต่รััง	และเมืีองเก่าฉะเชิีงเทรัา	(สำำานักงาน 
นโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

๓)	 แหุล่้งมรดิกโล้ก
	 ป็รัะเทศไทยม่ีแหล่งมีรัดิกโลก	๖	แหล่ง	จำาแนกเป็็นมีรัดิกโลกทางธรัรัมีชีาต่ิ	๓	แหล่ง	ได้ิแก่	เขต่รัักษาพันธ์ุ 

สัำต่ว์ป่็าทุ่งใหญ่นเรัศวรั	-	ห้วยขาแข้ง	พื�นท่�กลุ่มีป่็าดิงพญาเย็น	-	เขาใหญ่	และพื�นท่�กลุ่มีป่็าแก่งกรัะจาน	และแหล่งมีรัดิกโลก 
ทางวัฒนธรัรัมี	๓	แหล่ง	ได้ิแก่	 เมืีองป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ัสุำโขทัยและเมืีองบัริัวารั	นครัป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ัพรัะนครัศร่ัอยุธยา	 
และแหล่งโบัรัาณคด่ิบ้ัานเช่ียง	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

	 แหล่งมีรัดิกทางวัฒนธรัรัมีและทางธรัรัมีชีาติ่ท่�ได้ิรัับัการับัรัรัจุไว้ในบััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่น	(Tentative	List)	 
ของศูนย์มีรัดิกโลก	จำานวน	๖	แหล่ง	ได้ิแก่	 (๑)	 อุทยานป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ัภูพรัะบัาท	จังหวัดิอุดิรัธาน่	 (พ.ศ.	๒๕๔๗)	 
(๒)	 วัดิพรัะมีหาธาตุ่วรัมีหาวิหารั	(วัดิพรัะบัรัมีธาตุ่)	จังหวัดินครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	(พ.ศ.	๒๕๕๖)	(๓)	อนุสำรัณ์สำถึานแหล่งต่่างๆ	 
และภูมิีทศัน์วฒันธรัรัมีของเช่ียงใหม่ี	นครัหลวงของล้านนา	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	(๔)	พรัะธาตุ่พนมี	กลุ่มีสิำ�งก่อสำร้ัางทางป็รัะวัต่ศิาสำต่ร์ั	 
และภูมิีทัศน์ท่�เก่�ยวข้อง	จังหวัดินครัพนมี	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	(๕)	เมืีองโบัรัาณศร่ัเทพ	จังหวัดิเพชีรับัูรัณ์	(พ.ศ.	๒๕๖๒)	และ	 
(๖)	กลุ่มีเทวสำถึานป็รัาสำาทพนมีรุ้ัง	ป็รัาสำาทเมืีองต่ำ�า	และป็รัาสำาทป็ลายบััดิ	จังหวัดิบุัร่ัรััมีย์	(พ.ศ.	๒๕๖๒)	นอกจากน่�	ยังม่ี 
แหล่งท่�อยู่ในบััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่นของไทย	ป็รัะกอบัด้ิวย	แหล่งมีรัดิกทางวัฒนธรัรัมีและแหล่งมีรัดิกทางธรัรัมีชีาต่ิ	 
จำานวน	๑๑	แหล่ง	แบ่ังเป็็นแหล่งมีรัดิกทางวัฒนธรัรัมี	จำานวน	๙	แหล่ง	ได้ิแก่	(๑)	สำถึาปั็ต่ยกรัรัมีสำมีเด็ิจพรัะเจ้าบัรัมีวงศ์เธอ	เจ้าฟ้า 
กรัมีพรัะยานริัศรัานุวัดิติ่วงศ์	(รัวมีวัดิเบัญจมีบัพิต่รัดุิสิำต่วนารัามี)	(๒)	ภูมิีทัศน์วัฒนธรัรัมีแห่งแม่ีนำ�าเจ้าพรัะยา	(๓)	เส้ำนทาง 
รัถึไฟในสำมียัสำงครัามีโลก	ครัั�งท่�	๒	และแหลง่ท่�เก่�ยวข้อง	(เส้ำนทางรัถึไฟสำายมีรัณะ)	จังหวัดิกาญจนบัรุ่ั	(๔)	วัดิสุำทัศน์เทพวรัา- 
รัามีรัาชีวรัมีหาวหิารั	และเสำาชีงิช้ีา	(๕)	วัดิรัาชีนดัิดิารัามีวรัวหิารั	และพื�นท่�ต่่อเนื�อง	(๖)	แหลง่โบัรัาณคด่ิและเเหลง่วัฒนธรัรัมี 
ของจังหวัดิน่าน	(๗)	เส้ำนทางวัฒนธรัรัมีไชียา	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	สำทิงพรัะ	ยะรััง	ไทรับุัร่ั	(เคดิาห์)	(๘)	แหล่งโบัรัาณคด่ิเมืีองเก่า 
เช่ียงแสำน	และสุำวรัรัณโคมีคำา	 (สำป็ป็.ลาว)	และ	(๙)	พรัะป็ฐมีเจด่ิย์	 จังหวัดินครัป็ฐมี	และแหล่งมีรัดิกทางธรัรัมีชีาติ่	 
จำานวน	๒	แหล่ง	ได้ิแก่	(๑)	พื�นท่�แหล่งอนุรัักษ์ชีายฝั�งทะเลอันดิามัีน	และ	(๒)	พื�นท่�กลุ่มีป่็าเทือกเขาเพชีรับูัรัณ์	(สำำานักงานนโยบัาย 
และแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

๒.๑๐.๒	ผล้กระทบ

๑)	 สิ�งแวัดิล้้อัมธรรมชั้าติ
	 ผลกรัะทบัต่่อสิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่	เกิดิจากภัยธรัรัมีชีาติ่	และภัยท่�เกิดิจากการักรัะทำาของมีนุษย์	รัวมีทั�ง 

การับัริัหารัจัดิการั	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ข)	ดัิงน่�
	 (๑)	ภัยธรัรัมีชีาติ่	เป็็นสำาเหตุ่ของความีเสืำ�อมีโทรัมีของแหล่งธรัรัมีชีาติ่	เป็็นภัยท่�เกิดิขึ�นอย่างรัวดิเร็ัวและ 

สำร้ัางความีเส่ำยหายอย่างรุันแรัง	อันเป็็นป็รัากฏการัณ์ทางธรัรัมีชีาติ่	ท่�บัางครัั�งรุันแรังเกินต้่านทานได้ิ	อาทิ	การัเกิดิพายุ	มีรัสุำมี	 
ฝนต่กอย่างต่่อเนื�อง	ภาวะภัยแล้ง	แผ่นดิินถึล่มี	แผ่นดิินไหว	แผ่นดิินหาย	การัเป็ล่�ยนแป็ลงทางนำ�า	และท่�เกิดิจากการัเป็ล่�ยนแป็ลง 
สำภาพภูมิีอากาศ	



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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	 (๒)	ภัยท่�เกิดิจากการักรัะทำาของมีนุษย์	พบัมีากขึ�นทุกขณะในรูัป็แบับัของการัเข้าไป็ป็รัับัสำภาพพื�นท่�เพื�อใช้ี 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่แิละสิำ�งแวดิล้อมีอยา่งขาดิความีสำมีดิลุ	หรืัอใช้ีทรััพยากรัอยา่งเกินขอบัเขต่	ไม่ีคำานึงถึึงความีสำมีดิลุรัะหว่าง 
การัคงอยู่อย่างต่่อเนื�องของสิำ�งแวดิล้อมีแหล่งธรัรัมีชีาต่ิ	การัใช้ีทรััพยากรัอย่างไมี่รู้ัคุณค่าและความีสำำาคัญ	ส่ำงผลให้เกิดิปั็ญหา 
ท่�พบั	ได้ิแก่	การัพฒันาโครังสำรัา้งขนาดิใหญข่องภาครััฐในพื�นท่�/หรืัอใกล้เค่ยงแหล่งธรัรัมีชีาต่	ิเช่ีน	การัสำรัา้งเขื�อน	การัเก็บักักนำ�า 
เหนือเขื�อน	การัตั่ดิถึนน	และการัเป็ล่�ยนแป็ลงทางนำ�า	เป็็นต้่น	และการับุักรุักพื�นท่�แหล่งต้่นนำ�าลำาธารัจากป็รัะชีาชีนเพื�อท่� 
อยู่อาศัย	การัป็รัะกอบัอาช่ีพ	และการัใช้ีท่�ดิินท่�ไม่ีเหมีาะสำมี

	 (๓)	 ด้ิานการับัริัหารัจัดิการั	อาทิ	 (๓.๑)	แหล่งธรัรัมีชีาติ่ถูึกทำาลายหรืัอสูำญเส่ำยความีงามีจนกลายเป็็น 
แหล่งเสืำ�อมีโทรัมี	เนื�องจากการัพัฒนาเพื�อรัองรัับัการัท่องเท่�ยวท่�ขาดิความีรัอบัคอบั	การัพัฒนาพื�นท่�ขาดิการัควบัคุมีและ 
จัดิการัท่�ด่ิ	เมืี�อได้ิรัับัความีนิยมีแล้วขาดิการัจัดิการัท่�ด่ิ	ความีแออัดิในพื�นท่�แหล่งธรัรัมีชีาติ่ทำาให้เกินข่ดิความีสำามีารัถึในการัรัองรัับั	 
เช่ีน	ไม่ีม่ีการัวางแผนพัฒนาสิำ�งอำานวยความีสำะดิวกและสิำ�งก่อสำร้ัางท่�เหมีาะสำมี	ความีไม่ีม่ีรัะเบ่ัยบัของอาคารัร้ัานค้า	 
สิำ�งก่อสำร้ัางตั่�งอยู่ในต่ำาแหน่งท่�ไม่ีเหมีาะสำมี	เกิดิทัศนอุจาดิ	ปั็ญหาขยะต่กค้าง	นำ�าเน่าเส่ำย	กิจกรัรัมีบัางป็รัะเภททำาอันต่รัาย 
ต่่อรัะบับันิเวศหรัืออันต่รัายต่่อชี่วิต่	การัสำูญเส่ำยความีงามีและความีหลากหลายทางชี่วภาพทั�งทางบักและทางนำ�า	เช่ีน	 
การัไต่่เขา	การัปี็นป่็าย	การัล่องแพ	การัล่องแก่ง	การัข่ดิเข่ยน	แกะสำลักบันแหล่งหิน/ผา	การัขุดิหาวัต่ถุึโบัรัาณ	การัเหยย่บัยำ�า 
บันโครังสำร้ัางหินหรืัอแหล่งธรัณ่ท่�แป็ลกต่า	และการัดิัดิแป็ลงแหล่งธรัรัมีชีาติ่ต่่างๆ	เช่ีน	ท่�พักสำงฆ์่	และสำถึานท่�ป็ฏิบััติ่ธรัรัมี	 
เป็็นต้่น	ตั่วอย่างเช่ีน	กรัณ่ท่�ม่ีนักท่องเท่�ยวข่ดิเข่ยน	คำาไม่ีสุำภาพท่�ผนังถึำ�านาคา	ท่�อุทยานแห่งชีาติ่ภูลังกา	จังหวัดิบึังกาฬ 
ซึึ่�งทำาให้เกิดิความีเส่ำยหายเป็็นอย่างมีากต่่อโบัรัาณสำถึาน	จึงปิ็ดิซ่ึ่อมีแซึ่มี	ลบัรัอยและต่กแต่่งส่ำผิวหินให้หินใกล้เค่ยงเดิิมี 
มีากท่�สำุดิ	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔ก)	(๓.๒)	องค์กรัในการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�รั่วมีกันในบัางพื�นท่�มี่ความีซึ่ำ�าซ้ึ่อน 
หรืัอไม่ีชัีดิเจน	สำง่ผลใหเ้กิดิปั็ญหา	ความีเส่ำยหาย	และผลกรัะทบัมีาอยา่งต่่อเนื�อง	(๓.๓)	ป็ญัหาด้ิานความีต่่อเนื�องของงบัป็รัะมีาณ 
การัอนรัุักษ์แหล่งธรัรัมีชีาต่ม่ิีอยูทั่�วป็รัะเทศ	ยอ่มีต้่องใช้ีงบัป็รัะมีาณจำานวนมีากทั�งในด้ิานการัดูิแล	รัักษา	ฟ้�นฟู	และการัสำรัา้ง 
จิต่สำำานึก	ดัิงนั�น	งบัป็รัะมีาณท่�ได้ิรัับัครัั�งเด่ิยวอาจไม่ีเพ่ยงพอสำำาหรัับัการัดิำาเนินการัทั�งหมีดิ	และ	(๓.๔)	ปั็ญหาด้ิานกฎหมีาย	 
การัอนุรัักษ์แหล่งธรัรัมีชีาติ่บัางครัั�งไม่ีสำามีารัถึบัรัรัลุผลต่ามีท่�ตั่�งไว้	เนื�องจากกฎหมีายท่�ม่ีอยู่ซึ่ำ�าซ้ึ่อน	ทำาให้ขาดิเอกภาพ 
ในการับัริัหารังานอนุรัักษ์	ส่ำงผลให้เกิดิปั็ญหาในการับัริัหารังานอนุรัักษ์ต่ามีมีา

๒)	 สิ�งแวัดิล้้อัมศิล้ปกรรม
	 ผลกรัะทบัท่�เกิดิขึ�นในเชิีงบัวก	ปั็จจุบัันภาคส่ำวนต่่างๆ	ได้ิให้ความีสำำาคัญต่่อการัอนุรัักษ์	ฟ้�นฟู	สิำ�งแวดิล้อมี 

ศิลป็กรัรัมีมีากยิ�งขึ�น	 เนื�องจากภาครััฐได้ิให้ความีสำำาคัญต่่อการัส่ำงเสำริัมี	สำนับัสำนุนให้ความีรู้ั	ความีเข้าใจในคุณค่า 
และความีสำำาคัญของแหล่งศิลป็กรัรัมีและแหล่งธรัรัมีชีาต่ิท่�ม่ีส่ำวนเก่�ยวข้องกับัป็รัะชีาชีน	สำนับัสำนุนให้ม่ีมีาต่รัการัควบัคุมี 
การัใช้ีพื�นท่�ให้เป็็นไป็ต่ามีกฎหมีาย	เพื�อให้การัพัฒนาเป็็นไป็ต่ามีหลักการัท่�ถูึกต้่องเหมีาะสำมี	และป็รัะสำานป็รัะโยชีน์แก่ 
ท้องถิึ�น	และป็รัะเทศชีาต่ิโดิยส่ำวนรัวมี	ทำาให้เกิดิความีต่รัะหนักในการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาต่ิและศิลป็กรัรัมี	 
ม่ีการัดูิแล	รัักษา	ให้คงสำภาพแวดิล้อมีท่�ด่ิ	เหมีาะสำมีต่่อการัดิำารังช่ีวิต่ของชุีมีชีน	และคงคุณค่าต่่อการัพัฒนาทางด้ิานจิต่ใจ 
ด้ิวยในสำถึานการัณ์ปั็จจุบััน	สืำ�อต่่างๆ	รัวมีทั�งโซึ่เช่ียลม่ีเด่ิย	ม่ีบัทบัาทสำำาคัญอย่างยิ�งสำำาหรัับัการัเฝ้ารัะวัง	ติ่ดิต่ามี	ต่รัวจสำอบั	 
ดูิแล	เเละป้็องกัน	มิีให้เกิดิปั็ญหาสิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่และศิลป็กรัรัมีลุกลามีเกินกว่าจะแก้ไขได้ิ	สำำาหรัับัผลกรัะทบัท่�เกิดิขึ�น 
ในเชิีงลบั	การัขยายตั่วของเศรัษฐกิจและการัเจริัญเติ่บัโต่ของเมีืองท่�เป็็นผลมีาจากการัพัฒนาป็รัะเทศในช่ีวงรัะยะเวลา 
ท่�ผ่านมีา	ส่ำงผลให้กายภาพของเมีืองเกิดิการัเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรัวดิเร็ัว	การัพัฒนาทางกายภาพโดิยไมี่ต่รัะหนักถึึงคุณค่า 
ของสิำ�งแวดิล้อมีในด้ิานต่่างๆ	โดิยเฉพาะอย่างยิ�ง	สิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีท่�ม่ีความีสำำาคัญในฐานะเป็็นมีรัดิกทางวัฒนธรัรัมี 
ของชีาติ่	ส่ำงผลให้เกิดิการัป็รัับัเป็ล่�ยนสำภาพแวดิล้อมีโดิยรัอบัแหล่งศิลป็กรัรัมีในเกือบัทุกพื�นท่�ในป็รัะเทศไทย	ทำาให้เกิดิ 
การัรุักรัาน	คุกคามี	บัั�นทอน	และทำาลายความีสำวยงามีและความีสำง่างามีของสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมี	โดิยเฉพาะอย่างยิ�งคุณค่า 
ทางดิ้านทัศน่ยภาพ	(สำำานักงานโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)	นอกจากน่�	 ปั็ญหา 
แหล่งศิลป็กรัรัมีท่�สุ่ำมีเส่ำ�ยงต่่อการัรืั�อถึอนทำาลาย	โดิยป็รัาศจากความีรู้ัความีเข้าใจ	หรืัอในบัางกรัณ่เกิดิจากความีขัดิแยง้ในด้ิาน 
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การัให้คุณค่าของแหล่งศิลป็กรัรัมีนั�นๆ	การัต่ัดิสิำนคุณค่าทางสำถึาป็ัต่ยกรัรัมีจากความีเป็็นมีาและยุคสำมัีย	อาจก่อให้เกิดิ 
ความีขัดิแย้งทางความีคิดิและนำาไป็สู่ำการัรืั�อถึอนโดิยไม่ีสำมีควรัได้ิ	เช่ีน	กรัณ่ของการัรืั�อถึอนอาคารัเก่าโบัรัาณ	Bombay	 
Burma	จังหวัดิแพร่ั	ซึึ่�งเป็็นอาคารัไม้ีเก่าแก่ของบัริัษัท	บัอมีเบัย์	เบัอร์ัมีา	เทรัดิดิิ�ง	 ท่�เข้ามีาทำาไม้ีในเมืีองแพร่ัตั่�งแต่่	 
พ.ศ.	๒๔๓๒	ซึึ่�งม่ีอายกุว่า	๑๓๒	ปี็	แต่่ในปั็จจุบัันม่ีการัรัะงับัการัรืั�อถึอนและป็รัะสำานงานกับักรัมีศิลป็ากรัและหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 
เพื�อทำาการับูัรัณะซ่ึ่อมีแซึ่มีให้ใกล้เค่ยงของเดิิมีมีากท่�สุำดิ	จากกรัณ่ดัิงกล่าว	คณะอนุกรัรัมีการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่ 
และศิลป็กรัรัมี	ได้ิให้ข้อคิดิเห็นเรืั�องแนวทางในการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีป็รัะเภทสำถึาปั็ต่ยกรัรัมี	ในกรัณ่จังหวัดิ	 
เห็นควรัให้ใช้ีกลไกหน่วยงานส่ำวนท้องถิึ�นท่�มี่อำานาจหน้าท่�ในการัอนุรัักษ์มีรัดิกทางด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีในท้องถิึ�น 
ของต่นเอง	ซึึ่�งสำามีารัถึดิำาเนินงานในเรืั�องการัอนุรัักษ์ในป็รัะเด็ินท่�เก่�ยวข้องกับัตั่วอาคารั	โดิยใช้ีกลไกคณะอนุกรัรัมีการัอนุรัักษ์ 
สิำ�งแวดิลอ้มีธรัรัมีชีาต่แิละศิลป็กรัรัมีป็รัะจำาจังหวัดิดิำาเนนิการัในเรืั�องน่�	โดิยไม่ีต้่องรัอขอ้คิดิเห็นจากกรัมีศลิป็ากรั	(กรัมีศลิป็ากรั,	 
๒๕๖๔)

๓)	 แหุล่้งมรดิกโล้ก
	 แหล่งมีรัดิกโลกของไทย	ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากภัยคุกคามีมีากขึ�น	เช่ีน	การับุักรุักพื�นท่�โดิยม่ีสำาเหตุ่มีาจาก 

การัพัฒนาด้ิานเศรัษฐกิจและสัำงคมี	ทั�งจากโครังการัพัฒนาขนาดิใหญ่ของภาครััฐ	การัขยายตั่วของชุีมีชีนบัริัเวณโดิยรัอบั 
แหล่งมีรัดิกโลกท่�ขาดิการัวางแผนการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�	และการับัังคับัใช้ีมีาต่รัการัทางกฎหมีาย	เป็็นต้่น	ซึึ่�งส่ำงผลกรัะทบัต่่อ 
รัะบับันิเวศและทัศน่ยภาพโดิยรัวมีของแหล่ง	รัวมีทั�งการัขาดิความีรู้ัความีเข้าใจในคุณค่า	ต่ลอดิจนการัอนุรัักษ์และคุ้มีครัอง 
มีรัดิกโลก	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๕๖)

๒.๑๐.๓	การดิำาเนินงาน

๑)	 สิ�งแวัดิล้้อัมธรรมชั้าติ
	 ๑.๑)	การัดิำาเนินการัโครังการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีแหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ป็รัะเภทนำ�าต่ก	ในพื�นท่� 

นำาร่ัองนำ�าต่กธารัารัักษ์	อำาเภอแมี่สำอดิ	จังหวัดิต่าก	ภายใต้่โครังการัอนุรัักษ์พันธุกรัรัมีพืชีอันเนื�องมีาจากพรัะรัาชีดิำาริั	 
สำมีเด็ิจพรัะเทพรััต่นรัาชีสุำดิาฯ	สำยามีบัรัมีรัาชีกุมีาร่ั	เพื�อให้พื�นท่�นำ�าต่กธารัารัักษ์เป็็นพื�นท่�ต้่นแบับั	(Model)	ในการับัริัหารัจัดิการั 
พื�นท่�สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่อย่างม่ีส่ำวนร่ัวมี	ในการัอนุรัักษ์ทรััพยากรัท้องถิึ�น	๓	ฐาน	โดิยจัดิทำาผังและแผนการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่� 
สิำ�งแวดิล้อมีนำ�าต่กธารัารัักษ์อย่างม่ีส่ำวนร่ัวมี	เพื�อให้เกิดิการัใช้ีป็รัะโยชีน์พื�นท่�แหล่งธรัรัมีชีาติ่นำ�าต่กธารัารัักษ์	และบัริัเวณ 
เก่�ยวเนื�องเป็็นไป็ต่ามีศักยภาพของพื�นท่�	นอกจากน่�	 ยังได้ิจัดิทำารัะบับัฐานข้อมูีลทรััพยากรัท้องถิึ�น	และสืำ�อเผยแพร่ั
ป็รัะชีาสัำมีพันธ์ในรูัป็แบับัสืำ�อสิำ�งพิมีพ์	ว่ดิิทัศน์	และแบับัจำาลองสำภาพภูมิีศาสำต่ร์ัของแหล่งธรัรัมีชีาติ่นำ�าต่กธารัารัักษ์	เพื�อส่ำงเสำริัมี 
ให้กลุ่มีเป้็าหมีายเกิดิความีรู้ั	ความีเข้าใจ	และต่รัะหนักถึึงการัอนุรัักษ์	ดูิแล	รัักษา	และฟ้�นฟูสิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่อย่างเหมีาะสำมี 
และยั�งยืน	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

	 ๑.๒)	การัดิำาเนินการัอนุรัักษ์และพัฒนามีรัดิกธรัณ่และอุทยานธรัณ่	พัฒนาแหล่งท่องเท่�ยวทางธรัณ่วิทยา	 
โดิยจัดิทำาแหล่งเร่ัยนรู้ัท่�มีค่วามีครับัถ้ึวนสำมีบูัรัณ์ทางวิชีาการั	ส่ำงเสำริัมีให้มีก่ารัท่องเท่�ยวดิว้ยการัป็รัะชีาสัำมีพันธ์ผา่นกลไกต่่างๆ 
โดิยในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๗	แห่ง	 ได้ิแก่	 พื�นท่�แกรันด์ิแคนยอน	พื�นท่�เลยดัิ�น	 จังหวัดิเพชีรับูัรัณ์	 
พื�นท่�สำวนหินผางามี	จังหวัดิเลย	พื�นท่�สำามีพันโบัก	จังหวัดิอุบัลรัาชีธาน่	พื�นท่�พุหางนาค	จังหวัดิสุำพรัรัณบัุร่ั	พื�นท่�ป็รัาสำาทหิน 
พันยอดิ	จังหวัดิสำตู่ล	และพื�นท่�เกาะหล่เป๊็ะ	จังหวัดิสำตู่ล	รัวมีทั�งการัจัดิมีหกรัรัมีเปิ็ดิโลกธรัณ่วิทยาเพื�อการัท่องเท่�ยว	 
ในกรุังเทพมีหานครั	และจังหวัดิเพชีรับูัรัณ์	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔ข)

๒)	 สิ�งแวัดิล้้อัมศิล้ปกรรม
	 ๒.๑)	การัดิำาเนินการัด้ิานการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีสำำาคัญ	๒	โครังการั	(สำำานักงานนโยบัายและแผน 

ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)	ดัิงน่�
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	 	 (๑)	 ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานอนุรัักษ์ฟ้�นฟูย่านชุีมีชีนเก่ารัะดัิบัจังหวัดิ	รัะยะ	๒	โดิยดิำาเนินการั 
ต่่อเนื�องจากการัทำางานรัะยะท่�	๑	ท่�ม่ีพื�นท่�นำาร่ัองในจังหวัดิจันทบุัร่ั	(๗	ย่าน)	และจังหวัดิต่รััง	(๗	ย่าน)	ด้ิวยการัเพิ�มีบัทบัาท 
ภาคป็รัะชีาชีนในการับัริัหารัจัดิการัและฟ้�นฟูชุีมีชีนต่นเอง	ให้ชุีมีชีนโดิยองค์กรัชุีมีชีนรัะดัิบัพื�นท่�ม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัคิดิ	 
ตั่ดิสิำนใจ	และบัริัหารัจัดิการัย่านชุีมีชีนเก่าร่ัวมีกับัรััฐและท้องถิึ�นเพื�ออนาคต่ชุีมีชีนต่นเอง	ต่ามีความีหลากหลายของวฒันธรัรัมี 
และวิถ่ึช่ีวิต่	รัวมีทั�งติ่ดิต่ามีการัดิำาเนินงานต่ามีมีาต่รัการัคุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมีบัริัเวณพื�นท่�เมืีองโบัรัาณศร่ัมีโหสำถึ	จังหวัดิ 
ป็รัาจ่นบุัร่ั

	 	 (๒)	 จัดิทำาผังพื�นท่�อนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีแหล่งศิลป็กรัรัมีรัายป็รัะเภท	ในพื�นท่�ภาคเหนือ	เพื�อจัดิทำา 
ผังพื�นท่�อนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีแหล่งศิลป็กรัรัมีป็รัะเภทย่านชุีมีชีนเก่า	พร้ัอมีแนวทางการัอนุรัักษ์ฟ้�นฟูยา่นชุีมีชีนเก่า	ต่ามียุทธศาสำต่ร์ั 
การัอนุรัักษ์ฟ้�นฟูย่านชุีมีชีนเก่าแห่งชีาติ่	ในพื�นท่�ภาคเหนือต่อนบัน	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	เช่ียงใหม่ี	แม่ีฮ่่องสำอน	ลำาพูน	ลำาป็าง 
เช่ียงรัาย	น่าน	พะเยา	และแพร่ั	ซึึ่�งจะทำาให้ได้ิผังพื�นท่�อนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีป็รัะเภทย่านชุีมีชีนเก่าในพื�นท่�ภาคเหนือ 
ต่อนบัน	๘	จังหวัดิ	และบูัรัณาการัใช้ีป็รัะโยชีน์ผังพื�นท่�อนุรัักษ์กับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

	 ๒.๒)	 จัดิป็รัะชุีมีสัำมีมีนาเสำริัมีสำร้ัางความีรู้ัความีเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้บุัคลากรัท่�เก่�ยวข้อง 
กับัการับัริัหารัจัดิการัอนุรัักษ์และพัฒนาเมืีองเก่า	ในปี็งบัป็รัะมีาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	โดิยม่ีกลุ่มีเป้็าหมีาย	ได้ิแก่	 ชุีมีชีน	 
หน่วยงานภาครััฐ	และเอกชีน	 องค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�น	ผู้นำาศาสำนา	สำถึาบัันการัศึกษา	ในพื�นท่�เมืีองเก่า	รัะหว่างวันท่�	 
๓๑	สิำงหาคมี	-	๑	กันยายน	๒๕๖๓	เพื�อเสำริัมีสำร้ัางความีรู้ัความีเข้าใจและแลกเป็ล่�ยนเร่ัยนรู้ัป็รัะสำบัการัณ์จากการับัริัหารัจัดิการั 
พื�นท่�เมืีองเก่าให้เเก่คณะอนุกรัรัมีการัอนุรัักษ์และพัฒนาเมืีองเก่า	 และภาค่เครืัอข่ายนำาไป็ป็รัะยุกต์่ใช้ีให้เกิดิป็รัะโยชีน์ 

ในการัขับัเคลื�อนงานด้ิานการัอนุรัักษ์และพัฒนาเมืีองเก่าได้ิ	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)
	 ๒.๓)	 จัดิทำาแนวทางการัจัดิการัสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมี	เพื�อป้็องกันและ/หรัือลดิผลกรัะทบัดิ้านภูมิีทัศน์ 

สำำาหรัับัแหล่งศิลป็กรัรัมีแต่่ละป็รัะเภท	สำามีารัถึนำาไป็เป็็นเครืั�องมืีอในการักำาหนดินโยบัายการัอนุญาต่การัก่อสำร้ัางในบัริัเวณ 
ท่�ม่ีความีสำำาคัญทางป็รัะวัติ่ศาสำต่ร์ั	โบัรัาณคด่ิ	และวัฒนธรัรัมี	โดิยผลักดัินให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องและทุกภาคส่ำวนใช้ีเป็็นกรัอบั 
แนวทางนำาไป็สู่ำการัป็ฏิบััติ่อย่างบูัรัณาการั	และม่ีป็รัะสิำทธิผลอย่างเป็็นรูัป็ธรัรัมี	รัวมีทั�งการัวางแผนการัป็ฏิบััติ่อย่างเป็็นรัะบับั 
และถูึกวิธ่	เพื�อป้็องกันความีเส่ำยหายท่�เกิดิขึ�นทั�งในด้ิานการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมี	โดิยกรัะจาย 
ความีรัับัผิดิชีอบัไป็สู่ำท้องถิึ�น	และสำร้ัางเครืัอข่ายด้ิานการัอนุรัักษ์ทั�วป็รัะเทศ	ต่ลอดิจนผลักดัินให้หน่วยงานในท้องถิึ�น 
ดิำาเนินการัในลักษณะคู่ขนานกับัการัดิำาเนินงานของส่ำวนกลาง	นำานโยบัายและขับัเคลื�อนภารักิจส่ำวนกลางไป็ต่่อยอดิขยายผล 
สู่ำการัป็ฏิบััติ่จริังในพื�นท่�	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

๓)	 แหุล่้งมรดิกโล้ก
	 จัดิทำารัะบับัฐานข้อมูีลท่�เก่�ยวข้องกับัแหล่งมีรัดิกโลกทางธรัรัมีชีาต่ิและแหล่งมีรัดิกโลกทางวัฒนธรัรัมีท่�อยู่ใน 

บััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่น	(Tentative	List)	ศูนย์มีรัดิกโลกของป็รัะเทศไทยให้ทันสำมัีย	เข้าถึึงง่าย	และรัองรัับัการัเชืี�อมีโยง 
กับัฐานข้อมูีลแหล่งมีรัดิกโลกทางวัฒนธรัรัมีและแหล่ง	มีรัดิกโลก	ทางธรัรัมีชีาติ่รัะหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก	โดิยจัดิทำาในรูัป็แบับั 
ข้อมูีล	ไฟล์รูัป็ภาพ	เส่ำยง	และว่ดิิทัศน์	รัวมีทั�งรัองรัับัการัเชืี�อมีโยงและแลกเป็ล่�ยนข้อมูีลรัะหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องผ่าน	Web	 
Services	และนำาเสำนอข้อมูีลในรูัป็แบับั	Open	Data	ในรูัป็แบับัท่�กำาหนดิผ่านเว็บัไซึ่ต์่ได้ิ	(สำำานักงานนโยบัายและแผน 
ทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔ค)

๒.๑๐.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
สำถึานการัณ์สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่และศิลป็กรัรัมี	ในด้ิาน สิี�งแวดิล้อม้ธรัรัม้ช้าติ	พบัว่า	แหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ 

ป็รัะเภทนำ�าต่ก	ภูเขา	ธรัณ่สัำณฐานและภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ส่ำวนใหญ่อยู่ในเกณฑ์์การัรัักษาคุณภาพ 
สิำ�งแวดิล้อมีแหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรัอนุรัักษ์ในรัะดัิบัด่ิ	สิี�งแวดิล้อม้ศิิลป่กรัรัม้	พบัว่า	แหล่งสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมี	จากรัะบับั 
ฐานข้อมูีลแหล่งศิลป็กรัรัมีอันควรัอนุรัักษ์	 ม่ีจำานวน	๕,๔๘๙	แห่ง	 (ณ	เดืิอนมิีถุึนายน	๒๕๖๔)	 ส่ำวนย่านชุีมีชีนเก่า	 
ม่ีการัสำำารัวจจัดิทำาทะเบ่ัยนข้อมูีลย่านชุีมีชีนเก่า	ตั่�งแต่่	พ.ศ.	๒๕๕๕	จำานวน	๖๑๓	แห่ง	ในด้ิานการัดิำาเนินงานเรืั�องเมืีองเก่า	 



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
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ได้ิป็รัะกาศเขต่พื�นท่�เมืีองเก่าต่ามีรัะเบ่ัยบัสำำานักนายกรััฐมีนต่ร่ัฯ	แล้ว	๓๖	เมืีอง	สำำาหรัับัแหล่งม้รัดิกโลกป็รัะเทศไทย 
ม่ีแหล่งมีรัดิกโลกทางวัฒนธรัรัมีและมีรัดิกโลก	 ทางธรัรัมีชีาติ่ท่�ได้ิรัับัการับัรัรัจุไว้ในบััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่นของศูนย์มีรัดิกโลก	 
จำานวน	๖	แหล่ง	นอกจากน่�	ยงัม่ีแหล่งมีรัดิกทางวัฒนธรัรัมีและทางธรัรัมีชีาติ่ท่�อยูใ่นบััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่นของไทย	จำานวน	๑๑	แห่ง 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องได้ิม่ีการัติ่ดิต่ามีการัป็รัะเมีินคุณภาพสิำ�งแวดิล้อมีและรัะบับันิเวศของแหล่งธรัรัมีชีาติ่อันควรั 
อนุรัักษ์ป็รัะเภทนำ�าต่ก	ภูเขา	ธรัณ่สัำณฐานและภูมิีลักษณวรัรัณา	และถึำ�า	เพื�อกำาหนดิแนวทางในการับัริัหารัจัดิการัท่�เหมีาะสำมี	 
และม่ีการัดิำาเนินโครังการับัริัหารัจัดิการัพื�นท่�สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่อย่างยั�งยืน	โดิยการัส่ำงเสำริัมีการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมี 
แหล่งธรัรัมีชีาต่อัินควรัอนรัุักษ์ป็รัะเภทนำ�าต่กในพื�นท่�นำาร่ัอง	นำ�าต่กธารัารัักษ	์อำาเภอแม่ีสำอดิ	จังหวัดิต่าก	รัวมีทั�งม่ีการัดิำาเนนิการั 
อนุรัักษ์และพัฒนามีรัดิกธรัณ่	และอุทยานธรัณ่	ด้ิวยการัจัดิทำาแหล่งเร่ัยนรู้ัทางวิชีาการัและส่ำงเสำริัมีการัท่องเท่�ยว	การัจัดิทำา 
นโยบัายอนุรัักษ์และฟ้�นฟูยา่นชุีมีชีนเก่าแห่งชีาติ่และขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานอนุรัักษ์ฟ้�นฟูยา่นชุีมีชีนเก่ารัะดัิบัจังหวัดิ	ติ่ดิต่ามี 
การัดิำาเนินงานต่ามีมีาต่รัการัคุ้มีครัองสิำ�งแวดิล้อมีบัริัเวณพื�นท่�เมืีองโบัรัาณศร่ัมีโหสำถึ	จังหวัดิป็รัาจ่นบุัร่ั	ขับัเคลื�อนงานอนุรัักษ์ 
สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่และศิลป็กรัรัมีรัะดัิบัจังหวัดิ	จัดิทำาผังพื�นท่�อนุรัักษ์แหล่งสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีรัายป็รัะเภทในภาคเหนือ	 
เสำริัมีสำร้ัางความีรู้ัความีเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้เเก่บุัคลากรัด้ิานการับัริัหารัจัดิการัอนุรัักษ์และพัฒนาเมืีองเก่า	ต่ลอดิจน 
จัดิทำารัะบับัฐานข้อมูีลแหล่งมีรัดิกโลกทางธรัรัมีชีาติ่และแหล่งมีรัดิกโลกทางวัฒนธรัรัมีท่�อยู่ในบััญช่ีรัายชืี�อเบืั�องต้่นของ 
ศูนยม์ีรัดิกโลกในป็รัะเทศไทยให้ทันสำมัีย	เข้าถึึงง่าย	และเชืี�อมีโยงกับัฐานข้อมูีลแหล่งมีรัดิกโลกทางธรัรัมีชีาติ่และแหล่งมีรัดิกโลก 
ทางวัฒนธรัรัมีรัะหว่างหน่วยงานต่่างๆ	(รูัป็ท่�	๒.๕๙)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	บูัรัณาการัด้ิานการัอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีทางธรัรัมีชีาติ่และศิลป็กรัรัมีกับัหน่วยงานท้องถิึ�น	รัวมีทั�งสำถึาบััน 

การัศึกษาทุกรัะดัิบัในพื�นท่�	เพื�อให้เกิดิการัขับัเคลื�อนอย่างเป็็นรูัป็ธรัรัมีและม่ีป็รัะสิำทธิภาพ
หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีอุทยาน 

