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สารบัญ 
๑ บทน า ๑ 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  ๑ 
๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ๔ 
๑.๓ สถานการณ์และการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค ๕ 

๒ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา ๙ 

๒.๑ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ๙ 
๒.๒ ทรัพยากรแร่ ๑๒ 
๒.๓ พลังงาน ๑๖ 
๒.๔ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๑๙ 
๒.๕ ทรัพยากรน ้า ๒๒ 
๒.๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๖ 
๒.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓๐ 
๒.๘ สถานการณ์มลพิษ ๓๓ 
๒.๙ สิ่งแวดล้อมชุมชน ๕๘ 
๒.๑๐ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ๖๑ 
๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ๖๕ 

๓ ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖๙ 

๓.๑ ป่าในเมือง ๖๙ 
๓.๒ ขยะทะเล ๗๒ 
๓.๓ การบริหารจัดการแร่ ๗๕ 

๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๗๙ 

๔.๑ สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ๗๙ 
๔.๒ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๘๒ 
๔.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๖ 

  



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี ๑ ดินปัญหาของประเทศไทย ปีส ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ 

ตารางท่ี ๒ พ้ืนที่ประเทศไทยจ าแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ ๑๐ 
ตารางท่ี ๓ ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทพลังงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
๑๖ 

ตารางท่ี ๔ ปริมาณขยะทะเลของประเทศไทย ๑๐ ล าดับแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗๓ 
ตารางท่ี ๕ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๗๙ 

 

 

 

สารบัญรูป 
 

 

รูปที่ ๑ เปรียบเทียบมูลค่าการผลิต การใช้ การน าเข้า และการส่งออกแร่ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

๑๔ 

รูปที่ ๒ จ านวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปีที่มีการส ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๐ ๑๙ 

รูปที่ ๓ ปริมาณฝนสะสมรายปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ๒๓ 

รูปที่ ๔ ปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ๒๗ 
รูปที่ ๕ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ยราย

พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 
๓๕ 

รูปที่ ๖ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ๔๑ 
รูปที่ ๗ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ๔๔ 
รูปที่ ๘ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น การน าไปใช้ประโยชน์ การก าจัดอย่างถูกต้อง และ 

ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 
๕๐ 

 



การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

มาตรการและกลไกการจัดการส่ิงแวดลอม 

สถานการณระดับโลกและภูมิภาค 

            

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมการเปล่ียนแปลง 

ผลิตภณัฑมวลรวม 
ในประเทศขยายตัวรอยละ 
๓.๙๐ มากกวาปที่ผาน 

มูลคาการลงทุนจาก
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนจาก
ปที่ผานมา รอยละ ๑๒ 

การนําเขาสงออก  
อยูในภาวะเกินดุล  
และมีแนวโนมดีข้ึน 

รายไดและการใชจาย 
และหนี้สินครัวเรอืน 
มีแนวโนมสูงข้ึน 

การทองเที่ยวขยายตัว
มีรายไดเพ่ิมจากปที่

ผานมา รอยละ ๙.๔๗ 

ประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๐.๓๙ 
สัดสวนวัยแรงงานลดลง และ

เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

ปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
ขณะทีค่ณุภาพการศึกษา

แยลง 

พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการ 

เฝาระวังและบําบัดของเสีย 

ผูปวยจากพิษสารกําจัด
ศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน 

นโยบาย แผน และ 
ยุทธศาสตรระดับประเทศ 

แผนการจัดการ
รายสาขา 

มาตรการ 
ทางกฎหมาย 

มาตรการทาง 
การเงินการคลัง 

มาตรการ 
ทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

พ้ืนที่ปาไมลดลง 

ประชากรโลก ๑ ใน ๕ ขาดแคลนน้ํา 

มลพิษทางอากาศขามพรมแดน 

ขอตกลง/อนสุัญญาระหวางประเทศ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาสู
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 



-๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. บทนํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมนับเป0นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีผลต"อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงด านประชากรและสังคม การพัฒนาด านเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย
และเป:าหมายการพัฒนาท้ังระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ก็ส"งผลต"อการเปล่ียนแปลง
สถานการณ&ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมด วยเช"นกัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงด านต"างๆ ท่ีมีผลต"อ
สถานการณ&ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

๑.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า ผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ มี
มูลค"า ๑๕.๔๕ ล านล านบาท ขยายตัวร อยละ ๓.๙ ซ่ึงปรับตัวดีข้ึนจากการขยายตัวใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขณะท่ีมี
มูลค"าการส"งออกรวมท้ังปE ๗๙.๙๓ แสนล านบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนร อยละ ๙.๙ เช"นเดียวกับมูลค"าการนําเข า
สินค าท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนร อยละ ๑๐.๔ มูลค"ารวม ๗๖.๐๗ แสนล านบาท โดยอยู"ในภาวะเกินดุลการค าต"อเน่ือง
มาตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ นอกจากน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยยังมีมูลค"าการลงทุนจากต"างประเทศท่ี
ขอส"งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุนรวม ๒๘๒,๖๙๖ ล านบาท ลดลงร อยละ ๖ จาก พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยเป0นเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุKนมากท่ีสุดและส"วนใหญ"อยู"ในหมวดการบริการและสาธารณูปโภค 
อีกท้ัง สถานการณ&ด านการท"องเท่ียวมีแนวโน มปรับตัวดีข้ึน โดย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนนักท"องเท่ียวชาว
ต"างประเทศ ๓๕.๓๘ ล านคน ทําให มีรายได จากนักท"องเท่ียวชาวต"างประเทศรวม ๑.๘๒ ล านล านบาท เพิ่มข้ึน
ร อยละ ๑๑.๖๖ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป0นผลจากการเติบโตของนักท"องเท่ียวชาวต"างประเทศเกือบทุกกลุ"ม 
ในขณะท่ี มีนักท"องเท่ียวชาวไทยท"องเท่ียวภายในประเทศ ๑๕๒ ล านคน-คร้ัง ทําให มีรายได จากนักท"องเท่ียว
ชาวไทยรวม ๐.๙๓ ล านล านบาท เพิ่มข้ึนร อยละ ๕.๔๒ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงสถานการณ&เหล"าน้ีมีผลต"อการ
ผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศเพิ่มข้ึนตามไปด วย   

อย"างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในระดับครัวเรือน พบว"า พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได 
เฉล่ียเดือนละ ๒๖,๙๔๖ บาท เพิ่มข้ึนร อยละ ๐.๑ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ส"วนใหญ"เป0นรายได จากการทํางาน 
ในขณะท่ีครัวเรือนมีค"าใช จ"ายเฉล่ียเดือนละ ๒๑,๔๓๗ บาท เพิ่มข้ึนร อยละ ๐.๗ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ค"าใช จ"ายท่ีไม"เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช"น ค"าภาษี ของขวัญ ซ้ือสลากกินแบ"ง ดอกเบี้ยสูงถึงร อยละ ๑๓.๐ 
นอกจากน้ี มีจํานวนครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินคิดเป0นร อยละ ๕๐.๗ ของครัวเรือนท้ังหมด ซ่ึงเพิ่มข้ึนร อยละ ๔๙.๑ 
จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน้ีสินเฉล่ีย ๑๗๘,๙๙๔ บาทต"อครัวเรือน ส"วนใหญ"เป0นการก"อหน้ีเพื่อใช ในครัวเรือน
มากถึงร อยละ ๗๖.๑ ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราหน้ีสินต"อรายได ของครัวเรือนสูงถึง ๖.๖ เท"า และเป0นอัตราท่ีสูง
ท่ีสุดในรอบ ๑๐ ปE สอดคล องกับสถานการณ&ความยากจน โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสัดส"วนคนจนร อยละ ๘.๖๑ 



-๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป0นจํานวนคนจนประมาณ ๕.๘๑ ล านคน และมี “คนเกือบจน” (Near poor) 
ประมาณ ๕.๗๙ ล านคน ซ่ึงส"วนหน่ึงเป0นผลมาจากค"าครองชีพท่ีเพิ่มข้ึน โดยดัชนีราคาผู บริโภคของหมวด
อาหารเขตเมืองและชนบทใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนร อยละ ๑.๖๑ ในเขตเมืองและเพิ่มข้ึนร อยละ 
๒.๒๙ ในเขตชนบท ในส"วนการกระจายรายได ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีค"าสัมประสิทธ์ิความไม"เสมอ
ภาค (Gini coefficient) ด านรายจ"ายเท"ากับ ๐.๓๖๗ เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีค"าเท"ากับ ๐.๓๕๙ ซ่ึงแสดง
ให เห็นถึงความไม"เท"าเทียมกันของรายจ"ายเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีมีมากข้ึน โดยสัดส"วนรายได จากค"าจ างท่ี
เป0นตัวเงินมีความแตกต"างระหว"างกลุ"มคนท่ีมีรายได สูงท่ีสุดกับกลุ"มคนท่ีมีรายได ต่ําท่ีสุดอยู"ท่ี ๘.๑๘ เท"า  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีจํานวนประชากร ๖๖.๑๙ ล านคน เพิ่มข้ึนร อยละ ๐.๓๙ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ท่ีมีจํานวนประชากร ๖๕.๙๓ ล านคน โดยมีสัดส"วนประชากรหญิงและประชากรชายคงท่ี ส"วนกําลังแรงงานใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๘.๒๑ ล านคน ซ่ึงเป0นผู มีงานทํา ๓๗.๔๔ ล านคน โดยส"วนใหญ"ทํางานนอกภาค
การเกษตรจํานวน ๒๖.๔๔ ล านคน ส"วนกําลังแรงงานท่ีทํางานในภาคการเกษตรมีจํานวน ๑๑.๐๐ ล านคน 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป0นผู ว"างงานจํานวน ๔๕๐,๖๖๗ คน คิดเป0นอัตราการว"างงานร อยละ ๑.๑๘ ของ
กําลังแรงงาน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ในด านโครงสร างทางอายุของประชากร พบว"า พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
สัดส"วนประชากรวัยเด็กร อยละ ๑๗.๔๙ ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วนร อยละ 
๑๗.๗๕ เช"นเดียวกับประชากรในช"วงวัยแรงงานท่ีมีสัดส"วนร อยละ ๖๖.๖๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วน
ร อยละ ๖๗.๐๓ ในขณะท่ี ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส"วนร อยละ ๑๕.๘๒ ของประชากรท้ังหมด หรือมีจํานวน 
๑๐.๒๓ ล านคน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วนร อยละ ๑๕.๒๒ ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชากรมี
การย ายถ่ินท้ังส้ิน ๖.๓๒ แสนคน ลดลงจาก ๗.๗๓ แสนคนใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป0นการย ายถ่ินมาอยู"นอกเขต
เทศบาลมากกว"าย ายมาในเขตเทศบาลและส"วนใหญ"ผู ย ายถ่ินจะเป0นผู มีงานทํา โดยการเปล่ียนแปลงด าน
ประชากรส"งผลให มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศ 

ในด านการเปล่ียนแปลงทางด านการศึกษา พบว"า ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปE ข้ึนไป มีปEการศึกษาเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนเป0น ๘.๖ ปE ในปEการศึกษา ๒๕๖๐ โดยท่ีคุณภาพของเด็กวัยเรียนจากการประเมินผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: ONET) ในปEการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกวิชาหลักยังคงไม"ถึงร อยละ ๕๐ โดยค"าเฉล่ียวิชาหลักของระดับ
มัธยมศึกษาปEท่ี ๖ ต่ําสุดอยู"ระหว"างร อยละ ๓๑.๒๙-๓๔.๑๓ และนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมี
คะแนนเฉล่ียในทุกระดับสูงกว"าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในเขตภูมิภาค ซ่ึงสอดคล องกับผลการสอบจาก
โครงการประเมินผลนักเรียนร"วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA)๑ 

                                           
๑  โครงการประเมินผลนักเรียนร"วมกับนานาชาติ จัดข้ึนโดยองค&การเพ่ือความร"วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) มีวัตถุประสงค&เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร อมให ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเป0นต"อการดํารงชีวิตในโลก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประเทศจากท่ัวโลกเข าร"วมโครงการ ๗๒ ประเทศ 



-๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ใน ค.ศ. ๒๐๑๕ พบว"า นักเรียนไทยอายุ ๑๕ ปE ทําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร& คณิตศาสตร& และการอ"านลดลง
จากการสอบใน ค.ศ. ๒๐๑๒ ประมาณ ๑๑-๓๒ คะแนน และมีเพียงนักเรียนกลุ"มโรงเรียนสาธิตท่ีมีค"าคะแนน
เฉล่ียทุกวิชาสูงกว"าค"าเฉล่ียกลางของ PISA สะท อนให เห็นถึงความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาเป0นป�จจัยท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ส"วนสถานการณ&สุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษและส่ิงแวดล อมใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า มีผู ปKวยจากพิษสาร
กําจัดศัตรูพืช ๑๐,๒๐๔ คน คิดเป0นอัตราการปKวย ๒๑.๕๖ ต"อแสนประชากร ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมี
อัตราปKวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช ๑๙.๐๒ ต"อแสนประชากร โดยส"วนใหญ"มาจากสารกําจัดแมลงและสาร
กําจัดวัชพืช นอกจากน้ี จากรายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเส่ียงจากสารกําจัดศัตรูพืชในประชากรไทย
อายุ ๑๕ ปEข้ึนไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า มีสัดส"วนผู ท่ีมีความเส่ียงร อยละ ๑๘.๗๑ และผู ท่ีมีผลไม"ปลอดภัย 
ร อยละ ๙.๖๙ ส"วนสารพิษจากการทํางาน พบว"า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู ปKวยจากพิษโลหะหนักจากการทํางาน ๓ คน 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีพบผู ปKวย ๓๕ คน และใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม"พบผู ปKวยจากพิษสารตะกั่วจากการทํางาน
และผู ปKวยจากพิษปรอทและสารประกอบจากการทํางาน ส"วนสถานการณ&ผู ปKวยจากโรคระบบทางเดินหายใจ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า มีอัตราการปKวย ๑๗,๖๑๖.๙๗ ต"อแสนประชากร ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีอัตรา
การปKวย ๒๐,๑๘๕.๒๖ ต"อแสนประชากร ส"วนอัตราปKวยจากโรคปอดฝุKนหิน (Silicosis)๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอัตรา
ปKวย ๐.๔๑ คนต"อแสนประชากร หรือมีผู ปKวย ๑๙๔ คน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขณะท่ี อัตราปKวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจท่ีเกิดจากแอสเบสตอส๓ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอัตราปKวย ๐.๑๔ คนต"อแสนประชากร หรือมีผู ปKวย 
๖๖ คน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ เช"นกัน 

อย"างไรก็ตาม จากยุทธศาสตร&ของรัฐบาลท่ีมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด วยนวัตกรรมและความคิด
สร างสรรค& ส"งผลให เกิดการปรับตัวและเปล่ียนแปลงในทุกกลุ"มอาชีพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสําคัญและมีแนวโน มท่ีจะเกิดข้ึนแน"นอน คือ เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ป�ญญาประดิษฐ& (Artificial 
intelligence) และเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด& คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เช"นเดียวกับภาค
การเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู"การเกษตรสมัยใหม"หรือ Smart Farm ท่ีเน น
การบริหารจัดการและการนําเอาเทคโนโลยีมาใช เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต นทุน และยกระดับมาตรฐาน
เกษตรกรรม ด วยการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับช"วยในการปลูกพืชต"างๆ เพื่อช"วยเพิ่มผลผลิตหรือควบคุม
กระบวนการปลูกได อย"างมีประสิทธิภาพ 

                                           

๒  โรคปอดฝุKนหิน (silicosis) เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุKนละอองเล็กๆ ของผลึกซิลิก าหรือซิลิกอนไดออกไซด&หรือฝุKน 
หินทรายอื่นๆ เข าไปในปอด แล วทําให เกิดเป0นเน้ือเย่ือพังผืดเป0นจุดเล็กๆ ในปอดท้ัง 2 ข าง ทําให มีอาการหายใจหอบ
เหน่ือย ทรวงอกขยายตัวได น อยลง ทํางานเหน่ือยง"าย ไม"มีไข  การตรวจทางเอกซเรย&จะเห็นลักษณะโดยเฉพาะของโรคน้ี
และมักเกิดวัณโรคปอดได ง"ายกว"าบุคคลท่ัวไป 

๓  แอสเบสตอส (Asbestos) หรือแร"ใยหิน เป0นแร"ธรรมชาติท่ีปนอยู"ในเน้ือหิน ประกอบด วยธาตุแมกนีเซียม เหล็ก ซิลิเกต 
และธาตุอื่นๆ มีลักษณะเป0นเส นใยละเอียด ซ่ึงถูกนํามาใช เป0นส"วนผสมในผลิตภัณฑ&หลายชนิด เช"น อุตสาหกรรมการผลิต
วัสดุก"อสร าง อุตสาหกรรมการผลิตท"อนํ้าซีเมนต& ฉนวนกันความร อน และ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป0นต น  



-๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมในประเทศไทย 

ประเทศไทยได ให ความสําคัญต"อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมผ"านการ
กําหนดนโยบายและมาตรการสําคัญๆ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส"วนร"วมกับประชาคม
โลกในการขับเคล่ือนการพัฒนาให บรรลุเป:าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการจัดทําร"างยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปE  
ซ่ึงประกอบด วยยุทธศาสตร&ด านการสร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม จัดทําแผนปฏิรูป
ประเทศด านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม จัดทําแผนและดําเนินมาตรการด านต"างๆ นอกจากน้ี ได มี
การปรับปรุงและประกาศใช กฎหมายและมาตรการต"างๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
อาทิ พระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแห"งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราช
กําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร อยของบ านเมือง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป0นต น รวมถึงมีกลไกด าน
การเงินการคลังท่ีสําคัญ ได แก" กองทุนส่ิงแวดล อมโดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได ให การสนับสนุนทางการเงินแก"ภาค
ส"วนต"างๆ ได แก" (๑) การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด านการจัดการมลพิษ จํานวน ๖ โครงการ วงเงิน 
๙.๖๙ ล านบาท และโครงการภายใต แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน ๕ โครงการ วงเงินโครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๒) การสนับสนุนโครงการเงินกู ภาคเอกชน 
จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน ๕๐ ล านบาท และ (๓) การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด านการส"งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล อม จํานวน ๗๗ โครงการ วงเงินรวม ๖๖.๕๓ ล านบาท อีกท้ัง ในปEงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได จัดสรรงบประมาณรายจ"ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม คิดเป0น 
ร อยละ ๔.๒ ของงบประมาณรายจ"ายประจําปEท้ังหมด และเพิ่มข้ึนจากปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร อยละ 
๑๒.๖๔  

ในด านสังคม ประเทศไทยกําลังพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสู"สังคมเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม รวมถึง
การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและการปรับตัวต"อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ
ทําให การบริหารจัดการส่ิงแวดล อมของประเทศเกิดความย่ังยืน ท่ีผ"านมาหน"วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาให เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยการสนับสนุนเครือข"ายประชาชน องค&กรปกครอง
ส"วนท องถ่ิน ภาคเอกชน และองค&กรภาครัฐ ผ"านการดําเนินงาน เช"น การประเมินเมืองส่ิงแวดล อมย่ังยืน โดย
กรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล อมร"วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห"งประเทศไทย สํานักงานส่ิงแวดล อมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมจังหวัดท่ัวประเทศ การส"งเสริมโรงเรียน ชุมชน และองค&กร
ปกครองส"วนท องถ่ินในการลดการปล"อยกxาซเรือนกระจกหรือภายใต แนวคิดการดําเนินงาน "ลดเมืองร อน ด วย
มือเรา" รวมถึงการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย&ให มีการดําเนินธุรกิจอย"างย่ังยืน โดยตลาด
หลักทรัพย&แห"งประเทศไทยได จัดทํา Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ นย่ังยืน” มา
ตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกระบวนการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีผ"านเกณฑ&การประเมินด านความย่ังยืนตาม
ตัวชี้วัดด านเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) ส่ิงแวดล อม และสังคม อย"างน อยร อยละ ๕๐ ในแต"ละมิติ หรือได รับ
คัดเลือกเป0นสมาชิกของดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปEท่ีมีการประเมิน ตลอดจนผ"าน
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กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติเร่ืองผลประกอบการ การเป}ดเผยข อมูลด านบรรษัทภิบาล และการสร าง
ผลกระทบต"อสังคมและส่ิงแวดล อม โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบริษัทจดทะเบียนท่ีได รับคัดเลือกเป0นหุ นย่ังยืน
จํานวน ๖๕ บริษัท ซ่ึงมีมูลค"าหลักทรัพย&ตามราคาตลาด (market capitalization) รวม ๘.๙๗ ล านล านบาท 
คิดเป0นร อยละ ๕๒.๔๗ เม่ือเทียบกับมูลค"าหลักทรัพย&ตามราคาตลาดท้ังหมดของตลาดหลักทรัพย&แห"งประเทศ
ไทยและตลาดหลักทรัพย& เอ็ม เอ ไอ 

