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ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ 

(๑๓) กําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตองเสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้ง เพ่ือประโยชนในการจัดทํานโยบายและ
วางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ จึงตองมีการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่ งแวดลอมของประเทศอยางตอเนื่ อง  เ พ่ือให ทันตอสถานการณปญหาสิ่ งแวดลอม ท่ี มี                            
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพ่ือนําไปใชประโยชนสําหรับเปนขอมูลทางวิชาการในการกําหนด
แนวทางปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                 
(ศูนยสิ่งแวดลอม) เปนท่ีปรึกษาดําเนินโครงการการติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือบูรณา
การการบริหารจัดการ และการรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษา                 
และจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใตการกํากับดูแลทางวิชาการ
จากคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดดําเนินการจัดทํา                
รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดตลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเสร็จ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ มหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต (ศูนยสิ่งแวดลอม) จึงไดกําหนดใหมีการสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ            
ตอรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือนําไปปรับปรุงรางรายงาน
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความสมบูรณ กอนนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

บทนํา 

สวนที่ ๑ 

๑ 

 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑.๑ วัตถุประสงค 

  เพ่ือนําเสนอรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน สําหรับนํามาปรับปรุงรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความถูกตอง ชัดเจนและสมบูรณและจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตอไป 

๑.๒ วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หองเมยแฟร บอลรูม ซี  
ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร 

๑.๓ กลุมเปาหมาย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทองถ่ิน สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน 
องคการมหาชน ผูทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน จํานวน ๑๕๐ คน 

๑.๔ รูปแบบการจัดประชุม 

ชวงท่ี ๑ เปนการนําเสนอ “รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐” 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ 

ชวงท่ี ๒ เปนการแสดงขอคิดเห็นตอ “รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ชวงท่ี ๓ เปนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ “รางรายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

๑.๕ ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน เพ่ือนําไปปรับปรุง “รางรายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐” ใหมีความสมบูรณ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติและคณะรัฐมนตรี ตอไป 

 

 

 

 

๒ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 ๒.๑ ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 

 

สถานการณ ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติและเปน
แหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงสถานการณการใชท่ีดินใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙ พบวา สัดสวน
พ้ืนท่ีสวนใหญถูกใชประโยชนเพ่ือการเกษตร คิดเปนรอยละ ๕๕.๔๒ ของพ้ืนท่ีประเทศ รองลงมาเปน
พ้ืนท่ีปาไม รอยละ ๓๓.๐๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ และท่ีเหลืออีกรอยละ ๑๑.๕๘ แบงออกเปน พ้ืนท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง รอยละ ๕.๕๙ ๓.๑๓ และ ๒.๘๖ ของพ้ืนท่ีประเทศ ตามลําดับ (ตารางท่ี ๑) 
โดยปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ประกอบดวย ๒ ปจจัยหลัก คือ ปจจัยทางดาน
กายภาพ และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยปจจัยทางกายภาพคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิด
การใชท่ีดินท่ีหลากหลาย เชน ลักษณะดิน ภูมิประเทศ และระบบชลประทาน เปนตน  สําหรับปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ไดแก จํานวนประชากร นโยบาย
สงเสริมของรัฐ ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังพบวา  
การถือครองท่ีดินของประเทศไทยมีลักษณะแบบกระจุกตัว และถูกนําไปใชผิดประเภท ซ่ึงนําไปสู
ปญหาความขัดแยงและความเหลื่อมล้ําในการใชท่ีดิน โดยสัดสวนผูถือครองท่ีดินนอยกวา ๕ ไร  
มีจํานวนถึง รอยละ ๘๐.๑๙ แบงออกเปน ผูถือครองท่ีดินนอยกวา ๑ ไร รอยละ ๕๐.๖๔ และผูถือ
ครองท่ีดินระหวาง ๑-๔ ไร รอยละ ๒๙.๕๕ ในขณะท่ีผูถือครองท่ีดิน ตั้งแต ๕๐ ไรข้ึนไป มีสัดสวน
เพียงรอยละ ๐.๒๕ (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, ๒๕๕๘)  

ผลกระทบ การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรโดยขาดมาตรการควบคุม  
การอนุรักษดินและน้ําท่ีถูกตอง สงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ปญหาการชะลางพังทลาย
ของดิน และปญหาดินโคลนถลมตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของดิน                
ซ่ึงเกิดจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินเนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพเกิดจากการ
สะสมของสารเคมีจากการเกษตร ไดแก การใชปุยเคมี ยาฆาแมลง และสารกําจัดวัชพืชทางการเกษตร 
(ตารางท่ี ๒) ท้ังนี้ การใสปุยเคมีลงไปในดินในจํานวนมาก หรือใสติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินเสื่อม
โทรมได คือ สภาพดินเปนกรดมากข้ึน ดินเปนเกลือมากข้ึน สงผลใหสภาพทางฟสิกสของดินเสียจนไม
เหมาะสมตอการเกษตร สงผลใหผลผลิตตอไรตํ่า เกษตรกรเกิดภาวะหนี้สิน ซ่ึงเปนเปนปญหาเรื้อรัง
ของการเกษตรในประเทศไทย 

 
   
 

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรายสาขา 

สวนที่ ๒ 

๓ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑ พ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศไทย จําแนกตามประเภทการใชท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒  
 พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

 

ประเภทการใชที่ดิน 

เน้ือที่ (ไร) การเปลี่ยนแปลง 
พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๕๙ 
พ.ศ.  

๒๕๕๑-๒๕๕๒๑ 
พ.ศ.  

๒๕๕๓-๒๕๕๖๑ 
พ.ศ.  

๒๕๕๘-๒๕๕๙๒ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สราง 

๑๕,๑๑๑,๘๐๐ ๑๖,๕๒๑,๙๓๓ ๑๗,๙๑๘,๙๘๔ 
๒,๘๐๗,๑๘๔ 

พื้นที่พื้นที่เกษตรกรรม ๑๗๑,๕๘๕,๕๕๖ ๑๗๔,๓๐๖,๐๔๒ ๑๗๗,๖๘๙,๑๘๙ ๖,๑๐๓,๖๓๓ 

พื้นที่ปาไม ๑๑๓,๑๗๐,๑๓๖ ๑๐๙,๒๖๐,๙๔๙ ๑๐๕,๘๔๖,๓๕๖ - ๗,๓๒๓,๗๘๐ 

พื้นที่แหลงน้ํา ๘,๘๑๒,๓๕๒ ๘,๙๘๒,๗๕๑ ๙,๑๘๑,๕๒๖ ๓๖๙,๑๗๔ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (พื้นที่
รกราง เหมืองแร บอลูก
ลัง และบอทราบ) 

๑๒,๐๑๗,๐๔๓ ๑๑,๖๒๕,๒๑๒ ๑๐,๐๖๐,๘๓๒ - ๑,๙๕๖,๒๑๑ 

รวม ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗  

หมายเหตุ : ใชการคํานวณเนื้อท่ี โดยการวิเคราะหจากเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 
ท่ีมา : ปรับปรุงขอมูลจาก ๑ กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๕๘)  ๒กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๕๙ก) 
 
ตารางท่ี ๒ ปริมาณและมูลคาการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

หนวย : ปริมาณ : ตัน 
มูลคา : ลานบาท 

 

พ.ศ. 

สารเคมี 

สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง 
สารปองกันและ 
กําจัดโรคพืช 

ประเภทอ่ืนๆ รวม 

ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

๒๕๕๕ ๑๐๖,๘๖๐ ๑๑,๒๙๔ ๑๖,๗๙๗ ๓,๖๘๖ ๖,๙๗๒ ๓,๘๘๓ ๓,๗๔๘ ๔๙๔ ๑๓๔,๔๘๐ ๑๙,๓๗๘ 

๒๕๕๖ ๑๓๗,๐๔๙ ๑๔,๘๗๓ ๒๑,๔๘๕ ๔,๒๐๑ ๑๐,๓๕๐ ๔,๘๒๘ ๓,๙๔๒ ๕๑๔ ๑๗๒,๘๒๖ ๒๔,๔๑๖ 
๒๕๕๗ ๑๑๗,๖๔๕ ๑๓,๔๓๕ ๑๓,๙๑๐ ๔,๐๑๓ ๑๐,๙๘๘ ๔,๗๐๘ ๔,๘๓๒ ๖๕๖ ๑๔๗,๓๗๕ ๒๒,๘๑๒ 

๒๕๕๘ ๑๑๙,๙๗๑ ๑๑,๐๑๖ ๑๒,๙๒๗ ๓,๖๘๔ ๑๑,๐๘๘ ๓,๘๓๙ ๕,๕๖๐ ๗๘๗ ๑๔๙,๕๔๖ ๑๙,๓๒๖ 

๒๕๕๙ ๑๒๕,๕๙๖ ๙,๖๘๘ ๑๖,๐๕๖ ๓,๘๙๙ ๑๒,๙๑๕ ๔,๕๐๓ ๖,๑๑๗ ๒,๔๘๕ ๑๖๐,๖๘๔ ๒๐,๕๗๕ 
 

หมายเหตุ : ประเภทอ่ืนๆ ไดแก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกําจัดหอย
และหอยทาก สารกําจัดไร ไสเดือนฝอย สารกําจัดหนู 
ท่ีมา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๖๐) 
 

๔ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ในสวนของปญหาดินโคลนถลม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเดือนมกราคม พบวา มีการประกาศ
แจง เตือนในหลายครั้ ง  อาทิ สถานการณภัยพิบัติ  น้ํ าทวมฉับพลัน น้ํ าปาไหลหลาก และ 
ดินโคลนถลม ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวา (ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ, ๒๕๖๐) ซ่ึงจากการประเมิน
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีไดทําการศึกษาพ้ืนท่ีเกษตรท่ัวประเทศท่ีเสี่ยงตอการเกิดดินโคลนถลม พบวา  
มีพ้ืนท่ีเสี่ยงดินโคลนถลมถึง ๕.๗ ลานไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๒ จังหวัด แยกเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 
๕๕๖,๗๘๔ ไร ความเสี่ยงปานกลาง ๕.๑ ลานไร โดยพบมากในภาคเหนือ รอยละ ๔๘.๘๖ ของพ้ืนท่ี
เสี่ยง รองลงมา คือ ภาคใต รอยละ ๒๘.๗๗ นอกจากนี้พบในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก รอยละ ๑๕.๖๖ ๓.๕๙ และ ๓.๑ ตามลําดับ (กรมควบคุมโรค, ๒๕๕๘ : ดัดแปลง
มาจากกรมพัฒนาท่ีดิน) 

การดําเนินงาน จากสถานการณผลกระทบทางดานทรัพยากรดินและการใชท่ีดินท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบัน รัฐบาลไดเล็งเห็นปญหาของระบบการบริการจัดการท่ีดินของประเทศ ซ่ึงมีหนวยงาน
บริหารจัดการท่ีดินกระจายอยูในสวนราชการตางๆ จึงสงผลใหการบริหารจัดการท่ีดินขาดความเปน
เอกภาพ เครื่องมือท่ีมีอยูมีขอจํากัดตอการบริหารจัดการท่ีดินใหมีประสิทธิภาพและการสรางความ
เปนธรรมในสังคม และเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๗ และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป การดําเนินงานในชวงแรกไดมุงเนนการจัดการท่ีดินใหแกผูอยากไรท่ีไม
มีท่ีดินทํากิน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ซ่ึงท่ีผานมาในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ไดมีการดําเนินงานทางดานนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐)  

ขอเสนอแนะ จากสถานการณปญหาของทรัพยากรดินและการใชท่ีดินท่ีไดกลาวมา
ขางตน แนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนใหมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการ ดังนี้  
   ๑) สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาและบริหารจัดการการใช
ประโยชนท่ีดินทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบ Smart Farmer โดยการใหความรู
ดานการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และภูมิปญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกันในการพัฒนาการเกษตร 
   ๓) สรางเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับเกษตรกร และกลุม
เกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาดินเสื่อมโทรม และสรางการยอมรับในการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  
   ๔) ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปองการและควบคุมการถือครอง
ท่ีดินของชาวตางชาติ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบของภาครัฐ กอนและหลังการจดทะเบียน
การถือครองท่ีดิน การเพ่ิมบทลงโทษ และการประสานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและทองถ่ิน 

 

 
 

๕ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๒ ทรัพยากรแร 
 

 สถานการณ ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ                 
ของประเทศ เปนวัตถุดิบพ้ืนฐานของท้ังอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําตางๆ ปจจุบัน             
การพัฒนาเพ่ือนําทรัพยากรแรมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ในชวง ๒๕๕๕–๒๕๕๘ 
พบวา มูลคาการผลิตแรในประเทศไทย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๒๐ ตอป และใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เดือนมกราคม–กันยายน) มีมูลคาการผลิตแร ประมาณ ๕๕,๗๓๖.๐ ลานบาท แรท่ีมีปริมาณการผลิต
มากท่ีสุด ๓ อันดับแรก คือ หินปูนในภาคอุตสาหกรรมกอสราง หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต                 
ซ่ึงเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมในประเทศ และโลหะเงิน ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาท้ังสาม
ชนิด สวนแรท่ีมีมูลคาการผลิตสูงท่ีสุดคือ หินปูนในภาคอุตสาหกรรมกอสรางเชนกัน ในขณะท่ีมูลคา 
การบริโภคใน พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘ พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๔๖ ตอป โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เดือนมกราคม–มิถุนายน) มีมูลคาการบริโภครวมแรทุกชนิด ประมาณ ๓๘,๓๙๙.๐ ลานบาท โดยแร
ท่ีมีปริมาณการบริโภคสูงท่ีสุดสามอันดับแรก คือ หินปูนในภาคอุตสาหกรรมกอสราง หินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมซีเมนต และลิกไนต ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาทั้งสามชนิดเชนกัน สําหรับ
มูลคาการนําเขา–สงออกแร ใน พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบวา ประเทศไทยขาดดุลการคาทรัพยากรแร
มาโดยตลอด โดยมีมูลคาการสงออกแรมีแนวโนมลดลงรอยละ ๑๑.๑๕ ตอป โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙                
มีมูลคาสงออกแร ประมาณ ๑๖,๖๕๓.๐ ลานบาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีมูลคาสงออกแร 
ประมาณ ๑๗,๔๓๖.๐ ลานบาท แรท่ีมีมูลคาการสงออกสูงท่ีสุดคือ แรโลหะดีบุก สวนมูลคาการนําเขา
แร ใน พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ มีแนวโนมลดลงรอยละ ๒.๐๐ ตอป โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลคาการ
นําเขาแร ประมาณ ๕๗,๘๗๔.๐ ลานบาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีมูลคาการนําเขาแร ประมาณ 
๖๑,๙๗๙.๐ ลานบาท แรท่ีมีมูลคาสูงสุด คือ ถานหินบิทูมินัส ท้ังนี้ การนําเขาแรท่ีมีแนวโนมลดลง 
เนื่องจากการเล็งเห็นการเพ่ิมมูลคาและประโยชนของการผลิตแร เพ่ือใชบริโภคภายในประเทศเพ่ิม
มากข้ึน (รูปท่ี ๑) ในดานการประกอบกิจการเหมืองแรในประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ พบวา 
มีจํานวนประทานบัตรแรท่ีไดรับอนุญาตและยังไมสิ้นอายุ จํานวน ๑,๐๒๐ แหลง ซ่ึงเปดดําเนินการ 
จํานวน ๕๙๗ ราย ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) ท่ีมีจํานวนประทานบัตรแร 
จํานวน ๑,๑๕๐ แหลง และเปดดําเนินการ ๙๓๔ แหลง ท้ังนี้ ประเทศไทยมีการสํารวจและประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรแรมาอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรธรณี ไดทําการสํารวจและ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรแร ภายใตโครงการเรงจัดทําแนวเขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรณี 
จํานวน ๓ กิจกรรม ไดแก (๑) การประเมินศักยภาพแหลงหินอุตสาหกรรมเพ่ือการกอสราง                     
(๒) การสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรธาตุหายากและธาตุ กัมมันตรังสีแฝง และ                       
(๓) การประเมินปริมาณทรัพยากรแรตามระบบการจําแนกของสหประชาชาติ ๒๐๐๙ (UNFC-2009) 
(โพแทช-เกลือหิน) นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวามีการรองเรียนจากผลกระทบอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแรและทรัพยากรแร ผานชองทาง ๑๑๑๑ ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น 
๑๒ ครั้ง ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีจํานวนการรองเรียน ๓๐ ครั้ง  
 
 

๖ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 รูปท่ี ๑ มูลคาการผลิต การบริโภค การสงออกและการนําเขาแรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
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หมายเหตุ : มูลคาการผลิตทรัพยากรแร เปนขอมูลสรุประหวางเดือนมกราคม–กันยายน ๒๕๕๙ 
 มูลคาการบริโภคทรัพยากรแร เปนขอมูลสรุประหวางเดือนมกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
ผลกระทบ การประกอบกิจการเหมืองแรทุกชนิดทุกประเภท จะกอใหเกิดผลกระทบ                

ตอสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากการดําเนินการท้ังสิ้น โดยท่ัวไปการทําเหมืองแรสงผลกระทบ                
ตอสิ่งแวดลอม ๒ ประการ ไดแก (๑) ผลกระทบท่ีเกิดจากตัวแร (Indigenous effects) กลาวคือ  
เม่ือมีการทําเหมืองแรเพ่ือนําแรธาตุตางๆ มาใช ในสายแรบางชนิด เชน ตะก่ัว สังกะสี แมงกานีส 
โครเมียม ขณะท่ีทําการขุดแรเหลานี้อาจปะปนลงในแหลงน้ําและดิน ซ่ึงพืชท่ีกําลังเจริญเติบโตอยูนั้น
เกิดการสะสมแรธาตุดังกลาว จนสามารถถายทอดมายังคนโดยตรงหรือการหวงโซอาหาร อาทิ การทํา
เหมืองแรปรอท ทําใหคนงานและสิ่งมีชีวิตในบริเวณเหมืองและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับสารพิษไปดวย 
และ (๒) ผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินการ (Operation effects) เชน การเปดหนาดินกอใหเกิด
การชะลางและพังทลาย น้ําขุนขนในทะเลบริเวณใกลเคียงกับการขุดแรในทะเล เปนตน  

การประกอบกิจการดานเหมืองแรยังเปนอุปสรรคสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรดานอ่ืนๆ 
เชน ทรัพยากรดิน เปนตน การทําเหมืองแรจําเปนตองมีการขุดระเบิดหรือฉีดน้ํา เพ่ือนําแรซ่ึงมักอยู
ใตดินออกมา ดินท่ีเกิดจากการทําเหมืองแรจะไหลลงไปพรอมกับน้ําลงสูแมน้ําลําคลอง ทําใหดินเกิด
ความสูญเสียความอุดมสมบูรณ ดินท่ีผานการทําเหมืองแรแลว จึงขาดความอุดมสมบูรณอยางเดนชัด 
นอกจากนี้พ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมืองแลวจะเปนหลุม เปนบอ ไมสามารถนํามาใชประโยชนได เนื่องจาก
น้ําขุนขนจากการฉีดน้ําแยกแรออกจากดินหรือโคลน เกิดจากการแพรกระจายออกไป หากเปนพ้ืนท่ี
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ในทะเลตะกอนขุนขนจะกระจายไปตามอิทธิพลของกระแสน้ํา คลื่น และลม ซ่ึงยากแกการควบคุม 
ทําใหคุณภาพของน้ําทะเลเสียหาย นอกจากนี้ยังทําใหน้ําธรรมชาติเกิดการตื้นเขินมีผลตอสัตวน้ํา              
คือ การทําลายแหลงวางไข แหลงอาหาร ท่ีอยูอาศัย ทรัพยากรปาไม การทําลายทรัพยากรปาไม  
เพ่ือความสะดวกคลองตัว ตั้งแตสํารวจจนกระท่ังขุดเจาะไดแลวนําไปสงยังผูรับซ้ือ ปาจะถูกถากถาง
เพ่ือการสํารวจ เม่ือพบแรแลวปาจะถูกทําลายอยางถาวร ทรัพยากรอากาศ การทําเหมืองแร
โดยเฉพาะเหมืองบนบกจะตองมีการระเบิด ทุบ บด หรือปนหิน การขนสงเลียงลําเลียงแรจากเหมือง
แรทําใหเกิดฝุนละอองมาก ฝุนเหลานี้กระจายและถูกพัดพาไปในอากาศ ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอมนุษย 
สัตว และพืชท่ีอยูใกลเคียงได 

การดําเนินงาน จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทําเหมืองแรและโรงแตงแรขางตน 
ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ การดําเนินงานท่ีสําคัญดานการบริหารจัดการทรัพยากรแร ไดแก  
การประกาศใชพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ โดยจะมีผลใชบงัคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
กลาวคือมีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานดานการ
สงเสริมการทําเหมืองแรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หนึ่งในโครงการท่ีสําคัญ คือ โครงการเหมืองแร 
สีเขียว (Green Mining Standard) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรางวัลแกกิจการเหมืองแรท่ีมีการพัฒนา
ทรัพยากรแรข้ึนมาใชประโยชนอยางเหมาะสม โดยกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดและ 
เปนการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสถานประกอบการไดรับรางวัลท้ังสิ้น  
๑๐๓ ราย โครงการการสงเสริมมาตรฐานสถานประกอบการชั้นดี เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
อุตสาหกรรมแรใหเปนไปอยางมีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยจัดลําดับสถาน
ประกอบการท่ีกํากับดูแล ประกอบดวย สถานประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบ 
โลหกรรม โรงงานโม บด หรือยอยหิน และโรงงานทําเกลือสินเธาว เพ่ือยกระดับสถานประกอบการ 
ใหอยูในระดับท่ีดี ท้ังในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน พรอมท้ังกําหนดสิทธิ
ประโยชน โดยดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน การจัดทํามาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (Standard for Corporate Social Responsibility 
Department of Primary Industries and Mines: CSR-DPIM) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และประกาศ
ใหผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร โรงงานโม บด หรือยอยหิน และโรงประกอบโลหกรรม                  
นํามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรไปใชปฏิบัติ ท้ังนี้ ในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีผานมา กลาวคือการติดตามการดําเนินงานของกิจการเหมืองแรท่ีเขาขายประเภท
โครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental 
Health Impact Assessment; E-HIA) รวมถึงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environment Impact Assessment; SEA) ซ่ึงไดมีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่ งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศใน                       
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงในรายละเอียดได
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กําหนดใหโครงการหรือกิจการการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรชนิดตางๆ ตองดําเนินการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) และหนวยงานอนุญาต เพ่ือพิจารณาผานความเห็นชอบกอนดําเนินกิจการได 

 
ขอเสนอแนะ จากแนวโนมสถานการณทรัพยากรแร ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรม และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเปนอยางมาก นอกจาก              
การเปนปจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแลว และในการประกอบกิจการเหมืองแร ซ่ึงกระบวนการ
หรือข้ันตอนในการผลิตอาจสงผลกระทบตอการปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม กอใหเกิดอันตราย 
ตอมนุษย รวมถึงระบบนิเวศตางๆ ในสิ่งแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ีได ดังนั้น แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรแร มีดังนี ้

๑) การพัฒนาจัดทํารายงานการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแรภายในประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยครอบคลุม 
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงกลยุทธทุกมิติรอบดาน  
 ๒) การสงเสริมการนําเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการประเมินศักยภาพและพัฒนาแหลงแร 
เพ่ือใหเกิดความถูกตอง แมนยํา และเหมาะสมกับสถานการณและการใชประโยชนในยุคปจจุบัน  

๓) การสงเสริมความรวมมือเพ่ือพัฒนาแหลงแรระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหภาคเอกชน
ดําเนินการพัฒนาแหลงแรอยางถูกหลักวิชาการ โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในดานการสํารวจและ
ขอมูลทางวิชาการ และสรางแรงจูงใจดานการสํารวจแร และพัฒนาแหลงแรขนาดใหญ  
  ๔) การสงเสริมและสนับสนุนการใชแรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือใหการใช
ทรัพยากรแรท่ีใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดยสงเสริม
ใหมีการนําแรหายากมาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แตงแรดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใหไดมาตรฐานคุณภาพแรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ๕) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหเกิดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากรแร 
ของประเทศในอนาคต 
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  ๒.๓ พลังงาน 
 

สถานการณ พลังงานเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ในการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชน และเปนปจจัยพ้ืนฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงตองมีการจัดหา
พลังงาน ใหสอดคลองกับความตองการข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตอบสนองความตองการใชในกิจกรรม
การผลิตตางๆ ไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปจจัยหลายดาน อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
และราคาพลังงาน ประเด็นดานการเมือง รวมท้ังปญหาโลกรอนและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม            
ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอสถานการณการใชและการจัดหาพลังงานของประเทศ
ในภาพรวม ท้ังนี้ ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบวา ประเทศไทยมีแนวโนมการผลิตพลังงานข้ันตน
เพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการผลิตพลังงานข้ันตน ๕๐,๙๓๙ พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ สูงข้ึนเล็กนอยจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเปนอัตราการเจริญเติบโต รอยละ ๐.๖ โดยสัดสวน           
การผลิตพลังงานข้ันตนประเภทกาซธรรมชาติมีสัดสวนสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๖๖.๐ รองลงมาคือ 
น้ํามันดิบ ลิกไนต คอนเดนเสท และพลังน้ํา คิดเปนรอยละ ๑๖.๐, ๙.๐, ๘.๐ และ ๑.๐ ตามลําดับ 
การนําเขา (สุทธิ) พลังงานข้ันตน ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง            
ตามความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการนําเขาพลังงานข้ันตน ๖๓,๗๙๒ 
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๑.๙ สวนใหญเปนการนําเขาน้ํามันดิบ         
ถานหิน และกาซธรรมชาติ การใชพลังงานข้ันสุดทาย  ของประเทศไทยในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
พบวา ในภาพรวมพลังงานท้ังหมดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา        
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๘๕,๑๓๒ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพ่ิมสูงข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉลี่ยรอยละ 
๒.๑๐ โดยเปนการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทายจากพลังงานประเภทน้ํามันสําเร็จรูปและไฟฟา 
คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๐ ท้ังนี้ เนื่องจากราคาน้ํามันไดทรงตัวอยูในระดับต่ํา และการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพลังงานข้ันสุดทายท่ีมีอัตราการใชเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ น้ํามัน
สําเร็จรูป คิดเปนรอยละ ๔.๒๐ รองลงมาคือ ไฟฟา คิดเปนรอยละ ๒.๗๐ ในขณะท่ีกลุมพลังงานจาก
ถานหิน มีอัตราการใชลดลงถึงรอยละ ๕.๔ ในขณะท่ีกาซธรรมชาติมีอัตราการใชลดลงเล็กนอย       
คือ รอยละ ๐.๖๐  

ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแนวโนมการใชพลังงานทดแทนทุก
ประเภทสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีปริมาณการใชพลังงานทดแทน ๑๑,๐๕๐ 
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีการใชพลังงานทดแทน ๑๐,๐๗๖ พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ ท้ังนี้ สวนใหญจะเปนการใชในรูปของพลังงานความรอน ๗,๑๘๒ พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ รองลงมาคือ พลังงานไฟฟา ๒,๑๒๒ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ และเชื้อเพลิงชีวภาพ 
๑,๗๔๗ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ และเม่ือพิจารณาสัดสวนการใชพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ประเภทตางๆ พบวา มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนตอการใชไฟฟารวมท้ังหมด คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๙ มากกวา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทน ๑๐.๐๗ สัดสวนปริมาณการใชพลังงานความรอนจาก
พลังงานทดแทนอยูท่ีรอยละ ๒๑.๓๖ มากกวา พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีรอยละ ๑๙.๓๙ สัดสวนปริมาณการใช
พลังงานความรอนจากพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีรอยละ 