แห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีป่็าไม้ี	กรัมีส่ำงเสำริัมีการัป็กครัองท้องถิึ�น	และหน่วยอนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่และ 
ศิลป็กรัรัมีท้องถิึ�น

๒)	กรัะตุ้่นให้ป็รัะชีาชีนหรัือชุีมีชีนในพื�นท่�แหล่งสิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาต่ิและศิลป็กรัรัมีไดิ้ทรัาบัถึึงความีเป็็นมีาและ 
ความีสำำาคัญของแหล่งนั�นๆ	ให้ม่ีความีภาคภูมิีใจในความีเป็็นเจ้าของ	เชืี�อมีโยงให้เห็นถึึงเหตุ่การัณ์ในอด่ิต่และปั็จจุบัันเข้าด้ิวยกัน	 
ผ่านสืำ�อต่่างๆ	ท่�เข้าถึึงง่าย

หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีศิลป็ากรั	 
กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีป่็าไม้ี	และกรัมีการัท่องเท่�ยว

๓)	อนุรัักษ์สิำ�งแวดิล้อมีธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมีเพื�อให้เป็็นแหล่งเร่ัยนรู้ัสำำาหรัับัเยาวชีน	และเพื�อ 
การัท่องเท่�ยว

หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	กรัมีอุทยาน 
แห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	กรัมีศิลป็ากรั	กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	การัท่องเท่�ยวแห่งป็รัะเทศไทย	และกรัมีการัท่องเท่�ยว

๔)	 ส่ำงเสำริัมีให้ม่ีการัจัดิการัท่องเท่�ยวต่ามีแนวคิดิการัท่องเท่�ยวเชิีงนิเวศหรืัอการัท่องเท่�ยวเชิีงอนุรัักษ์ 
ทั�งด้ิานสิำ�งแวดิล้อมีทางธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมีศิลป็กรัรัมี	ให้ป็รัะชีาชีนต่รัะหนักถึึงคุณค่าและความีสำวยงามีของสิำ�งแวดิล้อมี

หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลัก	ได้ิแก่	กรัมีศิลป็ากรั	กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็า	และพันธ์ุพืชี	 
การัท่องเท่�ยวแห่งป็รัะเทศไทย	และกรัมีการัท่องเท่�ยว
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รูปท่�	๒.๕๙		แรงข้ับเคล้้�อัน	แรงกดิดิัน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:	สิ�งแวัดิล้้อัมธรรมชั้าติ	

แล้ะศิล้ปกรรม

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมือง

- การสงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนา

  แหลงทองเท่ียว

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐ

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กฎหมาย นโยบายรัฐสวนกลางและ

  ระดับทองถ่ิน

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

- ภัยจากการกระทําของมนุษย 

  การขาดความรู ความตระหนัก

  ในคุณคาของแหลงศิลปกรรม

- ภัยธรรมชาติ

- ความหนาแนนของนักทองเท่ียว

- การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ สวนใหญ

  อยูในระดับดี 

- ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ในระบบฐานขอมูล

  แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ 

  มีจํานวน ๕,๔๘๙ แหง 

- แหลงมรดกโลกท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนลาสุด 

  คือ กลุมปาแกงกระจาน

- พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร

  และเมืองเกา มี ๓๖ เมือง

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทําและขับเคล่ือนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร

  ดานส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

- บริหารจัดการพ้ืนท่ีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ

  อยางยั่งยืน

- อนุรักษและพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี 

  รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรณีวิทยา

- จัดทําระบบฐานขอมูลแหลงมรดกโลกทาง

  ธรรมชาติและแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ผลกระทบ (Impact: I) 

- แหลงธรรมชาติถูกทําลาย  เปล่ียนแปลงสภาพ

  และลดคุณคาความสําคัญลง สวนใหญ

  เกิดจากการกระทําของมนุษย

- การเส่ือมโทรมของแหลงธรรมชาติ ศิลปกรรม 

  มรดกโลก และเมืองเกา สวนใหญถูกคุกคาม

  จากการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
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๒.๑๑	การเป่ล้่�ยนแป่ล้งสภาพภูม่อากาศิแล้ะภัยพิบัต่
๒.๑๑.๑	สถานการณ์์

๑)	 การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูมิอัากาศ
	 ๑.๑)	 การเปล่้�ยนแปล้งข้อังอ๋ัณ์หุภูมิ
	 	 ป็รัะเทศไทยม่ีอุณหภูมิีเฉล่�ยทั�งปี็	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๒๘.๐	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	(°C)	สูำงกว่า 

ค่าป็กต่ิ	๐.๙	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	(ค่าป็กต่ิคาบั	๓๐	ปี็	พ.ศ.	๒๕๒๔	-	๒๕๕๓	เท่ากับั	๒๗.๑	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ)	และต่ำ�ากว่าใน	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีอุณหภูมิี	๒๘.๑	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	เล็กน้อย	โดิยพบัว่าเกือบัทุกเดืิอนใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีอุณหภูมิีเฉล่�ยรัายเดืิอน 
สูำงกว่าค่าป็กติ่	ยกเว้นเดืิอนตุ่ลาคมีท่�อุณหภูมิีเฉล่�ยรัายเดืิอนต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่	๐.๒	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	โดิยเดืิอนมีกรัาคมีม่ีอุณหภูมิี 
เฉล่�ยสูำงท่�สุำดิ	เท่ากับั	๑.๙	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	(รูัป็ท่�	๒.๖๐)	และเมืี�อพิจารัณาในช่ีวง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	อุณหภูมิีเฉล่�ยทั�งปี็ของ 
ป็รัะเทศไทยม่ีแนวโน้มีเพิ�มีขึ�นจากค่าป็กติ่	(รูัป็ท่�	๒.๖๑)	(กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา,	๒๕๖๔ก)

รูปท่�	๒.๖๐	 อ๋ัณ์หุภูมิเฉล่้�ยรายเด้ิอันแล้ะรวัมทั�งปีข้อังประเทศไทยท่�ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๖๓
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หุมายเหุต๋:	 -	 ค่าป็กติ่	คือ	ค่าเฉล่�ยของข้อมูีลอุตุ่นิยมีวิทยาในคาบั	๓๐	ปี็	รัะหว่าง	พ.ศ.	๒๕๒๔	-	๒๕๕๓	ม่ีค่าเท่ากับั	๒๗.๑	°C
ท่�มา:	 กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา	(๒๕๖๔ก)
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	 ๑.๒)	 ปริมาณ์ฝนเฉล่้�ย
	 	 ป็รัะเทศไทยม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	เท่ากับั	๑,๕๒๗.๓	มิีลลิเมีต่รั	โดิยม่ีป็ริัมีาณต่ำ�ากว่า 

ค่าป็กต่คิิดิเป็็นรัอ้ยละ	๔	(ค่าป็กต่คิาบั	๓๐	ปี็	พ.ศ.	๒๕๒๔	-	๒๕๕๓	เท่ากับั	๑,๕๘๗.๗	มีลิลิเมีต่รั)	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ท่�ม่ีป็ริัมีาณฝนเฉล่�ย	๑,๓๔๓.๔	มิีลลิเมีต่รั	ป็ริัมีาณนำ�าฝนเฉล่�ยรัายเดืิอนส่ำวนใหญ่ต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่	พื�นท่�ส่ำวนใหญ่ของป็รัะเทศ
ป็ริัมีาณฝนรัายปี็ต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่	โดิยม่ีเฉพาะภาคใต่้ฝั�งต่ะวันออกและภาคใต่้ฝั�งต่ะวันต่กเท่านั�นท่�ป็ริัมีาณฝนรัายปี็สูำงกว่า 
ค่าป็กติ่	(รูัป็ท่�	๒.๖๒)	(กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา,	๒๕๖๔ข)

รูปท่�	๒.๖๑	 อ๋ัณ์หุภูมิเฉล่้�ยทั�งปีข้อังประเทศไทยท่�ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

รูปท่�	๒.๖๒	 ปริมาณ์ฝนเฉล่้�ยรายเด้ิอันแล้ะรวัมทั�งปีข้อังประเทศไทยท่�ต่างจากค่าปกติ	พ.ศ.	๒๕๖๓
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หุมายเหุต๋:	 -	 ค่าป็กติ่	คือ	ค่าเฉล่�ยของข้อมูีลอุตุ่นิยมีวิทยาในคาบั	๓๐	ปี็	รัะหว่าง	พ.ศ.	๒๕๒๔	-	๒๕๕๓	ม่ีค่าเท่ากับั	๒๗.๑	°C
ท่�มา:	 กรัมีอุตุ่นิยมีวิทยา	(๒๕๖๔ก)
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 ๑.๓)	 ระดัิบนำ�าทะเล้สัมพัทธ์
	 	 ป็รัะเทศไทยม่ีค่าเฉล่�ยรัะดัิบันำ�าทะเลสัำมีพัทธ์	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ท่�ต่รัวจวัดิ	ณ	สำถึาน่เกาะหลัก 

จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	สูำงกว่ารัะดัิบัทะเลป็านกลาง๒๔	๐.๑๙	เมีต่รั	ซึึ่�งสูำงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	เล็กน้อย	และม่ีค่าเฉล่�ย
รัะดัิบันำ�าทะเลสัำมีพัทธ์ท่�ต่รัวจวัดิ	ณ	สำถึาน่เกาะต่ะเภาน้อย	จังหวัดิภูเก็ต่	ต่ำ�ากว่ารัะดัิบัทะเลป็านกลาง	๐.๐๗	เมีต่รั
ซึึ่�งสูำงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	เล็กน้อย	 ทั�งน่�เมืี�อพิจารัณาในชี่วง	๑๐	ปี็ท่�ผ่านมีา	พบัว่า	 ค่าเฉล่�ยรัะดิับันำ�าทะเลสำัมีพัทธ์ 
ทั�งท่�สำถึาน่เกาะหลกั	จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขนัธ์	และสำถึาน่เกาะต่ะเภานอ้ย	จังหวัดิภูเก็ต่	ม่ีแนวโนม้ีเพิ�มีขึ�นเล็กน้อย	(รูัป็ท่�	๒.๖๑)
(กรัมีอุทกศาสำต่ร์ั,	๒๕๖๔)

รูปท่�	๒.๖๓	ค่าเฉล่้�ยระดัิบนำ�าทะเล้สัมพัทธ์	ณ์	สถาน่ตรวัจวััดิ	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

๒๔	 รัะดัิบัทะเลป็านกลาง	(Mean	Sea	Level)	หมีายถึึง	ค่าเฉล่�ยของรัะดัิบันำ�าทะเล	ซึึ่�งคำานวณไดิ้จากผลของการัต่รัวจรัะดัิบันำ�าทะเลขึ�นลงใน 
ท่�ใดิท่�หนึ�ง	ท่�ไดิ้บัันทึกติ่ดิต่่อกันไว้เป็็นรัะยะเวลานาน	ในป็รัะเทศไทยม่ีการัหาค่าเฉล่�ยของรัะดัิบันำ�าทะเลจากผลการับัันทึกรัะดัิบันำ�าขึ�นและ 
นำ�าลงท่�เกาะหลัก	ซึึ่�งเป็็นเกาะขนาดิเล็กตั่�งอยู่ในอ่าวไทยท่�ชีายฝั�งจังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	(สำำานักงานรัาชีบััณฑิ์ต่ยสำภา,	๒๕๕๐)

	 ๑.๔)	 การปล่้อัยก๊าซเร้อันกระจก
	 	 ป็รัะเทศไทยม่ีการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๙	เท่ากับั	๓๕๔.๓๖	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ 

เท่ยบัเท่า	โดิยภาคพลังงานม่ีป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกมีากท่�สุำดิ	๒๕๓.๙๐	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบัเท่า	 
คิดิเป็็นร้ัอยละ	๗๑.๖๕	จากการัผลิต่ไฟฟ้าหรืัอความีร้ัอน	การัคมีนาคมีขนส่ำง	อุต่สำาหกรัรัมีก่อสำร้ัาง	และอื�นๆ	ต่ามีลำาดัิบั 
รัองลงมีาคือภาคเกษต่รัมี่ป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	๕๒.๑๖	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบัเท่า	คิดิเป็็นร้ัอยละ	 
๑๔.๗๒	จากการัป็ลูกข้าว	รัะบับัการัย่อยอาหารัของสัำต่ว์	จากดิินเกษต่รั	และอื�นๆ	ต่ามีลำาดัิบั	ภาคกรัะบัวนการัอุต่สำาหกรัรัมี 
และการัใช้ีผลิต่ภัณฑ์์ม่ีป็ริัมีาณการัป็ลอ่ยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	๓๑.๕๓	ลา้นตั่นคารับ์ัอนไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบัเท่า	คิดิเป็็นรัอ้ยละ	๘.๙๐	 

๐.๑๗ ๐.๑๔ ๐.๑๗ ๐.๑๔ ๐.๑๒ ๐.๑๔ ๐.๑๘ ๐.๑๙

-๐.๑๒
-๐.๑๔

-๐.๐๙
-๐.๑๓ -๐.๑๒ -๐.๐๖ -๐.๑๐ -๐.๐๘

๐.๕

๐.๔

๐.๓

๐.๒

๐.๑

๐.๐

-๐.๑

-๐.๒

-๐.๓

-๐.๔

-๐.๕

ระ
ดับ

นํา้
ทะ

เล
 (เ

มต
รจ

าก
ระ

ดับ
ทะ

เล
ปา

นก
ลา

ง)

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ป (พ.ศ.)

สถานีวัดระดับนํ้าเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต สถานีวัดระดับนํ้าเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๐.๑๗๐.๑๖

-๐.๑๔
-๐.๐๗

หุมายเหุต๋:	 ความีสูำงคิดิจากรัะดัิบัทะเลป็านกลาง
ท่�มา:	 กรัมีอุทกศาสำต่ร์ั	(๒๕๖๔)
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จากกลุ่มีผลิต่ภัณฑ์์แร่ั	กลุ่มีเคม่ี	และกลุ่มีอื�นๆ	ต่ามีลำาดัิบั	และภาคของเส่ำยม่ีป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกน้อยท่�สุำดิ	 
๑๖.๗๗	ลา้นตั่นคารับ์ัอนไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบัเทา่	คิดิเป็็นรัอ้ยละ	๔.๗๓	จากรัะบับับัำาบััดินำ�าเส่ำย	และการัจดัิการัขยะ	อย่างไรัก็ต่ามี	 
เมืี�อรัวมีป็ริัมีาณการัป็ล่อยและดูิดิกลับัก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกจากภาคป่็าไม้ีและการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิิน	พบัว่า	ป็รัะเทศไทยม่ีป็ริัมีาณ 
การัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกสำุทธิ	๒๖๓.๒๒	ล้านตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิเท่ยบัเท่า	 เมืี�อพิจารัณาข้อมูีลย้อนหลังตั่�งแต่่	 
พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๕๙	พบัว่า	ป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกม่ีป็ริัมีาณเพิ�มีขึ�น	อย่างไรัก็ต่ามี	เมืี�อพิจารัณาป็ริัมีาณ 
การัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกสุำทธิ	(รัวมีภาคป่็าไม้ีและการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิิน)	พบัว่า	ป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกของ 
ป็รัะเทศเพิ�มีขึ�นเล็กน้อย	(รูัป็ท่�	๒.๖๔)	(Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planning,	 
2020)	

รูปท่�	๒.๖๔	 ปริมาณ์การปล่้อัยก๊าซเร้อันกระจกข้อังประเทศไทยจำาแนกตามภาคส่วัน	พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๕๙

	 สำำาหรัับัภาคพลังงาน	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ	๑๑๓.๒	ล้านตั่น	ลดิลงรั้อยละ	 
๑๐.๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดิยลดิลงในทุกภาคเศรัษฐกิจท่�ม่ีการัใช้ีไฟฟ้า	ได้ิแก่	ภาคการัผลิต่ไฟฟ้า	ภาคขนส่ำง	ภาคอุต่สำาหกรัรัมี	 
และภาคเศรัษฐกิจอื�นๆ	โดิยม่ีสัำดิส่ำวนการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อผลิต่ภัณฑ์์มีวลรัวมีในป็รัะเทศเท่ากับั	๒๑.๘๕	 
ตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อล้านบัาท	ลดิลงร้ัอยละ	๔.๗๖	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	และม่ีสัำดิส่ำวนการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิ 
เท่ากับั	๓.๓๗	ตั่นคาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิต่่อคน	ลดิลงร้ัอยละ	๑๐.๕	จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	(สำำานักงานนโยบัายและแผนพลังงาน,	 

๒๕๖๔)

๒)	 ภัยพิบัติจากธรรมชั้าติ
พ.ศ.	๒๕๖๓	เหตุ่การัณ์ธรัณ่พิบััติ่ภัยเกิดิขึ�นในป็รัะเทศไทย	จำานวนทั�งสิำ�น	๓๒	ครัั�ง	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒ 

ท่�เกิดิขึ�นจำานวน	๓๑	ครัั�ง	แบ่ังเป็็นดิินถึล่มี	๑	เหตุ่การัณ์	ดิินไหล	๔	เหตุ่การัณ์	หินร่ัวง	๑	เหตุ่การัณ์	รัอยแยก	๑	เหตุ่การัณ์ 
หลุมียุบั	๙	เหตุ่การัณ์	แผ่นดิินไหว	๑๒	เหตุ่การัณ์	และบั่อนำ�าทรุัดิตั่ว	๔	เหตุ่การัณ์	(ต่ารัางท่�	๒.๓๖)	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่, 
๒๕๖๔)

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

-๑๐๐

-๒๐๐

๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ลา
นตั

นค
าร

บอ
นไ

ดอ
อก

ไซ
ดเ

ทีย
บเ

ทา

ภาคพลังงาน

ภาคเกษตร

ภาคของเสีย

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเเละการใชผลิตภัณฑ

ภาคปาไมเเละการใชประโยชนที่ดิน (LULUCF)

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ (รวม LULUCF)

ป (พ.ศ)

ท่�มา:	 Off	ice	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planning	(2020)
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ตารางท่�	๒.๓๖	 เหุต๋ภัยพิบัติธรรมชั้าติท่�เกิดิขึ้�นในประเทศไทย	ในช่ั้วัง	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

หน่วย:	ครัั�ง

ปี

(พ.ศ.)
ดิินถล่้ม ดิินไหุล้ หิุนร่วัง รอัยแยก หุล๋้มย๋บ

ถนน

ทร๋ดิตัวั

แผ่นดิิน

ไหุวั

บ่อันำ�า

ทร๋ดิตัวั
รวัม

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

๒๕๖๓ ๑ ๔ ๑ ๑ ๙ - ๑๒ ๔ ๓๒

ท่�มา:	 กรัมีทรััพยากรัธรัณ่	(๒๕๖๔)

	 ภัยธรัรัมีชีาติ่ท่�สำำาคัญท่�เกิดิขึ�นในป็รัะเทศไทยในช่ีวง	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	ดัิงน่�
	 ๒.๑)	 ดิินไหุล้แล้ะดิินถล่้ม
	 	 เหตุ่การัณ์ดิินไหลเกิดิขึ�น	๔	พื�นท่�	ใน	๓	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิแม่ีฮ่่องสำอน	๒	พื�นท่�	อุต่รัดิิต่ถ์ึ	๑	พื�นท่�	 

และรัะนอง	๑	พื�นท่�	และดิินถึล่มี	๑	พื�นท่�	ใน	๑	จังหวัดิ	คือ	จังหวัดิเช่ียงรัาย	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)
 ๒.๒)	 แผ่นดิินไหุวั
	 	 เหตุ่การัณ์แผ่นดิินไหวเกิดิขึ�นในป็รัะเทศไทยเกิดิขึ�น	๑๒	เหตุ่การัณ์	ใน	๗	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิ 

เช่ียงใหม่ี	๕	พื�นท่�	เช่ียงรัาย	๑	พื�นท่�	ลำาป็าง	๑	พื�นท่�	น่าน	๑	พื�นท่�	แม่ีฮ่่องสำอน	๑	พื�นท่�	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	๑	พื�นท่�	และเลย	 
๒	พื�นท่�	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

	 ๒.๓)	 หุล๋้มย๋บแล้ะบ่อันำ�าทร๋ดิตัวั
	 	 เหตุ่การัณ์หลุมียบุัเกิดิขึ�น	๙	พื�นท่�	ใน	๘	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิน่าน	๒	พื�นท่�	ลำาพูน	๑	พื�นท่�	พิษณุโลก	 

๑	พื�นท่�	พิจิต่รั	๑	พื�นท่�	กรัะบ่ั�	๑	พื�นท่�	นครัศร่ัธรัรัมีรัาชี	๑	พื�นท่�	พังงา	๑	พื�นท่�	และเลย	๑	พื�นท่�	และบ่ัอนำ�าทรุัดิตั่ว	๔	พื�นท่�	 

ใน	๓	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิน่าน	๑	พื�นท่�	ต่รััง	๒	พื�นท่�	และลำาพูน	๑	พื�นท่�	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)
 ๒.๔)	 วัาตภัย
	 	 สำถึานการัณ์วาต่ภัย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัยรัวมี	๗๗	จังหวัดิ	๗๓๓	อำาเภอ	๓,๐๒๕	ต่ำาบัล	 

๑๙,๔๒๖	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน	รัาษฎรัป็รัะสำบัภัย	๒๙๓,๔๔๙	คน	๑๓๑,๖๔๗	ครััวเรืัอน	เส่ำยช่ีวิต่	๒๔	รัาย	คิดิเป็็นมูีลค่า 
ความีเส่ำยหาย	๗๖,๓๘๖,๕๒๑	บัาท	ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๑๓๐,๐๘๗,๘๘๓	บัาท	(กรัมีป้็องกันและ 
บัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 	 สำำาหรัับั	พ.ศ.	๒๕๖๔	(มีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน)	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัย	จำานวน	๗๕	จังหวัดิ	๗๐๗	อำาเภอ	 
๓,๕๒๒	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๑๓,๗๕๘	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน	และกรุังเทพมีหานครั	๕	เขต่	จำานวนบ้ัานเรืัอนท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย 
จำานวน	๘๑,๗๐๒	หลัง	ผู้เส่ำยช่ีวิต่	จำานวน	๒๖	คน	ผู้บัาดิเจ็บั	จำานวน	๔๘	คน	และผู้สำูญหาย	จำานวน	๒	คน	คอกสำัต่ว์/ 
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โรังเรืัอน/บ่ัอป็ลา/บ่ัอกุ้ง	จำานวน	๕,๐๕๓	แห่ง	สำาธารัณป็รัะโยชีน์	(ถึนน/สำะพาน/โรังเร่ัยน	ฯลฯ)	จำานวน	๑,๒๓๓	แห่ง	 
และพื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	จำานวน	๔๖,๐๔๑	ไร่ั	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 ๒.๕)	 อ๋ัทกภัยแล้ะภัยแล้้ง
	 	 สำำาหรัับัสำถึานการัณ์อุทกภัย	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ม่ีจังหวัดิท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหายรัวมี	๖๕	จังหวัดิ	 

รัาษฎรัป็รัะสำบัภัย	๓,๑๓๒,๙๓๑	รัาย	๑,๑๙๘,๙๓๔	ครััวเรืัอน	เส่ำยช่ีวิต่	๓๒	รัาย	พื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	๑,๗๖๒,๕๔๖	ไร่ั 
คิดิเป็็นมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒	บัาท	เพิ�มีขึ�นจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑	บัาท 
ส่ำวนสำถึานการัณ์ภัยแล้ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ม่ีจังหวัดิท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	๓๒	จังหวัดิ	รัาษฎรัป็รัะสำบัภัย	๑,๔๓๔,๖๓๕ 
รัาย	๖๔๓,๐๗๘	ครััวเรืัอน	พื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	๒,๓๓๒,๓๗๖	ไร่ั	คิดิเป็็นมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑	บัาท	 
ลดิลงจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ท่�ม่ีมูีลค่าความีเส่ำยหาย	๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖	บัาท	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 	 สำำาหรัับั	พ.ศ.	๒๕๖๔	(มีกรัาคมี	-	มิีถุึนายน)	สำถึานการัณ์อุทกภัย	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัย	จำานวน	๒๗	จังหวัดิ 
๑๐๑	อำาเภอ	๒๗๑	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๑,๐๒๘	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน	บ้ัานเรืัอนท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	จำานวน	๒,๘๕๗	หลัง	 
ผู้เส่ำยช่ีวิต่	จำานวน	๓	คน	ผู้บัาดิเจ็บั	จำานวน	๒	คน	คอกสัำต่ว์/โรังเรืัอน/บ่ัอป็ลา/บ่ัอกุ้ง	จำานวน	๔๑๒	แห่ง	สำาธารัณป็รัะโยชีน์	 
(ถึนน/สำะพาน/โรังเร่ัยน	ฯลฯ)	จำานวน	๔๐๗	แห่ง	และพื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	จำานวน	๒๑,๗๑๑	ไร่ั	ส่ำวนสำถึานการัณ์ 
ภัยแล้ง	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัย	จำานวน	๒	จังหวัดิ	๒	อำาเภอ	๒	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๙	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทา 
สำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

 ๒.๖)	 ภัยธรรมชั้าติอ้ั�นๆ
	 	 ดิินโคลนถึล่มี	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภยั	จำานวน	๙	จังหวัดิ	๙	อำาเภอ	๙	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๑๒	หมู่ีบ้ัาน/ 

ชุีมีชีน	จำานวนบ้ัานเรืัอนท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	จำานวน	๗	หลัง	คอกสัำต่ว์/โรังเรืัอน/บ่ัอป็ลา/บ่ัอกุ้ง	จำานวน	๑	แห่ง	 
สำาธารัณป็รัะโยชีน์	(ถึนน/สำะพาน/โรังเร่ัยน	ฯลฯ)	จำานวน	๒	แห่ง	และพื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	จำานวน	๙๐	ไร่ั	โรัครัะบัาดิสัำต่ว์ 
(ลัมีปี็สำกิน)	ม่ีพื�นท่�ป็รัะสำบัภัย	จำานวน	๓๑	จังหวัดิ	๒๖๘	อำาเภอ	๒,๐๗๙	ต่ำาบัล/เทศบัาล	และ	๒๑,๓๓๒	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน 
และอัคค่ภัย	พื�นท่�ป็รัะสำบัภัย	จำานวน	๖๘	จังหวัดิ	๓๙๓	อำาเภอ	๗๗๙	ต่ำาบัล/เทศบัาล	๙๔๕	หมู่ีบ้ัาน/ชุีมีชีน	และ 
กรุังเทพมีหานครั	๒๕	เขต่	บ้ัานเรืัอนท่�ได้ิรัับัความีเส่ำยหาย	จำานวน	๑,๐๐๓	หลัง	ผู้เส่ำยช่ีวิต่	จำานวน	๑๗	คน	ผู้บัาดิเจ็บั	จำานวน 
๗๑	คน	โรังงาน/โรังเรืัอน/สำถึานท่�รัาชีการั/วดัิ	จำานวน	๑๘๕	แห่ง	และพื�นท่�การัเกษต่รัเส่ำยหาย	จำานวน	๗๑๘	ไร่ั	(กรัมีป็อ้งกัน 
และบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

๒.๑๑.๒	ผล้กระทบ

๑)	 การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูมิอัากาศ
	 จากรัายงานการัศึกษาดิัชีน่ความีเสำ่�ยงต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	(Climate	Risk	Index:	CRI)	 

ของสำถึาบััน	German	Watch	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ป็รัะเทศไทยถูึกจัดิให้อยู่ในอันดัิบั	๘	ของป็รัะเทศท่�ม่ีความีเสำ่�ยงสูำงท่�สุำดิ 
ในโลกท่�ได้ิรัับัผลกรัะทบัจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศในรัะยะยาว	(The	Long	-	Term	Climate	Risk	Index)	โดิย 
ผลกรัะทบัสำำาคัญท่�ป็รัะเทศไทยได้ิรัับั	ป็รัะกอบัด้ิวย	อุณหภูมิีเฉล่�ยท่�ม่ีแนวโน้มีเพิ�มีสูำงขึ�นอย่างต่่อเนื�อง	ฤดูิกาลท่�แป็รัป็รัวนและ 
ความีผันผวนของสำภาพอากาศท่�รุันแรังมีากขึ�น	และป็ริัมีาณนำ�าฝนเฉล่�ยท่�เพิ�มีขึ�นในฤดูินำ�าหลากและน้อยลงในฤดูิแล้ง	ซึึ่�ง 
ผลกรัะทบัเหล่าน่�ส่ำงผลให้ป็รัะเทศไทยต่กอยู่ในสำถึานการัณ์ความีเส่ำ�ยงทั�งจากอุทกภัยและภัยแล้งท่�ม่ีความีถึ่�เพิ�มีขึ�นและ 
ทว่ความีรัุนแรังมีากขึ�น	การักัดิเซึ่าะชีายฝั�ง	นำ�าทะเลหนุนสูำง	นำ�าเค็มีรุักเข้ามีาในแหล่งนำ�าจืดิในแผ่นดิิน	รัวมีทั�งคลื�นความีรั้อน 
ท่�ม่ีความีรุันแรังและรัะยะเวลายาวนานขึ�น	ความีเส่ำ�ยงดัิงกล่าวส่ำงผลกรัะทบัทั�งทางต่รังและทางอ้อมีต่่อมิีติ่ด้ิานเศรัษฐกิจ 
สัำงคมี	และสิำ�งแวดิล้อมีใน	๖	สำาขา	ได้ิแก่	การัจัดิการันำ�า	การัเกษต่รัและความีมัี�นคงทางอาหารั	สำาธารัณสุำข	ท่องเท่�ยว	 
การัจัดิการัทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่	และการัตั่�งถิึ�นฐานและความีมัี�นคงของมีนุษย์	ซึึ่�งความีเส่ำ�ยงและผลกรัะทบัเหล่าน่�จะเป็็น 
เงื�อนไขใหม่ีของการัพัฒนาป็รัะเทศให้บัรัรัลุต่ามีเป้็าหมีายท่�วางไว้ในอนาคต่	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)	ดัิงน่�
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	 ๑.๑)	 ผล้กระทบต่อัควัามมั�นคงทางอัาหุารแล้ะระบบการผลิ้ต
	 	 การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศส่ำงผลกรัะทบัหลักต่่อป็ริัมีาณอาหารัในหลายภูมิีภาคทั�วโลก	 

รัะบับัการัผลิต่อาหารัถูึกคุกคามีผ่านการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศในรูัป็แบับัของดิินเค็มี	ภัยแล้ง	และอัคค่ภัย	นอกจากน่�	 
ยังส่ำงผลกรัะทบัต่่อรัะบับัการัผลิต่ทางป็รัะมีงทั�งในนำ�าจืดิและในมีหาสำมีุทรั	ซึึ่�งการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศไดิ้กรัะทบั 
ต่่อการัขยายพันธ์ุของสัำต่ว์นำ�าและการัจับัป็ลาในทะเลเป็็นอย่างมีาก	การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศไม่ีเพ่ยงแต่่ 
เพิ�มีอัต่รัาการัขยายพันธ์ุของแมีลงศัต่รูัพืชีและโรัคภัยต่่างๆ	แต่่ยังกรัะทบัต่่อความีมัี�นคงทางอาหารั	(Food	Security)	 
การัเข้าถึึงอาหารั	(Food	Access)	การัใช้ีป็รัะโยชีน์	 (Utilization)	และความีเสำถ่ึยรัของรัาคา	(Price	Stability)	 
หากไมี่ม่ีการัป็รัับัตั่วต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	อุณหภูมิีเฉล่�ยอาจสำูงขึ�นป็รัะมีาณ	๑	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	เมืี�อ 
เท่ยบักับัยุคก่อนอุต่สำาหกรัรัมี	(Pre-Industrial)	ซึึ่�งจะส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อผลผลิต่ทางการัเกษต่รั	(ธัญพืชี	ข้าว	และ 
ข้าวโพดิ)	ในภูมิีภาคเขต่ร้ัอน	(Tropical	Regions)	และภูมิีภาคท่�อยูร่ัะหว่างเขต่หนาวและเขต่อบัอุ่น	(Temperate	Regions)	 
ในขณะท่�การัคาดิการัณ์ความีต้่องการัทางอาหารัเพิ�มีขึ�นถึึงร้ัอยละ	๑๔	ต่่อทศวรัรัษจนถึึง	พ.ศ.	๒๕๙๓	ในรัะหว่าง	พ.ศ.	 
๒๕๗๓	-	๒๕๘๒	ม่ีการัคาดิการัณ์ว่าผลกรัะทบัต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศจะทำาให้ผลผลิต่ทางการัเกษต่รัเฉล่�ยลดิลง 
ร้ัอยละ	๐	-	๒	ต่่อทศวรัรัษไป็เรืั�อยๆ	จนสิำ�นศต่วรัรัษน่�	และหลัง	พ.ศ.	๒๕๙๓	ผลกรัะทบัของการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ 
จะทว่ความีรุันแรังและม่ีความีถ่ึ�มีากขึ�น	(United	Nations	2014	อ้างถึึงในสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่ 
และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๒)	 ผล้กระทบต่อัป่าไม้แล้ะระบบนิเวัศ
	 	 ป่็าไม้ีม่ีบัทบัาทสำำาคัญในการัรัักษาเสำถ่ึยรัภาพในธรัรัมีชีาติ่และรัะบับันิเวศอย่างมีาก	การัเป็ล่�ยนแป็ลง 

สำภาพภูมิีอากาศในปั็จจุบัันส่ำงผลกรัะทบัอย่างยิ�งต่่อรัะบับันิเวศทั�งรัะบับั	การัคาดิการัณ์ใน	ค.ศ.	๒๐๕๐	(พ.ศ.	๒๕๙๓) 
แสำดิงให้เห็นว่าป่็าไม้ีและรัะบับันิเวศของโลกจะป็ล่อยคารั์บัอนไดิออกไซึ่ด์ิมีากกว่าท่�จะสำามีารัถึจะดิูดิซัึ่บัไดิ้	รัะดัิบัก๊าซึ่ 
คาร์ับัอนไดิออกไซึ่ด์ิท่�เพิ�มีสูำงขึ�นอย่างม่ีนัยสำำาคัญ	และปั็จจัยการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศอื�นๆ	ส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รัง 
ต่่อป่็าไม้ีท่�เสืำ�อมีโทรัมีลงและการัสูำญพันธ์ของสิำ�งม่ีช่ีวิต่นานาชีนิดิ	ยกตั่วอย่างเช่ีน	การัคาดิการัณ์ในผืนป่็าแอมีะซึ่อน	รัะบุัว่า 
ร้ัอยละ	๔๓	ของต่ัวแทนสิำ�งม่ีช่ีวิต่ทั�ง	๑๙๓	ชีนิดิ	จะสูำญพันธ์ลง	ใน	พ.ศ.	๒๖๓๘	การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศส่ำง 
ผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่�อยู่ของสัำต่ว์และพรัรัณพืชีทุกชีนิดิ	สำภาวะโลกร้ัอนส่ำงผลต่่ออัต่รัาการัเพิ�มีขึ�นของ 
ไฟป็า่	ผลผลิต่ในพชืีต่กต่ำ�าลง	ภาวะภยัแล้ง	พาย	ุไฟป็า่	การัแพรัก่รัะจายของแมีลงอยา่งรัวดิเร็ัว	และสำง่ผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อ 
ท่�อยู่อาศัยของผู้คนนับัล้าน	โดิยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ม่ีรัายได้ิน้อย	(UNEP	2009	อ้างถึึงในสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรั 
ธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

 ๑.๓)	 ผล้กระทบต่อัทรัพยากรนำ�า
	 	 คณะกรัรัมีการัรัะหวา่งรััฐบัาลว่าด้ิวยการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	(Intergovernmental	Panel	 

on	Climate	Change:	IPCC)	คาดิการัณ์ว่า	สัำต่ว์นำ�าในทะเลจะเกิดิการัอพยพย้ายถิึ�น	และการัแพร่ักรัะจายเผ่าพันธ์ุท่� 
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็	รัวมีถึึงการัลดิลงของความีหลากหลายทางช่ีวภาพทางทะเลในหลายภูมิีภาคท่�อ่อนไหว	ใน	พ.ศ.	๒๖๔๓	 
จากการัสำังเกต่การัณ์ทางด้ิานการัเป็ล่�ยนสำภาพภูมิีอากาศ	รัะบับันำ�าทะเลท่�สูำงขึ�นจะส่ำงผลต่่อรัะบับัชีายฝั�งและท่�รัาบัลุ่มี 
ท่� ม่ี พื�นท่�ต่ำ�ากว่ารัะดัิบันำ�าทะเล	 ม่ีโอกาสำท่�จะจมีลงจากนำ�าท่วมีและผุกร่ัอนในศต่วรัรัษท่� 	 ๒๑	 และหลังจากนั�น	 
ความีเส่ำ�ยงจากชีายฝั�งอาจจะส่ำงผลกรัะทบัต่่อขนาดิการัเจริัญเติ่บัโต่ของป็รัะชีากรั	การัพัฒนาเศรัษฐกิจ	 และ 
ความีเป็็นเมืีอง	 ซึึ่�งผลกรัะทบัเหล่าน่�เป็็นความีกดิดัินของกลุ่มีป็รัะชีากรัท่�อยู่อาศัยบัริัเวณชีายฝั�ง	การัป็รัะมีงและ
การัท่องเท่�ยวอาจได้ิรัับัผลกรัะทบัจากปั็จจัยการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศและปั็จจัยอื�นๆ	และผลกรัะทบัจาก 
แนวป็ะการัังส่ำงผลต่่อการัผุกร่ัอนของท่�อยู่อาศัยของอนุบัาลสัำต่ว์นำ�า	การัเพิ�มีขึ�นของนำ�าท่วมีต่ามีบัริัเวณแนวชีายฝั�งจากคลื�น 
และพายุ	และการัเสืำ�อมีลงของสำภาพแวดิล้อมีโดิยรัอบั	ความีเส่ำยหายอย่างมีากเหล่าน่�อาจส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อป็รัะเทศ 
ท่�อยู่ต่ำ�ากว่ารัะดัิบันำ�าทะเลและหมู่ีเกาะทั�งหลาย	(IPCC	2014	อ้างถึึงในสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาต่ิและ 
สิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)
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	 ๑.๔)	 ผล้กระทบต่อัส๋ข้ภาพ
	 	 IPCC	คาดิการัณ์ว่า	ต่ลอดิศต่วรัรัษท่�	๒๑	จะม่ีการัเพิ�มีขึ�นของโรัคภัยไข้เจ็บัในรูัป็แบับัใหม่ีๆ	ท่�ไม่ีเคย 