๑.๓ สถานการณ-และการดําเนินการด(านสิ่งแวดล(อมระดับโลกและภูมิภาค 

๑.๓.๑ ระดับโลก 

ข อมูลจากองค&การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) จากรายงาน 
Statement on the State of the Global Climate in 2016 พบว"า พ.ศ. ๒๕๕๙ อุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกสูง
กว"าอุณหภูมิยุคอุตสาหกรรม ๑.๑ องศาเซลเซียส ซ่ึงเป0นอุณหภูมิสูงสุดท่ีมีการบันทึกสถิติ โดยเพิ่มข้ึน ๐.๐๖ 
องศาเซลเซียสจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะท่ีความแห งแล งปกคลุมหลายพื้นท่ีบนโลกซ่ึงจากปรากฏการณ&เอลนิโญ
ส"งผลให มีความรุนแรงมากข้ึน และเม่ือส้ินสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ ปริมาณคาร&บอนไดออกไซด&ในชั้นบรรยากาศมี
ความเข มข นสูงท่ีสุดเท"ากับ ๔๐๐ ส"วนในล านส"วน อีกท้ังพื้นท่ีนํ้าแข็งทะเลท่ัวโลกมีขนาดลดลงเหลือเพียง 
๔.๑๔ ล านตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีพื้นท่ีน อยท่ีสุดเป0นอันดับ ๒ จากบันทึกสถิติท่ีผ"านมา อีกท้ังจากรายงาน 
Global Climate Risk Index 2018 ขององค&กร Germanwatch ระบุว"าระหว"าง ค.ศ. ๑๙๙๗-๒๐๑๖ มีเหตุ
ภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอย"างรุนแรงมากกว"า ๑๑,๐๐๐ เหตุการณ& มีผู เสียชีวิตโดยตรงจาก
เหตุการณ&เหล"าน้ันสูงกว"า ๕๒๔,๐๐๐ คน และสร างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง ๓.๑๖ ล านล านดอลลาร&
สหรัฐฯ ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาท่ีเป0นเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) จะย่ิงได รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศโลกมากเป0นพิเศษ โดยใน ๑๐ ประเทศท่ีได รับผลกระทบมาก
ท่ีสุด (ค.ศ. ๑๙๙๗-๒๐๑๖) พบว"ามี ๙ ประเทศ เป0นประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายได น อยหรือมีรายได ปานกลาง
ระดับต่ํา สอดคล องกับรายงานของสํานักงานว"าด วยกลยุทธ&ระหว"างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห"ง
สหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ท่ีพบว"า พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว"า ๑๕๐ คร้ัง ในเกือบทุกภูมิภาคท่ัวโลก โดยเอเชียเป0นภูมิภาคท่ี
เกิดเหตุการณ&มากท่ีสุด และเป0นภูมิภาคท่ีมีเหตุการณ&ท่ีรุนแรงท่ีสุดด วยเช"นกัน โดยในรอบ ๑๐ ปE 
ท่ีผ"านมา (ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๑๕) ภัยพิบัติทางธรรมชาติได ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงด านปKาไม จากข อมูลขององค&การอาหารและเกษตรแห"งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ในรายงานการประเมินสถานการณ&ปKาไม โลก พ.ศ. 
๒๕๕๘ พบว"า ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕ มีพื้นท่ีปKาไม ทั้งหมด ๓,๙๙๙ ล านแฮกแตร& แบ"งเป0นปKาไม ธรรมชาติ (Natural 
Forest) ๓,๖๙๕ ล านแฮกแตร& และปKาไม ที่ปลูกข้ึนเองหรือปKาปลูก (Planted Forest) ๒๙๑ ล านแฮกแตร& โดย
มีอัตราลดลงร อยละ ๐.๑๓ ต"อปE ซ่ึงพื้นท่ีปKาท่ีลดลงส"วนใหญ"อยู"ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต  ส"วนในทวีป
เอเชียและยุโรปมีพื้นท่ีปKาเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี รายงานสถานการณ&นํ้าของโลกชี้ให เห็นว"าประชากรโลกจํานวน ๑ 
ใน ๕ กําลังประสบภาวะขาดแคลนนํ้า ไม"สามารถเข าถึงนํ้าสะอาดและทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงก"อให เกิด
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ผลกระทบต"อเศรษฐกิจและความเป0นอยู"ของประชาชนในประเทศเหล"าน้ัน โดยมีประชากรมากกว"า ๕ ล านคน 
ตายด วยโรคท่ีเกิดจากนํ้าไม"สะอาดในรอบ ๑๐ ปEท่ีผ"านมา อีกท้ังใน พ.ศ. ๒๕๕๙ สหภาพสากลว"าด วยการ
อนุรักษ& (The World Conservation Union : IUCN) ได ประเมินสถานภาพสัตว&มีกระดูกสันหลังท่ัวโลก พบว"า 
มีจํานวนรวมกว"า ๖๗,๐๕๐ ชนิด โดยมีสัตว&มีกระดูกสันหลังท่ัวโลกท่ีถูกคุกคาม (IUCN Red List) จํานวน 
๗,๙๖๗ ชนิด แบ"งเป0น สัตว&เล้ียงลูกด วยนม ๑,๒๐๓ ชนิด นก ๑,๓๗๕ ชนิด สัตว&เล้ือยคลาน ๙๘๓ ชนิด สัตว&
สะเทินนํ้าสะเทินบก ๒,๐๖๓ ชนิด และปลา ๒,๓๔๓ ชนิด ส"วนสถานการณ&ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งของ
โลกมีความเส่ือมโทรมเน่ืองจากภัยคุกคามท่ีมีแนวโน มรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะกรณีที่มีอุณหภูมินํ้าทะเลสูงผิดปกติ 
เน่ืองจากป�ญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส"งผลให เกิดปรากฏการณ&ปะการังฟอกขาวหลายแห"งท่ัว
โลก นอกจากน้ี องค&การสหประชาชาติได รายงานเกี่ยวกับป�ญหา “ไมโครพลาสติก” ซ่ึงเป0นพื้นท่ีชายหาดและ
มหาสมุทรท่ัวโลกท่ีกําลังเผชิญภัยคุกคามจากเม็ดพลาสติกขนาดเล็กกว"า ๕ มิลลิเมตร ท่ีแพร"กระจายอยู"ใน
ระบบนิเวศทางทะเลอันจะส"งผลกระทบต"อวงจรชีวิตของสัตว&และความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาวได  

๑.๓.๒ ระดับภูมิภาค (อาเซียน) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกยกย"องให เป0นบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดแห"ง
หน่ึงของโลก ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย"างรวดเร็วของภูมิภาคท่ีต องหล"อเล้ียงประชากรกว"า ๖๓๙ 
ล านคน ส"งผลกระทบต"อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมอย"างหลีกเล่ียงไม"ได  โดยพบว"า ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คุณภาพอากาศโดยส"วนใหญ"ของประเทศในกลุ"มภูมิภาคอาเซียนยังเกินมาตรฐาน ส"วนแนวโน มอุณหภูมิเฉล่ีย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพิ่มข้ึน ๐.๑-๐.๓ องศาเซลเซียส ทุกช"วงระยะ ๑๐ ปE และอาจเพิ่มข้ึนถึง  
๒-๔ องศาเซลเซียสเม่ือส้ินศตวรรษน้ี โดยมีการคาดการณ&ไว ว"าประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม จะมี
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ีส"งผลให เกิดอุทกภัย พายุไซโคลนเขตร อน 
และภัยแล งท่ีมีความรุนแรงและถ่ีข้ึน ซ่ึงสถาบันทรัพยากรโลกรายงานว"า ในภูมิภาคอาเซียนมีการปลดปล"อยกxาซ
เรือนกระจกท้ังหมด ๓,๔๑๔ ล านตันคาร&บอนไดออกไซด&เทียบเท"า ในขณะท่ี ภูมิภาคอาเซียนเป0นภูมิภาคท่ีมี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ&ปKาไม  แต"พบว"า มีการเปล่ียนแปลงการใช ประโยชน&ท่ีดินของพื้นท่ีปKาไม  
เน่ืองจากมีความต องการใช ไม และผลิตภัณฑ&จากปKาไม มากข้ึน มีการตัดไม ทําลายปKา โดยภูมิภาคอาเซียนเป0น
ภูมิภาคท่ีมีการตัดไม มากกว"าภูมิภาคอ่ืนและมีการเปล่ียนแปลงการใช ประโยชน&ที่ดินจากพื้นท่ีปKาไม ไปเป0นพื้นท่ี
เกษตรกรรม อีกท้ังด วยภูมิภาคอาเซียนอยู"ในระบบนิเวศท่ีแตกต"างกนั ๖ ระบบ ได แก" ระบบนิเวศเขาสูง ระบบ
นิเวศปKาดิบชื้น ระบบนิเวศปKาฝนเขตร อน ระบบนิเวศปKาเขาหินปูน ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ"มนํ้า และระบบนิเวศนํ้า
จืด ทําให เป0นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพถึงร อยละ ๒๐ ของโลก โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการค นพบ
ส่ิงมีชีวิตสายพันธุ&ใหม"อีก ๑๖๓ ชนิดในประเทศกัมพูชา ลาว (ในแถบลุ"มแม"นํ้าโขง) พม"า ไทย และเวียดนาม 
ในทางกลับกันอาเซียนนับเป0นภูมิภาคท่ีมีชนิดพันธุ&ของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกคุกคามเป0นจํานวนมาก โดยประเทศ
มาเลเซียมีชนิดพันธุ&ท่ีถูกคุกคามหรือใกล สูญพันธุ& ๑,๐๙๒ ชนิดพันธุ& ประเทศอินโดนีเซีย ๙๗๖ ชนิดพันธุ& 
ประเทศฟ}ลิปป}นส& ๙๔๔ ชนิดพันธุ& ส"วนใหญ"เป0นพันธุ&พืช รวมท้ังมีพื้นท่ีสําคัญระดับโลกด านความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีกําลังถูกคุกคาม ๒๕ แห"ง ในขณะท่ี ภูมิภาคอาเซียนส"วนใหญ"เป0นพื้นท่ีท่ีมีแหล"งนํ้าจืดสมบูรณ&
เน่ืองจากมีแม"นํ้าจํานวนมาก  



-๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส"วนความต องการนํ้ามีแนวโน มเพิ่มข้ึนประมาณหน่ึงในสาม ใน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซ่ึงการเข าถึงนํ้าดื่มท่ี
สะอาด ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว"า มีประชากรในประเทศบรูไน สิงคโปร& ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย กว"าร อยละ 
๙๐ สามารถเข าถึงนํ้าดื่มท่ีสะอาดและปลอดภัย ในขณะท่ี ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรร อยละ ๔๓ ท่ีเข าถึง
นํ้าดื่มที่ปลอดภัย ซ่ึงเป0นสัดส"วนท่ีน อยท่ีสุดของกลุ"มประเทศอาเซียน อีกท้ัง จากท่ีประชากรอาเซียนกว"า ๖๐๐ 
ล านคน มากกว"าคร่ึงหน่ึงอาศัยอยู"ในบริเวณชายฝ��งทะเล โดยเมืองหลวงของเกือบทุกประเทศล วนอยู"ติดหรือ
ใกล ทะเล ทําให มีการใช ประโยชน&จากชายฝ��งและท องทะเลในด านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด านประมงและการ
เพาะเล้ียงชายฝ��ง ทําให เกิดภัยคุกคามต"อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง มีการทําประมงท่ีมากเกินไปทําให แนว
ปะการังลดลง และยังมีผลจากการท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ๐.๑๔-๐.๓ องศาเซลเซียสต"อช"วงระยะเวลา ๑๐ ปE การ
เปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบอย"างมากต"อผลผลิตของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งในมหาสมุทรของอาเซียน 
โดยเฉพาะปะการัง ซ่ึงมีความอ"อนไหวต"อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล โดย
หากอุณหภูมิยังคงเพิ่มข้ึนมากกว"า ๕ องศาเซลเซียส จะทําให ระดับนํ้าทะเลโลกเพิ่มข้ึนเฉล่ีย ๘๖ เซนติเมตร 
ภายใน ค.ศ. ๒๑๐๐ นอกจากน้ี ยังมีมลพิษท่ีเกิดจากขยะโดยเฉพาะพลาสติกซ่ึงส"งผลกระทบต"อสัตว&ทะเลหา
ยากจากการถูกพันยึดร"างกายและจากการกินขยะเข าไปทําให เสียชีวิต  

อย"างไรก็ตาม การใช ทรัพยากรของภูมิภาคอาเซียนยังคงเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรมอย"างรวดเร็ว อัตราการเติบโตของการบริโภคของอาเซียนสอดคล องกับอัตราการเติบโตของโลก
คือร อยละ ๕ แต"รูปแบบหรือวิธีการผลิตและการบริโภคทรัพยากรยังมีแนวโน มท่ีไม"ย่ังยืนมากข้ึน ส"วนความ
ต องการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพิ่มข้ึน ๗ เท"าใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ในส"วนของการผลิตขยะใน พ.ศ. ๒๕๕๕ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ได ผลิตขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน ๒๐๒,๐๐๐ 
ตันต"อวัน และคาดว"าจะเพิ่มเป0นสองเท"าภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงในอนาคตประเทศอินโดนีเซียผลิตขยะ
เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดโดยเฉพาะขยะพลาสติก  

๑.๓.๓  อนุสัญญาและข(อตกลงระหว6างประเทศด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

ป�ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล อมท่ีเกิดข้ึนในแต"ละประเทศ ได 
ส"งผลกระทบต"อกันไม"เพียงแต"ประเทศใดประเทศหน่ึงเท"าน้ัน ประเทศต"างๆ จึงมีความร"วมมือกันในการแก ไข
และป:องกันป�ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจัดทําข อตกลงระหว"างประเทศท่ีเกี่ยวข องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมและดําเนินงานตามข อตกลงดังกล"าว ได แก" เป:าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ประกอบด วย ๑๗ เป:าหมาย โดยเป:าหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล อม 
ได แก" เป:าหมายท่ี ๖ สร างหลักประกันว"าจะมีการจัดให มีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการท่ีย่ังยืน เป:าหมายท่ี ๑๒ สร างหลักประกันให มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน เป:าหมายท่ี ๑๓ 
ปฏิบัติการอย"างเร"งด"วนเพื่อต"อสู กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป:าหมายท่ี ๑๔ 
อนุรักษ&และใช ประโยชน&จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย"างย่ังยืน เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
เป:าหมายท่ี ๑๕ ปกป:อง ฟ��นฟู และสนับสนุนการใช ระบบนิเวศบนบกอย"างย่ังยืน จัดการปKาไม อย"างย่ังยืน ต"อสู 
การกลายสภาพเป0นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ��นฟูกลับมาใหม" และหยุดย้ังการสูญเสีย
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เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับการคุ มครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได แก" อนุสัญญาว"าด วยการคุ มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อนุสัญญาว"าด วย
พื้นท่ีชุ"มนํ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร& อนุสัญญาว"าด วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว"าด วยการค า
ระหว"างประเทศซ่ึงชนิดสัตว&ปKาและพืชปKาท่ีใกล สูญพันธุ& อนุสัญญาสหประชาชาติว"าด วยการต"อต านการแปร
สภาพเป0นทะเลทราย อนุสัญญาสหประชาชาติว"าด วยกฎหมายทะเล และสนธิสัญญาระหว"างประเทศว"าด วย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ส"วนอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและป:องกันมลพิษ 
ได แก" อนุสัญญารอตเตอร&ดัมว"าด วยกระบวนการแจ งข อมูลสารเคมีล"วงหน าสําหรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป:องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว&บางชนิดในการค าระหว"างประเทศ อนุสัญญาบาเซลว"าด วยการควบคุม
การเคล่ือนย ายข ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด อนุสัญญามินามาตะว"าด วยปรอท อนุสัญญา
สหประชาชาติว"าด วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข อตกลงอาเซียน เร่ือง มลพิษจากหมอกควัน 
ข ามแดน 
  



สถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมรายสาขา

• ดินปญหา (ดินอินทรีย ดินเปร้ียวจัด ดินทราย
จัด และดินต้ืน) สวนใหญมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน
• เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง และพ้ืนที่น้ํา• การผลิต การใช และการสงออก

แรลดลง

• การใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึน
• การนําเขา (สุทธิ) พลังงานข้ันตน

เพ่ิมข้ึน
• สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

ลดลง

• ปริมาณการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน
• ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงข้ึน

• อัตราการลดลงของพ้ืนที่ปาไมมีแนวโนม
ชะลอตัว

• ปริมาณน้ําทาโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งป
อยูในเกณฑนอยและมีแนวโนมลดลง

• ปริมาตรน้ําใชการในอางเก็บน้ําขนาดกลาง
และขนาดใหญสวนใหญเพ่ิมข้ึน
• ปริมาณน้ําบาดาลที่ใชการไดมีเพียงพอกับ

ความตองการใช

• การกัดเซาะชายฝงเพ่ิมข้ึน
• จํานวนสัตวทะเลหายากเกยต้ืนเพ่ิมข้ึน 

• ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน

• ชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังที่มีสถานภาพ
ถูกคุกคามเพ่ิมข้ึน
• พ้ืนที่ชุมน้ําทั่วไปลดลง
• ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานแลวและมีแนวโนม

รุกรานเพ่ิมข้ึน 

• ปริมาณ NO2 SO2 CO และ VOCs ณ จุดตรวจวัด 
สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
• ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลลดลง
• คุณภาพแหลงน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําทะเลชายฝง

อยูในเกณฑพอใช-ดีเพ่ิมข้ึนและเสื่อมโทรมลดลง
• การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตองเพ่ิมข้ึน
• การนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน
• ปริมาณกากของเสียและการนําเขาสารอนัตราย

ภาคอุตสาหกรรมลดลง

• ปริมาณฝุนละออง PM10 PM2.5 และ O3

ณ จุดตรวจวัด สวนใหญเกินมาตรฐาน
• ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนและ

มูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
• การนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน
• การนําเขาสารอันตรายภาคเกษตรกรรม

เพ่ิมข้ึน 
• สัดสวนพ้ืนที่สีเขียวตอคนในกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึนและใน

เทศบาลนครสวนใหญสูงกวามาตรฐาน
• จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ลดลง

• การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงธรรมชาติ
อยูในระดับดี
• โบราณสถานไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน

เพ่ิมข้ึน

• อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปและปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป
สูงกวาคาปกติ
• ระดับน้ําทะเล ณ จุดวัดเพ่ิมข้ึน
• เหตุการณภัยพิบัติเพ่ิมข้ึน • ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง

ทิศทางดีขึ้น ทิศทางเสื่อมโทรมลง
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๒. สถานการณ-คุณภาพส่ิงแวดล(อมรายสาขา 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส"งผลให มีการใช ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ท้ังทรัพยากรปKาไม  

ทรัพยากรดินและการใช ท่ีดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรแร" พลังงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส"งผลให ทรัพยากรเส่ือมโทรมและลดลง รวมถึงส"งผลกระทบต"อส่ิงแวดล อมในด าน
มลพิษต"างๆ ดังน้ัน เพื่อให หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องได ทราบถึงสถานการณ&ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม
ต"างๆ เพื่อใช ในการวางแผนและดําเนินการแก ไขจึงต องมีการติดตามสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม ซ่ึงจะ
นําไปสู"การบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล อมอย"างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ ทรัพยากรดินและการใช(ท่ีดิน 

 สถานการณ- ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแตกต"างกันและเหมาะกับ
การใช ประโยชน&ท่ีแตกต"างกันไป จากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว"า ประเทศไทยมีดินท่ีเหมาะกับการปลูก
พืชไร" ไม ผล และไม ยืนต นเน้ือท่ีประมาณ ๙๖.๖๙ ล านไร" หรือคิดเป0นร อยละ ๓๐.๑๕ ของพื้นท่ีประเทศซ่ึง
มากกว"าดินท่ีเหมาะกับการปลูกข าวท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ ๕๔.๖๔ ล านไร" ในส"วนสถานการณ&ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรดิน ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาเหตุมาจาก ๒ ประการหลัก คือ (๑) การชะล างพังทลายของดิน 
(Soil Erosion) ซ่ึงจากการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน พบว"า พื้นท่ีท่ีมีการชะล างพังทลายของดินในประเทศ
ไทยท่ีต องป:องกันและรักษาไว มีจํานวนถึง ๑๓๔.๕๔ ล านไร" หรือคิดเป0นร อยละ ๔๑.๙๕ ของพื้นท่ีประเทศ 
และ (๒) ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ& ซ่ึงเป0นดินท่ีมีลักษณะทางกายภาพเสียหรือมีสารพิษตกค างอยู" 
ในดิน ท้ังน้ีเน่ืองจากวัตถุต นกําเนิดดินมีแร"ธาตุอาหารพืชเป0นองค&ประกอบต่ํา ท้ังน้ี จากการติดตามสถานการณ&
ดินของประเทศไทย พบว"า มีแนวโน มที่ทรัพยากรดินของประเทศไทยจะเส่ือมโทรมในระดับท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี 
จากการสํารวจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว"า มีเน้ือท่ีดินมีป�ญหา ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร" คิดเป0นร อยละ ๑๗.๔๔ ของ
พื้นท่ีประเทศไทย เพิ่มข้ึนจากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีมีเน้ือท่ีดินป�ญหา ๕๐,๔๗๐,๑๓๓ ไร" คิดเป0นร อยละ 
๑๕.๗๔ ของพื้นท่ีประเทศไทย โดยป�ญหาดินตื้นมีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด มีเน้ือท่ีประมาณ ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ ไร" 
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส"วนพื้นท่ีดินทรายจัดมีเน้ือท่ีประมาณ ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ ไร" พบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินเปร้ียวจัดมีเน้ือท่ีประมาณ ๕,๕๖๕,๓๔๗ ไร" พบมากในพื้นท่ีภาคกลาง ดินเค็มมีเน้ือท่ี
ประมาณ ๔,๒๑๗,๓๑๙ ไร" พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส"วนดินอินทรีย&มีเน้ือท่ีประมาณ ๓๔๔,๒๘๓ ไร" พบ
ได ในบริเวณท่ีลุ"มนํ้าขังชายฝ��งทะเลของภาคใต และภาคตะวันออก (ตารางท่ี ๑) 

ในส"วนการใช ที่ดิน ในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ส"วนใหญ"เป0นพื้นท่ีเกษตรกรรมมีเน้ือท่ี ๑๗๗.๖๙ ล าน
ไร" คิดเป0นร อยละ ๕๕.๔๐ ของเน้ือท่ีประเทศ รองลงมา คือ พื้นท่ีปKาไม  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร าง  
พื้นท่ีนํ้า และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ตามลําดับ โดยประเภทการใช ท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือท่ีมากท่ีสุด คือ พื้นท่ี
ปKาไม ซ่ึงมีเน้ือท่ีลดลง ๓.๔๑ ล านไร" หรือลดลงร อยละ ๓.๑๒ เม่ือเทียบกับเน้ือท่ีเดิม ในขณะท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรม
มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน ๓.๓๘ ล านไร" หรือเพิ่มข้ึนร อยละ ๑.๙๔ เม่ือเทียบกับเน้ือท่ีเดิม ส"วนพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร าง
มีเน้ือท่ีเพิ่มข้ึน ๑.๔๐ ล านไร" หรือเพิ่มข้ึนร อยละ ๘.๔๗ เม่ือเทียบกับเน้ือท่ีเดิม ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาการ



-๑๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปล่ียนแปลงในช"วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบว"า พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร าง และพื้นท่ีนํ้ามี
แนวโน มเพิ่มข้ึน ส"วนพื้นท่ีปKาไม และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีแนวโน มลดลง (ตารางท่ี ๒) 

ตารางท่ี ๑ ดินป7ญหาของประเทศไทย ป8สํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดินท่ีมีป7ญหา 
ป8ท่ีมีการสํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ [๑] พ.ศ. ๒๕๕๐ [๒] พ.ศ. ๒๕๕๗ [๒] พ.ศ. ๒๕๕๘ [๓] 
(๑) ดินอินทรีย-  เนื้อท่ี (ไร") ๒๖๕,๓๔๘ ๒๖๓,๐๗๘ ๓๔๐,๓๐๒ ๓๔๔,๒๘๓ 

ร อยละของพื้นท่ีประเทศ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๐.๑๑ ๐.๑๑ 
(๒) ดินเค็ม  เนื้อท่ี (ไร") ๔,๕๑๒,๐๐๓ ๓,๗๔๔,๒๐๗ ๔,๔๐๗,๑๐๙ ๔,๒๑๗,๓๑๙ 

ร อยละของพื้นท่ีประเทศ ๑.๔๑ ๑.๑๗ ๑.๓๗ ๑.๓๑ 
(๓) ดินเปรี้ยวจัด  เนื้อท่ี (ไร") ๕,๕๑๐,๑๔๔ ๖,๒๗๒,๕๔๘ ๕,๑๐๔,๖๓๒ ๕,๕๖๕,๓๔๗ 

ร อยละของพื้นท่ีประเทศ ๑.๗๒ ๑.๙๕ ๑.๕๙ ๑.๗๓ 
(๔) ดินทรายจัด เนื้อท่ี (ไร") ๑๒,๗๖๙,๘๓๓ ๑๒,๔๙๗,๓๔๐ ๑๑,๐๗๘,๔๑๐ ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ 

ร อยละของพื้นท่ีประเทศ ๓.๙๘ ๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๖๖ 
(๕) ดินต้ืน  เนื้อท่ี (ไร") ๔๓,๓๖๕,๖๒๐ ๔๓,๖๐๖,๐๔๗ ๒๙,๕๓๙,๖๘๐ ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ 

ร อยละของพื้นท่ีประเทศ ๑๓.๕๒ ๑๓.๖๐ ๙.๒๑ ๑๐.๖๑ 
รวมเนื้อท่ี (ไร6) ๖๖,๔๒๒,๙๔๘ ๖๖,๓๘๓,๒๒๐ ๕๐,๔๗๐,๑๓๓ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ 

ท่ีมา:  [๑] กรมพฒันาท่ีดนิ (๒๕๕๓), [๒] กรมพฒันาท่ีดิน (๒๕๕๗) และ [๓] กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๕๘)  

ตารางท่ี ๒ พื้นท่ีประเทศไทยจําแนกตามสภาพการใช(ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ 

ประเภทการใช(ท่ีดิน 
เน้ือท่ี (ล(านไร6) 