๑๐ 
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๒๓.๗๕ มาเปนรอยละ ๒๕.๓๕ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสําหรับสัดสวนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงรวมในภาคขนสง ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูท่ีรอยละ ๕.๘๐ ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีรอยละ ๖.๘๒ เชนเดียวกันกับสัดสวนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอการใชน้ํามันเบนซิน
และดีเซลในภาคขนสง ท่ีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีรอยละ ๘.๙๑ มาเปนรอยละ ๑๐.๙๗ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙  

สําหรับการใชพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
ประเทศไทย พบวา มีแนวโนมลดลง แตสวนใหญจะเปนการใชพลังงานไฟฟาท่ีไดจากพลังงานชีวมวล 
กาซชีวภาพ และแสงอาทิตย โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน 
๑๒,๖๓๓ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ี ๑๔,๐๓๗ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ 
คิดเปนสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายท้ังหมด อยูท่ีรอยละ ๑๔.๘ ลดลง
รอยละ ๑.๗ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี ้เนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 
ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณวัตถุดิบจากการเกษตรท่ีนํามาผลิตพลังงาน
หมุนเวียนบางประเภทลดลงจากการประสบปญหาภัยแลงและภัยธรรมชาติ และความตองการใช
พลังงานข้ันสุดทายของประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

เม่ือพิจารณาภาพรวมในดานประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยดูจากดัชนีความเขมขน
ของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบวา การใชพลังงานเพ่ือให
ไดมาซ่ึงผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ๑ หนวย (ตามสกุลเงิน) ของประเทศไทย มีแนวโนม
คอนขางคงท่ี อยางไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ เทากับ ๘.๖๔ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาท ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘  
ท่ีสัดสวน ๘.๙๓ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาท ซ่ึงคา EI ท่ีลดลงแสดงถึงการใชพลังงานของ
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน นอกจากนี้ การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ ยังพิจารณาถึง
คาความยืดหยุนของการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) โดยในชวง 
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบวา ความยืดหยุนของการใชพลังงานในประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดีข้ึน               
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ คาความยืดหยุนของการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (EE) ของ
ประเทศไทยอยูท่ี -๐.๐๕ ลดลงเม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีคาเทากับ ๐.๘๗ ซ่ึงแสดงถึงการใช
พลังงานของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพดีมากข้ึน  

ผลกระทบ ปญหาอันเกิดจากกระบวนการผลิตและการใชพลังงาน พบวา กอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม และเปนประเด็นท่ีองคกรจากนานาประเทศ 
ใหความสําคัญท่ีตองเรงหาแนวทางรับมือและแกไข เนื่องจากแนวโนมท่ีสูงข้ึนของการใชพลังงานจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนสาเหตุใหเกิดการสะสมของกาซเรือนกระจก ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ภาวะโลกรอน หรือภาวะท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทย ในการศึกษา
สถานการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากภาคการใชพลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน พบวา ประเทศไทยมี
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากภาคการใชพลังงาน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รอยละ ๑.๔ ซ่ึงสอดคลองกับการใชพลังงานของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔.๔ โดยการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) เพ่ิมข้ึนทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเวนภาคอุตสาหกรรม ไดแก ภาคการผลิต
ไฟฟา สัดสวนการปลอยกาซ CO2 สูงสุด คือ รอยละ ๓๘ มีการปลอยกาซเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๔ 
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รองลงมาเปนภาคการขนสง สัดสวนการปลอยกาซ CO2 อยูท่ีรอยละ ๒๘ มีการปลอยกาซเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๔.๐ และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ (ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน) สัดสวนการปลอยกาซรอยละ ๘.๐  
มีการปลอยกาซเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๕ สวนภาคอุตสาหกรรม พบวาสัดสวนการปลอยกาซ CO2 อยูท่ี
รอยละ ๒๖ มีการปลอยกาซลดลงรอยละ ๑.๖  ท้ังนี้ ภาคการผลิตไฟฟาเปนภาคท่ีมีสัดสวนการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มากท่ีสุด และน้ํามันเปนเชื้อเพลิงหลักท่ีมีการปลอยกาซ CO2                  
มากท่ีสุด การเปรียบเทียบดัชนีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ภาคพลังงานของประเทศไทย
กับตางประเทศ พบวา ประเทศไทยยังคงมีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตอการใช
พลังงานต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก และมีแนวโนมคอยๆ ลดลง ในขณะท่ีอัตราการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ตอหนวยการผลิตไฟฟา (kWh) ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของโลก และมี
แนวโนมคอยๆ ลดลงเชนกัน 

ผลกระทบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล  
ซ่ึงนอกจากจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโลกผานการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะกาซ
คารบอนไดออกไซดแลว การเผาผลาญพลังงานฟอสซิลเพ่ือใชเปนแหลงพลังงานในกิจกรรมตางๆ                 
ของมนุษยยังกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน               
เขตเมือง และเขตอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงมลพิษอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงท่ีสําคัญ ไดแก 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน  ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน กาซออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ซ่ึงกาซ NOx และ 
VOCs นี้ สามารถทําปฏิกิริยาเกิดเปนกาซโอโซนบนผิวดิน กอใหเกิดอันตรายในระบบทางเดินหายใจของ
มนุษยได นอกจากนี้ ผลกระทบจากการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน คือ การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมมากข้ึน
และสะสมในชั้นบรรยากาศโลก กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ในการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน เปนหนึ่งในกระบวนการสําคัญท่ีหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงมักนําไปสูความขัดแยงหรือกรณีพิพาทระหวางหนวยงานภาครัฐ 
และกลุมคนในพ้ืนท่ี โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดเกิดกรณีความขัดแยงของโครงการสรางโรงไฟฟาถานหิน
กระบี่ ระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนอยางตอเนื่อง  

การดําเนินงาน ในการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรพลังงาน ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ไดแก                    
ดานนโยบายและแผนดานพลังงานท่ีสําคัญ คือ แผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ โดยกระทรวง
พลังงานไดทบทวนการจัดทําแผนพลังงาน ๕ แผนหลัก ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๙ ท่ีสอดคลองกับ
รอบของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดแก 
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนอนุรักษพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง  
โดยจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP2015) มุงเนนในการใหความสําคัญตอการสงเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนท่ีมีอยูภายในประเทศใหไดเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ดวยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม และการพัฒนา พลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชนรวมในมิติ               
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมแกชุมชน ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน อาทิ โครงการ
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สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) เพ่ือใหไดแผนกลยุทธแบบละเอียดและแผน          
เชิงสถาปตยกรรมของเมืองอัจฉริยะท่ีเหมาะสมกับสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริม
ในการลดการใชพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีเกิดจาก
การใชทรัพยากรพลังงาน อาทิ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงดําเนินการ
ควบคูกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองกับศักยภาพ 
และความเปนไปไดของระบบนิเวศ รวมท้ังความผาสุกของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงาน               
ในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรใหคุมคาโดยใชหลัก 3Rs และ Clean Technology การพัฒนา
ผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม (Eco Design–
Eco Product) การใหการรับรองผลิตภัณฑ ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษา
และวิเคราะหขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก เปนตน ซ่ึงโครงการตางๆ เหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมท่ีผูประกอบการสามารถเขารวมได เ พ่ือพัฒนาใหการประกอบกิจการเปนมิตร                      
ตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะ จากแนวโนมการใชพลังงานสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวง ๕ ปท่ีผานมา ซ่ึงสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีสําคัญคือ เกิดการสะสมของกาซเรือนกระจกทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล และปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน               
ท่ีลดลง เนื่องจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพ่ิมข้ึนเพราะราคาลดลงอยางตอเนื่อง และวัตถุดิบ
ทางการเกษตรในการผลิตพลังงานหมุนเวียนลดลงจากการประสบปญหาภัยแลงและภัยธรรมชาติ 
ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการใชพลังงานของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีแนวทางการดําเนินงาน 
ไดแก 
   ๑) การสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงานจากแหลงเชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุนการ
ใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนตางๆ โดยการสงเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนและใชพลังงานหมุนเวียนอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสรางความม่ันใจใหกับประชาชน สังคม 
และผูมีสวนไดสวนเสียถึงผลดีจากการใชพลังงานเหลานี้ 
   ๒) การจัดโครงการเพ่ือสงเสริมรูปแบบการอนุรักษพลังงานตางๆ ไดแก โครงการ
สํานักงานสีเขียว อาคารประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยการสรางแรงจูงใจใหเกิดการดําเนินการ เชน การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  
การลดหยอนภาษี เปนตน 
   ๓) การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในการประหยดัพลังงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานใหมากข้ึน หรือเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใช
พลังงาน แนวทางการสนับสนุนอาจอยูในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) หรือการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสะอาด เชน การลดหยอนภาษี เปนตน 
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๒.๔ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

  สถานการณ จากการสํารวจพ้ืนท่ีปาไมในชวง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๘ พบวา พ้ืนท่ีปาไม                    
ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๔๙ คิดเปนพ้ืนท่ี ๘.๐๘ ลานไร (รูปท่ี ๒) เนื่องจากการเปลี่ยน
มาตราสวนของแผนท่ีในการสํารวจ อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘ พ้ืนท่ีปาไมมีแนวโนม
ลดลง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ความตองการใชท่ีดินเพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พ้ืนท่ีอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ท้ังนี้  
เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีปาไมในแตละภาคของประเทศ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๘ จะเห็นไดวา ในแตละ
ภาค มีแนว โน ม พ้ืน ท่ีป า ไม ลดลง  โดย ในช ว ง  พ .ศ .  ๒๕๕๗ -๒๕๕๘  บริ เ วณภาค เหนื อ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี พ้ืนท่ีปาไมลดลงสวนภาคอ่ืนๆ มีพ้ืนท่ีปาไม เ พ่ิมข้ึน ท้ังนี้   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนพ้ืนท่ีปาไมลดลงมากท่ีสุด ลดลงจาก ๑๕,๗๔๘,๙๓๒.๒๓ ไร  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน ๑๕,๖๖๐,๑๖๖.๔๕ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ รองลงมา คือ ภาคเหนือ ลดลงจาก 
๕๖,๕๓๗,๔๘๓.๑๗ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน ๕๖,๔๙๖,๘๘๖.๒๓ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๘  สวนบริเวณท่ีมี
พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ บริเวณภาคกลาง เพ่ิมข้ึนจาก ๑๓,๘๖๓,๑๙๕.๓๖ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปน ๑๓ ,๙๑๘ ,๑๔๕.๘๓ ไร  ใน พ.ศ.  ๒๕๕๘ รองลงมา คือ ภาคตะวันออก เ พ่ิมข้ึนจาก 
๕,๐๗๖,๓๑๓.๕๖ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน  ๕,๐๙๑,๗๗๙.๑๖ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๘  และภาคใต 
เพ่ิมข้ึนจาก ๑๑,๐๕๙,๔๗๖.๓๓ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน  ๑๑,๐๗๔,๐๐๕.๑๗ ไร ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ 
(ตารางท่ี ๓) 
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รูปท่ี ๒ จํานวนและสัดสวนพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทย ตั้งแตปท่ีมีการสํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๘ 

 

 
 

ท่ีมา : กรมปาไม (๒๕๕๙ก) 
หมายเหตุ : พ้ืนท่ีปาไม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากการเปลี่ยนมาตราสวนแผนท่ี 
               ในการแปลผลภาพถายทางอากาศ 
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ตารางท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาไมในแตละภาคของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๘ 

 

พ.ศ. 
พ้ืนท่ี(ไร) 

รวม 
เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก ใต 

๒๕๔๗ ๕๗,๕๔๒,๗๖๒.๕๐ ๑๗,๕๕๙,๘๐๖.๒๕ ๑๓,๒๗๗,๐๓๑.๒๕ ๕,๑๕๐,๒๐๖.๒๕ ๑๑,๒๑๔,๕๕๖.๒๕ ๑๐๔,๗๔๔,๓๖๒.๕๐ 
๒๕๕๑ ๕๙,๔๒๑,๗๑๕.๓๓ ๑๗,๒๒๒,๒๑๓.๙๘ ๑๓,๘๙๒,๒๓๒.๐๑ ๕,๐๒๐,๘๗๒.๘๓ ๑๑,๖๘๓,๙๙๕.๖๙ ๑๐๗,๒๔๑,๐๒๙.๘๔ 
๒๕๕๖ ๕๖,๒๘๓,๕๙๘.๗๗ ๑๕,๘๑๓,๙๓๑.๕๒ ๑๓,๘๓๒,๖๓๕.๙๙ ๕,๑๓๙,๐๒๔.๘๔ ๑๑,๐๕๐,๓๔๘.๔๕ ๑๐๒,๑๑๙,๕๓๖.๕๗ 
๒๕๕๗ ๕๖,๕๓๗,๔๘๓.๑๗ ๑๕,๗๔๘,๙๓๒.๒๓ ๑๓,๘๖๓,๑๙๕.๓๖ ๕,๐๗๖,๓๑๓.๕๖ ๑๑,๐๕๙,๔๗๖.๓๓ ๑๐๒,๒๘๕,๔๐๐.๖๒ 

๒๕๕๘ ๕๖,๔๙๖,๘๘๖.๒๓ ๑๕,๖๖๐,๑๖๖.๔๕ ๑๓,๙๑๘,๑๔๕.๘๓ ๕,๐๙๑,๗๗๙.๑๖ ๑๑,๐๗๔,๐๐๕.๑๗ ๑๐๒,๒๔๐,๙๘๑.๘๔ 
 
 

ท่ีมา : กรมปาไม (๒๕๖๐) 
 ในสวนของสถานการณสัตวปาในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบวา มีจํานวนคดีเก่ียวกับ
สัตวปาเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนคดีเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน  
๒๖ คดี ในจํานวนนี้สามารถตรวจยึดสัตวปาของกลางได ๑๒,๙๖๘ ตัว ซากสัตว ๑,๑๔๑ ซาก น้ําหนัก
รวมท้ังสิ้น ๓,๐๕๓ กิโลกรัม (ตารางท่ี ๔) ท้ังนี้ โดยภาพรวมจากสถิติการจับกุมคดีการคาสัตวปา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา กลุมสัตวในบัญชีสัตวปาคุมครองถูกจับมากท่ีสุด เชน นกกระติ๊ดข้ีหมู และนก
ปรอทหัวโขน เปนตน รองลงมา เปนกลุมสัตวเลื้อยคลาน เชน เตาดาวรัศมี งูสิง เตานา เตาดาวอินเดีย 
และกบทูต เปนตน (องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย, ๒๕๕๙)     
 
ตารางท่ี ๔ จํานวนคดีเกี่ยวกับสัตวปา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙  

 

รายละเอียด 
พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คดีเก่ียวกับสัตวปา (คดี) ๗๐๕ ๕๘๓ ๕๒๘ ๕๕๓ ๕๗๙ 

ผูกระทําผิด (คน) ๗๕๖ ๖๗๑ ๖๑๘ ๗๒๓ ๖๑๕ 

ตรวจยึดสัตวปาของกลาง (ตัว) ๑๖,๓๔๕ ๑๐,๗๕๗ ๘,๗๐๓ ๑๐,๗๕๔ ๑๓,๗๑๐ 

ตรวจยึดซากสัตวปาของกลาง 
(ซาก) 

๓,๓๗๙ ๑,๒๕๓ ๕,๒๒๐ ๑,๖๔๑ ๑,๑๔๑ 

ตรวจยึดซากสัตวปาของกลาง 
(กิโลกรัม) 

๔,๕๕๗ ๓,๐๓๐ ๒,๕๙๗ ๑๐,๘๗๒ ๓,๐๕๓ 

 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (๒๕๕๙ก) 
 

ผลกระทบ จากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมของประเทศมาอยางตอเนื่องไดสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติในหลายมิติ ท้ังทรัพยากรดิน น้ํา สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นอกจากนี้ยังสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศซ่ึงเปนผลสืบเนื่องกันมา อยางไรก็ตาม ท่ีเห็นไดชัดเจนในชวง ๕ ปท่ีผานมา คือ ผลกระทบ

๑๖ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ทางดานอุทกภัยและดินโคลนถลมท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมซ่ึงเปน
ถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปาถือเปนปจจัยคุกคามท่ีสําคัญท่ีสุดของจํานวนประชากรสัตวปา ซ่ึงผลกระทบ
ท่ีเห็นไดชัดเจนคือการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศปาไม จากการสูญเสียสัตวในกลุมผูลา  
จากการศึกษาวิจัย พบวา การลดลงของสัตวผูลาสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของสัตวกินพืช ซ่ึงการเพ่ิมข้ึน
ของสัตวกินพืชนี้สงผลรายแรงตอพืชพรรณ นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก และระบบนิเวศใน
ภาพรวม สําหรับประเทศไทยสัตวผูลาท่ีถูกคุกคาม ไดแก เสือโครง เสือดาว เสือดํา  แมวลายหินออน 
และเสือปลา (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ๒๕๕๗)  
 
 การดําเนินงาน  การดําเนินการในการแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในเชิงปฏิบัตินั้นมีความยุงยากและซับซอน เนื่องจากมีความเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยเฉพาะวิกฤตทางดานสิ่งแวดลอมท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
สถานการณทางการเมืองของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และความขัดแยงเก่ียวกับการใชท่ีดินปาไม
ท่ียังไมไดแกไขอยางยั่งยืน ซ่ึงจากการวิเคราะหอุปสรรคสําหรับการแกไขปญหาทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ พบวา มีหลายประเด็นท่ีสําคัญ เชน การบริหารจัดการท่ีดินปาไมของประเทศขาดเอกภาพ
และการจัดการท่ีเปนระบบ นโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมขาดเอกภาพและ                 
การปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และแนวโนมการใชทรัพยากรปาไมของประเทศ             
เพ่ิมสูงข้ึน เปนตน (กรมปาไม, ๒๕๕๙)  
 

  

  ขอเสนอแนะ เพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรปาไมและสัตวปาของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ควรมี
แนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้  
    ๑) จัดทําแนวเขตท่ีดินปาไมทุกประเภทใหมีความชัดเจน พรอมท้ังสรางการยอมรับ
ของทุกภาคสวน โดยเปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันพิสูจนสิทธิในการถือครองท่ีดินปาไม
โดยผานกระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม 
   ๒) ควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีออนไหวทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 
๑ และชั้น ๒ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร และพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   ๓) สรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาตั้งแตระดับหมูบาน
จนถึงระดับภูมิภาค  
   ๔) สรางองคความรู ปลูกจิตสํานึก และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานทรัพยากรปาไมและสัตวปาในแต
ละพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

 

 
 
 
 

๑๗ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๕ ทรัพยากรนํ้า 
 

สถานการณ จากขอมูลของกรมชลประทานในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม  ๒๕๕๙ พบวา 
โดยสวนใหญท่ัวทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาวตั้งแตรอยละ ๑-๑๙ ยกเวนภาคใตฝง
ตะวันออกนอยกวาคาเฉลี่ยระยะยาวรอยละ ๒๓ ท้ังนี้ ในชวงดังกลาวประเทศไทยไดรับอิทธิพลจาก
พายุไซโคลน พายุดีเปรสชั่น และพายุโซนรอน จึงทําใหปริมาณฝนตกสะสมในชวงดังกลาวมีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยสะสมท้ัวประเทศ เทากับ ๑,๔๑๗ มิลลิเมตร โดยทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนตก
สะสมมากกวา พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผานมารอยละ ๑๐ แตยังมีคานอยกวาคาเฉลี่ยรอบ ๓๐ ป ประมาณ
รอยละ ๒ (ตารางท่ี ๕)  

 

ตารางท่ี ๕ การเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนสะสม พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ตุลาคม  

 
 

ภาค 

ปริมาณ
ฝนรายป

เฉลี่ย
รอบ ๓๐ 
ป (มม.) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

+สูง, - ตํ่า 
 (%) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

+สูง, - ตํ่า 
(%) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

+สูง, - ตํ่า 
(%) 

เหนือ ๑,๑๙๒ ๑,๐๖๗ -๑๐ ๙๘๕ -๑๗ ๑,๒๐๓ ๑ 
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 
๑,๓๘๓ ๑,๓๕๓ -๒ ๑,๑๘๖ -๑๔ ๑,๔๔๓ ๔ 

กลาง ๑,๒๓๕ ๙๙๓ -๒๐ ๑,๑๓๗ -๘ ๑,๓๓๙ ๘ 
ตะวันออก ๑,๘๒๙ ๑,๖๔๓ -๑๐ ๑,๕๗๗ -๑๔ ๑,๙๑๓ ๔ 

ใตฝงตะวันออก ๑,๑๔๗ ๙๕๕ -๑๗ ๙๘๔ -๑๔ ๙๓๒ -๒๓ 

ใตฝงตะวันตก ๒,๔๕๐ ๒,๔๖๘ ๑ ๒,๔๖๘ ๑ ๓,๐๓๘ ๑๙ 

เฉลี่ยท่ัวประเทศ ๑,๔๔๒ ๑,๓๒๐ -๘ ๑,๒๗๔ -๑๒ ๑,๔๑๗ -๒ 
 
 

หมายเหตุ : ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยรอบ ๓๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓ 

ท่ีมา : กรมชลประทาน (๒๕๕๙ก) 
 

 

ในสวนของปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ํากักเก็บ พบวา บริเวณลุมน้ําท่ีมีปริมาณน้ําทาสูงกวา
คาเฉลี่ย ๓๐ ป (ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๕๖)  ไดแก ลุมน้ํากก ปง นาน ชี มูล ปาสัก ทาจีน 
ปราจีนบุรี บางปะกง ตาป ทะเลสาบสงขลา และลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก สวนลุมน้ําท่ีมีปริมาณน้ําทา
นอยกวาคาเฉลี่ย ไดแก ลุมน้ําสาละวัน วัง ยมโขง เจาพระยา สะแกกรัง แมกรอง เพชรบุรี ชายฝง
ทะเลตะวันตก โตนเลสาบ ชายฝ งทะเลตะวันออก ภาคใตฝ งตะวันออก และลุมน้ํ า ท้ังนี้                          
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๙  พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณน้ํามากกวา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เทากับ ๕,๙๗๑ ลานลูกบาศกเมตร และมีปริมาตรน้ําใชการมากกวา ๖,๙๒๗ ลานลูกบาศก
เมตร ซ่ึงภาคเหนือมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เทากับ ๒,๙๙๓ ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
๓๕ ของปริมาณน้ําท่ี เพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต                       

๑๘ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ภาคตะวันออก และภาคกลาง เทากับ ๑,๓๐๐ ๑,๑๗๓ ๒๐๗ ๑๓๙ และ ๑๐๙ ลานลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวา อางเก็บน้ําขนาดใหญท่ีมีปริมาณน้ํานอยในข้ันวิกฤติ คือ นอยกวา 
รอยละ ๓๐ ของระดับน้ําเก็บกักของอางเก็บน้ํา จํานวน ๗ แหง ไดแก เข่ือนแมกวง เข่ือนลําปาว 
เข่ือนลําตะคอง เข่ือนลําแซะ เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ เข่ือนคลองสียัด และเข่ือนขุนดานปราการชล                  
(กรมชลประทาน, ๒๕๖๐ก)             
 

สถานการณน้ําบาดาลใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา โดยภาพรวมประเทศไทยมีปริมาณน้ําบาดาล 
๕๙๖,๐๗๒ ลานลูกบาศกเมตร (ตารางท่ี ๖) เปนปริมาณน้ําท่ีสามารถนํามาใชได ๒๓,๑๗๔ ลานลูกบาศก
เมตร หรือคิดเปนรอยละ ๔.๐๗ ของน้ําบาดาลท้ังหมด ท้ังนี้ มีปริมาณการใชน้ํารวมท้ังสิ้น ๑๔,๙๙๕ 
ลานลูกบาศกเมตร แบงออกเปนการใชน้ําบาดาลระดับลึก (ประมาณการจากบอน้ําบาดาลของ                 
ภาคราชการและภาคเอกชน) ๓,๕๐๑ ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ ๒๔ ของปริมาณการใชน้ํา) โดยมี
กิจกรรมท่ีมีการใชน้ําบาดาลมากท่ีสุด คือ การเกษตรกรรม รองลงมา คือ เพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
การอุตสาหกรรม และเปนการใชน้ําบาดาลระดับตื้น (ประมาณการจากบอน้ําตื้นท้ังหมด ท่ีเปนบอ
สวนตัว และบอสาธารณะ) ๑๑,๔๙๔ ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ ๗๖ ของปริมาณการใชน้ํา)               
(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ๒๕๖๐)  

 
ตารางท่ี ๖ ศักยภาพน้ําบาดาลในในพ้ืนท่ี ๒๕ ลุมน้ํา (ขอมูล ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หนวย : ลานลูกบาศกเมตร 

 

ศักยภาพน้ํา 
ช่ือลุมน้ํา รวม ๒๕ 

ลุมน้ํา ปง วัง เจาพระยา 
ปริมาณน้ํา ๘,๔๖๙ ๑๐,๔๗๗ ๒๓๐,๔๕๔ ๕๖๙,๐๗๒ 
ปริมาณน้ําท่ีสามารถนํามาใชได ๑,๒๐๑ ๖๕๗ ๓,๙๓๕ ๒๓,๑๗๔ 
ปริมาณน้ําท่ีใชปจจุบัน ๒,๒๙๗ ๒๘๐ ๒,๐๓๐ ๑๔,๙๙๕ 

น้ําบาดาล ระดับลึก ๒๙๐ ๔๓ ๓๒๕ ๓,๕๐๑ 
น้ําบาดาล ระดับตื้น ๒,๐๐๗ ๒๓๗ ๑,๗๐๕ ๑๑,๔๙๔ 

 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (๒๕๖๐)  
      

ผลกระทบ สถานการณภัยแลวมีแนวโนมลดลง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพ้ืนท่ีประสบภัยแลง 
๒๙ จังหวัด ๑๕๔ อําเภอ ๗๐๕ ตําบล ๕,๖๗๙ หมูบาน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีพ้ืนท่ีประสบภัย
แลง ๓๖ จังหวัด ๒๓๐ อําเภอ ๑,๒๖๖ ตําบล ๑๑,๓๘๙ หมูบาน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องคการมหาชน), ๒๕๕๙) สําหรับสถานการณอุทกภัยในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐  
ท่ีไดรับอิทธิพลจากรองความกดอากาศตํ่าและพายุไซโคลนสวนใหญพบความรุนแรงในภาคใตของ
ประเทศ โดยในชวงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ พบวา ๑๒ จังหวัด  
ประสบอุทกภัย ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี 
พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎรธานี โดยเกิดความกดอากาศต่ําหรือพายุหมุนเขตรอน 

๑๙ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีเคลื่อนผานภาคใต เปนผลใหมีฝนหนักถึงหนักมากติดตอกันในชวงวันท่ี ๑ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และสะสมตอเนื่องตั้งแตตนเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สงผลใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวางเกือบท่ัวไปใน
ภาคใตโดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาค หลายพ้ืนท่ีมีความรุนแรงอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน 
รวมมูลคาความเสียหาย ๕๒๒.๘๔ ลานบาท  