เกิดิขึ�นมีาก่อนในหลายภูมิีภาค	โดิยเฉพาะในป็รัะเทศกำาลังพัฒนาและมีร่ัายไดิน้้อย	ซึึ่�งเป็็นผลพวงจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพ 
ภูมิีอากาศ	ตั่วอย่างท่�เห็นได้ิชัีดิคือ	โรัคภัยท่�เกิดิจากคลื�นความีร้ัอนท่�ทว่คูณความีรุันแรังหรืัอป็รัากฏการัณ์เกาะความีร้ัอน	 
(Urban	Heat	Island:	UHI)	โดิยเฉพาะในเขต่เมีือง	การัเพิ�มีขึ�นของผู้คนท่�ขาดิสำารัอาหารัอันเนื�องมีาจากผลผลิต่ทาง 
อาหารัลดิลงในป็รัะเทศท่�ยากจน	ความีเสำ่�ยงในการัสูำญเส่ำยความีสำามีารัถึในการัทำางาน	และผลิต่ภาพของแรังงานลดิลง 
ในกลุ่มีป็รัะชีากรัเส่ำ�ยง	(Vulnerable	Population)	เป็็นต้่น	ทั�งน่�	การัเป็ล่�ยนแป็ลงแรักสุำดิด้ิานสุำขอนามัียท่�เห็นได้ิชัีดิอาจมีา 
จากการัเป็ล่�ยนแป็ลงพิกัดิด้ิานภูมิีศาสำต่ร์ัและฤดูิกาลของเชืี�อโรัคติ่ดิต่่อ	รัวมีถึึงเชืี�อท่�ต้่องใช้ีพาหะนำาโรัค	เช่ีน	มีาลาเร่ัย 
ไข้เลือดิออก	หรืัอโรัคต่ิดิเชืี�อจากอาหารัหรัือท้องร่ัวง	(Salmonellosis)	ซึึ่�งจะเห็นได้ิชัีดิท่�สุำดิในชี่วงเดืิอนท่�ม่ีอากาศรั้อน	 
อย่างไรัก็ต่ามี	ผลกรัะทบัต่่อสุำขอนามัียของมีนุษย์บัางผลกรัะทบัม่ีป็รัะโยชีน์ต่่อสุำขอนามัียของคน	เช่ีน	ฤดูิหนาวท่�ไม่ีหนาวจัดิ 
จะชี่วยลดิการัเส่ำยช่ีวิต่ในช่ีวงท่�หนาวสำุดิในป็รัะเทศแถึบัอบัอุ่น	ในขณะเด่ิยวกัน	อุณหภูมิีท่�สูำงขึ�นในเขต่รั้อนอาจลดิอัต่รัา 
การัรัอดิของป็รัะชีากรัยงุท่�เป็็นพาหะของเชืี�อโรัคไดิ	้อยา่งไรัก็ต่ามี	นักวิทยาศาสำต่รัพิ์จารัณาวา่ในภาพรัวมีแลว้	ผลกรัะทบัดิา้น 
สุำขอนามัียส่ำวนใหญ่อันเนื�องจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพอากาศยังคงม่ีผลเส่ำยมีากกว่า	(IPCC	2014	อ้างถึึงในสำำานักงาน 
นโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 	 นอกจากน่�	การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศยังม่ีส่ำวนทำาให้ปั็ญหาฝุ่นละออง	PM2.5	ม่ีความีรุันแรัง 
มีากขึ�น	อันเนื�องจากสำภาพอากาศท่�แห้งกว่าป็กติ่และม่ีรัะยะเวลาท่�ยาวนานมีากขึ�น	ซึึ่�งส่ำงผลกรัะทบัโดิยต่รังต่่อสุำขภาพของ 
มีนุษย์	เช่ีน	รัะบับัทางเดิินหายใจ	รัะบับัผิวหนัง	และดิวงต่า	เป็็นต้่น	(สำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และ 
สิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

๒)	 ภัยพิบัติจากธรรมชั้าติ
	 ธรัณ่พิบััติ่ภัย	(Geohazards)	เป็็นภัยพิบััติ่ทางธรัรัมีชีาต่ิป็รัะเภทหนึ�งท่�เกิดิจากกรัะบัวนการัทางธรัณ่วิทยา	 

อาทิ	แผ่นดิินไหว	ดิินถึล่มี	หลุมียุบั	และสำนึามิี	ในหลายเหต่กุารัณ์ธรัณ่พิบััติ่ภัยเกิดิกรัะบัวนการัต่่อเนื�องแบับัลูกโซ่ึ่จากภัยหนึ�ง 
ไป็สู่ำอ่กภัยหนึ�ง	เช่ีน	แผ่นดิินไหวใต้่ทะเล	อาจนำาไป็สู่ำการัเกิดิสึำนามิี	หรืัอเหตุ่การัณ์สึำนามิีอาจเป็็นสำาเหตุ่ให้เกิดิการักัดิเซึ่าะ 
ชีายฝั�งต่ามีมีา	ซึึ่�งก่อให้เกิดิความีเส่ำยหายต่่อช่ีวิต่และทรััพย์สิำนเป็็นอันมีาก	เป็็นต้่น	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)	สำำาหรัับั 
อุทกภัย	ภัยแล้ง	และวาต่ภัย	เป็็นภัยท่�เกิดิขึ�นเป็็นป็รัะจำาทุกปี็	และก่อให้เกิดิความีเส่ำยหายในวงกว้าง

๒.๑๑.๓	การดิำาเนินงาน

๑)	 การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูมิอัากาศ
	 ๑.๑)	 ขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานเพื�อบัรัรัลุเป้็าหมีายการัลดิกา๊ซึ่เรืัอนกรัะจกของป็รัะเทศ	ใน	๓	สำาขาหลกั	ได้ิแก่	 

สำาขาพลังงาน	สำาขาคมีนาคมีขนสำ่ง	สำาขากรัะบัวนการัทางอุต่สำาหกรัรัมีและการัใช้ีผลิต่ภัณฑ์์และสำาขาการัจัดิการัของเส่ำย	 
เพื�อจัดิทำารัะบับัติ่ดิต่ามีป็รัะเมิีนผลในรูัป็แบับั	Web	-	based	โมีบัายแอป็พลิเคชัีน	(Moblie	Application)	และสืำ�อว่ดิิทัศน์ 
เพื�อเผยแพรัป่็รัะชีาสำมัีพันธ์ข้อมูีลการัดิำาเนนิงานด้ิานการัลดิกา๊ซึ่เรืัอนกรัะจกของป็รัะเทศ	และเพื�อเป็็นการัเต่ร่ัยมีความีพรัอ้มี

	 ๑.๒)	 พัฒนารัะบับัฐานข้อมูีลความีเส่ำ�ยงเชิีงพื�นท่�จากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศเพื�อจัดิทำาและเผยแพร่ั 
รัะบับัฐานข้อมูีลความีเส่ำ�ยงเชิีงพื�นท่�จากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศของป็รัะเทศท่�ทุกภาคส่ำวนสำามีารัถึเข้าถึึงและใช้ีงาน 
ได้ิ	และป็รัะเทศไทยจะม่ีรัะบับัฐานข้อมูีลความีเส่ำ�ยงเชิีงพื�นท่�ต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศโดิยเป็็นฐานข้อมูีลกลางของ 
ป็รัะเทศจะเป็็นเครืั�องมืีอสำำาคัญในการัขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานด้ิานการัป็รัับัตั่วต่่อผลกรัะทบัจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพ 
ภูมิีอากาศในรัายสำาขาหรืัอในเชิีงพื�นท่�ได้ิอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ

	 ๑.๓)	 จัดิทำารัะบับัสำารัสำนเทศฐานข้อมูีลเพื�อสำนับัสำนุนการัตั่ดิสิำนใจเชิีงนโยบัายสำำาหรัับัความีร่ัวมีมืีอรัะหว่าง 
ป็รัะเทศด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	เพื�อรัวบัรัวมีข้อมูีลโครังการัด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศภายใต้่ 
ความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างป็รัะเทศ	และบัทวิเครัาะห์แนวโน้มีการัให้การัสำนับัสำนุนจากต่่างป็รัะเทศ	รัวมีถึึงจัดิทำารัายงานข้อเสำนอแนะ 
และแนวทางการัดิำาเนินโครังการัความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างป็รัะเทศด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศในอนาคต่	เพื�อป็รัะกอบั 
การักำาหนดิท่าท่และแนวทางการัเจรัจาความีร่ัวมีมืีอของป็รัะเทศไทยในกรัอบัทวิภาค่และพหุภาค่ด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ
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	 ๑.๔)	 จัดิกิจกรัรัมี	“เป็ล่�ยนเรัา	 เป็ล่�ยนโลก...WE	CHANGE	Climate	Change”	 ร่ัวมีกับัองค์กรั 
ความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างป็รัะเทศของเยอรัมัีน	จัดิกิจกรัรัมีป็รัะชีาสัำมีพันธ์และเผยแพร่ัการัดิำาเนินงานด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพ 
ภูมิีอากาศของป็รัะเทศไทย	กล่าวป็าฐกถึาพิเศษ	เรืั�อง	Climate	Change	and	Partnership	for	Action	“การัใช้ีช่ีวิต่กับั 
การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	Climate	Actions	in	Your	Daily	Life”	เพื�อสำะท้อนแนวคิดิและมุีมีมีองท่�หลากหลาย 
ด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	และหัวข้อ	“การังานอาช่ีพท่�ม่ีส่ำวนช่ีวยเรืั�องการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	 
Working	and	Living	Inspired	by	Climate	Change”	เพื�อแบ่ังปั็นแนวคิดิการัทำางานและการัใช้ีช่ีวิต่ท่�ควบัคู่ไป็กับัการัใส่ำใจ 
ปั็ญหาการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ

	 ๑.๕)	 เพิ�มีป็รัะสำทิธิภาพการัใช้ีพลังงานและการัลดิกา๊ซึ่เรืัอนกรัะจกท่�เหมีาะสำมีของป็รัะเทศ	ในอตุ่สำาหกรัรัมี 
เครืั�องป็รัับัอากาศและเครืั�องทำาความีเย็น	(Thai	RAC	NAMA)	เพื�อสำนับัสำนุนการัใช้ีเทคโนโลย่ท่�ม่ีป็รัะสำิทธิภาพการัใช้ี 
พลังงานสูำง	และสำารัทำาความีเย็นธรัรัมีชีาติ่ท่�เป็็นมิีต่รัต่่อสิำ�งแวดิล้อมี	โดิยไม่ีทำาลายชัี�นโอโซึ่น	ช่ีวยลดิภาวะโลกรั้อน	และ 
ป็รัะหยัดิพลังงานใน	๔	กลุ่มีอุป็กรัณ์	ได้ิแก่	เครืั�องป็รัับัอากาศ	ตู้่เย็น	ตู้่แช่ี	และเครืั�องทำานำ�าเย็น	โดิยใช้ีมีาต่รัการัจูงใจทาง 
การัเงิน	และการัอบัรัมีการัจัดิการัใช้ีสำารัทำาความีเย็นท่�ติ่ดิไฟได้ิอย่างป็ลอดิภัย

	 ๑.๖)	 สำนับัสำนุนการัเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีในการัดิำาเนินงานของกองทุนภูมิีอากาศส่ำเข่ยว	(Green	Climate	 
Fund	Readiness	Programme)	ในป็รัะเทศไทย	เพื�อให้ป็รัะเทศไทยสำามีารัถึเข้าถึึงแหล่งเงินทุนของกองทุนภูมิีอากาศ 
ส่ำเข่ยว	(Green	Climate	Fund:	GCF)	โดิยดิำาเนินการั	๖	โครังการั	ได้ิแก่	(๑)	โครังการั	GCF	Readiness	and	Preparatory	 
Support	 for	Thailand	(NDA	Strengthening)	 (๒)	 โครังการั	Scaling	up	Thailand’s	climate	 f	inance	 
readiness	(Strategic	Frameworks)	(๓)	โครังการั	Advancing	Thailand’s	Access	to	GCF	(๔)	โครังการั	Enabling	 
readiness	for	up	scaling	investments	in	Building	Energy	Efficiency	for	achieving	NDC	goals	in	Thailand	 
(๕)	โครังการั	Strengthening	the	capacities	of	the	Environmental	Fund	Division	to	serve	as	Thailand’s	key	 
national	mechanism	for	climate	finance	และ	(๖)	โครังการั	Developing	GCF	pipeline	of	projects	from	 
locally	-	driven	climate	actions	

	 ๑.๗)	 สำนับัสำนุนการัดิำาเนินงานต่ามีการัม่ีส่ำวนร่ัวมีท่�ป็รัะเทศกำาหนดิด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	 
ภายหลงั	ค.ศ.	๒๐๒๐	โดิยการัสำรัา้งความียั�งยนืผ่านกลไกทางดิา้นการัเงนิเพื�อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภมิูีอากาศในป็รัะเทศไทย 
(NDC	Support	Project:	Delivering	Sustainability	through	Climate	Finance	Actions	in	Thailand)	ดิำาเนินงาน 
ร่ัวมีกับัสำำานักงานโครังการัพัฒนาแห่งสำหป็รัะชีาชีาติ่	(United	Nation	Development	Programme:	UNDP)	เพื�อม่ีกลไก 
ในการัป็ฏิรูัป็การัเงินภาครััฐเพื�อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศท่�ม่ีความีเข้มีแข็ง	นำาไป็สู่ำการับัรัรัลุผลลัพธ์ของเป้็าหมีาย 
การัม่ีส่ำวนร่ัวมีท่�ป็รัะเทศกำาหนดิ	(Nationally	Determined	Contribution:	NDC)	และยกรัะดัิบัความีเท่าเท่ยมีรัะหว่าง 
เพศ	เกิดิความีร่ัวมีมืีอรัะหว่างภาครััฐและเอกชีนท่�เข้มีแข็งและม่ีการักำาหนดินโยบัายสำร้ัางแรังจูงใจต่่อการัลงทุนของภาคเอกชีน 
ด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	นำาไป็สู่ำการับัรัรัลุต่ามีพันธกิจของ	NDC	ป็รัะเทศไทย	และมี่การัพัฒนาศักยภาพ 
ในการัสำร้ัางโอกาสำการัลงทุนท่�เป็็นมิีต่รักับัสำภาพภูมิีอากาศ	พร้ัอมีทั�งจัดิการักับัความีเส่ำ�ยงของผู้ลงทุน	รัวมีถึึงผสำมีผสำานและ 
กรัะตุ้่นกลไกทางการัเงินเพื�อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ

	 ๑.๘)	 จัดิทำา	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญัติ่ว่าด้ิวยการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	พ.ศ.	....	โดิยได้ิเสำนอร่ัางกฎหมีาย 
ดัิงกล่าวให้คณะกรัรัมีการันโยบัายการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศแห่งชีาติ่	(พลเอกป็รัะวิต่รั	วงษ์สำวุรัรัณ	รัองนายกรััฐมีนต่ร่ั	 
เป็็นป็รัะธานกรัรัมีการั)	พิจารัณาให้ความีเห็นชีอบัในการันำาเสำนอกฎหมีายดัิงกล่าวต่่อคณะรััฐมีนต่ร่ั	ในครัาวป็รัะชีุมีครัั�งท่�	 
๒/๒๕๖๔	เมืี�อวันท่�	๑	ม่ีนาคมี	๒๕๖๔	ทั�งน่�	ท่�ป็รัะชีมุีได้ิม่ีมีติ่เห็นชีอบัต่่อสำารัะสำำาคัญของ	(ร่ัาง)	พรัะรัาชีบััญญติั่ฯ	และ	(ร่ัาง)	 
กรัอบัหลักการักฎหมีายลำาดัิบัรัองดิังกล่าว	และให้เสำนอเรืั�องเข้าสู่ำการัพิจารัณาของคณะรััฐมีนต่ร่ัต่่อไป็	(สำำานักงานนโยบัาย 
และแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๙)	 ส่ำงเสำริัมีการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	รัะดัิบัโครังการั	ได้ิแก่	โครังการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกภาคสำมัีครัใจ 
ต่ามีมีาต่รัฐานของป็รัะเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T	-	VER)	และรัะดัิบักิจกรัรัมี	 
(Low	Emission	Support	Scheme:	LESS)	ท่�ส่ำงเสำริัมีให้ทุกภาคส่ำวนลดิป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกด้ิวยความีสำมัีครัใจ	 
เพื�อส่ำงเสำริัมีองค์กรัป็กครัองส่ำวนท้องถิึ�นและจังหวัดิจัดิทำาข้อมูีลกิจกรัรัมีท่�ก่อให้เกิดิการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกและ 
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ดิำาเนินการัจัดิทำาแผนการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกในรัะดัิบัพื�นท่�	เพื�อให้หน่วยงานในรัะดัิบัพื�นท่�ม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัลดิการัป็ล่อย 
ก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	การับัริัหารัจัดิทำาข้อมูีลท่�เก่�ยวข้องกับัการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศในป็รัะเทศและต่่างป็รัะเทศ	และ 
สำถิึติ่ท่�เก่�ยวข้องกับัการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกและการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศการัสำร้ัางความีรัับัรู้ัความีเข้าใจ	เรืั�อง 
การัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกและการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศให้กับัทุกภาคส่ำวน	รัวมีทั�งเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีทุกภาคส่ำวนผลกรัะทบั 
ท่�คาดิว่าจะเกิดิจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพ

	 ๑.๑๐)	 พัฒนากลไกทางเศรัษฐศาสำต่รั์เพื�อลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	เพื�อส่ำงเสำริัมีและสำรั้างแรังจูงใจให้ภาคเอกชีน 
ม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัลดิการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	อาทิ	การัพัฒนากลไกต่ลาดิคาร์ับัอน	พัฒนารัะบับัการัซืึ่�อขายสิำทธิ 
ในการัป็ลอ่ยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกภาคสำมีคัรัใจของป็รัะเทศไทย	(Emission	Trading	Scheme:	ETS)	ได้ิดิำาเนนิงานนำาร่ัองรัะบับัซืึ่�อขาย 
สิำทธิในการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกภาคสำมัีครัใจของป็รัะเทศไทย	เพื�อเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีของภาคอุต่สำาหกรัรัมีรัองรัับัรัะบับั 
ดัิงกล่าวแล้ว	และผลักดัินให้ภาคเอกชีน	โดิยเฉพาะบัริัษัทท่�จดิทะเบ่ัยน	บัริัษัทท่�ออกหลักทรััพย์หรืัอผู้ป็รัะกอบัธุรักิจท่�อยู่ 
ภายใต้่การักำากับัดูิแล	ของสำำานักงานคณะกรัรัมีการักำากับัหลักทรััพย์และต่ลาดิหลักทรััพย์	ม่ีส่ำวนร่ัวมีในการัลดิก๊าซึ่เรืัอน 
กรัะจก	และแสำดิงถึึงเจต่นารัมีณ์ของบัริัษัทท่�ม่ีความีต่รัะหนักและใส่ำใจต่่อปั็ญหาสิำ�งแวดิล้อมี	โดิยดิำาเนินการัป็รัะเมิีนป็ริัมีาณ 
ก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกท่�ป็ล่อยออกมีาจากกิจกรัรัมีขององค์กรั	(คาร์ับัอนฟุต่พริั�นท์ขององค์กรั)

	 ๑.๑๑)	 ส่ำงเสำริัมีการัผลิต่และการับัริัโภคอย่างยั�งยืน	โดิยให้ภาคเอกชีนผลิต่สิำนค้าและบัริัการัให้ได้ิรัับั 
การัรัับัรัองฉลากคารั์บัอน	รัองรัับันโยบัายการัค้ารัะหว่างป็รัะเทศ	เช่ีน	มีาต่รัการั	Carbon	Border	Adjustments	 
Mechanism	(CBAM)	ของสำหภาพยโุรัป็ท่�เร่ัยกเก็บัภาษ่จากสิำนค้านำาเข้าท่�ม่ีป็ริัมีาณการัป็ล่อยก๊าซึ่คาร์ับัอนแฝงสูำงกว่าสิำนค้าท่� 
ผลิต่ในสำหภาพยุโรัป็	โดิยเฉพาะในกลุ่มีอุต่สำาหกรัรัมีท่�ม่ีการัใช้ีพลังงานในการัผลิต่สูำง/ม่ีการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกสูำง	เป็็นต้่น 
รัวมีทั�งสำร้ัางโอกาสำทางธุรักิจและเพิ�มีข่ดิความีสำามีารัถึในการัแข่งขันท่�ได้ิรัับัการัยอมีรัับัเมืี�อเท่ยบักับัคู่แข่งในรัะดัิบัสำากล 
รัวมีทั�งส่ำงเสำริัมีกิจกรัรัมีการัชีดิเชียคาร์ับัอน

	 ๑.๑๒)	 พัฒนาศักยภาพและองค์ความีรู้ัทางวิชีาการัดิ้านการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	เพื�อสำร้ัาง 
ความีสำามีารัถึในการัรัับัมืีอกับัปั็ญหาใหม่ีๆ	รัะดัิบัโลกท่�ส่ำงผลกรัะทบั	ครัอบัคลุมีกลุ่มีเป้็าหมีายในทุกภาคส่ำวน	ทั�งภาครััฐเอกชีน	 
และป็รัะชีาชีน	ผ่านการัจัดิฝึกอบัรัมีภายใต้่หลักสูำต่รัการัเร่ัยนรู้ัด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศท่�องค์การับัริัหารัจัดิการั 
ก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	(องค์การัมีหาชีน)	พัฒนาขึ�น	เช่ีน	หลักสูำต่รัการัพัฒนาอย่างยั�งยืนท่�ต่อบัสำนองต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพ 
ภูมิีอากาศ	หลักสูำต่รัการัจัดิทำาบััญช่ีก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	หลักสูำต่รักลไกการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	หลักสูำต่รัการัป็รัับัตั่วต่่อผลกรัะทบั 
การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	เป็็นต้่น

	 ๑.๑๓)	 พัฒนารัะบับัต่ิดิต่ามีและป็รัะเมีินผลการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกจากมีาต่รัการัของป็รัะเทศ	โดิยพัฒนา 
โครังสำร้ัางการัรัายงาน	วิธ่การัคำานวณ	และแนวทางการัติ่ดิต่ามีป็รัะเมิีนผลการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกจากมีาต่รัการั/นโยบัาย 
การัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกของป็รัะเทศต่ามีเจต่จำานงการัดิำาเนินงานลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกท่�เหมีาะสำมีของป็รัะเทศ	(NAMA)	โดิย 
บูัรัณาการัรั่วมีกับัหน่วยงานหลักภาคพลังงาน	คมีนาคมีขนส่ำง	ภาคการัจัดิการัของเส่ำยชุีมีชีน	สำาขากรัะบัวนการัทาง 
อุต่สำาหกรัรัมีและการัใช้ีผลิต่ภัณฑ์์	ภาคการัเกษต่รั	และสำำานักงานนโยบัายและแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	รัวมีทั�ง 
การัเต่ร่ัยมีความีพร้ัอมีในการัพฒันาโครังสำรัา้งการัรัายงาน	วธ่ิการัคำานวณ	และแนวทางการัต่ดิิต่ามีป็รัะเมีนิผลการัลดิกา๊ซึ่เรืัอน 
กรัะจกจากมีาต่รัการัภายใต่้แผนท่�นำาทางการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกของป็รัะเทศ	(NDC	Roadmap)	รัวมีทั�งจัดิทำาข้อมูีล	สำถิึติ่	 
บัทวิเครัาะห์ความีเป็็นไป็ได้ิในการักำาหนดิทิศทางการัดิำาเนินงานท่�เก่�ยวข้องกับัการับัริัหารัจัดิการัก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกทั�งในป็รัะเทศ 
และต่่างป็รัะเทศ	เพื�อจัดิทำาข้อเสำนอแนะให้กับัหน่วยงานกำาหนดินโยบัาย	หรืัอหน่วยงานกำาหนดิแผนด้ิานการัเป็ล่�ยนแป็ลง 
สำภาพภูมิีอากาศของป็รัะเทศ	เช่ีน	การัจัดิทำาข้อมูีลต้่นทุนต่่อหน่วยการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกในรัะดัิบันโยบัาย/มีาต่รัการัของ 
ป็รัะเทศ	เป็็นต้่น	(องค์การับัริัหารัจัดิการัก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	(องค์การัมีหาชีน),	๒๕๖๔)

	 ๑.๑๔)	 การัลดิการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกในภาคป่็าไม้ี	โดิยสำร้ัางแรังจูงใจและกรัะบัวนการัม่ีส่ำวนร่ัวมี	 
รัะยะท่�	๒	เพื�อเต่ร่ัยมีความีพรั้อมี	และเสำรัิมีศักยภาพในเรืั�องบัทบัาทของป็่าไม้ีต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	และ 
ม่ีความีสำมีัครัใจในการัเข้าร่ัวมีกิจกรัรัมีท่�เก่�ยวข้องในเบืั�องต้่น	ด้ิวยการัผลักดัินให้ชุีมีชีนรั่วมีดิำาเนินการั	เพื�อการัลดิ 
การัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกภาคป่็าไม้ี	จากการัทำาลายป่็า	และการัทำาให้ป่็าเสืำ�อมีโทรัมี	รัวมีถึึงเพิ�มีบัทบัาทการัอนุรัักษ์ป่็า	 
การัจดัิการัป็า่ไม้ีอยา่งยั�งยนื	และการัเพิ�มีการักกัเก็บัคารับ์ัอนในพื�นท่�ป่็า	ซึึ่�งเป็็นการัดิำาเนนิงานภายใต่อ้นุสัำญญาสำหป็รัะชีาชีาต่ิ 
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ว่าด้ิวยการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change:	UNFCCC)	 
ทั�งน่�	เพื�อให้เกิดิผลลัพธ์	และผลสำมัีฤทธิ�อย่างเป็็นรูัป็ธรัรัมี	โดิยกำาหนดิไว้เบืั�องต้่นในเขต่พื�นท่�รัับัผิดิชีอบัของสำำานักบัริัหารัพื�นท่� 
อนุรัักษ์	จำานวน	๙	พื�นท่�	(พื�นท่�สำำานักบัริัหารัพื�นท่�อนุรัักษ์ท่�	๒,	๓,	๖,	๘,	๑๐,	๑๑,	๑๓,	๑๔,	และ	๑๖	กรัะจายในแต่่ละ 
ภูมิีภาคของป็รัะเทศไทย)	โดิยม่ีกิจกรัรัมีการัลดิการัป็ล่อยก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	การัเพิ�มีการักักเก็บัคาร์ับัอนในพื�นท่�ป่็าและ 
การัป็รัับัตั่วพร้ัอมีรัับัการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	การัเสำริัมีความีเข้มีแข็งในภาคป่็าไม้ีเพื�อสำนับัสำนุนการัดิำาเนินการัต่ามี 
พันธกรัณ่รัะหว่างป็รัะเทศ	(กรัมีอุทยานแห่งชีาติ่	สัำต่ว์ป่็าและพันธ์ุพืชี,	๒๕๖๔)

	 ๑.๑๕)	 จัดิทำาแผนป็ฏิบััติ่การัด้ิานการัป็รัับัตั่วต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศด้ิานสำาธารัณสุำข	รัะยะท่�	๑	 
(พ.ศ.	๒๕๖๔	-	๒๕๗๓)	โดิยได้ิป็รัะกาศช่ี�แจงและเผยแพร่ัแผนฯ	เมืี�อวันท่�	๑๔	กรักฎาคมี	๒๕๖๔	แก่หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 
เพื�อนำาไป็ดิำาเนินการัขับัเคลื�อนแผนต่่อไป็

	 ๑.๑๖)	 ดิำาเนินโครังการัสำนับัสำนุนการัจัดิทำาแผนการัป็รัับัตั่วต่่อผลกรัะทบัจาก	Climate	Change	ในมิีติ่ 
การัจัดิการัความีเส่ำ�ยง	(Risk	NAP	Project)	โดิยการัสำนับัสำนุนจาก	GIZ	และบูัรัณาการัความีร่ัวมีมืีอกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	 
เพื�อพัฒนาแนวทางการัรัับัมืีอป็รัับัตั่วต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศด้ิานสำาธารัณสุำขใน	๔	ด้ิาน	คือ	(๑)	พัฒนาหลักสูำต่รั 
การัป็รัับัตั่วจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศด้ิานสำาธารัณสุำข	และพัฒนาศักยภาพบุัคลากรัสำาธารัณสุำข	(๒)	จัดิทำาแนวทาง 
การัป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศ	(๓)	จัดิทำาแนวทางการัป็รัะเมิีนและติ่ดิต่ามีผลแผนการัป็รัับัตั่ว 
ต่่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศด้ิานสำาธารัณสุำข	และ	(๔)	จัดิทำาแนวทางการับูัรัณาการัการัจัดิการัความีเส่ำ�ยงสุำขภาพจาก 
การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศกับัแผนงานด้ิานสำาธารัณสุำข	(กรัมีอนามัีย,	๒๕๖๔)

๒)	 ภัยพิบัติจากธรรมชั้าติ
	 ๒.๑)	 พัฒนาฐานข้อมูีลสำารัสำนเทศเพื�อสำนับัสำนุนกรัะบัวนการัตั่ดิสิำนใจจัดิการัธรัณ่พิบััติ่ภัยดิินถึล่มีในพื�นท่� 

เส่ำ�ยงธรัณ่พิบััติ่ภัยในป็รัะเทศไทย	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)
	 ๒.๒)	 จัดิทำาแผนท่�เส่ำ�ยงภัยดิินถึล่มีรัะดัิบัชุีมีชีนในพื�นท่�เส่ำ�ยงภัยดิินถึล่มีและนำ�าป่็าไหลหลาก	ครัอบัคลุมีทั�ง 

รัะบับัต้่นนำ�า	กลางนำ�า	และป็ลายนำ�า	จำานวน	๗๕	ต่ำาบัล	(จังหวัดิชัียภูมิี	ลพบุัร่ั	กาญจนบุัร่ั	รัาชีบุัร่ั	เพชีรับุัร่ั	ป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	 
พังงา	และภูเก็ต่)	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)

	 ๒.๓)	 สำร้ัางโครังข่ายชุีมีชีนเข้มีแข็งในพื�นท่�เส่ำ�ยงภัยดิินถึล่มีและนำ�าป่็าไหลหลาก	(เป็้าหมีาย	๔	ลุ่มีนำ�า)	 
คือ	ลุ่มีนำ�าสำาละวนิ	ลุ่มีนำ�าโขง	ลุ่มีนำ�ายมี	และลุ่มีนำ�าภาคใต่ฝั้�งต่ะวนัต่ก	(จังหวัดิต่าก	เช่ียงใหมี	่เช่ียงรัาย	แพร่ั	ลำาป็าง	เลย	ต่รััง	 
และรัะนอง)	(กรัมีทรััพยากรัธรัณ่,	๒๕๖๔)	

	 ๒.๔)	 แก้ไขและบัรัรัเทาปั็ญหาความีเดืิอดิร้ัอนของป็รัะชีาชีนเนื�องจากเหตุ่อุทกภัยในพื�นท่�ภาคเหนือ	จำานวน	 
๑๔	โครังการั	งบัป็รัะมีาณรัวมี	๕๗,๕๖๒,๐๐๐	บัาท	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 ๒.๕)	 ศึกษาการัป็รัะเมิีนความีต้่องการัหลังเกิดิสำาธารัณภัย	เพื�อการัวางแผนฟ้�นฟูในภาคการัเกษต่รักรัณ่ 
เหตุ่การัณ์อุทกภัยจังหวัดิอุบัลรัาชีธาน่	เพื�อร่ัวมีจัดิทำากรัอบัแนวทางในการัฟ้�นฟูภายหลังเกิดิสำาธารัณภัย	ซึึ่�งจะสำามีารัถึใช้ี 
เป็็นกรัอบัสำำาหรัับัการัวางแผนงาน/โครังการัด้ิานการัจัดิการัความีเส่ำ�ยงจากอุทกภัยในพื�นท่�ต่่อไป็	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทา 
สำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 ๒.๖)	 ป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงและการัวางแผนการัจัดิการัความีเส่ำ�ยงจากอุทกภัยและดิินโคลนถึล่มี 
รัะยะท่�	๑	เพื�อใช้ีเป็็นต้่นแบับัในการัป็รัะเมิีนความีเส่ำ�ยงจากอุทกภัยและดิินโคลนถึล่มีรัะดัิบัชุีมีชีนและไดิ้ทดิลองใช้ี 
เครืั�องมืีอดัิงกล่าว	 ในพื�นท่�บ้ัานบ่ัอหลวง	ต่ำาบัลบ่ัอเกลือใต้่	อำาเภอบั่อเกลือ	 จังหวัดิน่าน	นำาผลการัป็รัะเมิีนจัดิทำา 
แผนท่�	GIS	ด้ิานอุทกภัยและดิินโคลนถึล่มี	รัวมีถึึงแนวทางในการัจัดิการัอุทกภัยและดิินโคลนถึล่มีของบั้านบ่ัอหลวง	 
(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 ๒.๗)	 โครังการัจัดิการัอุทกภัยโดิยอาศัยชุีมีชีนเป็็นฐาน	(Community	-	Based	Flood	Management:	 
CBFM)	ในพื�นท่�	๒๐	อำาเภอ	๑๔	จังหวัดิ	ได้ิแก่	จังหวัดิพรัะนครัศร่ัอยุธยา	สำุพรัรัณบัุร่ั	ลพบัุร่ั	ป็รัาจ่นบุัร่ั	นครัป็ฐมี	อ่างทอง	 
นครัสำวรัรัค	์สุำโขทัย	บุัร่ัรััมีย	์ร้ัอยเอ็ดิ	อุบัลรัาชีธาน่	ศร่ัสำะเกษ	หนองคาย	และสำงขลา	ได้ิวางเป้็าหมีายไว้	๓	ด้ิาน	คือ	มุ่ีงส่ำงเสำริัมี 
ให้ม่ีแผนงานบัริัหารัจัดิการันำ�าในรัะดัิบัพื�นท่�ชุีมีชีน	และม่ีมีาต่รัการัจัดิการัอุทกภัยโดิยการัม่ีส่ำวนร่ัวมีของชุีมีชีนท่�เหมีาะสำมี 
กับับัรัิบัท	ชุีมีชีนสำามีารัถึนำาแผนมีาใช้ีป็รัะโยชีน์ในการัเต่ร่ัยมีความีพรั้อมีเผชีิญเหตุ่อุทกภัยได้ิอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	และเป็็น 
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การัต่่อยอดิโครังการัป็้องกันอุทกภัยโดิยใช้ีโครังสำรั้าง	สำำารัวจ	ออกแบับั	จัดิทำาแบับัแป็ลนซึ่ึ�งเป็็นการัเพิ�มีป็รัะสำิทธิภาพ 
การัจัดิการัอทุกภัยอยา่งเป็็นรัะบับั	รัวมีถึึงเสำรัมิีสำรัา้งศักยภาพชีมุีชีนและป็รัะชีาชีนใหรั้ับัรู้ั	ป็รัับัตั่ว	และรัับัมืีออุทกภัย	นำาไป็สู่ำ 
การัสำร้ัางชุีมีชีนท่�ป็ลอดิภัยจากภัยพิบััติ่ด้ิานนำ�าอย่างยั�งยืน	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย,	๒๕๖๔)

	 ๒.๘)	 ศึกษาวิจยัโดิยการัสำนับัสำนุนงบัป็รัะมีาณจากกองทุนส่ำงเสำริัมีวิทยาศาสำต่ร์ั	วิจยั	และนวัต่กรัรัมี	จำานวน	 
๓	โครังการั	ได้ิแก่	(๑)	โครังการัศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูีลเชิีงพื�นท่�และแผนท่�ภูมิีศาสำต่ร์ัเพื�อการัจัดิการัความีเส่ำ�ยง 
จากสำาธารัณภัย	โดิยใช้ีชุีมีชีนเป็็นฐาน	(๒)	โครังการัศึกษาวิจัยเครืั�องสำำารัองไฟฉุกเฉินเคลื�อนท่�ต้่นแบับัด้ิวยรัะบับัไฟฟ้าและ 
โซึ่ลาร์ัเซึ่ลล์	(The	Research	of	Mobile	Uninterruptible	Power	Supply	Model)	และ	(๓)	โครังการัวิจัยและพัฒนา 
นวัต่กรัรัมีอาหารัสำำาเร็ัจรูัป็พร้ัอมีรัับัป็รัะทานเพื�อช่ีวยเหลือผู้ป็รัะสำบัภัยในภาวะฉุกเฉิน	(กรัมีป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย, 
๒๕๖๔)

๒.๑๑.๔	สร๋ปแล้ะข้้อัเสนอัแนะ
สำถึานการัณ์การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศและภัยพิบััติ่	ในด้ิานการัเป่ล่�ยนแป่ลงสีภาพภูมิ้อากาศิ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	 