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พ.ศ.  
๒๕๔๙-๕๐ 

พ.ศ.  
๒๕๕๑-๕๒ 

พ.ศ.  
๒๕๕๓-๕๖ 

พ.ศ.  
๒๕๕๘-๕๙ 

เน้ือท่ี  
(ล(านไร6) 

ร(อยละ 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร าง ๑๔.๘๔๓ ๑๕.๑๑๒ ๑๖.๕๒๒ ๑๗.๙๑๙ ๑.๓๙๗ ๘.๔๕๖ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ๑๖๘.๘๘๗ ๑๗๑.๕๘๖ ๑๗๔.๓๐๖ ๑๗๗.๖๘๙ ๓.๓๘๓ ๑.๙๔๑ 
พ้ืนท่ีปKาไม  ๑๑๗.๕๐๒ ๑๑๓.๑๗๐ ๑๐๙.๒๖๑ ๑๐๕.๘๔๖ -๓.๔๑๕ -๓.๑๒๕ 
พ้ืนท่ีนํ้า ๗.๙๓๓ ๘.๘๑๒ ๘.๙๘๓ ๙.๑๘๒ ๐.๑๙๙ ๒.๒๑๓ 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ๑๑.๕๓๑ ๑๒.๐๑๗ ๑๑.๖๒๕ ๑๐.๐๖๑ -๑.๕๖๔ -๑๓.๔๕๗ 

รวม ๓๒๐.๖๙๗  

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๐) 

 ผลกระทบ จากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินท้ังจากธรรมชาติและจากการชะล างพังทลายของ
ดิน หรือการพัดพาของนํ้า (soil erosion by water forces) ส"งผลให เกิดการสูญเสียธาตุอาหารจึงจําเป0นต อง
ใส"ปุ�ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ&และให พืชได รับสารอาหารอย"างเพียงพอ ซ่ึงท่ีผ"านมาประเทศไทยมีการ
นําเข าปุ�ยเคมีเพื่อใช ในการบํารุงดินอย"างต"อเน่ือง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําเข าปุ�ยเคมีรวมท้ังส้ิน 
๕,๘๒๑,๕๕๙ ตัน เพิ่มข้ึนร อยละ ๑๙.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีการนําเข าปุ�ยเคมีรวม ๔,๘๘๒,๙๒๓ ตัน โดย
นําเข าปุ�ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ มากท่ีสุด ท้ังน้ี ในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ การนําเข าปุ�ยเคมีมีแนวโน มลดลง แต"ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําเข าปุ�ยเคมีมากข้ึนและพบว"าเป0นปริมาณนําเข ามากท่ีสุดตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๕๕ เป0นต นมา  



-๑๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อีกท้ัง ยังมีการใช สารเคมีทางการเกษตรจํานวนมาก โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ การนําเข าวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ท้ังสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารป:องกันและกําจัดโรคพืช และประเภทอ่ืนๆ ได แก" สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกําจัดหอยและหอยทาก สารกําจัดไร ไส เดือนฝอย และสาร
กําจัดหนู มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกประเภท โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณการนําเข ารวม ๑๙๘,๓๑๗ ตัน ส"วน
ใหญ"เป0นสารกําจัดวัชพืช คิดเป0นร อยละ ๗๕ ของปริมาณการนําเข าวัตถุอันตรายทางการเกษตรท้ังหมด ซ่ึง
ส"งผลให ดินเส่ือมโทรมและเกิดการตกค างซ่ึงมีผลกระทบต"อคุณภาพดินและเป0นอันตรายต"อการเจริญเติบโต
ของพืช ทําให ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรเกิดภาวะหน้ีสิน นอกจากน้ี ปริมาณสารเคมีท่ีตกค างใน
ดินยังส"งผลกระทบท้ังต"อผู บริโภคและผู ผลิตเอง รวมถึงมีการใช ประโยชน&ท่ีดินท่ีไม"เหมาะสมซ่ึงไปกระตุ นให 
เกิดป�ญหาดินเส่ือมโทรมและส"งผลกระทบต"อความเป0นอยู"และรายได ของเกษตรกร โดยป�ญหาความเส่ือมโทรม
ของดินท่ีสําคัญของประเทศ ได แก" ป�ญหาการชะล างพังทลายของดินทําให หน าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ&ไป
ส"งผลให ผลผลิตลดลง นอกจากน้ี ดินท่ีถูกชะล างพังทลายจะตกตะกอนตามแหล"งนํ้าทําให แม"นํ้าลําคลองเกิด
การตื้นเขิน ซ่ึงรัฐบาลจะต องเสียงบประมาณในการแก ไขการขุดลอก ป�ญหาดินขาดอินทรียวัตถุไม"เหมาะสมต"อ
การเพาะปลูก และป�ญหาท่ีเกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร"วมกับการเร"งอัตราความรุนแรงของป�ญหาจากการ
กระทําของมนุษย& ซ่ึงป�ญหาต"างๆ เหล"าน้ีล วนส"งผลกระทบต"อผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลงและรายได ของ
เกษตรกรท้ังส้ิน รวมถึงส"งผลเสียต"อความม่ันคงด านอาหารและรายได ของประเทศ 

การดําเนินงาน โดยหน"วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข อง ได จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินเพื่อให เกิดการอนุรักษ&และใช ประโยชน&ท่ีดินอย"างย่ังยืน รวมถึงการจัดการท่ีดินให ประชาชน
ผู ด อยโอกาสอย"างท่ัวถึงและเป0นธรรม โดยในด านนโยบายและแผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข องคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห"งชาติ (คทช.) ได จัดทําร"างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห"งชาติ พ.ศ. .... และ
ร"างพระราชบัญญัติแก ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ รวมถึงได จัดทําร"าง
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซ่ึงใช เป0นกรอบ
แผนระยะยาว ๒๐ ปE ในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน จัดทําร"างแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศระยะเร"งด"วน รวมถึงได ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ส"วนกรมพัฒนาท่ีดินได จัดทําแผนยุทธศาสตร&กรมพัฒนาท่ีดินระยะ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และยุทธศาสตร&กรมพัฒนาท่ีดินในช"วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในด านการจัดการดินเส่ือมโทรมได ดําเนินการฟ��นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน จัดทํายุทธศาสตร&
การพัฒนาเกษตรอินทรีย&แห"งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ท้ังน้ี ผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย& พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นท่ีรวมท้ังประเทศ ๑๐๙,๐๔๐ ไร" แยกเป0นข าว ๙๘,๒๓๙ ไร" และพืชผสมผสาน ๙,๑๐๓ ไร" ส"วนด านการจัด
ท่ีดินทํากินให ชุมชนตามนโยบายของรัฐ ในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีประชาชนท่ีได รับการจัดท่ีดินแล ว 
๓๖,๑๗๙ ราย จํานวน ๔๖,๕๙๖ แปลง มีการอนุญาตให เข าทําประโยชน&แล วคิดเป0นร อยละ ๒๑.๕๑ มีการจัด
ท่ีดินให แก"ประชาชนแล วคิดเป0นร อยละ ๓๕.๕๘ รวมถึงมีการส"งเสริมพัฒนาอาชีพคิดเป0นร อยละ ๒๖.๖๘ 
นอกจากน้ี ยังได ดําเนินการรวบรวมข อมูล ข้ึนทะเบียนผู ไร ที่ดินทํากิน ซ่ึงมีผู ข้ึนทะเบียนกับ ๔ หน"วยงาน ได แก" 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปKาไม  กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว&ปKา และพันธุ&พืช และกรมท่ีดิน 



-๑๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จํานวน ๘๔๑,๑๗๐ ราย ในขณะท่ี ด านการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม ได ดําเนินโครงการบริหารจัดการ
พื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อปรับเปล่ียนกิจกรรมการเพาะปลูกในพื้นท่ีไม"เหมาะสม โดยใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไม"เหมาะสมสําหรับการปลูกข าว เป0นสินค าท่ีเหมาะสม ท้ังส้ิน ๑๕๗,๗๐๑ 
ไร" ในพื้นท่ี ๕๓ จังหวัด เกษตรกรเข าร"วมโครงการ ๓๐,๔๔๔ ราย 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรดินและการใช ท่ีดินท่ีได กล"าวมาข างต น การดําเนินการเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช ที่ดินในระยะต"อไปควรมีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) บูรณาการการดําเนินงานระหว"างหน"วยงานด านการเกษตรและการอนุรักษ&ดิน เพื่อให เกิดการใช 

ท่ีดินอย"างเหมาะสมกับศักยภาพดิน โดยการขยายการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให 
กว างขวางมากข้ึน 

๒) การสร างความเข มแข็งให กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อให เกษตรกรสามารถดําเนินการ
ผลิตและพึ่งพาตนเองได  โดยส"งเสริมให มีการนําเทคโนโลยีมาใช ในกระบวนการผลิต การวางแผน และจําหน"าย
ผลผลิตให มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดินโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค&ความรู ด านศักยภาพ
ดิน ข อมูลดินเส่ือมโทรม และเผยแพร"ให แก"เกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อนําไปใช  

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินให สอดคล องกับร"างยุทธศาสตร&ชาติระยะ ๒๐ ปE (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป:าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะเป:าหมายท่ี ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
เป:าหมายท่ี ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส"งเสริมเกษตรกรรม
ท่ียั่งยืน และเป:าหมายท่ี ๑๒ สร างหลักประกันให มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน การลดความยากจน 
ลดความหิวโหย และการส"งเสริมวิถีชีวิตท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม คือ การส"งเสริมเกษตรอินทรีย& 

๒) ลดความเหล่ือมลํ้าในการใช ประโยชน&ท่ีดิน โดยการใช เคร่ืองมือหรือมาตรการทางการเงิน การ
คลังเพื่อสนับสนุนให เกิดการกระจายท่ีดินให มีการใช ประโยชน&สูงสุดตามศักยภาพดิน และสร างความเป0นธรรม
ในสังคม พร อมเร"งพัฒนาระบบฐานข อมูลท่ีดินและทรัพยากรดิน และสร างกลไกให สามารถเข าถึงข อมูลได 
อย"างเท"าเทียม 

๒.๒ ทรัพยากรแร6 

สถานการณ- ประเทศไทยมีปริมาณทรัพยากรแร"ท้ังประเทศ ณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมาณ ๑๙ ล านล าน
ตัน (จากบัญชีทรัพยากรแร") โดยแร"เกลือหินเป0นแร"ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในประเทศ คิดเป0นร อยละ ๙๒.๐๘ 
ส"วนใหญ"พบอยู"บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส"วนแร"ท่ีมีปริมาณมากรองลงมา คือ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต& แร"โพแทช หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง และหินดินดาน ตามลําดับ ในขณะท่ี มีการทําเหมืองแร"ใน
ประเทศจากระบบฐานข อมูลใบอนุญาตประทานบัตร (ข อมูล ณ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑) พบว"า มีประทานบัตร
ท่ีระบุสถานะประทานบัตร “มีอายุ” รวมท้ังส้ิน ๙๔๔ แปลง คิดเป0นพื้นท่ีประมาณ ๑๗๙,๕๗๙ ไร" กระจายใน



-๑๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยภาคกลางมีจํานวนประทานบัตรมากท่ีสุด ๓๒๗ แปลง รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
๑๖๗ แปลง ภาคใต  ๑๕๓ แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๘ แปลง ภาคตะวันตก ๑๐๖ แปลง และภาค
ตะวันออก ๘๓ แปลง ซ่ึงประทานบัตรส"วนใหญ"เป0นการประกอบการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง รองลงมา 
ได แก" หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต& ถ"านหิน ดินซีเมนต& และหินประดับชนิดหินแกรนิต ตามลําดับ ในด าน
พื้นท่ีแหล"งหินอุตสาหกรรมท่ีได รับการประกาศโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร" (ข อมูล ณ วันท่ี 
๔ มีนาคม ๒๕๖๑) มีจํานวน ๓๒๗ แหล"ง ครอบคลุมพื้นท่ี ๑๔๖,๑๓๘ ไร" โดยอยู"ในภาคเหนือมากท่ีสุด 
๔๘,๐๒๔ ไร" รองลงมาเป0นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๒,๗๘๓ ไร" ภาคใต  ๒๑,๒๘๘ ไร" ภาคกลาง ๑๗,๔๗๘ 
ไร" ภาคตะวันออก ๘,๗๔๓ ไร" และภาคตะวันตก ๗,๕๙๕ ไร" ตามลําดับ โดยมีปริมาณสํารองรวม ๙,๔๑๗.๐๑ 
ล านเมตริกตัน  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการผลิตแร" ๔๖ ชนิด มูลค"าการผลิตประมาณ ๗๒,๘๗๐ ล านบาท ซ่ึงลดลงร อยละ 
๑๘.๐๔ เม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีมูลค"าการผลิต ๘๘,๙๐๘ ล านบาท ซ่ึงเป0นผลมาจากการลดลงของ
ปริมาณเป0นสําคัญ โดยเฉพาะแร"ท่ีมีปริมาณการผลิตมาก เช"น หินปูน ลิกไนต& ยิปซัม หินบะซอลต& หินแกรนิต 
และหินดินดาน เป0นต น ท้ังน้ี แร"ท่ีผลิตได ในประเทศเกือบท้ังหมดจะถูกใช เป0นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ต"อเน่ืองภายในประเทศ อาทิ การผลิตไฟฟ:า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต& อุตสาหกรรมก"อสร าง อุตสาหกรรม 
เซรามิก อุตสาหกรรมแก วและกระจก เป0นต น โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีการใช สินค าแร"คิดเป0นมูลค"า 
๗๔,๖๒๒ ล านบาท ลดลงจากปEท่ีผ"านมาร อยละ ๔.๓๐ โดยสินค าแร"ท่ีมีปริมาณการใช สูงท่ีสุด ๕ อันดับแรก 
คือ หินปูน ๑๖๓.๙๔ ล านตัน ส"วนใหญ"ใช ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต& และอุตสาหกรรมก"อสร าง รองลงมา คือ 
ลิกไนต& ๑๖.๒๔ ล านตัน ใช ในการผลิตไฟฟ:า ส"วนหินบะซอลต& หินแกรนิต และหินดินดาน มีปริมาณการใช  
๑๐.๘๙ ๗.๗๘ และ ๖.๕๓ ล านตัน ตามลําดับ ส"วนใหญ"ใช ในอุตสาหกรรมก"อสร าง (รูปท่ี ๑) 

อย"างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต องนําเข าแร"บางชนิดจากต"างประเทศ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําเข า
สินค าแร"รวมมูลค"า ๖๖,๑๑๐ ล านบาท เพิ่มข้ึนจากปEท่ีผ"านมาร อยละ ๑๔.๒๓ โดยกลุ"มแร"นําเข าท่ีสําคัญคือ
กลุ"มแร"เชื้อเพลิง ได แก" ถ"านหินบิทูมินัส มีมูลค"าการนําเข า ๒๕,๕๑๗ ล านบาท และถ"านหินชนิดอ่ืนๆ มีมูลค"า
การนําเข า ๒๓,๑๗๐ ล านบาท รองลงมา ได แก" แร"ดีบุก แร"ทัลก& และแร"ไนโอเบียมและวาเนเดียม ตามลําดับ 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการส"งออกสินค าแร"อย"างต"อเน่ือง ซ่ึงการส"งออกแร"ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมูลค"า
ประมาณ ๑๒,๘๖๐ ล านบาท ลดลงมากถึงร อยละ ๓๖.๑๕ เม่ือเทียบกับปEท่ีผ"านมาซ่ึงมีมูลค"าการส"งออก 
๒๐,๑๔๐ ล านบาท ซ่ึงแร"ท่ีมีมูลค"าการส"งออกมากท่ีสุด คือ ดีบุกมีมูลค"าการส"งออก ๕,๐๗๐ ล านบาท 
รองลงมา ได แก" ยิปซัม แอนไฮไดรต& เฟลด&สปาร& โดโลไมต& และหินปูน ตามลําดับ 

 

 

 



-๑๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รูปท่ี ๑ เปรียบเทียบมูลค6าการผลิต การใช( การนําเข(า และการส6งออกแร6ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร" (๒๕๖๑) 

 ผลกระทบ การนําทรัพยากรแร"มาใช ได ก"อให เกิดประโยชน&ด านเศรษฐกิจ โดยมีมูลค"าผลิตภัณฑ&มวลรวม
ในประเทศตามราคาประจําปE จากการผลิตสาขาการทําเหมืองแร"และย"อยหินใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ 
๔๐๖,๖๗๙ ล านบาท คิดเป0นร อยละ ๒.๖๓ ของผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศทั้งหมด เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีการขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางด านเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการประกอบกิจการเหมืองแร" 
ได ก"อให เกิดการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานในพื้นที่ เกิดรายได  และการจ างงานจํานวนมาก อย"างไรก็ตาม การ
ประกอบกิจการเหมืองแร"ที่ผ"านมาได ก"อให เกิดผลกระทบต"อระบบนิเวศในด านเสียงและฝุKนจากการใช วัตถุ
ระเบิด ผลกระทบต"อแหล"งนํ้าใต ดินและการปนเป��อนของสารอันตรายในดิน ผลกระทบทางสังคมในพื้นที่และ
สุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู"ในบริเวณใกล เคียง ซ่ึงแตกต"างกันไปตามประเภทแร"และมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตและกิจกรรมต"อเน่ือง สําหรับการร องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต"างๆ รวมถึงมีเหตุร องเรียน
หรือคัดค านการทําเหมืองแร"เกิดข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการร องเรียนจํานวน ๓๖ คร้ัง เพิ่มข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการร องเรียนจํานวน ๒๕ คร้ัง  

การดําเนินงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร" ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได แก" การประกาศใช  
พระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ และรัฐบาลได กําหนดให มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร"แห"งชาติข้ึน 
ซ่ึงได ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารจัดการแร" โดยเห็นชอบให แต"งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต"างๆ รวม ๕ คณะ 
ได แก" (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร& นโยบาย แผนแม"บทการบริหารจัดการแร" กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล (๒) คณะอนุกรรมการเสริมสร างและส"งเสริมการมีส"วนร"วม (๓) คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการหินอุตสาหกรรม (๔) คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางบริหารจัดการแร"โพแทช และ (๕) 
คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางบริหารจัดการแร"ควอตซ& นอกจากน้ี ยังได ดําเนินการจัดทําร"างแผนแม"บท
การบริหารจัดการแร" พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยเป}ดโอกาสให ประชาชนมีส"วนร"วมและเป}ดเผยข อมูลให แก"
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สาธารณชนได รับทราบ รวมถึงได มีการออกประกาศตามพระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ เช"น ประกาศเร่ือง 
หลักเกณฑ&และวิธีการรายงานการทําเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขในการ
รายงานการแต"งแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเร่ือง หลักเกณฑ& วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบ 
โลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศเร่ืองกําหนดแบบพิมพ&อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ เป0นต น  

อีกท้ัง ได มีการดําเนินการจัดหาแหล"งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศและกําหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพแร"ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ"ของรัฐ เช"น การสํารวจแร"ควอตซ&ในจังหวัดราชบุรี การสํารวจแร"โพแทชในจังหวัดนครราชสีมา การ
สํารวจแร"ทองคําในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เป0นต น ส"วนการส"งเสริมการทําเหมืองแร"ท่ีเป0นมิตรกับ
ส่ิงแวดล อมดําเนินการภายใต การส"งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร"และอุตสาหกรรมพื้นฐานให เข าสู"มาตรฐาน
เหมืองแร"สีเขียว (Green Mining Standard) และการส"งเสริมอุตสาหกรรมแร"ให มีมาตรฐานสากลเพื่อความ
รับผิดชอบต"อสังคม (CSR-DPIM) ท่ีมีการดําเนินงานท่ีขยายกลุ"มเป:าหมายเพิ่มข้ึนทุกปE ตลอดจนการส"งเสริม
ความร"วมมือและความเข มแข็งเครือข"ายทุกภาคส"วน การตรวจประเมินและเฝ:าระวังคุณภาพส่ิงแวดล อมอย"าง
ต"อเน่ือง และให ความสําคัญกับเร่ืองร องเรียน 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรแร"ท่ีได กล"าวมาข างต น การดําเนินการเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร"ในระยะต"อไปควรมีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) พัฒนาศักยภาพประชาชนผู มีส"วนได ส"วนเสียให มีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการแร" 

สามารถรักษาและใช สิทธิและหน าท่ีได อย"างถูกต องและเหมาะสม โดยผลักดันให เกิดการเรียนรู ข อมูลและ
ข อเท็จจริงด านทรัพยากรท่ีถูกต องและชัดเจน และส"งเสริมให เกิดเครือข"ายภาคประชาชน 

๒) เสริมสร างความเข มแข็งให กับองค&กรปกครองส"วนท องถ่ินให สามารถดําเนินงานตามภารกิจท่ี
เกี่ยวข องกับการบริหารจัดการแร"ได อย"างถูกต อง โปร"งใส บนพื้นฐานของการมีส"วนร"วม 

๓) ปรับบทบาท วิธีการทํางาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให เอ้ือต"อการบริหารจัดการแร" และ
ส"งเสริมหน"วยงานในภูมิภาคให เป0นแกนประสานเครือข"ายและภาคส"วนต"างๆ ในระดับพื้นท่ี 

๔) ส"งเสริมให ผู ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร"มีการดําเนินงานท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม ยึด
หลักบรรษัทภิบาล ควบคู"กับความรับผิดชอบต"อสังคม  และสร างเครือข"ายความรับผิดชอบต"อสังคมของกลุ"ม
ธุรกิจต"างๆ  

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) เร"งรัดจัดทําบัญชีทรัพยากรแร"และพื้นท่ีศักยภาพแร"เป:าหมายท้ังในเชิงพื้นท่ีหรือชนิดแร"ให มี

มาตรฐานท่ัวประเทศ เพื่อให การใช ประโยชน&จากทรัพยากรแร"เกิดความคุ มค"าและลดการสูญเสียทรัพยากรใน
พื้นท่ีที่สมควรอนุรักษ&หรือหวงห าม 

๒) พัฒนาจัดทํารายงานการประเมินส่ิงแวดล อมระดับยุทธศาสตร& (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) เพื่อการบริหารจัดการแร"ภายในประเทศอย"างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๓ พลังงาน 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานข้ันต น๔  รวมท้ังส้ิน ๔๘,๔๙๗ พันตัน
เทียบเท"านํ้ามันดิบ ลดลงร อยละ ๔.๕๔ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ส"วนใหญ"เป0นการลดลงจากการผลิตกxาซธรรมชาตซ่ึิง
มีสัดส"วนการผลิตสูงสุด เน่ืองจากแหล"งกxาซธรรมชาติสําคัญในอ"าวไทยมีการผลิตลดลง รองลงมา คือ นํ้ามันดิบ 
ลิกไนต& คอนเดนเสท และพลังนํ้า ตามลําดับ ในส"วนการนําเข า (สุทธิ) พลังงานข้ันต นใน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม 
ท้ังส้ิน ๗๑,๒๔๑ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ เพิ่มข้ึนร อยละ ๑๑.๖๘ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนํ้ามันดิบมีสัดส"วน
การนําเข า (สุทธิ) พลังงานข้ันต นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถ"านหิน กxาซธรรมชาติ ไฟฟ:า และนํ้ามันสําเร็จรูป 
ตามลําดับ ในขณะท่ี การใช พลังงานข้ันสุดท ายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณรวมท้ังส้ิน ๘๗,๐๗๑ พันตันเทียบเท"า
นํ้ามันดิบ เพิ่มข้ึนร อยละ ๑.๗๓ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีการใช พลังงานข้ันสุดท ายของประเทศไทยปริมาณรวม
ท้ังส้ิน ๘๕,๕๘๙ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ โดยนํามันสําเร็จรูปมีปริมาณการใช พลังงานข้ันสุดท ายมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ไฟฟ:า พลังงานหมุนเวียน ถ"านหิน และกxาซธรรมชาติ ตามลําดับ (ตารางท่ี ๓) 