 
การดําเนินงาน ภาครัฐมีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  

โดยรัฐบาลปจจุบันไดตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ มีกระบวนการ 
บูรณาการแผนงาน และงบประมาณรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือไมเกิดความซํ้าซอน มีความ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลตั้งเปาหมายระยะ ๕ ป  
เรื่องการบริหารจัดการน้ํา โดยมุงเนนความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน เนนการจัดหาน้ําสะอาด
เพ่ือการอุปโภค และบริโภคใหเพียงพอ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร ไว ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
๑) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ๒) การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) 
๓) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ๔) การจัดการคุณภาพน้ํา ๕) การฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม
และปองกันการพังทลายของดิน และ ๖) การบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ จากสถานการณน้ําในชวงท่ีผานมา ประกอบกับการดําเนินงานของภาคสวน
ตางๆ เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหการดําเนินการดานทรัพยากรน้ําของประเทศมี
ประสิทธิภาพควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     ๑) สรางกลไกลการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการจากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน ในรูปแบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละลุมน้ํา 
    ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บและการระบายน้ําโดยการใชมาตรการควบคุม
การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนการระบายน้ําท่ีไมเหมาะสม และการแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ํา การขุดลอก
ลําน้ําเพ่ือรักษาความสามารถในการระบายน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บน้ําในชวงฤดูแลง 
   ๓) พัฒนาระบบการเฝาระวังพิบัติภัยทางธรรมชาติโดยการติดตั้งระบบโทรมาตร 
และการสรางเครือขายเพ่ือเฝาระวัง เตือนภัยจากวิกฤตน้ําเพ่ือลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
โดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

สถานการณ  
๑) ทรัพยากรประมง ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พบวา การจับสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืด  

โดยการจับแบบธรรมชาติมีแนวโนมลดลง ยกเวน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณการจับสัตว
น้ําเค็ม ๑,๔๘๗,๘๗๐ ตัน สัตวน้ําจืด ๑๘๑,๘๐๐ ตัน แตใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณการจับสัตวน้ําเค็ม 
๑,๖๑๔,๒๕๐ ตัน สัตวน้ําจืด ๒๑๐.๓๐ ตัน เนื่องจากการทําประมงเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ 
การจับสัตวน้ําขนาดเล็ก การจับสัตวน้ําในฤดูวางไข และการทําประมงท่ีกระทบแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว
น้ําเค็ม และจากการคาดการณปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืดในชวง พ.ศ ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 
พบวา อยูในระดับคงท่ี สวนปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ในชวง 
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ พบวา มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณการเพาะเลี้ยง
ชายฝง ๔๘๒,๖๔๐ ตัน และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ๔๑๕,๑๓๐ ตัน และจากการคาดการณปริมาณผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงชายฝงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ในชวง พ.ศ ๒๕๕๘–๒๕๖๐ พบวา อยูในระดับคงท่ี
เชนกัน ท้ังนี้ ในภาพรวมของปริมาณการผลิตสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืดท้ังหมด จะเห็นไดวามีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณการผลิตสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืดท้ังหมดอยูท่ี 
๒,๙๙๑,๐๖๐ ตัน และการคาดการณปริมาณใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงอยูท่ี ๒,๖๕๕,๘๓๐ ตัน (ตารางท่ี ๗) 
สําหรับมูลคาของสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืด ในการทําประมงของประเทศไทย พบวา ในชวง                        
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ มีแนวโนมลดลงสอดคลองกับปริมาณการผลิตสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืดท่ีลดลง
อยางตอเนื่องเชนกัน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลคารวมท้ังหมด ๑๗๔,๓๕๕.๕๐ ลานบาท และใน                   
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมูลคารวมท้ังหมด ๑๔๕,๔๑๔.๑๙ ลานบาท และจากการคาดการณมูลคาของสัตวน้ําเค็ม
และสัตวน้ําจืดในชวง พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ พบวาอยูในระดับคงท่ี โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดวาจะมีมูลคา
รวมอยูท่ี ๑๕๒,๓๓๙.๓๖ ลานบาท (ตารางท่ี ๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๗ ปริมาณสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืด โดยการจับธรรมชาติ การเพาะเล้ียงชายฝง และ 
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ และการคาดการณ พ.ศ. ๒๕๕๘–
๒๕๖๐ 

 

หนวย : พันตัน 

พ.ศ. 
จับธรรมชาติ (Capture) การเพาะเลี้ยง (Culture) 

รวม 
น้ําเค็ม น้ําจืด เพาะเลี้ยงชายฝง น้ําจืด 

๒๕๕๕ ๑,๔๙๙.๖๗ ๒๑๙.๔๐ ๘๑๗.๗๔ ๔๕๔.๒๕ ๒,๙๙๑.๐๖ 
๒๕๕๖ ๑,๖๑๔.๒๕ ๒๑๐.๓๐ ๕๖๑.๔๙ ๔๓๕.๗๗ ๒,๘๒๑.๘๑ 
๒๕๕๗ ๑,๔๘๗.๘๗ ๑๘๑.๘๐ ๔๘๒.๖๔ ๔๑๕.๑๓ ๒,๕๖๗.๔๔ 
๒๕๕๘* ๑,๔๙๕.๘๕ ๑๙๗.๘๐ ๕๐๖.๑๔ ๓๘๘.๓๑ ๒,๕๘๘.๑๐ 
๒๕๕๙* ๑,๕๓๙.๙๑ ๑๙๘.๘๐ ๕๑๘.๑๗ ๓๙๐.๑๗ ๒,๖๔๗.๐๕ 
๒๕๖๐* ๑,๕๑๘.๒๖ ๑๙๙.๒๐ ๕๓๕.๖๕ ๔๐๒.๗๒ ๒,๖๕๕.๘๓ 

 

หมายเหตุ : * คาประมาณการ (Forecast) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ท่ีมา : กรมประมง (๒๕๖๐) 
 

ตารางท่ี ๘ มูลคาสัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืด โดยการจับธรรมชาติ การเพาะเล้ียงชายฝง และ 
 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ และการคาดการณ พ.ศ. ๒๕๕๘–
๒๕๖๐ 

 

หนวย : ลานบาท 

พ.ศ. 
จับธรรมชาติ (Capture) การเพาะเลี้ยง (Culture) 

รวม 
น้ําเค็ม น้ําจืด เพาะเลี้ยงชายฝง น้ําจืด 

๒๕๕๕ ๕๔,๘๗๓.๓๓ ๑๑,๑๖๑.๘๐ ๘๓,๒๑๗.๒๕ ๒๕,๑๐๓.๑๒ ๑๗๔,๓๕๕.๕๐ 
๒๕๕๖ ๕๖,๑๗๕.๒๒ ๑๑,๕๕๕.๐๐ ๖๘,๔๑๕.๐๗ ๒๕,๔๖๙.๕๔ ๑๖๑,๖๑๔.๘๓ 
๒๕๕๗ ๕๒,๒๔๒.๘๙ ๑๐,๑๖๑.๐๐ ๕๘,๒๑๓.๓๖ ๒๔,๗๙๖.๙๔ ๑๔๕,๔๑๔.๑๙ 
๒๕๕๘* ๕๑,๒๒๒.๖๓ ๑๐,๕๕๗.๗๐ ๕๕,๙๓๙.๙๕ ๒๔,๒๑๙.๒๕ ๑๔๑,๙๓๙.๕๓ 
๒๕๕๙* ๕๑,๖๔๙.๖๙ ๑๐,๙๒๔.๑๐ ๕๘,๔๕๖.๓๒ ๒๕,๘๔๐.๖๐ ๑๔๖,๘๗๐.๗๑ 
๒๕๖๐* ๕๐,๘๕๔.๗๔ ๑๑,๐๕๕.๒๐ ๖๒,๓๔๔.๗๔ ๒๘,๐๘๔.๖๘ ๑๕๒,๓๓๙.๓๖ 

 

หมายเหตุ : * คาประมาณการ (Forecast) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ท่ีมา : กรมประมง (๒๕๖๐) 
 

๒) ปาชายเลน ประเทศไทยมี ๒๔ จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนตามชายฝงทะเลแมน้ํา 
ลําคลอง ทะเลสาบ และเกาะตางๆ ต้ังแตภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก ตลอดไปจนถึงภาคใต 
ท้ังสองฝง จากการสํารวจพ้ืนท่ีปาชายเลนของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา พ้ืนท่ีปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี และปาชายเลนตามสภาพ มีเนื้อท่ีประมาณ ๒.๘๔ ลานไร ซ่ึงแยกเปนพ้ืนท่ีคง
สภาพปาชายเลน เนื้อท่ีประมาณ ๑.๕๓ ลานไร และเปนพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพ เนื้อท่ีประมาณ 
๑.๓๑ ลานไร ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๐.๔๔ ลานไร เกษตรกรรม ๐.๓๔ ลานไร นาเกลือ ๐.๑๖ 
ลานไร และอ่ืนๆ ๐.๓๗ ลานไร  ซ่ึงพ้ืนท่ีปาชายเลนในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง     

๒๒ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 
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วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

โดยจากขอมูลสถิติพ้ืนท่ีปาชายเลนของประเทศไทยในชวง พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๗ พบวา พ.ศ. ๒๕๔๓  
มีพ้ืนท่ีปาชายเลนรวมท้ังสิ้น ๑.๕๘ ลานไร และลดลงเหลือ ๑.๔๖ ลานไร ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
พื้นที่ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น
เปน ๑.๕๓ ลานไร และ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเปน ๑.๕๔ ลานไร ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการรณรงคของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีตระหนักถึงคุณคา                
และประโยชนของปาชายเลน การอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  
 

๓) หญาทะเล ประเทศไทยพบหญาทะเลไดในหลายพ้ืนท่ี เชน แหลงน้ํากรอย หรือปากแมน้ํา
ท่ีติดปาชายเลน ชายฝงน้ําตื้นท่ีมีพ้ืนทรายหรือทรายปนโคลน และท่ีลึกติดกับแนวปะการัง ตามชายฝง
ทะเลในพ้ืนท่ี ๑๙ จังหวัด ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการสํารวจพ้ืนท่ีศักยภาพแหลงหญาทะเลในประเทศไทยของ                  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ครอบคลุมท้ังทะเลฝงอันดามันและอาวไทย พบวา พ้ืนท่ีแหลง
หญาทะเลในประเทศไทย มีพ้ืนท่ีรวม ๑๕๙,๘๒๙.๑ ไร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒๕๕.๕๘ ตารางกิโลเมตร               
แยกเปนแหลงหญาทะเลฝงทะเลอันดามัน จํานวน ๙๙,๖๓๒.๘ ไร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑๕๙.๓๐ ตารางกิโลเมตร 
และแหลงหญาทะเลฝงอาวไทย จํานวน ๖๐,๑๙๖.๓ ไร คิดเปนพ้ืนท่ี ๙๖.๒๘ ตารางกิโลเมตร เพ่ิมข้ึน
จากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีพบวา ประเทศไทยมีเนื้อท่ีของหญาทะเลประมาณ ๑๑๘.๖๖๕ ไร 
แยกเปนฝงทะเลอันดามัน จํานวน ๘๖,๑๐๐ ไร และฝงอาวไทย จํานวน ๓๒,๕๖๕ ไร ท้ังนี้ สถานภาพ
แหลงหญาทะเลโดยท่ัวไปทางฝงอันดามัน มีความอุดมสมบูรณมากกวาทางฝงอาวไทย โดยแหลงหญา
ทะเลผืนใหญท่ีสุดในนานน้ําไทยคือ บริเวณเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง และแหลงหญาทะเลท่ีสําคัญทาง
ฝงอาวไทยและอันดามันมีหลายพ้ืนท่ี อาทิ อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี อาวทุงคา–สวี จังหวัด
ชุมพร เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่  เปนตน  
 ๔) แนวปะการัง จากการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ระหวาง                     
พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๗ พบวา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีแนวปะการังท้ังสิ้นประมาณ ๑๔๘,๙๕๔ ไร ซ่ึงฝง
ทะเลอันดามัน จะพบแนวปะการังท้ังสิ้น ๖ จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล โดยมีพ้ืนท่ีแนวปะการังท้ังหมด ๗๓,๓๖๔ ไร และฝงอาวไทย มีพ้ืนท่ีแนวปะการังท้ังหมด 
๗๕,๕๙๐ ไร โดยพบในพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีแนวปะการังใน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย ท่ีพบพ้ืนท่ีแนวปะการังรวมท้ังสิ้น ๑๒๘,๒๕๖ ไร  
 ท้ังนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการสํารวจแนวปะการัง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวนท้ังสิ้น ๘๑ สถานี      
ในพ้ืนท่ีแนวปะการังรวม ๔๗,๗๓๖ ไร ท้ังในฝงในฝงทะเลอันดามันและอาวไทย พบวา พ้ืนท่ีแนว
ปะการังสวนใหญมีความสมบูรณปานกลาง และบางพ้ืนท่ีมีความสมบูรณดีมาก เชน แนวปะการัง
เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล เกาะเตา เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง (ตะวันออก) จังหวัดสุราษฎรธานี 
เกาะกระใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางพื้นที่พบวามีแนวปะการังท่ีเสียหายมาก เชน 

๒๓ 
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บริเวณอาวปาตอง จังหวัดภูเก็ต เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เกาะกูด จังหวัดตราด และเกาะพะงัน      
และหมูเกาะอางทอง (ตะวันตก) จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน  

นอกจากนี้ สถานการณปะการังฟอกขาวยังพบวาเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจากการสํารวจ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใน พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ พบวายังเห็นการฟนตัวคอนขางนอย  
และจากการสํารวจในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงท่ีอุณหภูมิน้ําทะเลสูงตลอดท้ัง
เดือน พบวามีปะการังเกิดการฟอกขาว จํานวน ๑๐๒ จุด จําแนกเปนพ้ืนท่ีหลักๆ ได ๑๔ จังหวัด           
๗๓ เกาะ ๓ แหลม ๔ อาว และ ๔ หาด และผลจากการสํารวจการฟนตัวของแนวปะการังในชวงเดือน
กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา โดยรวมปะการังท้ังฝงทะเลอันดามันและฝงทะเลอาวไทย 
สวนใหญมากกวารอยละ ๘๐ ฟนตัวจากการฟอกขาวแลว ยังมีเพียงจํานวนนอยท่ียังมีสีซีดอยู ซ่ึงคาด
วาปะการังสวนนั้นจะฟนตัวท้ังหมด สวนปะการังท่ีไมสามารถทนไดและตายไปจาการฟอกขาวแลวใน
ครั้งนี้คาดวาไมเกินรอยละ ๕ ของปะการังท่ีฟอกขาว  

๕) การกัดเซาะชายฝง ประเทศไทย มีความยาวประมาณ ๓,๑๔๘.๒๓ กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ีชายฝงทะเล ๒๓ จังหวัด โดยชายฝงดานอาวไทย มีความยาวประมาณ ๒,๐๕๕.๑๘ กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส สวนชายฝงดานอันดามัน มีความยาวประมาณ 
๑,๐๙๓.๐๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  

จากการสํารวจแนวชายฝงทะเลท่ัวประเทศไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๗ พบวา เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 
๗๐๔.๐๓ กิโลเมตร แยกเปนชายฝงทะเลอันดามัน ระยะทางประมาณ ๑๙๘.๒๕ กิโลเมตร                  
และชายฝงทะเลอาวไทย ระยะทางประมาณ ๕๐๕.๗๘ กิโลเมตร  

๖) สัตวทะเลหายาก โดยสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบดวยกลุมสัตวทะเล ๓ กลุม 
ไดแก เตาทะเล (Sea turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Dolphins and Whales)  
แหลงแพรกระจายสัตวทะเลหายากท่ีพบในธรรมชาติ พบปลาวาฬ ๑๖ ชนิด โลมา ๑๑ ชนิด พะยูน ๑ 
ชนิด และเตาทะเล ๕ ชนิด ท้ังนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการ
สํารวจสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ พบวามีสัตวทะเลหายากเกยตื้นท้ังหมด ๔๕๖ ตัว เพ่ิมข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑๑ ตัว โดยจากสถิติท่ีพบ เปนการเกยตื้นของพะยูนท่ียังมีชีวิต รอยละ 
๘๓.๐ โลมาและปลาวาฬมีชีวิต รอยละ ๖๕.๐ และเตาทะเลมีชีวิต รอยละ ๕๐.๐ ท้ังนี้ สาเหตุการเกยตื้น
ของเตาทะเลและพะยูนสวนใหญ เกิดจากเครื่องมือประมง ในขณะท่ีโลมาและวาฬ มีสาเหตุ                     
การเกยตื้นสวนใหญจากการปวยตามธรรมชาติ โดยพบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด  

๗) ขยะทะเล ในการสํารวจชนิด ปริมาณ และแหลงท่ีมาของขยะทะเลตามระบบนิเวศทะเล
และชายฝง ๓ ระบบนิเวศ ไดแก ระบบนิเวศปากแมน้ํา ระบบนิเวศชายหาด และระบบนิเวศปะการัง 
จากการสํารวจการเก็บขยะทะเลในระบบนิเวศปากแมน้ํา ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบขยะจํานวน ๑๖๘,๓๘๙ ชิ้น 
คิดเปนน้ําหนัก ๒,๓๗๔ กิโลกรัม ขยะชนิดเดนท่ีพบ คือ พลาสติกแผนบาง ซ่ึงมาจากกิจกรรมชายฝง
เปนสวนใหญ ระบบนิเวศชายหาดพบขยะจํานวน ๑๑,๓๕๙ ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก ๔๕๓.๐๖ กิโลกรัม 
ขยะชนิดเดนท่ีพบ คือ พลาสติกแข็ง และผา-เสนใย ซ่ึงมาจากกิจกรรมชายฝงเปนสวนใหญ และระบบ

๒๔ 
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นิเวศปะการังพบขยะจํานวน ๔๙ ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก ๑๑.๘๗ กิโลกรัม เปนขยะท่ีมาจากกิจกรรม
ประมง ท้ังนี้ สถานการณขยะในทะเลของไทย ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดยการเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดและคัดแยกตามแบบฟอรมของ International Coastal Cleanup (ICC) พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบขยะทะเลบริเวณชายหาด จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร ชลบุรี 
เพชรบุรี ตราด และระนอง รวมท้ังสิ้น ๕๑,๗๗๗ ชิ้น น้ําหนักรวม ๕,๖๘๘.๕๐ กิโลกรัม ซ่ึงนอยกวา 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีพบขยะทะเลบริเวณชายหาด จํานวน ๑๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา 
ภูเก็ต ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา นราธิวาส ปตตานี และระยอง จํานวน
รวมท้ังสิ้น ๑๑๗,๔๑๘ ชิ้น น้ําหนักรวม ๓๔,๐๓๐.๙๑ กิโลกรัม ท้ังนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวา จังหวัด
ตราด ชลบุรี และชุมพร เปนจังหวัดท่ีมีสัดสวนของปริมาณขยะทะเล (ชิ้น) ตอระยะทางชายหาด 
(กิโลเมตร) อยูในเกณฑท่ีสูง คือ ๑,๙๓๐.๗ ๑,๘๙๕.๒ และ ๑,๗๑๓.๕ ชิ้น/กิโลเมตร ตามลําดับ  

ผลกระทบ 

๑) ทรัพยากรประมง การประมงแบบจับธรรมชาติ กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ํา
ทะเลเสื่อมโทรม สาเหตุของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําเกิดไดท้ังจากธรรมชาติ และจากการ
ใชประโยชนของมนุษย โดยการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงกระแสน้ํา                    
การพังทลายของดินตามชายฝงทะเล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําในทะเล และการเกิดคลื่นลม
อยางรุนแรง สาเหตุตามธรรมชาติเหลานี้สงผลตอแหลงวางไข แหลงท่ีอยูอาศัย ขบวนการหวงโซ
อาหาร ซ่ึงทําใหการดํารงชีวิตของสัตวน้ําเปลี่ยนแปลงไป สวนสาเหตุท่ีเกิดจากการใชประโยชนของ
มนุษย ไดแก การทําประมงเกินขนาด การทําประมงผิดกฎหมาย และการทําประมงมากเกินไป  

ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทย พบวา มีปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณ
แหลงเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะเรื่อง น้ําเสีย โดยแหลงกําเนิดมลพิษอาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ
ใกลเคียง หรือจากการปลอยน้ําท้ิงของเรือประมง ชุมชน ทําใหมีการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
สารพิษ เชน โลหะหนักท่ีมากับน้ํา การเพาะเลี้ยงเกินขีดความสามารถในการรองรับของแหลงน้ํา 
นอกจากนี้ในบางพ้ืนท่ียังประสบปญหาปริมาณน้ําในการเพาะเลี้ยงไมสมํ่าเสมอ ในเขตพ้ืนท่ีน้ําเค็มก็
ประสบปญหาเรื่องความเค็มท่ีไมเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากน้ําจืดลงมามากเกินไป 
อีกท้ังสภาพแวดลอมท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติ ภัยแลง ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอมและทรัพยากร ท่ีทําใหพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตวน้ําเสียหาย 

๒) การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีปา
ชายเลนนั้น เกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกันท่ีสําคัญ คือ การขยายตัวของประชากร ทําใหมีการ
พัฒนากิจกรรมตางๆ มากมาย ท่ีสําคัญ คือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะการทํา
นากุง การทําเหมืองแร การเกษตรกรรม การขยายตัวของแหลงชุมชน การสรางทาเทียบเรือ การสราง
ถนนและสายสงไฟฟา การอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟา การขุดลอกรองน้ํา การทํานาเกลือ การตัด
ไมเกินกําลังการผลิตของปา และกิจกรรมอ่ืนๆ หลายกิจกรรมเปนเพราะเห็นวาการใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีปาชายเลน ทําใหชวยลดตนทุนในการประกอบการ เนื่องจากปาชายเลนเปนพ้ืนท่ีปาสงวนมี
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไมรัดกุม ทําใหมีผูบุกรุกจํานวนมาก และการจับกุมทําไดไมท่ัวถึง 
จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศปาชายเลนหลาย
ประการ เชน อุณหภูมิน้ําสูงข้ึน ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพ่ิมข้ึน น้ําขุนขน มีปริมาณสารพิษ

๒๕ 
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ในน้ํา เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณ และลักษณะโครงสรางของพืชและ
สัตวน้ําท่ีสําคัญ คือมีผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศในปาชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนใน
บริเวณชายฝงและใกลเคียงปาชายเลน ซ่ึงจะสงผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของ
ประเทศโดยรวม 

๓) หญาทะเลและแนวปะการัง หากแหลงหญาทะเลและแนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรม
และเสียหาย ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล ในการเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยและการเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําลดลง 

๔) สัตวทะเลหายาก ท่ีมีแนวโนมการเกยต้ืนเพ่ิมข้ึน สงผลทําใหสูญเสียสัตวทะเลหายาก       
และขาดความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล 

๕) การกัดเซาะชายฝง ในหลายพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย สงผลกระทบ 
ท่ีสําคัญได ๔ ดาน ไดแก (๑) ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม กลาวคือระบบนิเวศชายฝง ไดแก 
ระบบนิเวศชายหาด ปาชายเลน หญาทะเล และปะการัง ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากการกัด
เซาะและเปลี่ยนแปลงการทับถมของตะกอน สูญเสียแนวชายหาดเดิมท่ีเคยมี เกิดตะกอนทับถมบน
หญาทะเลและแนวปะการัง อีกท้ังแนว ปาชายเลนท่ีถูกกัดเซาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม
โทรมลง ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมในแหลงหญาทะเล แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง กระทบถึงสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนั้น (๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ บริเวณชายฝงทะเล 
ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพ้ืนท่ี
ชายฝงและความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะหาดท่ีมีชื่อเสียงและเปนจุดหมายของนักทองเท่ียว
จากท่ัวโลก กระทบถึงรายไดจํานวนมหาศาล (๓) ดานสังคม โดยชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณชายฝงทะเล
ในหลายพ้ืนท่ีประสบกับปญหาการกัดเซาะ ไมสามารถอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมตอไปได ตองอพยพยาย
ถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน สงผลใหเกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  และ 
(๔) ดานคุณภาพชีวิต โดยการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีรุนแรงสงผลใหชุมชนตองสูญเสียท่ีดิน ท่ีทํากิน 
และท่ีอยูอาศัย ทําใหประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความ           
ไมม่ันคงในกรรมสิทธิ์ท่ีดินของตน และขาดความม่ันใจในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

๖) ขยะทะเล เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสัตวน้ําและระบบนิเวศใตทองทะเล โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สัตวน้ําจํานวนมากตายจากการกินขยะเหลานี้เขาไป เพราะเขาใจผิดคิดวาเปนอาหาร              
หรือเศษแหอวน เชือกท่ีรัดพันทําใหสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไมสามารถข้ึนมาหายใจได และการทับถมของ
ขยะทะเลจะสงผลกระทบตอแนวปะการังอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณกองหินไกลฝงท่ีอุดมสมบูรณไป
ดวยฝูงปลา มักจะมีเรือประมงมาทําการประมง และพบอวนคลุมปะการัง เชน แนวปะการัง บริเวณ 
เลาเปด เลาไก กองหินชุมพร จังหวัดชุมพร เปนตน นอกจากนี้ ขยะทะเลจะลดและบดบังความ
สวยงามของพ้ืนท่ีทองเ ท่ียวตามธรรมชาติ  ทําให เ กิดมลภาวะเปนพิษตอแหลงทองเ ท่ียว                          
เชน หาดทราย แนวปะการัง เปนตน โดยเฉพาะบริเวณชายหาดการทองเท่ียวท่ีสําคัญ และขยะ 
บางประเภทอาจกอใหเกิดอันตรายตอมนุษย เชน ขยะท่ีมีคม และขยะพิษ ซ่ึงขยะพิษท่ีถูกท้ิงลงใน
ทะเลยังสามารถสะสมความเปนพิษในสิ่งแวดลอมและสายใยอาหารในระบบนิเวศอีกดวย 

การดําเนินงาน จากสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีผานมา ท่ีมีความเสื่อมโทรม
จากการถูกบุกรุกและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางมาก หนวยงานภาครัฐรับผิดชอบโดย                    

๒๖ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการใชมาตรการทางกฎหมายและออกขอบังคับเพ่ือรักษาสภาพ
ทรัพยากร โดยการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใชวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เปนตนไป ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ใหความสําคัญกับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในเรื่องของการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ               
การฟนฟู และการใชประโยชน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการออกคําสั่ง 
เพ่ือกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการระงับความเสียหายอยางรายแรงตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา ๑๗ แหง พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๒ กรณี ๑๐ พ้ืนท่ี ไดแก กรณีปะการังฟอกขาว  
๗ พ้ืนท่ี และกรณีความเสียหายบริเวณเกาะไขนอก เกาะไขนุย เกาะไข ในจังหวัดพังงา ๓ พ้ืนท่ี  

ดานการอนุรักษและพ้ืนฟูปาชายเลน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการดําเนินงานของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ไดแก (๑) การคุมครองพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีคงสภาพปาสมบูรณ และเตรียมการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดพ้ืนท่ีปาชายเลนอนุรักษ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ กลุมปา (๒)  ปฏิบัติการ
ทวงคืนผืนปาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมและถูกบุกรุก และผลการบังคับใชกฎหมาย ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๐ จํานวน ๒๑,๐๙๑.๔๙ ไร จํานวนคดี ๓๖๔ คดี ผูตองหา ๑๑๙ คน (๓)  ปลูกฟนฟูปาชายเลน
ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีทวงคืนได ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จํานวน ๖,๔๖๗.๖๒ ไร 
และสงเสริมปลูกปาชายเลนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการตามนโยบาย คทช. ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทองท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑,๐๐๐ ไร 