พบัว่า	ป็รัะเทศไทยม่ีอุณหภูมีิเฉล่�ยทั�งปี็เท่ากับั	๒๘.๐	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	สำูงกว่าค่าป็กติ่	๐.๙	องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ	และต่ำ�ากว่า	พ.ศ.	 
๒๕๖๒	เล็กน้อย	สำ่วนป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ป็ริัมีาณฝนเฉล่�ยต่ำ�ากว่าค่าป็กติ่	คิดิเป็็นร้ัอยละ	๔	ซึึ่�งเพิ�มีขึ�น 
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส่ำวนรัะดัิบันำ�าทะเลใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	ค่าเฉล่�ยรัะดัิบันำ�าทะเลสัำมีพัทธ์ท่�ต่รัวจวัดิ	ณ	สำถึาน่เกาะหลัก	 
จังหวัดิป็รัะจวบัค่ร่ัขันธ์	สูำงกว่ารัะดัิบัทะเลป็านกลาง	๐.๑๙	เมีต่รั	ซึึ่�งสูำงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	เล็กน้อย	และสำถึาน่เกาะ 
ต่ะเภาน้อย	จังหวัดิภูเก็ต่	ต่ำ�ากว่ารัะดัิบัทะเลป็านกลาง	๐.๐๗	เมีต่รั	ซึึ่�งสูำงกว่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	เล็กน้อย	ในด้ิานภัยพิบััติ 
จากธรัรัม้ช้าติ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบัว่า	เหตุ่การัณ์ธรัณ่พิบััติ่ภัยเกิดิขึ�นในป็รัะเทศไทยเพิ�มีขึ�นเล็กน้อยจาก	พ.ศ.	๒๕๖๒

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องม่ีการัดิำาเนินการัด้ิานการัเป่ล่�ยนแป่ลงสีภาพภูมิ้อากาศิ	โดิยม่ีการัขับัเคลื�อนการัลดิก๊าซึ่ 
เรืัอนกรัะจกในสำาขาพลังงาน	สำาขาคมีนาคมีขนส่ำง	สำาขากรัะบัวนการัทางอุต่สำาหกรัรัมีและการัใช้ีผลิต่ภัณฑ์์	 
และสำาขาการัจัดิการัของเส่ำย	 ม่ีการัจัดิทำาฐานข้อมูีลกลางของป็รัะเทศท่�ทุกภาคส่ำวนสำามีารัถึเข้าถึึงและใช้ีงาน 
ได้ิ	และใช้ีในการัขับัเคลื�อนการัดิำาเนินงานดิ้านการัป็รัับัตั่วต่่อผลกรัะทบัจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศในรัายสำาขา 
หรืัอในเชิีงพื�นท่�ได้ิอย่างม่ีป็รัะสิำทธิภาพ	รัวมีทั�งพัฒนากลไกทางเศรัษฐศาสำต่รั์เพื�อสำร้ัางแรังจูงใจให้เอกชีนมี่ส่ำวนร่ัวมี	 
เเละ	ด้ิานภัยพิบััติจากธรัรัม้ช้าติ	ม่ีการัจัดิทำาแผนท่�ความีเสำ่�ยงจากอุทกภัยและดิินโคลน	เพื�อใช้ีวางแผนในการัจัดิการัอุทกภัย
และดิินโคลนถึล่มีโดิยม่ีชุีมีชีนเข้ามีาม่ีส่ำวนร่ัวมี	(รูัป็ท่�	๒.๖๕)

ข้้อัเสนอัแนะ
๑)	 สำร้ัางแรังจงูใจในการัลดิกา๊ซึ่เรืัอนกรัะจก	รัวมีทั�งสำร้ัางมูีลค่าเพิ�มีใหกั้บัคาร์ับัอนเครัดิิต่	และพฒันาแพลต่ฟอรัม์ี 

สำำาหรัับัการัซืึ่�อขาย	แลกเป็ล่�ยนก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกท่�ม่ีมีาต่รัฐานและได้ิรัับัการัยอมีรัับัจากทุกฝ่าย
	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบั	ได้ิแก่	องค์การับัริัหารัจัดิการัก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	(องค์การัมีหาชีน)	และสำำานักงานนโยบัาย

และแผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	
๒)	 ผลักดัินการัส่ำงเสำริัมีให้เกิดิการัลดิก๊าซึ่เรืัอนกรัะจกภาคป่็าไม้ี	จากการัป็ลูกป่็าและเพิ�มีพื�นท่�ส่ำเข่ยวของพื�นท่�ของ 

รััฐและเอกชีน	และสำามีารัถึนำาคาร์ับัอนเครัดิิต่มีาใช้ีป็รัะโยชีน์ต่่อไป็	
	 หน่วยงานรัับัผดิิชีอบั	ได้ิแก่	องค์การับัริัหารัจัดิการัก๊าซึ่เรืัอนกรัะจก	(องค์การัมีหาชีน)	สำำานักงานนโยบัายและ 

แผนทรััพยากรัธรัรัมีชีาติ่และสิำ�งแวดิล้อมี	และกรัมีป่็าไม้ี
๓)	 ออกแบับัโครังสำร้ัางพื�นฐานของเมืีอง	กำาหนดิการัใช้ีป็รัะโยชีน์ท่�ดิิน	และแผนพัฒนาเมืีองให้เชืี�อมีโยงและ 

สำอดิคล้องกับัการัพัฒนาและเป็ล่�ยนแป็ลงของเมืีอง	และรัองรัับัความีไม่ีแน่นอนของการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพภูมิีอากาศท่�อาจ 
เกิดิขึ�นในอนาคต่	รัวมีถึึงการัป้็องกันและบัรัรัเทาสำาธารัณภัย

	 หน่วยงานรัับัผิดิชีอบัหลกั	ได้ิแก่	กรัมีโยธาธกิารัและผงัเมืีอง	กรัมีสำง่เสำรัมิีการัป็กครัองทอ้งถิึ�น	และกรัมีป็อ้งกัน 
และบัรัรัเทาสำาธารัณภัย
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รูปท่�	๒.๖๕	 แรงขั้บเคล้้�อัน	แรงกดิดัิน	สถานการณ์์	ผล้กระทบ	แล้ะการตอับสนอัง:		

การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูมิอัากาศแล้ะภัยพิบัติ

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การขยายตัวของเมือง

- การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน

  และโครงสรางพ้ืนฐาน

- ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

- ความตองการใชพลังงาน

- การใชพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล

- ความตองการพ้ืนท่ีใน

  การทําเกษตรกรรม

- ความรุนแรงของภัยพิบัติ

- เปาหมายและความตกลง

  ระหวางประเทศ

ปัจจัยกดดัน (Pressure: P)

สถานการณ์ (State: S)

- อุณหภูมิเฉล่ียสูงกวาคาปกติ

- ปริมาณฝนเฉล่ียต่ํากวาคาปกติ

- ระดับน้ําทะเลสูงกวา

  ระดับทะเลปานกลาง

- การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง

- ภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดเพ่ิมข้ึนเล็กนอย

การตอบสนอง (Response: R)

- จัดทํานโยบายและแผนดานการเปล่ียนแปลง

  สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

- กําหนดมาตรการและกลไกเพ่ือรับมือกับ

  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

- สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกโดยการมีสวน

  รวมของทุกภาคสวนท้ังระหวางประเทศ และ

  ภายในประเทศ

- ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเปาหมาย

  การพัฒนาท่ียั่งยืนและอนุสัญญา

  ท่ีเก่ียวของ

- การสรางองคความรู งานวิจัย และ

  ความตระหนักรูดานการเปล่ียนแปลง

  สภาพภูมิอากาศใหแกทุกภาคสวน

ผลกระทบ (Impact: I) 

- ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ   

  คาดการณวาปาไมและระบบนิเวศของโลก

  จะปลอยคารบอนไดออกไซดมากกวา

  ท่ีจะดูดซับได

- สุขภาพอนามัยของประชาชน

- ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน

  ของประชาชนจากภัยพิบัติท่ีสรางเสียหาย

  ในวงกวางเปนประจําทุกป

- ผลกระทบในรายสาขา เชน เกษตร ทองเท่ียว  

  การต้ังถ่ินฐาน เปนตน โดยคาดการณ

  วาผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง รอยละ 

  ๐ - ๒ ตอทศวรรษ



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

251

ขอทุน

เพื่อทำประปาภูเขา

สถานศึกษา

นักวิชาการอิสระ ชุมชน รวมกัน 

ฟนฟูปา ปรับปรุงประปาภูเขา  

จนมีน้ำ ประปาใชไดตลอดป

เยาแมกระทู
เกิดไฟไหมจากธรรมชาติ 
และมนุษย



บทท่�๓



ประเด็็นสถานการณ์์ 
ส่�งแวด็ล้้อมท่�สำาคััญ พ.ศ. ๒๕๖๔



ประเด็็นสถานการณ์์
ส่�งแวด็ล้้อมท่�สำาคััญ พ.ศ. ๒๕๖๔
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	 ประเด็็นสถานการณ์์ส่�งแวด็ล้้อมท่ี่�สำาคััญ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ม่วัตุุถประสงค์ัเพ่�อนำาเสนอเร่�องท่ี่�สังคัมให้้คัวามสนใจ 
ด้็าน	 เศรษฐก่จ	 สังคัม	 ส่�งแวด็ล้้อม	แล้ะสุขภาพในช่่วงปีนั�นๆ	 โด็ยการสำารวจคัวามค่ัด็เห้็นจากภาคัส่วนตุ่างๆ	 
ได้็แก่	ผู้้้เช่่�ยวช่าญ	นักว่ช่าการ	ห้น่วยงานภาคัรัฐ	เอกช่น	องค์ักรพัฒนาเอกช่น	แล้ะประช่าช่นจากภ้ม่ภาคัตุ่างๆ	ของประเที่ศ	 
แล้ะว่เคัราะห้์ข้อม้ล้ท่ี่�ได็้โด็ยใช้่ว่ธ่ีการว่เคัราะห้์ตัุวแปรห้ล้ายด้็าน	(Multi	Criteria	Analysis:	MCA)	ที่ำาให้้ได้็รับประเด็็น 
สถานการณ์์ส่�งแวด็ล้้อมท่ี่�สำาคััญ	จำานวน	๓	ประเด็็น		ได้็แก่	การนำาขยะไปผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้า	การบร่ห้ารจัด็การนำ�า	แล้ะ 
การจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019

๓.๑ การนำาขยะไปผล้่ตกระแสไฟฟ้า
การผู้ล่้ตุกระแสไฟฟา้จากพลั้งงานที่ด็แที่นแล้ะพล้งังานห้มุนเว่ยน	เป็นการใช้่แห้ล่้งเช่่�อเพล่้งท่ี่�แตุกตุ่างกันท่ี่�นำามาผู้ล่้ตุ 

เป็นพลั้งงาน	เช่่น	แสงอาท่ี่ตุย์	ล้ม	วัสดุ็เห้ล่้อท่ี่�งที่างการเกษตุร	แล้ะของเส่ย	ทัี่�งน่�	แห้ล่้งเช่่�อเพล่้งดั็งกล่้าวม่กระบวนการผู้ล่้ตุ	 
ตุ้นทุี่น	แล้ะการด็ำาเน่นการท่ี่�แตุกตุ่างกัน	ซ่ึ่�งคัวามเห้มาะสมในการนำามาใช้่ตุ้องพ่จารณ์าจากห้ล้ายปัจจัย	เช่่น	ปร่มาณ์ 
คัวามเพ่ยงพอของเช่่�อเพล่้ง	ตุำาแห้น่งท่ี่�ตัุ�งท่ี่�เห้มาะสม	ผู้ล้กระที่บตุอ่ส่�งแวด็ล้้อมแล้ะประช่าช่น	แล้ะม้ล้ค่ัาการล้งทุี่น	ดั็งได้็แสด็ง 
การเปร่ยบเท่ี่ยบประเภที่เช่่�อเพล่้ง	ผู้ล้กระที่บ	แล้ะข้อด่็แล้ะข้อจำากัด็ในการผู้ล่้ตุไฟฟ้าจากพล้ังงานที่ด็แที่นแล้ะพล้ังงาน 
ห้มุนเว่ยน	(ตุารางท่ี่�	๓.๑)

	 กรณ่์ศ่กษาการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าจากพลั้งงานที่ด็แที่นแล้ะพลั้งงานห้มุนเว่ยน	ได้็พ่จารณ์าเกณ์ฑ์์การคััด็เล่้อก 
ประเภที่ของแห้ล้่งพลั้งงานที่ด็แที่น	ด็ังน่�	(๑)	คัวามยั�งย่นของเช่่�อเพล่้งท่ี่�ใช้่ในการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้า	(๒)	คัวามเห้มาะสม 
ในการล้งที่นุ	(๓)	การม่ส่วนร่วมของภาคัสว่นท่ี่�เก่�ยวข้อง	(๔)	ผู้ล้ประโยช่น์ที่างตุรงจากการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟา้	(๔)	ผู้ล้ประโยช่น์ 
ที่างอ้อม	เช่่น	การล้ด็ผู้ล้กระที่บด็้านมล้พ่ษที่างนำ�า	มล้พ่ษที่างอากาศ	ทัี่�งน่�	ในการศ่กษาได็้คััด็เล่้อกการนำาขยะมาปรับปรุง 
คุัณ์ภาพให้้เป็นเช่่�อเพล่้ง	เพ่�อนำาไปผู้ล่้ตุเป็นกระแสไฟฟ้า	แล้ะม่เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	อำาเภอเม่อง	จังห้วัด็พ่ษณุ์โล้ก	 
เป็นพ่�นท่ี่�ศ่กษา	เน่�องจากเป็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ได้็รับการยอมรับในด้็านการนำาเช่่�อเพล่้งจากขยะไปผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าได้็อย่างเป็นระบบ

	 การนำาเช่่�อเพล่้งจากขยะไปผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้า	พบว่า	(๑)	ชุ่มช่นม่ปร่มาณ์ขยะเก่ด็ข่�นทุี่กวัน	ที่ำาให้้ม่แห้ล้่ง 
เช่่�อเพล่้งแน่นอน	เป็นคัวามยั�งยน่ด้็านเช่่�อเพล่้ง	(๒)	การผู้ล่้ตุไฟฟ้าจากขยะ	สามารถใช้่แรงงานคันห้ร่อใช้่เคัร่�องจักรท่ี่�ไม่ตุ้องการ 
เที่คัโนโล้ย่ส้ง	ราคัาไม่แพง	แล้ะสามารถผู้ล่้ตุแล้ะซ่ึ่อมโด็ยช่่างท้ี่องถ่�นได้็	เก่ด็คัวามเห้มาะสมด้็านการล้งทุี่น	(๓)	การม่ส่วนร่วม 
จากภาคัส่วนตุ่างๆ	ตัุ�งแตุ่การแยกขยะจากคัรัวเร่อน	การเก็บขนขยะจากภาคัรัฐ	แล้ะการผู้ล่้ตุเช่่�อเพล่้งแล้ะการผู้ล่้ตุกระแส 
ไฟฟ้าจากภาคัเอกช่น	(๔)	เช่่�อเพล่้งจากขยะ	(RDF)	ผู่้านการปรับปรุงคุัณ์ภาพ	ให้้ม่คัวามร้อนท่ี่�เห้มาะสมกับกระบวนการ 
ผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้า	แล้ะ	(๕)	ผู้ล้กระที่บด้็านส่�งแวด็ล้้อมล้ด็ล้ง	เช่่น	ล้ด็ปร่มาณ์ขยะท่ี่�ตุ้องขนส่งไปยังห้ลุ้มฝังกล้บขยะ	ล้ด็มล้พ่ษ 
ที่างอากาศจากการเผู้าขยะในพ่�นท่ี่�โล่้ง	ล้ด็ปนเป้�อนของนำ�าเส่ยแล้ะสารเคัม่ล้งส่้แห้ล่้งนำ�าใตุ้ด่็น	แล้ะล้ด็ผู้ล้กระที่บจากขยะส่้ 
ส่�งแวด็ล้้อมรอบห้ล้มุฝังกล้บขยะ	ประช่าช่นม่รายได้็จากการขายขยะร่ไซึ่เค่ัล้	แล้ะปุ�ยท่ี่�ผู้ล่้ตุจากกระบวนการห้มกัขยะอ่นที่ร่ย์
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ตารางท่ี่� ๓.๑  ประเภที่เช้ื้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้า ผลิกระที่บ แลิะข้้อด่ีแลิะข้้อจำำากัดี

เช้ื้�อเพลิิง การจ่ำายไฟฟ้า ท่ี่�ตั�งโครงการ ผลิกระที่บ ข้้อด่ี/ข้้อจำำากัดี

ก๊าซึ่ธีรรมช่าตุ่

๒๔	ชั่�วโมง

ใกล้้แห้ล่้งนำ�า	

เข้าถ่งแห้ล่้งเช่่�อเพล่้งได้็ง่าย

ห้ากจัด็การไม่ด่็

จะส่งผู้ล้กระที่บตุ่อส่�งแวด็ล้้อม

ราคัาผัู้นผู้วน	ปร่มาณ์

สำารองจำากัด็

ถ่านห่้น -	ตุ้นทุี่นการผู้ล่้ตุตุำ�า

-	ปร่มาณ์สำารองส้ง

-	ไม่เป็นท่ี่�ยอมรับของ

สังคัม

น่วเคัล่้ยร์ ใกล้้แห้ล่้งนำ�า	

ห้ล่้กเล่้�ยงชุ่มช่น

ตุ้องบร่ห้ารจัด็การให้้ด่็	ถ้กว่ธ่ี

นำ�า

ข่�นอย้่กับการ

บร่ห้ารจัด็การ	

คัาด็เด็าไม่ได้็

ม่ร่องนำ�าขนาด็ให้ญ่ ใช้่พ่�นท่ี่�ก่อสร้างมาก -	เด่็นเคัร่�องได้็รวด็เร็ว

-	ตุ้นทุี่นการผู้ล่้ตุตุำ�า

แสงอาท่ี่ตุย์ คัวามเข้มแสงอาท่ี่ตุย์เห้มาะสม ห้ากแผู้งโซึ่ล้าร์ห้มด็อายุ

ตุ้องกำาจัด็อย่างถ้กว่ธ่ี

ไม่ม่ตุ้นทุี่นเช่่�อเพล่้ง

ล้ม คัวามเร็วล้มเห้มาะสม ตุ้องคัวบคุัมระดั็บเส่ยง

ช่่วมวล้ ข่�นอย้่กับ

ปร่มาณ์เช่่�อ

เพล่้ง/

ขยะท่ี่�ม่

ใกล้้แห้ล่้งนำ�า	

ใกล้้แห้ล่้งเช่่�อเพล่้ง

ห้ากจัด็การไม่ด่็

จะส่งผู้ล้กระที่บตุ่อส่�งแวด็ล้้อม

ใช้่ประโยช่น์จากของเห้ล่้อ

ขยะ ใกล้้แห้ล่้งนำ�า	

ไกล้จากชุ่มช่น

ท่ี่�มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผู้ล่้ตุแห่้งประเที่ศไที่ย	(๒๕๖๒)

	 กรณ่์ศ่กษาการนำาขยะไปผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าเพ่�อใช้่เป็นพลั้งงานที่ด็แที่นแล้ะพลั้งงานห้มุนเว่ยนม่วัตุถุประสงค์ั 
เพ่�อศ่กษากระบวนการผู้ล่้ตุขยะเช่่�อเพล่้ง	(RDF)	จากขยะชุ่มช่น		ตุล้อด็จนร้ปแบบของคัวามร่วมม่อในการจัด็การขยะเพ่�อ 
นำามาผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าจากภาคัส่วนตุ่างๆ	การว่เคัราะห์้สถานการณ์์แล้ะผู้ล้กระที่บ	แนวที่างการแก้ไขปัญห้าท่ี่�เก่ด็ข่�น	 
โด็ยได้็คััด็เล่้อกเที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	จังห้วัด็พ่ษณุ์โล้ก	เป็นพ่�นท่ี่�กรณ่์ศ่กษา	แล้ะม่ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องร่วมการด็ำาเน่นงาน	 
ได้็แก่	บร่ษัที่	วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	แล้ะบร่ษัที่	โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็

๑)  ลัิกษณะสำำาคัญข้องพ้�นท่ี่�ศึึกษา
	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	ตัุ�งอย้่บนฝั�งตุะวันตุกของแม่นำ�าน่าน	ห่้างจากอำาเภอเม่องพ่ษณุ์โล้ก	ประมาณ์	 

๔	ก่โล้เมตุร	ม่พ่�นท่ี่�	๘.๑	ตุารางก่โล้เมตุร	ประกอบด้็วย	๕	ห้ม่้บ้าน	ม่จำานวนคัรัวเร่อน	๖,๑๒๗	คัรัวเร่อน	ประช่ากร 
๑๓,๖๗๕	คัน	(เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง,	๒๕๖๔ก)	

๒)  ภาพรวมการจัำดีการข้ยะมูลิฝอย
	 จังห้วัด็พ่ษณุ์โล้กได้็กำาห้นด็นโยบายให้้จังห้วัด็พ่ษณุ์โล้กเป็น	“เม่องใช้่ประโยช่น์จากขยะ”	แตุ่การนำาขยะไปใช้่ 

ประโยช่น์จะตุ้องม่การเตุร่ยมคัวามพร้อมในการเปล้่�ยนแปล้งอย่างเป็นระบบ	ในอด่็ตุเที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องประสบปัญห้า 
เร่�องการจัด็การขยะม้ล้ฝอยในชุ่มช่นจนเก่ด็ขยะล้้นเม่อง	แล้ะไม่ม่สถานท่ี่�ฝังกล้บขยะ	จนที่ำาให้้ปัญห้าขยะชุ่มช่นอย้ใ่นขั�นว่กฤตุ	 
เน่�องจากช่่วงระยะเวล้าดั็งกล่้าวยังไม่ม่การคััด็แยกขยะของแตุ่ล้ะคัรัวเร่อน	ที่ำาให้้ม่ปร่มาณ์ขยะท่ี่�เก่ด็ข่�นในชุ่มช่นตุ่อวัน 
เป็นจำานวนมาก	ประกอบกับสถานท่ี่�ฝังกล้บขยะของเอกช่นท่ี่�เคัยนำาขยะไปกำาจัด็ถ้กปิด็ตัุวล้งแล้ะตุ้องยา้ยสถานท่ี่�กำาจัด็ขยะถ่ง	 
๓	คัรั�ง	จากสถานการณ์์ดั็งกล่้าว	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๗	เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็เร่�มปรับเปล่้�ยนว่ธ่ีการจัด็การขยะ	โด็ยเร่�มศ่กษา 
ประเภที่ของขยะท่ี่�เก่ด็ข่�นภายในตุำาบล้บ้านคัล้อง	พร้อมกับแนวที่างการจดั็การในห้ล้ายว่ธ่ี	แล้ะเร่ยนร้้ข้อจำากัด็ตุ่างๆ	ท่ี่�เก่ด็ข่�น	 
เพ่�อห้าแนวที่างการบร่ห้ารจัด็การ	โด็ยเร่�มจากการจัด็การขยะอ่นที่ร่ย์	เน่�องจากขยะอ่นที่ร่ย์ได้็ส่งผู้ล้กระที่บด็้านกล่้�น	แล้ะ 
เป็นแห้ล่้งเพาะเช่่�อโรคัตุ่างๆ	ท่ี่�ม่ผู้ล้ตุ่อสุขภาพของประช่าช่น
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	 พ.ศ.	๒๕๕๙	เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็เร่�มระด็มทุี่นจากภายในเที่ศบาล้	เพ่�อเร่�มที่ำาการศ่กษาที่ด็ล้อง	เช่่น	 
การนำาขยะอ่นที่ร่ย์มาผู้ล่้ตุก๊าซึ่ช่่วภาพ	การห้มักขยะอ่นที่ร่ย์โด็ยใช้่จุล่้นที่ร่ย์	แล้ะการเล่้�ยงไส้เด่็อน	เป็นตุ้น	จากนั�นจ่งได้็ 
ประสานคัวามร่วมม่อสถาบันการศ่กษาแล้ะห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง	เพ่�อศ่กษาแนวที่างการจัด็การขยะของเที่ศบาล้แล้ะ 
นำาผู้ล้การศ่กษาด็ังกล่้าวมาที่ด็ล้องด็ำาเน่นการในชุ่มช่นบ้านคัล้อง	ซ่ึ่�งเป็นชุ่มช่นท่ี่�ม่คัวามพร้อม	โด็ยเร่�มจากการพบปะชุ่มช่น 
เพ่�อขอคัวามร่วมม่อการคััด็แยกขยะของแตุ่ล้ะคัรัวเร่อน	แล้ะช่่�แจงว่ธ่ีการเก็บขนแล้ะจัด็การขยะอ่นที่ร่ย์ของเที่ศบาล้	 
โด็ยคัรัวเร่อนท่ี่�ม่การคััด็แยกขยะ	จะได้็รับแจกถังขยะให้้	๒	ประเภที่	ค่ัอ	ถังขยะแห้้งกับถังขยะเปียก	เพ่�อนำามาวางไว้ท่ี่� 
ห้น้าบ้าน	แล้ะจัด็รถเก็บขนขยะท่ี่�แยกตุามประเภที่ของขยะไปเก็บรวบรวมถ่งห้น้าบ้าน	ด็้านการจัด็การขยะแห้้งสามารถ 
นำาไปผู้ล่้ตุเป็นขยะเช่่�อเพล่้ง	(Refuse	Derived	Fuel:	RDF)	เป็นการที่ำาให้้เก่ด็ม้ล้ค่ัา	ตุ่อมาเที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องจ่งได้็ 
ล้งนามบันท่ี่กคัวามร่วมม่อ	(MOU)	ว่าด้็วยการจัด็การขยะทัี่�วไปเพ่�อแปรร้ปเป็นขยะเช่่�อเพล่้งร่วมกับบร่ษัที่	วงษ์พาณ่์ช่ย์	 
อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	เพ่�อให้้ม่การรับขยะเช่่�อเพล่้งจากเที่ศบาล้	วันล้ะประมาณ์	๖๐๐	ก่โล้กรัม	แล้ะได้็ด็ำาเน่นการ 

อยา่งตุ่อเน่�อง	ที่ำาให้้การจัด็การขยะของช่มุช่นบ้านคัล้องได็รั้บการยอมรบั	ตุ่อมาจ่งได้็นำาแนวที่างการจดั็การของช่มุช่นบ้านคัล้อง 
เป็นตุ้นแบบการจัด็การขยะให้้แก่ชุ่มช่นอ่�นในเขตุเที่ศบาล้	พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขปัญห้าการจัด็การขยะของแตุ่ล้ะชุ่มช่น 
ให้้เห้มาะสมเพ่�อให้้การจัด็การขยะให้้ม่ประส่ที่ธ่ีภาพ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	สามารถล้ด็ปร่มาณ์ขยะของเที่ศบาล้ล้งจากปร่มาณ์ 
ขยะท่ี่�เก่ด็ข่�น	๗๒๐	ตัุน/เด่็อน	ถ้กนำากลั้บมาใช้่ให้ม่	๔๗๐	ตัุน/เด่็อน	ค่ัด็เป็นร้อยล้ะ	๖๕	ของปร่มาณ์ขยะท่ี่�เก่ด็ข่�น	ที่ำาให้้ 
เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องสามารถล้ด็ค่ัาใช้่จ่ายในการจัด็การขยะ	๑๙๗,๑๙๐	บาที่/ปี	แล้ะเพ่�มม้ล้ค่ัาขยะ	๙๓๙,๐๐๐	บาที่/ปี	 
รวมเป็นม้ล้คั่าทัี่�งส่�น	๑,๑๓๖,๑๙๐	บาที่/ปี	จากผู้ล้การจัด็การปัญห้าขยะด็ังกล่้าว	ที่ำาให้้เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องเป็นชุ่มช่น 
ตุ้นแบบการแก้ไขปัญห้าขยะอย่างม่ประส่ที่ธ่ีภาพ	(เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง,	๒๕๖๔ข)	(ตุารางท่ี่�	๓.๒)

ตารางท่ี่� ๓.๒  ข้้อมูลิประเภที่แลิะปริมาณข้ยะข้องเที่ศึบาลิตำาบลิบ้านคลิอง

ลิำาดัีบ ประเภที่ ปริมาณ (ตัน) ร้อยลิะ ผลิลัิพธ์์

๑ ขยะอ่นที่ร่ย์ ๒๑๖.๘๘ ๓๐.๑๒ -	ปุ�ยเม็ด็	๐.๓๖	ตัุน

-	ปุ�ยนำ�า	๕.๒๐	ตัุน

-	เล่้�ยงสัตุว์/ก่�งไม้/ใบไม้	๒๑๑.๓๒	ตัุน

๒ ขยะทัี่�วไป ๒๗๕.๕๐ ๓๘.๒๗ -	คััด็ไปที่ำา	RDF	๒๕.๕๐	ตัุน

-	ฝังกล้บ	๒๕๐.๐๐	ตัุน

๓ ขยะร่ไซึ่เค่ัล้ ๒๒๗.๓๘ ๓๑.๕๘

๔ ขยะอันตุราย ๐.๒๔ ๐.๐๓

รวม ๗๒๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ท่ี่�มา:	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	(๒๕๖๔ข)

๓)  ผลิการศึึกษา
	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	แบ่งการจัด็การออกเป็น	๓	ขั�นตุอน	ได้็แก่	การจัด็การขยะจากคัรัวเร่อน	การปรับปรุง 

คุัณ์ภาพขยะ	แล้ะการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าจากเช่่�อเพล่้งขยะ	เร่�มจากการรวบรวมขยะทัี่�วไป	จากคัรัวเร่อนในเขตุเที่ศบาล้ตุำาบล้ 
บ้านคัล้อง	จังห้วัด็พ่ษณุ์โล้ก	เพ่�อเก็บขนมายังสถาน่ขนถ่าย	แล้ะคััด็แยกด้็วยม่อ	ให้้ได้็ขยะช่น่ด็ท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็เป็นเช่่�อเพล่้งขยะ	 
RDF1	แล้ะรวบรวมในภาช่นะท่ี่�จัด็เตุร่ยมไว้	จากนั�นจ่งขนส่งไปยังบร่ษัที่	วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	เพ่�อปรับปรุง 
คุัณ์ภาพเป็นเช่่�อเพล่้งขยะ	RDF3	ก่อนท่ี่�จะขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า	บร่ษัที่	โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็	เพ่�อผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าแล้ะ 
จำาห้น่ายเข้าส่้ระบบของการไฟฟ้าส่วนภ้ม่ภาคั	ดั็งม่กระบวนการผู้ล่้ตุไฟฟ้าจากเช่่�อเพล่้งขยะ	(ร้ปท่ี่�	๓.๑)
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รูปท่ี่� ๓.๑  กระบวนการผลิิตไฟฟ้าจำากเช้ื้�อเพลิิงข้ยะ กรณ่ศึึกษา เที่ศึบาลิตำาบลิบ้านคลิอง

หมายเหตุ:  ประเภที่เช่่�อเพล่้งขยะ	(RDF)	ตุามมาตุรฐาน	ASTM

  (๑)  การจัำดีการข้ยะ
  (๑.๑)  การคัดีแยกข้ยะท่ี่�ต้นที่าง
	 	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็	(๑)	สร้างพ่�นท่ี่�ชุ่มช่นตุ้นแบบเพ่�อการคััด็แยกขยะท่ี่�ตุ้นที่าง	โด็ยแบ่งออก 

เป็น	๔	ประเภที่	ได้็แก่	ขยะท่ี่�สามารถนำาไปร่ไซึ่เค่ัล้ได็้	โด็ยคัรัวเร่อนได้็คััด็แยกแล้ะขายเอง	ขยะอ่นที่ร่ย์	(ขยะเปียก)	อาท่ี่	 
เศษอาห้าร	เศษผัู้ก	แล้ะเศษผู้ล้ไม้	แยกใส่ถังขยะใบเล็้ก	ห้ร่อมัด็ปากถุงเพ่�อรอการเก็บขนจากเที่ศบาล้	ขยะทัี่�วไป	(ขยะแห้้ง)	 
อาท่ี่	ถุงพล้าสตุ่ก	แล้ะเศษห่้อขนม	แยกใส่ถังขยะใบให้ญ่	แล้ะขยะอันตุรายชุ่มช่น	อาท่ี่	ห้ล้อด็ฟล้้ออเรสเซึ่นต์ุ	ถ่านไฟฉาย	 
กระป�องส่	แล้ะยาฆ่่าแมล้ง	(๒)	สร้างการรับร้้แล้ะคัวามตุระห้นักให้้แก่ชุ่มช่นแล้ะนักเร่ยน	เช่่น	การแจกแผู้่นพับ	สตุ่กเกอร์	 
แล้ะการใช้่ส่�อออนไล้น์เพ่�อให้้คัวามร้้	การจัด็อบรมประช่าช่นในชุ่มช่นทัี่�งแบบกลุ่้มเล็้กแล้ะกลุ่้มให้ญ่	แล้ะการอบรมให้้แก่ 
เด็็กนักเร่ยน	แล้ะ	(๓)	การจัด็ก่จกรรมในชุ่มช่น	อาท่ี่	การจัด็ประกวด็	ห้ร่อการจัด็อบรมการนำาขยะมาใช้่ให้ม่	เป็นตุ้น

  (๑.๒)  การรวบรวมแลิะเก็บข้นข้ยะชุื้มชื้น
	 	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็จัด็เตุร่ยมรถเก็บขนขยะอ่นที่ร่ย์	ส่เข่ยวสำาห้รับจัด็เก็บขยะอ่นที่ร่ย์	๒	วัน 

ตุ่อคัรั�ง	เพ่�อนำาไปห้มัก	แล้ะส่เห้ล่้องสำาห้รับจัด็เก็บขยะทัี่�วไป	๒	วันตุ่อคัรั�ง	เพ่�อนำาเข้าส่้กระบวนการคััด็แยกจัด็ที่ำาเช่่�อเพล่้ง 

ขยะ	ส่วนขยะอันตุราย	ได้็จัด็เก็บรวบรวมแล้ะขนส่งโด็ยรถขององค์ัการบร่ห้ารส่วนจังห้วัด็พ่ษณุ์โล้กเพ่�อนำาไปกำาจัด็อย่างถ้กว่ธ่ี	 
แล้ะขยะร่ไซึ่เค่ัล้ถ้กแยกตัุ�งแตุ่ตุ้นที่าง	โด็ยแตุ่ล้ะคัรัวเร่อนจะนำาไปจำาห้น่ายให้้กับร้านรับซ่ึ่�อของเก่า

    (๑.๓)  การจัำดีการข้ยะชุื้มชื้น
	 	 เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็ห้มักขยะอ่นที่ร่ย์โด็ยใช้่ห้นอนแมล้งวันแล้ะจุล่้นที่ร่ย์แบบไม่ใช้่อากาศ	ที่ำาให้้ 

ได้็ปุ�ยนำ�าแล้ะปุ�ยเม็ด็	อ่กทัี่�งได้็นำาปุ�ยนำ�าแล้ะปุ�ยเม็ด็ส่งว่เคัราะห์้เพ่�อห้าปร่มาณ์ธีาตุุอาห้าร	เพ่�อสร้างคัวามมั�นใจให้้กับคัน 
ในชุ่มช่นแล้ะนำามาใช้่ในการปล้้กผัู้กในพ่�นท่ี่�ของห้น่วยงานตุ่างๆ	เช่่น	โรงพยาบาล้ค่ัายสมเด็็จพระนเรศวรมห้าราช่ 
แล้ะค่ัายสมเด็็จนเรศวรมห้าราช่

หางสรรพสินคา

เซ็นทรัล/บิ๊กซี
/โลตัส ๒ เเหง/
เเมคโคร ๒ เเหง

เชื้อเพลิงขยะ
ประเภท ๑

(RDF1)

จำหนาย/
เเจก

ปุยนํ้า ปุย
อัดเม็ด

กำจัดโดย
หนอน

เเมลงวัน

ขายราน
รับซื้อ

ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะเผาไหมได ขยะอันตราย

คัดเเยก
ดวยมือ

อบจ.
พิษณุโลก

ขยะชุมชน

คนทาง: เทศบาลตำบลบานคลอง

เทศบาล

เก็บขน

กระบวนการคัดแยกดวย

แมเหล็ก/มือ

เทศบาล

  เก็บขน
ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล เชื้อเพลิงขยะ
ประเภท ๑
(RDF1)

เก็บขนฟรีโดยวงษพาณิชย

เก็บขนฟรีโดยวงษพาณ
ิชย

กลางทาง: วงษพาณิชย

เศษหิน/ดิน/
ความชื้น

RDF 1

RDF 1

RDF 1

RDF 3

RDF 3

กระบวนการรอน

(Screen)

กระบวนการลดขนาด

(Shredder)

ขนสงโดยวงษพาณิชย

Boiler

การไฟฟาสวนภูมิภาค

ไฟฟา

ไฟฟา 22 KV

ไอนํ้า

ความรอน

เตาเผา

Generater

Transformer

ปลายทาง: โรงไฟฟา

หมายเหตุ: ประเภทเชื้อเพลืงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM
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	 	 การจัด็การขยะชุ่มช่นทัี่�วไป	ได้็ถ้กนำามาคััด็แยกด้็วยม่ออ่กคัรั�ง	แล้ะบรรจุในภาช่นะท่ี่�จัด็เตุร่ยมไว้	 
โด็ยขยะท่ี่�คััด็แยกดั็งกล่้าวม่คุัณ์สมบัตุ่เป็น	RDF1	ตุามมาตุรฐาน	ASTM	แล้ะเม่�อบรรจุเต็ุมภาช่นะ	ได้็ขนส่งไปยังบร่ษัที่	 
วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	เพ่�อนำาไปปรับปรุงคุัณ์ภาพเป็น	RDF3	ตุามมาตุรฐาน	ASTM	ตุ่อไป	ด้็านขยะท่ี่� 
คััด็แยกไม่ม่คุัณ์สมบัตุ่เป็น	RDF1	ตุามมาตุรฐาน	ASTM	จะถ้กนำาไปจัด็การในสถานท่ี่�กำาจัด็ขยะม้ล้ฝอยเอกช่น	ตุำาบล้ 
ท่ี่าโพธ่ี�	อำาเภอเม่องพ่ษณุ์โล้ก

  (๒)  การปรับปรุงคุณภาพข้ยะ
	 	 ขยะชุ่มช่นทัี่�วไปได้็ถ้กคััด็แยกเพ่�อนำามาผู้ล่้ตุเป็นเช่่�อเพล่้งขยะประเภที่ท่ี่�	๑	(RDF1)	โด็ยม่ขั�นตุอนดั็งน่�	 