ตารางท่ี ๓ ปริมาณการใช(พลังงานข้ันสุดท(ายของประเทศไทย จําแนกตามประเภทพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

หน"วย : พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ (KTOE) 
ประเภทพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ถ6า
นหิ

น ถ6านหิน ๖,๓๑๘ ๗,๗๐๐ ๘,๕๖๖ ๘,๓๖๙ ๘,๙๖๐ 
ลิกไนต- ๗๗๔ ๕๙๒ ๒๗๐ ๒๓๔ ๑๗๐ 
รวม ๗,๐๙๒ ๘,๒๙๒ ๘,๘๓๖ ๘,๖๐๓ ๙,๑๓๐ 

น้ํา
มัน

สํา
เร็จ

รูป
 

LPG* ๕,๖๘๘ ๕,๖๓๘ ๕,๓๒๔ ๕,๐๓๔ ๔,๙๖๘ 
เบนซินพิเศษ ๓,๕๓๘ ๓,๖๕๙ ๔,๑๘๒ ๔,๘๖๙ ๕,๒๘๐ 
เบนซินปกติ ๒,๕๖๗ ๒,๖๗๘ ๒,๙๙๔ ๓,๐๓๕ ๒,๘๙๕ 
เครื่องบิน ๔,๕๔๗ ๔,๕๐๖ ๔,๙๓๒ ๕,๒๘๗ ๕,๕๑๒ 
น้ํามันกLาด ๙ ๙ ๙ ๙ ๖ 
ดีเซล ๑๗,๙๗๐ ๑๘,๑๕๖ ๑๘,๘๘๙ ๑๙,๕๐๗ ๒๐,๐๒๗ 
น้ํามันเตา ๑,๗๔๙ ๑,๖๑๓ ๑,๗๖๐ ๒,๐๗๕ ๑,๙๗๙ 
รวม ๓๖,๐๖๘ ๓๖,๒๕๙ ๓๘,๐๙๐ ๓๙,๘๑๖ ๔๐,๖๖๗ 

ไฟฟNา ๑๔,๑๘๙ ๑๔,๕๘๘ ๑๕,๐๖๕ ๑๕,๗๘๓ ๑๖,๐๓๘ 
กLาซธรรมชาติ ๘,๖๖๑ ๘,๘๗๙ ๘,๗๙๓ ๘,๗๖๓ ๘,๖๒๘ 
พลังงานหมุนเวียน ** ๑๓,๙๗๘ ๑๔,๗๒๙ ๑๔,๐๓๗ ๑๒,๖๓๓ ๑๒,๖๐๘ 

รวมท้ังส้ิน ๗๙,๙๘๘ ๘๒,๗๔๗ ๘๔,๘๒๑ ๘๕,๕๘๙ ๘๗,๐๗๑ 
หมายเหตุ *  ไม"รวม LPG โพรเพน และบิวเทน ท่ีใช ในอุตสาหกรรมป}โตรเคมี 

**  ข อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๑) 

                                           
๔  พลังงานข้ันต น หมายถึง พลังงานในเชื้อเพลิงท่ีปรากฏในธรรมชาติ อาจยังไม"อยู"ในรูปท่ีใช ประโยชน&ได  โดยการผลิต

พลังงานข้ันต น หมายรวมถึง การผลิตนํ้ามันดิบ คอนเดนเสท กxาซธรรมชาติ ลิกไนต& และพลังนํ้า 



-๑๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยท่ีผ"านมา พบว"า มีการพัฒนาแหล"งพลังงานประกอบด วย 
พลังงานแสงอาทิตย& พลังงานลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ชีวมวล กxาซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ  
(เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณการใช พลังงานทดแทน ๑๑,๖๙๘ พันตันเทียบเท"า
นํ้ามันดิบ เพิ่มข้ึนจากช"วงเดียวกันของ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร อยละ ๕.๙ โดยมีการใช พลังงานทดแทนในรูปของไฟฟ:า 
ความร อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) ในสัดส"วนร อยละ ๑๓.๔๔ ของการใช พลังงานข้ัน
สุดท ายท้ังหมด โดยการใช ไฟฟ:าและความร อนท่ีผลิตได จากพลังงานทดแทน๕ มีปริมาณ ๒,๔๔๐ พันตัน
เทียบเท"านํ้ามันดิบ และ ๗,๓๒๒ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ ตามลําดับ ส"วนการใช เชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณ
การใช ประกอบด วย เอทานอล ๗๓๓ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล ๑,๒๐๓ พันตันเทียบเท"า
นํ้ามันดิบ ในขณะท่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณการใช พลังงานหมุนเวียน ๑๒,๖๐๘ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีการใช พลังงานหมุนเวียน ๑๒,๖๓๓ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบ ซ่ึงคิดเป0นสัดส"วนต"อ
การใช พลังงานข้ันสุดท ายท้ังหมดเท"ากับร อยละ ๑๔.๕ ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วนการใช พลังงาน
หมุนเวียนร อยละ ๑๔.๘  โดยเป0นผลมาจากป�จจัยด านราคานํ้ามันตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงอย"างต"อเน่ือง ทําให 
การใช เชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ัน วัสดุจากการเกษตรซ่ึงนํามาใช ในการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนบางประเภทลดลงจากป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ค"าความเข มข นของการใช พลังงาน (Energy Intensity : EI) ของประเทศไทยอยู"ท่ี 
๘.๕๓ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบต"อพันล านบาท ซ่ึงลดลงร อยละ ๒.๐๗ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"า EI อยู"ที่ระดับ 
๘.๗๑ พันตันเทียบเท"านํ้ามันดิบต"อพันล านบาท แสดงถึงการใช พลังงานของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สอดคล องกับค"าความยืดหยุ"นของการใช พลังงานต"อผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity : EE) 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีค"า EE อยู"ท่ี ๐.๔๔ เพิ่มข้ึนเล็กน อยจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงถึงการใช 
พลังงานของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ผลกระทบ จากการรวบรวมข อมูลการปล"อยกxาซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อรายงาน
ความก าวหน าของสถานการณ&การปล"อยกxาซเรือนกระจก ตาม Paris Agreement แสดงให เห็นว"าภาคการ
ผลิตและจัดหาพลังงานของประเทศเป0นภาคท่ีมีส"วนในการปลดปล"อยกxาซเรือนกระจกสูงท่ีสุด โดยใน พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการปล"อยกxาซคาร&บอนไดออกไซด& (CO2) จากการใช พลังงานของประเทศไทยรวมท้ังส้ิน ๒๕๘,๑๕๔  
พันตันคาร&บอนไดออกไซด& ซ่ึงลดลงร อยละ ๐.๒๑ จากปริมาณการปล"อย CO2 ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีรวมท้ังส้ิน 
๒๕๘,๖๙๒ พันตันคาร&บอนไดออกไซด& ซ่ึงการปล"อยกxาซเรือนกระจกจากการใช พลังงานของประเทศมีแนวโน ม
เพิ่มข้ึนตามความต องการใช พลังงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการใช พลังงานใน
ภาคขนส"ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ (ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอ่ืนๆ) 
ในขณะท่ี การปล"อยกxาซเรือนกระจกจากการใช พลังงานในภาคการผลิตไฟฟ:าใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงจาก พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซ่ึงส"วนหน่ึงมาจากปริมาณการผลิตไฟฟ:าจากพลังงานทดแทนเข าระบบเพิ่มข้ึน ประกอบกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ:าให มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เม่ือพิจารณาสัดส"วนการปล"อยกxาซ CO2 ต"อผลิตภัณฑ&

                                           
๕  พลังงานทดแทน ประกอบด วย พลังงานแสงอาทิตย& พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล กxาซชีวภาพ และขยะ 



-๑๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซ่ึงจะสามารถประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานการใช พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ พบว"า พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสัดส"วนการปล"อยกxาซ CO2 ต"อ GDP ๒๕.๒๙ 
ตันคาร&บอนไดออกไซด&ต"อล านบาท ลดลงร อยละ ๓.๙๕ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วนการปล"อยกxาซ CO2 ต"อ 
GDP ๒๖.๓๓ ตันคาร&บอนไดออกไซด&ต"อล านบาท แสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยมีการ
ใช พลังงานเพื่อพัฒนาประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและก"อให เกิดการปล"อยกxาซ CO2 ในอัตราท่ีลดลง 

การดําเนินงาน โดยการกําหนดนโยบายและแผนด านพลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงพลังงาน 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว จํานวน ๕ แผน โดยมีแผนท่ีเกี่ยวข องกับ
ส่ิงแวดล อมท่ีสําคัญ คือ แผนอนุรักษ&พลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมถึงได มีการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ&พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๔ ตามกรอบแผนอนุรักษ&พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๙ เพื่อตอบสนองเป:าหมายการอนุรักษ&พลังงานของ
ประเทศ และเป0นแนวทางในการนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการด านการอนุรักษ&พลังงานท่ีต"อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมี
การดําเนินการส"งเสริมการใช พลังงานอย"างมีประสิทธิภาพ ผ"านโครงการต"างๆ เช"น โครงการสนับสนุนการ
ออกแบบเมืองอัจฉริยะ โครงการศึกษาเกณฑ&การใช พลังงานในบ านพักอาศัย และสร างต นแบบประหยัด
พลังงาน โครงการบ านจัดสรร อนุรักษ&พลังงาน โครงการปรับปรุงข อกําหนดการใช พลังงานควบคุม/คู"มือการ
ออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพด านการประหยัดพลังงาน โครงการส"งเสริมการใช พลังงานอย"างมี
ประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ เป0นต น 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรพลังงานท่ีได กล"าวมาข างต น การดําเนินการเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรพลังงานในระยะต"อไปควรมีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการใช พลังงาน ท้ังในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม การขนส"ง และการ
บริโภค ผ"านมาตรการและโครงการต"างๆ ท่ีเกิดจากการบูรณาการความร"วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 

๒) สนับสนุนการวิจัยและการผลิตเทคโนโลยีต"างๆ ในประเทศ และสร างความเชื่อม่ันของการวิจัย
ไทยให สามารถแข"งขันกับการนําเข าเทคโนโลยีจากต"างประเทศได  

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) ส"งเสริมและพัฒนาการใช พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต"างๆ ท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อมโดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีที่การส"งไฟฟ:าด วยระบบสายส"งของประเทศยังไม"เข าถึง 

๒) ส"งเสริมการจัดการข อมูลร"วมกัน เพื่อสร างโครงข"ายไฟฟ:าอัจฉริยะในพื้นท่ีใกล เคียงกัน 
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการส"งไฟฟ:า 

 
 
 



-๑๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๔ ทรัพยากรปOาไม(และสัตว-ปOา 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพื้นที่ปKาไม  ๑๐๒,๑๕๖,๓๕๐.๕๑ ไร" หรือร อยละ ๓๑.๕๘ 
ของพื้นที่ประเทศ ซ่ึงลดลงร อยละ ๐.๐๒ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีพื้นที่ปKาไม  ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕.๐๙ ไร" หรือมีพื้นที่
ปKาไม ลดลง ๑๘,๔๕๔.๕๘ ไร" ซ่ึงถือว"าอัตราการลดลงของพื้นที่ปKาไม ในรอบปEที่ผ"านมามีแนวโน มชะลอตวั โดยมี
พื้นที่ปKาไม ที่ไม"มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปEที่ผ"านมาจํานวน ๑๐๐,๗๕๓,๗๘๐.๗๔ ไร" เม่ือพิจารณาในช"วง พ.ศ. 
๒๕๔๓-๒๕๖๐ พื้นที่ปKาไม มีแนวโน มลดลง คิดเป0นอัตราการลดลงของพื้นที่ปKาไม เท"ากับ ๒๓๑,๒๗๑.๕๐ ไร"ต"อ
ปE อย"างไรก็ตาม ในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ การลดลงของพื้นที่ปKาไม มีแนวโน มที่ดีข้ึน ซ่ึงเป0นผลมาจากการที่
รัฐบาลให ความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่ปKาไม  เพื่อให บรรลุเป:าหมายตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห"งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร"างยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปE ที่มีเป:าหมายเพิ่มพื้นที่ปKาไม ให 
มีสัดส"วนอย"างน อยร อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศภายใน พ.ศ. ๒๕๗๙ เม่ือพิจารณาพื้นที่ปKาไม แต"ละภูมิภาค
ของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า ภาคเหนือมีพื้นที่ปKาไม มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต  และภาคตะวันออก ตามลําดับ โดยในรอบปEที่ผ"านมาภาคเหนือมีพื้นที่
ปKาลดลงร อยละ ๐.๒๔ หรือลดลง ๙๓,๓๖๗.๖๖ ไร" ในขณะที่ ภาคอื่นมีพื้นที่ปKาไม เพิ่มข้ึน (รูปที่ ๒) 

รูปท่ี ๒ จํานวนและสัดส6วนพื้นท่ีปOาไม(ของประเทศไทยในป8ท่ีมีการสํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กรมปKาไม  (๒๕๖๑) 

อย"างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีการสูญเสียพื้นที่ปKาไม ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ ซ่ึงจากสถิติการ
กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปKาไม ในเขตพื้นที่ปKาสงวนแห"งชาติในปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนคดี
บุกรุก ๒,๒๑๓ คดี มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม ๑๐๗,๙๓๒.๙๐ ไร" ซ่ึงมีจํานวนคดีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ แต"มีพื้นที่
ถูกบุกรุกเพิ่มข้ึน ในขณะที่  สถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปKาไม ในเขตพื้นที่ปKาอนุรักษ& ใน
ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนคดีบุกรุก ๒,๐๘๑ คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม ๓๕,๖๐๗.๘๒ ไร" ซ่ึง
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งจํานวนคดีและพื้นที่ถูกบุกรุก นอกจากน้ี ในส"วนของการร องเรียนเกี่ยวกับการ
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กระทําผิดต"อทรัพยากรปKาไม ในรูปแบบต"างๆ ต"อกรมปKาไม  ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนเร่ืองร องเรียน
ท้ังส้ิน ๔๖๑ เร่ือง ส"วนใหญ"เป0นการให ข อมูลและแจ งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นท่ีปKาไม และลักลอบตัดไม  
จากข อมูลของกรมอุทยานแห"งชาติ สัตว&ปKา และพันธุ&พืช พบว"า ในปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดับไฟปKา
เกิดข้ึน ๔,๖๕๐ คร้ัง และมีพื้นท่ีเสียหายรวม ๗๕,๔๑๙ ไร" ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยภาคเหนือมีพื้นท่ี
เสียหายมากท่ีสุด ๖๐,๗๗๔ ไร" รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต  
ตามลําดับ อย"างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ&ไฟปKาในพื้นท่ีประเทศไทย ระหว"างวันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จากข อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS๖ พบจุดความร อนสะสมในประเทศ
ไทยจํานวน ๑๖,๐๐๖ จุด โดยเกิดจุดความร อนสะสมสูงสุดในพื้นท่ีปKาสงวนแห"งชาติ รองลงมาเป0นพื้นท่ีเกษตร 
ปKาอนุรักษ& พื้นท่ีริมทางหลวง (๒๕๐ เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ และเขตการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
ตามลําดับ 

สถานการณ&สัตว&ปKาในประเทศไทย พบว"า มีจํานวนสัตว&ปKาท้ังหมด ๑,๙๓๒ ชนิด จําแนกเป0นสัตว&เล้ียง
ลูกด วยนม ๓๓๕ ชนิด นก ๑,๐๑๒ ชนิด สัตว&เล้ือยคลาน ๔๑๓ ชนิด และสัตว&สะเทินนํ้าสะเทินบก ๑๗๕ ชนิด 
โดยจัดเป0นสัตว&ปKาสงวน ๑๕ ชนิด และสัตว&ปKาคุ มครอง ๑,๒๕๖ ชนิด ท้ังน้ี นับตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานภาพ
สัตว&ปKาท่ีสําคัญท้ังสัตว&ปKาสงวนและสัตว&ปKาคุ มครองหลายชนิดเร่ิมเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เช"น ช างปKา กระทิง 
วัวแดง สัตว&ปKากลุ"มลิง เป0นต น อย"างไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสัตว&ปKาท่ีมีสถานภาพใกล สูญพันธุ&อย"างย่ิงถึง ๑๗ 
ชนิด ใกล สูญพันธุ& ๔๐ ชนิด และเป0นชนิดท่ีมีแนวโน มใกล สูญพันธุ&อีก ๖๖ ชนิด โดยสถิติการทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการค าสัตว&ปKาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"ามีจํานวน ๕๕๔ คดี ซ่ึงสามารถตรวจยึดสัตว&ปKาของ
กลางได จํานวน ๔,๘๕๒ ตัว และตรวจยึดซากสัตว&ปKาได  ๑,๐๓๙ ซาก โดยพบว"าสถิติการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการค าสัตว&ปKามีจํานวนคดีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวน ๖๒๗ คดี 

 ผลกระทบ จากการท่ีทรัพยากรปKาไม ลดลงอย"างต"อเน่ืองส"งผลกระทบต"อความสมดุลของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงสาเหตุของการลดลงของพื้นท่ีปKาไม เกิดจากป�จจัยหลายประการ ส"วนหน่ึง
เป0นผลมาจากความขัดแย งด านการใช ท่ีดินปKาไม ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากท่ีดินมีอยู"อย"างจํากัดแต"
จํานวนประชากรและความต องการใช ประโยชน&ท่ีดินมีมากข้ึน รวมถึงมีการใช ประโยชน&ท่ีดินไม"ตรงตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี สําหรับการเกิดไฟปKาเป0นสาเหตุหน่ึงของการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีปKา อีกท้ังยังรบกวนสมดุล
ของระบบนิเวศ ส"งผลกระทบต"อสังคมพืช ดิน นํ้า สัตว& และส่ิงมีชีวิตต"างๆ ตลอดจนชีวิตและทรัพย&สินของ
ประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท"องเท่ียว นอกจากน้ี ไฟปKายังก"อให เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจน
กลายเป0นป�ญหาใหญ"ส"งผลกระทบต"อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในขณะท่ี ป�จจัยคุกคามท่ีส"งผลต"อ
ประชากรสัตว&ปKา คือ การลดลงของพื้นท่ีปKาอันเป0นแหล"งท่ีอยู"อาศัยของสัตว&ปKา การลักลอบล"าและค าสัตว&ปKา 

                                           
๖  ระบบ MODIS เป0นเคร่ืองมือถ"ายภาพท่ีได รับการติดต้ังบนดาวเทียม Terra และ Aqua พัฒนาโดยองค&การบริหารการบิน

และอวกาศแห"งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space Administration: NASA) จะมีแถบการถ"ายภาพ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประเทศไทยและสามารถถ"ายภาพได วันละ ๔ ช"วงเวลา ได แก" ดาวเทียม Terra (เวลา ๐๑.๐๐-๐๒.๐๐ น. 
และ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.) ดาวเทียม Aqua (เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น.) โดยได มีการจําแนกแหล"ง
ท่ีเกิดจุดความร อนในพ้ืนท่ีต"างๆ ตามลักษณะการใช ที่ดินไว  ๖ ประเภท 
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รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท"องเท่ียวท่ีมีการขยายตัวและเป}ดกว างให ประชาชนสัมผัสชีวิตสัตว&ปKาผ"านการ
ท"องเท่ียวในเขตอุทยานแห"งชาติหรือพื้นท่ีอนุรักษ& พร อมกับถ"ายรูปโพสต&ลงบนโลกออนไลน& แต"พฤติกรรมชื่น
ชมสัตว&ท่ีขาดความเข าใจ หลายกรณีกลายเป0นภัยคุกคามชีวิตสัตว&ปKา ซ่ึงเป0นป�จจัยการคุกคามจากการบุกรุก
ถ่ินท่ีอยู"อาศัย ทําให จํานวนประชากรสัตว&ปKาลดลง โดยสัตว&ปKาหลายชนิดได สญูพนัธุ&ไปจากประเทศไทยหรือสูญ
พันธุ&ไปจากแหล"งธรรมชาติ เช"น แรด กระซู" กูปรี ละองหรือละม่ัง และมีสัตว&ปKาสูญพันธุ&ไปจากโลกแล วอย"าง
แน"นอน ๑ ชนิด คือ สมัน อีกท้ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบป�ญหาความขัดแย งระหว"างมนุษย&กับสัตว&ปKาจากการท่ี
สัตว&ปKาออกนอกพื้นท่ีปKาอนุรักษ& โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพและความสมบูรณ&ของ
ถ่ินอาศัยตามธรรมชาติของสัตว&ปKา ส"วนใหญ"ป�ญหาเกิดข้ึนกับชุมชนและราษฎรท่ีมีบ านเรือนติดกับพื้นท่ีปKา 
เช"น กรณีช างปKาออกมาทําลายพชืผลทางการเกษตร ลิงแสมออกมารบกวนในบริเวณท่ีอยู"อาศัยของมนุษย& เป0น
ต น ท้ังน้ีสัตว&ท่ีมีป�ญหาออกนอกพื้นท่ีปKาในป�จจุบัน ได แก" กลุ"มสัตว&เล้ียงลูกด วยนํ้านม ท้ังช างปKา กระทิง หมี
ควาย ลิง กลุ"มนก และกลุ"มสัตว&เล้ือยคลาน 

การดําเนินงาน การจัดการทรัพยากรปKาไม และสัตว&ปKาท่ีสําคัญ ได แก" การกําหนดนโยบาย เร่ือง การ
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร างความสมดุลระหว"างการอนุรักษ&และการใช ประโยชน&อย"าง
ย่ังยืน อาทิ การจัดทําแผนแม"บทการฟ��นฟูและอนุรักษ&ปKาและระบบนิเวศ ๒๕ ลุ"มนํ้า การสํารวจและจัดทํา
ระบบฐานข อมูลพื้นท่ีปKาไม ให เป0นระบบเดียวกัน การพัฒนาพื้นท่ีแนวกันชนรอบพื้นท่ีปKาท่ีเหมาะสมกับบริบท
ท องถ่ิน การส"งเสริมบทบาทของชุมชนและภาคเอกชนในการมีส"วนร"วมฟ��นฟูทรัพยากรปKาไม ผ"านกิจกรรมต"างๆ 
เป0นต น รวมท้ังมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติปKาสงวนแห"งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อควบคุมการ
ครอบครองและการค างาช างภายในประเทศ ตลอดจนมีการใช มาตรการทางกฎหมายอย"างเข มงวดเพื่อ
ปราบปรามจับกุม และป:องกันมิให มีการบุกรุกพื้นท่ีปKาเพิ่มข้ึน ในส"วนการป:องกันการบุกรุกพื้นท่ีปKาเน นการใช 
มาตรการในการป:องกันและปราบปรามอย"างเข มข นจริงจัง พร อมนําเทคโนโลยีด านต"างๆ มาประยุกต&ใช มีการ
ประชาสัมพันธ&ให ความรู ประชาชนควบคู"กันอีกด วย ซ่ึงผลจากการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการพิเศษท้ัง ๓ 
หน"วยงาน คือ กรมปKาไม  กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว&ปKา และพันธุ&พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง 
ตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถยึดคืนพื้นท่ี ดําเนินคดีได กว"า ๔๓๕,๗๓๑ ไร"  