สําหรับแนวการบูรณาการเพ่ือสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูแนวปะการัง โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ซ่ึงแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีแนวปะการังจะข้ึนกับลักษณะ ท่ีตั้ง และลักษณะ
การใชประโยชนของแนวปะการังแตละพ้ืนท่ี ไดแก การแบงเขตการใชประโยชนของแนวปะการัง การ
ควบคุมหรือหามกิจกรรมการทองเท่ียวหรือการทําประมงบางประเภทท่ีสงผลกระทบตอแนวปะการัง 
การจัดวางทุนเรือในแนวปะการัง การใหความรูเก่ียวกับประโยชนและการอนุรักษแนวปะการังแก
ประชาชนกลุมตางๆ รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปะการังใน
ทองถ่ิน เชน การจัดกิจกรรมปลูกปะการังโดยการเก็บเศษปะการังท่ีแตกหักจากการท้ืงสมอ และจาก
กิจกรรมทองเท่ียวดําน้ําลึก แลวนํามาติดบนแทงปะการังเทียมท่ีจัดวางเพ่ือฟนฟูแนวปะการัง เปนตน 

สวนแนวทางการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง และหญาทะเล อันเกิดจากผลกระทบ
จากปจจัยท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยจากการใชประโยชนในพ้ืนท่ีโดยตรงหรือผลกระทบทางออม
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง ไดแก การเผยแพรขาวสารความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับหญาทะเล
สูประชาชนทุกกลุมทุกระดับ เพ่ือสราง จิตสํานึกและความตระหนักเก่ียวกับลักษณะ ถ่ินอาศัย 
ประโยชน และปจจัยท่ีมีผลกระทบท้ังในทางบวกและทางลบของปาชายเลน ปะการัง และหญาทะเล 
เพ่ือหยุด/ลดสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสื่อมโทรมตอสภาพแวดลอมของคุณภาพน้ําและดิน เพ่ือใหเกิด
จิตสํานึกและตระหนัก รักและหวงแหน และเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลน ปะการัง และหญาทะเล 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมงานวิจัยดานการ
เพาะขยายพันธุสัตวทะเลหายากและการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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ใหมีอยูอยางยั่งยืนตอไป ภายใตกิจกรรม “รวมกันทําความดีเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ปลอยมาน้ํา ๙๘๙ ตัวคืนสูทะเล” โดยมาน้ําท่ี
ปลอยเปนชนิด มาน้ําหนามขอ หรือมาน้ําหนามยาว หรือมาน้ํามงกุฎ ท่ีไดจากการเพาะขยายพันธุใน
โรงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกลุมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหคงสภาพ
ธรรมชาติและมีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
จึงไดเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ พิจารณาใหความ
เห็นชอบกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเตรียมการประกาศพ้ืนท่ีคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๖ จํานวน ๙ พ้ืนท่ี โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบาย
และแผนฯ แหงชาติ ไดเห็นชอบรางกฎกระทรวงเพ่ือประกาศใหพ้ืนท่ีหมูเกาะกระ อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site) อันดับท่ี 
๒,๑๕๒ ภายใตอนุสัญญาแรมซาร เปนพ้ืนท่ีคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา ๒๐ 
แหง พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ แหงแรก 

สําหรับการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตางๆ ของประเทศ
ไทย รับผิดชอบโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดแก (๑) การจัดการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง โดยวิธีปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดสมุทรปราการ ในพ้ืนท่ีหาดโคลน ระยะทางไม
ไผ ๕,๐๐๐ เมตร (๒) การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยวิธีการ
ปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่น (๓) การจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงแหงชาติ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติพิจารณานําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 
และ (๔) การศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  ซ่ึงประเทศไทยมีระบบ
กลุมหาด ๖๔ ระบบกลุมหาด โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการในพ้ืนท่ี S1 ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๑ ตําบล                  
๗ อําเภอ ใน ๒ จังหวัด คือ ตั้งแต ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนถึง ตําบล
สามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความยาว ๑๑๐.๗๔ กิโลเมตร เพ่ือจัดทํา
แนวทาง มาตรการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงเชิงพ้ืนท่ีโดยระบบกลุมหาดอยางบูรณาการ
ระหวางหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมของประชาชน 

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยไดมีการเขารวมการประชุมคณะกรรมการคุมครอง
สิ่งแวดลอมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee: MEPC) ในการปองกันและ
ควบคุมภาวะมลพิษจากเรือ รวมท้ังจัดทําขอแกไข ระเบียบขอบังคับและมาตรการตางๆ เพ่ือคุมครอง
สิ่งแวดลอมอยูภายใตองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) และเขารวมประชุมคณะทํางานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง ครั้งท่ี ๑๗ (The 
17 th Meeting of the ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment; 17 th 
AWGCME) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงผลจากการประชุมไดรวมกันจัดทํา
ประเด็นความรวมมือเพ่ือประกอบการจัดทําราง ASEAN Strategic Plan on Environment ; 
ASPEN ภายใตแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Socio - 
Cultural Community Blueprint; ASCC Blueprint 2025) ในสวนท่ี เ ก่ียวของกับคณะทํางาน
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อาเซียนดานสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหยกระดับดานสิ่งแวดลอมทางทะเล
และชายฝง (Marine and Coastal Environment) เปนอีกหนึ่ง Strategic Priority  
 

ขอเสนอแนะ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงนั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก ซ่ึงผลกระทบ
และความเสียหายเกิดข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน การจับสัตวทะเลเกินศักยภาพ และ
ธุรกิจการทองเท่ียวตางๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสาเหตุหลักทําใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเสื่อมโทรม
ลง ท้ังนี้ แนวทางในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทย 
ไดแก 

    ๑) การใชมาตรการและแผนตางๆ ในการควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
อยางเหมาะสม โดยดําเนินการภายใตหลักการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดแก 
มาตรการคุมครองพ้ืนท่ีทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมาตรการคุมครองในกรณีทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอาจถูกทําลายหรือไดรับความเสียหายอยางรายแรงเขาข้ันวิกฤต 

  ๒) การสงเสริมความรู ความเขาใจ เก่ียวกับผลกระทบตอปาชายเลน หญาทะเล 
และปะการัง จากการประกอบกิจการตางๆ ไดแก การประมง และผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว 

และสรางความตระหนักในการปกปกษรักษาในรูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรมอนุรักษปาชายเลน 
ฟนฟูแนวปะการัง เปนตน 

    ๓) การศึกษาวิจัยและดําเนินมาตรการฟนฟูชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะ เพ่ือเปนกลไก
การสนับสนุนการแกไขปญหาอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

  ๔) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากร ใหเกิดความรู ความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมความพรอมปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันแกไขการกัดเซาะชายฝง และสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติดานการบริหารจัดการและปองกันการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงภารกิจ อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนสถานการณชายฝงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สถานการณ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยูใน ๑๖ อันดับแรกของโลก  

แตดวยสถานการณในอดีตและปจจุบันสงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศถูกคุกคาม
เปนอยางมาก สาเหตุหลักมาจาก ๕ ปจจัย ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน การรุกราน
ของชนิดพันธุตางถ่ิน การใชเกินขีดความสามารถในการรองรับไดของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภาวะมลพิษ โดยอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ท้ังพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม, 
๒๕๕๙) ซ่ึงสัตวมีกระดูกสันหลัง รอยละ ๑๑.๙ อยูในสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (Threatened species) 
(ตารางท่ี ๙) โดยมีสมัน (Cervus schomburgki) ปลาหวีเวศ (Platytropius siamensis) สูญพันธุ 
ไปแลวจากโลก (Extinct) นกชอนหอยใหญ (Pseudibis gigantea) นกพงหญา (Graminicola 
bengalensis)  ปลาหางไหม  (Balantiocheilos cfmelanopterus)  ปลาเสือตอ (Datniodes 
pulcher)  สูญพันธุ ไปจากประเทศไทย กูปรี  (Bos sauveli)  ละองหรือละม่ั ง (Cervus eldii)  
แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู (Dicerorhinus sumatrensis) นกกระเรียนไทย (Grus ontigone) 
นกชอนหอยหอยดํา (Pseudibis davisoni) ตะโขง (Tomistoma schlegeliii) ไมสามารถพบเห็นได
ในธรรมชาติอีกตอไป (Extinct in the wild) และรอยละ ๑๑.๖ ของพืชมีทอลําเลียงในประเทศไทย 
หรือไมนอยกวา ๕๑๗ ชนิด อยูในสถานภาพถูกคุกความเชนกัน โดยโสกระยา (Amherstia nobilis 
Wall.) ไดสูญพันธุแลวในสภาพธรรมชาติ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕๕๘ข)  

 

ตารางท่ี ๙  ชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย จากสถานภาพตางๆ 

 

กลุม 

จํานวนชนิดพันธุ 

สูญ
พันธุ 

สูญพันธุ
ใน

ธรรมชาต ิ

ชนิดพันธุที่ถูกคุกความ 
ใกลถูก
คุกคาม 

กลุมที่
เปนกังวล
นอยที่สุด 

ขอมูลไม
เพียงพอ 

ใกลสญูพันธุ
อยางยิ่ง 

ใกลสญู
พันธุ 

มีแนวโนม
ใกลสญูพันธุ 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม ๑ ๔ ๑๒ ๓๕ ๖๙ ๑๕ ๑๐ ๑๓ 
นก ๒ ๒ ๔๓ ๖๖ ๗๑ ๘๙ - ๙ 
สัตวเล้ือยคลาน - ๑ ๑๑ ๕ (๖)๑ ๑๖ ๔๘ 

(๕๐)* 
๑๘๓ 

(๑๙๐)* 
๘๙ 

(๙๒)* 
สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก 

- - - - ๕ ๓๓ ๖๔ 
(๖๕) 

๓๕ 

ปลา** ๓ - ๑๘ ๔๒ ๑๕๕ ๒๐ - ๓๐ 
รวม ๖ ๗ ๘๔ ๑๔๔ 

(๑๔๙) 
๓๑๖ ๒๐๕ 

(๒๐๗) 
๒๕๗ 

(๒๖๕) 
๑๗๖ 

(๑๗๙) 
 

หมายเหตุ  ๑ (..) หมายถึง ฟอรม 
 * ชนิดพันธุยอยของสัตวเลื้อยคลานในชนิดเดียวกัน มีการจัดอยูในสถานภาพท่ีตางกัน 
 ** ปลาท่ีอยูในสถานภาพถูกคุกคามในแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ) มี ๑๑ ชนิด  

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๕๘ก)      
  

 

๓๐ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ผลกระทบ การขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางไดสงผลกระทบตอ
ถ่ินท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงเปนการทําลายความหลายหลากทางชีวภาพของประเทศและของโลก
มาอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัย หรือการปลูกพืช
ทางการเกษตรโดยการเผาหรือตัดทําลายปา เปนการทําลายแหลงอาหารท่ีสมบูรณของสิ่งมีชีวิต 
ท่ีหลากหลาย จนบางสวนตองอพยพออกจากพ้ืนท่ีเดิม บางสวนตายเพราะถูกลา หรืออดตายเพราะ
ขาดอาหาร สาเหตุนี้ไดสงผลกระทบตอการสูญเสียความหลากลายทางชีวภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้ 57ปญหา
การบุกรุกของมนุษยยังถือเปนสาหตุสําคัญของการสูญเสียพ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือใชประโยชนท้ังท่ีอยูอาศัย 
และการถมดินในแหลงน้ํา การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หรือสิ่งกอสรางตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
การหมุนเวียนถายเท และการระบายน้ํา เกิดปญหาการกีดขวางการไหลของน้ําเขา-ออกพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
ทําใหระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุมน้ําขาดความสมดุล นอกจากนี้ยังมีการนําพืชอ่ืนไปปลูกแทนพืชทองถ่ิน
ดั่งเดิม การขยายพ้ืนท่ีตัวเมืองและอุตสาหกรรมโดยรอบพ้ืนท่ีชุมน้ํา สงผลใหมลพิษตางๆ ไหลลงสู
พ้ืนท่ีชุมน้ํา เปนสาเหตุท่ีทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีชุมน้ําไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงและลดลงอยางรวดเร็ว    

การดําเนินงาน เม่ือวันท่ี ๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดมีการจัดประชุมสมัชชาภาคีพิธีสาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี ๘ (COP-MOP 8) ณ เมืองแคนคูน  
สหรัฐเม็กซิโก ซ่ึงจากการประชุมครั้งนี้  สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ไดรับรองขอมติ ๑๙ ขอ ไดแก  
การเสริมสรางสมรรถนะและทะเบียนรายนามผู เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  
การดําเนินงานและกิจกรรมของกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  
กลไกการเงินและทรัพยากร ความรวมมือกับองคกร อนุสัญญาและการริเริ่มอ่ืนๆ การประเมินและ
จัดการความเสี่ยง การเคลื่อนยายขามแดนโดยไมเจตนาและมาตรการฉุกเฉิน การนําผานและการใช
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม การทบทวนการดําเนินงานและประสิทธิผลของพิธีสารฯ 
ขอพิจารณาทางดานเศรษฐกิจสังคม พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอรวาดวยการรับผิดและชดใช
ความเสียหายตามพิธีสารฯ และความตระหนักของประชาชน การศึกษาและการมีสวนรวม   

ขอเสนอแนะ  จากแนวโนมของปญหาดานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเกิดข้ึนดังกลาว
มาขางตน ซ่ึงถือเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญและอาจสงผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศอยางรุนแรง 
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
   ๑) อนุรักษ ถ่ินแหลงอยูอาศัยทางธรรมชาติท่ีมีความเปราะบางทางดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   ๒) ฟนฟูระบบนิเวศท่ีมีความเสื่อมโทรมและมีการใชประโยชนอยางไมถูกตอง 
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม 
   ๓) สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน
เพ่ือสรางเครือขายในการดูแลทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
   ๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการอนุกรมวิธานทางดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

 
 
 
 

๓๑ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๘ สถานการณมลพิษ 
 

สถานการณ 
การเจริญเติบโตและการขยายตัวดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การขยายตัวอยาง

รวดเร็วของเมือง รวมถึงการประกอบกิจการตางๆ ท่ีขาดความตระหนักรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรจํานวนมากทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลายจนเกิดปญหามลพิษในแหลง
ตางๆ สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการรองเรียนปญหา
ภาวะมลพิษตางๆ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีขอรองเรียนปญหามลพิษดานเสียงดัง/ความสั่นสะเทือน 
มากท่ีสุด รอยละ ๔๓ ของการรองเรียนท้ังหมด รองลงมาคือ มลพิษทางอากาศ (กลิ่นเหม็น ฝุนละออง
และเขมาควัน) และน้ําเสีย รอยละ ๔๒ และ ๙ ของการรองเรียนท้ังหมด ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบวา ประเภทและสัดสวนของปญหามลพิษ   
มีความใกลเคียงกันทุกป ยกเวนปญหามลพิษดานเสียงดัง/ความสั่นสะเทือน พบวา มีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางมากจากรอยละ ๒๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนรอยละ ๔๓ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสถิติขอมูลการรองเรียนปญหามลพิษจากหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ
ตางๆ รวมท้ังสิ้น ๑๐,๔๒๒ เรื่อง ลดลงเล็กนอยจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ี ๑๑,๔๕๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙ 
โดยพบวา กรุงเทพมหานครไดรับการแจงเรื่องรองเรียนมากท่ีสุด ๘,๐๙๓ เรื่อง รองลงมาไดแก 
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๗๒๗ เรื่อง กรมควบคุมมลพิษ ๖๘๘ เรื่อง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๖๒๖ เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๔๕ เรื่อง        
และศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ เรื่อง ตามลําดับ และหนวยงานท่ีเก่ียวของนี้ได
ดําเนินงานตรวจสอบและแกไขปญหารองเรียนดานมลพิษตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดซ่ึงทําใหสามารถ
ยุติปญหาเรื่องรองเรียนได จํานวน ๖,๑๐๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๕๙ ของจํานวนการรองเรียนท้ังหมด 
ซ่ึงภาพรวมของแหลงท่ีมาของปญหามลพิษท่ีมีการรองเรียนสูงสุด ๓ ลําดับแรก คือ สถานประกอบการ 
รอยละ ๔๒ อาคาร/ท่ีพักอาศัย รอยละ ๒๙ และโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ ๑๓ ตามลําดับ 

ดานสถิติการเกิดเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยดานมลพิษใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา เกิดข้ึนรวมท้ังสิ้น  

๘๖ ครั้ง เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอยางมาก โดยแบงไดเปนอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและ
โกดังเก็บสารเคมี ๔๗ ครั้ง เหตุจากการขนสงสารเคมี ๒๖ ครั้ง ไฟไหมบอขยะ ๖ ครั้ง เหตุอ่ืนๆ 
(สารเคมีรั่วไหลในอาคาร เหตุระเบิดของปุยยูเรีย และไอสารเคมีฆาเชื้อโรคฟุงกระจาย เปนตน ๕ ครั้ง 
และการลักลอบท้ิงกากของเสีย ๒ ครั้ง จังหวัดท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินบอยครั้งท่ีสุด เชน จังหวัดระยอง ๑๔ 
ครั้ง กรุงเทพมหานคร ๑๐ ครั้ง จังหวัดชลบุรี ๗ ครั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ๖ ครั้ง จังหวัดสมุทรสาคร 
๖ ครั้ง เปนตน ท้ังนี้ พ้ืนท่ีเกิดเหตุสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูเปนจํานวนมาก     

และเปนจังหวัดท่ีอยูในโครงขายเสนทางขนสงสารเคมีอันตรายและน้ํามัน 

๑) คุณภาพอากาศ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยหนวยงานรับผิดชอบ            
คือ กรมควบคุมมลพิษไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ เพ่ือตรวจวัดสารมลพิษทาง
อากาศในภาพรวมของท้ังประเทศ ท้ังหมด ๖๓ สถานี ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ๓๑ จังหวัดท่ีตองมีการเฝาระวัง
คุณภาพอากาศอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ ชุมชนหนาแนน เขตอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเสี่ยง
ตอการเผาในท่ีโลง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา สถานการณมลพิษทาง

๓๒ 
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อากาศในภาพรวมของประเทศมีแนวโนมดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสาร
มลพิษทางอากาศท่ียังคงเปนปญหา คือ ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) พบวาคาเฉลี่ย
รายปเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๒ และฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบวา
คาเฉลี่ยรายปลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๔ สําหรับในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง สามารถ
ควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน และคลอโรฟอรม) ใหอยูในเกณฑมาตรฐานได 
อยางไรก็ตามยังคงพบปริมาณฝุนละอองคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และปริมาณโอโซนคาเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงเกิน
มาตรฐานในหลายพ้ืนท่ี 

เม่ือพิจารณาจากจังหวัดท่ีมีจํานวนวันท่ีฝุนละอองเกินคามาตรฐานสูงท่ีสุด คือ จังหวัดสระบุรี 
ในพ้ืนท่ีตําบลหนาพระลาน (รอยละ ๒๔.๓) รองลงมา คือ เชียงราย (รอยละ ๑๐.๐) แมฮองสอน  
(รอยละ ๗.๕) เชียงใหม (รอยละ ๖.๙) และพะเยา (รอยละ ๖.๖) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐) 

ท้ังนี้ สามารถสรุปสถานการณมลพิษทางอากาศแยกตามชนิดสารมลพิษได ดังนี้ 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) พบปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน ๒๑ จังหวัด 

จาก ๓๑ จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด ท้ังนี้ คาเฉลี่ยรายปเฉลี่ยท่ัวประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทากับ ๔๓ 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๒ (คามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร) และพบวาคาเฉลี่ยรายปท่ัวประเทศตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีแนวโนมคงท่ี โดยท่ี
ยังไมเกินคามาตรฐานท้ังหมด ยกเวนพ้ืนท่ีตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี คาสูงสุดท่ีตรวจวัดไดใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูท่ี ๙๖ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ณ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี สวนคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดไดอยูในชวง ๒–๓๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(คามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) คาสูงสุดของแตละสถานีคาเฉลี่ยท่ัวประเทศ เทากับ 
๑๔๓ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๙ 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบวา มี ๑๒ จังหวัดจาก ๑๔ จังหวัดท่ีมีการ
ตรวจวัดท่ีมีปริมาณสูงเกินคามาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยรายปท่ัวประเทศเทากับ ๒๗ ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๔ และพบวาคาเฉลี่ยรายปท่ัวประเทศตั้งแต                        
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เกินคามาตรฐานมาโดยตลอดแตมีแนวโนมท่ีลดลง สําหรับคาสูงสุดตรวจวัดได   
ณ จุดตรวจวัดบริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เทากับ ๔๓ ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร (คามาตรฐาน ๒๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดไดอยูในชวง 
๒–๑๘๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) คาสูงสุด        
แตละสถานี เฉลี่ยท่ัวประเทศ เทากับ ๙๓ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘   
รอยละ ๑๘ 

- กาซโอโซน (O3) ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรวจพบกาซโอโซนปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน ๒๔ 
จังหวัด จาก ๒๗ จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด ท้ังนี้ คาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดของแตละสถานีเฉลี่ยท้ัง
ประเทศ เทากับ ๑๒๒ สวนในพันลานสวน (ppb) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๒ โดยพบคาสูงสุด 
เทากับ ๒๑๑ ppb ณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และคาเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง
สูงสุดของแตละสถานีเฉลี่ยท้ังประเทศ เทากับ ๙๔ ppb ลดลงรอยละ ๓ โดยพบคาสูงสุด เทากับ 
๑๕๒ ppb (คามาตรฐาน ๗๐ ppb) ณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

๓๓ 
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- ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) พบวา อยูในเกณฑมาตรฐานเกือบท้ังหมด ยกเวน ๑ จุด
ตรวจวัด คือ ในจังหวัดภูเก็ต โดยคาเฉลี่ยรายปเฉลี่ยท้ังประเทศเทากับ ๑๑ ppb ลดลงจาก             
พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๒๑ คาสูงสุดตรวจวัดไดเทากับ ๓๔ ppb (คามาตรฐาน ๓๐ ppb) พบ ณ จุด
ตรวจวัดบริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สวนคาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดท่ีตรวจวัด
ได ๑๙๑ ppb ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานท่ีกําหนดไว ๑๗๐ ppb ณ บริเวณตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

- ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) พบวา อยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมดทุกจุดตรวจวัด โดยมี
คาเฉลี่ยรายปตรวจวัดไดอยูในชวง ๑–๘ ppb (คามาตรฐานเทากับ ๔๐ ppb) เฉลี่ยท้ังประเทศ                  
๒ ppb ซ่ึงคงท่ีจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คาสูงสุดตรวจวัดไดในพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง และคาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดของแตละสถานี ตรวจวัดไดอยูในชวง ๔–๑๑๕ ppb (คามาตรฐาน 
๓๐๐ ppb) โดยตรวจพบคาสูงสุดในพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

- คารบอนมอนอกไซด (CO) พบวา อยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมดทุกจุดตรวจวัด โดยมี
คาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดของแตละสถานีท่ีตรวจวัดไดอยูในชวง ๑.๖–๘.๓ สวนในลานสวน (ppm)  (คา
มาตรฐาน ๓๐ ppm) และคาเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของแตละสถานี ตรวจวัดไดอยูในชวง ๑.๒–๖.๑ 
ppm (คามาตรฐาน ๙ ppm) ท้ังนี้ คาสูงสุดท่ีตรวจวัดไดในพ้ืนท่ีตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย 

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการจัดการมลพิษอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสําคัญ ไดแก 
- กรุงเทพมหานคร พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ คาเฉลี่ยรายปของปริมาณฝุนละออง PM10              

และ PM2.5 เทากับ ๔๓ และ ๓๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เล็กนอย แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานรายป 

- สถานการณหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน และตาก ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม–๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ พบวา 
จํานวนจุดความรอนรวมใน ๙ จังหวัด ลดลงกวารอยละ ๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ปริมาณฝุนละอองใน
จังหวัดสวนใหญมีแนวโนมลดลง และปริมาณฝุนละอองสูงสุดลดลงจาก ๓๘๑ ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตรใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เหลือ ๓๑๗ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

- พ้ืนท่ีตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี  ปญหาฝุนละอองในบรรยากาศมักจะเริ่มข้ึนในชวง
วิกฤติหนาแลง โดยเฉพาะชวงเดือนมกราคม–มีนาคม และชวงเดือนตุลาคม–ธันวาคมของทุกป โดยใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีฝุนละออง PM10 สูงเกินคามาตรฐานรอยละ ๒๕.๕ ของท้ังป (๘๙ วัน จาก ๓๔๘ วัน) 
จะเห็นไดวาแนวโนมของปริมาณฝุนละออง PM10 มักจะเริ่มมีคาสูงข้ึนในชวงเย็นไปจนถึงเชาตรู              
ของวันรุงข้ึน  

- พ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ปญหาสารมลพิษหลักของพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง คือ สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศ ไดแก สารเบนซีน ซ่ึงพบเกินคาเฝา
ระวัง ๔ ครั้ง ใน ๖ สถานีตรวจวัด สาร 1,3–บิวทาไดอีน เกินคาเฝาระวัง ๑ ครั้ง ใน ๓ สถานีตรวจวัด 
จะเห็นไดวาสารมลพิษท้ัง ๒ ชนิดนี้ มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ สวนปริมาณสาร  

๓๔ 
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1,2–ไดคลอโรอีเทน พบวา มีแนวโนมดีข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพบเกินคามาตรฐาน จํานวน ๒ สถานี 
บริเวณท่ีอยูใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรม 

ผลกระทบ มลพิษทางอากาศเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีกอใหเกิดอันตราย ท้ังตอสุขภาพ
อนามัยของคนและสัตว ทําลายพืช ทําใหวัสดุเสียหายมีผลตอสภาพภูมิอากาศ ลดระยะการมองเห็น 
ทําใหเกิดเหตุรําคาญ เปนตน ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศหลักๆ                 
ได ๓ ประเภท ไดแก 

 ๑) มลพิษของอากาศท่ีมีตอบรรยากาศ (Atmospheric properties) ไดแก การลดระยะ           
ท่ีสามารถมองเห็นได (Visibility reduction) เนื่องจากฝุนละอองในบรรยากาศ ทําใหเกิดอันตราย            
ในการขับยานพาหนะ มลพิษทําใหบรรยากาศมืดมัวลงเห็นไดชัดในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนนตอง
ใชไฟฟาใหแสงสวางมากข้ึนทําใหเกิดความสิ้นเปลืองมากข้ึน บดบังปริมาณแสงอาทิตย ทําใหอุณหภูมิ
ในบรรยากาศสูงข้ึน เนื่องจากปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซด กาซไนตรัสออกไซดเพ่ิมข้ึน 
ประกอบกับมีการใชสาร CFC (Chlorlo fluorohydrocarbon) เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด
ภาวะวิกฤตการณเรือนกระจก และทําใหเกิดสภาวะฝนกรด (Acid rain) 

 ๒) มลพิษของอากาศท่ีมีตอวัสดุตางๆ (Metarials) สารมลพิษทางอากาศทําใหวัสดุตางๆ 
เสียหายได เกิดความสกปรก การสึกกรอนหรือเกิดปฎิกิริยาเคมี ทําใหอาคารผุกรอน ไดแก ควัน  
ฝุนละออง หรืออนุภาคท่ีเปนกรดหรือดางทําใหขาวของชํารุดเสียหาย เชน สะพานเหล็ก สีทาบาน  
ยางรถยนต เปนตน อากาศเปนพิษ หรืออากาศเสีย ทําใหเกิดความสกปรกแกบานเรือนของใชเครื่อง
เรือน เสื้อผา กระจก ทําใหตองเพ่ิมคาใชจายในการทําความสะอาด วัตถุ โลหะ ผุกรอน เปนสนิม 