(๑)	ชั่�งนำ�าห้นักขยะชุ่มช่นเพ่�อบันท่ี่กปร่มาณ์ก่อนเข้าส่้กระบวนการปรับปรุงคุัณ์ภาพ	RDF	(๒)	คััด็แยกขยะท่ี่�สามารถร่ไซึ่เค่ัล้ 
ได้็ออก	โด็ยขยะท่ี่�เป็นโล้ห้ะจะคััด็แยกด้็วยแม่เห้ล็้ก	ขยะจากพล้าสตุ่กแล้ะแก้วจะคััด็แยกด้็วยม่อ	รวมทัี่�งคััด็แยกเศษห่้น 
ขนาด็ให้ญ่แล้ะท่ี่อนไม้ขนาด็ให้ญ่ท่ี่�อาจที่ำาให้้เก่ด็คัวามเส่ยห้ายกับอุปกรณ์์แล้ะเคัร่�องจักรในล้ำาดั็บตุ่อไปออก	(๓)	ร่อนขยะ	 
โด็ยใช้่ตุะแกรงร่อน	 (Screen)	 เพ่�อคััด็แยกเศษห่้น	แล้ะที่รายขนาด็เล้็กออก	รวมทัี่�งล้ด็ปร่มาณ์คัวามช่่�นของขยะ	 
(๔)	ล้ด็ขนาด็ขยะ	โด็ยใช้่เคัร่�องตัุด็	(Shredder)	เพ่�อล้ด็ขนาด็ของขยะให้้ได้็ขนาด็ท่ี่�ตุ้องการ	รวมทัี่�งกวนผู้สมให้้เช่่�อเพล่้ง 
ขยะให้้ม่คัวามสมำ�าเสมอกัน	ม่คุัณ์สมบัตุ่เป็นเช่่�อเพล่้งขยะประเภที่ท่ี่�	๓	(RDF3)	(บร่ษัที่	วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้ 
จำากัด็,	๒๕๖๔)	

	 	 เช่่�อเพล่้งขยะ	 (Refuse	Derived	Fuel:	RDF)	ห้มายถ่ง	การนำาขยะม้ล้ฝอยชุ่มช่นมาผู่้าน 
กระบวนการบำาบัด็ที่างกายภาพ	เช่่น	การคััด็แยก	การล้ด็ขนาด็	แล้ะการล้ด็คัวามช่่�น	เป็นตุ้น	เพ่�อให้้ได้็วัสดุ็ท่ี่�สามารถ 
เผู้าไห้ม้ได้็	เช่่น	พล้าสตุ่ก	กระด็าษ	ผู้้า	เป็นตุ้น	แล้ะม่ขนาด็แล้ะคุัณ์สมบัตุ่ท่ี่�เห้มาะสำาห้รับใช้่เป็นเช่่�อเพล่้งห้ลั้ก/เสร่ม 
ในภาคัอุตุสาห้กรรม/ชุ่มช่น	เตุาเผู้าขยะม้ล้ฝอยชุ่มช่น	ห้ร่อโรงผู้ล่้ตุไฟฟ้าจากม้ล้ฝอยชุ่มช่น	โด็ยได้็กำาห้นด็ประเภที่ของ 
เช่่�อเพล่้งขยะ	(RDF)	ออกเป็น	๗	ประเภที่	ตุาม	ASTM	(American	Society	for	Testing	And	Materials)	แล้ะเกณ์ฑ์์การออกแบบ 
แล้ะก่อสร้างสถานท่ี่�คััด็แยกแล้ะแปรสภาพขยะม้ล้ฝอยชุ่มช่นเพ่�อผู้ล่้ตุเช่่�อเพล่้งขยะ	แตุ่ไม่ได้็กำาห้นด็คุัณ์ลั้กษณ์ะ	 
(Characteristic)	ของเช่่�อเพล่้งขยะในแตุ่ล้ะประเภที่	(ตุารางท่ี่�	๓.๓)	(กรมคัวบคุัมมล้พ่ษ,	๒๕๖๑)

ตารางท่ี่� ๓.๓  ประเภที่เช้ื้�อเพลิิงข้ยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM

ประเภที่ ลัิกษณะแลิะวิธ่์การผลิิตข้องเช้ื้�อเพลิิงข้ยะ ระบบการเผาไหม้

RDF1	MSW คััด็แยกขยะส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็ออกมาด้็วยม่อ	รวมทัี่�งขยะท่ี่�ม่ขนาด็ให้ญ่ Stoker

RDF2	Coarse	RDF บด็ห้ร่อตัุด็ขยะม้ล้ฝอยอย่างห้ยาบๆ Fluidized	Bed	Combustor,	 

Multi	Fuel	Combustor

RDF3	Fluff	RDF คััด็แยกส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม่ไม่ได้็ออก	เช่่น	โล้ห้ะ	แก้วแล้ะอ่�นๆ	ม่การบด็ 

ห้ร่อตัุด็จนที่ำาให้้ร้อยล้ะ	๙๕	ของขยะม้ล้ฝอยท่ี่�คััด็แยกแล้้วม่ขนาด็ 

เล็้กกว่า	๒	น่�ว

Stoker

RDF4	Dust	RDF ขยะม้ล้ฝอยส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็	มาผู่้านกระบวนการให้้อย้ใ่นร้ปผู้งฝุ่น Fluidized	Bed	Combustor,	 

Pulverized	Fuel	Combustor

RDF5	Densified	RDF ขยะม้ล้ฝอยส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็มาผู่้านกระบวนการอัด็แท่ี่ง	โด็ยให้้ม่ 

คัวามห้นาแน่นมากกว่า	๖๐๐	kg/m3

Fluidized	Bed	Combustor,	 

Multi	Fuel	Combustor

RDF6	RDF	Slurry ขยะม้ล้ฝอยส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็มาผู่้านกระบวนการให้้อย้ใ่นร้ปของ	Slurry Swirl	Burner

RDF7	RDF	Syn-gas ขยะม้ล้ฝอยส่วนท่ี่�เผู้าไห้ม้ได้็มาผู่้านกระบวนการ	Gassif	ication	 

เพ่�อผู้ล่้ตุ	Syn	-	gas	ท่ี่�สามารถเป็นเช่่�อเพล่้งก๊าซึ่ได้็

Burner,	Integreated	 

Gassif	ication-combined	 

Cycle	(IGCC)

ท่ี่�มา:	 กรมคัวบคุัมมล้พ่ษ	(๒๕๖๑)



รายงานสถานการณ์์คุุณ์ภาพส่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม

259

  (๓)  การผลิิตกระแสำไฟฟ้าจำากเช้ื้�อเพลิิงข้ยะ
	 	 บร่ษัที่	โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็	เป็นโรงไฟฟ้าพลั้งงานคัวามร้อน	ขนาด็กำาลั้งการผู้ล่้ตุ	๒.๐	เมกะวัตุต์ุ	 

เท่ี่ยบเท่ี่าการใช้่ไฟฟ้า	๑,๐๐๐	คัรัวเร่อน	ตัุ�งอย้่ภายในน่คัมอุตุสาห้กรรมพ่จ่ตุร	ตุำาบล้ห้นองห้ลุ้ม	อำาเภอวช่่ระบารม่	 
จังห้วัด็พ่จ่ตุร	สามารถรองรับเช่่�อเพล่้งขยะประเภที่ท่ี่�	๓	(RDF3)	เท่ี่านั�น	โด็ยม่คัวามสามารถรองรับปร่มาณ์ขยะ	ประมาณ์	 
๕๐	ตัุน/วัน	กระแสไฟฟา้ท่ี่�ผู้ล่้ตุได้็ทัี่�งห้มด็	จำานวน	๒.๐	เมกะวตัุต์ุ	แบ่งเป็นการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟา้เพ่�อจำาห้น่าย	๑.๘	เมกะวัตุต์ุ	 
แล้ะใช้่ภายในโรงไฟฟ้า	๐.๒	เมกะวัตุต์ุ	กรณ่์ท่ี่�ม่การซ่ึ่อมบำารุงเคัร่�องจักรจำาเป็นตุ้องห้ยุด็กระบวนการผู้ล่้ตุ	โรงไฟฟ้าสามารถ 
ใช้่กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภ้ม่ภาคัได็้	รวมทัี่�งม่ระบบบำาบัด็อากาศให้้ผู่้านเกณ์ฑ์์มาตุรฐานก่อนปล่้อยออกส่้บรรยากาศ	 
แล้ะกระบวนการใช้่นำ�า	ได้็ใช้่นำ�าประปาในน่คัมอุตุสาห้กรรมทัี่�งห้มด็	แล้ะการใช้่นำ�าจะใช้่เป็นระบบร่ไซึ่เค่ัล้ร้อยล้ะ	๑๐๐	 
ไม่ปล่้อยนำ�าเส่ยออกนอกระบบ	นอกจากน่�	เม่�อเช่่�อเพล่้งขยะผู่้านกระบวนการเผู้าไห้ม้	จะที่ำาให้้เก่ด็ข่�เถ้า	รวมถ่งเศษวัสดุ็	 
แล้ะได้็นำาส่งไปให้้บร่ษัที่ท่ี่�รับบร่การฝังกล้บห้ร่อรับกำาจัด็กากอุตุสาห้กรรมด็ำาเน่นการตุ่อไป	(บร่ษัที่	โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็,	 
๒๕๖๔)

  ๓.๑.๓ ปัจำจัำยแห่งความสำำาเร็จำ
การผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าจากเช่่�อเพล่้งขยะของเที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	ได้็ด็ำาเน่นการมาอยา่งตุ่อเน่�อง	ตัุ�งแตุ่	พ.ศ.	๒๕๕๘	 

ที่ำาให้้เก่ด็ผู้ล้สำาเร็จเป็นร้ปธีรรม	แล้ะสามารถเป็นพ่�นท่ี่�ตุ้นแบบเพ่�อขยายผู้ล้เคัร่อข่ายการผู้ล่้ตุกระแสไฟฟ้าจากเช่่�อเพล่้งขยะ	 
โด็ยม่ภาคัส่วนท่ี่�เก่�ยวข้องจาก	๓	ภาคัส่วนห้ลั้ก	ได้็แก่	เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	บร่ษัที่ วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	 
แล้ะบร่ษัที่	โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็	โด็ยม่ปัจจัยแห่้งคัวามสำาเร็จ	ได้็แก่

	 ๑)	เที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้องได้็นำานโยบาย	“เม่องใช้่ประโยช่น์จากขยะ”	ของจังห้วัด็พ่ษณุ์โล้ก	มาใช้่เป็น 
กรอบในการบร่ห้ารจัด็การขยะม้ล้ฝอย	แล้ะขับเคัล่้�อน	“การจัด็การขยะม้ล้ฝอยชุ่มช่น”	ร่วมกับเที่ศบาล้นคัรพ่ษณุ์โล้ก	 
ซ่ึ่�งเป็นเขตุพ่�นท่ี่�ตุ่ด็ตุ่อกัน	เพ่�อให้้ประช่าช่นม่คัวามร้้ในการคััด็แยกขยะจากคัรัวเร่อน	แล้ะสามารถใช้่ประโยช่น์จากขยะแตุ่ล้ะ 
ประเภที่ได้็อย่างส้งสุด็

	 ๒)	เที่ศบาล้ตุำาบล้บา้นคัล้องประสบปญัห้าว่กฤตุขยะล้้นเม่อง	แล้ะไมม่่สถานท่ี่�ท่ี่�งขยะ	นายกเที่ศมนตุร่ได้็ปรับ 
ว่ธ่ีการบร่ห้ารจัด็การขยะชุ่มช่น	รวมทัี่�งได้็ผู้ลั้กดั็นว่สัยทัี่ศน์	แล้ะเป้าห้มายในการบร่ห้ารจัด็การท่ี่�ชั่ด็เจน	ประกอบกับ 
คัวามตัุ�งใจเพ่�อปรับเปล่้�ยนกระบวนการจัด็การขยะภายในเขตุเที่ศบาล้	ซ่ึ่�งระยะเร่�มตุ้นจะตุ้องเผู้ช่่ญกับปัญห้าห้ล้ายด้็าน	 
อ่กทัี่�งตุ้องปรับเปล่้�ยนพฤตุ่กรรมการท่ี่�งขยะของประช่าช่น	ด็ว้ยการสร้างคัวามเข้าใจกับผู้้้นำาชุ่มช่น	เจ้าห้น้าท่ี่�ของเที่ศบาล้	แล้ะ 
ประช่าช่น	ได้็รับร้้สถานการณ์์ปัญห้าขยะชุ่มช่นท่ี่�เก่ด็ข่�น	แล้ะเก่ด็คัวามตุระห้นักตุ่อปัญห้าของชุ่มช่น	พร้อมแนะนำาแนวที่าง 
ในการจัด็การขยะชุ่มช่นท่ี่�เห้มาะสม	โด็ยใช้่ว่ธ่ีการคััด็แยกขยะออกเป็น	๓	ประเภที่	ได้็แก่	ขยะท่ี่�สามารถนำากลั้บมาใช้่ประโยช่น์ 
ให้ม่ได้็	ขยะเปียก	แล้ะขยะแห้้ง	รวมทัี่�งที่ด็สอบ	ที่ด็ล้อง	เพ่�อคััด็เล่้อกร้ปแบบการจัด็การขยะท่ี่�เห้มาะสมสำาห้รับพ่�นท่ี่�ตุนเอง	 
อาท่ี่	การจัด็เตุร่ยมรถเก็บขนขยะท่ี่�ม่ส่รถแตุกตุ่างกันตุามประเภที่ของขยะท่ี่�จัด็เก็บรวบรวมจากชุ่มช่น

	 ๓)	การเสร่มสร้างคัวามร่วมม่อของชุ่มช่นในการคััด็แยกขยะอย่างจร่งจัง	โด็ยการสร้างคัวามร้้ในการคััด็แยก 
ขยะจากคัรัวเร่อน	ว่ธ่ีการนำาขยะไปท่ี่�งตุามประเภที่ของขยะ	แล้ะประโยช่น์ท่ี่�เก่ด็ข่�นจากการจัด็การขยะท่ี่�ม่ประส่ที่ธ่ีภาพ 
ตุ่อชุ่มช่น	ที่ำาให้้เก่ด็คัวามร่วมม่อในการแก้ไขปัญห้าอย่างเป็นร้ปธีรรม	อาท่ี่	คัวามสะอาด็ของชุ่มช่น	การสร้างรายได้็จาก 
การคััด็แยกขยะ	แล้ะการนำาขยะไปใช้่ประโยช่น์ให้้เก่ด็ม้ล้คั่า	รวมถ่งการเร่�มด็ำาเน่นการท่ี่�ม่โอกาสประสบคัวามสำาเร็จโด็ยได็้ 
คััด็เล่้อกชุ่มช่นท่ี่�ม่คัวามพร้อม	จากนั�นจ่งขยายผู้ล้ไปส่้พ่�นท่ี่�ชุ่มช่นอ่�น
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	 ๔)	การสนับสนุนของห้น่วยงานภายนอกท่ี่�เก่�ยวข้องการจัด็การขยะม้ล้ฝอย	ที่ำาให้้ม่คัวามร่วมม่อกันของ 
ผู้้้ท่ี่�ม่คัวามร้้ที่างว่ช่าการ	ประสบการณ์์การปฏ่ิบัตุ่งาน	แล้ะการแก้ไขปัญห้าเก่ด็ข่�นได้็อย่างเป็นระบบ	ที่ำาให้้สามารถแก้ไข 
ปัญห้าขยะชุ่มช่นสำาเร็จ	อาท่ี่	บร่ษัที่ วงษ์พาณ่์ช่ย์	อ่นเตุอร์เนชั่�นแนล้	จำากัด็	รับซ่ึ่�อขยะชุ่มช่นจากเที่ศบาล้ตุำาบล้บ้านคัล้อง	 
เพ่�อนำามาผู้ล่้ตุเป็นเช่่�อเพล่้งขยะ	แล้ะบร่ษัที่ โคัล้เวอร์	พ่จ่ตุร	จำากัด็	เป็นโรงไฟฟ้าท่ี่�ผู้ล่้ตุไฟฟ้าจากเช่่�อเพล่้งจากขยะ	สำานักงาน 
ส่�งแวด็ล้้อมภาคัท่ี่�	๓	สำานักงานที่รัพยากรธีรรมช่าตุ่แล้ะส่�งแวด็ล้้อมจังห้วัด็พ่ษณุ์โล้ก	ท่ี่�ได้็ส่งเสร่มแล้ะแนะนำาว่ธ่ีการคััด็แยก 
แล้ะการจัด็การขยะ	แล้ะสำานักงานพล้ังงานจังห้วัด็พ่ษณุ์โล้กสนับสนุนข้อม้ล้ด็้านการนำาเช่่�อเพล่้งขยะไปผู้ล่้ตุเป็นพลั้งงาน	 
เป็นตุ้น

๓.๒ การบริหารจััด็การนำ�า
พ่�นท่ี่�ประเที่ศไที่ยตัุ�งอย้่ใกล้้เส้นศ้นย์ส้ตุร	ได้็รับอ่ที่ธ่ีพล้ล้มมรสุมตุะวันตุกเฉ่ยงใตุ้	แล้ะล้มมรสุมตุะวันออกเฉ่ยงเห้น่อ	 

โด็ยห้น่วยงานภาคัรัฐได้็สร้างแห้ล่้งเก็บกักนำ�าทัี่�งขนาด็ให้ญ่	ขนาด็กล้าง	แล้ะขนาด็เล้็ก	แตุ่จากการขยายตัุวที่างเศรษฐก่จ 
แล้ะสังคัมท่ี่�เตุ่บโตุอย่างรวด็เร็ว	ที่ำาให้้ประเที่ศไที่ยม่คัวามตุ้องการใช้่นำ�าเพ่�มข่�นอย่างตุ่อเน่�อง	ประกอบกับผู้ล้กระที่บจาก 
การเปล่้�ยนแปล้งที่างสภาพภ้ม่อากาศ	ที่ำาให้้ปร่มาณ์ฝนตุกไม่แน่นอน	แล้ะเก่ด็ปัญห้านำ�าท่ี่วม	แล้ะภัยแล้้งตุามมา	เก่ด็เป็น 
คัวามเส่�ยงในการใช้่ที่รัพยากรนำ�าของประเที่ศ	ส่งผู้ล้กระที่บตุ่อเศรษฐก่จประเที่ศ	รัฐบาล้ได้็ม่เเนวที่างการบร่ห้ารจัด็การนำ�า 
ให้้เก่ด็ประส่ที่ธ่ีภาพ	ใน	๖	แนวที่าง	ได้็แก่	(๑)	การจัด็การนำ�าอุปโภคับร่โภคั	(๒)	การสร้างคัวามมั�นคังของนำ�าภาคัการผู้ล่้ตุ	 
(๓)	การจัด็การนำ�าท่ี่วมแล้ะอทุี่กภยั	(๔)	การจดั็การคัณุ์ภาพนำ�าแล้ะอนุรักษ์ที่รัพยาการนำ�า	(๕)	การอนรัุกษ์ฟ้�นฟ้สภาพปา่ตุ้นนำ�า
ท่ี่�เส่�อมโที่รมแล้ะป้องกันการพังที่ล้ายของด่็น	แล้ะ	 (๖)	การบร่ห้ารจัด็การ	พร้อมกับมอบห้มายให้้ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง 
ขับเคัล่้�อนการด็ำาเน่นงานให้้สอด็คัล้้องกับนโยบายดั็งกล่้าว	(สำานักงานที่รัพยากรนำ�าแห่้งช่าตุ่,	๒๕๖๑)

กรณ่์ศ่กษาการบร่ห้ารจัด็การนำ�า	 ม่วัตุถุประสงค์ั	 เพ่�อศ่กษากระบวนการม่ส่วนร่วมของภาคัส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง	 
สถานการณ์์ปัญห้า	ผู้ล้กระที่บ	แล้ะแนวที่างแก้ไขปัญห้าการบร่ห้ารจัด็การนำ�า	ตุล้อด็จนการถอด็บที่เร่ยนจากปัญห้าแล้ะ 
คัวามสำาเร็จท่ี่�พบ	แล้ะด็ำาเน่นการสอด็คัล้้องกับนโยบายการบร่ห้ารจัด็การนำ�า

ห้ลั้กเกณ์ฑ์์การคััด็เล่้อกพ่�นท่ี่�ศ่กษาการบร่ห้ารจัด็การนำ�า	คัำาน่งถ่งประสบการณ์์การได็้รับผู้ล้กระที่บจากปัญห้าเร่�อง 
นำ�าในระดั็บพ่�นท่ี่�	ม่กระบวนการม่ส่วนร่วมจากชุ่มช่นร่วมกันแก้ไขปัญห้าอย่างเป็นระบบ	ม่คัวามร่วมม่อจากภาคัส่วนภายนอก 
ชุ่มช่น	แล้ะเก่ด็คัวามยั�งย่นด้็านการบร่ห้ารจัด็การนำ�าในพ่�นท่ี่�	ทัี่�งน่�	ได้็พ่จารณ์าคััด็เล่้อกบ้านธีารมะยม	ห้ม่้	๑๐	ตุำาบล้วังซ่ึ่าน	 
อำาเภอแม่วงก์	จังห้วัด็นคัรสวรรค์ั	เป็นพ่�นท่ี่�ศ่กษา

  ๑)  ลัิกษณะสำำาคัญข้องพ้�นท่ี่�ศึึกษา
	 ห้ม่้บ้านธีารมะยม	ตุำาบล้วังซ่ึ่าน	อำาเภอแม่วงก์	จังห้วัด็นคัรสวรรค์ั	ม่ประช่ากร	๙๒๑	คัน	จำานวนคัรัวเร่อน	 

๓๐๙	คัรัวเร่อน	ประช่ากรส่วนให้ญ่ประกอบอาช่่พเกษตุรกรรม	ได้็แก่	ที่ำานา	ร้อยล้ะ	๘๐	ปล้้กพ่ช่ไร่	ร้อยล้ะ	๑๕	แล้ะ 
ปล้้กไม้ผู้ล้	ร้อยล้ะ	๕	โด็ยม่สภาพพ่�นท่ี่�อย้่ตุ่ด็ป่าสงวนแห้่งช่าตุ่ท่ี่�ม่สภาพเป็นเขาส้งชั่น	เร่ยกว่า	เขาแม่กระที่้้	(องคั์การบร่ห้าร 
ส่วนตุำาบล้วังซ่ึ่าน,	๒๕๖๔)

	 เขาแม่กระท้้ี่เป็นป่าสงวนแห่้งช่าตุ่	ตัุ�งอย้่ในพ่�นท่ี่�	อ.แม่วงก์	ม่สภาพเป็นเขาส้งชั่น	จุด็ส้งสุด็ม่คัวามส้งจาก 
ระดั็บนำ�าที่ะเล้ปานกล้าง	ประมาณ์	๕๐๐	เมตุร	ที่อด็ตัุวในแนวเห้น่อ - ใตุ้	ด้็านท่ี่ศเห้น่อเร่�มจากรอยตุ่อของจังห้วัด็กำาแพงเพช่ร	 
ยาวถ่งอำาเภอชุ่มตุาบง	จังห้วัด็นคัรสวรรค์ั	ม่คัวามยาวประมาณ์	๒๒	ก่โล้เมตุร	ม่พ่�นท่ี่�รวมประมาณ์	๓๐,๐๐๐	ไร่	โด็ยเขา 
แม่กระท้้ี่ในอด่็ตุม่สภาพเป็นภ้เขาหั้วโล้้น	แล้ะใน	พ.ศ.	๒๕๓๙	เก่ด็ปัญห้าไฟป่าเป็นบร่เวณ์กว้างแล้ะบ่อยคัรั�ง

	 ลุ่้มนำ�าแม่วงก์เป็นลุ่้มนำ�าย่อยในลุ่้มนำ�าสะแกกรัง	โด็ยบร่เวณ์ท่ี่ศตุะวันตุกของลุ่้มนำ�าสะแกกรังเป็นเท่ี่อกเขาส้ง	 
เป็นตุ้นนำ�าของล้ำานำ�าสาขาห้ล้ายสาย	ได้็แก่	ห้้วยแม่วงก์	คัล้องโพธ่ี�	แล้ะห้้วยทัี่บเสล้า	ตุ้นกำาเน่ด็ของล้ำานำ�าสะแกกรังค่ัอเท่ี่อกเขา 
โมโกจ้	ตุน้นำ�าของล้ำานำ�าสาขาทัี่�ง	๓	สายนำ�าจะม่คัวามล้าด็ช่นัค่ัอนข้างมาก	แล้ะคัอ่ยๆ	ล้าด็เที่ล้งจนไห้ล้ออกส่้ทุ่ี่งราบของลุ่้มนำ�า 
เจ้าพระยาที่างด้็านท่ี่ศตุะวันออกของลุ่้มนำ�า	โด็ยห้้วยแม่วงก์จะไห้ล้ผู่้านอำาเภอแม่วงก์แล้ะอำาเภอล้าด็ยาว	จังห้วัด็นคัรสวรรค์ั	 
มาบรรจบกับห้้วยคัล้องโพธ่ี�	ซ่ึ่�งไห้ล้มาจากเท่ี่อกเขาบร่เวณ์แนวแบ่งเขตุระห้ว่างจังห้วัด็นคัรสวรรค์ัแล้ะจังห้วัด็อุทัี่ยธีาน่ 
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  ๒)  ผลิการศึึกษา

  ๒.๑)  การบริหารจัำดีการที่รัพยากรนำ�าบ้านธ์ารมะยม
	 	 การเร่�มตุ้นการบร่ห้ารจัด็การที่รัพยากรนำ�าของห้ม่้บ้านธีารมะยม	เก่ด็จากปัญห้าการขาด็แคัล้นนำ�า 

อุปโภคัแล้ะบร่โภคัท่ี่�เก่ด็ข่�นในชุ่มช่น	เน่�องจากเขาแม่กระท้้ี่ซ่ึ่�งตัุ�งอย้บ่ร่เวณ์อำาเภอแม่วงก์	แล้ะม่พ่�นท่ี่�อย้ป่ระมาณ์	๔๕,๐๐๐ไร่	 
เก่ด็ปัญห้าไฟไห้ม้ป่าทุี่กปี	เม่�อป่าไม้ถ้กที่ำาล้ายแห้ล่้งนำ�าก็ถ้กที่ำาล้ายล้งไปด้็วย	ผู้้้นำาชุ่มช่นจ่งได้็ห้าร่อร่วมกันกับประช่าช่น 
ในพ่�นท่ี่�ถ่งสาเห้ตุุในอด่็ตุท่ี่�ยังม่นำ�าใช้่	เก่ด็จากบนภ้เขาม่ที่รัพยากรป่าไม้ท่ี่�คังคัวามอุด็สมบ้รณ์์	ม่นำ�าไห้ล้ตุามล้ำาธีารตุ่างๆ 
คัวามยาวประมาณ์	๖	ก่โล้เมตุร	มาส่้ล้ำาธีารโด็ยรอบชุ่มช่นอย่างตุ่อเน่�อง	แตุ่ภายห้ลั้งการเก่ด็ไฟไห้ม้ป่าอย่างตุ่อเน่�อง	แห้ล่้งนำ�า 
บร่เวณ์บนภ้เขาแม่กระท้้ี่ได้็ถ้กที่ำาล้าย	ส่งผู้ล้ให้้ม่นำ�าไห้ล้ล้งส่้ล้ำาธีารรอบชุ่มช่นเพ่ยง	๑ - ๒	เด่็อนตุ่อปีเท่ี่านั�น	จากปัญห้า 
การขาด็แคัล้นนำ�า	ที่ำาให้้ชุ่มช่นประสบปัญห้าการที่ำาการเกษตุร	ไม่สามารถเพาะปล้้กพ่ช่ผู้ล้ที่างการเกษตุรได้็	รวมถ่งผู้ล้ผู้ล่้ตุ 
ท่ี่�ได้็ไม่เป็นไปตุามคัวามตุ้องการของตุล้าด็	ที่ำาให้้รายได้็ท่ี่�ได้็รับจากการที่ำาการเกษตุรไม่เพ่ยงพอตุ่อรายจ่ายของคัรัวเร่อน 
สมาช่่กจากห้ล้ายคัรอบคัรัวตุ้องไปที่ำางานรับจ้างนอกพ่�นท่ี่�	โด็ยเฉพาะในชุ่มช่นเม่อง	รวมถ่งกรุงเที่พฯ	บางคัรอบคัรัวตุ้องว่างงาน 
แล้ะไม่ม่รายได้็	สมาช่่กท่ี่�ยังอาศัยในชุ่มช่นค่ัอยๆ	สร้างคัวามเข้มแข็ง	ม่การร่วมม่อกันฟ้�นฟ้ป่าไม้	ด้็วยการปล้้กป่า	เฝ้าระวัง 
การเก่ด็ไฟป่า	เพ่�อให้้ภ้เขาเป็นแห้ล้่งตุ้นนำ�าท่ี่�สมบ้รณ์์	ม่การบร่ห้ารจัด็การนำ�าอย่างม่ส่วนร่วม	ที่ำาให้้สามารถแก้ไขปัญห้า 
ขาด็แคัล้นนำ�าท่ี่�เคัยประสบมาในอด่็ตุได็้อย่างยั�งย่น	รวมถ่งการสร้างกลุ่้มอาช่่พตุ่างๆ	จากการระด็มทีุ่นของตุนเอง	เพ่�อให้้เก่ด็ 
การพฒันาชุ่มช่นแบบจ่ตุอาสา	จนเก่ด็กลุ่้มในร้ปแบบตุา่งๆ	ท่ี่�เอ่�อประโยช่น์ในด้็านรายได็	้อาช่่พ	แล้ะคัวามเข้มแข็งให้้แก่ชุ่มช่น

	 	 การปิโตุรเล่้ยมแห่้งประเที่ศไที่ย	(ปตุที่.)	ร่วมกับผู้้้นำาชุ่มช่นแล้ะชุ่มช่นท่ี่�อย่้ในพ่�นท่ี่�ตุำาบล้วังซ่ึ่าน	 เข้าร่วม
โคัรงการฟ้�นฟ้ป่าในนามเคัร่อข่ายแม่วงก์คันรักษ์ป่า	แล้ะเคัร่อข่ายรักษ์เขาแม่กระท้้ี่	เร่�มตุ้นร่วมม่อกันปล้้กป่าแล้ะที่ำาฝายช่ะล้อนำ�า 
เพ่�อเพ่�มพ่�นท่ี่�ป่าไม้แล้ะสร้างคัวามสมบ้รณ์์ให้้แก่แห้ล่้งตุ้นนำ�าบร่เวณ์บนภ้เขาแม่กระท้้ี่	โด็ยใช้่ระยะเวล้าประมาณ์	๔	ปี	ป่าไม้ 
ได้็กลั้บมาม่คัวามอุด็มสมบ้รณ์์มากข่�น	อันเก่ด็จากการฟ้�นฟ้สภาพป่าโด็ยธีรรมช่าตุ่แล้ะเก่ด็จากคัวามร่วมม่อของชุ่มช่น	ที่ำาให้้สามารถ 
พบเห็้นสัตุว์ป่าบร่เวณ์เขาแม่กระท้้ี่มากข่�น	รวมถ่งที่ำาให้้ม่นำ�าในล้ำาธีารเพ่�มข่�น	ชุ่มช่นจ่งได้็ร่วมกันจัด็ที่ำาโคัรงการประปาภ้เขา	แล้ะ 
ที่ำาฝายช่ะล้อนำ�าเพ่�มเตุ่ม	เพ่�อให้้ชุ่มช่นได้็ม่นำ�าสำาห้รับอุปโภคัแล้ะบร่โภคัอย่างตุ่อเน่�อง	ด้็านการที่ำาประปาภ้เขา	ชุ่มช่นได้็พัฒนาระบบ
ประปาท่ี่�นำานำ�ามาจากล้ำาธีารบนภ้เขา	แล้ะกักเก็บไว้	ก่อนกระจายไปยังคัรัวเร่อนตุ่างๆ	ในชุ่มช่น	โด็ยม่การตุ่ด็ตัุ�งม่เตุอร์เพ่�อเก็บ
ค่ัานำ�าประปาในอัตุราล้้กบาศก์เมตุรล้ะ	๓	บาที่	ที่ำาให้้ชุ่มช่นม่รายได้็จากการเก็บค่ัานำ�าประปาอย่างตุ่อเน่�อง	แล้ะได้็นำารายได้็จาก
การจัด็เก็บนำ�าประปา	มาซ่ึ่อมแซึ่มระบบประปาของชุ่มช่น	ปรับปรุงฝายช่ะล้อนำ�า	พัฒนาสังคัมด้็านอ่�นๆ	เช่่น	เป็นทุี่นการศ่กษาให้้
กับเด็็กนักเร่ยน	การจ้างคัร้มาสอนในโรงเร่ยนประถมประจำาห้ม่้บ้าน	ที่ำาให้้เด็็กนักเร่ยนไม่ตุ้องเด่็นที่างไกล้ไปเร่ยนในพ่�นท่ี่�อ่�น

	 	 นอกจากน่�	ชุ่มช่นม่แนวค่ัด็ร่วมกันเพ่�อค้ันห้าแห้ล้่งเก็บกักนำ�าในชุ่มช่น	โด็ยเฉพาะห้ม่้บ้านธีารมะยม 
ม่สระนำ�าในชุ่มช่นมากกว่า	๖๐๐	แห่้ง	เก่ด็จากการท่ี่�ห้น่วยงานภาคัรัฐ	แล้ะประช่าช่นออกคั่าใช้่จ่ายในการขุด็สระเอง 
เพ่�อเก็บกักนำ�าไว้ใช้่ภายในชุ่มช่น	แล้ะใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ห้ม่้บ้านธีารมะยม	ได้็รับการสนับสนุนงบประมาณ์จากองค์ัการบร่ห้าร 
ส่วนจังห้วัด็นคัรสวรรค์ัเพ่�อจัด็ที่ำาฝายคัอนกร่ตุก่�งถาวร	ระยะที่าง	๖	ก่โล้เมตุร	จำานวน	๘	ฝาย	ที่ำาให้้ชุ่มช่นม่นำ�าเพ่ยงพอ 
เพ่�อการอุปโภคัแล้ะบร่โภคั	รวมทัี่�งเพ่�อการประมงแล้ะการเกษตุรภายในชุ่มช่นด้็วย	แตุ่ชุ่มช่นยังเห็้นว่า	ห้ม่้บ้านธีารมะยม 
ยังขาด็ธีนาคัารนำ�าใตุ้ด่็น	เน่�องจากม่สภาพพ่�นท่ี่�เป็นภ้เขาส้งชั่น	เม่�อม่นำ�าไห้ล้มาจากภ้เขา	ที่ำาให้้นำ�าไห้ล้ล้งส่้ด็้านล่้างบร่เวณ์ 
ล้ำานำ�าแม่วงก์อย่างรวด็เร็ว	จากนั�นไห้ล้ล้งส่้อำาเภอล้าด็ยาว	จังห้วัด็นคัรสวรรคั์	แล้ะล้งส่้แม่นำ�าสะแกกรัง	จังห้วัด็อุทัี่ยธีาน่	 
ชุ่มช่นไม่สามารถเก็บกักนำ�าไว้ใช้่ในช่่วงท่ี่�ขาด็แคัล้นนำ�าได้็	ดั็งนั�น	การจัด็ที่ำาธีนาคัารนำ�าใตุ้ด่็นจ่งเป็นที่างเล่้อกห้น่�งท่ี่�ช่่วยเก็บกักนำ�าไว้ 
ใช้่ในชุ่มช่น	ปัจจุบันห้ม่้บ้านธีารมะยมม่ธีนาคัารนำ�าใตุ้ด่็น	๑๘	แห่้ง	แตุ่ยังคังไม่เพ่ยงพอ	แล้ะอาจม่การจัด็ที่ำาธีนาคัาร 
นำ�าใตุ้ด่็นให้้ได้็มากกว่า	๑๐๐	แห่้ง	จ่งจะสามารถเก็บกักนำ�าไว้ใช้่ประโยช่น์ได้็อย่างเพ่ยงพอ	ที่ำาให้้สมาช่่กในชุ่มช่นสามารถ 
ประกอบอาช่่พเสร่ม	ห้ารายได้็เพ่�มเตุ่ม	เล่้�ยงตัุวเองแล้ะคัรอบคัรัว	ระห้ว่างรออาช่่พห้ลั้กจากการที่ำาการเกษตุรในช่่วงฤด้็ฝน	 
นอกจากนั�น	ทุี่กพ่�นท่ี่�ของห้ม่้บ้านธีารมะยมสามารถขุด็เจาะนำ�าใตุ้ด่็นแล้ะนำามาใช้่ประโยช่น์ได้็	แสด็งให้้เห็้นถ่งปร่มาณ์นำ�าใตุ้ด่็นท่ี่�เพ่�มมากข่�น