ส"วนการอนุรักษ&และฟ��นฟูพื้นท่ีปKาไม ท่ีผ"านมาได ดําเนินการท้ังการฟ��นฟูสภาพปKาและการเพิ่มพื้นท่ีปKา 
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและการมีส"วนร"วมของประชาชนในการอนุรักษ&และฟ��นฟูพื้นท่ีปKาไม  อาทิ การพัฒนา
ศักยภาพเจ าหน าท่ีและราษฎรอาสาสมัครพิทักษ&ปKา (รสทป.) ในด านการข"าว การฟ��นฟูสภาพเขาสูงชันท่ีเส่ือม
โทรม การส"งเสริมการปลูกต นไม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปKาเศรษฐกิจ เป0นต น รวมถึงการส"งเสริมการจัดการปKาชุมชน 
โดยผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีจํานวนโครงการปKาชุมชนท้ังส้ิน ๑๑,๑๑๔ หมู"บ าน มี
เน้ือท่ีประมาณ ๖,๐๘๕,๑๘๘ ไร" ๑ งาน ๕๘ ตารางวา โดยภาคเหนือมีเน้ือท่ีปKาชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  ตามลําดับ 

ในการดําเนินการตามอนุสัญญาว"าด วยการค าระหว"างประเทศซ่ึงชนิดสัตว&ปKาและพืชปKาท่ีใกล สูญพันธุ& 
(CITES) ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีการดําเนินงานเพื่อแก ไขป�ญหาการค างาช าง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
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เห็นชอบให ขยายระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช างแห"งประเทศไทยประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีการจัดทําโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาช างภายในประเทศ  
ออกตรวจสอบร านค างาช างท่ีขออนุญาตค าอย"างต"อเน่ือง จัดฝ�กอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการค างาช าง
ภายในประเทศให กับเจ าหน าท่ีผู ปฏิบัติงานบงัคับใช กฎหมาย ให ความรู และสร างความเข าใจเกี่ยวกับการควบคุม
การค างาช างของประเทศไทยให แก"ผู ประกอบธุรกิจนําเท่ียว มัคคุเทศก& ผู นําเท่ียว การรณรงค& “ไม"เอางาไม"ฆ"า
ช าง (Ivory Free)” ซ่ึงจัดโดยองค&กรไวล&ดเอด (WildAid) เป0นต น ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได มีการจับกุม
การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับงาช างจํานวน ๒๙ คดี คิดเป0นนํ้าหนักงาช างกว"า ๗,๒๐๐ กิโลกรัม ในส"วนการ
อนุรักษ&และจัดการสัตว&ปKาดําเนินงานโดยมุ"งเน นการควบคุมป:องกันพื้นท่ีปKาอนุรักษ& ท่ีเป0นถ่ินอาศัยของสัตว&ปKา 
โดยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย"างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการฟ��นฟูพื้นท่ีปKาเส่ือมโทรมให มีความสมบูรณ& มีการ
จัดการแหล"งนํ้า แหล"งอาหาร แหล"งโปKง และฟ��นฟูประชากรสัตว&ปKาโดยการปล"อยคืนสู"ธรรมชาติ ทําให 
ทรัพยากรสัตว&ปKาหลายชนิดมีประชากรเพิ่มข้ึนจากเดิมอย"างเห็นได ชัด โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปล"อยสัตว&ปKา
คืนสู"ปKา ๓๗ ชนิด จํานวน ๒,๘๕๕ ตัว 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรปKาไม และสัตว&ปKาท่ีได กล"าวมาข างต น การจัดการทรัพยากร
ปKาไม และสัตว&ปKาในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) พัฒนาและขยายผลพื้นท่ีกันชนรอบเขตปKาไม  และส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนในรูปแบบ

ปKาชุมชน 
๒) เร"งฟ��นฟูพื้นท่ีปKาเส่ือมโทรม ภูเขาหัวโล น และพื้นท่ีที่ยึดคืนจากการทวงคืนผืนปKา  
๓) แก ไขป�ญหาความขัดแย งระหว"างคนกับสัตว&ปKาอย"างย่ังยืน ด วยกระบวนการมีส"วนร"วมของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดย้ังการทําลายทรัพยากรปKาไม  การเพิ่มพื้นท่ีปKา และการ

แก ไขป�ญหาความขัดแย งเกี่ยวกับการใช ประโยชน&ที่ดินปKาไม  
๒) เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีปKาไม  โดยมุ"งเน นการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีสวนปKาเศรษฐกิจ และการเพิ่มและ

พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

๒.๕ ทรัพยากรนํ้า 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต  หย"อมความกด
อากาศต่ํา ร"องมรสุม รวมถึงพายุโซนร อนตาลัสและเซินกา ส"งผลให มีปริมาณฝนสะสมรายปEท้ังประเทศ
ประมาณ ๒,๐๑๗.๑ มิลลิเมตร ซ่ึงสูงกว"าร อยละ ๒๗ จากค"าปกติหรือปริมาณฝนเฉล่ียระยะเวลา ๓๐ ปE (พ.ศ. 
๒๕๒๔-๒๕๕๓) ท่ีมีค"าเท"ากับ ๑,๖๔๑.๗ มิลลิเมตร รวมถึงยังสูงกว"าปริมาณฝนสะสมรายปEเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ี
มีปริมาณ ๑,๗๑๘.๑ มิลลิเมตร (รูปท่ี ๓) ในขณะท่ี ปริมาณฝนเฉล่ียท้ังประเทศระหว"างวันท่ี ๑ มกราคม-๒๓ 



-๒๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมษายน ๒๕๖๐ มีปริมาณเท"ากับ ๓๐๖.๙ มิลลิเมตร สูงกว"าค"าปกติหรือปริมาณฝนเฉลี่ยระยะเวลา ๓๐ ปE 
(พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) ร อยละ ๑๑๔ ซ่ึงทุกภูมิภาคมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงกว"าค"าปกติ และ มีค"าสูงกว"าปริมาณ
ฝนเฉลี่ย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกภูมิภาค ในส"วนปริมาณนํ้าท"าเฉลี่ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เท"ากับ ๓,๔๙๖ ลูกบาศก&
เมตรต"อคนต"อปE ซ่ึงเป0นค"าเฉลี่ยที่ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยพบว"า ลุ"มนํ้า 
ชี มูล ป}ง วัง ยม เจ าพระยา สะแกกรัง ปKาสัก ท"าจีน บางปะกง ชายฝ��งทะเลตะวันตก และทะเลสาบสงขลา มี
ปริมาณนํ้าท"าเฉลี่ยต"อคนต"อปEต่ํากว"าค"าเฉลี่ยของประเทศ ส"วนลุ"มนํ้าเจ าพระยา-ท"าจีน แม มีปริมาณนํ้าท"าเฉลี่ย
รายปEต่ํากว"าค"าเฉลี่ยของประเทศ แต"มีอ"างเก็บนํ้าขนาดใหญ"และขนาดกลางเก็บกักนํ้าส"วนเกินในฤดูฝนในพื้นที่
ตอนบนของลุ"มนํ้า ซ่ึงช"วยบรรเทาป�ญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล งได  ในขณะที่บางลุ"มนํ้าไม"มีแหล"งเก็บนํ้า
เพียงพอต"อการใช นํ้าในกิจกรรมต"างๆ  

รูปท่ี ๓ ปริมาณฝนสะสมรายป8 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: ค"าปกติ คือ ค"าเฉลี่ยคาบ ๓๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๖๑) 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ ทั้ง ๒๕ ลุ"มนํ้ามีปริมาณนํ้าท"าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปEรวม ๒๑๓,๔๒๓ ล าน
ลูกบาศก&เมตร ซ่ึงอยู"ในเกณฑ&น อยและมีแนวโน มทรงตัว-ลดลง โดยมีปริมาณนํ้าท"าโดยธรรมชาติลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๙/๖๐ ที่มีปริมาณนํ้าท"าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปEรวม ๒๑๓,๔๔๗ ล านลูกบาศก&เมตร 
ในขณะที่ ปริมาณนํ้าในอ"างเก็บนํ้าขนาดกลาง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว"า มีร อยละ ๕๐-๑๐๐ ของ
ความจุอ"าง โดยเป0นปริมาตรนํ้าใช การเท"ากับ ๒,๖๖๒ ล านลูกบาศก&เมตร ซ่ึงมีปริมาตรนํ้ามากกว"า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในช"วงเวลาเดียวกัน ที่มีปริมาตรนํ้าใช การเท"ากับ ๒,๐๗๕ ล านลูกบาศก&เมตร โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาตรนํ้าใช การมากที่สุดเท"ากับ ๙๒๙ ล านลูกบาศก&เมตร รองลงมา คือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต  
ภาคกลาง และภาคตะวันตก ตามลําดับ โดยทุกภูมิภาคมีปริมาตรนํ้าใช การเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ยกเว นภาคใต ที่มีปริมาตรนํ้าใช การลดลง ในขณะที่ ปริมาณนํ้าในอ"างเก็บนํ้าขนาดใหญ" ณ วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว"ามีร อยละ ๓๐-๙๐ ของความจุอ"าง โดยอ"างเก็บนํ้าขนาดใหญ"ที่มีปริมาตรนํ้าน อยใน 



-๒๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้ันวิกฤติ คือ น อยกว"าร อยละ ๓๐ ของระดับนํ้าเก็บกักของอ"างเก็บนํ้า จํานวน ๘ แห"ง ได แก" เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือน
แม"กวง เข่ือนแม"มอก เข่ือนอุบลรัตน& เข่ือนสิรินธร เข่ือนศรีนครินทร& เข่ือนวชิราลงกรณ& และเข่ือนนฤบดินทร&
จินดา  

ส"วนศักยภาพนํ้าบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๐) มีปริมาณนํ้าบาดาลท่ี 
กักเก็บรวมท้ังประเทศ ๑,๑๓๗,๗๑๔ ล านลูกบาศก&เมตร ซ่ึงเป0นปริมาณนํ้าบาดาลท่ีสามารถนํามาใช ได เท"ากับ 
๔๕,๓๘๕ ล านลูกบาศก&เมตร คิดเป0นร อยละ ๓.๙๙ ของนํ้าบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด ในขณะท่ี มีการใช นํ้า
บาดาลใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณ ๑๔,๗๔๑ ล านลูกบาศก&เมตร คิดเป0นร อยละ ๓๒.๔ ของปริมาณนํ้าบาดาลท่ีใช 
การได  โดยเป0นการใช นํ้าบาดาลเพื่อเกษตรกรรมมากท่ีสุด ๑๒,๗๔๑ ล านลูกบาศก&เมตร คิดเป0นร อยละ ๘๖.๔๓ 
รองลงมาเป0นการใช เพื่ออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ตามลําดับ ท้ังน้ี คงเหลือปริมาณนํ้าบาดาลท่ีสามารถ
นํามาใช ได  ๓๐,๖๔๕ ล านลูกบาศก&เมตร คิดเป0นร อยละ ๖๗.๖ ซ่ึงภาคใต มีปริมาณนํ้าบาลดาลคงเหลือมาก
ท่ีสุดร อยละ ๙๕.๘ ส"วนภาคกลางมีปริมาณนํ้าบาลดาลคงเหลือน อยท่ีสุดร อยละ ๑๙.๙ 

อย"างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความต องการใช นํ้าท้ังประเทศประมาณปEละ ๑๕๑,๐๐๐ ล านลูกบาศก&
เมตร โดยเฉพาะอย"างย่ิงภาคการเกษตรท่ีมีสัดส"วนความต องการใช นํ้าสูงถึงร อยละ ๗๕ ของความต องการใช 
นํ้าท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศไทยมีพื้นท่ีการเกษตรเพียง ๓๐ ล านไร"เท"าน้ันท่ีอยู"ในเขตชลประทาน หรือคิดเป0น
ร อยละ ๑๙ ของพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด ซ่ึงหากพิจารณาการใช นํ้าตลอดห"วงโซ"การผลิตสินค าเกษตร พบว"า 
ประเทศไทยมีร"องรอยการใช นํ้าต"อหัว (Water Footprint) ๒,๒๒๓ ลูกบาศก&เมตรต"อคนต"อปE ถือว"าสูงเป0น
อันดับ ๕ ของโลก ในขณะที่ค"าเฉลี่ยร"องรอยการใช นํ้าทั่วโลกเท"ากับ ๑,๒๔๐ ลูกบาศก&เมตรต"อปE ส"วนการ
วางแผนจัดสรรนํ้าในช"วงฤดูแล ง พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ (วันที ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑) เพื ่อสนับสนุนการใช นํ้าในเขตชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งมีปริมาณนํ้าใช การได รวมกันทั้งสิ้น 
๒๕,๐๖๖.๗๘ ล านลูกบาศก&เมตร โดยเป0นการใช นํ้าเพื่อการเกษตรมากที่สุด คิดเป0นร อยละ ๖๓.๖๔ ส"วน
การใช นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคคิดเป0นร อยละ ๘.๖๕ การใช ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป0นร อยละ ๐.๙๐ 
และเพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ คิดเป0นร อยละ ๒๖.๘๑ ทั้งนี้ การจัดสรรนํ้าช"วงฤดูแล งตั้งแต" พ.ศ. 
๒๕๕๑/๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘/๕๙ พบว"า แต"ละปEมีการวางแผนการใช นํ้าน อยกว"าปริมาณนํ้าใช การได ประมาณ
ร อยละ ๕๕-๗๕ แต"ส"วนใหญ"มีการใช นํ้าเกินกว"าแผนการใช นํ้า โดยมีการใช นํ้าเกินประมาณร อยละ ๑-๘.๕ ของ
ปริมาณนํ้าตามท่ีวางแผนการใช นํ้า  

 ผลกระทบ จากข อมูลแผนท่ีนํ้าท"วมท่ีสังเคราะห&จากภาพถ"ายดาวเทียม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีพื้นท่ีถูกนํ้า
ท"วมท้ังหมด ๖๓ จังหวัด แบ"งเป0นภาคเหนือมีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วมประมาณ ๔.๙ ล านไร" รวม ๑๔ จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วมประมาณ ๕.๔ ล านไร" รวม ๒๐ จังหวัด ภาคกลางมีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วม
ประมาณ ๔.๔ ล านไร" รวม ๑๖ จังหวัด ภาคตะวันออกมีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วมประมาณ ๖๓,๐๑๙ ไร" รวม ๓ จังหวัด 
ภาคใต มีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วมประมาณ ๑.๔ ล านไร" รวม ๑๐ จังหวัด โดยจังหวัดนครสวรรค&มีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วม 
มากท่ีสุดประมาณ ๑.๖ ล านไร" รองลงมา คือ จังหวัดพิจิตรท่ีมีพื้นท่ีถูกนํ้าท"วมประมาณ ๑ ล านไร" ในขณะท่ี 
ความเสียหายจากสถานการณ&อุทกภัยใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความรุนแรงมากกว"า พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจังหวัดท่ี
ได รับความเสียหาย ๖๒ จังหวัด มีราษฎรประสบภัย ๑,๑๒๘,๔๔๗ คน คิดเป0นมูลค"าความเสียหาย 
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๒๗๑,๑๖๗,๙๕๗ ล านบาท ส"วนความเสียหายจากสถานการณ&ภัยแล งใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความรุนแรงน อยกว"า
เม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีพื้นท่ีประสบภัยแล ง ๔๑ จังหวัด และพื้นท่ีการเกษตรเสียหาย 
๒,๕๙๘,๔๐๒ ไร"  

การดําเนินงาน หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องได มีการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ได แก" การ
จัดทําและขับเคล่ือนแผนและยุทธศาสตร&ที่เกี่ยวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ท้ังแผนยุทธศาสตร&การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซ่ึงมีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร& ๑๒ ปE (พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. 
๒๕๖๙) และยุทธศาสตร&การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ระยะ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในส"วน
การรับมือต"อภัยแล งได มีการดําเนินโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการปลูกพืชให เหมาะสมภายใต แผนการผลิตและ
การตลาดข าวครบวงจร พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ (ด านการผลิต) เพื่อลดปริมาณผลผลิตข าว รวมถึงโครงการส"งเสริม
การปลูกข าวโพดเล้ียงสัตว&ฤดูแล งหลังนา พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อเพิ่มผลผลิตข าวโพดเล้ียงสัตว&ให เพียงพอกับ
ความต องการ อีกท้ัง ยังมีการดําเนินการโครงการระบบกระจายนํ้า โดยกรมทรัพยากรนํ้ามีแผนดําเนิน
โครงการระบบกระจายนํ้ารวม ๑๘๖ แห"ง มีความจุกักเก็บรวม ๒๘.๒๘ ล านลูกบาศก&เมตร ประชาชนได รับ
ประโยชน& ๖,๒๘๓ ครัวเรือน และพื้นท่ีได รับประโยชน&รวม ๑๑,๐๘๗ ไร" ส"วนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมีแผน
ดําเนินโครงการ ๓,๘๘๘ แห"ง (๓,๙๓๘ บ"อ) มีปริมาณนํ้าบาดาลท่ีใช ประโยชน&รวม ๑๔๘ ล านลูกบาศก&เมตรต"อ
ปE ประชาชนได รับประโยชน&รวม ๓๖๘,๙๔๐ ครัวเรือน และพื้นท่ีได รับประโยชน&รวม ๘๙,๓๐๐ ไร" ซ่ึงได 
ดําเนินการเจาะบ"อนํ้าบาดาลแล วเสร็จ ๑,๕๓๓ บ"อ เพื่อสนับสนุนแหล"งเกษตรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจใช นํ้าน อย 

ในส"วนการรับมือกับอุทกภัย กรมชลประทาน ได กําหนดแนวทางการบริหารจัดการนํ้าฤดูฝน พ.ศ. 
๒๕๖๐ พร อมแผนการบริหารจัดการนํ้าและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ให สอดคล องกับนโยบายการผลิตข าวครบ
วงจร จํานวน ๑๕.๙๕ ล านไร" โดยการบริหารจัดการนํ้าฝน ระหว"างวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให ปริมาณนํ้าในอ"างเก็บนํ้ามีเพียงพอสําหรับการใช นํ้าตลอดฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเก็บ
กักไว ใช ในฤดูแล ง มีการดําเนินการโดยการจัดสรรนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให เพียงพอ
ตลอดท้ังปE มีการส"งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให ใช นํ้าฝนเป0นหลัก ใช นํ้าชลประทานเสริมเม่ือฝนท้ิงช"วงเท"าน้ัน 
บริหารจัดการนํ้าท"าให มีประสิทธิภาพสูงสุด ด วยระบบและอาคารชลประทาน ดําเนินการเก็บกักนํ้าในเข่ือนให 
มากท่ีสุด ไม"ต่ํากว"าเกณฑ&เก็บกักนํ้าต่ําสุดตามช"วงเวลา เพื่อความม่ันคงด านการอุปโภค-บริโภค และรักษา
ระบบนิเวศ และมีการวางแผนการเพาะปลูกฤดูการผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ ส"วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ& 
ได ดําเนินการช"วยเหลือเกษตรกรท่ีได รับผลกระทบจากอุทกภัย แบ"งออกเป0น ๓ ช"วง ได แก" ช"วงท่ี ๑ อุทกภัย
ช"วงภัยวันท่ี ๕ กรกฎาคม–๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (พายุตาลัสและเซินกา) ให ความช"วยเหลือเกษตรกรแล ว 
จํานวน ๔๔๔,๗๕๒ ราย วงเงินรวม ๓,๘๗๗.๙๖ ล านบาท ช"วงท่ี ๒ อุทกภัยช"วงภัยวันท่ี ๑๖ สิงหาคม–๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ (พายุทกซูรี หย"อมความกดอากาศต่ํา ร"องมรสุม) ช"วยเหลือเกษตรกรแล ว ๙๕,๖๑๙ ราย วงเงิน
รวม ๘๖๒.๓๖ล านบาท ช"วงท่ี ๓ อุทกภัยช"วงภัยวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐–๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (หย"อม
ความกดอากาศต่ํา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ให ความช"วยเหลือเกษตรกรแล ว จํานวน ๔๗,๘๗๓ ราย วงเงิน
รวม ๓๕๐.๕๐ ล านบาท 
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ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรนํ้าท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน
ระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ผลักดันให เกิดกระบวนการมีส"วนร"วมของภาคประชาชนในด านการพัฒนาและการบริหารจัดการ

นํ้าในเชิงพื้นท่ี โดยขยายผลจากกรณีตัวอย"างท่ีดีและสร างกลไกให เกิดกระบวนการมีส"วนร"วมอย"างเป0นระบบ
และย่ังยืน 

๒) ส"งเสริมให เกษตรกรและประชาชนสามารถปรับตัวให เข ากับสถานการณ&อุทกภัยและภัยแล งได  
และได รับผลกระทบน อยลง โดยการปรับเปล่ียนแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูก การมีอาชีพเสริมในช"วง
ท่ีเกิดนํ้าท"วมตามฤดูกาล การมีสระนํ้าประจําไร"นาเพื่อบรรเทาป�ญหานํ้าท"วมและเก็บนํ้าในช"วงฤดูแล ง 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) พัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการนํ้าและการใช ประโยชน&ท่ีดินให 

สอดคล องกัน และมีกระบวนการปรับเปล่ียนการใช ประโยชน&ที่ดินให เหมาะสมตามศักยภาพและวัตถุประสงค& 
๒) จัดระบบเส นทางนํ้า ผังนํ้า และประกาศเขตพื้นท่ีเส นทางนํ้า เพื่อรักษาเส นทางนํ้าในพื้นท่ีให 

ยังคงความสามารถในการระบายนํ้าได เหมือนเดิม รวมท้ังกําหนดให การพัฒนาโครงการต"างๆ ในพื้นท่ีต อง
รักษาเส นทางนํ้าและแหล"งนํ้าเดิมเอาไว  

๒.๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ7Qง 

สถานการณ- ความอุดมสมบูรณ&ของทรัพยากรประมง โดยพิจารณาจากปริมาณการจับสัตว&นํ้าต"อ
หน"วยลงแรงประมง๗ (Catch per unit of effort: CPUE) ซ่ึงจากการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค"า CPUE ของ
ฝ��งอ"าวไทยเท"ากับ ๒๑.๙๙ กิโลกรัมต"อชั่วโมง ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"า CPUE เท"ากับ ๑๗.๖๑ กิโลกรัม
ต"อชั่วโมง ส"วนค"า CPUE ฝ��งทะเลอันดามันใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เท"ากับ ๗๑.๘๐ กิโลกรัมต"อชั่วโมง ซ่ึงลดลงจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"า CPUE เท"ากับ ๗๕.๐๔ กิโลกรัมต"อชั่วโมง ท้ังน้ี เม่ือนําปริมาณ CPUE แต"ละฝ��งมาถ"วง
นํ้าหนักตามพื้นท่ี พบว"า พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค"า CPUE ของทะเลไทยเท"ากับ ๓๘.๙๓ กิโลกรัมต"อชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มข้ึน
ร อยละ ๔.๘๒ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"า CPUE เท"ากับ ๓๗.๑๔ กิโลกรัมต"อชั่วโมง (รูปท่ี ๔) นอกจากน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบสถานการณ&ทรัพยากรประมงระหว"าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป0นปEก"อนท่ีประเทศไทยกําหนดใช แนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามค"าผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน๘ (Maximum Sustainable Yield: MSY) 
และ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า ทรัพยากรประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ฟ��นตัวข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในทุกกลุ"ม
สัตว&นํ้า ท้ังฝ��งอ"าวไทยและฝ��งทะเลอันดามัน  

                                           
๗  ปริมาณการจับสัตว&นํ้าต"อหน"วยลงแรงประมง (Catch per unit of effort: CPUE) คือ ปริมาณการจับสัตว&นํ้าต"อหน"วยการ

ลงแรงประมง (หรือท่ีรู จักกันว"าอัตราการจับสัตว&นํ้า เช"น กิโลกรัม/วัน) เมื่ออัตราการจับสัตว&นํ้าท่ีมีการปรับเป0นค"า
มาตรฐานแล วสามารถนํามาใช เพ่ือเป0นตัวชี้วัดการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ&ของทรัพยากรสัตว&นํ้า 