 ๓) มลพิษทางอากาศ มีผลตอสุขภาพอนามัยของคนและสัตว ปกติมลพิษทางอากาศจะเขาสู
รางกายไดจากระบบหายใจ เม่ือรางกายหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมปะปนเขาไป ระบบหายใจจะมี
วิธีการตอตานโดยระบบทางเดินหายใจสวนบนจะกรองฝุนท่ีมีขนาดใหญ (มากกวา ๕ ไมครอน)                 
ไว สวนฝุนท่ีมีขนาดเล็กท่ีรอดจากการกรองเขาไปถึงปอดทําใหเกิดการระคายเคืองได หากมนุษยไดรับ
มลพิษทางอากาศท่ีมีความเขมขนโดยการหายใจเขาไปสูปอดอาจทําใหเจ็บปวยหรือเสียชีวิตแบบ
เฉียบพลันได โดยเฉพาะผูท่ีเจ็บปวยอยูแลว หรือผูสูงอายุและเด็ก นอกจากนี้ยังทําใหผูสัมผัสหรือ
ไดรับมลพิษท่ีมีความเขมขันไมสูงมากนักแตเปนระยะเวลานานจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยเรื้อรังจน
เปนปญหาสุขภาพตามมา เชน กลุมโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ              
โรคติดเชื้อเฉียบพลัน และโรคมะเร็งปอด เปนตน 

การดําเนินงาน หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน ไดรวมมือกันดําเนินการเพ่ือแกไขและ
ปองกันปญหามลพิษทางอากาศหลายมาตรการ ไดแก (๑) การบังคับใชกฎหมาย ในการตรวจสอบจับ
ยานพาหนะท่ีมีมลพิษเกินมาตรฐาน ตรวจสอบและใชมาตรการข้ันเด็ดขาดกับสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนท่ีละเลยการตรวจวัดมลพิษหรือดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ตรวจจับการแขง
ยานพาหนะในทางสาธารณะ ตรวจจับรานจําหนายทอไอเสียไมไดมาตรฐาน ตรวจสอบการระบาย
มลพิษของโรงงานสถานประกอบการ (๒) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ ในการ
ตรวจสอบบํารุงรักษารถโดยสารประจําทางไมใหมีมลพิษเกินมาตรฐาน โดยใหมีการระบายมลพิษตาม
เกณฑมาตรฐานกอนออกใหบริการในเสนทาง ตรวจสอบบํารุงรักษารถราชการโดยเฉพาะของ
หนวยงานกํากับดูแลเรื่องมลพิษจากยานพาหนะ ตรวจสอบและควบคุมการกอสรางใหเปนไปตาม
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (๓) การดําเนินงานศึกษามาตรการตางๆ เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงกฎหมายตอไป อาทิ การเพ่ิมคาปรับยานพาหนะท่ีควันดําเกินมาตรฐาน การลดอายุการใช
งานรถแทกซ่ี การกําหนดอายุการใชงานรถยนตท่ีตองตรวจสภาพใหลดลงจากเดิม การเชื่อมโยงขอมูล
การตรวจจับยานพาหนะท่ีมีมลพิษเกินมาตรฐานของหนวยงานตางๆ กับการตอทะเบียนประจําปของ
กรมการขนสงทางบก (๔) การลดมลพิษ/ลดการสะสมของมลพิษจากการใชเสนทาง โดยดําเนินการจัด
ระเบียบการจอดรถบริเวณปายรถโดยสารประจําทาง ติดตั้งปายหามจอดรถ ควบคุมและจัดการการ
คาขายบริเวณจุดผอนผันทําการคาหาบเรแผงลอย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางบนทางเทา
และลดปญหาคนเดินบนผิวจราจร ปรับปรุง และซอมผิวทางใหอยูในสภาพดี (๕) การสรางการมีสวน
รวมเพ่ือลดมลพิษและการใชยานพาหนะสวนบุคคล ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงเสนทางจักรยาน 
สนับสนุนการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต จัดรณรงคลดการใชรถสวนบุคคล Car Free Day สนับสนุน
เครือขายชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดานเทคนิควิชาการใน
การปองกัน ควบคุมและลดปญหามลพิษทางอากาศและเสียง และเผยแพรองคความรูและคูมือการ
ตรวจวัดระดับเสียงจากรถยนตเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวัง การบริการตรวจวัดระดับเสียง และการตรวจจับรถยนต (๖) การศึกษา วิจัย 
ผลกระทบของฝุน (PM2.5 และ PAHs ใน PM2.5) ตอสารพันธุกรรมของผูท่ีอาศัยบริเวณท่ีมีการจราจร
หนาแนน ศึกษาการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือการจัดการปญหากาซโอโซน ศึกษาการจัด
ทําทางมาลายสี่แยกแบบทแยงมุม  

สําหรับการดําเนินงานรับมือสถานการณหมอกควันภาคเหนือใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก                
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามเฝา
ระวังอยางตอเนื่อง เพ่ือรับมือสถานการณหมอกควันหลังพนชวงเวลาหามเผาท่ีจังหวัดกําหนด การให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการมีสวน
รวมในรูปแบบของ “อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” และการผลักดัน
การแกไขปญหาหมอกควันขามแดนในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน  

การดําเนินงานเพ่ือลดและขจัดมลพิษ ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ ซ่ึงตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประกาศเปนเขตควบคุม
มลพิษในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดําเนินงานควบคุมปองกันและแกไขปญหาเพ่ือ
ลดการระบายฝุนละอองและฝุนละอองท่ีตกสะสมคางอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือมิใหเกิดความเดือดรอนตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไดมีการ
ดําเนินการแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ กลาวคือ มีการขับเคลื่อนผานกลไก
ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบของหนวยงานในพ้ืนท่ีโดยคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออก (กพอ.) ไดมอบหมายใหจังหวัดระยองแตงตั้ง “คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออารพีซี และบริเวณใกลเคียงจังหวัดระยอง” ผลจากการตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมและทาเรือท่ีเปนแหลงกําเนิดสารอินทรียระเหยงาย (สารเบนซีน1,3–บิวทาไดอีน          
และ1,2–ไดคลอโรอีเทน) ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด ๒๔ แหง และพ้ืนท่ีเขตประกอบการไออารพีซี ๗ แหง 
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พบวาโรงงานอุตสาหกรรมและทาเรือในพ้ืนท่ีมีมาตรการควบคุมสารอินทรียระเหยงายในการเดิน
ระบบกระบวนการผลิตปกติไดครบถวน แตยังคงตองเพ่ิมความเขมงวดและเพ่ิมความถ่ีในการ
ตรวจสอบแหลงกําเนิดบางประเภทท่ีเก่ียวของกับสารเปาหมาย เชน การรั่วซึมของอุปกรณ (Fugitive 
emission) และการขนถายสารเคมีทางเรือ เปนตน 

ขอเสนอแนะ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานการณมลพิษทางอากาศของประเทศโดยท่ัวไป                       
มีแนวโนมดีข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสารมลพิษทางอากาศท่ียังคงเปนปญหาหลัก คือ ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และกาซโอโซน (O3) 
ท้ังนี้ ปญหาดานมลพิษทางอากาศ ควรมีการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไข ไดแก 

๑) การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเขมงวด โดยเฉพาะในเมืองใหญ  
คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน การตรวจวัดและตรวจจับรถท่ีไมไดมาตรฐานหรือไมผานการ
ตรวจสภาพรถยนตประจําป มีการลงโทษผูกระทําความผิดท่ีละเลยการตรวจสภาพรถ และผูครอบครอง
ยานพาหนะท่ีปลอยมลพิษเกินคามาตรฐานท้ังรถสวนบุคคล รถโดยสารรับจาง รถโดยสารสาธารณะ  
และรถของหนวยงานราชการตางๆ 

๒) การสงเสริมการใชยานพาหนะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเชื้อเพลิงท่ีมีมลพิษต่ํา โดยการ
สนับสนุนตางๆ ไดแก การสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบการขนสงท่ีเปนมิตรภายในเมือง              
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยานพาหนะ การรณรงคและสนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานตางๆ 
ใชยานพาหนะท่ีมิตรกับสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการทางภาษีการปลอยมลพิษจากยานพาหนะ
อยางจริงจัง การเก็บคาธรรมเนียมเขาพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน เพ่ือควบคุมปริมาณยานพาหนะ
เขาในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

๓) การสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันการลงทุนดานสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรม โดยการ
สรางแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมงานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ควบคูกับมาตรการ
ดานภาษี เชน การลดหยอนภาษีใหกับโรงงานท่ีสามารถลดการปลอยมลพิษไดตามเปาหมาย เปนตน  
 

๒) ระดับเสียง จากการประเมินสถานการณและแนวโนมของปญหามลพิษทางเสียง                 
กรมควบคุมมลพิษไดทําการติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากสถานีแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่องท้ังป 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจุดตรวจวัดบริเวณพ้ืนท่ีริมถนนและพ้ืนท่ีท่ัวไป รวมท้ังสิ้น ๑๓ จังหวัด จํานวน 
๒๗ สถานี และจุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีริมถนนในเขตกรุงเทพมหานครแบบจุดตรวจวัด
ชั่วคราว จํานวน ๑๖ จุด ท้ังนี้ ภาพรวมสถานการณระดับเสียงเฉลี่ยโดยรวมตลอดท้ังพ.ศ. ๒๕๕๙ 
และในรอบ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) พบวา สถานการณไมเปลี่ยนแปลงไปจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาก
นัก สวนบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไประดับเสียงสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน ปญหาหลักยังคงเปนปญหา
มลพิษทางเสียงริมเสนทางจราจรเกินเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณริมถนนในเมืองขนาดใหญท่ีมี
การจราจรหนาแนน เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสระบุรี เปนตน 

- ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ี 
ริมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ระดับเสียงไมเปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คาเฉลี่ยของระดับเสียง
เฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เทากับ ๖๙.๒ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๘ เทากับ ๖๘.๙ เดซิเบลเอ) บริเวณท่ีมี

๓๗ 
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ระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ไดแก (๑) การเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง (๒) สถานีตํารวจนคร
บาลโชคชัย ถนนลาดพราว และ (๓) พาหุรัด ถนนตรีเพชร (มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง 
กําหนดไมเกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) เนื่องจากบริเวณนี้มีการจราจรหนาแนน สวนพ้ืนท่ีริมถนน (จุดตรวจวัด
ชั่วคราว) ระดับเสียงเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคาเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เทากับ 
๗๕.๒ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๘ เทากับ ๗๔.๒ เดซิเบลเอ) พบวาทุกจุดตรวจวัดมีระดับเสียงสูงกวา
มาตรฐาน โดยบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก (๑) สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง 
ถนนสุขุมวิท ซอย ๗๗ (๒) ปอมตํารวจแมนศรี ถนนบํารุงเมือง และ (๓) ปอมตํารวจสี่แยกลําสาลี 
ถนนรามคําแหง โดยคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง มีคา ๗๘.๔ ๗๘.๒ และ ๗๗.๗ เดซิเบลเอ 
ตามลําดับ และผลการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนท่ีท่ัวไป พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ คาเฉลี่ยของระดับเสียง
เฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เทากับ ๕๖.๗ เดซิเบลเอ ซ่ึงเทากับพ.ศ. ๒๕๕๘ เชนกัน โดยบริเวณท่ีตรวจวัด
สวนใหญมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- ระดับเสียงในตางจังหวัด จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีริมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบวา ระดับเสียงมีคาใกลเคียงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคาเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง
เทากับ ๖๒.๔ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๘ เทากับ ๖๓.๑ เดซิเบลเอ) บริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงกวาบริเวณ
อ่ืน คือ สถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สวนการตรวจวัดระดับ
เสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ระดับเสียงมีคาใกลเคียงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ เชนกัน             
โดยคาเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เทากับ ๕๗.๓ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๘ เทากับ                 
๕๗.๗ เดซิเบลเอ) ทุกพ้ืนท่ีสวนใหญมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ผลกระทบ มลภาวะทางเสียง เปนสภาวะท่ีมีการกอใหเกิดเสียงท่ีมีการรบกวน อาจมาจาก
แหลงกําเนิดเสียงตางๆ ท้ังจากมนุษย สัตว หรือเครื่องจักรตางๆ ท้ังนี้ แหลงท่ีมาของเสียงภายนอก 
สวนใหญมาจากการกอสราง ระบบการขนสง รวมท้ังเสียงรบกวนจากยานพาหนะตางๆ หรือแมแต
การวางผังเมืองท่ีไมดีอาจกอใหเกิดมลภาวะทางเสียงได และทางดานแหลงอุตสาหกรรมขางเคียง 
ตลอดจนการปลูกสรางท่ีอยูอาศัยก็อาจกอใหเกิดมลภาวะทางเสียงในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูอาศัยไดเชนกัน 

ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง จําแนกไดออกเปน ๕ ประเภท ไดแก 
๑) ผลกระทบตอจิตใจ ซ่ึงเสียงท่ีดังมากเกินไป อาจกอใหเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญใจ 

ประสาทเครียด เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ บางครั้งอาจทําใหเกิดการคลุมคลั่ง เสียสมาธิได 
๒) ผลกระทบตอรางกาย ทําใหหัวใจเตนแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลง เกิดกรดใน

กระเพาะมากกวาปกติ เปนโรคแผลในกระเพาะและโรคกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง กลามเนื้อ
กระตุก เกิดอาการเหนื่อยหอบและแพ นอนไมหลับ ประสาทหูเสื่อม อาจทําใหหูพิการ หูตึง หูหนวก 

๓) ผลกระทบตอการทํางาน ทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง การติดตอประสานงาน
ลาชา บางครั้งเกิดการผิดพลาดทําใหงานเสีย หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

๔) ผลกระทบตอการสื่อสาร เสียงท่ีดังกวาปกติอาจรบกวนตอการสื่อสาร การรับสัญญาณ 
และการรับคําสั่งตางๆ อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

๕) ผลกระทบดานการเกิดความเสียหายตอวัตถุ เสียงท่ีมีระดับสูง อาทิ เสียงจากเครื่องบิน
ชนิดเร็วกวาเสียง ทําใหเกิดการสั่นสะเทือน บางครั้งยังมีความดันทําใหอากาศมีความดันสูงข้ึนระหวาง 

๓๘ 
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๑–๑๐ ปอนดตอตารางฟุต ทําใหวัตถุหรือสิ่งกอสรางบางชนิด เชน กําแพง ฝาผนัง หลังคา                
และหนาตาง สั่นไหวได หนาตาง กระจกถูกทําลายได เปนตน 

การดําเนินงาน หนวยงานภาครัฐตางๆ ท่ีดําเนินงานเพ่ือปองกันและควบคุมมลพิษทางเสียง 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก (๑) การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย ในสวน
ของคามาตรฐานและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต ฉบับวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงเปน
ประกาศท่ีบังคับใชใหมแทนฉบับเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยมีการปรับปรุงคามาตรฐานใหสอดคลองกับ
ขนาดและประเภทของรถยนตในปจจุบัน (๒)  การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ               
มีหนวยงานหลัก ไดแก กรมการขนสงทางบกในการทําหนาท่ีกํากับดูแลการใชรถ ยานพาหนะชนิด
ตางๆ โดยกําหนดใหมีการตรวจสภาพยานพาหนะกอนตอทะเบียนประจําป เพ่ือตรวจสภาพรถใหอยู
ในสภาพใชงานไดดีและตรวจวัดเสียงรถท่ีผานการตรวจสภาพจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ี
กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๓) การศึกษา วิจัย พัฒนา 
เรื่องกําแพงกันเสียง และจัดทํารางแบบมาตรฐานสําหรับถนนตัดใหมท่ีสามารถลดเสียงได 

ขอเสนอแนะ ภาพรวมสถานการณระดับเสียงเฉลี่ยโดยรวมตลอดท้ัง พ.ศ. ๒๕๕๙ และใน
รอบ ๕ ปท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) พบวา สถานการณไมเปลี่ยนแปลงไปจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาก
นัก สวนบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไประดับเสียงสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน ปญหาหลักยังคงเปนปญหา
มลพิษทางเสียงริมเสนทางจราจรเกินเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณริมถนนในเมืองขนาดใหญท่ีมี
การจราจรหนาแนน เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดสระบุรี เปนตน ท้ังนี้ ปญหา
มลพิษทางเสียงสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนท้ังตอทางรากายและจิตใจ เปนสาเหตุ
ใหเกิดโรคภัยตามมา อาทิ โรคประสาทหูเสื่อม หูตึง หรือหูหนวกได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเฝาระวัง
ไมใหเกิดมลพิษทางเสียง โดยเฉพาะในบริเวณริมถนนในเมืองใหญ ท่ียังมีระดับเสียงเกินมาตรฐานอยู 
และมีการควบคุมแหลงกําเนิดของเสียงอยางเขมงวด โดยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับมลพิษทางเสียง ดังนี้ 

๑) การบังคับใชมาตรการ และกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชรถบนทอง
ถนน โดยเฉพาะในเมืองใหญซ่ึงเปนปญหาหลักของมลพิษทางเสียง ตองเขมงวดในการตรวจจับ
ยานพาหนะที่กอเสียงดังเกินมาตรฐาน และตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะกอนตอทะเบียน
ประจําป 

๒) การสงเสริมสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในการเฝาระวังปญหามลพิษทาง
เสียง ไดแก การสงเสริมการใชวัสดุดูดซับเสียงกับเครื่องจักร การสรางแรงจูงใจตางๆ เชน การลดภาษี
สําหรับอุปกรณเครื่องจักรท่ีไมกอใหเกิดมลพิษทางเสียง เปนตน 
 

๓)  คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน กรมควบคุมมลพิษไดทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดินสายหลักท่ีสําคัญท่ัวประเทศใน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖๕ แหลงน้ํา โดยใชดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา

๓๙ 
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ผิวดิน1 (Water Quality Index: WQI) แหลงน้ําของประเทศ โดยรวมพบวา มีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑดี รอยละ ๓๔ เกณฑพอใชรอยละ ๔๖ และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๒๐ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับขอมูลคุณภาพแหลงน้ําผิวดินใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นวาคุณภาพน้ําโดยรวมใน             
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดีข้ึน โดยมีแหลงน้ําท่ีจัดอยูในเกณฑพอใชเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๔๑ เปนรอยละ ๔๖ และมี
แหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมลดลงจากรอยละ ๒๕ เปนรอยละ ๒๐ 

คุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินในแตละภาค พิจารณาจากรอยละของแหลงน้ําท่ีอยูใน
เกณฑพอใชข้ึนไปของแตละภาค พบวา ภาคใตมีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดีกวาภาคอ่ืนๆ รองลงมา คือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ตามลําดับ แตหากพิจารณาจากคา 
WQI ของแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมของทุกภาค พบวาแหลงน้ําในภาคกลางมีคุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมและมีคา WQI ต่ํากวาภาคอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คือ แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนกลาง ทาจีนตอนลาง ลพบุรี และสะแกกรัง สาเหตุหลักท่ีทําให
เกิดปญหามาจากการปลอยท้ิงน้ําเสียจากชุมชน กิจกรรมในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ี 

ผลกระทบ ปญหามลพิษทางน้ํามีสาเหตุสําคัญหลักๆ ไดแก ปญหาจากอาคารบานเรือนและ
ชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนเขตเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน ปญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และปญหาจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ในกระบวนการเพาะปลูกมักมีการใชปุยและสารเคมี
ปองกัน กําจัดศัตรูพืชและสัตว ท้ังนี้ เม่ือในแหลงน้ําตางๆ เสื่อมคุณภาพลง ทําใหสงผลกระทบตอ
ระบบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ดวย ไดแก 

๑) ดานระบบนิเวศ น้ําเสียเปนอันตรายตอสิ่ ง มีชีวิต ท้ังในน้ําและบริ เวณใกล เ คียง  
ทําใหเสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม น้ําเสียทําใหสัตวน้ํา
ลดปริมาณลง หรืออาจทําลายพืชและสัตวน้ําเล็กๆ ท่ีเปนอาหารของปลาและตัวออน กอใหเกิดผล
เสียหายตอการประมงและเศรษฐกิจ และอาจทําใหปลาสูญพันธุได 

๒) ดานการสาธารณสุข น้ํ า เสียเปนแหลงแพร เชื้อโรค ทําให เ กิดโรคระบาด เชน  
โรคอหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด เปนแหลงเพาะเชื้อยุงซ่ึงเปนพาหะของโรคบางชนิด เชน มาเลเรีย 
ไขเลือดออก และสารมลพิษท่ีปะปนในแหลงน้ํา ถาเราบริโภคทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคมินามาตะ  
เกิดจากการรับประทานปลาท่ีมีสารปรอทสูง โรคอิไต-อิไต เกิดจากการไดรับสารแคดเมียม เปนตน 

๓) ดานการเกษตร น้ําเสียมีผลท้ังตอการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว น้ําเสียท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายตอการเกษตรสวนใหญเปนน้ําเสียท่ีมีความเปนกรด-ดางสูง น้ําท่ีมีปริมาณเกลืออนินทรียหรือ
สารพิษสูง เปนตน ซ่ึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสีย และเกิดจากผลของการทํา
เกษตรกรรมนั่นเอง เชน การชลประทาน สรางเข่ือนกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตร ท้ังนี้เนื่องจาก

1 ดัชนีคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน (water Quality Index: WQI) แสดงถึงสถานการณของคุณภาพนํ้าในภาพรวม  
โดยพิจารณาจากคาคุณภาพนํ้า ๕ พารามิเตอร ไดแก ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมท้ังหมด แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคะแนนอยูระหวาง ๐–๑๐๐ โดย
จัดเกณฑคุณภาพนํ้าเปน ดีมาก (๙๑-๑๐๐) ดี (๗๑–๙๐) พอใช (๖๑–๗๐) เสื่อมโทรม (๓๑–๖๐) และเสื่อมโทรม
มาก (๐–๓๐) 

๔๐ 

                                            



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติน้ําในธรรมชาติประกอบดวยเกลืออนินทรียเจือปนอยู โดยเฉพาะเกลือคลอไรด ขณะท่ีใชน้ํา
เพ่ือการเกษตร น้ําจะระเหยเปนไอโดยธรรมชาติ ปริมาณเกลืออนินทรียซ่ึงไดระเหยจะตกคางในดิน 
เม่ือมีการสะสมมากเขา ปริมาณเกลือในดินสูงข้ึน ทําใหดินเค็ม ไมเหมาะแกการเพาะปลูก ปริมาณ
เกลืออนินทรีย ท่ีตกคางอาจถูกชะลางภายหลังฝนตก หรือโดยระบายน้ําจากการชลประทาน                 
เกลืออนินทรียก็จะถูกถายทอดลงสูแมน้ําลําคลองในท่ีสุด 

๔) ดานการผลิตน้ําเพ่ือบริโภคและอุปโภค น้ําเสียกระทบกระเทือนตอการผลิตน้ําดื่มน้ําใช
อยางยิ่ง แหลงน้ําสําหรับผลิตประปาไดมาจากแมน้ํา ลําคลอง เม่ือแหลงน้ําเนาเสียเปนผลใหคุณภาพ
น้ําลดลง คาใชจายในกระบวนการผลิตเพ่ือใหน้ํามีคุณภาพเขาเกณฑมาตรฐานสําหรับน้ําด่ืมก็จะ             
เพ่ิมสูงข้ึน 

๕) ดานทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหลงน้ําท่ีใชในการคมนาคม และเปนแหลงทองเท่ียวพักผอน
หยอนใจ เชน ใชเลนเรือ ตกปลา วายน้ํา เปนตน 

การดําเนินงาน ในการดําเนินงานของภาครัฐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ท้ังนี้ การดําเนินงานสามารถแบงออกตามแหลงกําเนิด ๓ ประเภท ไดแก 

๑) น้ําเสียจากภาคชุมชน ไดแก การบังคับใชกฎหมายดานการจัดการคุณภาพน้ํากับ
แหลงกําเนิดมลพิษใหเขมงวดมากข้ึน และใหคําแนะนําแหลงกําเนิดมลพิษในการบําบัดน้ําเสียให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนระบายน้ําท้ิง การผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือนําไปใชในการบํารุงรักษาและเดินระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใหบริการอยู 
ขณะนี้มีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียเพียง ๑๖ แหง การใหคําแนะนําในการฟนฟูระบบบําบัดน้ํา
เสียท่ีมีอยูเดิม ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบําบัดน้ําท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด การจัดทําแนวนโยบายผูไดประโยชนเปนผูจายในสวนของการจัดการน้ําเสีย การเพ่ิมคา
จัดการน้ําเสียในคาน้ําประปา และนํารายไดสวนตางมาจัดการบําบัดน้ําเสีย การศึกษาขอมูลเพ่ือ
ประกอบการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ ๑๐ ประเภท (อาคาร
ชุด โรงแรม หอพัก สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว โรงพยาบาลของราชการ       
หรือสถานพยาบาล อาคารโรงเรียนรัฐ เอกชน และอุดมศึกษา หางสรรพสินคา ตลาด ภัตตาคาร)  
และอาคารประเภท ก ข ค ง และ จ รวมถึงท่ีดินจัดสรรใหมีความเหมาะสม  

๒) น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม ไดแก การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การรวบรวมและทบทวนขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทํามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําท้ิงเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม เพ่ือใหสอดคลองกับมลพิษท่ีเกิดข้ึน ไดแก สถาน
ประกอบการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล อุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรมผลิต
เยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมฟอกยอม การประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของตางๆ เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนของกฎหมายการควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงานสู
แหลงน้ํา ใน ๔ ประเด็น ไดแก (๑) มาตรฐานน้ําท้ิงท่ีมีความซํ้าซอน (๒) การรายงานผลดาน
สิ่งแวดลอม (๓) การขออนุญาตระบายน้ําท้ิงของโรงงานออกสูสิ่งแวดลอม และ (๔) การควบคุมดูแล
การประกอบกิจการเพ่ือใหการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษมีประสิทธิภาพ

๔๑ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มากข้ึน รวมถึงการแกไขปญหาคุณภาพน้ําโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปนเปอนมลพิษอยางตอเนื่อง ไดแก ฟนฟู
ลําหวยคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในน้ําใตดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เก็บตัวอยางและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการแกไขปญหา
เหมืองแรทองคํา จังหวัดเลย และจังหวัดพิจิตร 

๓) น้ําเสียจากภาคเกษตรกรรม ไดแก การจัดทําหลักเกณฑการนําน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสุกร           
ท่ีผานการบําบัดแลวไปใชประโยชนในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรสําหรับพืชท่ีไมใชอาหาร              
เชน ยางพารา หญาเนเปยร เปนตน การพัฒนาดานการเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) และพัฒนาสินคาเกษตร เชน ขาว ผัก ไก สุกร 
และกุง เปนตน เพ่ือเขาสูมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและการจัดการปญหา
มลพิษแบบ zero waste เปนตน 

ขอเสนอแนะ จากสถานการณคุณภาพน้ําผิวดินโดยรวมใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดี ข้ึนจาก                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแหลงน้ําท่ีจัดอยูในเกณฑพอใชเพ่ิมข้ึน และมีแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรม
ลดลง อยางไรก็ตาม ยังพบวาพ้ืนท่ีท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ แมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนกลาง ทาจีนตอนลาง ลพบุรี และสะแกกรัง สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปญหามาจากการปลอยท้ิงน้ําเสียจากชุมชน กิจกรรมในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู           
ในพ้ืนท่ี 
 