ท่ี่�อำาเภอสว่างอารมณ์์	จังห้วัด็อุทัี่ยธีาน่	กล้ายเป็นแม่นำ�าตุากแด็ด็	แล้้วไห้ล้ล้งมาบรรจบกับห้้วยทัี่บเสล้าในเขตุอำาเภอทัี่พทัี่น	 
จังห้วัด็อุทัี่ยธีาน่	เข้าเขตุอำาเภอเม่องอุทัี่ยธีาน่	ไห้ล้เล้าะเล่้ยบผู่้านภ้เขาสะแกกรัง	จ่งได้็ช่่�อนำ�าสะแกกรัง	ก่อนไห้ล้ล้งส่้แม่นำ�าเจ้าพระยา 
ที่างตุอนเห้น่อของเข่�อนเจ้าพระยา	(ร้ปท่ี่�	๓.๒)	ปร่มาณ์การให้้นำ�าของชั่�นห่้นบร่เวณ์ตุำาบล้แม่วงก์	(ร้ปท่ี่�	๓.๓)	 ที่รัพยากรป่าไม้ 
ในลุ่้มนำ�าสะแกกรัง	ประกอบด้็วยอุที่ยานแห่้งช่าตุ่	เขตุรักษาพันธ์ุีสัตุว์ป่า	แล้ะป่าสงวนแห่้งช่าตุ่	(ร้ปท่ี่�	๓.๔)	(กรมที่รัพยากรนำ�า,	๒๕๕๙)
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	 	 ในอด่็ตุ	เกษตุรกรของห้ม่้บ้านธีารมะยมสามารถปล้้กข้าวได้็เพ่ยงปีล้ะ	๑	คัรั�ง	แตุ่เม่�อม่การบร่ห้าร 
จัด็การที่รัพยากรนำ�าภายในชุ่มช่นแล้้ว	ชุ่มช่นม่นำ�าเพ่ยงพอตุ่อการอุปโภคั	บร่โภคั	แล้ะการเกษตุร	แล้ะปัจจุบัน	เกษตุรกร 
สามารถผู้ล่้ตุข้าวได้็ปีล้ะ	๒	คัรั�ง	แล้ะม่ผู้ล้ผู้ล่้ตุข้าวตุ่อไร่ส้งข่�น	ประมาณ์	๑๐๐	ถังตุ่อไร่	จากเด่็มท่ี่�เคัยได้็ผู้ล้ผู้ล่้ตุประมาณ์ 
๗๐ - ๘๐	 ถังตุ่อไร่	 เน่�องจากเป็นระบบการผู้ล่้ตุข้าวท่ี่�อาศัยนำ�าฝนเป็นห้ลั้ก	แตุ่ภายห้ลั้งจากม่การบร่ห้ารจัด็การนำ�า 
โด็ยการที่ำาฝายช่ะล้อนำ�าล้้นภ้เขา	เพ่�มพ่�นท่ี่�เก็บกักนำ�าในแห้ล่้งตุ้นนำ�า	แล้ะภายในชุ่มช่น

  	 การบร่ห้ารจัด็การนำ�าแบบม่ส่วนร่วมบ้านธีารมะยม	โด็ยชุ่มช่นร่วมกับห้น่วยงานภายนอกด็ำาเน่น 
ก่จกรรมเพ่�อให้้เก่ด็การอนุรักษ์ป่าไม้	ซ่ึ่�งเป็นแห้ล่้งตุ้นนำ�า	แล้ะการอนุรักษ์แห้ล่้งนำ�าในพ่�นท่ี่�	จะเห็้นได้็ว่า ม่การด็ำาเน่นงาน 
ท่ี่�สำาคััญ	ได้็แก่	(๑)	ก่จกรรมท่ี่�ฟ้�นฟ้ป่า	ได้็แก่	การปล้้กป่า	การที่ำาแนวกันไฟ	แล้ะดั็บไฟป่า	บนเขาแม่กระท้้ี่	(๒)	ก่จกรรม 
การอนุรักษ์	ใช้่ประโยช่น์	แล้ะพัฒนาแห้ล่้งนำ�า	ได้็แก่	การสร้างฝายช่ะล้อนำ�า	การที่ำาประปาภ้เขา	ขุด็สระเก็บนำ�า	ปรับปรุง 
บ่อบาด็าล้	แล้ะที่ำาธีนาคัารนำ�าใตุ้ด่็น	เพ่�อให้้ชุ่มช่นม่นำ�าใช้่ตุล้อด็ทัี่�งปี	รวมถ่งการที่ำาห้นองนำ�าขนาด็กล้างแล้ะขนาด็เล็้ก	เพ่�อ 
ใช้่เป็นแห้ล่้งกักเก็บนำ�าแล้ะเป็นแห้ล่้งเพาะพันธ์ุีปล้านำ�าจ่ด็	เช่่น	อ่างเก็บนำ�าห้้วยห่้นลั้บ	อ่างเก็บนำ�าฝายป้าไข่	แล้ะอ่างเก็บนำ�า 
ธีารมะยม	(๓)	การส่งเสร่มการประกอบอาช่่พ	เพ่�อส่งเสร่มให้้ชุ่มช่นม่รายได้็	ส่งผู้ล้ให้้คุัณ์ภาพช่่ว่ตุด่็ข่�น	ได้็แก่	การจัด็ตัุ�ง 
กลุ่้มอาช่่พ	เพ่�อให้้ประช่าช่นม่อาช่่พเสร่ม	จัด็ตัุ�งโรงเร่ยนช่าวนาเพ่�อเก็บเมล็้ด็พันธ์ุีข้าว	จัด็ตัุ�งกองทุี่นประปาห้ม่้บ้านเพ่�อ 
สามารถนำาเง่นมาใช้่ประโยช่น์ในการพัฒนาชุ่มช่น	แล้ะ	(๔)	การให้้คัวามร้้เพ่�อสร้างจ่ตุสำาน่กให้้กับคันในชุ่มช่นรักษา 
ที่รัพยากรธีรรมช่าตุ่	เป็นแห้ล่้งเร่ยนร้้ให้้ผู้้้ท่ี่�สนใจ	แล้ะบุคัคัล้ภายนอก	เช่่น	การจัด็เวท่ี่เสวนา	งานคัอนเสร์ตุ	เพ่�อแล้กเปล่้�ยน 
เร่ยนร้้เร่�องการปกป้อง	ฟ้�นฟ้ที่รัพยากรธีรรมช่าตุ่	การจัด็เป็นสถานท่ี่�ด้็งาน	ค่ัายพักแรม	ให้้กับนักเร่ยน	นักศ่กษา	แล้ะผู้้้ท่ี่�สนใจ	 
ที่ำาให้้ชุ่มช่นม่คัวามเข้มแข็งย่�งข่�น	สมาช่่กในชุ่มช่นท่ี่�เคัยออกไปที่ำางานนอกพ่�นท่ี่�ได้็ที่ยอยกลั้บส่้ชุ่มช่นอย่างตุ่อเน่�อง	(ร้ปท่ี่�	๓.๕)

รูปท่ี่� ๓.๕ พัฒนาการข้องการบริหารจัำดีการที่รัพยากรนำ�าข้องบ้านธ์ารมะยม

ท่ี่�มา:  รตุา	อนุตุตุรังก้ร	แล้ะคัณ์ะ	(๒๕๖๒)
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  ๓)  ปัจำจัำยแห่งความสำำาเร็จำในการบริหารจัำดีการนำ�า
การบร่ห้ารจัด็การนำ�า	กรณ่์ศ่กษา	บ้านธีารมะยม	ม่ปัจจัยท่ี่�ที่ำาให้้เก่ด็คัวามสำาเร็จข่�น	ดั็งน่�
	 ๑)	 ผู้้้นำาชุ่มช่น	ได้็ร่เร่�มล้งม่อปฏ่ิบัตุ่นำาสมาช่่กในชุ่มช่น	เพ่�อสร้างคัวามมั�นใจให้้แก่ชุ่มช่น	ตัุ�งแตุ่เร่�มโคัรงการ	 

อาท่ี่	โคัรงการฟ้�นฟ้สภาพป่าท่ี่�ด็ำาเน่นการร่วมกับห้น่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนการปล้้กตุ้นไม้	การที่ำาแนวกันไฟ	แล้ะ 
การร่วมกันป้องกันไฟป่า	แล้ะการสร้างฝายช่ะล้อนำ�าเพ่�อเพ่�มคัวามชุ่่มช่่�นให้้แก่พ่�นท่ี่�ป่า	ที่ำาให้้ผู้้้นำาชุ่มช่นได้็รับการยอมรับจาก 
สมาช่่ก	แล้ะสมาช่่กเก่ด็คัวามไว้วางใจ

	 ๒)	 ชุ่มช่นม่คัวามร่วมม่อจากห้น่วยงานภายนอก	ที่ำาให้้ได้็รับการสนับสนุนด้็านคัวามร้้แล้ะนำาคัวามร้้ให้ม่ 
มาปรับใช้่ในชุ่มช่นให้้ม่การบร่ห้ารจัด็การนำ�าได็้อย่างม่ประส่ที่ธ่ีภาพ	รวมถ่งการได็้รับงบประมาณ์จากห้น่วยงานภายนอก 
เพ่�มเตุ่มเพ่�อนำามาพัฒนาแห้ล่้งกักเก็บนำ�า	แล้ะนำาไปพัฒนาสังคัมแล้ะการศ่กษา

	 ๓)	 การจัด็ก่จกรรมให้้คัวามร้้	เพ่�อสร้างจ่ตุสำาน่กให้้แก่เยาวช่นในพ่�นท่ี่�	 ให้้ม่จ่ตุสาธีารณ์ะในการรักษา 
ที่รัพยากรธีรรมช่าตุ่แล้ะส่�งแวด็ล้้อม	อ่กทัี่�งจัด็ตัุ�งศ้นย์ฝึกอบรม	เพ่�อใช้่เป็นพ่�นท่ี่�แล้กเปล่้�ยนเร่ยนร้้ของสมาช่่กภายในชุ่มช่น 
แล้ะภายนอกชุ่มช่น	ห้ร่อเป็นแห้ล่้งศ่กษาด้็งานให้้กับเยาวช่น	น่ส่ตุนักศ่กษา	แล้ะห้น่วยงานภาคัรัฐแล้ะเอกช่นท่ี่�สนใจ
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	 ๔)	 งบประมาณ์ได้็รับการบร่ห้ารจัด็การอย่างคุ้ัมค่ัา	โด็ยม่รายได้็มาจากการจัด็เก็บค่ัานำ�าประปาภ้เขา	ที่ำาให้้ชุ่มช่น 
ม่รายได้็	แล้ะสามารถนำารายได้็ไปพัฒนาชุ่มช่นในด้็านตุ่างๆ	เพ่�อให้้เก่ด็การพัฒนาด้็านคุัณ์ภาพช่่ว่ตุของสมาช่่กในชุ่มช่น	เช่่น 
การจ้างคัร้มาสอนในโรงเร่ยนประถมประจำาห้ม่้บ้าน	การตัุ�งโรงเร่ยนช่าวนา	ตุล้อด็จนกลุ่้มอาช่่พเสร่มอ่�นๆ

	 ๕)	 การพัฒนาแล้ะสร้างอาช่่พให้้แก่สมาช่่กในชุ่มช่น	ให้้สามารถม่รายได้็อย่างทัี่�วถ่ง	โด็ยการจัด็ตัุ�งกลุ่้มอาช่่พ 
ตุ่างๆ	ที่ำาให้้เก่ด็การรวมตัุวของคันในชุ่มช่น	แล้ะชุ่มช่นเก่ด็คัวามเข้มแข็ง

๓.๓ การจััด็การมูล้ฝอยต่ด็เชื้้�อจัากโรคัต่ด็เชื้้�อไวรัสโคัโรนา 2019
ประเที่ศไที่ยได้็เผู้ช่่ญสถานการณ์์การแพร่ระบาด็ของโรคัโคัว่ด็	19	ตัุ�งแตุ่เด่็อนมกราคัม	๒๕๖๓	เป็นตุ้นมา	เก่ด็ 

การแพรร่ะบาด็อ่กคัรั�งในช่่วงเด่็อนธัีนวาคัม	๒๕๖๓	-	กุมภาพันธ์ี	๒๕๖๔	แล้ะล้า่สุด็ตัุ�งแตุ่ตุ้นเด่็อนเมษายน	-	ม่ถุนายน	๒๕๖๔ 
พบว่า	ม่ร้ปแบบการแพร่ระบาด็ระล้อกให้ม่ท่ี่�ม่คัวามแตุกตุ่างจากการแพร่ระบาด็ในระล้อกแรก	เน่�องจากม่การแพร่ระบาด็ 
ท่ี่�เร็วกว่าแล้ะม่คัวามรุนแรงมากกว่าระล้อกแรก นอกจากน่�	ได้็เปล่้�ยนแปล้งร้ปแบบการแพร่ระบาด็จากเป็นกลุ่้มก้อนมาเป็น 
การตุ่ด็เช่่�อภายในคัรัวเร่อนห้ร่อผู้้้สัมผัู้สใกล้้ช่่ด็	ซ่ึ่�งส่วนให้ญ่เก่ด็จากการสัมผัู้สผู้้้ป่วยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�ไม่แสด็งอาการ

ผู้้้ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงจากโรคัโคัว่ด็	19	แบ่งออกเป็น	๔	กลุ่้ม	ได้็แก่	(๑)	ผู้้้ตุ่ด็เช่่�อ	ห้มายถ่ง	เป็นผู้้้ท่ี่�ได้็รับเช่่�อจากแห้ล่้งตุ่างๆ	 
แล้ะได้็รับการตุรวจว่น่จฉัยแล้้วว่าเป็นผู้้้ตุ่ด็เช่่�อ	ทัี่�งท่ี่�แสด็งอาการแล้ะไม่แสด็งอาการ	ม่ว่ธ่ีด้็แล้ตัุวเองโด็ยตุ้องแยกกักตัุว	 
เฝ้าสังเกตุอาการของตุนเอง	แล้ะตุ่ด็ตุามผู้ล้เป็นระยะทุี่กวัน	(๒)	ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้ง	ห้มายถ่ง	เป็นผู้้้ท่ี่�สัมผัู้สผู้้้ตุ่ด็เช่่�อ	ม่ว่ธ่ีด้็แล้ 
ตัุวเองโด็ยตุ้องกักตัุว	(Quarantine)	แล้ะตุรวจห้าเช่่�อ	โด็ยในระห้ว่างรอผู้ล้ตุรวจห้ร่อตุรวจคัรั�งแรกแล้้วไม่พบเช่่�อยังตุ้อง 
กักตัุวจนคัรบ	๑๔	วัน	(๓)	ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงตุำ�า	ห้มายถ่ง	ผู้้้ท่ี่�สัมผัู้สห้ร่อใกล้้ช่่ด็กับผู้้้ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงส้ง	ม่ว่ธ่ีด้็แล้ตัุวเองโด็ยให้้ 
คัวบคุัมสังเกตุอาการ	๑๔	วัน	ห้ล่้กเล่้�ยงท่ี่�ชุ่มช่น	แยกรับประที่านอาห้าร	สวมห้น้ากากอนามัย	เว้นระยะห่้าง	ห้มั�นล้้างม่อ	แล้ะ	 
(๔)	ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงตุำ�ามากห้ร่อไม่ม่คัวามเส่�ยง	ห้มายถ่ง	เป็นผู้้้สัมผัู้สห้ร่อใกล้้ช่่ด็กับผู้้้ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงตุำ�า	ม่ว่ธ่ีการด้็แล้ตัุวเอง 
โด็ยไม่ตุ้องกักตัุว	แตุ่ให้้ใช้่ช่่ว่ตุแบบว่ถ่ให้ม่	เน้นปฏ่ิบัตุ่ตุามมาตุรการสำาคััญ	(กรมอนามัย,	๒๕๖๔)

ในการจัด็ที่ำากรณ่์ศ่กษาการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	ได้็พ่จารณ์าเกณ์ฑ์์การคััด็เล่้อก 
พ่�นท่ี่�กรณ่์ศ่กษาจาก	(๑)	เป็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่การระบาด็ของโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	ท่ี่�ชั่ด็เจนแล้ะสามารถคัวบคัุมการระบาด็ 
ของโรคัได็้	(๒)	ม่ระบบการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	ท่ี่�ด่็	แล้ะเป็นระบบ	(๓)	เป็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ 
การเด่็นที่างเข้าออกของประช่าช่นอันเน่�องมาจากก่จกรรมที่างเศรษฐก่จ	แล้ะ	(๓)	เก่ด็คัวามร่วมม่อกันในการจัด็การม้ล้ฝอย 
ตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	ทัี่�งจากสถานพยาบาล้ในพ่�นท่ี่�แล้ะชุ่มช่น	

การศ่กษาน่�ม่วัตุถุประสงค์ัเพ่�อศ่กษาการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัโคัว่ด็	19	สถานการณ์์ปัญห้าแล้ะผู้ล้กระที่บ	 
แล้ะแนวที่างการแก้ไขปัญห้าม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัโคัว่ด็	19	จ่งได้็คััด็เล่้อกเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	จังห้วัด็ช่ล้บุร่	เป็นพ่�นท่ี่�กรณ่์ศ่กษา

  ๓.๓.๑  ลัิกษณะสำำาคัญข้องพ้�นท่ี่�ศึึกษา
เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	ม่พ่�นท่ี่�	๔.๐๕๘	ตุารางก่โล้เมตุร	ม่จำานวนประช่ากรรวม	๑๖,๘๓๘	คัน	คัวามห้นาแน่นเฉล่้�ย	 

๔,๑๔๙.๓๓	คัน/ตุารางก่โล้เมตุร	แบ่งเป็น	๑๒	ชุ่มช่น	แล้ะการสาธีารณ์สุขในชุ่มช่น	ประกอบด้็วย	โรงพยาบาล้เอกช่น	๒	แห่้ง	 
สภากาช่าด็ไที่ย	๑	แห่้ง	 ศ้นย์บร่การสาธีารณ์สุข	 ๑	แห่้ง	คัล่้น่กเอกช่น	๕๐	แห่้ง	แล้ะศ้นย์ประกันสุขภาพ	๑	แห่้ง	 
(เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า,	๒๕๖๔)

เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	ตัุ�งอย่้ในภาคัตุะวันออก	ม่แรงงานจากทัี่�งในประเที่ศแล้ะตุ่างประเที่ศเข้ามาที่ำางานเป็นจำานวนมาก	 
เน่�องจากเป็นพ่�นท่ี่�เศรษฐก่จจากภาคัอุตุสาห้กรรม	การค้ัา	แล้ะการท่ี่องเท่ี่�ยว	ในช่่วงการแพร่ระบาด็ระล้อกท่ี่�สอง	 
พบการแพรร่ะบาด็มากในพ่�นท่ี่�จังห้วัด็ระยอง	ช่ล้บรุ่	แล้ะจนัที่บุร่	สำาห้รับจังห้วัด็ช่ล้บรุ่พบผู้้้ตุ่ด็เช่่�อมากท่ี่�สุด็	โด็ยเฉพาะในพ่�นท่ี่� 
เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	โด็ยพบมากตัุ�งแตุ่วันท่ี่�	๒๘	ธัีนวาคัม	๒๕๖๓	ถ่งวันท่ี่�	๑๖	มกราคัม	๒๕๖๔	แล้ะการแพรร่ะบาด็ระล้อก 
ท่ี่�สาม	ท่ี่�เร่�มตุ้นข่�นในช่่วงเด่็อนเมษายน	๒๕๖๔	พบว่า	จังห้วัด็ช่ล้บุร่ม่จำานวนผู้้้ตุ่ด็เช่่�อมากเป็นอันดั็บตุ้นๆ	ของประเที่ศ	 
(สำานักงานสาธีารณ์สุขจังห้วัด็ช่ล้บุร่,	๒๕๖๔)
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  ๓.๓.๒  ผลิการศึึกษา

  ๑)  การจัำดีการมูลิฝอยติดีเช้ื้�อจำากโรคโควิดี 19 เที่ศึบาลิเม้องศึร่ราชื้า
	 	 ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	เก่ด็จากตัุวผู้้้ป่วย	กระบวนการรักษา	ตุล้อด็จนการด้็แล้ 

จนกระทัี่�งห้ายป่วย	สามารถเก่ด็ข่�นจากผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้งซ่ึ่�งยังพักอาศัยอย่้ท่ี่�บ้านห้ร่อในชุ่มช่น	แล้ะผู้้้ป่วยย่นยันเข้ารักษาตัุว 
ในสถานพยาบาล้แล้้ว	ซ่ึ่�งในกระบวนการด้็แล้รักษาผู้้้ป่วย	จะม่ของใช้่ซึ่ำ�าซ่ึ่�งปนเป้�อนเช่่�อโรคัโคัว่ด็	19	เช่่น	เส่�อผู้้า	ผู้้าป้ท่ี่�นอน	 
ผู้้าเช็่ด็ตัุว	แล้ะภาช่นะใส่อาห้าร	เป็นตุ้น	ซ่ึ่�งตุ้องม่กระบวนการซึ่ักล้้าง	ที่ำาคัวามสะอาด็	อย่างถ้กตุ้อง	รวมถ่งห้น้ากากอนามัย	 
ถุงม่อยางอนามัย	ห้น้ากากพล้าสตุ่กใส	ชุ่ด็	PPE	แล้ะห้ล้อด็ห้ร่อขวด็พล้าสตุ่กบรรจุเจล้แอล้กอฮอล์้ท่ี่�ใช้่แล้้ว	ตุล้อด็จน 
กระด็าษช่ำาระห้ร่อวัสดุ็ท่ี่�ใช้่แล้้วท่ี่�งกล้ายเป็นม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	แล้ะม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อเห้ล่้าน่�ท่ี่�ตุ้องเข้าส่้กระบวนการขนส่งเพ่�อนำาไป 
กำาจัด็	โด็ยทัี่�วไปม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	จะม่กระบวนการจัด็การท่ี่�เข้มงวด็แล้ะรัด็กุมเป็นพ่เศษ	 
เพ่�อป้องกันการแพร่กระจายของเช่่�อโรคั

    การบร่ห้ารจัด็การด้็านการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัโคัว่ด็	19	แบ่งเป็น	๓	ส่วน	ได้็แก่	ห้น่วยงาน 
กำากับด้็แล้พ่�นท่ี่�	ห้น่วยงานด้็านการรักษาพยาบาล้	แล้ะประช่าช่นในชุ่มช่นเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	ม่การด็ำาเน่นงาน	ดั็งน่�

   (๑)  หน่วยงานกำากับดูีแลิพ้�นท่ี่�
   (๑.๑)  สำำานักงานสำาธ์ารณสุำข้อำาเภอศึร่ราชื้า
	 	 	 	 ช่่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาด็ของโรคัโคัว่ด็	19	ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�เก่ด็ข่�นแบ่งเป็น	 

๒	ส่วนห้ลั้ก	ค่ัอ	(๑)	ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้งซ่ึ่�งตุ้องกักตัุวแล้ะตุรวจห้าเช่่�อ	ม่ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	ได้็แก่	ห้น้ากากอนามัยแล้ะขยะท่ี่�เก่ด็จาก 
ม่ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้ง	ซ่ึ่�งกำาห้นด็ให้้รวบรวมใส่ถุงม่ด็ช่่ด็	ท่ี่�งแยกจากม้ล้ฝอยของของบุคัคัล้อ่�นๆ	กรณ่์ท่ี่�อย้่นอกเขตุเที่ศบาล้ให้้ 
รวบรวมท่ี่�งท่ี่�โรงพยาบาล้ส่งเสร่มสุขภาพตุำาบล้	(รพ.สตุ.)	ซ่ึ่�งจะส่งไปรวบรวมท่ี่�โรงพยาบาล้แม่ข่ายแล้ะม่บร่ษัที่มารับไปกำาจัด็ 
ตุ่อไป	(๒)	ผู้้้ตุ่ด็เช่่�อจะถ้กส่งเข้ารักษาตัุวท่ี่�โรงพยาบาล้ทุี่กราย	ที่ำาให้้ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�เก่ด็ข่�นถ้กรวบรวมไปกำาจัด็ตุามระบบของ 
สถานพยาบาล้นั�นๆ	ตุ่อไป

รูปท่ี่� ๓.๖ ร �ปแบบการบริหารจัำดีการกรณ่พบผู้ป่วยโควิดี 19 ข้องเที่ศึบาลิเม้องศึร่ราชื้า

เทศบาลเมือง
ศรีราชา

ผูนำชุมชน
อสม./อาสาสมัคร

โรงพยาบาล

เเจง

เเจง

พบเชื้อ พบเชื้อ

ตรวจ ตรวจ

ไมพบเชือ้
ไมพบเชือ้

สืบคน
ผูมีความเสี่ยงสูง

ผูติดเชื้อ
โควิด 19

รับการรักษาที่ รพ. มูลฝอยติดเชื้อโควิด 19 รวบรวมใสถุงเเดง 2 ชั้น
(เขียน “โควิด”)

บริษัทรับกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ

ผูมีความเสี่ยงสูง

รพ. เเจง สสจ.

ควบคุม กำกับดูเเล

รถเคลื่อนที่
(สสจ.)

มูลฝอยติดเชื้อ

กักตัวที่บาน

รวบรวมใสถุงมัดไว
เเละเเยกทิ้งจาก
มูลฝอยทั่วไป

เทศบาลรับไปกำจัด
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      (๑.๒)  เที่ศึบาลิเม้องศึร่ราชื้า
	 	 	 	 ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้งเม่�อเข้ารับการตุรวจเช่่�อจะกลั้บไปกักตัุวท่ี่�บ้าน	แล้ะที่ราบผู้ล้การตุรวจ 

ในวันถัด็ไป	โด็ยผู้้้กักตัุวท่ี่�บ้าน	ห้ากผู้ล้ตุรวจเป็นล้บจะได้็รับถุงเพ่�อรวบรวมขยะท่ี่�เก่ด็ข่�น	แล้ะเม่�อพ้นระยะการกักตัุว	จ่งแจ้ง 
ให้้รถเก็บขนขยะของเที่ศบาล้รับไปกำาจัด็ตุ่อไป	สำาห้รับผู้้้ท่ี่�ได้็รับผู้ล้ตุรวจเป็นบวก	โรงพยาบาล้ตุามส่ที่ธ่ีประกันสุขภาพจะ 
รับไปเข้ารับการรักษาพยาบาล้	โด็ยม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�เก่ด็ข่�นจะถ้กรวบรวมไปกำาจัด็ตุามระบบของสถานพยาบาล้นั�นๆ	ตุ่อไป 
โด็ยม่ร้ปแบบการบร่ห้ารจัด็การกรณ่์พบผู้้้ป่วยโคัว่ด็	19	(ร้ปท่ี่�	๓.๖)

  ๒)  หน่วยงานด้ีานการรักษาพยาบาลิ
	 	 โรงพยาบาล้สมเด็็จ	ณ์	ศร่ราช่า	เป็นโรงพยาบาล้	ขนาด็	๔๑๓	เตุ่ยง	ให้้บร่การทัี่�งผู้้้ป่วยทัี่�วไป	ผู้้้ป่วย 

ประกันสังคัม	แล้ะผู้้้ป่วยตุามส่ที่ธ่ีของโคัรงการประกันสุขภาพถ้วนห้น้าของรัฐบาล้	โด็ยรับผู่้ด็ช่อบด้็แล้สุขภาพประช่าช่นใน 
เขตุพ่�นท่ี่�เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	โด็ยโรงพยาบาล้สมเด็็จ	ณ์	ศร่ราช่า	ม่การจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�เก่ด็ข่�น	ดั็งน่�

	 	 กระบวนการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อรุนแรงจากโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	เร่�มตุ้นท่ี่�คัล่้น่ก 
โรคัตุ่ด็เช่่�อที่างเด่็นห้ายใจ	โด็ยเม่�อผู่้านจุด็คััด็กรองดั็งกล่้าว	สามารถแบ่งผู้ล้การคััด็กรองออกเป็น	๒	กลุ่้ม	ค่ัอ	กลุ่้มท่ี่�	๑	พบ 
เช่่�อโคัว่ด็	19	แล้ะกลุ่้มท่ี่�	๒	ไม่พบเช่่�อโคัว่ด็	19	กรณ่์ท่ี่�พบเช่่�อโคัว่ด็	19	จะแบ่งออกเป็น	๒	แบบค่ัอ	แบบท่ี่�แสด็งอาการป่วย 
แล้ะไม่แสด็งอาการป่วย	กรณ่์ท่ี่�ไม่เเสด็งอาการป่วยจะถ้กส่งไปท่ี่�เร่อนพักพยาบาล้	ส่วนผู้้้ป่วยท่ี่�แสด็งอาการจะถ้กส่งไปที่ำาการด้็แล้ 
รักษาท่ี่�อาคัารท่ี่�จัด็เตุร่ยมไว้	โด็ยม่ของใช้่ท่ี่�สามารถใช้่ซึ่ำ�าได้็	อาท่ี่	เส่�อผู้้า ผู้้าป้ท่ี่�นอน	ผู้า้เช็่ด็ตัุว	แล้ะภาช่นะใสอ่าห้าร	ภายห้ลั้ง 
การใช้่ของใช้่ดั็งกล่้าวแล้้วจะถ้กนำาไปใสถุ่งแด็ง	แล้ะเข่ยนคัำาว่า	“โคัว่ด็”	จากนั�นเจ้าห้น้าท่ี่�จ่งมาเกบ็รวบรวมเพ่�อนำาไปคััด็แยก 
แล้้วส่งให้้ผู้้้รับจ้างจากภายนอกนำาไปที่ำาคัวามสะอาด็	ส่วนม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจะนำาใส่ถุงส่แด็ง	๒	ชั่�น	แล้ะเข่ยนคัำาว่า	“โคัว่ด็”	เพ่�อ 
ให้้บร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้างจากภายนอกเข้ามาเก็บขนเพ่�อไปกำาจัด็ให้้ถ้กว่ธ่ี	คัวามแตุกตุ่างของการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อทัี่�วไป 
แล้ะม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อโคัว่ด็	19	ค่ัอ	ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อทัี่�วไปจะใส่ถุงแด็ง	๑	ชั่�น	ส่วนม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อโคัว่ด็ใส่ถุงแด็ง	๒	ชั่�น	แล้ะ 
เข่ยนคัำาว่า	“โคัว่ด็”	จากนั�น	จ่งจะเก็บขนม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อไปพักไว้ท่ี่�ห้้องพักม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	เพ่�อรอส่งตุ่อบร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้าง 
จากภายนอกมารับไปกำาจัด็โด็ยการเผู้า	ส่วนม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อโคัว่ด็จะม่บร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้างจากภายนอกมารับเก็บขนแล้ะ 
นำาไปกำาจัด็ทัี่นท่ี่	ส่วนของใช้่ท่ี่�ใช้่ซึ่ำ�าได้็	ได้็แก่	เส่�อผู้้า	ผู้้าป้ท่ี่�นอน	แล้ะผู้้าเช็่ด็ตัุว	ท่ี่�เก่ด็ข่�นจากผู้้้ป่วยทัี่�วไปแล้ะผู้้้ป่วยโคัว่ด็	 
สำาห้รับของใช้่ท่ี่�ใช้่ซึ่ำ�าได็้จากผู้้้ป่วยทัี่�วไป	จะม่การแยกจัด็เก็บเพ่�อรอการขนย้ายไปซึ่ักฟอก	ส่วนท่ี่�เป็นของผู้้้ป่วยตุ่ด็เช่่�อโคัว่ด็	 
จะเก็บใส่ถุงแด็ง	๑	ชั่�น	เข่ยนคัำาว่า	“โคัว่ด็”	จากนั�นจะม่การเก็บขนเพ่�อส่งตุ่อบร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้างจากภายนอกมารับไป 
ที่ำาคัวามสะอาด็ฆ่่าเช่่�อ

	 	 กรณ่์บร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้างจากภายนอก	เจ้าห้น้าท่ี่�จากบร่ษัที่เอกช่นท่ี่�จัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อตุ้องม่ 
เอกสารรับรองคุัณ์วุฒ่ด้็านส่�งแวด็ล้้อม	แล้ะบร่ษัที่เอกช่นผู้้้รับจ้างตุ้องม่ใบอนุญาตุประกอบก่จการสำาห้รับจัด็เก็บแล้ะขน 
ส่�งปฏ่ิก้ล้แล้ะม้ล้ฝอย	รวมถ่งรถท่ี่�มาเก็บขยะตุ่ด็เช่่�อไวรัสโคัโรนา	2019	จะตุ้องม่การขนส่งไปยงัเตุาเผู้าโด็ยตุรง	ก่อนเผู้าที่ำาล้าย 
ตุ้องม่การชั่�งนำ�าห้นักก่อน	เพ่�อตุรวจสอบแล้ะสรุปนำ�าห้นักม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อกับที่างโรงพยาบาล้อ่กคัรั�ง	แล้ะห้ลั้งจากท่ี่�นำาม้ล้ฝอย 
ตุ่ด็เช่่�อล้งจากรถตุ้องที่ำาคัวามสะอาด็รถทัี่นท่ี่

  ๓)  ชุื้มชื้นเที่ศึบาลิเม้องศึร่ราชื้า
	 	 สำาห้รบัผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้งในพ่�นท่ี่�	เที่ศบาล้แจ้งผู้้้นำาชุ่มช่น	อาสาสมคััรสาธีารณ์สขุประจำาห้ม่้บ้าน	(อสม.)	 

เฝ้าระวังการปฏิ่บัตุ่ตุามมาตุรการการกักตัุว	ณ์	ท่ี่�พักอาศัย	เช่่น	การแยกของใช้่ส่วนตัุวร่วมกับบุคัคัล้อ่�น	การแยกขยะท่ี่� 
เก่ด็จากผู้้้ป่วย	รวมถ่งการโที่รศัพท์ี่ตุ่ด็ตุามสอบถามผู้้้กักตัุวถ่งอาการตุ่างๆ	แล้ะว่ธ่ีการปฏ่ิบัตุ่ตุน	นอกจากนั�น	ก่จกรรมท่ี่� 
อาสาสมัคัรสาธีารณ์สุขประจำาห้ม่้บ้านแล้ะประธีานชุ่มช่นตุ่างๆ	ร่วมสนับสนุนเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	เพ่�อคัวบคัุมสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาด็ในเขตุเที่ศบาล้	เช่่น	คััด็กรองประช่าช่นท่ี่�จะเข้าในบร่เวณ์ตุล้าด็เที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	แล้ะการแจกเจล้ 
แอล้กอฮอล์้กับประช่าช่น	เป็นตุ้น
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	 	 การบร่ห้ารจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อในพ่�นท่ี่�เที่ศบาล้	ชุ่มช่นมักม่การท่ี่�งม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	ได้็แก่	ห้น้ากาก 

อนามัย	ถุงม่อ	แล้ะผู้้าอ้อมสำาเร็จร้ปในถังม้ล้ฝอยทัี่�วไป	เที่ศบาล้จ่งได้็ประช่าสัมพันธ์ีให้้ชุ่มช่นรวบรวมห้น้ากากอนามัยบรรจุ 

ใส่ขวด็ห้ร่อภาช่นะแล้ะฉ่ด็ยาฆ่่าเช่่�อแล้้วปิด็ให้้สน่ที่	จากนั�นจ่งนำาไปท่ี่�งรวมกับม้ล้ฝอยทัี่�วไป	ซ่ึ่�งเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่ายังไม่ได้็ 

รับข้อร้องเร่ยนผู้ล้กระที่บจากม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อท่ี่�เก่ด็ข่�นในพ่�นท่ี่�	สำาห้รับพนักงานของเที่ศบาล้ท่ี่�ที่ำาห้น้าท่ี่�เก็บขนม้ล้ฝอย 

ม่คัวามเส่�ยงค่ัอนข้างส้งจากการสัมผัู้สม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	เพราะไม่สามารถรับร้้ได้็ว่าประช่าช่นท่ี่�นำาม้ล้ฝอยมาท่ี่�งเป็นม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ 

ห้ร่อไม่	แล้ะม่การจัด็การด้็วยว่ธ่ีการท่ี่�ถ้กตุ้องห้ร่อไม่	ดั็งนั�น	เที่ศบาล้จ่งได้็จัด็อบรมแล้ะสนับสนุนเจ้าห้น้าท่ี่�ปฏ่ิบัตุ่งาน 

โด็ยการสวมแว่นตุา	ถุงม่อ	ห้น้ากากอนามัย	รวมไปถ่งการใช้่แอล้กอฮอล์้ช่น่ด็ฉ่ด็พ่น	เพ่�อป้องกันตัุวเองเบ่�องตุ้น

	 	 การส่�อสารประช่าสัมพันธ์ีให้้ประช่าช่นในพ่�นท่ี่�เที่ศบาล้ม่คัวามเข้าใจตุ่อว่ธ่ีจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	 

โด็ยการประช่าสัมพันธ์ีผู่้านทุี่กช่่องที่าง	เช่่น	เว็บไซึ่ต์ุ	รถประช่าสัมพันธ์ี	ป้ายประช่าสัมพันธ์ี	เด่็นรณ์รงค์ัประช่าสัมพันธ์ี 

ตุามย่านธุีรก่จ	ตุล้าด็สด็	ตุล้าด็นัด็	ห้ร่อห้น่วยงานภายในเที่ศบาล้ท่ี่�ประช่าช่นมาตุ่ด็ตุ่อใช้่บร่การ	แล้ะประสานงานกับ 

สาธีารณ์สุขอำาเภอศร่ราช่า	เพ่�อให้้ข้อม้ล้ข่าวสารเก่�ยวกับกลุ่้มผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้งแล้ะผู้้้ป่วย	จากการระบาด็ของโรคัตุ่ด็เช่่�อไวรัส 

โคัโรน่า	2019	ระล้อกแรก	เจ้าห้น้าท่ี่�สาธีารณ์สุขอำาเภอศร่ราช่าได้็ปฏ่ิบัตุ่งานในพ่�นท่ี่�แล้ะพบผู้้้ป่วยตุ่ด็เช่่�อ	เพ่�อสอบสวนโรคั	 

จากนั�นจ่งส่งข้อม้ล้ผู้้้ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงส้งให้้กับที่างเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่าเพ่�อให้้ม่มาตุรการท่ี่�เห้มาะสมในการด้็แล้ผู้้้ท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงส้ง	 

โด็ยการออกใบอนุญาตุการกักตัุวให้้ผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้ง	กรณ่์ผู้้้สัมผัู้สกับผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้ง	ได้็แนะนำาให้้แจ้งสถานพยาบาล้ 

ในพ่�นท่ี่�เม่�อม่อาการ	ห้ร่อแจ้งเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่าที่ราบเพ่�อให้้การด้็แล้
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  ๓.๓.๓  สำรุปแนวที่างปฏิิบัติแลิะปัจำจัำยแห่งความสำำาเร็จำ
การจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อจากโรคัโคัว่ด็	19	กรณ่์ศ่กษาเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	โด็ยห้น่วยงานจากภาคัรัฐ	เอกช่น	 

สถานพยาบาล้	องค์ักรปกคัรองส่วนท้ี่องถ่�น	รวมถ่งประช่าช่นในพ่�นท่ี่�ได้็ร่วมกันแก้ปัญห้า	โด็ยม่ปัจจัยแห่้งคัวามสำาเร็จ ได้็แก่
๑)	 การให้้คัวามร้้แก่ประช่าช่นด้็วยการประช่าสัมพันธ์ีข้อม้ล้ให้้กับประช่าช่นในพ่�นท่ี่�ทุี่กๆ	ช่่องที่าง	โด็ยเฉพาะ 

การจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ	 เพ่�อให้้ประช่าช่นม่คัวามตุระห้นักในการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�ออย่างถ้กตุ้อง	เช่่น	เว็บไซึ่ต์ุ	 
ป้ายประช่าสัมพันธ์ี	รถประช่าสัมพันธ์ี	เด่็นรณ์รงค์ัประช่าสัมพันธ์ีข้อม้ล้ตุามสถานประกอบการ	ตุล้าด็สด็	รวมถ่งเขตุท่ี่�พักอาศัย

๒)	 คัวามร่วมม่อของชุ่มช่น	แล้ะภาคัส่วนท่ี่�รับผู่้ด็ช่อบกับการจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อออกจากขยะทัี่�วไป	โด็ยม่ 
การแยกม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อใส่ในถุงท่ี่�ปิด็ฉล้าก	“โคัว่ด็”	แล้ะแยกท่ี่�งตุามจุด็ท่ี่�ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องกำาห้นด็	เพ่�อรวบรวม	เก็บขน 
แล้ะกำาจัด็ตุามว่ธ่ีท่ี่�เห้มาะสม

๓)	 การประสานงานระห้ว่างห้น่วยงานท่ี่�รับผู่้ด็ช่อบห้ลั้กแล้ะห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องอย่างตุ่อเน่�อง	ในทุี่กๆ	ประเด็็น	 
เพ่�อแล้กเปล่้�ยนข้อม้ล้	อาท่ี่	การแจ้งข้อม้ล้ผู้้้ตุ่ด็เช่่�อห้ร่อผู้้้ม่คัวามเส่�ยงส้ง	แนวที่างการป้องกันตุนเองท่ี่�ถ้กตุ้อง	การประช่าสัมพันธ์ี 
การจัด็การม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�ออย่างถ้กตุ้อง

๔)	 การสนับสนุนงบประมาณ์จากที่างเที่ศบาล้เม่องศร่ราช่า	เพ่�อล้งทุี่นเพ่�มประส่ที่ธ่ีภาพการรวบรวมม้ล้ฝอย 
ตุ่ด็เช่่�อให้้คัรอบคัลุ้มพ่�นท่ี่�	โด็ยการเพ่�มจุด็ท่ี่�งม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อโรคัโคัว่ด็	19	ให้้เข้าถ่งชุ่มช่นทุี่กพ่�นท่ี่�	ม่การจัด็เก็บม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อ 
ตุามตุารางท่ี่�แน่นอน	แล้ะการเก็บขนไปกำาจัด็อย่างเห้มาะสมเพ่�อม่ให้้ม่ม้ล้ฝอยตุ่ด็เช่่�อตุกค้ัาง
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พ่ิมขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพิ่มขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  
เพ่ือติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สถานการณ์และการ
ดําเนินงานระดับโลก 
และภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

มาตรการระยะส้ัน

การเปลี่ยนแปลงในระยะส้ัน

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์น่าเป็นห่วง

มาตรการระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

การจดัการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
COVID-19

การนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้า
การบรหิารจดัการน้า
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพ่ิมขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  
เพื่อติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สถานการณ์และการ
ดําเนินงานระดับโลก 
และภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

มาตรการระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์น่าเป็นห่วง

มาตรการระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

การจดัการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
COVID-19
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พ่ิมขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพิ่มขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  
เพ่ือติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สถานการณ์และการ
ดําเนินงานระดับโลก 
และภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

มาตรการระยะส้ัน

การเปลี่ยนแปลงในระยะส้ัน

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์น่าเป็นห่วง

มาตรการระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

การจดัการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
COVID-19

การนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้า
การบรหิารจดัการน้า
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพิ่มขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  
เพื่อติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สถานการณ์และการ
ดําเนินงานระดับโลก 
และภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

มาตรการระยะส้ัน

การเปลี่ยนแปลงในระยะส้ัน

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์น่าเป็นห่วง

มาตรการระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

การจดัการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
COVID-19

การนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้า
การบรหิารจดัการน้า
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รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพิ่มขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  
เพื่อติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
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• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model
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รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพิ่มขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  
เพื่อติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม
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•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
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รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 3 ประการ 

การบรกิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การจดัการขยะพลาสติก และพลาสติกทะเล  
• การจดัการมูลฝอยติดเชื้อโรคโควิด 19
• การคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรอืมีความอ่อนไหว 

ด้านส่ิงแวดล้อม

• ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน การสูญเสียหน้าดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

• ทรพัยากรแร ่กระบวนการผลิตและการนําเข้าทรพัยากรแรเ่พิ่มขึ้น
• พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ทรพัยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
• ทรพัยากรน้า ปรมิาณน้ากักเก็บมีเพียงพอ
• ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

ประมงเพิ่มขึ้น แต่ควรเฝ้าระวังขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกแหล่งนิเวศธรรมชาติ  

การนําเข้าชนิดพันธุต์่างถิ่น และการลักลอบนําสัตว์ 
หรอืพืชออกมาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์มลพิษ ปรมิาณขยะชุมชน สัดส่วนของขยะพลาสติก  
และปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

• สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชากรอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
• สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รบัผลกระทบจากการ 

เจรญิเติบโตของเมือง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 

เพ่ิมขึ้น และระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้น

•  การนําเข้าวัตถุอันตราย
 ทางการเกษตรลดลง
•  ปรมิาณการผลิต การใช้  

และการส่งออกแรล่ดลง
•  การใช้พลังงานลดลง
•  ประสิทธภิาพการใช้พลังงานดีขึ้น
•  พื้นท่ีป่าไม้ค่อนข้างคงท่ี
•  จุดความรอ้นสะสมลดลง
•  ความอุดมสมบูรณ์ 

ของทรพัยากรประมงเพิ่มขึ้น
•  พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
•  เต่าทะเลวางไข่เพิ่มขึ้น
•  ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกใน

ประเทศไทย
 (พืช7ชนิด และจุลินทรยี์ 12 ชนิด)

•  การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าแรเ่พิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  การนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
•  ปรมิาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
•  ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น

•  ปรมิาณฝุ่ นละออง PM10  PM2.5 
 ลดลง

•  ปรมิาณขยะมูลฝอยลดลง
•  ชุมชนแออัดใน กทม. ลดลง
•  พื้นท่ีสีเขียวต่อคนใน กทม.  

เพิ่มขึ้น
•  กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รบัการ

บรรจุเป็นแหล่งมรดกโลก
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคพลังงานลดลง
•  ปรมิาณน้าฝนเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น
•  ปรมิาณน้าท่าเฉลี่ยท้ังปีเพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน
• การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
• การใช้ทรพัยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ  

• ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม 
การเดินทาง ท่องเท่ียว และใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทําให้การผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น

• ปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  
เพื่อติดต่อสื่อสาร ทําให้เกิดซากอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังหมดอายุ
การใช้งานจาํนวนมาก

• ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ืองขยายตัว และการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 
สามารถส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมากขึ้น  

• ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเพาะปลูก และเกิดภัยพิบัติใน
หลายพื้นท่ี รวมถึงการกัดเซาะชายฝ่ัง

• ปัจจยัด้านการเมืองและนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้
ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
นโยบาย BCG Model

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

สถานการณ์และการ
ดําเนินงานระดับโลก 
และภูมิภาค

สถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม

มาตรการระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์น่าเป็นห่วง

มาตรการระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
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สังคุมข้องประเทศ สถานการณ์ด้านส่�งแวดล้้อมในระดับโล้กแล้ะระดับภูม่ภาคุ การบร่หารจัดการส่�งแวดล้้อมข้องประเทศ 
สถานการณ์ส่�งแวดล้้อมรายสาข้า จำานวน ๑๑ สาข้า ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนม่ถุนายน ๒๕๖๔ แล้ะได้นำาข้้อมูล้ 
มาประกอบการคุาดการณ์แนวโน้มในอนาคุต พร้อมให้ข้้อเสนอแนะเช่่งนโยบายการบร่หารจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะ 
ส่�งแวดล้้อมข้องประเทศ

๔.๑ สรุุปสถานการุณ์์คุณ์ภาพสิ�งแวดล้อมและการุเปล่�ยนแปลง
การเปล่ี่�ยนแปลี่งเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้หดตัวล้งจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื�องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดข้องโรคุต่ดเชื่�อไวรัสโคุโรนา 2019 หรอืโรคุโคุว่ด 19 ในประเทศแล้ะทั�วโล้ก สำาหรับการล้งทุนภายในประเทศ  
ม่จำานวนโคุรงการท่�ได้รับการอนุมัต่ล้ดล้งแต่มูล้คุ่าเง่นล้งทุนเพ่�มขึ้�น ส่วนใหญ่่อยู่ในหมวดบร่การแล้ะสาธารณูปโภคุ รองล้งมา 
เป็นหมวดผล่้ตภัณฑ์์โล้หะ เคุรื�องจักร แล้ะอุปกรณ์ข้นส่ง การส่งออกส่นคุ้าข้องไทยในต่างประเทศ ม่แนวโน้มหดตัว  
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่� ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ มูล้คุ่าการส่งออกส่นคุ้าข้องไทยม่แนวโน้มข้ยายตัวสูงขึ้�น โดยการส่งออกส่นคุ้า 
ในระยะต่อไปม่แนวโน้มข้ยายตัวได้ด่ตามแนวโน้มเศรษฐก่จข้องประเทศคูุ่คุ้า การฟ้ื้�นตัวตามการผ่อนปรนมาตรการคุวบคุุม 
การระบาดโรคุโคุว่ด 19 แล้ะการสนบัสนุนจากมาตรการภาคุรฐั รวมถึงการส่งออกส่นคุ้าท่�ข้ยายตัวด่ต่อเนื�อง ในช่่วงไตรมาสท่� ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เศรษฐก่จม่การฟ้ื้�นตัวน้อยกว่าท่�คุาดการณ์ไว้ เนื�องจากการระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ระล้อกสอง ทำาให้ 
แนวโน้มเศรษฐก่จช่ะล้อตัวล้ดล้งในไตรมาสท่� ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื�องจากการระบาดระล้อกสามท่�รุนแรงแล้ะยืดเยื�อ สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคุโคุว่ด 19 ได้สร้างคุวามเส่ยหายให้กับภาคุการท่องเท่�ยวข้องไทยอย่างมาก โดยธุรก่จภาคุการท่องเท่�ยว 
แล้ะธุรก่จต่อเนื�องได้สูญ่เส่ยโอกาสการสร้างรายได้ ทำาให้แรงงานได้รับผล้กระทบตามมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ม่อัตราการว่างงาน 
ร้อยล้ะ ๑.๐๔ ข้องกำาลั้งแรงงานรวม เพ่�มขึ้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ะเพ่�มสูงขึ้�น  ร้อยล้ะ ๑.๙๖ ในไตรมาส ๑ พ.ศ.  
๒๕๖๔ รวมทั�งส่งผล้กระทบให้สถานศึกษาทั�วประเทศไม่สามารถเปิดการเร่ยนการสอนได้ตามปกต่ กระทรวงศึกษาธ่การ 
จึงกำาหนดรูปแบบการเร่ยนการสอนข้องโรงเร่ยนในแต่พื�นท่�ไว้ ทั�งหมด ๕ รูปแบบ ได้แก่ On - site On - air On - line On - 
demand แล้ะ On - hand ซึึ่�งรูปแบบข้องแต่ล้ะพื�นท่�นั�นต้องได้รับคุวามย่นยอมจากคุณะกรรมการบร่หารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดข้องโรคุต่ดเชื่�อไวรัสโคุโรนา 2019 (ศบคุ.) ข้องแต่ล้ะจังหวัด เพื�อคุวามปล้อดภัยทั�งคุรูผู้สอนแล้ะนักเร่ยนเป็น 
อันดับแรก
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สถานการณ์์แลี่ะการดำำาเนินการด้ำานสิ�งแวดำล้ี่อมระดัำบโลี่กแลี่ะภููมิภูาค ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า อุณหภูม่เฉล่้�ยข้อง 
โล้กม่คุ่าสูงกว่าอุณหภูม่ในยคุุอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๒±๐.๑ องศาเซึ่ล้เซ่ึ่ยส โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ม่การปล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจกล้ดล้งชั่�วคุราว  เนื�องจากมาตรการการแก้ไข้ปัญ่หาโรคุโคุว่ด 19 ข้องประเทศต่างๆ  
แต่ส่งผล้กระทบต่อสุข้ภาพแล้ะคุวามเป็นอยู่ข้องมนุษย ์ธุรก่จ แล้ะเศรษฐก่จทั�วโล้ก โรคุโคุว่ด 19 ทำาให้เก่ดการเส่ยช่่ว่ตข้องประช่าช่น 
ทั�วโล้กจำานวนมาก รวมถึงเก่ดผล้กระทบต่อส่�งแวดล้้อมจากการบร่โภคุท่�ใช้่วัสดุคุรั�งเด่ยวแล้้วท่�ง แล้ะการจัดการข้ยะมูล้ฝอย 
ท่�ม่ประส่ทธ่ภาพไม่เพ่ยงพอ ข้ณะท่�ในช่่วงคุรึ�งปีแรกข้อง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหล้ายประเทศในเอเช่่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้ม่คุุณภาพ 
อากาศท่�ด่

การบริหารจัดำการทรัพยากรธรรมชาติิแลี่ะสิ�งแวดำล้ี่อม ประเทศไทยม่คุวามร่วมมือดำาเน่นการขั้บเคุลื้�อนเป้าหมาย 
การพัฒนาท่�ยั�งยืนด้านทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม รวมทั�งอนุสัญ่ญ่าแล้ะข้้อตกล้งระหว่างประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมต่างๆ แล้ะม่การบร่หารจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมทั�งในด้านนโยบาย 
แผน ยุทธศาสตร์ มาตรการ แล้ะกล้ไกสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมทั�งทางด้านกฎหมาย การเง่น 
การคุลั้ง แล้ะการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายท่�เก่�ยวข้้องกับด้านทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม จำานวน ๗๒,๓๘๐.๘๔  
ล้้านบาท คุ่ดเป็นร้อยล้ะ ๒.๐๙ ข้องงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึึ่�งเพ่�มขึ้�นเมื�อเท่ยบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตล้อดจนส่งเสร่มการม่ส่วนร่วมข้องประช่าช่นในการดูแล้ทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม

สถานการณ์์คุณ์ภูาพสิ�งแวดำล้ี่อมรายสาขาของประเทศ  ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงเดือนม่ถุนายน ๒๕๖๔ 
หล้ายสาข้าม่การเปล้่�ยนแปล้งในท่ศทางท่�ด่ขึ้�น ได้แก่ ทรัพยากรดำนิแลี่ะการใช้ท่�ดิำน พบว่า การนำาเข้้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ล้ดล้ง แต่ม่การนำาเข้าปุ�ยเคุม่เพ่�มขึ้�นเล็้กน้อย ทรัพยากรแร่ พบว่า ปร่มาณการผล่้ต การใช้่ แล้ะการส่งออกแร่ล้ดล้ง แต่ม่ 
การนำาเข้้าแร่เพ่�มขึ้�นเล็้กน้อย พลัี่งงาน พบว่า การใช้่พลั้งงานขั้�นสุดท้ายล้ดล้ง แต่การใช้่พลั้งงานหมุนเว่ยนแล้ะพลั้งงาน 
ทดแทนล้ดล้ง ทรัพยากรป่าไม้แลี่ะสัติว์ป่า พบว่า พื�นท่�ป่าไม้คุ่อนข้้างคุงท่� พื�นท่�ป่าอนุรักษ์เพ่�มขึ้�น จำานวนจุดคุวามร้อนสะสม 
ล้ดล้ง ทรัพยากรนำ�า พบว่า ปร่มาณนำ�าฝนเฉล้่�ยทั�งประเทศเพ่�มขึ้�น ปร่มาณนำ�าท่าเฉล่้�ยทั�งปีเพ่�มขึ้�น ปร่มาณนำ�าบาดาล้ไม่ม่ 
การเปล้่�ยนแปล้ง แล้ะคุุณภาพนำ�าบาดาล้ทั�วไปม่คุุณภาพด่ ทรัพยากรทางทะเลี่แลี่ะชายฝ่ั่�ง พบว่า คุวามอุดมสมบูรณ์ 
ข้องทรัพยากรประมงเพ่�มขึ้�น พื�นท่�ป่าช่ายเล้นเพ่�มขึ้�น แล้ะพื�นท่�การกัดเซึ่าะช่ายฝั�งรุนแรงล้ดล้ง ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภูาพ  
พบว่า พบส่�งม่ช่่ว่ตช่น่ดใหม่ข้องโล้กในประเทศไทย ได้แก่ พืช่ ๗ ช่น่ด แล้ะจุล่้นทร่ย์ ๑๒ ช่น่ด สิ�งแวดำล้ี่อมชุมชน พบว่า  
ชุ่มช่นแออัดม่แนวโน้มล้ดล้ง อัตราพื�นท่�ส่เข่้ยวต่อจำานวนประช่ากรในกรุงเทพมหานคุรเพ่�มขึ้�น แล้ะสิ�งแวดำล้ี่อมธรรมชาติิแลี่ะ 
ศิลี่ปกรรม พบว่า กลุ่้มป่าแก่งกระจานได้รับการบรรจุเป็นแหล่้งมรดกโล้กทางธรรมช่าต่

บางสถานการณ์คุุณภาพส่�งแวดล้้อมม่การเปล่้�ยนแปล้งในท่ศทางท่�คุวรเฝ้าต่ดตาม ได้แก่ สถานการณ์์มลี่พิษ พบว่า  
ปร่มาณข้ยะมูล้ฝอยชุ่มช่นล้ดล้ง แต่สัดส่วนข้องปร่มาณข้ยะพล้าสต่กต่อข้ยะชุ่มช่นเพ่�มขึ้�น จากการสั�งส่นคุ้าแล้ะอาหารผ่าน 
ระบบทางออนไล้น์ ข้ณะท่�ปร่มาณมูล้ฝอยต่ดเชื่�อในระยะคุรึ�งปีแรกข้อง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่�มขึ้�น แล้ะคุ่าเฉล่้�ยรายปีฝุ่นล้ะออง  
PM10 แล้ะ PM2.5 ทั�งประเทศล้ดล้ง แต่ในภาคุเหนือม่แนวโน้มสถานการณ์หมอกคุวันรุนแรงขึ้�น ม่สาเหตุจากสภาพอากาศ 
แห้งแล้้งยาวนานแล้ะเก่ดไฟื้ป่าได้ง่าย แล้ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภูาพภููมิอากาศแลี่ะภูัยพิบัติิ พบว่า อุณหภูม่เฉล่้�ยทั�งปีข้อง
ประเทศสูงกว่าคุ่าปกต่ ๐.๙ องศาเซึ่ล้เซ่ึ่ยส แล้ะระดับนำ�าทะเล้ม่แนวโน้มเพ่�มขึ้�นเล็้กน้อย
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๔.๒ การุคาดการุณ์์แนวโน้มการุเปล่�ยนแปลงในอนาคต
การคุาดการณ์การเปล่้�ยนแปล้งด้านทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมท่�จะเก่ดขึ้�น ได้คุำานึงถึงสถานการณ์ในระยะ 

ท่�ผ่านมาแล้ะพ่จารณาแนวโน้มท่�จะเก่ดขึ้�นในระยะสั�นอ่ก ๑ - ๒ ปีข้้างหน้า แล้ะระยะยาว หรืออ่ก ๓ - ๕ ปีถัดไป

  ๔.๒.๑ การคาดำการณ์์สถานการณ์์สิ�งแวดำล้ี่อมรายสาขา

  ๑)  ทรัพยากรดิำนแลี่ะการใช้ท่�ดิำน  การสูญ่เส่ยหน้าด่นแล้ะคุวามอุดมสมบูรณ์ข้องด่นเก่ดจากการใช้่ประโยช่น์ 
แล้ะทำาการเกษตรท่�ไม่เหมาะสม ทำาให้เก่ดการช่ะล้้างพังทล้ายข้องด่น แล้ะเก่ดตะกอนด่นในแหล้่งนำ�า คุวรสร้างคุวามเข้้าใจ 
ด้านการอนรัุกษ์ด่นแล้ะนำ�า  รวมถงึคุวามระมดัระวังในการใช้่ปุ�ยแล้ะสารเคุม่ทางการเกษตร จึงคุวรเร่งให้คุวามรู้ สร้างคุวามเข้้าใจ  
แล้ะส่งเสร่มระบบการผล่้ตแล้ะใช้่ประโยช่น์ท่�ด่นท่�เหมาะสม ส่งเสร่มเกษตรอ่นทร่ย์ เพื�อการอนุรักษ์ด่นอย่างยั�งยืน

  ๒)  ทรัพยากรแร่  แร่ห่นอุตสาหกรรมม่การผล่้ตเพื�อใช้่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่่ แปรผันตามสภาพเศรษฐก่จ  

จากการแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 แล้ะภาวะเศรษฐก่จท่�หดตัว ทำาให้การก่อสร้างช่ะล้อตัว การใช้่แล้ะนำาเข้้าแร่ล้ดล้ง  

ส่วนถ่านห่นสำาหรับใช้่เป็นเชื่�อเพล่้งม่การนำาเข้้ามากท่�สุด ภายหลั้งสถานการณ์การระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 กลั้บสู่ปกต่

การผล่้ตแล้ะการนำาเข้้าทรัพยากรแร่จะเพ่�มขึ้�น ตามการฟ้ื้�นตัวข้องภาวะเศรษฐก่จ จึงคุวรส่งเสร่มให้ผู้ประกอบการปรับตัว แล้ะ 

ดำาเน่นธุรก่จท่�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม สอดคุล้้องกับโคุรงการเหมืองแร่ส่เข่้ยว
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  ๓)  พลัี่งงาน  การใช้่พลั้งงานขั้�นต้นข้องประเทศไทยม่แนวโน้มล้ดล้ง เนื�องจากผล้กระทบจากการแพร่ระบาด 

ข้องโรคุโคุว่ด 19 นำ�ามันสำาเร็จรูปม่แนวโน้มการใช้่ท่�ล้ดล้งจากมาตรการล็้อกดาวน์ แล้ะการทำางานจากท่�บ้าน ทำาให้ 

การใช้่พลั้งงานล้ดล้งภายหล้ังท่�เศรษฐก่จกลั้บมาฟ้ื้�นตัวอย่างรวดเร็ว คุวรเร่งส่งเสร่มแล้ะกำากับการใช้่เชื่�อเพล่้งท่�ม่มาตรฐาน  

สนับสนุนพลั้งงานทางเลื้อก แล้ะการใช้่เชื่�อเพล่้งช่่วมวล้ จะทำาให้การใช้่พลั้งงานคุุ้มคุ่าแล้ะล้ดผล้กระทบต่อส่�งแวดล้้อม

  ๔)  ทรัพยากรป่าไม้แลี่ะสัติว์ป่า  พื�นท่�ป่าไม้ข้องประเทศม่โอกาสเพ่�มขึ้�น ม่การส่งเสร่มให้ประช่าช่นแล้ะ 
ชุ่มช่นเข้้ามาม่ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ื้�นฟูื้ แล้ะรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั�งการจัดตั�งป่าชุ่มช่น ตามพระราช่บัญ่ญั่ต่ป่าชุ่มช่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่�มขึ้�น ทำาให้เก่ดการอนุรักษ์ ฟ้ื้�นฟูื้ แล้ะใช้่ประโยช่น์อย่างยั�งยืนจากทรัพยากรธรรมช่าต่ ส่�งแวดล้้อม แล้ะ 
คุวามหล้ากหล้ายทางช่่วภาพ โดยให้คุวามรู้ แล้ะบร่หารจัดการเคุรือข่้ายให้เก่ดคุวามเข้้มแข็้งในการจัดการป่าไม้ แล้ะรองรับ 
ว่กฤตคุวามแห้งแล้้ง การจัดการเชื่�อเพล่้งในป่า แล้ะป้องกันการเก่ดไฟื้ป่า รวมถึงการประสานเคุรือข่้ายเฝ้าระวังแล้ะป้องกัน 
รักษาป่าในระดับลุ่้มนำ�า แล้ะภูม่ภาคุ ร่วมกับองค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถ่�น แล้ะหน่วยงานภาคุรัฐ

  ๕)  ทรัพยากรนำ�า  คุวามผันผวนข้องสภาพภูม่อากาศม่คุวามสัมพันธ์กับปร่มาณนำ�าฝน แล้ะนำ�าท่า ทำาให้เก่ด 
ปัญ่หานำ�าท่วม แล้ะภัยแล้้ง จึงคุวรสร้างคุวามมั�นคุงข้องนำ�าในภาคุการผล่้ต การอุปโภคุบร่โภคุ รวมถึงการบร่หารจัดการนำ�า 
ในแหล่้งเก็บกักนำ�าในระยะยาว การอนุรักษ์แหล่้งนำ�าบาดาล้ การฟ้ื้�นฟูื้ป่าต้นนำ�า แล้ะสามารถแก้ไข้ปัญ่หาเช่่งพื�นท่�หากสภาพ 
เศรษฐก่จกลั้บมาฟ้ื้�นตัว คุวามต้องการใช้่นำ�าในฤดูแล้้งจะกลั้บมาเป็นปัญ่หาในหล้ายพื�นท่� แล้ะคุวรเร่งจัดการปัญ่หานำ�าท่วม 
การใช้่ผังนำ�า การฟ้ื้�นฟูื้ระบบนำ�า แล้ะการแก้ไข้ปัญ่หาส่�งบุกรุกก่ดข้วางทางนำ�า

  ๖)  ทรัพยากรทางทะเลี่แลี่ะชายฝ่ั่�ง  ในช่่วงว่กฤตการระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ทรัพยากรประมงแล้ะ 

ทรัพยากรช่ายฝั�งม่การฟ้ื้�นตัว แล้ะม่ระบบน่เวศทางทะเล้แล้ะช่ายฝั�งท่�ม่คุวามสมบูรณ์ แต่ ข้ยะพล้าสต่กท่�ล้งสู่ทะเล้ยังเป็น 

ปัญ่หาท่�ต้องได้รับการแก้ไข้จากแหล้ง่กำาเน่ดต้นทาง โดยเฉพาะข้ยะท่�มาจากบนฝั�ง รวมถึงชุ่มช่นท่�อยูร่่มทะเล้ คุวรม่การจัดการ 

ข้ยะชุ่มช่นอย่างม่ประส่ทธ่ภาพ โดยการสร้างคุวามรู้คุวามเข้้าใจในการคัุดแยกข้ยะจากคุรัวเรือน งดการใช้่พล้าสต่กช่น่ดท่�ใช้่ 

คุรั�งเด่ยวแล้้วท่�ง แล้ะประช่าสัมพันธ์สร้างคุวามร่วมมือกับเรือประมง แล้ะเรือท่องเท่�ยว ในการงดท่�งเศษพล้าสต่กล้งสู่ทะเล้  

แล้ะเก็บข้ยะพล้าสต่กจากทะเล้มากำาจัดบนฝั�ง เพื�อล้ดปร่มาณข้ยะทะเล้

  ๗)  ความหลี่ากหลี่ายทางช่วภูาพ  การประกาศแหล่้งมรดกโล้กทางธรรมช่าต่ พื�นท่�อนุรักษ์ หรือพื�นท่�ชุ่่มนำ�า  

เป็นว่ธ่การหนึ�งในการอนุรักษ์ แล้ะฟ้ื้�นฟูื้คุวามหล้ากหล้ายทางช่่วภาพ แล้ะคุวรม่การป้องกันการทำาล้ายคุวามหล้ากหล้าย 

ทางช่่วภาพ โดยไม่ใช้่ประโยช่น์อย่างผ่ดว่ธ่  อาท่ การทำาล้ายแหล้่งน่เวศธรรมช่าต่ แล้ะการนำาเข้้าช่น่ดพันธ์ุต่างถ่�น รวมทั�ง 

ลั้กล้อบนำาสัตว์หรือพืช่ออกมาจากแหล่้งธรรมช่าต่

  ๘)  สถานการณ์์มลี่พิษ  สถานการณก์ารแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ทำาให้เก่ดรูปแบบการดำาเน่นช่่ว่ตว่ถ่ใหม่  
ทำางานท่�บ้าน ล้ดการเด่นทาง ทำาใหจ้ำานวนวันท่�ปร่มาณฝุ่นล้ะออง PM2.5 เก่นคุ่ามาตรฐานล้ดล้ง แตย่งัม่แนวโนม้เก่นคุ่ามาตรฐาน 
ในพื�นท่�เมืองใหญ่่ท่�ม่การจราจรหรือรถบรรทุกหนาแน่น ใกล้้โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงม่การเผาในท่�โล่้ง โดยเฉพาะ 
การเผาวัสดุเหลื้อใช้่ทางการเกษตร แล้ะไฟื้ไหม้ป่า ในเมืองใหญ่่คุวรม่การกวดขั้นการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
แล้ะไม่ปล่้อยคุวันดำา ส่งเสร่มการใช้่ระบบข้นส่งสาธารณะ แล้ะใช้่นำ�ามันเชื่�อเพล่้งท่�ม่ปร่มาณกำามะถันตำ�า รวมถึงการปรับแผน 
เด่นระบบการผล่้ตข้องโรงงานอุตสาหกรรมในช่่วงท่�ไม่ม่การสะสมข้องฝุ่นล้ะออง ในพื�นท่�ท่�ม่การเผาในท่�โล่้ง คุวรให้คุวามรู้ 
แล้ะสร้างคุวามเข้้าใจในการจัดการหรือนำาวัสดุเหลื้อใช้่ทางการเกษตรไปใช้่ประโยช่น์อื�นหรือสร้างมูล้คุ่า แล้ะคุวบคุุมการเผา 
ในท่�โล่้ง ด้านปร่มาณข้ยะชุ่มช่นต่อปีเพ่�มขึ้�น แล้ะองค์ุประกอบข้องข้ยะพล้าสต่กม่สัดส่วนเพ่�มขึ้�น จึงต้องเร่งหาแนวทางใน 
การล้ดการใช้่พล้าสต่ก คัุดแยกนำามาใช้่ใหม่ แล้ะนำาไปใช้่เป็นเชื่�อเพล่้ง ข้ณะท่�มูล้ฝอยต่ดเชื่�อในชุ่มช่นม่ปร่มาณเพ่�มขึ้�น  
จากสถ่ต่ปร่มาณมูล้ฝอยต่ดเชื่�อในช่่วงคุรึ�งปีแรกข้อง พ.ศ. ๒๕๖๔ ม่เพ่�มขึ้�นสูงมาก จึงคุวรม่การรวบรวมแล้ะกำาจัดมูล้ฝอย 
ต่ดเชื่�อให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่ให้เก่ดการตกคุ้าง จึงคุวรนำาไปกำาจัดโดยการเผา หรือนำาไปเป็นเชื่�อเพล่้งในการผล่้ตไฟื้ฟ้ื้า
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  ๙)  สิ�งแวดำล้ี่อมชุมชน  ประช่ากรอาศยัในเข้ตเมอืงมากขึ้�น ทำาให้เก่ดการข้ยายตัวข้องเมือง องค์ุกรปกคุรอง 
ส่วนท้องถ่�นคุวรวางแผนเพื�อรองรับการเพ่�มขึ้�นข้องประช่ากรแล้ะการข้ยายตัวข้องเมือง โดยเฉพาะระบบโคุรงสร้างพื�นฐาน 
ด้านส่�งแวดล้้อม อาท่ ระบบรวบรวมแล้ะกำาจัดข้ยะมูล้ฝอย ระบบรวบรวมแล้ะบำาบัดนำ�าเส่ย การจัดการด้านภูม่ทัศน์ในเมือง  
ตล้อดจนการจัดเตร่ยมพื�นท่�ส่เข่้ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  ๑๐)  สิ�งแวดำล้ี่อมธรรมชาติิแลี่ะศิลี่ปกรรม  แหล้่งธรรมช่าต่อันคุวรอนุรักษ์ส่วนใหญ่่อยู่ในเกณฑ์์การรักษา 
คุุณภาพส่�งแวดล้้อมแหล่้งธรรมช่าต่อันคุวรอนุรักษ์ในระดับด่ ม่สาเหตุท่�ส่งผล้กระทบต่อส่�งแวดล้้อมธรรมช่าต่ ได้แก่ ปัญ่หา 
ภัยธรรมช่าต่ แล้ะการบร่หารจัดการไม่เหมาะสม ด้าน ส่�งแวดล้้อมศ่ล้ปกรรมแล้ะแหล่้งมรดกโล้ก ส่วนใหญ่่ได้รับผล้กระทบ 
จากการเจร่ญ่เต่บโตข้องเมือง ทำาให้ม่การรุกราน บั�นทอน ทำาล้ายคุวามสวยงามแล้ะคุวามสง่างาม รวมถึงคุุณคุ่าทางด้าน 
ทัศน่ยภาพ ซึึ่�งต้องได้รับการคุุ้มคุรอง ฟ้ื้�นฟูื้ หยุดการทำาล้าย แล้ะไม่ใช้่ผ่ดประเภท พร้อมกับสร้างคุวามรู้คุวามเข้้าใจใน 
การบร่หารจัดการโดยการม่ส่วนร่วมจากทุกภาคุส่วน 

  ๑๑)  การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภูาพภููมิอากาศแลี่ะภัูยพิบัติิ  อุณหภูม่เฉล่้�ยทั�งปีข้องประเทศเพ่�มสูงขึ้�นจากคุ่าเฉล่้�ย 
ปกต่ ๐.๙ oC ทำาให้เก่ดการต่ดไฟื้ข้องเชื่�อเพล่้งในป่าได้ง่าย โดยเฉพาะในพื�นท่�ป่าในภาคุเหนือ รวมถึงม่ผู้เส่ยช่่ว่ตจากภาวะ 
อากาศร้อนในช่่วงฤดูร้อนด้วย ทั�งน่� การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูม่อากาศ ส่งผล้ให้เก่ดภัยพ่บัต่ม่คุวามรุนแรงมากขึ้�น อาท่  
การเก่ดฝนตกหนักทำาให้เก่ดนำ�าท่วม ฝนท่�งช่่วงทำาให้เก่ดภาวะนำ�าแล้้ง แล้ะนำ�าทะเล้เพ่�มสูงขึ้�น ทำาให้เก่ดการกัดเซึ่าะช่ายฝั�ง 
อยา่งรุนแรง จึงคุวรให้คุวามรู้คุวามเข้้าใจแก่ประช่าช่นในการรับมือต่อการเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูม่อากาศแล้ะภัยพ่บัต่ท่�เก่ดขึ้�น 

  ๔.๒.๒ การวิเคราะห์การเปล่ี่�ยนแปลี่งระยะยาว
การว่เคุราะห์การคุาดการณ์การเปล่้�ยนแปล้งท่�เก่ดขึ้�นในระยะต่อไป แล้ะส่งผล้ต่อคุุณภาพส่�งแวดล้้อม ใช้่แนวคุ่ด 

การว่เคุราะห์ปัจจัยภายนอก (STEEP Analysis) ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคุมแล้ะวัฒนธรรม เศรษฐก่จ ส่�งแวดล้้อม เทคุโนโล้ย ่แล้ะ 
การเมืองแล้ะนโยบาย ดังน่�

  ๑)  ป่จจัยด้ำานสังคมแลี่ะวัฒนธรรม (Socio - culture Component: S) เป็นการว่เคุราะห์องค์ุประกอบ 
ทางสังคุมแล้ะวัฒนธรรมท่�ม่ผล้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมข้องประเทศ ประกอบด้วย โคุรงสร้าง 
ประช่ากรม่แนวโน้มเข้้าสู่สังคุมผู้สูงอายุ แล้ะสภาพสังคุมภายหลั้งการระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ได้ส่งผล้กระทบระยะยาวต่อ 
มนุษย์ให้ม่การใช้่ช่่ว่ตแบบว่ถ่ใหม่ การเว้นระยะห่างทางสังคุม การสวมหน้ากากอนามัย การล้้างมือบ่อยคุรั�ง รวมถึง 
การได้รับวัคุซ่ึ่น เพื�อป้องกันการระบาดข้องโรคุดังกล่้าว มาตรการคุวบคุุมการเด่นทางข้้ามเข้ตแล้ะข้้ามประเทศ การทำางาน 
ท่�บ้าน การเร่ยนผ่านระบบออนไล้น์ แล้ะงดการรวมกลุ่้มอื�นๆ ส่งผล้ให้ล้ดก่จกรรมทางสังคุม แล้ะล้ดการบร่โภคุส่นคุ้า 
แล้ะบร่การ ทำาให้ประช่ากรม่รายได้ล้ดล้ง แล้ะม่แนวโน้มการว่างงานเพ่�มขึ้�น ปร่มาณข้ยะมูล้ฝอยล้ดล้ง แต่ปร่มาณมูล้ฝอย 
ต่ดเชื่�อท่�เก่ดจากการใช้่ในการป้องกันหรือดูแล้รักษาโรคุโคุว่ด 19 เพ่�มขึ้�น อาท่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ แล้ะชุ่ดป้องกัน 
การต่ดเชื่�อ (PPE) ภายหลั้งท่�ประช่ากรส่วนใหญ่่ได้รับวัคุซ่ึ่นป้องกันโรคุโคุว่ด 19 แล้้ว ม่โอกาสทำาให้เก่ดก่จกรรมการรวมกลุ่้ม 
ทางสังคุม การเด่นทาง การท่องเท่�ยว แล้ะการใช้่พลั้งงานเพ่�มขึ้�น รวมถึงการผล่้ตแล้ะการบร่โภคุส่นคุ้าแล้ะบร่การเพ่�มขึ้�น  
จึงคุวรพัฒนาตามแนวทางการผล่้ตแล้ะการบร่โภคุท่�ยั�งยืน (Sustainble Consumption and Production)
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  ๒)  ป่จจัยด้ำานเทคโนโลี่ย่ (Technological Component: T) เป็นการว่เคุราะห์องค์ุประกอบทางเทคุโนโล้ย ่
ท่�ม่ผล้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม ปัจจุบันหล้ายประเทศได้ส่งเสร่มการใช้่รถยนต์ไฟื้ฟ้ื้า แล้ะผล่้ตไฟื้ฟ้ื้า 
จากพล้ังงานหมุนเว่ยน เพื�อล้ดการปล้่อยก๊าซึ่เรือนกระจกสู่บรรยากาศ รวมถึงส่งเสร่มการนำาอุปกรณ์อ่เล็้กทรอน่กส์ 
เพื�อการต่ดต่อสื�อสารท่�ทันสมัยมาช่่วยในการทำางาน การศึกษา แล้ะธุรก่จผ่านระบบอ่นเทอร์เน็ต จึงทำาให้ม่การใช้่อุปกรณ์ 
คุอมพ่วเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แล้ะแทบ็เล็้ตเพ่�มขึ้�น เพื�อให้เก่ดคุวามสะดวก รวดเร็ว แล้ะสามารถเชื่�อมต่อกับระบบอ่นเทอรเ์น็ต 
ได้ตล้อดเวล้า แต่อุปกรณ์เทคุโนโล้ย่ท่�ทันสมัยดังกล่้าว ม่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว แล้ะม่อายุการใช้่งานระยะปานกล้าง  
คุวรคุำานึงถึงการจัดการซึ่ากอ่เล็้กทรอน่กส์ภายหลั้งหมดอายุการใช้่งาน โดยม่ระบบเร่ยกคืุนซึ่ากอ่เล็้กทรอน่กส์ เพื�อรวบรวม 
แล้ะนำากลั้บมาหมุนเว่ยนใช้่ซึ่ำ�าในระบบเศรษฐก่จหล้ายๆ รอบ ให้เก่ดการใช้่ทรัพยากรอย่างคุุ้มคุ่า เพื�อล้ดการนำาทรัพยากร 
แร่ธาตุจากแหล่้งกำาเน่ดมาใช้่ ล้ดการนำาเข้้า แล้ะล้ดมล้พ่ษจากการจัดการไม่ถูกว่ธ่ ตามแนวทางเศรษฐก่จหมุนเว่ยน (Circular  
Economy)