๘ ค"าผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว&นํ้าท่ีจะจับมาใช ประโยชน&
ได  โดยสัตว&นํ้าส"วนท่ีเหลือยังคงได วางไข"และเจริญเติบโตมาทดแทนอย"างสมดุลกับปริมาณน้ัน นับเป0นการพิจารณาการจับ
ท่ีรักษาสมดุลของวงจรชีวิตสัตว&นํ้า ภายใต สภาวะ การเกิด แก" เจ็บ และตายของสัตว&นํ้าท่ีมีน้ัน 
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รูปท่ี ๔ ปริมาณการจับสัตว-นํ้าต6อหน6วยลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา: กรมประมง (๒๕๕๙), กรมประมง (๒๕๖๐) 

ในด านผลผลิตจากทรัพยากรประมงนํ้าเค็ม ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีปริมาณผลผลิตสัตว&นํ้าเค็ม ๑,๘๘๗.๙ 
พันตัน คิดเป0นมูลค"า ๑๒๓,๗๑๐.๖๐ ล านบาท แบ"งเป0นผลผลิตจากการจับสัตว&นํ้าเค็มจากธรรมชาติ ๑,๓๔๓.๓ 
พันตัน หรือร อยละ ๗๑.๑๕ ของปริมาณผลผลิตสัตว&นํ้าเค็มทั้งหมด คิดเป0นมูลค"า ๖๑,๗๘๐.๐ ล านบาท และ
จากการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าชายฝ��ง  ๕๔๔.๖๐ พันตัน คิดเป0นมูลค"า ๖๑,๙๓๐.๖ ล านบาท ทั้งน้ี ปริมาณผลผลิต
สัตว&นํ้าเค็ม ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ร อยละ ๓.๔๐ ในขณะที่มูลค"าสัตว&นํ้าเค็มเพิ่มข้ึนร อยละ 
๑๗.๗๕ 

ในส"วนพื้นที่ปKาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และปKาชายเลนตามสภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ เน้ือที่ประมาณ 
๒.๘๗ ล านไร" ซ่ึงในจํานวนน้ีแยกเป0นพื้นที่คงสภาพปKาชายเลนเน้ือที่ประมาณ ๑.๕๓ ล านไร" พื้นที่เปลี่ยนแปลง
สภาพ เน้ือที่ประมาณ ๑.๓๔ ล านไร" (เพาะเลี้ยงสัตว&นํ้า ๐.๔๔ ล านไร" เกษตรกรรม ๐.๓๔ ล านไร" นาเกลือ 
๐.๑๖ ล านไร" และอื่นๆ ๐.๔๐ ล านไร") ทั้งน้ีในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ มีพื้นที่ปKาชายเลนเพิ่มข้ึนร อยละ 
๐.๔๕ ซ่ึงเป0นผลมาจากความร"วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท องถ่ินในการดูแลและฟ��นฟูปKา 
ชายเลนอย"างต"อเน่ือง ส"วนสถานการณ&หญ าทะเลในประเทศไทย ในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ สํารวจพบ
ทั้งหมด ๑๓ ชนิดพันธุ&ตามชายฝ��งทะเลในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว"า มีเน้ือที่หญ าทะเลรวม 
๑๕๙,๘๒๙ ไร" แบ"งเป0นฝ��งอ"าวไทยเน้ือที่ ๖๐,๑๙๖ ไร" และฝ��งอันดามัน เน้ือที่ ๙๙,๖๓๓ ไร" ซ่ึงมากกว"า พ.ศ. 
๒๕๕๕ ที่มีเน้ือที่หญ าทะเลรวม ๑๑๘,๖๖๕ ไร" เน่ืองจากมีการสํารวจและศึกษาแหล"งหญ าทะเลมากข้ึน รวมถึง
มีการใช เคร่ืองมืออุปกรณ&ที่ทันสมัย โดยจังหวัดที่มีพื้นหญ าทะเลมากที่สุด คือ จังหวัดตรัง โดยมีพื้นที่หญ าทะเล 
๓๓,๐๖๖.๕ ไร" ซ่ึงอยู"ในสภาพสมบูรณ&ปานกลางถึงดี ทั้งน้ีโดยรวมแหล"งหญ าทะเลตามชายฝ��งทะเลในน"านนํ้า
ไทยยังมีความอุดมสมบูรณ&อยู"ถึงร อยละ ๘๐ สําหรับพื้นที่บางแห"งมีความเสื่อมโทรมอันเน่ืองจากการพัฒนา
ชายฝ��งในช"วง ๒๐ ปEที่ผ"านมา ในขณะที่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบแนวปะการังรวมเน้ือที่ทั้งหมด ๑๔๘,๙๕๔ ไร" 
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แบ"งเป0นฝ��งทะเลอ"าวไทย ๗๕,๕๙๐ ไร" และฝ��งทะเลอันดามัน ๗๓,๓๖๔ ไร" ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท่ีมีพื้นท่ีแนวปะการัง ๑๒๘,๒๕๖ ไร" เน่ืองจากมีการพัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช ในการสํารวจและการ
ขยายพื้นท่ีสํารวจไปยังแนวปะการังในพื้นท่ีนํ้าลึกและกองหินใต นํ้าต"างๆ ท่ีเดิมไม"ได มีการสํารวจ ซ่ึงจากการ
สํารวจพบว"า ปะการังของไทยมีประมาณ ๒๘๐ ชนิด จาก ๑๘ วงศ& ๗๑ สกุล ซ่ึงปะการังชนิดเด"นท่ีพบใน
น"านนํ้าไทย ได แก" ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) อีกท้ัง ปะการังส"วนใหญ" 
ร อยละ ๗๘.๔ มีสภาพความสมบูรณ&อยู"ในระดับเสียหาย-เสียหายมาก บริเวณจังหวัดตราด ชุมพร สุราษฎร&ธานี 
ระนอง พังงา และภูเก็ต เป0นต น 

จากการสํารวจแนวชายฝ��งใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า มีพื้นท่ีชายฝ��งท่ีถูกกัดเซาะเป0นระยะทาง ๗๐๔.๔๔ 
กิโลเมตร คิดเป0นร อยละ ๒๒.๓๕ ของความยาวชายฝ��งท้ังหมด เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีพื้นท่ีชายฝ��งท่ีถูก
กัดเซาะเป0นระยะทาง ๖๑๙ กิโลเมตร คิดเป0นร อยละ ๑๙.๖๔ ของความยาวชายฝ��งท้ังหมด โดยพื้นท่ีชายฝ��งท่ี
ถูกกัดเซาะดังกล"าวได รับการดําเนินการแก ไขแล วใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป0นระยะทาง ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร คิดเป0น
ร อยละ ๗๙.๓๑ ของพื้นท่ีชายฝ��งท่ีถูกกัดเซาะท้ังหมด โดยยังคงเหลือพื้นท่ีกัดเซาะท่ียังไม"ได รับการแก ไขเป0น
ระยะทางประมาณ ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร ซ่ึงอยู"ในเขตจังหวัดสงขลามากท่ีสุด  

สถานการณ&สัตว&ทะเลหายาก พบว"า แหล"งวางไข"เต"าทะเลท่ีสําคัญมีเหลือเพียง ๑๐ แห"ง โดยแหล"ง
วางไข"ใหญ"ท่ีสุดอยู"ท่ีบริเวณหมู"เกาะคราม รองลงมา เป0นหมู"เกาะสิมิลัน โดยข อมูลการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบการวางไข"ของเต"าทะเล ๓๒๙ คร้ัง ซ่ึงมีแนวโน มลดลง ในขณะท่ี ยังพบพะยูนแพร"กระจายอยู"ในบริเวณ
แหล"งหญ าทะเลท้ังฝ��งตะวันตกและฝ��งตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงจากข อมูลการสํารวจพะยูนใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ พบพะยูนรวม ๒๒๑ ตัว โดยจังหวัดตรังเป0นแหล"งท่ีมีประชากรพะยูนมากท่ีสุด ส"วนสถานการณ&ของ
โลมาและวาฬ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบจํานวน ๑,๗๔๒ ตัว ซ่ึงมีแนวโน มพบเพิ่มข้ึนจากการสํารวจทางอากาศและ
การรายงานจากเครือข"ายท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ี โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาซ่ึงเป0นกลุ"มประชากรโลมาอิร
วดีเพียง ๑ ใน ๕ แห"งของโลกท่ีอาศัยอยู"ในนํ้าจืด ซ่ึงการสํารวจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบเหลือน อยกว"า ๒๐ ตัว ทําให 
ประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลามีความเส่ียงต"อการสูญพันธุ&อย"างย่ิง อย"างไรก็ตาม จากสถิติการเกยตื้น
ของสัตว&ทะเลหายากใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบสัตว&ทะเลหายากเกยตื้นจํานวน ๓๗๗ ตัว ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีสัตว&ทะเลหายากเกยตื้น ๒๙๖ ตัว โดยสาเหตุการเกยตื้นส"วนใหญ"ของเต"าทะเลเกิดจากการติด
เคร่ืองมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส"วนของกลุ"มโลมาและ
วาฬมีสาเหตุการเกยตื้นส"วนใหญ"มากจากการปKวยตามธรรมชาติ เช"นเดียวกับพะยูนท่ีสาเหตุการเกยตื้นส"วน
ใหญ"มาจากการปKวยตามธรรมชาติ 

 ผลกระทบ จากป�ญหาทรัพยากรประมงทะเลเส่ือมโทรมจากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร การควบคุม ประเทศไทยได มีการแก ไขป�ญหาและนําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงตามค"าผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน (MSY) มาใช ในการบริหารจัดการส"งผลให ทรัพยากรประมงทะเลใน พ.ศ. 
๒๕๖๐ เร่ิมฟ��นตัวข้ึน มีปริมาณผลผลิตและมูลค"าสัตว&นํ้าเค็มเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับช"วงก"อน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในขณะท่ี การพัฒนาพื้นท่ีชายฝ��งทําให เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปKาชายเลนเพื่อนําไปใช ประโยชน&ในด านต"างๆ 
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ซ่ึงมีผลกระทบต"อความสมดุลของระบบนิเวศในปKาชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนในบริเวณชายฝ��งและใกล เคียง 
ปKาชายเลน ส"วนความเส่ือมโทรมของแนวปะการังและหญ าทะเลในประเทศไทยเกิดได ทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ
และกิจกรรมมนุษย& สาเหตุจากธรรมชาติ เช"น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเพิ่มข้ึนอย"างผิดปกติ
ของอุณหภูมินํ้าทะเล คล่ืนลมรุนแรง การระบาดของศัตรูตามธรรมชาติ เช"น ดาวมงกุฎหนาม เป0นต น ซ่ึง 
ส"วนใหญ"ปะการังท่ีเสียหายจากสาเหตุจากธรรมชาติจะสามารถฟ��นตัวได เองหากสภาพแวดล อมกลับมา
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแนวปะการัง ซ่ึงการฟ��นตัวอาจใช ระยะเวลาแตกต"างกันไปตามระดับความ
รุนแรง ท้ังน้ีใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม"พบรายงานการฟอกขาวของปะการังในบริเวณน"านนํ้าไทย ส"วนป�ญหาการกัด
เซาะชายฝ��งได ส"งผลกระทบต"อชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน และหน"วยงานภาครัฐ ทําให สูญเสียศักยภาพ
ของแหล"งท"องเท่ียว สภาพสังคม และระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีผลกระทบต"อประชาชนท่ีอาศัยอยู"
บริเวณพื้นท่ีชายฝ��ง อีกท้ังพื้นท่ีชายฝ��งยังมีความสําคัญทางด านเศรษฐกิจหลายด าน อาทิ การท"องเท่ียว 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพาะเล้ียงสัตว&นํ้า ประมงชายฝ��ง ซ่ึงสามารถสร างอาชีพและรายได ต"อชุมชนและ
ประเทศอย"างมาก นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบต"อระบบนิเวศและแหล"งทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงประกอบด วย  
ปKาชายเลน แนวปะการัง และหญ าทะเลอีกด วย 

การดําเนินงาน ได มีการปรับปรุงระบบและการบริหารจัดการด านประมง เช"น การลดขนาดกอง
เรือประมง การปรับปรุงระบบฐานข อมูลเรือประมง และแรงงานประมงการติดตามควบคุมและเฝ:าระวังการทํา
ประมงของเรือประมงไทยให เป0นระบบและมีประสิทธิภาพ การควบคุมเรือประมงนอกน"านนํ้าไทยด วยการเข า
ร"วมเป0นภาคีความตกลงภายใต กฎหมายทางทะเล การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย อนกลับ (Traceability) 
และมีการจัดตั้งศูนย&บัญชาการแก ไขป�ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ส"วนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
และการบังคับใช กฎหมาย ได แก" การตราพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ การแก ไขกฎกระทรวง
คุ มครองแรงงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ การบังคับใช กฎหมายกับเรือประมงท่ีทําการประมงนอกน"านนํ้าโดย
ไม"ได รับอนุญาตและการแก ไขป�ญหาการค ามนุษย&ในภาคการประมง นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการประมงของประเทศไทยและนโยบายแห"งชาติด านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการพื้นท่ีเป:าหมายป:องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นท่ีปKาชายเลน  

ในการอนุรักษ&และฟ��นฟู ดําเนินการเร"งรัดตรวจสอบและทวงคืนผืนปKาจากนายทุนท่ีครอบครองพื้นท่ี
ปKาท่ีผิดกฎหมายและดําเนินการบังคับใช กฎหมายอย"างเคร"งครัดกับผู กระทําผิดกฎหมาย เพื่อพลิกฟ��นพื้นท่ีปKา
ชายเลนท่ีถูกบุกรุกคืนสู"สภาพปKาสมบูรณ&ในอนาคตต"อไป โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการยึดคืนพื้นท่ีและ
ดําเนินคดีแล ว จํานวน ๓๘๑ คดี พื้นท่ีตรวจยึดจับกุม ๑๖,๒๒๒.๗๑ ไร" ดําเนินการฟ��นฟูแนวปะการังด วยการ
ปลูกเสริมจํานวน ๑๘๐ ไร" (๒๘๘,๐๐๐ กิ่ง) ใน ๖ พื้นท่ีๆ ละ ๓๐ ไร" (๔๘,๐๐๐ กิ่ง) ในส"วนการจัดทําและวาง
ปะการังเทียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งได ดําเนินการจัดวางปะการังเทียม ตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังฝ��งอ"าวไทยและอันดามันจนเห็นผลสําเร็จได มีสัตว&ทะเลนานาชนิดมาอาศัย สามารถสร างรายได 
จากการจับสัตว&นํ้าและการท"องเท่ียว โดยได ทําการจัดวางปะการังเทียม รวมจํานวนท้ังหมด ๑๒๒,๖๙๔ แท"ง 
๑๒๓ แห"ง ๑๘ จังหวัด เช"นเดียวกับกรมประมงท่ีใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีการดําเนินการจัดสร างปะการัง
เทียมขนาดใหญ"จํานวน ๒ แห"ง รวมถึงได จัดสร างปะการังเทียมขนาดเล็กเพื่อการประมง ๑๕ แห"ง นอกจากน้ี 
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ได ดําเนินโครงการจัดการและช"วยเหลือสัตว&ทะเลหายากเกยตื้น เพื่อเพิ่มอัตรารอดของสัตว&ทะเลมีชีวิตท่ีมา 
เกยตื้น โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการช"วยชีวิตสัตว&ทะเลหายากเกยตื้นรวม ๑๗๒ ตัว ส"วนใหญ"เป0นเต"าทะเล 
ในขณะท่ี การแก ป�ญหาการกัดเซาะชายฝ��งทะเลได จัดทําแนวทางการจัดทําแผนงานโครงการป:องกันและแก ไข
ป�ญหาการกัดเซาะชายฝ��งโดยบูรณาการร"วมกับหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง โดยผ"านกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็น
ของภาคประชาชน หน"วยงานในท องถ่ินพื้นท่ีชายฝ��งทะเล ๒๓ จังหวัด โดยเป0นการแก ไขป�ญหาการกัดเซาะ
ชายฝ��งท่ีมุ"งเน นความสอดคล องกับธรรมชาติไม"ส"งผลต"อเน่ืองไปยังพื้นท่ีข างเคียงเป0นหลัก  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการ
ด านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบปฏิบัติการด านข อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร& 

ให สมบูรณ&และทันสมัย รวมท้ังสนับสนุนการสร างขีดความสามารถในการสํารวจวิจัยทางด านวิทยาศาสตร& 
ทางทะเลท้ังภายในและภายนอกน"านนํ้าไทย 

๒) การส"งเสริมความรู  ความเข าใจ เกี่ยวกับผลกระทบต"อปKาชายเลน หญ าทะเล และปะการัง จาก
การประกอบกิจการต"างๆ เช"น การประมง และธุรกิจการท"องเท่ียว เป0นต น รวมท้ังการสร างความตระหนักใน
การปกป:องและรักษาในรูปแบบต"างๆ เช"น การจัดกิจกรรมอนุรักษ&ปKาชายเลน หรือฟ��นฟูแนวปะการัง เป0นต น 

๓) การศึกษาวิจัยและดําเนินมาตรการเพื่อฟ��นฟูชายฝ��งทะเลท่ีถูกกัดเซาะ เพื่อเป0นกลไก 
การสนับสนุนการแก ไขป�ญหาอย"างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
พัฒนาการบริหารจัดการและองค&กร อาทิ จัดทํานโยบายชาติทางทะเล โดยการปรับปรุงและพัฒนา

ต"อยอดจากแผนความม่ันคงแห"งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และจัดทําแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเลเพื่อการ
บริหารกิจกรรมให มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมท้ังส"งเสริมการมีส"วนร"วมและสร างองค&ความรู   
ความเข าใจในการรักษาผลประโยชน&ของชาติทางทะเล โดยมุ"งเน นการมีส"วนร"วมของชุมชน และการสร าง
เครือข"ายองค&กรระดับชุมชนในจังหวัดชายทะเล  

๒.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สถานการณ- ประเทศไทยอุดมด วยความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังชนิดพันธุ& พันธุกรรม และระบบ
นิเวศ ซ่ึงจากการสํารวจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว"า ชนิดพันธุ&สัตว&มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยมีจํานวน ๔,๗๓๑ 
ชนิด แบ"งเป0นสัตว&เล้ียงลูกด วยนม ๓๔๕ ชนิด นก ๑,๐๑๒ ชนิด สัตว&เล้ือยคลาน ๓๙๒ ชนิด สัตว&สะเทินนํ้า
สะเทินบก ๑๕๗ ชนิด และปลา ๒,๘๒๕ ชนิด ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีสัตว&มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย
มีจํานวน ๔,๗๒๒ ชนิด ในขณะท่ี ผลจากการสํารวจและประเมินสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว&มีกระดูกสัน
หลัง จํานวน ๒,๒๗๖ ชนิด ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว"า มีสถานภาพสูญพันธุ&แล ว ๘ ชนิด ได แก" สมัน กูปรี กระซู" 
แรด นกพงหญ า นกช อนหอยใหญ" นกหัวขวานด"างหน าผากเหลือง และปลาหวีเกศ อีกท้ังมีสถานภาพสูญพันธุ&



-๓๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในธรรมชาติ ๔ ชนิด ส"วนชนิดพันธุ&ท่ีอยู"ในสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (Threatened species) มี ๕๖๙ ชนิด  
คิดเป0นร อยละ ๑๒.๐๓ ของชนิดพันธุ&ในไทย โดยสัตว&เล้ียงลูกด วยนมมีชนิดพันธุ&ท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามมาก
ท่ีสุดร อยละ ๓๕.๖๕ ของชนิดพันธุ&ท่ีพบในไทย รองลงมา คือ นก สัตว&เล้ือยคลาน สัตว&สะเทินนํ้าสะเทินบก 
และปลา  

สถานการณ&ของพื้นท่ีชุ"มนํ้าชายฝ��งทะเลมีแนวโน มคงสภาพ เน่ืองจากทรัพยากรท่ีสํารวจได ยังคงมี
สภาพสมบูรณ& คงความเป0นเอกลักษณ&โดดเด"นของพื้นท่ีรวมท้ังสามารถตอบสนองต"อการใช ประโยชน& &ของ
มนุษย&ท้ังระดับท องถ่ินและระดับภูมิภาค อีกท้ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว"างประเทศ (Ramsar Site : แรมซาร&ไซต&) รวมส้ิน ๑๔ แห"ง มีพื้นท่ีรวมกันประมาณ ๒,๘๓๗,๘๐๖ ไร" 
นอกจากน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได ประกาศพื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับ
นานาชาติ ๖๙ แห"ง พื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ๔๗ แห"ง พื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท องถ่ิน 
๑๙,๒๙๕ แห"ง และพื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ีสมควรได รับการคุ มครองและฟ��นฟู ๒๘ แห"ง ในขณะท่ี การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
ชุ"มนํ้าของประเทศไทยจําแนกได  ๒ ประเภท คือ (๑) พื้นท่ี Ramsar Site ซ่ึงพื้นท่ีส"วนใหญ"อยู"ในความดูแลและ
กําหนดเป0นพื้นท่ีท่ีสามารถอนุรักษ&ความหลากหลายของส่ิงแวดล อมได  โดยมีหน"วยงานของรัฐเป0นผู ดูแล จึงยัง
ไม"มีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี ท้ังน้ี แต"ละพื้นท่ีจะมีนโยบายการท"องเท่ียวในพื้นท่ีอาจส"งผลกระทบต"อการ
เปล่ียนแปลงของลักษณะระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพของนํ้าได  (๒) พื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ัวไป ซ่ึงจากการสํารวจข อมูล
จากหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง โดยเฉพาะลําห วยขนาดเล็ก บึง และหนองนํ้าธรรมชาติจะหมดสภาพไปเป0นส"วนใหญ" 
เน่ืองจากมีการใช ท่ีดินเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีในรูปของการขยายชุมชนและการเกษตรกรรมเป0นหลัก สอดคล อง
กับข อมูลแผนท่ีภาพถ"ายทางอากาศสีของกรมพัฒนาท่ีดิน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีพื้นท่ีหนอง บึง ทะเลสาบ
ประมาณ ๑,๕๖๗,๕๘๐ ไร" พื้นท่ีลุ"มประมาณ ๑,๔๘๒,๖๑๖ ไร" และพื้นท่ีพรุประมาณ ๓๙๕,๖๐๘ ไร" รวมมี
พื้นท่ีชุ"มนํ้าท่ัวไปประมาณ ๓,๔๔๕,๘๐๔ ไร" 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ"มชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีควรป:องกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทยมีจํานวนชนิด
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๓๒๓ ชนิด ซ่ึงแบ"งตามสถานภาพได แก" (๑) ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีรุกราน
แล ว เพิ่มข้ึนจากเดิม ๘๑ ชนิด รวมมีจํานวน ๑๓๘ ชนิด (๒) ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีมีแนวโน มรุกราน เพิ่มข้ึนจาก
เดิม ๕๒ ชนิด รวมมีจํานวน ๕๘ ชนิด (๓) ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีมีประวัติว"ารุกรานแล วในประเทศอ่ืนแต"ยังไม"
รุกรานในประเทศไทย ลดลงจากเดิม ๔๙ ชนิด คงเหลือจํานวน ๔๕ ชนิด (๔) ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไม"
เข ามาในประเทศไทย ลดลงจากเดิม ๙๑ ชนิด คงเหลือจํานวน ๘๒ ชนิด นอกจากน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ือต"างๆ 
ได ให ความสนใจกับการพบหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ในประเทศไทย ซ่ึงหนอนตัว
แบนนิวกินีเป0นชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีองค&การระหว"างประเทศเพื่อการอนุรักษ&ธรรมชาติ (IUCN) จัดให เป0นหน่ึงใน
ร อยชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีรุกรานท่ีน"ากลัวท่ีสุดของโลก (100 of the World's Worst Invasive Alien Species) 
และเป0นพาหะของโรคพยาธิปอดหนู 
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 ผลกระทบ จากการพบหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ในประเทศไทย ซ่ึงเป0น
พาหะของโรคพยาธิปอดหนู ทําให ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและกังวลถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
หนอนตัวแบนนิวกินี ซ่ึงหากไม"มีการดําเนินการอย"างใดอย"างหน่ึง อาจสร างความเสียหายจากการได รับข อมูล
ข"าวสารท่ีไม"ถูกต องได  อีกท้ังยังขาดแคลนนักวิจัยด านความหลากหลายทางชีวภาพอยู"เป0นจํานวนมาก รวมท้ัง
นโยบายด านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีผ"านมายังไม"มีงานวิจัยเชิงลึกท่ีสําคัญ ไม"ว"าจะเป0นงานวิจัยเฉพาะ
ด านการอนุรักษ& ฟ��นฟู คุ มครอง และป:องกัน โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีอยู"บนฐานความรู ของข อมูลทางวิทยาศาสตร&
และเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจะสนับสนุนให เกิดประโยชน&และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