๔) คุณภาพน้ําทะเลชายฝง กรมควบคุมมลพิษไดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ท่ัวประเทศ ตลอดความยาว ๒,๘๐๐ กิโลเมตรของประเทศไทย ครอบคลุมอาวไทยฝงตะวันออก          
อาวไทยฝงตะวันตก อาวไทยตอนใน และชายฝงอันดามัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐๒ จุดเก็บ
ตัวอยาง ดําเนินการตรวจสอบ ๒ ครั้งตอป โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality 
Index: MWQI) 1

2 พบวา คุณภาพน้ําทะเลอยูในเกณฑดีมาก รอยละ ๑ เกณฑดี รอยละ ๖๐ เกณฑ
พอใช รอยละ ๓๐ เกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๗ และเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๒ ท้ังนี้ พบวา
คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑดี สําหรับบริเวณท่ีมีคุณภาพน้ําทะเลอยูในเกณฑดีมาก มีเพียง 
๑ แหง คือ หาดทองตาปาน (เกาะพะงัน) จังหวัดสุราษฎรธานี เปนผลมาจากผูประกอบการในพ้ืนท่ี
เริ่มใสใจดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ยกเวนบริเวณ
อาวไทยตอนในท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก โดยบริเวณท่ีมีคุณภาพน้ํา
ทะเลอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ไดแก อาวชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปากคลอง ๑๒ ธันวา หนาโรงงาน

2 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) เปนเครื่องมือท่ีกรมควบคุมมลพิษพัฒนาข้ึนเพ่ือ
ใชประเมินสถานการณคุณภาพนํ้าทะเลโดยรวม มีคาอยูระหวง ๐–๑๐๐ โดยชวงคะแนน ๐–๒๕ จัดอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรมมาก ชวงคะแนนมากกวา ๒๕–๕๐ จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ชวงคะแนน ๕๐–๘๐ จัดอยูใน
เกณฑพอใช ชวงคะแนนมากกวา ๘๐–๙๐ จัดอยูในเกณฑดี และชวงคะแนนมากกวา ๙๐–๑๐๐ จัดอยูในเกณฑดี
มาก  

๔๒ 
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ฟอกยอม กม. ๓๕ ปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร 

สําหรับปญหาคุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรมในบริเวณชายฝงอาวไทย เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนท่ีรองรับการระบายของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษจากชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตรบน
แผนดินลงสูทะเล สวนบริเวณชายฝงอันดามัน สวนใหญพบปญหาบริเวณชายหาดทองเท่ียวและ          
หมูเกาะท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทํากิจกรรมนันทนาการทางน้ําคอนขางมาก ประกอบกับมีชุมชน 

โรงแรม ท่ีพัก และรานอาหารท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษระบายของเสียสูทะเล จากขอมูลพ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาไปในอุทยานแหงชาติทางทะเล ๒๕ แหง จํานวนมากกวา ๕.๖ ลานคน          

ซ่ึงอุทยานแหงชาติทางทะเลท่ีมีนักทองเท่ียวเขาไปมากท่ีสุด เชน หาดนพรัตนธารา–หมูเกาะพีพี           
อาวพังงา หมูเกาะสิมิลัน ดังนั้นจึงควรมีการเฝาระวังพ้ืนท่ีบริเวณฝงอันดามัน เนื่องจากไมมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลและสุขภาพของนักทองเท่ียว 

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังพบเหตุการณน้ํามันรั่วไหล คราบน้ํามัน และกอนนั้นบริเวณชายฝง
ทะเล ซ่ึงกอใหเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) จํานวน ๑๓ ครั้ง พบมากท่ีสุด                
คือ จังหวัดชลบุรี โดยมีสาเหตุจากน้ํามันรั่วไหล การอับปาง และการลักลอบท้ิงน้ํามันของเรือบรรทุก
และขนสงสินคา และเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ ครั้ง 
พบมากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี โดยมีสาเหตุมาจากการระบายน้ําเสียจากบนบกลงสูทะเล ทําใหเกิด
การแพรกระจายของสาหรายอยางรวดเร็ว สงผลใหแมงกะพรุน หมึก และปลาตาย เกิดกลิ่นเหม็น
รุนแรง 

ท้ังนี้ จากสถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
พบวา แนวโนมคุณภาพน้ําทะเลชายฝงสวนใหญอยูในเกณฑดี โดยคุณภาพน้ําทะเลท่ีอยูในเกณฑเสื่อม
โทรมถึงเสื่อมโทรมมาก มีแนวโนมลดลงมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีสัดสวนคุณภาพน้ําในเกณฑดีเพ่ิม
มากข้ึนจากรอยละ ๑๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนรอยละ ๖๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจุดท่ีพบคุณภาพน้ําทะเล
อยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ยังคงเปนบริเวณปากแมน้ําสายหลัก ไดแก ปากแมน้ําบางปะกง 
ปากแมน้าํเจาพระยา ปากแมน้ําทาจีน ปากแมน้ําแมกลอง และบริเวณอาวไทยตอนใน 

ผลกระทบ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการเนาเสียของน้ําทะลชายฝง คือ การปลอยของเสียของ
แหลงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียว ท้ังนี้ น้ําทะเลเนาเสียยอม
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ไดแก (๑) 
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย หากมนุษยสัมผัส หรือบริโภคน้ําหรือสัตวน้ําท่ีมาจากแหลงน้ํา
ทะเลเนาเสีย ยอมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยจากการติดเชื้อโรคบางชนิด เชน                   
เชื้อแบคทีเรีย และปรสิตตางๆ (๒) ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยูในน้ํา เนื่องจากการลดลง
ของออกซิเจนในน้ําจะทําใหสัตวน้ําตาย และอาจทําใหสูญพันธุได หากสัตวไมตายก็อาจทําใหเกิดการ
อพยพยายถ่ินไปอยูท่ีอ่ืน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
และ (๓) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงน้ําท่ีเนาเสียสงผลใหสิ่งแวดลอมท้ังระบบเกิดความเสียหาย และ
ทัศนียภาพถูกทําลายเปนผลเสียตอระบบเศรษฐกิจท้ังทางดานธุรกิจการทองเท่ียว การทําการเกษตร 
และการประมง  
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การดําเนินงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการดําเนินงานท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
โดยมีการเสนอการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลกลุมสารอาหารและกลุมโลหะหนัก เนื่องจาก
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลฉบับปจจุบันไดมีการประกาศใชมาเปนระยะเวลาประมาณ ๙ ป                 
(พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๘) ท้ังนี้ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ จึงไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล และเห็นควรใหมีการปรับปรุง เนื่องจากในปจจุบันมีการ
รายงานขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน เชน ขอมูลผลกระทบของแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N)               
ตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช เปนตน สําหรับความคืบหนาหลังจากไดรับความเห็นชอบตอ 
(ราง) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล อยูในข้ันตอนดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศเปนคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลใหมตอไป 
 

๕) คุณภาพน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลในประเทศไทยมีท้ังหมด ๒๗ แอง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลท้ังหมด ๘๖๔ สถานี จํานวนบอสังเกตการณท้ังหมด ๑,๕๒๔ บอ 
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลท้ังหมด ๗๗๕ สถานี จํานวนบอสังเกตการณ
ท้ังหมด ๑,๔๐๘ เพ่ือใชในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ํา
บาดาล ท้ังนี้ ภาพรวมของคุณภาพน้ําบาดาลท้ังประเทศใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวายังอยูในเกณฑ
มาตรฐานท่ีใชบริโภคได ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงในธรรมชาติแหลงน้ําบาดาล
กักเก็บอยูในชั้นตะกอนและหินแข็ง จึงมีปริมาณแรธาตุบางตัวละลายอยูในน้ําบาดาลท่ีมีผลตอ
คุณภาพน้ําบาดาล ทําใหเกินเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการบริโภค ไดแก ปริมาณเหล็กพบไดท่ัวไป 

ปริมาณฟลูออไรดพบในพ้ืนท่ีแนวรอยเลื่อนและบริเวณใกลน้ําพุรอน และปริมาณคลอไรดทําให
คุณภาพน้ําบาดาลกรอย -เ ค็ม พบในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและพ้ืนท่ีแหลงหินเกลือบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 

ผลกระทบ ปญหาจากการปนเปอนของน้ําใตดิน และปญหาการนําน้ําบาดาลข้ึนมาใชมาก
เกินไป เปนปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบท้ังตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย และ
สิ่งแวดลอม ไดแก อันตรายตอสุขภาพอนามัยจากการอุปโภคและบริโภคน้ําท่ีปนเปอน ท้ังจากสารพิษ
และเชื้อโรค การติดเชื้อโรคทําใหเกิดโรคภัย เจ็บปวยได หรือการไดรับสารพิษปนเปอนในน้ําเปน
จํานวนมาก อาจทําใหเสียชีวิตได และการใชน้ําบาดาลมากเกินไปจนเกินสมดุล อาจทําใหเกิดปญหา
ระดับน้ําบาดาลและปริมาณน้ําท่ีกักเก็บลดลง และเกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา ซ่ึงอาจเกิดพิบัติภัยจาก
ปญหาดินทรุดตัว เนื่องจากการใชน้ําบาดาลเกินปริมาณจะทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจนตองขุด
เจาะลึกกวาเดิม จนเกิดดินทรุดตัวจนเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในบริเวณท่ีเกิด
เหตุ เชน ภาคกลาง เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนเขตท่ีมีแรงกดทับสูง เม่ือปริมาณน้ํา
บาดาลลดลง แรงดันของน้ําบาดาลก็จะลดลงสงผลใหเกิดการทรุดตัวของดิน ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
หากน้ําบาดาลลดลงมากจะสงผลดานคุณภาพของน้ํา เนื่องจากน้ําเค็มจะไหลเขามาแทนท่ีทําใหบอน้ํา
บาดาลนั้นไมสามารถใชไดอีกตอไป 

การดําเนินงาน ในการดําเนินงานดานคุณภาพน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีประกาศจาก
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่อง ยุทธศาสตรบริหารจัดการน้ําบาดาล ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๗๙) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง และทิศทางการพัฒนางานดานน้ําบาดาล โดยการจัดทํานโยบาย
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และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญานําทาง มีการกําหนดเปาหมายท่ีเชื่อมโยงและตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๒๐ ป ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
ในการวิเคราะหทิศทางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในอีก ๒๐ ปขางหนา ของแตละยุทธศาสตรใน
ระยะเรงดวน (พ.ศ. ๒๔๖๐–๒๕๖๔) ระยะตอเนื่อง และระยะยั่งยืน โดยใหการบริหารจัดการทรัพยา
กรน้ําบาดาลของประเทศมีใชไดอยางยั่งยืน เสริมสรางขีดสมรรถนะขององคกรการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน นอกจากนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมี
การปนเปอน เชน พ้ืนท่ีแหลงฝงกลบขยะ การประกอบกิจการเหมืองแร พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการรุกล้ําของ
น้ําเค็มบริเวณลําน้ําเจาพระยาและชายฝงอาวไทย พ้ืนท่ีดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 

ขอเสนอแนะ (คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน น้ําทะเลชายฝง และน้ําบาดาล) 
จากสถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน น้ําทะเลชายฝง และน้ําบาดาลของประเทศไทย 

ซ่ึงยังคงตองมีมาตรการตางๆ ในการเฝาระวัง ควบคุม แกไข เพ่ือปองกันความเสื่อมโทรม และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ซ่ึงตอง
ดําเนินการลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดลงสูแหลงน้ํา ซ่ึงเปนการแกไขปญหา
ตั้งแตตนทาง โดยการสรางความตระหนักในดานการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคราชการ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) ฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยู เดิมใหสามารถใชงานได เชน เทศบาลนครระยอง                 
เมืองพัทยา เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครอุบลราชธานี และองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 
(เกาะพีพี)     เปนตน 

๒) การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนใหม และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย
เดิม เชน เทศบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมือง
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปนตน 

๓) ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง และมาตรฐานการ
ระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดทุกประเภทใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน                

และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
๔) สงเสริมใหมีการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดและมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

ไปใชประโยชนใหสอดคลองและเหมาะสมกับชนิดและประเภทของกิจกรรม เพ่ือลดปริมาณการ
ระบายน้ําเสียและของเสียลงสูสิ่งแวดลอม 

๕) การผลักดันการเกษตรกรรมใหเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice: GAP) และพัฒนาสินคาเกษตรเพ่ือเขาสูมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการจัดการปญหามลพิษแบบ Zero waste 

๖) เพ่ิมบทลงโทษและประสิทธิภาพกลไกทางดานกฎหมายดานการจัดการคุณภาพน้ํา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมากข้ึน 

๔๕ 
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๗) การควบคุมปริมาณนักทองเท่ียวใหเหมาะสมกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทางทะเล 

และรณรงคใหนักทองเท่ียวรักษาสิ่งแวดลอม และผูประกอบการมีการจัดการน้ําเสียกอนปลอยลงสู
ทะเล รวมท้ังจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียในแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 
  ๖) ขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพียงเล็กนอย เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน สภาพเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัวข้ึน รวมท้ังแนวโนมการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนมดีข้ึนกวาปท่ีผานมา ท้ังการเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกตอง และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนไปในแนวทาง
ท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขยะมูลฝอยไดรับการเก็บขนและรวบรวมเขาสูสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกตองเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพ่ิมมากข้ึน  
คิดเปนปริมาณท้ังสิ้น ๙.๗๕ ลานตัน เม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว (๘.๓๔ ลานตันตอป) ทําใหมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๖.๙๑ สําหรับการใชประโยชนของขยะมูลฝอย
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือเทียบกับพ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบวา มีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนถึงรอยละ ๑๗.๖๑    
ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกดึงนํากลับไปใชประโยชนนี้ สืบเนื่องจากกระแสการลดและ
ใชประโยชนขยะมูลฝอยในแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการรณรงคสงเสริม การสราง
จิตสํานึกผานกิจกรรมตางๆ ในชวงพ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผานมา  

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ๗,๗๗๗ 
แหง ประมาณ ๒๗.๐๖ ลานตัน หรือ ๗๔,๑๓๐ ตันตอวัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนเพ่ิมข้ึนจาก 
๑.๑๓ เปน ๑.๑๔ กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยมีสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
๔.๒๑ ลานตัน (รอยละ ๑๖) ในเทศบาลและเมืองพัทยา ๑๑.๑๖ ลานตัน (รอยละ ๔๑) และใน
องคการบริหารสวนตําบล ๑๑.๖๙ ลานตัน (รอยละ ๔๓) สําหรับจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดข้ึนตอวันสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และ
ขอนแกน นอกจากนี้ พบวามีขยะเกาตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวประเทศท่ียัง
ดําเนินการจัดการไมถูกตองอีกประมาณ ๙.๙๖ ลานตัน ท้ังนี้ ปจจัยหลักท่ีสงผลตออัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยชุมชน คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การขยายตัวของเขตเมือง จํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการหลั่งไหลเขามาของแรงงานขามชาต ิ

สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกเก็บขนเพ่ือนําไปกําจัด ๑๕.๗๖ ลานตัน จะถูกสงไปยัง
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย รวม ๒,๘๑๐ แหงท่ัวประเทศ ซ่ึงในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสถานท่ีกําจัดขยะ 
มูลฝอยแบบถูกตอง ๓๓๐ แหง และมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตอง ๒,๔๘๐ แหง ลดลงจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมี ๔๔๘ แหง สาเหตุเนื่องจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบางแหงไมสามารถดําเนินการ
อยางถูกตอง มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะบอรองรับขยะมูลฝอยขนาด
เล็กหรือบอหมูบาน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยบางแหงปดดําเนินการ ในขณะท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
แบบเทกองควบคุม ขนาดนอยกวา ๕๐ ตันตอวัน มีจํานวนลดลง ท้ังนี้ ปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพราะการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอย จนเกินความสามารถในการ
รองรับและกําจัดขยะมูลฝอยของสถานท่ีกําจัดมูลฝอย และขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรท่ีไม
เพียงพอตอการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 

๔๖ 
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สําหรับการคัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดปริมาณ ๕.๘๑ ลานตัน หรือรอยละ ๒๑.๔๗ เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ี ๔.๙๔ ลานตัน หรือรอยละ ๑๘.๓๙ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยมีปริมาณ               
การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย (รูปท่ี ๓)  
 
รูปท่ี ๓ ปริมาณการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย ในปพ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 
 

 
 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๐) 

ผลกระทบ ปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบท้ังตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย 
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ไดแก (๑) ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย               
โดยขยะมูลฝอยเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง และพาหะนําโรคชนิดตางๆ เชน แมลงวัน แมลงสาบ 
หนู ซ่ึงลวนเปนพาหะนําโรคมาสูมนุษย ทําใหมีปญหาสุขภาพอนามัย ติดเชื้อโรคได กอใหเกิดความ
รําคาญจากกลิ่นรบกวน ฝุนละอองจากการขนถาย ทําให เกิดเปนโรคทางเดินหายใจตางๆ                  
(๒) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา ดิน และอากาศ 
เนื่องจากรวบรวมเปนกองขยะและปลอยท้ิงคางไวนานจนเนาเสีย เม่ือถูกฝนพัดไปนําพาความสกปรก 
เชื้อโรค สารพิษจากขยะลงไปสูดินและแมน้ําลําคลองจนเกิดการเนาเสีย สงกลิ่นเหม็นจนทําลาย
สิ่งแวดลอมและทัศนียภาพ และ (๓) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การมีขยะมูลฝอยจํานวนมากทําให
สิ้นเปลืองงบประมาณในการกําจัด นอกจากนี้ขยะมูลฝอยยังเปนตนเหตุของน้ําและอากาศเสีย              
ยอมสงผลใหประเทศชาติตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดการซ่ึงจะสงผลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

การดําเนินงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ไดแก (๑) การสนับสนุนให
จังหวัดดําเนินการแกไขปญหา โดยการกําหนดหลักเกณฑในการปดสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย                  
การปรับปรุงใหเปนรูปแบบการเทกองแบบควบคุม รวมท้ังงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะ

๔.๐๒ ๓.๙๔
๓.๖๓ ๓.๗๕

๕.๒๐

๑.๑๔ ๑.๑๑ ๑.๐๗ ๑.๐๔
๐.๖๐

๐.๑๒ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๐๑๐.๐๐

๐.๗๐

๑.๔๐

๒.๑๐

๒.๘๐

๓.๕๐
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๔.๙๐

๕.๖๐

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
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ป (พ.ศ.)
ซื้อขายวัสดุรีไซเคิล ปุยหมักอินทรีย ผลิตพลังงานไฟฟาเช้ือเพลิงทดแทน

๔๗ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มูลฝอยท่ีไมถูกตอง และการผลักดันใหเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเนนการแปรรูปใหเปน
พลังงาน (๒) การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนมีการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนและแหลงกําเนิดขยะตางๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บขนขยะแบบแยกประเภท 
กําหนดรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดตางๆ และเนนการจัดการ
แบบผสมผสาน และใหเอกชนมีสวนรวมในการเปนผูลงทุนและบริหารจัดการท้ังระบบ (๓) การผลักดัน
กฎหมายดานการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย อาทิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พ.ศ .... ซ่ึงกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเหลานั้นเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการใหถูกตอง กระทรวงมหาดไทยไดมีการ
ปรับปรุงแกไข (ราง) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. .... เพ่ือแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและแกไขปญหาลักลอบท้ิงและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายและ
มูลฝอยติดเชื้อ และ (๔) การสรางวินัยของคนในชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
ไดจัดทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภาคธุรกิจ ๑๖ หนวยงาน ขอความรวมมือไมใหถุงพลาสติกกับ
ลูกคาในทุกวันท่ี ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน ผลการรณรงคลดใชถุงพลาสติกจากการสงเสริมบทบาทภาคี
รวมมือภาคเอกชนรณรงคลดใชถุงพลาสติกรวมกับภาคธุรกิจ ๑๖ หนวยงาน อยางตอเนื่องตั้งแตวันท่ี 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงตรงกับวันสิ่งแวดลอมไทย ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สามารถลดการใชถุงพลาสติกไดมากกวา ๑๖๖ ลานใบ 

 

๗) ของเสียอันตราย ไดแก ของเสียอันตรายจากชุมชน ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม          
และมูลฝอยติดเชื้อ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ การประมาณการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศมี
จํานวน ๓.๔๖๒ ลานตัน เพ่ิมข้ึน ๐.๐๑๗ ลานตัน หรือรอยละ ๐.๔๙ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓.๔๔๕ ลาน
ตัน) ของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ประมาณ ๒.๘ ลานตัน 
หรือรอยละ ๘๐ ของของเสียอันตรายท้ังหมด และเปนของเสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) ประมาณ ๐.๖๐๖ ลานตัน หรือรอยละ ๑๘ ของของเสียอันตราย
ท้ังหมด และมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๐.๐๕๖ ลานตัน หรือรอยละ ๒ ของของเสียอันตรายท้ังหมด 
(ตารางท่ี ๑๐)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑๐  ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ระหวางพ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙ 
 

แหลงกําเนิด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริมาณ รอยละ 

ลานตัน ลานตัน เพ่ิมขึ้น - ลดลง เพ่ิมขึ้น - ลดลง 
อุตสาหกรรม ๒.๘๐๐ ๒.๘๐๐* - - 

ชุมชน ๐.๕๙๑ ๐.๖๐๖** +๐.๐๑๕ +๒.๕๔ 
มูลฝอยติดเชื้อ ๐.๐๕๔ ๐.๐๕๖*** +๐.๐๐๒ +๓.๓๐ 

รวม ๓.๔๔๕ ๓.๔๖๒ +๐.๐๑๗ +๐.๔๙ 
 

หมายเหตุ : *   ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
    **  ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
    ***  ขอมูลจากกรมอนามัย 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๐) 
 
 ของเสียอันตรายจากชุมชน จากการสํารวจและคาดการณปริมาณของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวาเกิดข้ึนประมาณ ๖๐๖ ,๓๑๙ ตัน เ พ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๕๔ จาก                       
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕๙๑,๑๒๗ ตัน) สวนใหญเปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste 
from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ประมาณ ๓๙๓,๐๗๐ ตัน หรือรอยละ ๖๕ 
และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี 
กระปองสเปรย เปนตน ประมาณ ๒๑๓,๒๔๙ ตัน หรือรอยละ ๓๕  ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษไดทําการ
สํารวจและรวบรวมขอมูลในสวนพฤติกรรมของผูบริโภคในการจัดการกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเม่ือไมใชงานแลวป พ.ศ ๒๕๕๕ จากแหลงขอมูลตางๆ และไดคาดการณปริมาณการ
เกิดซากผลิตภัณฑดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณซากผลิตภัณฑจากป พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๒.๓๐  
 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม โดยปริมาณกากอุตสาหกรรมท้ังท่ีเปนอันตรายและไม
อันตราย ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ท้ังพ้ืนท่ีภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม มีจํานวน ๓๗.๔ ลานตัน แบงเปนกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย ๒.๘ ลานตัน                  

หรือรอยละ ๗.๔๙ และกากอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตราย ๓๔.๖ ลานตัน หรือรอยละ ๙๒.๕๑ ท้ังนี้ 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมท้ังท่ีเปนอันตรายและไมอันตราย ท่ีมีการแจงขนสงออกนอกบริเวณโรงงาน
ไปจัดการ พบวา เปนกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีสามารถจัดการได ๑.๑๔ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

ของปริมาณท่ีเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ (๐.๙๗ ลานตัน) สวนกากอุตสาหกรรมท่ีไมเปน
อันตราย สามารถจัดการได ๑๕.๒๓ ลานตัน คิดเปนรอยละ ๔๔ ของปริมาณท่ีเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึนจาก  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เชนเดียวกัน (๑๓.๙๙ ลานตัน) 

 

ผลกระทบ ของเสียอันตรายเปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและสัตว และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ดังนั้น
จึงตองมีการเก็บรวบรวมและกําจัดท้ิงอยางถูกหลักวิชาการ ของเสียอันตรายมีหลายลักษณะ เชน  
ของเสียเปนพิษ หรือมีพิษเจือปน หรือมีสวนประกอบของสารท่ีเปนพิษ เชน มีสวนประกอบของสาร
ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม สารหนู ยาฆาแมลง ของเสียท่ีติดไฟงาย ของเสียท่ีมีฤทธิ์เปนกรดหรือดางซ่ึง

๔๙ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สามารถกัดกรอนวัสดุตางๆ ตลอดจนเนื้อเยื่อของมนุษยหรือสัตวได และของเสียท่ีมีเชื้อโรคติดตอ
ปะปนอยู เปนตน ท้ังนี้ ผลกระทบของของเสียท่ีเปนอันตรายท่ีมีตอมนุษย ท่ีสําคัญคือสงผลใหเกิด
ความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งของมนุษยจากการสัมผัส หรือการหายใจเอาสารพิษเขาสูรางกายใน
ปริมาณท่ีมากพอติดตอกันเปนเวลานาน เชน สารพวกไดออกซิน เบนซิน ฟอรมัลดีไฮล หรือการกิน
อาหาร หรือน้ําท่ีปนเปอนสารเคมี นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคอ่ืนๆ โดยการรับสารเคมี
หรือสารโลหะหนักเขาสูรางกาย เชน โรคทางสมองหรือทางประสาท โรคท่ีทําใหเกิดความผิดปกติทาง
รางกาย เชน โรคมินามาตะ ซ่ึงเกิดจากสารปรอท เปนตน นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
นิเวศ โดยการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมจากสารโลหะหนักท่ีเจือปนอยูในของเสียอันตราย ซ่ึงสงผลใหเกิด
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท้ังพืชและสัตวทําใหเจ็บปวยและตายจากการติดเชื้อได สารพิษเหลานี้อาจมี
ผลกระทบตอโครงสรางของโครโมโซมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไดดวย การไดรับ
สารพิษของสัตวและพืชท่ีเปนอาหารมนุษยอาจนําอันตรายมาสูมนุษยไดหากบริโภคพืชหรือสัตวท่ี
ไดรับสารพิษ 

 

การดําเนินงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เก่ียวกับการจัดการสารเคมีอันตราย โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก  (๑) การผลักดัน (ราง) 
พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. เพ่ือเปน
กฎหมายท่ีกําหนดใหมีการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility: 
EPR) ใหมีระบบรับคืน รวบรวม เก็บรักษา การขนสง การรีไซเคิล และการกําจัดซากผลิตภัณฑฯ ให
ดําเนินการไดอยางถูกหลักวิชาการปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงอยูในระหวางข้ันตอนการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณากอนนําเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป (๒) การวางแนวทางเพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับการดําเนินการบังคับใชพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑฯ อาทิ การจัดตั้งศูนย
ประสานงานและเผยแพรความรูและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการซากผลิตภัณฑฯ สถานท่ีตั้งของ
ศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑฯ การพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนและระบบฐานขอมูล ท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย
หรือมาตรการเพ่ือสงเสริมใหมีการจัดการซากผลิตภัณฑฯ การจัดทําและเผยแพรความรูและขอมูล
เก่ียวกับวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑท่ีถูกตองและเหมาะสมใหแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับพระราชบัญญัติฯ และการปฏิบัติในแตละภาคสวนเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

(๓) การจัดทํามาตรการปองกันและแกไขปญหาการลักลอบท้ิงและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมท่ี
เปนอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการลักลอบ
ท้ิงของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ (๔) การจัดทําแผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรม ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) และใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต
แผนการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ มีการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงกฎหมาย ออกประกาศ                   
กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหรถขนสงท่ีบรรทุกกากของเสียอันตราย ๔๐ ประเภท ตามบัญชี ข.                 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองติด (Global Positioning System: GPS) ทุกคัน 
และจัดระบบการรองรับ GPS และการติดตามดูแล และดําเนินโครงการจัดสรางระบบฐานขอมูลและ