  ๓)  ป่จจัยด้ำานเศรษฐกิจ (Economic Component: E) เป็นการว่เคุราะห์องค์ุประกอบทางเศรษฐก่จท่�ม่ 
ผล้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม ก่อนการระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ประเทศม่รายได้จากภาคุการท่องเท่�ยว  
แต่ภายหลั้งการระบาดข้องโรคุดังกล่้าว รายได้ท่�มาจากการท่องเท่�ยวล้ดล้งอย่างมาก เนื�องจากการเข้้มงวดการเด่นทางเข้้าออก 
ประเทศ อ่กทั�งการหดตัวข้องเศรษฐก่จทั�งภายในประเทศแล้ะต่างประเทศ การส่งออกส่นคุ้าไปยงัประเทศคูุ่คุ้าล้ดล้ง โดยเฉพาะ 
ตล้าดสหรัฐอเมร่กา แล้ะสหภาพยุโรป แต่ภายหลั้งการคุวบคุุมการระบาดข้องโรคุดังกล่้าวได้แล้้ว การเด่นทางข้องนักท่องเท่�ยว 
จะเพ่�มมากขึ้�น ทำาให้ธุรก่จการท่องเท่�ยวแล้ะธุรก่จต่อเนื�องข้ยายตัวได้ดังเด่ม จึงคุวรม่แผนการรองรับนักท่องเท่�ยวท่�เหมาะสม 
กับศักยภาพข้องแหล่้งท่องเท่�ยว แล้ะภายหลั้งท่�การคุ้าระหว่างประเทศข้ยายตัวเพ่�มขึ้�น  ส่งผล้ทำาให้ภาวะเศรษฐก่จ 
ภายในประเทศด่ขึ้�นจากส่งส่นคุ้าออกไปยังต่างประเทศ ทั�งภาคุการเกษตร แร่ธาตุ พลั้งงาน แล้ะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  
โดยทรัพยากรธรรมช่าต่จะถูกนำามาใช้่ในการผล่้ตส่นคุ้าแล้ะบร่การมากขึ้�น ดังนั�น คุวรนำาเทคุโนโล้ย่สะอาดมาใช้่ในกระบวนการผล่้ต  
เพ่�มการใช้่พลั้งงานหมุนเว่ยน แล้ะพัฒนาเศรษฐก่จตามแนวทาง BCG Model

  ๔)  ป่จจัยด้ำานสิ�งแวดำล้ี่อม (Environmental Component: E) เป็นการว่เคุราะห์องค์ุประกอบด้าน 
ส่�งแวดล้้อมแล้ะส่งผล้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม พบว่า การเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูม่อากาศเป็นปัจจัย 
สำาคัุญ่ท่�ก่อให้เก่ดผล้กระทบต่อส่�งแวดล้้อม ทั�งในด้านภูม่อากาศ แล้ะฤดูกาล้ท่�เปล่้�ยนแปล้งไป ส่งผล้ต่อการเพาะปลู้กข้อง 
เกษตรกร การเก่ดฝนตกหนัก หรือข้าดนำ�าฝน ทำาให้เก่ดภาวะนำ�าท่วม แล้ะภัยแล้้งตามล้ำาดับ ส่งผล้กระทบต่อชุ่มช่น 
ทั�งในเข้ตเมอืงแล้ะช่นบท ตล้อดจนระดบันำ�าทะเล้เพ่�มสูงขึ้�น ทำาใหชุ้่มช่นท่�อาศัยตามแนวช่ายฝั�ง ได้รับผล้กระทบจากการกดัเซึ่าะ 
ช่ายฝั�งในระดับท่�รุนแรงมากขึ้�น ในช่่วงท่�ม่การแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ม่การช่ะล้อตัวข้องการปล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจกล้ง  
แต่ภายหลั้งการคุวบคุุมสถานการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ได้แล้้ว ก่จกรรมทางเศรษฐก่จจะด่ขึ้�น แล้ะการปล่้อย 
ก๊าซึ่เรือนกระจกม่โอกาสสูงขึ้�น ทำาให้ปัญ่หาผล้กระทบจากการเปล่้�ยนแปล้งสภาพภูม่อากาศรุนแรงขึ้�น จึงคุวรมุ่งการพัฒนา 
ประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่�ยั�งยืน (SDGs) แล้ะล้ดการปล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจกตามข้้อตกล้งปาร่ส (Paris Agreement)

  ๕)  ป่จจัยด้ำานการเมืองแลี่ะนโยบาย (Political Component: P) เป็นการว่เคุราะห์องค์ุประกอบปัจจัย 
ทางนโยบายท่�มาจากภาคุการเมืองม่ผล้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม โดยการนำายุทธศาสตร์ช่าต่ 
ระยะ  ๒๐ ปีมาเป็นกรอบการพัฒนาแล้ะบร่หารประเทศ ท่�มุ่งสู่การพัฒนาท่�ยั�งยืน ส่งเสร่มนโยบาย BCG Model ท่�มุ่งเน้น 
การพัฒนาเศรษฐก่จข้องประเทศโดยนำาแนวคุ่ดด้านเศรษฐก่จช่่วภาพ เศรษฐก่จหมุนเว่ยน แล้ะเศรษฐก่จส่เข่้ยวมาเป็นท่ศทาง 
การพัฒนา เพื�อให้เก่ดการพัฒนาท่�ยั�งยืนในระยะต่อไป รวมถึงดำาเน่นงานให้สอดคุล้้องกับท่ศทางการล้ดการปล้่อย 
ก๊าซึ่เรือนกระจกตามข้้อตกล้งปาร่ส
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๔.๓ ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการุบรุิหารุจััดการุทรุัพยากรุธรุรุมชิาติและสิ�งแวดล้อม
ข้้อมูล้การคุาดการณ์สถานการณ์ส่�งแวดล้้อม ๑๑ รายสาข้า แล้ะการว่เคุราะห์การเปล่้�ยนแปล้งระยะยาว จึงได้กำาหนด 

เป็นข้้อเสนอแนะเช่่งนโยบายในการบร่หารจดัการทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อมเพื�อรองรับการเปล่้�ยนแปล้งท่�จะเก่ดขึ้�น 
ในระยะสั�น (๑ - ๒ ปี) แล้ะระยะยาว (๓ - ๑๐ ปี) ดังน่�

  ๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะระยะสั�น ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังน่�

  ๑)  การจัดำการขยะพลี่าสติิก แลี่ะพลี่าสติิกทะเลี่
  ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปร่มาณข้ยะชุ่มช่นรวมทั�งประเทศม่ปร่มาณล้ดล้ง ข้ณะท่�สัดส่วนข้องพล้าสต่กท่�เป็น 

องค์ุประกอบข้องข้ยะช่มุช่นม่สัดส่วนเพ่�มขึ้�น คุวรประช่าสมัพันธ์สร้างคุวามร่วมมือทุกภาคุส่วนล้ดการใช้่พล้าสต่ก คัุดแยกข้ยะ 
พล้าสต่กตั�งแต่ต้นทางแล้ะนำากลั้บไปใช้่ใหม่ แล้ะการจัดการข้ยะพล้าสต่กท่�ใช้่คุรั�งเด่ยวแล้้วท่�งอย่างเหมาะสม รวมทั�งป้องกัน 
ไม่ให้ข้ยะบนบกไหล้ล้งสู่ทะเล้ การต่ดตั�งทุ่นกักข้ยะพล้าสต่กบร่เวณปากแม่นำ�า หรือข้ยะจากการประกอบการท่องเท่�ยว 
แล้ะประมง ปล่้อยท่�งล้งทะเล้ อาจทำาให้เก่ดอันตรายต่อส่�งม่ช่่ว่ตในทะเล้ได้

  หน่วยงานรับผ่ดช่อบหลั้ก การจัดการข้ยะพล้าสต่ก ได้แก่ กรมคุวบคุุมมล้พ่ษ กรมส่งเสร่มคุุณภาพส่�งแวดล้้อม
กรมทรัพยากรทางทะเล้แล้ะช่ายฝั�ง แล้ะกรมส่งเสร่มการปกคุรองท้องถ่�น

  ๒)  การจัดำการมูลี่ฝั่อยติิดำเชื�อโรคโควิดำ 19
    การจัดการมูล้ฝอยต่ดเชื่�อโรคุโคุว่ด 19 ซึึ่�งม่ปร่มาณตกคุ้างเป็นจำานวนมาก เห็นคุวรให้ดำาเน่นการตาม 

มต่คุณะรัฐมนตร่ เมื�อวันท่� ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื�อให้องค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถ่�นสามารถนำามูล้ฝอยต่ดเชื่�อตกคุ้างไปเผา 
ทำาล้ายท่�โรงงานอุตสาหกรรม แล้ะโรงงานผล่้ตไฟื้ฟ้ื้าได้ ซึึ่�งเป็นการแก้ไข้ปัญ่หาเฉพาะก่จ

    หน่วยงานรบัผ่ดช่อบหล้กั การจดัการมลู้ฝอยต่ดเชื่�อ ไดแ้ก่ กรมคุวบคุุมมล้พ่ษ กรมอนามยั กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม แล้ะกรมส่งเสร่มการปกคุรองท้องถ่�น

  ๓)  การคุ้มครองพื�นท่�ท่�ม่ความสำาคัญหรือม่ความอ่อนไหวด้ำานสิ�งแวดำล้ี่อม
    พื�นท่�สำาคัุญ่ทางธรรมช่าต่แล้ะม่คุวามอ่อนไหวด้านส่�งแวดล้้อม อาท่ พื�นท่�ชุ่่มนำ�า แล้ะแหล่้งน่เวศ 

ทางธรรมช่าต่ รวมถึงแหล่้งส่�งแวดล้้อมศ่ล้ปกรรม คุวรได้รับการคุุ้มคุรอง ไม่ให้ถูกบุกรุก ทำาล้าย เสื�อมโทรม แล้ะสูญ่เส่ยทัศน่ยภาพ  
จากการข้ยายตัวข้องเมือง แล้ะชุ่มช่น แล้ะผล้กระทบจากภัยพ่บัต่ ได้แก่ นำ�าท่วม แผ่นด่นไหว แล้ะด่นถล่้ม จึงคุวรได้รับ 
การฟ้ื้�นฟูื้  คุุ้มคุรอง แล้ะอนุรักษ์ให้ทันท่วงท่แล้ะต่อเนื�อง โดยประสานคุวามร่วมมือ แล้ะม่ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
แล้ะใช้่ประโยช่น์อย่างยั�งยืน พร้อมนำาหลั้กน่ต่ศาสตร์แล้ะรัฐศาสตร์เช่่งพื�นท่�บนหลั้กการสร้างสมดุล้ด้านส่�งแวดล้้อมคุวบคูุ่ 
การพัฒนาท่�ยั�งยืนมาเป็นแนวทาง

    หน่วยงานรับผ่ดช่อบหลั้ก ได้แก่ กรมอุทยานแห่งช่าต่ สัตว์ป่า แล้ะพันธ์ุพืช่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรนำ�า 
กรมทรัพยากรทางทะเล้แล้ะช่ายฝั�ง สำานักงานนโยบายแล้ะแผนทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม กรมศ่ล้ปากร  
กรมคุวบคุุมมล้พ่ษ แล้ะกรมส่งเสร่มการปกคุรองท้องถ่�น
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  ๔.๓.๒ ข้อเสนอแนะระยะยาว ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังน่�

  ๑)  การส่งเสริมการผลิี่ติแลี่ะการบริโภูคท่�ยั�งยืน
    ในระยะท่�ผ่านมาการแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ทำาให้รัฐบาล้ม่มาตรการเข้้มงวดการเด่นทางข้้ามเข้ต  

การเว้นระยะห่างทางสังคุม ทำางานจากท่�บ้าน แล้ะล้ดก่จกรรมการรวมกลุ่้ม ทำาให้เศรษฐก่จข้องประเทศเก่ดการหดตัว  
แต่จากภายหลั้งการคุวบคุุมการแพร่ระบาดข้องโรคุได้แล้้ว ประช่าช่นม่การเด่นทาง เพื�อการทำางาน ท่องเท่�ยว แล้ะก่จกรรม 
อื�นๆ มากขึ้�น เก่ดการบร่โภคุส่นคุ้าแล้ะบร่การมากขึ้�น ทำาให้ม่นำาวัตถุด่บแล้ะทรัพยากรธรรมช่าต่มาใช้่ในการผล่้ตมากขึ้�น  
ใช้่พลั้งงานเพ่�มขึ้�น แล้ะเก่ดมล้พ่ษต่อส่�งแวดล้้อมสูงขึ้�น จึงคุวรส่งเสร่มให้เก่ดเป็นสังคุมท่�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม โดยม่การผล่้ต 
ท่�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม ได้แก่ การทำาเกษตรอ่นทร่ยห์รือเกษตรปล้อดภัย ม่กระบวนการผล่้ตตามแนวทางอุตสาหกรรมส่เข่้ยว 
แล้ะอุตสาหกรรมเช่่งน่เวศ แล้ะการบร่โภคุส่นคุ้าแล้ะบร่การท่�ยั�งยืน โดยเลื้อกใช้่ส่นคุ้าแล้ะบร่การท่�เป็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม  
รวมถงึการปรบัเปล่้�ยนว่ถ่ช่่ว่ตท่�เป็นม่ตรตอ่ส่�งแวดล้้อม ด้วยการเด่นทางโดยใช้่ระบบข้นสง่สาธารณะ การใช้่พลั้งงานหมนุเว่ยน  
แล้ะการเผยแพร่คุวามรู้ด้านการผล่้ตแล้ะการบร่โภคุท่�ยั�งยืนให้กับประช่าช่น รวมถึงการจัดการเร่ยนการสอนในเรื�องดังกล่้าว 
สำาหรับนักเร่ยน แล้ะนักศึกษา

    หน่วยงานรับผ่ดช่อบหลั้ก ได้แก่ กรมส่งเสร่มคุุณภาพส่�งแวดล้้อม สำานักงานนโยบายแล้ะแผน 
ทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม กรมคุวบคุุมมล้พ่ษ สำานักงานเศรษฐก่จการคุล้งั สำานักงานเศรษฐก่จการเกษตร สำานักงาน 
นโยบายแล้ะแผนการข้นส่งแล้ะจราจร กรมพัฒนาพล้ังงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์พลั้งงาน สำานักงานพัฒนาว่ทยาศาสตร์ 
แล้ะเทคุโนโล้ย่แห่งช่าต่ สำานักงานคุณะกรรมการการศึกษาขั้�นพื�นฐาน สำานักงานคุณะกรรมการการอาช่่วศึกษา สำานักงาน 
คุณะกรรมการอุดมศึกษา กรมประช่าสัมพันธ์ สำานักงานปล้ัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้ะหอการคุ้าไทย

Environmental
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  ๒)  การลี่ดำการปล่ี่อยก๊าซเรือนกระจก
    การเต่บโตทางเศรษฐก่จข้องประเทศภายหลั้งการคุวบคุุมการแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ม่โอกาส 

ทำาให้ประเทศไทยปล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจกจำานวนมาก จากภาคุพลั้งงาน ภาคุอุตสาหกรรม ภาคุข้นส่ง ภาคุการเกษตร แล้ะ 
การจัดการข้องเส่ย ถึงประเทศไทยกำาหนดเป้าหมายเพื�อมุ่งสู่คุวามเป็นกล้างทางคุาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน  
คุ.ศ. ๒๐๕๐ จึงคุวรกำาหนดมาตรการล้ดการปล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจกในภาคุพลั้งงาน ด้วยการเพ่�มสัดส่วนการผล่้ตไฟื้ฟ้ื้าจาก 
พลั้งงานหมุนเว่ยนมากขึ้�น อาท่ จากช่่วมวล้ ล้ม แล้ะแสงอาท่ตย์ ภาคุข้นส่งคุวรส่งเสร่มการข้นส่งท่�ใช้่พลั้งงานไฟื้ฟ้ื้า 
ท่�เป็นม่ตรกับส่�งแวดล้้อม แล้ะส่งเสร่มการใช้่ยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้าเพ่�มขึ้�น ในภาคุอุตสาหกรรม คุวรเพ่�มประส่ทธ่ภาพเคุรื�องจักร 
ในกระบวนการผล่้ต ในภาคุการเกษตร คุวรล้ดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร แล้ะใส่ปุ�ยตามคุวามเหมาะสมข้องด่นแล้ะ 
คุวามต้องการข้องพืช่ แล้ะการเพ่�มการดูดซัึ่บก๊าซึ่เรือนกระจก ด้วยการปลู้กต้นไม้ แล้ะป่าช่ายเล้น 

    หน่วยงานรับผ่ดช่อบหลั้ก ได้แก่ สำานักงานนโยบายแล้ะแผนทรัพยากรธรรมช่าต่แล้ะส่�งแวดล้้อม  
องค์ุการบร่หารจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก (มหาช่น) สำานักงานเศรษฐก่จการคุล้ัง สำานักงานเศรษฐก่จการเกษตร สำานักงาน 
นโยบายแล้ะแผนการข้นส่งแล้ะจราจร กรมพัฒนาพลั้งงานทดแทนแล้ะอนุรักษ์พลั้งงาน สำานักงานพัฒนาว่ทยาศาสตร์แล้ะ 
เทคุโนโล้ยแ่ห่งช่าต่ สำานักงานปลั้ดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมอทุยานแห่งช่าต่ สัตว์ป่า แล้ะพันธ์ุพืช่ 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเล้แล้ะช่ายฝั�ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้ะหอการคุ้าไทย

  ๓)  การใช้ทรัพยากรให้เกิดำการหมุนเว่ยนในระบบเศรษฐกิจ
    ในช่่วงการแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ประช่าช่นได้งดการเด่นทาง แล้ะเพ่�มการทำางานจากท่�บ้าน  

รวมถึงม่การเร่ยนผ่านออนไล้น์ เพื�อล้ดการแพร่ระบาดข้องโรคุโคุว่ด 19 ส่งผล้ให้ม่การซืึ่�อส่นคุ้าแล้ะอุปกรณ์อ่เล็้กทรอน่กส์ 
มาใช้่ในช่่ว่ตประจำาวันมากขึ้�น อุปกรณ์ดังกล่้าวม่ระยะเวล้าใช้่งานปานกล้าง ทำาให้ม่โอกาสเก่ดซึ่ากอ่เล็้กทรอน่กส์ท่�หมดอายุ 
การใช้่งานจำานวนมากในอนาคุต อันใกล้้ จึงคุวรม่การจัดการท่�ด่เพื�อป้องกันการรั�วไหล้ข้องโล้หะหนักท่�ปนอยู่รั�วไหล้สู่ 
ส่�งแวดล้้อม ด้วยการเพ่�มบทบาทแล้ะคุวามรับผ่ดช่อบให้แก่ผู้ผล่้ต (Extended Producer Responsibility) เป็นผู้เก็บ 
รวบรวม แล้ะข้นส่งข้ยะอ่เล็้กทรอน่กส์ ให้สามารถนำาไปคัุดแยก ร่ไซึ่เคุ่ล้ แล้ะนำากลั้บเข้้าสู่กระบวนการผล่้ตซึ่ำ�าหล้ายๆ รอบ  
เพื�อให้เก่ดคุวามคุุ้มคุ่าในการใช้่ทรัพยากร รวมถึงม่การจัดการอย่างถูกว่ธ่ ไม่เก่ดมล้พ่ษ ตามหลั้กเศรษฐก่จหมุนเว่ยน  
(Circular Economy)

    หน่วยงานรับผ่ดช่อบหล้ัก ได้แก่ กรมคุวบคุุมมล้พ่ษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงานมาตรฐาน
ผล่้ตภัณฑ์์อุตสาหกรรม สำานักงานพัฒนาว่ทยาศาสตร์แล้ะเทคุโนโล้ย่แห่งช่าต่ แล้ะกรมส่งเสร่มคุุณภาพส่�งแวดล้้อม
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การเผยแพร่รายงานและฐานข้อมูล
ประกอบไปด้วย 4 เรื่องย่อย

ฐานข้อมูลเพ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
http://env_data.onep.go.th/

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
https://www.onep.go.th/publication-soe/

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (Infographic)
https://www.onep.go.th/publication-soe/

VDO สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
https://www.youtube.com/watch?v=Gp5j1u4_HAo

คุณภาพส
ิ่งแวดล้อ

มสถานการ
ณ์

พ.ศ. 2564

อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8 

เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 02-265-6532 โทรสาร : 02-265-6511 E-mail : webmaster@onep.go.thสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

www.on
ep.go.th
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gge/R-dev20.pdf

สถุาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ�า (องค์้การมหาชน). (๒๕๖๓). โครงการพัฒนาด้ำานทรัพยากรนำ�า พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารอัดสำาเนา)

สถุาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ�า (องค์้การมหาชน). (๒๕๖๔). โครงการพัฒนาด้ำานทรัพยากรนำ�า พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานทรัพยากรนำ�าแห่งชาติ่. (๒๕๖๓). รายงานฉบัีบีสมบูีรณ์์: โครงการศึกษาผลกระทบีและติ่ดำต่ามต่รวจำสอบีผลกระทบี 
สิ�งแวดำล้อมข้้ามพรมแดำนจำากโครงการไฟฟ้าพลังนำ�าในแม่นำ�าโข้งสายประธิาน. ข้้อมูลประกอบ การจัดทำารายงาน 
สถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานทรัพยากรนำ�าแห่งชาติ่. (๒๕๖๔ก). การบีริหารจัำดำการทรัพยากรนำ�าที�สำาคัญข้องประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานทรัพยากรนำ�าแห่งชาติ่. (๒๕๖๔ข้). ๒๒ ลุ่มนำ�าในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีีกา กำาหนดำลุ่มนำ�า  
พ.ศ. ๒๕๖๔. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๒๒ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http://www.onwr.go.th/?p=10637

หััวข้อ ๒.๖ ทรัพย�กรท�งทะเล้แล้ะช้�ยฝ่ั่�ง

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๐). เกร็ดำความรู้มลพิษทางทะเล. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http:// 
pcd.go.th/info_serv/water_marine.html 

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์มลพิษข้องประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓. [ออนไลน์].  
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.pcd.go.th/publication/

กรมเจ้าท่า. (๒๕๖๔). ผลการดำำาเนินงานด้ำานการป้องกันการกัดำเซีาะชายฝ่ั่�งทะเล ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. [ออนไลน์].  
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.md.go.th/md/

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง. (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
และผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมโยธ์าธิ์การและผังเม่อง. (๒๕๖๔). รายงานผลการดำำาเนินงานต่ามแผน ปีงบีประมาณ์ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. [ออนไลน์].  
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan

กรมประมง. (๒๕๖๓). ประกาศ! ๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. นี� ปิดำอ่าวไทยรูปตั่ว ก ปี ๖๓ ฟ้�นฟูสัต่ว์นำ�าในพื�นที� ๘ จัำงหวัดำ. 
 [ออนไลน์] .  ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www4.fisheries.go.th/dof/ 
news_local/1210/79844

กรมประมง. (๒๕๖๔). สถานการณ์์ประมงข้องไทยและผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กระทรว็งการต่่างประเทศ. (๒๕๖๒). สหภาพยุโรปประกาศปลดำใบีเหลืองภาคประมงไทย. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑  
กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bd20115e39c3060027696

 กรมอุทยานแห่งชาติ่ สัต่ว์็ป่า และพันธ์ุ์พ่ช. (๒๕๖๔). รายงานประจำำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ . [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑  
กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต่:์ https://web.dnp.go.th/Pre/Protect/news.php?q=86FE3D6F5EAB93D2E34B3

สถุาบันวิ็จัยทรัพยากรทางนำ�า จุฬาลงกรณ์์มหาวิ็ทยาลัย. (ม.ป.ป.ก). การประมงและเพาะเลี�ยงสัต่ว์นำ�า. [ออนไลน์]. 
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต่์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=65:2010-03-25-18-42-51&catid=8&lang=th&Itemid=171
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สถุาบันวิ็จัยทรัพยากรทางนำ�า จุฬาลงกรณ์์มหาวิ็ทยาลัย. (ม.ป.ป.ข้). ป่าชายเลนในประเทศไทย. [ออนไลน์].  
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต่์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=62&Itemid=68&lang=th

สถุาบันวิ็จัยทรัพยากรทางนำ�า จุฬาลงกรณ์์มหาวิ็ทยาลัย. (ม.ป.ป.ค้) . ผลกระทบีจำากข้ยะทะเล .  [ออนไลน์] .  
ค้้นเม่�อ ๑ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต่์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&layout=edit&id=309&ltemid=158&lang=th

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔). ผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

หััวข้อ ๒.๗ คุว�มหัล้�กหัล้�ยท�งช่้วภ�พ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง. (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่�ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
และผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมลูประกอบการจดัทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมอุทยานแห่งชาติ่ สัต่ว์็ป่า และพันธ์ุ์พ่ช. (๒๕๖๔). สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพด้ำานพืช. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๓). พื�นที�ชุ่มนำ�าข้องประเทศไทย. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑  
สิงหาค้ม ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์่: http://wetlands.onep.go.th/wetland/aboutus/define

สำา นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาต่ิและสิ� งแว็ดล้อม.  (๒๕๖๔) .  สถานการณ์์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานพัฒนาวิ็ทยาศาสต่ร์และเทค้โนโลย่แห่งชาติ่ .  (๒๕๖๔). สถานการณ์์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เอกสารอัดสำาเนา)

หััวข้อ ๒.๘ สถ�นำก�รณ์์มล้พ่ษ

กรมการข้นส่งทางบก. (๒๕๖๔). การจัำดำการมลพิษทางอากาศและเสียงจำากภาคการข้นส่ง และการดำำาเนินงานที�สำาคัญ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๔ก). สถานการณ์์มลพิษข้องประเทศไทยและผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๔ข้). วราวุธิ ข้อความร่วมมือแยกข้ยะที�ต้่นทาง ลดำข้ยะต่ิดำเชื�อแก้ป่ญหาข้ยะต่ิดำเชื�อต่กค้าง.  
[ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑๕ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.pcd.go.th/pcd_news/14118/

กรมค้ว็บคุ้มโรค้. (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ การดำำาเนินงานเฝ้ั่าระวัง ป้องกัน ควบีคุมโรคและภัยสุข้ภาพ  
สำาหรับีแรงงานนอกระบีบี ประจำำาปี ๒๕๖๓. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ พฤษภาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https:// 
ddc.moph.go.th/doed/journal_detail.php?publish=11395

กรมโรงงานอุต่สาหกรรม. (๒๕๖๔). สถานการณ์์สารอันต่รายภาคอุต่สาหกรรม. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์ 
คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมศุลกากร. (๒๕๖๔). สถานการณ์์การนำาเข้้า - ส่งออกเศษพลาสติ่กข้องประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมส่งเสริมการปกค้รองท้องถิุ�น. (๒๕๖๔). การบีริหารจัำดำการข้ยะติ่ดำเชื�อในสถานการณ์์การแพร่ระบีาดำข้องโรคโควิดำ 19.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมอนามัย. (๒๕๖๔). สถานการณ์์มูลฝั่อยติ่ดำเชื�อข้องประเทศไทยและผลการดำำาเนินงานที�สำาคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา) 
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กระทรว็งสาธ์ารณ์สุข้. (๒๕๖๔). ฐานข้้อมูลโรคที�เกี�ยวข้้องกับีมลพิษทางอากาศ คลังข้้อมูลสุข้ภาพกระทรวงสาธิารณ์สุข้.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานพัฒนาเทค้โนโลย่อว็กาศและภูมิสารสนเทศ (องค์้การมหาชน). (๒๕๖๔). การดำำาเนินงานเพื�อบีริหารจัำดำการ 
ด้ำานคุณ์ภาพนำ�าทะเลชายฝ่ั่�ง. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

หััวข้อ ๒.๙ ส่�งแวดล้้อมชุ้มช้นำ

กรมการปกค้รอง. (๒๕๖๔). จำำานวนประชากรและจำำานวนเทศบีาล พ.ศ. ๒๕๖๓. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์ 
คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา) 

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๔ก). สถานการณ์์คุณ์ภาพสิ�งแวดำล้อมข้องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๔ข้). สถิติ่เรื�องร้องเรียนและผลดำำาเนินการเรื�องร้องเรียนด้ำานมลพิษ ปีงบีประมาณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.  
[ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.pcd.go.th/stat/สถิุติ่การร้องเร่ยนป่ญหามลพิษ
ปี-2563/

กรมสง่เสรมิการปกค้รองทอ้งถิุ�น. (๒๕๖๔). การบีรหิารจำดัำการข้ยะ นำ�าเสยี และพื�นที�สีเขี้ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมลูประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมส่งเสริมคุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔). การจำัดำการสิ�งแวดำล้อมชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรุงเทพมหานค้ร. (๒๕๖๓). เก็บีป้ายโฆษณ์าเถื�อน มิ.ย. เดืำอนเดีำยว ๔ พันป้าย ดำำาเนินคดีำ-ปรับีแหลก/หมดำสัญญา 
รื�อทิ�งทันที. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๓๐ กรกฎีาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http://www.prbangkok.com/th/ 
bmanews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNzU4MQ==

กรุงเทพมหานค้ร. (๒๕๖๔). สถานการณ์์คุณ์ภาพสิ�งแวดำล้อมในพื�นที�กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา) 

ข้้อบัญญัติ่กรุงเทพมหานค้ร เร่�อง ค่้าธ์รรมเน่ยมการให้บริการในการจัดการสิ�งปฏิิกูลหร่อมูลฝั่อยต่ามกฎีหมาย 
ว่็าด้ว็ยการสาธ์ารณ์สุข้ (ฉบับท่� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔. (๒๕๖๔). ราชกิจำจำานุเบีกษา. เล่ม ๑๓๘ ต่อนพิเศษ ๒๒๘ ง  
หน้า ๖๐. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต่์: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2564/E/228/T_0023.PDF

สำานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธ์รรมชาต่แิละสิ�งแว็ดลอ้ม. (๒๕๖๔). สถานการณ์์สิ�งแวดำล้อมชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. 
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

หััวข้อ ๒.๑๐ ส่�งแวดล้้อมธรรมช้�ต่แล้ะศ่ิล้ป่กรรม

กรมทรัพยากรธ์รณ่์. (๒๕๖๔ก). ทส. ผนึกกำาลัง เร่งฟ้�นฟู ซ่ีอมแซีม “ทรัพยากรธิรณ์ี ถำ�านาคา. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ  
๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http://27.254.88.57/download/article/article_20200914152937.jpg

กรมทรัพยากรธ์รณ่์. (๒๕๖๔ข้). แหล่งอนุรักษ์ทางธิรณี์วิทยาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงาน 
สถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมศิลปากร. (๒๕๖๔). อาคารบีอมเบีย์เบีอร์มาร์. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔ , จากเว็็บไซต์่ https:// 
www.finearts.go.th/main/view/23591-อาค้ารบอมเบย์เบอร์มาร์

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ� งแว็ดล้อม. (๒๕๕๖). ความรู้ด้ำานการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
แหล่งมรดำกโลกสำาหรับีเยาวชน. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๖ สิงหาค้ม ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์่: www.onep.go.th/ 
nced/wp-content/uploads/2016/09/เอกสารค้ว็ามรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้้มค้รองแหล่งมรดกโลก-สำาหรับเยาว็ชน.pdf

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๕๘). การอนุรักษ์สิ�งแวดำล้อมธิรรมชาติ่.  
[ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๖ สิงหาค้ม ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์่: www.onep.go.th/nced/wp-content/uploads/ 
2016/09/Final-ANURAK_book.pdf
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔ก). ระบีบีฐานข้้อมูลสิ�งแวดำล้อมธิรรมชาติ่.  
[ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๖ สิงหาค้ม ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์่: https://naturalsite.onep.go.th/

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาต่ิและสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔ข้). รายงานผลการต่ิดำต่ามการประเมินคุณ์ภาพ 
สิ�งแวดำล้อมและระบีบีนิเวศข้องแหล่งธิรรมชาติ่อันควรอนุรักษ์ประเภทนำ�าต่ก ภูเข้า ธิรณี์สัณ์ฐานและ 
ภูมิลักษณ์วรรณ์า และถำ�า ประจำำาปีงบีประมาณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์ 
คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔. (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาติ่และสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔ค้). สถานการณ์์สิ�งแวดำล้อมทางธิรรมชาติ่ ศิลปกรรม  
เมืองเก่า และมรดำกโลก พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔. (เอกสารอัดสำาเนา)

หััวข้อ ๒.๑๑ ก�รเป่ล่้�ยนำแป่ล้งสภ�พภูม่อ�ก�ศิแล้ะภัยพ่บัต่

กรมทรัพยากรธ์รณ่์. (๒๕๖๔). สถานการณ์์ทรัพยากรธิรณี์วิทยาข้องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธ์ารณ์ภัย. (๒๕๖๔). สถานการณ์์ภัยแล้ง นำ�าท่วม และภัยพิบัีติ่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมอนามัย. (๒๕๖๔). การจัำดำการความเสี�ยงจำากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับีแผนงานด้ำานสาธิารณ์สุข้.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมอุตุ่นิยมวิ็ทยา. (๒๕๖๔ก). สภาวะอากาศข้องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔,  
จากเว็็บไซต์่: http://climate.tmd.go.th/content/category/17

กรมอุตุ่นิยมวิ็ทยา. (๒๕๖๔ข้). ปริมาณ์ฝั่นรายเดืำอนและรายปีข้องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบีเทียบีกับีค่าปกติ่  
(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓). [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑ สิงหาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: http://climate.tmd.go.th/gge/ 
R-dev20.pdf

กรมอุทยานแห่งชาติ่ สัต่ว์็ป่า และพันธ์ุ์พ่ช. (๒๕๖๔). ผลการดำำาเนินงานที�เกี�ยวกับีการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้ำานป่าไม้.  
ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

กรมอุทกศาสต่ร์. (๒๕๖๔). ระดัำบีนำ�าทะเลเฉลี�ยสัมพัทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๖๓. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ์รรมชาต่ิและสิ�งแว็ดล้อม. (๒๕๖๔). สถานการณ์์เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ข้องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (๒๕๖๔). สถานการณ์์พลังงานในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบ 
การจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

สำานักงานราชบัณ์ฑิิต่ยสภา. (๒๕๕๐). ระดัำบีทะเลปานกลาง. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๒๕ มิถุุนายน ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่:  
https://dictionary.orst.go.th/index.php

องค้์การบริหารจัดการก๊าซเร่อนกระจก (องค้์การมหาชน). (๒๕๖๔). การดำำาเนินการดำ้านการบีริหารจำัดำการก๊าซีเรือนกระจำก  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมูลประกอบการจัดทำารายงานสถุานการณ์์คุ้ณ์ภาพสิ�งแว็ดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอัดสำาเนา)

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2020. THAILAND THIRD BIENNIAL  
UPDATE REPORT. Retrieved December 25, 2020 from website: http://climate.onep.go.th/ 
wp-content/uploads/2021/01/BUR3_Thailand_251220-.pdf
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บทท่� ๓ ป่ระเด็นำสถ�นำก�รณ์์ส่�งแวดล้้อมท่�สำ�คัุญ พ.ศิ. ๒๕๖๔

๓.๑ ก�รนำำ�ขยะไป่ผล่้ตกระแสไฟฟ้�

การไฟฟ้าฝ่ั่ายผลิต่แห่งประเทศไทย. (๒๕๖๒). เจำาะลึก ‘เชื�อเพลิง’ ผลิต่ไฟฟ้า ต้่องดูำให้ครบีทุกด้ำาน.  [ออนไลน์].  
ค้้นเม่�อ ๑๓ พฤษภาค้ม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์่: https://www.egat.co.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=2904:20190130-mis01&catid=49&Itemid=251

กรมค้ว็บคุ้มมลพิษ. (๒๕๖๑). เอกสารประกอบีการประชุมหารือ เรื�อง ก้อนเชื�อเพลิงข้ยะ (RDF) ทางออกข้องการ
กำาจัำดำข้ยะชุมชน. [ออนไลน์]. ค้้นเม่�อ ๑๓ พฤษภาค้ม ๒๕๖๔, เว็็บไซต์่: http://infofile.pcd.go.th/Waste/ 
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