๕๐ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

การติดตาม ในการขนส งกากอุตสาหกรรมเ พ่ือรองรับ เทคโนโลยีการติดตามการขนส ง 
ท่ีมีระบบรายงานตําแหนง GPS กํากับดูแลผูขนสงและยานพาหนะและประมวลเสนทางการขนสง 
กากอุตสาหกรรมจากตนทางยังปลายทาง เพ่ือปองกันปญหาการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม 

 

๘) มูลฝอยติดเช้ือ ในการคาดการณปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวามี
จํานวน ๕๕,๖๔๖ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๖๖๘ ตัน คิดเปนรอยละ ๓.๓ โดยเปนมูล
ฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากโรงพยาบาลรัฐ ๓๑,๖๐๑ ตัน หรือรอยละ ๕๖.๗๙ โรงพยาบาลเอกชน ๙,๔๘๖ 
ตัน หรือรอยละ ๑๗.๐๕ คลินิก ๑๐,๖๙๑ ตัน หรือรอยละ ๑๙.๒๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
หรือสถานีอนามัย (รพ.สต.) ๓,๕๔๔ ตัน หรือรอยละ ๖.๓๗ สถานพยาบาลสัตว ๓๒๑ ตัน หรือรอยละ 
๐.๕๘ และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ๓.๒ ตัน หรือรอยละ ๐.๐๑ แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อสวน
ใหญมาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซ่ึงรวมหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีตั้งรวมอยูกับสถานบริการ
สาธารณสุขขนาดใหญ ท้ังนี้ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สวนใหญถูกสงไปกําจัดท่ีเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อของเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา มีปริมาณรวมท้ังสิ้น ๔๙,๐๕๖ 
ตัน หรือรอยละ ๘๘ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓๕,๐๑๔ ตัน หรือรอยละ ๖๕) ซ่ึงประกอบดวย 
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๖ แหง ประมาณ ๑๔,๐๑๖ ตัน และ
เตาเผาของบริษัทเอกชน จํานวน ๕ แหง ประมาณ ๓๕,๐๔๐ ตัน ท้ังนี้ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อสวนใหญ
ยังไมมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมูลฝอยติดเชื้อท่ีหายไป
จากระบบการกําจัด ประมาณ ๖,๕๙๐ ตัน หรือรอยละ ๑๒ อาจเกิดจากการกําจัดเองโดยเตาเผาของ
โรงพยาบาลหรือกําจัดดวยวิธีการอ่ืน 

จากขอมูลกรมอนามัย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวามีจํานวนสถานบริการสาธารณสุขท่ีเปน
แหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อท่ัวประเทศ ๓๗,๙๖๒ แหง จําแนกเปนโรงพยาบาลรัฐ ๑,๐๖๘ แหง 
โรงพยาบาลเอกชน ๓๔๓ แหง คลินิก ๒๓,๐๕๔ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานี
อนามัย ๙,๗๗๗ แหง สถานพยาบาลสัตว ๒,๕๒๒ แหง และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ๑,๑๙๘ แหง 
โดยโรงพยาบาลรัฐในสวนท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด ๙๕๓ แหง มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดได ๘๘๐ แหง คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๔ และยังไมผานมาตรฐานอีกรอยละ ๗.๖๖  

ผลกระทบ หากสถานพยาบาลสวนใหญยังไมมีการจัดการเก็บรวบรวมและกําจัดใหถูกตอง 
มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลดังกลาวจะถูกกําจัดหรือถูกท้ิงออกสูสิ่งแวดลอมปะปนกับมูลฝอย
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึนทําใหเพ่ิมความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อโรค ซ่ึงมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก็บขนหรือผูทํางานในสถานท่ีกําจัดซ่ึงได
เกิดการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิ หรือแมแตการ
ติดเชื้อโรคเอดส รวมท้ังการเกิดความเสี่ยงของการแพรกระจายเชื้อโรคทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชน และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

การดําเนินงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดทํามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการลักลอบท้ิงและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ               

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการลักลอบท้ิงของเสียอันตรายและมูลฝอย

๕๑ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ติดเชื้อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
แลว ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และการจัดทําแผนแมบทการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔ ท่ีอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการสาธารณสุข 
โดยกรมอนามัยเปนหนวยงานหลักดําเนินการเพ่ือใหมีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และมีการจัดทําระบบขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๙) สารอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ จํานวน 

๗.๓๘ ลานตัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๑๗ ลานตัน  หรือรอยละ ๑๓.๖๘ และการสงออก
สารเคมี เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๕.๒๘ ลานตัน เปน ๕.๓๘ ลานตัน หรือรอยละ ๑.๘๙ 

เม่ือพิจารณาในสวนของสารอันตรายจากภาคเกษตรกรรม พบวา ขอมูลการนําเขาสาร
อันตรายทางการเกษตร ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังหมด ๑๖๐,๘๒๔.๑๖๓ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑๑,๓๒๓.๔๑๖ ตัน คิดเปนรอยละ ๘ โดยประเภทของวัตถุอันตรายท่ีนําเขาสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ไดแก สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) รอยละ ๗๘ สารกําจัดแมลง (Insecticide) รอยละ ๑๐ และ
สารปองกันกําจัดโรคพืช (Fungicide) รอยละ ๘ ท้ังนี้ พบวาปริมาณของสารอันตรายทางการเกษตรท่ี
นําเขาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สวนสารอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม พบวา 
ขอ มูลการนํา เข า ในเดือนมกราคม–กันยายน ๒๕๕๙ มีการนํา เข าสารอันตรายมาใช ใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังหมด ๓,๑๙๐,๓๐๘.๐๓๖ ตัน โดยสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ
นําเขามากท่ีสุด ๑๐ อันดับ ไดแก (๑) เมทานอล (๒) กรดซัลฟูริก (๓) โซเดียมไฮดรอกไซด                          
(๔) เอทิลีนไดคลอไรด หรือ 1, 2-ไดคลอโรอีเทน (๕) แอมโมเนียแอนไฮดรัส (๖) สไตรีน (๗) กรดอะซี
ติก (๘) ฟนอล (๙) กรดออรโท-ฟอสฟอริก และ (๑๐) กรดไนตริก โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวามีการ
นําเขาสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม ๑๐ อันดับแรก รวมท้ังสิ้น ๓,๖๓๙,๐๐๑.๐๗ ตัน ซ่ึงมีปริมาณ
การนําเขาสูงกวา พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๖๕๙,๖๐๓.๐๑ ตัน คิดเปนรอยละ ๒๒ 

ผลกระทบ การขยายตัวและการแขงขันทางเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ สงผลใหมีการ
นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยพัฒนาขีดความสามารถดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข 
ซ่ึงสารอันตรายเปนสวนหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทในการพัฒนาของประเทศ เชน ดานอุตสาหกรรมใชเมทา
นอล (Methanol) เปนตัวทําละลายและสวนผสมของเชื้อเพลิง ดานเกษตรกรรมใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและดานสาธารณสุขใชฟนอล (Phenol) ในการผลิตยา 
สารฆาเชื้อโรค และน้ํายาทําความสะอาด เปนตน การใชสารอันตรายดังกลาวสงผลกระทบท้ังเชิงบวก
และเชิงลบท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได คือ ปญหาดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เชน ในกรณีท่ี
มนุษยไดรับสารอันตรายจะทําใหเกิดโรคภัยตางๆ ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจอักเสบ ผิดปกติ               
และหายใจไมสะดวก ติดเชื้องาย อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง หากไดรับในปริมาณมากอาจถึงแก
ความตายในทันที ผูท่ีอาศัยอยูในบริเวณท่ีมีสารอันตรายยอมมีโอกาสไดรับสารและมีความเสี่ยงของ
การเกิดโรคสูง 

 

 

๕๒ 
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การดําเนินงาน ในการดําเนินงาน เพ่ือควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาสารอันตราย                 
โดยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดแก  

(๑) การควบคุมสารเคมีท่ีมีความเปนพิษสูงและมีความเปนอันตราย โดยกําหนดใหเปนวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีตองควบคุมการผลิต นําเขา สงออก และมี
ไวในครอบครอง หนวยงานท่ีกํากับจะมีการปรับปรุงรายชื่อสารอันตรายท่ีตองควบคุมอยางตอเนื่อง 
โดยครั้งลาสุดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓)                   
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเพ่ิมเติมรายชื่อสารควบคุมในบัญชี ๔.๑ 
จํานวน ๑ ชนิด ไดแก ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) หรือ เมทานอล (Methanol) และบัญชี ๕.๑ 
จํานวน ๘ ชนิด ไดแก ๑) ครีซอล (Cresol) หรือ เมทิลฟนอล (Methyl Phenol) ๒) เอชเอฟซี-๒๔๕
อีบี (HFC-245eb) ๓) เอชเอฟซี-๓๓๘เอ็มซีซี (HFC-338mcc) ๔) เอชเอฟซี-๓๘๘เอ็มอีอี (HFC-
388mee) ๕) เอชเอฟซี-๓๕๖เอฟเอฟเอ (HFC-356ffa) ๖) เอชเอฟโอ-๑๒๓๔วายเอฟ (HFO-1234yf) 
๗) เอชเอฟโอ-๑๒๓๔แซดอี (HFO-1234ze) และ ๘) เอชเอฟโอ-๑๓๓๖เอ็มแซดแซด-แซด (HFO-
1336mzz-Z) 

(๒) การจัดการสารเคมีตามแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี ๔                     
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) จัดทําโดยคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมี ไดกําหนดยุทธศาสตรตัวชี้วัด และเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ คือ “ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดลอมปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการจัดการสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ               
ท่ีมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ” โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑) ภายใตแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ คือ ศึกษาการนําเขาขอมูลรายการสารผสมไวในทําเนียบรายการ
สารเคมีท่ีมีอยูในประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (สารผสม) ลดผลกระทบการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอ
เกษตรกรในชุมชน ศึกษาการจัดการของเสียจากเภสัชภัณฑ เตรียมความพรอมรองรับอนุสัญญามินา
มาตะวาดวยปรอทและการอนุวัติตามขอกําหนดของอนุสัญญา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี
ภายใตแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐) ดําเนินงานนํารองการคุมครองสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยงสารเคมี รวมท้ังอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี เฝาระวังความ
ปลอดภัยในการใชสารเคมี พัฒนาเครื่องมือกลไก และศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการสารเคมี 

(๓) การควบคุมและจัดการสารอันตรายตามอนุสัญญาระหวางประเทศ โดยกรมควบคุม
มลพิษเปนศูนยประสานงานอนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก  

- อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยการจัดการสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน การดําเนินงานใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการใหมีการเสนอขอควบคุมสาร POPs (HCBD, 
PCNs และกลุม Esters ของ PCP) ไวภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรมควบคุม
มลพิษในฐานะฝายเลขานุการของอนุสัญญาฯ ไดเตรียมขอเสนอการควบคุมสารดังกลาว พรอมขอมูล
ประกอบใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาตอไป 

- อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตราย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ การดําเนินงาน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการใหมีการควบคุมสาร Short-Chain 

๕๓ 
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Chlorinated Parafins (SCCPs) เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย      
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษในฐานะฝายเลขานุการของอนุสัญญาฯ อยูระหวางจัดทํา
ขอเสนอใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอตอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาตอไป 

- อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ผลการศึกษาความพรอมของประเทศไทยในการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ และการประชุมเวทีสาธารณะ เห็นวาประเทศไทยควรเขารวมเปน
ภาคีอนุสัญญาดังกลาว โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดจัดทําขอมูลท่ีจะตองแจงไปพรอมกับการภาคยานุวัติใน
อนุสัญญามินามาตะฯ และไดเสนอขอภาคยานุวัติตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ 
เรียบรอยแลว ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และใหดําเนินการออกอนุบัญญัติภายใตพระราชบัญญัติเดิมท่ี
มีอยู เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณี แลวจึงเสนอขอความเห็นชอบในการภาคยานุวัติตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี 

 
  ขอเสนอแนะ (ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย) 

สืบเนื่องจากท่ีมีการเดินหนาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตาม Roadmap การจัดการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ สงผลใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายอยางเปนระบบมากข้ึน และทองถ่ินมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไดมี
ประสิทธิภาพ ขยะท่ีตกคางในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวประเทศไดรับการจัดการมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไดมีการขับเคลื่อนการทํางานภายใตแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ตลอดจนมีการจัดการของเสียอันตรายใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีกําหนด รวมถึงการผลักดันกฎหมายเพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และการควบคุมและจัดการสารเคมีในประเทศตามกฎหมายและอนุสัญญาตางๆ  

ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตรายของ
ประเทศไทย สามารถสรุปได ดังนี ้

๑) การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเขมงวด เพ่ือใหเปนไปตาม Road 
map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสามารถขับเคลื่อนการทํางานภายใตแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตลอดจนแผนปฏิบัติการ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒) การสงเสริมในการใหความรู ความตระหนัก ถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะ ของเสีย
อันตราย และสารอันตราย ใหแกประชาชนและผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ และมีรูปแบบในการจัดการขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตราย 
อยางถูกตอง 

๓) การพัฒนาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะ และ 
ของเสียอันตรายภายในชุมชนอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการเก็บรวบรวม การขนถาย รูปแบบ
การกําจัดหรือบําบัด การคัดแยกขยะใชประโยชนได และคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะชุมชน 
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพชุมชนนั้นๆ 

 

๕๔ 
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  ๒.๙ สิ่งแวดลอมชุมชน 

สถานการณ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกระตุนใหเกิดการบริโภคท่ีมากข้ึนประชากรในชนบทอพยพเขาสูเมือง 

เพ่ือเขามาทํางานและหาท่ีอยูอาศัยในเมืองท่ีมีความสะดวกสบาย สงผลใหประชากรในเขตเทศบาล

และกรุงเทพมหานครมีจํานวน ๒๙,๐๗๕,๘๒๒ คน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การมีประชากรอยูกันอยาง

หนาแนนเปนจํานวนมากทําใหการใหบริการกิจการสาธารณูปโภคตางๆ อาทิ น้ําประปา ไฟฟา 

โทรศัพท การจัดการมูลฝอยตางๆ ตองเพ่ิมปริมาณการใหบริการมากข้ึน จนเกินระดับท่ีสามารถ

รองรับได จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ สําหรับพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนมี ๒๑,๘๗๔ ไร  

๑ งาน ๒๒.๖๑ ตารางวา เพ่ือการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ  

คิดเปนสัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากร ๑ คน เทากับ ๖.๑๔ ตารางเมตรตอคน (ตารางท่ี ๑๑) 

ตารางท่ี ๑๑ จํานวนและสัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

พ.ศ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว (ไร) สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียว (ตารางเมตรตอคน) 
๒๕๕๕ ๑๖,๗๙๑ ๔.๗๓ 
๒๕๕๖ ๑๘,๖๒๔ ๕.๒๔ 
๒๕๕๗ ๑๙,๓๓๙ ๕.๔๔ 
๒๕๕๘ ๒๑,๒๒๖ ๕.๙๗ 
๒๕๕๙ ๒๑,๘๗๔ ๖.๑๔ 

ท่ีมา : กรุงเทพมหานคร  (๒๕๕๙) 

ผลกระทบ ปญหาขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนประมาณ ๒๗.๐๖  

ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๖.๘๕ ลานตัน) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนเพ่ิมข้ึนจาก 

๑.๑๓ เปน ๑.๑๔ กิโลกรัมตอคนตอวัน ปญหามลพิษอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร 

มีคาเฉลี่ยรายปของปริมาณฝุนละออง PM10 และ PM2.5 เทากับ ๔๓ และ ๓๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ เล็กนอย แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานรายป  

การดําเนินงาน ปจจุบันในเขตเมืองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี สาธารณูปโภคตางๆ ทําใหเกิดการอพยพโยกยายถ่ินฐานของประชากรในเขตพ้ืนท่ี

ชนบทเขามาในเขตเมืองมากข้ึน เพ่ือการประกอบอาชีพ และการหารายได เกิดความเหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของมีแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือแกไขจึงไดนํา 

แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงยึดหลักการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเปนองครวมมีคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุงเนนการพัฒนาสูสังคมสีเขียวใหบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาอยางท่ัวถึงและยั่งยืนโดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินระยะ 

๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) จัดทํารางแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน โครงการสงเสริม

๕๕ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ทองถ่ินสูสังคมสีเขียว (Local Agenda 21: LA 21) และโครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน  

เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจทองถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนในทองถ่ิน  

ขอเสนอแนะ ปจจุบันชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
ชุมชนเมืองท่ีมีการอพยพยายถ่ินของประชาชนจากเขตชนบทเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพ 
ในเขตเมืองมากข้ึน ทําใหเกิดความแออัด มีปญหาขยะมูลฝอย ดานคุณภาพอากาศ และปญหาภูมิทัศน  
ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของชุมชน ดังนั้นควรมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ดังนี้ 

๑. เรงผลักดันแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนไปสูการปฏิบัติเห็นผลอยางเปน
รูปธรรม 

๒. กระจายความเจริญจากเมืองสูชนบทในจังหวัดตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ระบบ
สาธารณูปโภค เทคโนโลยี สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือลดการอพยพยายถ่ินจากชนบทเขามา                       
ในเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๑๐ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
   ๒.๑๐.๑ ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

สถานการณ  
พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีไดประกาศแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ จํานวน  

๒๖๓ แหง แบงเปนประเภทตางๆ ไดแก เกาะ แกง ภูเขา ถํ้า น้ําตก โปงพุรอน แหลงน้ํา ชายหาด  
ซากดึกดําบรรพ และธรณีสัณฐาน ท้ังหมดกระจายอยูตามภาคตางๆ คือ ภาคเหนือ ๖๐ แหง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๒ แหง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ๕๓ แหง และภาคใต ๘๘ แหง  
บางแหงท่ีเคยสํารวจ พบวา มีคุณคาความสําคัญมากและอยูในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกทําลาย 
จนลดคุณคาความสําคัญลง จึงมีการจัดทําเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษเพ่ือนําไปสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติหลายประเภท ไดแก แหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษประเภทภูเขา สํารวจ ๖๘ แหง มีความเสี่ยงในระดับสูง ๕ แหง ระดับปานกลาง ๗ แหง      
และระดับต่ํา ๕๖ แหง แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทถํ้า สํารวจ ๑๖ แหง มีความเสี่ยง 
ในระดับสูง ๓ แหง และระดับต่ํา ๑๓ แหง แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ําตก สํารวจ  
๘๔ แหง มีความเสี่ยงระดับสูง ๕ แหง ระดับปานกลาง ๕๔ แหง และระดับตํ่า ๒๕ แหง  
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน สํารวจ ๙๗ แหง มีความเสี่ยงระดับสูง ๒๓ แหง 
ระดับปานกลาง ๔๑ แหง และระดับต่ํา ๒๙ แหง และแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา มีความเสี่ยงตอการถูกทําลายท่ีอยูในระดับสูง ๒ แหง ระดับปานกลาง 
๑๗ แหง และระดับต่ํา ๕๒ แหง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
๒๕๕๘) 

ผลกระทบ แหลงธรรมชาติมีสาเหตุการถูกทําลาย ๒ ประการ คือ ๑) การถูกทําลาย 
โดยสภาวะทางธรรมชาติ  อาทิ แสงแดด ฝน ลม หรือรากไม ทําให เ กิดการแตกแยก ผุ พัง  
การถูกทําลายโดยสภาวะทางธรรมชาติเปนสิ่งท่ีปองกันไดยากจะบรรเทาไดดวยการบํารุงรักษา  
๒) การถูกทําลายโดยการกระทําของมนุษย เปนการทําลายท่ีรุนแรงและรวดเร็ว เชน การรุกล้ําพ้ืนท่ี
บริเวณชายหาดการขยายตัวของชุมชนเมืองและการตั้งถ่ินฐานเขามาในเขตภูเขา การทําลายธรรมชาติ
และปาไมบริเวณตนน้ําลําธาร เปนตน  

การดําเนินงาน จากสภาพของแหลงธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการถูกทําลาย 
โดยสภาวะทางธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย จึงไดจัดทําเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ ๕ ประเภท ไดแก 
ภูเขา ถํ้า น้ําตก โปงพุรอน และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และพัฒนาโปรแกรมการติดตาม
และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภท ภูเขา น้ําตก ธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา เพ่ือใหหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษได (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
๒๕๖๐) 

 
 
 

๕๗ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

   ๒.๑๐.๒ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  
สถานการณ ประเทศไทยมีจํานวนโบราณสถานท่ัวราชอาณาจักรรวมท้ังสิ้น  

๗,๗๖๕ แหลง แบงเปนโบราณสถานท่ีไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน จํานวน ๒,๐๘๗ แหลง  
อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๙๑ แหลง โบราณสถานตางจังหวัด จํานวน ๑,๘๙๖ แหลง  
และโบราณสถานท่ียังไมไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน จํานวน ๕,๖๗๘ แหง และใน พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีโบราณสถานท่ีไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึน จํานวน ๒ แหลง ไดแก แหลงโบราณสถาน 
เขาขาว จังหวัดกระบี่ และแหลงโบราณสถานเขาหนาวังหมี จังหวัดกระบี่ (กรมศิปากร, ๒๕๕๙)  
เขตพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีไดรับการประกาศรวมท้ังสิ้น ๒๗ แหง ไดแก เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําพูน 
เมืองเกาลําปาง เมืองเกานาน เมืองเกากําแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย เมืองเกา
นครศรีธรรมราช เมืองเกาสงขลา เมืองเกาแพร เมืองเกาเชียงราย เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกา
สุพรรณบุรี เมืองเกาจันทบุรี เมืองเการะยอง เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาปตตานี เมืองเกาตะก่ัวปา  
เมืองเกาพะเยา เมืองเกาตาก เมืองเกานครราชสีมา เมืองเกาสกลนคร เมืองเกาสตูล เมืองเการาชบุรี 
เมืองเกาสุรินทร เมืองเกาภูเก็ต และเมืองเการะนอง 

ผลกระทบ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในประเทศไทยหลายแหงอยูในสภาวะท่ีเสื่อมโทรม  

สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและมนุษย มีหลายสาเหตุท่ีมาจากมนุษยไมวาจะเปน

การขยายของเมือง การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การขยายพ้ืนท่ีทํากิน และการอยูรวมกันกับพ้ืนท่ี

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม นอกจากนี้การทองเท่ียวก็เปนอีกหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

การดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยมีแผน
ขับเคลื่อนงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และแผนการขับเคลื่อนภารกิจ 
ดานศิลปกรรม ซ่ึงการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) ตั้งภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม กลุมจังหวัด  
๑๘ กลุมจังหวัด ๒) ตั้งศูนยประสานงาน ติดตามและนิเทศ โดยจัดประชุมภาคีการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม กลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัด ปละ ๓ ครั้ง ติดตอประสานงาน ติดตามและ
ประเมินผล สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมสนับสนุนการใหความรูความเขาใจการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และขยายเครือขาย ๓) ใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถ่ิน ๗๖ จังหวัด เขารวมเปนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  
๔) ปรับกิจกรรมในแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ๕) ดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานการอนุรักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  
สวนการดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจดานศิลปกรรมมีกิจกรรม ดังนี้ ๑) ประกาศเขตพ้ืนท่ี
คุมครองสิ่งแวดลอมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (๒๕๕๓-๒๕๕๘)  ๒) ดําเนินงานอนุรักษ
ยานชุมชนเกา โดยจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมยานชุมชนเกา ทําทะเบียน 
ยานชุมชนเกาทุกภาคของประเทศ จัดทําฐานขอมูล นํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม 
ยานชุมชนเกาไปปฏิบัติ  (ยานชุมชนเกาอุเทน จังหวัดนครพนม) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  
เรื่องการอนุรักษยานชุมชนเกา (๒๕๕๙)  ๔) จัดทําแนวทางมาตรการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

๕๘ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมภูมิทัศน (๒๕๕๙) (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐) 

๒.๑๐.๓ แหลงมรดกโลก 

สถานการณ ประเทศไทยมีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีไดรับ 

การข้ึนทะเบียนไวในบัญชีรายชื่อแหลงมรดกโลก ๕ แหลง โดยแบงออกเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

๓ แหลง ไดแก ๑) เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, 

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร) ๒) นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ๓) แหลงโบราณคดี 

บานเชียง มรดกโลกทางทางธรรมชาติ ๒ แหลง ไดแก ๑) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร- 

หวยขาแขง ๒) ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถานท่ีท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน

อยูในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) เพ่ือพิจารณาเปนมรดกโลกในอนาคตท้ังสิ้น ๖ แหลง 

ไดแก ๑) เสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานท่ีเก่ียวของ ปราสาทหินพนมรุง

และปราสาทเมืองตํ่า ๒) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๓) อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ๔) พ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน ๕) อนุสรณสถาน 

แหลงตางๆ และภู มิทัศนวัฒนธรรมของเชียงใหม นครหลวงของลานนา ๖) พระธาตุพนม  

กลุมสิ่ งกอสรางทางประวัติศาสตร  และภู มิ ทัศน ท่ี เ ก่ียวของ (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐) 

ผลกระทบ แหลงมรดกโลกในประเทศไทยอยูในสภาวะท่ีเสื่อมโทรม เกิดการผุพัง

ของแหลงมรดกโลก และปญหาจากการกระทําของมนุษยมีหลายสาเหตุท่ีมาจากมนุษยไมวาจะปน

การขยายของเมือง การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การขยายพ้ืนท่ีทํากิน และการพัฒนาพ้ืนท่ี

โดยรอบ นอกจากนี้การทองเท่ียวก็เปนอีกหนึ่งท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอแหลงมรดกโลกท้ังทางตรง

และทางออม เชน การจับตองสัมผัส โดยต้ังใจหรือรู เทาไม ถึงการณของนักทองเ ท่ียวและ

ผูประกอบการ เปนตน 

การดําเนินงาน ปญหาการเสื่อมโทรม การผุพังของแหลงมรดกโลก และปญหาจาก

การกระทําของมนุษย หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของไดมีแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาและ

อนุรักษแหลงมรดกโลก อาทิ การอนุรักษนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีการดําเนินการ ดังนี้  

๑) รับขอเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และท่ีประชุมไปหารือรวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงและจัดสงรายงานการอนุรักษนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาตอศูนย

มรดกโลก ๒) หารือรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลพระนครศรีอยุธยาและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดผังเมืองในพ้ืนท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนท่ีโดยรอบใหชัดเจนคลอด

จนควบคุมความหนาแนนของพ้ืนท่ี (Floor Area Ration : FAR) เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากคน 

ในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังใหกระทรวงกลาโหมหารือกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่องการจัดระเบียบ

พ้ืนท่ี ไดแก รานคา พ้ืนท่ีจอดรถบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรใหเปนไปตามแผนการจัดระเบียบ

๕๙ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

รานคา และใหกรมศิลปากรพิจารณาแผนแมบทฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในแผนงานพัฒนาและ

ปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร กําหนดใหดําเนินการยายเรือนจําและพ้ืนท่ีดําเนิน

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมมีความเก่ียวของกับการอนุรักษและพัฒนาออกจากพ้ืนท่ีแหลงมรดกโลก 

ขอเสนอแนะ  สิ่ งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมถูกคุกคาม ถูกทําลาย  

โดยธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย ดังนั้นทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน 

นักวิชาการ และท่ีสําคัญ คือประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟู

แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอยางยั่งยืน จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
  ๑) สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงธรรมชาติและ

ศิลปกรรมในระดับทองถ่ิน เพ่ือลดการเสื่อมโทรมและการเปลี่ยนแปลงจากเดิมใหนอยท่ีสุด 
  ๒) อนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีเสื่อมโทรมใหอยูใน

สภาพท่ีสมบูรณ เพ่ือสืบตอแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีดีและสวยงามใหสูรุนตอไป 
  ๓) การสรางจิตสํานึกใหแก ประชาชน นักทองเท่ียว เจาหนาท่ีในระดับ

ทองถ่ิน ไหมีความระหนักตอการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
   ๒.๑๑.๑ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปของประเทศไทยสูงกวาคาปกติ ๑.๐ 
องศาเซลเซียส และสูงกวา พ.ศ. ๒๕๕๘ (สูงกวาคาปกติ ๐.๘ องศาเซลเซียส) โดยอุณหภูมิเฉลี่ยราย
เดือนสูงกวาคาปกติเกือบทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนเมษายนและพฤษภาคมสูงกวาคาปกติ ๒.๒             
และ ๑.๘ องศาเซลเซียส ตามลําดับ อีกท้ังหลายพ้ืนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาสถิติเดิมท่ีเคยตรวจวัดได 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายน เชน จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม และนาน เปนตน (รูปท่ี ๔) 
ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยท้ังประเทศสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ ๘ สูงกวา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่ํากวา
คาปกติ รอยละ ๑๑) แมวาปริมาณฝนรายเดือน จะต่ํากวาคาปกติในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 
พฤษภาคม และพฤศจิกายน สวนเดือนอ่ืนๆ มีฝนสูงกวาคาปกติ โดยเฉพาะเดือนมกราคม                    
และธันวาคม มีปริมาณฝนสูงกวาปกติ รอยละ ๒๐๑ และรอยละ ๑๑๑ ตามลําดับ (รูปท่ี ๕) ซ่ึงเปน
ชวงท่ีประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกในชวงเดือนมกราคม และจากหยอม 
ความกดอากาศต่ํากําลังแรงท่ีปกคลุมบริเวณภาคใตฝงตะวันตกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทยมีกําลังแรงในชวงเดือนธันวาคม สวนคาเฉลี่ยระดับน้ําทะเล 57ปานกลาง 
ณ สถานีตรวจวัดระดับน้ําเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรี ขันธ วัดได ๒.๖๔ เมตร 57มีคาเฉลี่ย
ระดับน้ําทะเล57ปานกลางเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 57พ.ศ. ๒๕๕๐  

ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุสําคัญมาจากการปลอยกาซ
เรือนกระจกผานกิจกรรมของมนุษย สงผลตออุณหภูมิ ปริมาณฝน พายุหมุนเขตรอน ทําใหฤดูกาล
ตางๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยทําใหมีฤดูรอนท่ียาวนานข้ึน มีฤดูหนาวท่ีสั้นลง เกิดภาวะแหงแลงและ
อุทกภัยท่ีมีความรุนแรง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอประชากรไทย 
ในหลายดาน ท้ังทางดานการเกษตรมีผลกระทบรุนแรงตอพืชผลการเกษตรท่ีสําคัญหลายชนิด 
โดยเฉพาะ ขาว ขาวโพด ออย การเลี้ยงสัตว และการประมง ดานสุขภาพ สงผลใหสภาพอากาศ
เอ้ืออํานวยตอการขยายพันธุของแมลงสามารถฟกตัวและเจริญเติบโตไดดี เปนสาเหตุใหเกิดโรค
ระบาด ดานระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอพยพยายถ่ินฐาน สภาพอากาศ 
ท่ีอุนข้ึนจะทําใหการกระจายตัวของพันธุพืชและสัตวเปลี่ยนแปลงไป   

 

 

 

 

 

 

 
 

๖๑ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

รูปท่ี ๔ อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนและรายปของประเทศไทยท่ีตางจากคาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๖๐) 

 

รูปท่ี ๕ ปริมาณฝนรายเดือนและรายปของประเทศไทยท่ีตางจากคาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙                 

 

  ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๖๐) 

 
การดําเนินงาน การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ สงผลตออุณหภูมิ 

ปริมาณฝน เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอประชากรไทยในหลายๆ ดาน 
ภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญจึงไดมีแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนี้ 
กําหนดมาตรการลดกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน จัดทํา (ราง) แผนท่ีนําทางการลดกาซเรือน
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เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 
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กระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution 
Roadmap on Mitigation 2021-2030) จัดทําแผนปฏิบัติการลดกาซเรือนกระจกของหนวยงาน
ตางๆ สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติการตามแผน 
สรางการรับรูใหกับผูท่ีเก่ียวของและประชาชน โครงการท่ีสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก เชน  
โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานขอมูล 
กาซเรือนกระจกระดับเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา โครงการพัฒนาแนวทาง 
การรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม 
การพัฒนาโครงการ T-VER เพ่ือมุงสูเมืองคารบอนต่ําสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

ขอเสนอแนะ ประเทศไทยเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน และอุณหภูมิ
เฉลี่ยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สงผลตอปริมาณน้ําฝน พายุหมุน ภัยแลง และอุทกภัย ซ่ึงสงผลตอประชากร
อยางหลีกเลี่ยงไมได จึงควรมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต ดังนี้ 

  ๑) ดําเนินการตามแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๙๓ และแผนยุทธศาสตรตางๆ อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

  ๒) การสรางความรู  ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

  ๓) ผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการลดกาซเรือนกระจก เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกท่ีรอยละ ๗-๒๐ 

 

   ๒.๑๑.๒ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
สถานการณ ตั้งแตตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอมูล ณ วันท่ี 

๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ไดเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยข้ึนจํานวนท้ังสิ้น ๔๙ แหง แบงเปนดินถลม 
๑๗ แหง รอยแยก ๔ แหง หลุมยุบ ๖ แหง ตลิ่งทรุด ๖ แหง หินรวง ๗ แหง และแผนดินไหว ๙ แหง 

ผลกระทบ การท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหตอง
เผชิญกับภาวะภัยแลงและภาวะน้ําทวมท่ีรุนแรงข้ึน เกิดภัยพิบัติทําลายทรัพยสินท้ังประชาชน ภาครัฐ  
อีกท้ังทําลายระบบสาธาณูปโภคตางๆ ทําความเสียหายตอเศรษฐกิจ และเกษตรกรรม เชน                     
พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตไดรับผลกระทบท้ังสิ้น ๑๒ จังหวัด 

การดําเนินงาน สถานการณภัยพิบัติจากธรรมชาติและสภาพปญหาตางๆ ภาครัฐ     

ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดดําเนินการเพ่ือรับมือกับภัย

พิบัติจากธรรมชาติ โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอธรณีพิบัติ

ภัยแตละชนิด จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังและแจงเตือนธรณีพิบัติภัย ออกประกาศเตือนภัยดินถลมและ

น้ําปาไหลหลาก จัดทําเอกสารเผยแพรคูมือธรณีพิบัติภัยแตละชนิด จัดสงนักธรณีวิทยาเขาตรวจสอบ

พ้ืนท่ีท่ีเกิดธรณีพิบัติภัยพรอมท้ังใหคําแนะนําตอประชาชน 

ขอเสนอแนะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณฝน                    
ของประเทศไทยสูงข้ึนในทุกฤดูกาล เกิดภัยพิบัติธรรมชาติทําลายทรัพยสินท้ังประชาชน ภาครัฐ            

๖๓ 
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อีกท้ังทําลายระบบสาธาณูปโภคตางๆ และการเสียชีวิตของประชาชน  ภาครัฐท่ีเก่ียวของควรจัดทํา
แผนเพ่ือรองรับภัยพิบัติตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดังนี้ 

  ๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน
และวิทยาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

๒) พัฒนา สงเสริม และสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน              
ท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๓.๑ บทสรุป 
รูปท่ี ๖ สรุปสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมรายสาขา 
 

 

บทสรุป การคาดการณแนวโนมในอนาคต และ
ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

สวนที่ ๓ 

สถานการณดีข้ึน 
สถานการณเสือ่มโทรมลง 
ไมเปลี่ยนแปลง 

จาํนวนเรือ่งร้องเรยีน 

๖๕ 
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  สําหรับสาเหตุของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมเสื่อมโทรม และรัฐบาล
ควรเรงดําเนินการในระยะสั้น ๓ อันดับแรก คือ 

ทรัพยากรปาไม : ปาไมถือเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสงผลตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท้ังแหลงน้ํา ดิน สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของ
พ้ืนท่ีปาไมอยางตอเนื่องและดวยอัตราท่ีรวดเร็วสงผลกระทบท่ีชัดเจนในปจจุบันโดยเฉพาะปญหาภัย
แลง และอุทกภัย ซ่ึงถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีจําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการจากทุก
ภาคสวน นอกจากนี้ยังพบปญหาการเขาไปใชประโยชนอยางไมถูกตองในพ้ืนท่ีปาไม ท้ังในเขตปา
สงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาและท่ีดินสาธารณะอีก
จํานวนมาก ท้ังหมดนี้สงผลกระทบตอสถานภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศเปนอยางมาก  

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี : การแกไขปญหาพ้ืนท่ีปาไมของประเทศอยางยั่งยืน จําเปนตองปรับปรุง
ท้ังในสวนของนโยบายและแผนใหสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีอยางแทจริง ประกอบกับการ
บังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือควบคุมการใชพ้ืนท่ีปาไมอยางถูกตองและเปนธรรม 

พ้ืนท่ีดําเนินการเรงดวน คือ พ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีถูกบุกรุกในระดับวิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด 
ไดแก เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย นาน ลําปาง อุบลราชธานี นครราชสมีา เลย กระบี่ เชียงใหม ตาก 
และแมฮองสอน   

สถานการณมลพิษ : การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเปนวาระแหงชาติ ท่ีทุก
ภาคสวนตองเรงดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเปนปญหาดาน
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของประเทศ ใหดําเนินการไดอยางถูกตอง เนื่องจากปริมาณของขยะมูลฝอยท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของการบริโภคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคการ
ทองเท่ียว และปญหามลพิษท่ีเกิดจากการตกคางของขยะมูลฝอยในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
ดําเนินการอยางไมถูกตอง นอกจากนี้ ปญหาในการบริหารจัดการของเสียอันตราย ท้ังในสวนของของ
เสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงตองไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพ่ือปองกันอันตรายท้ังดานการปนเปอนลงสูธรรมชาติ และผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน 

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี : แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบ
วงจร ตั้งแตการลดปริมาณของเสียท่ีแหลงกําเนิด ตลอดจนการนํากลับมาใชประโยชนใหม และกําจัด
ข้ันสุดทายตามหลักการดําเนินงาน ดาน 3Rs คือ การลดการใช (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และ
การนํากลับมาใชใหม (Recycle) โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรวมกลุมกัน (Clustering) ในการเก็บรวบรวมและ
ขนสงของเสียอันตรายแบบศูนยรวม เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบ
วงจรโดยใชเทคโนโลยีท่ีท่ีเหมาะสม และเนนการนํากลับมาใชประโยชนในรูปของทรัพยากรใหมหรือ
แปรรูปเปนพลังงานทดแทน (Waste to energy) และการเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดมาตรการในการ

๖๖ 
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จัดการ ๓ มาตรการ ไดแก มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด 
มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการสงเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีเปาหมายการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) 
และสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)   

พ้ืนท่ีดําเนินการเรงดวน ในดานการจัดการขยะมูลฝอย กลาวคือ เปนจังหวัดท่ีมีปญหา      
ในเรื่องของการเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตอง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 
ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ขอนแกน รอยเอ็ด และพระนครศรีอยุธยา สวนจังหวัดท่ีมี
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิด ข้ึนมากกวา ๕ ,๐๐๐ ตันตอป  จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และเชียงใหม 
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุสําคัญมาจาก 
การปลอยกาซเรือนกระจกผานกิจกรรมของมนุษย สงผลตออุณหภูมิ ปริมาณฝน พายุหมุนเขตรอน 
ทําใหฤดูกาลตางๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยทําใหมีฤดูรอนท่ียาวนานข้ึน มีฤดูหนาวท่ีสั้นลง เกิดภาวะแหง
แลงและอุทกภัยท่ีมี   ความรุนแรง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอประชากรไทย
ในหลายดาน ท้ังทางดานการเกษตรมีผลกระทบรุนแรงตอพืชผลการเกษตรท่ีสําคัญหลายชนิด 
โดยเฉพาะ ขาว ขาวโพด ออย การเลี้ยงสัตว และการประมง ดานสุขภาพ สงผลใหสภาพอากาศ
เอ้ืออํานวยตอการขยายพันธุของแมลงสามารถฟกตัวและเจริญเติบโตไดดี เปนสาเหตุใหเกิดโรค
ระบาด ดานระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอพยพยายถ่ินฐาน สภาพอากาศ       
ท่ีอุนข้ึนจะทําใหการกระจายตัวของพันธุพืชและสัตวเปลี่ยนแปลงไป  และผลกระทบตอพ้ืนท่ีชายฝง 
ทําใหเกิดคลื่นลมแรง และกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงไป เกิดการกัดเซาะชายฝงทะเล และสรางความ
เสียหาย ตอพ้ืนท่ีชายฝง 
   การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี : ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควรรวมแกปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและประสานงานกับหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดการปลอย กาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมภาคเศรษฐกิจและ
สังคมเขาสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม คารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  พ้ืนท่ีดําเนินการเรงดวน ไดแก ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
และประชาชน 
 
  ๓.๒ การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
  ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ท่ีมีการพัฒนาประเทศภายใตกรอบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงปจจุบันกําลังเขาสูแผนพัฒนาฯ ท่ี ๑๒ โดยท่ีผานมาการพัฒนา
ประเทศก็ไดมีพัฒนาการมาโดยลําดับ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงเปนตัวบงชี้ภาพรวมระดับการพัฒนาประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ถึงแมจะมีปจจัยท่ีบั่นทอนการพัฒนาประเทศอยูบาง เชน ปจจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ ปจจัยท่ีเปนผลพวงจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณทาง
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การเมือง และปจจัยความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศ รวมถึงปจจัยทางดาน
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน ลวนสงผลกระทบ      
ท้ังทางตรงและทางออมตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
  อยางไรก็ตาม ก็นับวาประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของการคาและการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียน และการเปนประเทศท่ีมีความไดเปรียบ จากการพัฒนาประเทศบนฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวและผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก สําหรับสรางรายได
และกระตุนเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลใหในอนาคตอันใกลระยะไมถึงทศวรรษนี้ ประเทศไทยจะไดรับโอกาส
จากการลงทุนจากภาคตางชาติเพ่ิมข้ึน ถึงแมตนทุนการผลิตภายในประเทศในรอบระยะเวลา ๔-๕ ป
ท่ีผานมา จะสูงข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับตางชาติในภูมิภาคอาเซียน อันเปนผลมาจากการเขาสูอาเซียน
อยางเปนทางการ และการปรับคาแรงข้ันต่ํา ภายใตการเรงพัฒนาประเทศไปพรอมๆ กับการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีรองรับการขยายตัวดานการขนสง ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
ประเทศจีน ญ่ีปุน และอ่ืนๆ เชน การพัฒนาเสนทางการขนสงท่ีเชื่อมเปนโครงขายทาเรือน้ําลึกทวาย
ประเทศพมามาท่ีทาเรือแหลมฉบัง การพัฒนาเสนทาง R3A ท่ีเชื่อมประเทศไทย ประเทศลาว 
ประเทศจีน และการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟสท่ี ๒ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนา
โครงขายรถไฟฟาความเร็วสูงและความเร็วปานกลางเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จาก
กรุงเทพมหานครไปสูเมืองหลักทางอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ไดแก จังหวัดระยอง จังหวัด
เชียงใหม อําเภอหัวหิน และอําเภอหาดใหญ เปนตน นอกจากนั้นประเทศไทยยังไดรับโอกาสจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงเปนนโยบายท่ีมุงเนนใหเกิดนวัตกรรม
ทางการผลิตและการจัดการกับผูประกอบการของประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ท่ีเปนวิสัยทัศน
เชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมท่ีเปนยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมเบา และ
ปจจุบันเปนยุคอุตสาหกรรมหนัก ท่ีเนนการผลิตเพ่ือการสงออกโดยใชเทคโนโลยีท่ีพ่ึงพิงตางชาติสูง 
และกอใหเกิดผลตอการใชทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลือง จึงไดเกิดนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศเขาสูยุคใหมเพ่ือใหประเทศกลายเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง ไมเบียดเบียนทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม ท่ีมุงเนนนวัตกรรม ๕ กลุม ไดแก       
๑) กลุมสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย ๒) กลุมดิจิตอลเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต
เชื่อมตอ ๓) กลุมหุนยนตอัจฉริยะและระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม ๔) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง และ ๕) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยในอนาคต
ผลของการขับเคลื่อนประเทศจะสามารถนําไปสูการสรางนักบริหารจัดการท่ีใชเทคโนโลยี เชน Smart 
Farming Smart Enterprises เปนตน ซ่ึงนับไดวาจะเปนกิจกรรมการผลิตท่ีเสริมสรางผลิตภาพใหกับ
ประเทศ เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันทามกลางการประหยัดตอขนาดของตนทุน             
การผลิตอันเนื่องมาจากการเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  อยางไรก็ตาม ผลพวงของการพัฒนาประเทศท่ีผานมาก็อาจเปนสาเหตุหลักท่ีสงผลกระทบ 
ตอภาพรวมของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถึงแมจากรายงาน
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ จะพบขอมูลสิ่งแวดลอมรายสาขาท่ีมีแนวโนมของ
สถานการณในทิศทาง ท่ีดีข้ึน เชน สถานการณมลพิษดีข้ึนในดานของมลพิษทางอากาศและคุณภาพ
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น้ําทะเลชายฝง ทรัพยากรปาไมและสัตวปาดีข้ึนในดานพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุก สถานการณสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมดีข้ึนในดานจํานวนยานชุมชนเกา จํานวนโบราณสถาน และการ
ไดรับการข้ึนบัญชีรายชื่อเบื้องตน สําหรับสถานการณการของทรัพยากรดินและการใชท่ีดินดีข้ึนใน
ดานพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีดินท่ีมีปญหา และปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือ
การเกษตร สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดีข้ึนในดานพ้ืนท่ีปาชายเลน หญาทะเล แนว
ปะการัง การกัดเซาะชายฝง และสัตวทะเลหายาก สถานการณพลังงานดีข้ึนในดานสัดสวนการใช
พลังงานทดแทน และสถานการณสิ่งแวดลอมชุมชนดีข้ึนในดานพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร เปน
ตน แตก็กอใหเกิดความกังวลหลายดานในระยะสั้นนับแตนี้ เนื่องจากในรอบระยะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยยังจะตองเรงพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานซ่ึงสวนใหญยังอยูในระยะเวลา
ข้ันการกอสรางก็อาจสงผลตอการเรงการกระตุนในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สิน้เปลืองอยูบาง ประกอบกับในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนมา ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการ
ขยายตัวจากภาคการสงออกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ก็อาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันในการบริโภคของภาคประชาชนในประเทศตํ่าลง อาจสงผลใหในระยะ ๒-๓ 
ปนี้ รัฐบาลตองดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลอยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ นั่น
หมายถึงอาจสงผลกระทบตออัตราการบริโภคและการลงทุนในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ก็อาจเปนสาเหตุ
หลักท่ีสําคัญตอการทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงบางเล็กนอย 
  ท้ังนี้หากในระยะยาว กลไกของนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงรุก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ยังคงยึดเจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และดําเนินการตามยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามวิสัยทัศนและพันธกิจอยางตอเนื่องท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) ในมิติการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และภายใตขอตกลง
ทางดานสิ่งแวดลอมสากล ก็จะสามารถทําใหเปนการเพ่ิมโอกาสในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ไปพรอมๆ กับการยกระดับความสามารถและศักยภาพของ
ประเทศในระยะยาว 
 
  ๓.๓ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากสถานการณและปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวม และการ
คาดการณ ในอนาคต สามารถสรุปขอ เสนอแนะเชิ งน โยบาย  เ พ่ือการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ดังนี้ 

มาตรการระยะยาว  
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานของมาตรการระยะยาว สามารถสรุปโดยจําแนก

ขอเสนอแนะออกเปนรายสาขา ดังนี้ 
 ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 
 จัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาและบริหารจัดการ

การใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ทรัพยากรแร 
 การสงเสริมความรวมมือเพ่ือพัฒนาแหลงแรระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือให

ภาคเอกชนดําเนินการพัฒนาแหลงแรอยางถูกหลักวิชาการ โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในดานการ
สํารวจและขอมูลทางวิชาการ และสรางแรงจูงใจดานการสํารวจแร และพัฒนาแหลงแรขนาดใหญ 
และการสงเสริมและสนับสนุนการใชแรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือใหการใชทรัพยากรแรท่ี
ใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดยสงเสริมใหมีการนําแร
หายากมาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ิมขีดความสามารถในการแตงแรดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใหไดมาตรฐานคุณภาพแรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  พลังงาน 
   การสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงานจากแหลงเชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุนการใช
พลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนตางๆ โดยการสงเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนและใชพลังงานหมุนเวียนอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสรางความม่ันใจใหกับประชาชน สังคม 
และผูมีสวนไดสวนเสียถึงผลดีจากการใชพลังงานเหลานี ้และการจัดโครงการเพ่ือสงเสริมรูปแบบการ
อนุรักษพลังงานตางๆ ไดแก โครงการสํานักงานสีเขียว อาคารประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการสรางแรงจูงใจใหเกิดการดําเนินการ 
เชน การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  การลดหยอนภาษี เปนตน 

  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 การจัดทําแนวเขตท่ีดินปาไมทุกประเภทใหมีความชัดเจน พรอมท้ังสรางการยอมรับ

ของทุกภาคสวน โดยเปดโอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันพิสูจนสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินปาไม
โดยผานกระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม และควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีออนไหวทาง
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น ๑ และชั้น ๒ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร 
และพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
   ทรัพยากรน้ํา 

   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บและการระบายน้ําโดยการใชมาตรการควบคุม
การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนการระบายน้ําท่ีไมเหมาะสม และการแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ํา การขุดลอก
ลําน้ําเพ่ือรักษาความสามารถในการระบายน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บน้ําในชวงฤดูแลง และ
พัฒนาระบบการเฝาระวังพิบัติภัยทางธรรมชาติโดยการติดตั้งระบบโทรมาตร และการสรางเครือขาย
เพ่ือเฝาระวัง เตือนภัยจากวิกฤติน้ําเพ่ือลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินโดยมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากร ใหเกิดความรู ความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือเตรียมความพรอมปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันแกไขการกัดเซาะชายฝง และสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติดานการบริหารจัดการและปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงภารกิจ อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนสถานการณชายฝงประเทศไทย ในการควบคุม
การใชประโยชนพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอยางเหมาะสม โดยดําเนินการภายใตหลักการจัดการรวมกัน
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ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดแก มาตรการคุมครองพ้ืนท่ีทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
มาตรการคุมครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทําลายหรือไดรับความเสียหายอยาง
รายแรงเขาข้ันวิกฤต 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    การอนุรักษถ่ินแหลงอยูอาศัยทางธรรมชาติท่ีมีความเปราะบางทางดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ  และฟนฟูระบบนิเวศท่ีมีความเสื่อมโทรมและมีการใชประโยชนอยางไมถูกตอง
ใหกลับคืนสูสภาพเดิม  

  สถานการณมลพิษ 
  การสงเสริมในการใหความรู ความตระหนัก ถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะ 

ของเสียอันตราย และสารอันตราย ใหแกประชาชนและผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ และมีรูปแบบในการจัดการขยะ ของเสียอันตราย และ
สารอันตรายท่ีอยางถูกตอง และการพัฒนาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
บริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายภายในชุมชนอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการเก็บ
รวบรวม การขนถาย รูปแบบการกําจัดหรือบําบัด การคัดแยกขยะใชประโยชนได และคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะชุมชน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพชุมชนนั้นๆ  

 ส่ิงแวดลอมชุมชน 
  กระจายความเจริญจากเมืองสูชนบทในจังหวัดตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือลดการอพยพยายถ่ินจากชนบทเขามา
ในเมือง   

 ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
  การอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีเสื่อมโทรมใหอยูในสภาพท่ี

สมบูรณ เพ่ือสืบตอแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีดีและสวยงามใหสูรุนตอไป 
   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

 การพัฒนา สงเสริม และสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เหมาะสม เพ่ือบรรเทาปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
มาตรการเรงดวน 
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานของมาตรการเรงดวน สามารถสรุปโดยจําแนก

ขอเสนอแนะออกเปนรายสาขา ดังนี้ 
  ทรัพยากรการใชดิน  
 การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบ Smart Farmer โดยการใหความรูดาน

การผลิต การตลาด เทคโนโลยี และภูมิปญญาดั่งเดิมมาผสมผสานกันในการพัฒนาการเกษตร สราง
เครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับเกษตรกร และกลุมเกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาดิน
เสื่อมโทรม และสรางการยอมรับในการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  
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  ทรัพยากรแร 
  การพัฒนาจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแรภายในประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยครอบคลุมการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงกลยุทธทุกมิติรอบดาน และการสงเสริมการนําเทคโนโลยีข้ันสูงในการประเมิน
ศักยภาพและพัฒนาแหลงแร เพ่ือใหเกิดความถูกตอง แมนยํา และเหมาะสมกับสถานการณและการ
ใชประโยชนในยุคปจจุบัน  

  พลังงาน 
  การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในการประหยัดพลังงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานใหมากข้ึน หรือเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใช
พลังงาน แนวทางการสนับสนุนอาจอยูในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) หรือการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสะอาด เชน การลดหยอนภาษี เปนตน  

  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 การสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาตั่งแตระดับหมูบาน

จนถึงระดับภูมิภาค และการสรางองคความรู ปลูกจิตสํานึก และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในแตละพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

  ทรัพยากรน้ํา 
  การสรางกลไกลการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการจากการทีสวนรวมของทุกภาค
สวน ในรูปแบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละลุมน้ํา  

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 การสงเสริมความรู ความเขาใจ เก่ียวกับผลกระทบตอปาชายเลน หญาทะเล และ

ปะการัง จากการประกอบกิจการตางๆ ไดแก การประมง และผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว และ
สรางความตระหนักในการปกปกษรักษาในรูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรมอนุรักษปาชายเลน 
ฟนฟูแนวปะการัง เปนตน และการศึกษาวิจัยและดําเนินมาตรการฟนฟูชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะ  
เพ่ือเปนกลไกการสนับสนุนการแกไขปญหาอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน

เพ่ือสรางเครือขายในการดูแลทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน  
   สถานการณมลพิษ 

    การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเขมงวด เพ่ือใหเปนไปตาม 
Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสามารถขับเคลื่อนการทํางานภายใต
แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

๗๒ 



เอกสารประกอบการสัมมนาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

รางรายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

    ส่ิงแวดลอมชุมชน 
   เรงผลักดันแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนไปสูการปฏิบัติเห็นผลอยางเปน
รูปธรรม  

  ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม                

ในระดับทองถ่ิน เพ่ือลดการเสื่อมโทรมและการเปลี่ยนแปลงจากเดิมใหนอยท่ีสุด และการสรางจิตสํานึก
ใหแก ประชาชน นักทองเท่ียว เจาหนาท่ีในระดับทองถ่ินใหมีความระหนัก ตอการรักษาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจาก                

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

๗๓ 
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