การดําเนินงาน ตามอนุสัญญาว"าด วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมร"วมกับหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องจัดการประชุมเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
ประเทศไทยจากผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว"าด วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงได จัดการ
ประชุมหารือแนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี ซ่ึงจากการประชุมมีข อสรุปร"วมกันถึงแนวทางการบูรณา
การการทํางานระหว"างหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง ส"วนการดําเนินงานตามอนุสัญญาว"าด วยพื้นท่ีชุ"มนํ้า ได มีการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันพื้นท่ีชุ"มนํ้าโลกประจํา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อม ร"วมกับกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองท่ีมีการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ"มนํ้าเพื่อส"งเสริมวิถีชีวิต
ของชุมชน และป:องกันแก ไขป�ญหานํ้าท"วม รวมถึงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ& ร"วมกับภาคีเครือข"าย
ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมวันพื้นท่ีชุ"มนํ้าโลก ภายใต โครงการ “เรารักษ&ดอนหอยหลอด: มรดก
จากอดีตสู"ป�จจุบันและส"งมอบต"ออนาคต” โดยเน นความสําคัญของวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเกี่ยวข องกับพื้นท่ีชุ"มนํ้า
ดอนหอยหลอด ผ"านกิจกรรมการเสวนา กิจกรรมเยาวชนกับการอนุรักษ&ธรรมชาติ และท่ีจังหวัดระยองมีการจัด
กิจกรรมวันพื้นท่ีชุ"มนํ้าโลก ในระหว"างวันท่ี ๑-๓ กุมภาพันธ& ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร&ระยอง จัดโดย 
องค&การสวนพฤกษศาสตร& 

การดําเนินงานตามกรอบภูมิภาคอาเซียน ได มีการจัดทํารายงานสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฉบับท่ี ๒ เตรียมเสนออุทยานแห"งชาติหาดเจ าไหม-เขตห ามล"าสัตว&ปKาหมู"เกาะลิบง จังหวัดตรัง และ
อุทยานแห"งชาติหมู"เกาะอ"างทอง จังหวัดสุราษฎร&ธานี เป0นอุทยานมรดกอาเซียนแห"งใหม" ร"วมยกร"างและจัดทํา
ท"าทีอาเซียนสําหรับการประชุมคณะท่ีปรึกษาด านวิทยาศาสตร& วิชาการ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี ๒๑ (เม่ือวันท่ี 
๑๑-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) และคร้ังท่ี ๒๒ (วันท่ี ๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) รวมถึงการยกร"างแถลงการณ&ร"วม
อาเซียนสําหรับสมัชชาภาคีอนุสัญญาว"าด วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๔ การดําเนินงานสนับสนุน
ร"างแผนยุทธศาสตร&ด านส่ิงแวดล อม ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ได แก" (๑) การพิจารณาและให ความเห็นข อเสนอ
โครงการท่ีเกี่ยวข องภายใต กองทุนการพัฒนาอาเซียน (๒) การพิจารณาให ความเห็นต"อรายละเอียดแผนการ
ดําเนินงาน และการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการความร"วมมือต"างๆ 

การดําเนินงานตามแผนเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได ดําเนินการขับเคล่ือนแผน
แม"บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และเป:าหมายระดับชาติด านความหลากหลายทาง



-๓๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ชีวภาพ และได มีการจัดทํามาตรการป:องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ&ต"างถ่ิน นอกจากน้ี ยังได จัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อีกท้ังได มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ
วิเคราะห&ความก าวหน าผลการดําเนินงานตามแผนแม"บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ 
ป�ญหาอุปสรรค ผลกระทบในภาพรวมจากการดําเนินงาน ตลอดจนได ดําเนินโครงการอนุรักษ&ถ่ินอาศัยของสัตว&
และพันธุ&สัตว&ท่ีมีความสําคัญระดับโลกและอยู"ในภาวะใกล สูญพันธุ&รวม ๓ ชนิด ได แก" นกชายเลนปากช อน 
พลับพลึงธาร และนกกระเรียนพันธุ&ไทย  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได กล"าวมาข างต น การจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี  

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ลดอัตราการสูญเสียแหล"งท่ีอยู"อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟ��นฟูระบบนิเวศเส่ือมโทรมให 

สามารถดํารงชีวิตซ่ึงความสามารถในการให บริการทางระบบนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวต"อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการต"อต านการแปรสภาพเป0นทะเลทราย 

๒) ส"งเสริมการใช ประโยชน&จากภูมิป�ญญาท องถ่ินท่ีเกี่ยวข องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ถอดองค&ความรู และต"อยอดองค&ความรู ท่ีได ในเชิงพาณิชย& สร างมูลค"าเพิ่มให กับชุมชน ส"งเสริมการสร างรายได  
ในรูปแบบของการท"องเท่ียวเชิงนิเวศ การท"องเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ&ท องถ่ิน  

๓) เสริมสร างสมรรถนะ และสร างเครือข"ายความร"วมมือระหว"างหน"วยงานและภาคส"วนท่ีเกี่ยวข อง
โดยเฉพาะชุมชนท องถ่ิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด านการอนุรักษ&ความหลากหลายทางชีวภาพ
ท้ังในและนอกถ่ินท่ีอยู"อาศัยตามธรรมชาติ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ปฏิรูประบบข อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ& คุ มครอง ใช 

ประโยชน& และแบ"งป�นผลประโยชน&อย"างเป0นธรรม ท้ังการพัฒนาคลังข อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ การ
ทําบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ แหล"งตัวอย"าง รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
นําไปใช ประโยชน&  

๒.๘ สถานการณ-มลพิษ 

ป�ญหามลพิษส่ิงแวดล อมเกิดจากประชากรอาศัยอยู"อย"างหนาแน"นโดยเฉพาะในเขตเมือง โดยมีการ
ผลิตสินค าและการขยายตัวการลงทุนในภาคเอกชนท่ีต องตอบสนองกับจํานวนของผู บริโภคในเขตเมืองท่ีมี
จํานวนเพิ่มข้ึน ทําให ต องปลดปล"อยของเสียจากการผลิตเพิ่มมากข้ึนตามไปด วย โรงงานอุตสาหกรรมบางแห"ง
ไม"ปฏิบัติตามกฎหมายด านการปล"อยของเสียสู"สิ่งแวดล อม จึงทําให เกิดการร องเรียนด านมลพิษ ซ่ึงการจัดการ
เร่ืองร องเรียนด านมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง ได แก" กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ศูนย&ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย&บริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยได รับแจ งเร่ืองรวมท้ังส้ิน ๑๑,๗๗๕ เร่ือง มีจํานวนเร่ืองร องเรียน



-๓๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มากกว"าปE พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๓๕๓ เร่ือง และพบว"า ๓ หน"วยงานท่ีได รับเร่ืองร องเรียนมากท่ีสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ กรมควบคุมมลพิษ และศูนย&บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ส"วนอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินด านมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกิดข้ึน ๕๓ คร้ัง ลดลงจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๘๖ คร้ัง) ส"วนใหญ"เป0นอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การลักลอบท้ิงกากของเสีย ไฟไหม บ"อ
ขยะ และการขนส"งสารเคมี จังหวัดท่ีเกิดเหตุบ"อยคร้ังท่ีสุดยังเป0นจังหวัดระยอง (๑๓ คร้ัง) รองลงมา คือ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี พื้นท่ีเกิดเหตุ
ส"วนใหญ"เป0นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและมีโกดังเก็บสารเคมีตั้งอยู" และจังหวัดท่ีอยู"ในโครงข"ายเส นทาง
ขนส"งนํ้ามันและสารเคมีอันตราย ซ่ึงหน"วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบในเร่ืองอุบัติภัยสารเคมีอันตรายได บรูณาการ
และประสานการทํางานร"วมกันในการตรวจสอบและให ข อเสนอแนะเทคนิค วิชาการระงับเหตุ และควบคุมให 
อยู"ในวงจํากัดเพื่อฟ��นฟูพื้นท่ีท่ีปนเป��อนและลดความเสียหายต"อส่ิงแวดล อมและชุมชน รวมถึงเฝ:าระวัง
ผลกระทบส่ิงแวดล อม 

๒.๘.๑ คุณภาพอากาศ 

สถานการณ- คุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศท้ังหมด 
๖๓ สถานี ท่ีตั้งอยู"ใน ๓๓ จังหวัดท่ีต องมีการเฝ:าระวังคุณภาพอากาศโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ" เขต
อุตสาหกรรม และพื้นท่ีเส่ียงต"อการเผาในท่ีโล"ง ท้ังน้ีคุณภาพอากาศใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแนวโน มดีข้ึน โดยมี
สถานการณ&ฝุKนละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5 ) กxาซโอโซน (O3) และสารอินทรีย&ระเหยง"าย (VOCs)  ดังน้ี  

ฝุKนละอองขนาดไม"เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) พบว"า ปริมาณฝุKนใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกินมาตรฐาน ๑๙ 
จังหวัด จาก ๓๓ จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด โดยค"าเฉล่ียรายปEอยู"ในช"วง ๒๐.๐-๑๐๓.๐ ไมโครกรัมต"อลูกบาศก&เมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ค"าเฉล่ียท้ังประเทศ ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. (ค"ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. 
๒๕๕๙ ร อยละ ๔ ส"วนค"าเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง อยู"ในช"วง ๓.๐-๒๖๘.๐ มคก./ลบ.ม. ค"าสูงสุดเฉล่ียท้ังประเทศ 
๑๑๗.๐ มคก./ลบ.ม. (ค"ามาตรฐาน ๑๒๐.๐ มคก./ลบ.ม.)  

ฝุKนละอองขนาดไม"เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบว"า เกินมาตรฐาน ๑๔ จังหวัด จาก ๑๘ จังหวัด ท่ี
มีการตรวจวัด โดยป�ญหาฝุKนละออง PM2.5 พบได ในเมืองใหญ"ที่มีการจราจรหนาแน"น และพื้นท่ีที่มีการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร เช"น ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตําบลหน าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป0นต น 
โดยค"าเฉล่ียรายปEอยู"ในช"วง ๙.๐-๓๖.๐ มคก./ลบ.ม. ค"าเฉล่ียท้ังประเทศ ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. (ค"ามาตรฐาน ๒๕ 
มคก./ลบ.ม.) และค"าเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง อยู"ในช"วง ๒.๐-๑๑๖.๐ มคก./ลบ.ม. ค"าสูงสุดเฉล่ียท่ัวประเทศ ๗๔ 
มคก./ลบ.ม. (ค"ามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) (รูปท่ี ๕) 

 

 

 

 

 



-๓๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รูปท่ี ๕ ปริมาณฝุOนละอองขนาดไม6เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายป8 และค6าเฉลี่ยรายพื้นท่ี  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: * ปริมาณฝุKนละอองขนาดไม"เกิน ๒.๕ ไมครอนในจังหวัดกรุงเทพฯ (ดินแดง) ไม"มีการตรวจวัดใน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๑) 

กxาซโอโซน (O3) พบว"าเกินมาตรฐาน ๒๔ จังหวัด จาก ๓๑ จังหวัดที่มีจุดตรวจวัดและมีแนวโน ม
เพิ่มข้ึน โดยค"าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดของแต"ละสถานีตรวจวัดเฉลี่ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เท"ากับ ๑๒๓ ส"วนใน
พันล านส"วน (พีพีบี) ค"าสูงสุด ๒๓๙ พีพีบี เพิ่มข้ึนเล็กน อยจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีค"าเฉลี่ย ๑๒๒ พีพีบี ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ (ค"ามาตรฐาน ๑๐๐ พีพีบี) ค"าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของแต"ละจุดตรวจวัดค"าเฉลี่ย ๙๒ 
พีพีบี ค"าสูงสุด ๑๖๘ พีพีบี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ค"ามาตรฐาน ๗๐ พีพีบี)  

กxาซไนโตรเจนไดออกไซด& (NO2) ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า ส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&มาตรฐานทุกพื้นที่ 
ยกเว น ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน และริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยค"าเฉลี่ย
รายปEทั้งประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เท"ากับ ๑๑.๙ พีพีบี (ค"ามาตรฐาน ๓๐ พีพีบี) เพิ่มข้ึนเล็กน อยจาก พ.ศ. 
๒๕๕๙ ที่มีค"าเท"ากับ ๑๑.๐ พีพีบี โดยค"าสูงสุดตรวจวัดได บริเวณริมถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร เท"ากับ 
๓๖.๐ พีพีบี  

กxาซซัลเฟอร&ไดออกไซด& (SO2)  ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"าอยู"ในเกณฑ&มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยค"าเฉลี่ย
รายปEทั้งประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เท"ากับ ๒.๐๖ พีพีบี (ค"ามาตรฐาน ๔๐ พีพีบี) เพิ่มข้ึนเล็กน อยจาก พ.ศ. 
๒๕๕๙  ที่มีค"าเท"ากับ ๒.๐ พีพีบี โดยค"าสูงสุดตรวจวัดได บริเวณ ตําบลอ อมน อย อําเภอกระทุ"มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เท"ากับ ๙ พีพีบี  

กxาซคาร&บอนมอนนอกไซด& (CO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค"าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุดของแต"ละสถานีที่
ตรวจวัดได อยู"ในช"วง ๑.๓-๘.๓ ส"วนในล านส"วน (พีพีเอ็ม) (ค"ามาตรฐาน ๓๐ พีพีเอ็ม) ลดลงเล็กน อยจาก  



-๓๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีอยู"ในช"วง ๑.๖-๘.๓ พีพีเอ็ม และค"าเฉล่ีย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของแต"ละสถานี ตรวจวัดได อยู"ในช"วง 
๐.๘๗-๔.๖๙ พีพีเอ็ม (ค"ามาตรฐาน ๙ พีพีเอ็ม) ลดลงเล็กน อยจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีอยู"ในช"วง ๑.๒-๖.๑ พีพีเอ็ม  

สารอินทรีย&ระเหยง"าย (สารเบนซีน) พบว"า มี ๓ จังหวัด จาก ๗ จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด มีค"าเกิน
ค"ามาตรฐาน ซ่ึงอยู"ในพื้นท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีค"าเฉล่ียเท"ากับ 
๒.๖ มก./ลบ.ม (ค"ามาตรฐาน ๑.๗) โดยท่ีค"าเฉล่ียรายปEอยู"ในช"วง ๑.๐-๕.๕ มก./ลบ.ม.  

การเฝ:าระวังสถานการณ&มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว"า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานการณ&ฝุKนละออง PM2.5 ท่ีมีการติดตามตรวจสอบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเกินค"ามาตรฐาน (ค"ามาตรฐาน 
๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ตั้งแต"ช"วงกลางเดือนมกราคมจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ& ซ่ึงเกิดข้ึนเร็วกว"าปEท่ีผ"านมา ส"วน
สถานการณ&มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีตําบลหน าพระลาน จังหวัดสระบุรี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนวันท่ี 
ฝุKนละอองเกินมาตรฐานร อยละ ๓๐ มากกว"า พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเท"ากับร อยละ ๒๖ โดยค"าท่ีวัดได อยู"ระหว"าง ๑๙-
๒๕๗ มคก./ลบ.ม. ค"าเฉล่ียรายปEเท"ากับ ๑๐๓ มคก./ลบ.ม. สาเหตุของป�ญหาเกิดจากการฟุ:งกระจายของฝุKน
ละอองจากกิจการเหมืองหิน โรงโม" บดหรือย"อยหิน โรงปูนซิเมนต& และการคมนาคมขนส"งในพื้นท่ี ในขณะท่ี 
สถานการณ&มลพิษทางอากาศในพืน้ท่ีตําบลมาบตาพดุ จังหวัดระยอง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณเฉล่ียสารเบนซีน 
และ ๑, ๒-ไดคลอโรอีเทน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ส"วนปริมาณเฉล่ียของสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน ลดลง ยกเว น
จุดตรวจวัดใกล เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ียังเกินค"ามาตรฐาน อีกท้ัง 
สถานการณ&มลพิษทางอากาศ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝุKนละอองเข มข นมากสุด 
อยู"ท่ีจังหวัดลําปาง เท"ากับ ๒๓๗ มคก./ลบ.ม. ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีตรวจวัดได  ๓๑๗ มคก./ลบ.ม. ท่ี
จังหวัดเชียงราย จํานวนวันท่ีปริมาณฝุKนละอองเกินค"ามาตรฐานเป0น ๓๘ วัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเท"ากับ 
๖๑ วัน และจุดความร อนสะสมรายจังหวัดพบจํานวน ๕,๔๑๘ จุด ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีพบจํานวน 
๑๐,๑๓๓ จุด ท้ังน้ี ป�จจัยท่ีทําให สถานการณ&หมอกควันดีข้ึนเป0น ผลมาจากการบูรณาการแก ไขป�ญหาของ
หน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง โดยกระทรวงมหาดไทยเป0นเจ าภาพหลักในการแก ไขป�ญหาหมอกควันภายใต กลไกของ
พระราชบัญญัติป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผู ว"าราชการจังหวัดเป0นผู บัญชาการแบบ 
Single Command  

ผลกระทบ แหล"งกําเนิดมลพิษท้ังในภาคขนส"งและอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน การระบายมลพิษทาง
อากาศเกินขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ี เม่ือได สัมผัสสามารถก"อให เกิดผลกระทบต"อสุขภาพได หลาย
ระบบ เช"น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตา และระบบผิวหนัง ฝุKนขนาดเล็กยังเพิ่ม
ความเส่ียงของอัตราการตายจากภาวะเส นเลือดอุดตันในสมอง อัตราการปKวยและอัตราการตายด วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ รวมท้ังระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มข้ึน โดยอัตราดังกล"าวจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณความ
เข มข นของฝุKนในอากาศ ฝุKนขนาดเล็กบางชนิด และฝุKนถ"านหินทําให เกิดโรคปอดจากฝุKนถ"านหิน สําหรับกลุ"ม
เส่ียง ได แก" ผู ปKวยหอบหืดและปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

การดําเนินงาน หลายหน"วยงานให ความสําคัญกับการแก ไขป�ญหามลพิษอากาศ โดยมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศ และมีการเฝ:าระวังคุณภาพอากาศอย"างต"อเน่ือง ดังน้ี  



-๓๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑) กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันและแก ไขป�ญหาหมอกควันภาคเหนือ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในการแก ไขป�ญหาวิกฤตหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได แก" เชียงราย เชียงใหม" ลําพูน ลําปาง 
แพร" น"าน พะเยา แม"ฮ"องสอน และตาก โดยกําหนดมาตรการหลัก ๑๑ มาตรการ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีเป:าหมายภายในส้ินปE 
พ.ศ. ๒๕๖๔ คุณภาพอากาศและเสียงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู"ในเกณฑ&มาตรฐาน โดย
กําหนดยุทธศาสตร&ที่เกี่ยวข อง ประกอบด วย ๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ ๒) ลด
มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีวิกฤต ๓) ยุทธศาสตร&สนับสนุนการดําเนินงานด านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บนพื้นฐานของผลประโยชน&ร"วมกัน (Co-benefits) 

(๒) คณะกรรมการส่ิงแวดล อมแห"งชาติ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล อมแห"งชาติ เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานกxาซคาร&บอนไดซัลไฟด&ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ใช บังคับนับแต"
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดมาตรฐานกxาซคาร&บอนได
ซัลไฟด& ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ค"าเฉล่ียในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต องไม"เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต"อลูกบาศก&เมตร 
และการคํานวณค"ากxาซคาร&บอนไดซัลไฟด&ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ให คํานวณผลท่ีความดัน ๑ บรรยากาศ หรือ
ท่ี ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท และท่ีอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส วิธีการเก็บตัวอย"าง การตรวจวัด และเคร่ืองมือ
ตรวจวิเคราะห&หาค"ากxาซคาร&บอนไดซัลไฟด&ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ค"าเฉล่ียในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ให เป0นไปตาม 
US EPA Compendium Method TO-15 “ Determination of Volatile Organic Compounds (VOCs) 
in air collected in specially prepared canisters and analyzed by Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS)” ท่ีกรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) กรุงเทพมหานครร"วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ และหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง 
ตรวจสอบปริมาณฝุKนละอองและคุณภาพอากาศอย"างต"อเน่ือง และเฝ:าระวังผลกระทบท่ีรุนแรงกับสุขภาพของ
ประชาชน รวมท้ังมีการติดตามเย่ียมบ านผู ปKวยติดบ าน ติดเตียงในวันท่ีมีค"าฝุKนสูง การเพิ่มสถานีและจัด

ตรวจวัดฝุKนละออง PM2.5 จํานวน ๒๔ สถานี และเพิ่มสถานีตรวจวัดฝุKนละออง PM10 จํานวน ๒๖ สถานี 
นอกจากน้ี ยังดําเนินมาตรการป:องกันและแก ไขป�ญหามลพิษในอากาศ รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตามมาตรการ ๑๕ ลด ๒ เพิ่ม เข มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห&ผลกระทบส่ิงแวดล อมด านฝุKนละอองและเสียง ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกําหนดไว ในรายงานการวิเคราะห&ผลกระทบส่ิงแวดล อมของโครงการรถไฟฟ:า มีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษ พัฒนาองค&ความรู และบุคลากรให มีศักยภาพในการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียง รวมท้ังสร างการมีส"วนร"วมในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง  

(๔) ศูนย&การค าโชว& ดีซี ร"วมกับกลุ"มกรุงเทพกลางพร อมด วยเครือข"ายภาคเอกชน สถานประกอบการ 
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม และชุมชนย"านพระราม ๙ กําหนดนโยบายสะอาด (Clean) ให เป0น
ภารกิจสําคัญท่ีต องดําเนินการทันที ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก ไขทันที NOW!" ของผู ว"าราชการ



-๓๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรุงเทพมหานคร โดยเน นสถานท่ีสําคัญท่ีเป0นย"านชุมชน ย"านการค า คูคลอง ท่ัวท้ังกรุงเทพมหานคร ร"วมกัน
ทําความสะอาดถนนจตุรทิศ ถนนพระราม ๙ (ขาเข า) และถนนเพชรอุทัย (ขาออก) รวมพื้นท่ีประมาณ ๔ 
กิโลเมตร เพื่อลดฝุKนละอองบนท องถนน เสริมสร างความเป0นระเบียบเรียบร อยของบ านเมือง  

(๕) จังหวัดสระบุรีและหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องปรับมาตรการในการบริหารจัดการให ครบวงจร เน นสร าง
ความสมดุลบนพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมให ควบคู"ไปกับการดูแลด านสังคม ส่ิงแวดล อม และสาธารณสุข 
โดยแบ"งการดําเนินงานเป0น ๓ ระยะ คือ ระยะส้ัน: สถานประกอบการต องแก ไขป�ญหาการระบายมลพิษทันที 
และให มีการบังคับใช กฎหมายท่ีเกี่ยวข องทุกฉบับอย"างเคร"งครัด ระยะกลาง: เร"งรัดปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข องกับการก"อสร างหรือการติดตั้งระบบกําจดัหรืออุปกรณ&เคร่ืองมือท่ีใช แก ไขป�ญหาฝุKนละออง การพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร"และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองต องเป0นไปตามมาตรฐานสากล ระยะยาว: ปฏิบัติตาม
กรอบแนวทางยุทธศาสตร&การบริหารจัดการแร" ๒๐ ปE (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) กําหนดศักยภาพการรองรับการ
ประกอบกิจการเหมืองแร"และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองให เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี รวมท้ังการส"งเสริมให เพิ่ม
พื้นท่ีปKา 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&มลพิษทางอากาศท่ีได กล"าวมาข างต น ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) เฝ:าระวังสถานการณ&ฝุKนละออง PM2.5 และ PM10 รวมท้ังแจ งเตือนประชาชน และเผยแพร"ข อมูล

ข"าวสารอย"างต"อเน่ืองตลอดท้ังปE รวมท้ังรณรงค&และขอความร"วมมือในการลดการเผาตอซังและวัชพืชในพื้นท่ี
เกษตรซ่ึงเป0นป�ญหาหมอกควันและฝุKนละออง 

๒) สร างแรงจูงใจให กับภาคเอกชนในการช"วยกันลดฝุKนละอองบริเวณถนนหน าพื้นท่ีของตนเอง เช"น 
การทําข"าวประชาสัมพันธ&ผ"านส่ือโทรทัศน& และการลงส่ือโซเชียลในข"าวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม เป0นต น 

๓) รณรงค&ขอความร"วมมือเพื่อลดป�ญหาหมอกควันจากการเผาในท่ีโล"ง และส"งเสริมการเกษตรปลอด
การเผา และสนับสนุนการใช ประโยชน&และสร างมูลค"าเพิ่มให กับวัสดุเหลือใช ทางการเกษตร  

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ขยายพื้นท่ีการตรวจสอบ ตรวจจับ และห ามใช รถยนต&ควันดําให ครอบคลุมพื้นท่ีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบังคับใช กฎหมายท่ีมีความเข มงวด และลงโทษผู กระทําผิดท่ีละเลยการ
ตรวจสภาพรถท่ีปล"อยควันดําเกินมาตรฐาน 

๒) กําหนดมาตรการเร"งด"วนเพื่อแก ไขป�ญหาฝุKนละอองท่ีมีขนาดเล็ก เช"น การลดปริมาณการใช รถยนต&
ในเขตเมือง การทําฝนเทียมเพื่อลดปริมาณฝุKนละออง และการรณรงค&ให ใช หน ากากอนามัยป:องกัน และ
รายงานข อมูลสู"สาธารณะอย"างทันท"วงที ควรมีการคาดการณ&และแจ งเตือนให ประชาชนทราบ พร อมท้ังให 
ความรู และสร างความเข าใจโดยเฉพาะส่ือมวลชนถึงสถานการณ&ป�จจุบัน ผลกระทบ การดําเนินงาน วิธีการ
ป:องกัน และแก ไข  



-๓๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) ส"งเสริมการผลิตสินค าท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม เน นให ผู ผลิตใช ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย"าง
คุ มค"าและปลอดภัยต"อมนุษย&และส่ิงแวดล อมมากข้ึน ซ่ึงจะส"งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ท้ังในการ
ประหยัดต นทุนการผลิตและเป0นการสร างภาพลักษณ&ที่ดีต"อผลิตภัณฑ& 

๔) สนับสนุนการใช ภาษีคาร&บอน (Carbon Tax) สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงและยานพาหนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช เชื้อเพลิงของเคร่ืองยนต& 

๒.๘.๒ ระดับเสียง 

สถานการณ- จากการติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากสถานีแบบอัตโนมัติต"อเน่ืองท้ังปE บริเวณพื้นท่ี
ริมถนนและพื้นท่ีท่ัวไปใน ๑๓ จังหวัด รวม ๒๗ สถานี และจุดตรวจวัดชั่วคราวบริเวณพื้นท่ีริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร ๑๗ จุด ภาพรวมระดับเสียงเฉล่ียใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม"เปล่ียนแปลงจากปEทีผ่"านมา จํานวนวันท่ี
ระดับเสียงเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมงเกินค"ามาตรฐาน ๗๐ เดซิเบลเอ ร อยละ ๔๐ ในพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส"วนพื้นท่ีท่ัวไปในต"างจังหวัด เกินค"ามาตรฐานร อยละ ๐.๓ ท้ังน้ี จากการเฝ:าระวังสถานการณ&
มลพิษทางเสียง ในพื้นท่ีท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระดับเสียงเฉล่ียลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยค"าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท"ากับ ๖๗.๔ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เท"ากับ ๖๙.๒ เดซิเบลเอ) ส"วนในพื้นท่ีท่ัวไปพบว"า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับเสียงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี

ค"าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท"ากับ ๕๗.๗ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๙ เท"ากับ ๕๖.๗ เดซิเบล
เอ) ไม"เกินมาตรฐานท่ีกําหนด (ค"ามาตรฐาน ๗๐ เดซิเบลเอ) และพื้นท่ีริมถนน ระดับเสียงลดลงจาก พ.ศ. 

๒๕๕๙ ค"าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท"ากับ ๗๔.๗ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๙ เท"ากับ ๗๕.๒ 

เดซิเบลเอ) ไม"เกินมาตรฐานท่ีกําหนด จุดตรวจวัดท่ีมีระดับเสียงสูงท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ได แก" (๑) ป:อมตํารวจส่ี

แยกพระราม ๙ (๒) ป:อมตํารวจสามแยกถนนสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ และ (๓) ป:อมตํารวจส่ีแยกแม นศรี ถนน

บํารุงเมือง ตรวจวัดได  ๗๘.๕ ๗๘.๔ และ ๗๗.๗ เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

ในขณะท่ี สถานการณ&ในพื้นท่ีต"างจังหวัด พบว"า พื้นท่ีริมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับเสียงมีค"า
ใกล เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีค"าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท"ากับ ๖๓.๐ เดซิเบลเอ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ เท"ากับ ๖๒.๔ เดซิเบลเอ) บริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงท่ีสุด คือ หน าสถานีตํารวจภูธรหน าพระลาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีจํานวนวันท่ีเกินมาตรฐานมากถึงร อยละ ๙๗ สาเหตุมาจากการจราจร ซ่ึง
ส"วนใหญ"เป0นรถบรรทุกขนาดใหญ" สําหรับพื้นท่ีท่ัวไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับเสียงลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
มีค"าเฉล่ียของระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง เท"ากับ ๕๕.๖ เดซิเบลเอ (พ.ศ. ๒๕๕๙ เท"ากับ ๕๗.๓ เดซิเบล
เอ) ทุกพื้นท่ีมีระดับเสียงอยู"ในเกณฑ&มาตรฐาน  

ผลกระทบ เสียงสามารถก"อให เกิดอันตรายต"อสุขภาพทางกายและจิตใจทําให เกิดความรําคาญ เกิด
ความเครียดทางประสาท รบกวนการพักผ"อนนอนหลับและการติดต"อส่ือสาร ทําให ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพ
การทํางานลดลง และถ าเสียงดังมากอาจทําให ทํางานผิดพลาด หรือเชื่องช าจนเกิดอุบัติเหตุได  และมีผลต"อ
สุขภาพร"างกาย ความเครียด อาจก"อให เกิดอาการปKวยทางกาย การได รับฟ�งเสียงดังเกินกว"ากําหนดเป0นระยะ



-๔๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นานเกินไปอาจทําให สูญเสียการได ยิน ซ่ึงอาจเป0นอย"างชั่วคราวหรือถาวรก็ได  สถานการณ&ภาวะสูญเสียการได 
ยินจากเสียงดังในประเทศไทย พบว"า มีแนวโน มสูงข้ึนจากอดีตจนถึงป�จจุบัน ข อมูลจากสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล อม พ.ศ.๒๕๕๙  พบผู ปKวยจากโรคการได ยินเส่ือมจากเหตุเสียงดงัจาํนวน ๖๐,๙๔๖ 
คน คิดเป0นอัตราปKวยต"อแสนคนเท"ากับ ๑๐๑.๔๙ โดยพบว"าอาชีพท่ีมีอัตราการเกิดโรคหูเส่ือมจากเสียงดังมาก
ท่ีสุด ๕ อันดับแรก คือ เกษตรกร รับจ างท่ัวไป แม"บ าน นักศึกษา และเจ าของร านค า กลุ"มอายุท่ีปKวยด วยโรค
ประสาทหูเส่ือมจากเสียงดังมากท่ีสุด คือ กลุ"มอายุมากกว"า ๖๐ ปE จํานวน ๓๙,๘๓๙ คน รองลงมา คือ อายุ 
๑๕-๕๙ ปE จํานวน ๑๙,๑๙๘ คน  

การดําเนินงาน หลายหน"วยงานให ความสําคัญกับการแก ไขป�ญหามลพิษทางเสียง โดยมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการมลพิษทางเสียง และพัฒนาระบบตรวจสอบมลพิษทางเสียง มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑) กรมควบคุมมลพิษจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีเป:าหมายภายในส้ินปE พ.ศ. ๒๕๖๔ คุณภาพอากาศและเสียงในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู"ในเกณฑ&มาตรฐาน  

(๒) กรมการขนส"งทางบก ดําเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบมลพิษทางเสียงเพื่อรับรองแบบรถ โดย
จัดให มีการประชุมผู เชี่ยวชาญแห"งเอเชีย คร้ังท่ี ๔๕ เพื่อสร างความรู และความเข าใจในข อกําหนด

สหประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงของรถจักรยานยนต& (R41.04) และรถยนต& (R51.03) ตามแนว
ข อกําหนดสหประชาชาติ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห"งสหประชาชาติ  

(๓) กองบังคับการตํารวจจราจร ตั้งด"านวัดเสียงดัง ทดสอบและบังคับใช กฎหมายควบคุมรถท่ีมีเสียง
ดัง ไม"เกินกว"า ๙๐ เดซิเบล โดยรถท่ีมีค"าเสียงดังเกินมาตรฐาน จะถูกดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พร อมท้ังติดสติกเกอร&สีขาวห ามใช ชั่วคราว ๓๐ วัน หลังจากปรับปรุงแก ไขจะต องนํารถ
มาให เจ าหน าท่ีตรวจสอบเพื่อปลดสติกเกอร&สีขาวออก 

(๔) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และ
บริษัทกลุ"มเซ็นทรัล จัดกิจกรรม "Thailand Car Free Day 2017" รณรงค&ลดการใช รถยนต&ส"วนตัวและปลุก
จิตสํานึกให ทุกคนได เกิดความตื่นตวั ตระหนักถึงการประหยัดนํ้ามันเพื่อลดป�ญหามลภาวะทางอากาศและเสียง  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&มลพิษทางเสียงท่ีได กล"าวมาข างต น ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
(๑) ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห&ระดับเสียงจากแหล"งต"างๆ พร อมท้ังจัดทําฐานข อมูลจากแหล"งกําเนิด

ทุกประเภท รวมท้ังบังคับใช กฎหมายอย"างเข มงวดต"อแหล"งกําเนิดมลพิษทางเสียง และส"งเสริมการดําเนินงาน
ของหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องให มีประสิทธิภาพ 

(๒) สนับสนุนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการลดมลพิษจากแหล"งกําเนิดประเภทอุปกรณ&ดูดซับเสียง ฉนวน
ป:องกันเสียง หรือนวัตกรรมการลดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 

 



-๔๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(๑) ควบคุมแหล"งกําเนิดเสียง เช"น ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ  

รวมถึงเฝ:าระวังและตรวจสอบแหล"งกําเนิดเสียงให อยู"ในสภาพดี เช"น โรงภาพยนตร&และสถานบันเทิงไม"ควร
เป}ดเสียงเคร่ืองเสียงที่ดังเกินค"ามาตรฐาน รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือกใช เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือ
ต"างๆ ที่เกิดเสียงดังรบกวนน อยที่สุด 

(๒) กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต"อกิจกรรมที่เป0นแหล"งกําเนิดเสียงโดยการใช ผังเมือง หรือกําหนดให มี
เขตกันชนสําหรับการดําเนินกิจกรรมต"างๆ ที่ก"อให เกิดมลพิษทางเสียง โดยเพิ่มระยะห"างจากแหล"งกําเนิดเสียง
กับชุมชนเพื่อลดความดังของเสียง 

๒.๘.๓ คุณภาพแหล6งนํ้าผิวดิน 

สถานการณ- คุณภาพนํ้าแม"นํ้าสายหลัก ๕๙ แม"นํ้า และแหล"งนํ้าน่ิง ๖ แหล"ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
แนวโน มที่ดีข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคุณภาพนํ้าที่อยู"ในเกณฑ&พอใช ถึงดี ร อยละ ๘๓ เพิ่มข้ึนจาก ร อยละ ๘๐ 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และอยู"ในเกณฑ&เสื่อมโทรม ร อยละ ๑๗ ลดลงจาก ร อยละ ๒๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม"มีแหล"ง
นํ้าที่มีคุณภาพอยู"ในเกณฑ&เสื่อมโทรมมาก ทั้งน้ี แหล"งนํ้าที่มีคุณภาพดีสุด ๕ อันดับแรก ได แก" แม"นํ้าสงคราม 
ลําชี หนองหาร ตาปEตอนบน และสายบุรี และแหล"งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ๕ อันดับแรก ได แก" แม"นํ้า
เจ าพระยาตอนล"าง ท"าจีนตอนล"าง พังราดตอนบน ระยองตอนล"าง และแม"นํ้ากวง (รูปที่ ๖) 

รูปท่ี ๖ แนวโน(มสถานการณ-คุณภาพนํ้าในแหล6งนํ้าผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๑) 



-๔๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแต"ละภาคกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล"งนํ้าผิวดิน
ประเภทท่ี ๓ มีรายละเอียดในแต"ละภาค ดังน้ี ภาคเหนือ คุณภาพนํ้าส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&พอใช  พารามิเตอร&ท่ี
ไม"เป0นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ค"าความสกปรกในรูปสารอินทรีย& (BOD) บริเวณเทศบาลนครนครสวรรค& 
เทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลนครเชียงใหม" อําเภอโพทะเล อําเภอโพธ์ิประทับช าง อําเภอสามง"าม จังหวัด
พิจิตร เทศบาลเมืองแพร" เทศบาลเมืองพะเยา ภาคกลาง คุณภาพนํ้าส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&พอใช  พารามิเตอร&ท่ี
ไม"เป0นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ออกซิเจนละลาย (DO) บริเวณอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร อําเภอเมือง อําเภอท"าวุ ง จังหวัดลพบุรี อําเภอบ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมือง อําเภอกระทุ"มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอสามพราน อําเภอ 
นครชัยศรี  อํา เภอบางเลน จั งหวัดนครปฐม อําเภอสองพี่น อง อํา เภอเมือง อํา เภอสุพรรณบุ รี   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพนํ้าส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&ดี พารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด 
คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย& (BOD) บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก คุณภาพนํ้า
ส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&พอใช  พารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย& 
(BOD) บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอองครักษ& อําเภอบ านนา จังหวัดนครนายก อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ภาคใต  คุณภาพนํ้าส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&พอใช  พารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด 
คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย& (BOD) บริเวณอําเภอเชียรใหญ" จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา การปนเป��อนของแบคทีเรียกลุ"มฟEคอลโคลิฟอร&ม (FCB) บริเวณ
อําเภอเมือง อําเภอท"าแซะ อําเภอพะโตxะ จังหวัดชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา และอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร&ธานี  

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า พบว"า แหล"งนํ้าท่ียังคงมีคุณภาพนํ้าเป0นไปตามมาตรฐานประเภทของ
แหล"งนํ้าท่ีกําหนดมีเพียง ๗ แหล"ง โดยแหล"งนํ้าท่ีกําหนดมาตรฐานเป0นแหล"งนํ้าประเภทท่ี ๒ มีจํานวน ๒๐ 
แหล"งนํ้า ทุกแหล"งนํ้าไม"เป0นไปตามประเภทท่ีกําหนด สาเหตุส"วนใหญ"เกิดจากแหล"งกําเนิดประเภทชุมชนและ
เกษตรกรรม ส"วนแหล"งนํ้าท่ีกําหนดมาตรฐานเป0นแหล"งนํ้าประเภทท่ี ๓ มีจํานวน ๓๕ แหล"งนํ้า เป0นไปตาม
ประเภทท่ีกําหนด ๖ แหล"งนํ้า ได แก" แม"นํ้าตรัง สงคราม ตราด วัง พุมดวง และเลย ไม"เป0นไปตามประเภทท่ี
กําหนด ๒๙ แหล"งนํ้า สาเหตุส"วนใหญ"เกิดจากชุมชนและเกษตรกรรม โดยแม"นํ้ากวงและระยองตอนบน พบ
สาเหตุจากการระบายนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมร"วมด วย และแหล"งนํ้าท่ีกําหนดมาตรฐานเป0นแหล"งนํ้าประเภทท่ี 
๔ มีจํานวน ๔ แหล"งนํ้า เป0นไปตามประเภทท่ีกําหนด ๑ แหล"งนํ้า ได แก" แม"นํ้าระยองตอนล"าง แหล"งนํ้าท่ีไม"
เป0นไปตามประเภทท่ีกําหนด จํานวน ๓ แหล"งนํ้า ได แก" แม"นํ้าเจ าพระยาตอนล"าง ท"าจีนตอนล"าง และลําตะ
คองตอนล"าง 

ผลกระทบ นํ้าเสียเป0นอันตรายต"อส่ิงมีชีวิตท้ังในนํ้าและบริเวณใกล เคียง ทําให เสียความสมดุลทาง
ธรรมชาติ เกิดผลกระทบต"อระบบนิเวศและส่ิงแวดล อม การบริหารจัดการนํ้าเสียท่ีผ"านมายังไม"สามารถ
ดําเนินการได อย"างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากองค&กรปกครองส"วนท องถ่ินไม"มีงบประมาณในการจัดสร างระบบ
บําบัดนํ้าเสียและดูแลบํารุงรักษา ตัวอย"างผลกระทบของนํ้าเสีย เช"น ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ บ"อบําบัดนํ้าเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเกิดภาวะทรุดและพัง ทําให มีนํ้าเน"าเสียไหลออกมาจากบ"อบําบัด ส"งผล



-๔๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระทบต"อชาวบ านในพื้นท่ี บ านสระบัวก่ํา ตําบลหนองมะค"าโมง อําเภอด"านช าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทําให 
ประชาชนได รับผลกระทบกว"า ๒๐๐ หลังคาเรือน และมีนํ้าเน"าเสีย ปลาตาย ไร"นาเกษตรกรได รับความ
เสียหายเป0นจํานวนมาก  

การดําเนินงาน หลายหน"วยงานให ความสําคัญกับการแก ไขป�ญหาคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

(๑) กรมควบคุมมลพิษ ได จัดทําโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข อมูลคุณภาพนํ้าแหล"งนํ้า
ผิวดินท่ัวประเทศ (IWIS) ซ่ึงเป0นระบบท่ีใช ในการจัดเก็บ ประมวลผล และรายงานผลข อมูลคุณภาพนํ้าท่ีได จาก
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยกรมควบคุมมลพิษและสํานักงานส่ิงแวดล อมภาคท้ัง ๑๖ แห"ง ให อยู"
ในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงเป0นประโยชน&ต"อหน"วยงานอ่ืนท่ีมีหน าท่ีในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้า หรือควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิงจากแหล"งกําเนิดต"างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข อมูลกับหน"วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข อง อีกท้ังได 
พัฒนาระบบเฝ:าระวังคุณภาพนํ้าโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติพร อมศูนย&ปฏิบัติการ นอกจากน้ี จะ
พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข อมูลและการรายงานผลตลอดจนการเชื่อมโยงข อมูลจากหน"วยงานอ่ืน และในส"วน
ของการบริหารจัดการด านข อมูลจะจัดตั้งเป0นศูนย&ปฏิบัติการ (war room) เพื่อการประมวลผลและสามารถ
เฝ:าระวังสถานการณ&ได อย"างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได จัดทําระบบคาดการณ&คุณภาพนํ้าและเตือนภัยวิกฤต
คุณภาพนํ้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการคุณภาพนํ้าและลุ"มนํ้าสําคัญของประเทศ โดยเชื่อมโยงระบบ
เครือข"ายข อมูลปริมาณนํ้าฝน นํ้าท"า การระบายนํ้า การตรวจวัดคุณภาพนํ้า และการระบายมลพิษจาก
แหล"งกําเนิดมลพิษในพื้นท่ีลุ"มนํ้าของหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องและระบบของกรมควบคุมมลพิษ  

(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได มีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให มีค"ามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบนํ้าท้ิงจากโรงงานให 
เหมาะสมและเป0นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป0นการควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน อาศัยอํานาจตาม
ความในข อ ๑๔ แห"งกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๓) สมาคมศิษย&เก"ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนือ จัดทํารถบําบัดนํ้าเสีย
พลังงานแสงอาทิตย& โดยติดตั้งเซลล&แสงอาทิตย&ขนาด ๓๐๐ วัตต& จํานวน ๒๑ แผงบนรถ ๖ ล อ เพื่อให บริการ
แก"ประชาชนในพื้นท่ีต"างๆ รวมท้ังผู ประกอบการโรงงานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีต องการลดต นทุนค"า
ไฟฟ:าในการบําบัดนํ้าเสีย โดยสามารถบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนได  ๖๐ ลูกบาศก&เมตรต"อชั่วโมง โดยมีค"านํ้าท้ิงท่ี
ผ"านมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมอบรถบําบัดนํ้าเสียให กับกองทัพบกเพื่อให บริการประชาชน 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&คุณภาพแหล"งนํ้าผิวดินท่ีได กล"าวมาข างต น ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

(๑) เข มงวดกับการตรวจนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต"างๆ ให ได มาตรฐานนํ้าท้ิง และเพิ่ม
บทลงโทษหากไม"ปฏิบัติตาม และตรวจสอบอุปกรณ&บําบัดนํ้าเสียของโรงงานอย"างสมํ่าเสมอให สามารถใช งาน
ได ก"อนท่ีจะปล"อยลงสู"แหล"งนํ้าธรรมชาติ  

(๒) สํารวจพื้นท่ีท่ีแม"นํ้าไหลผ"านในเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยู"อย"างหนาแน"น หรือแหล"งท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรม ท้ังขนาดใหญ" กลาง เล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียท่ีไม"ได มาตรฐาน  



-๔๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) ติดตามเฝ:าระวังคุณภาพนํ้าและจัดทําระบบคาดการณ&คุณภาพนํ้าและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพนํ้า
ในแม"นํ้าสายสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าเสีย  

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๑) สร างการมีส"วนร"วมหรือสร างแรงจูงใจในการจัดการนํ้าเสียชุมชน เช"น การติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือนหรือร านค าในชุมชน จะได ส"วนลดค"านํ้าประปา เป0นต น  

(๒) สนับสนุนการนํานํ้าเสียกลับมาใช ประโยชน& โดยเผยแพร"ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถใช 
ประโยชน&ได จริงให แก"สถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา หน"วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อลดการปล"อย
นํ้าเสียและใช นํ้าให เกิดประโยชน&สูงสุด 

(๓) จัดเก็บค"าจัดการนํ้าเสีย จากองค&กรผู ใช นํ้าเพื่อการประปาหรือจากภาคส"วนต"างๆ เพื่อนํารายได ไป
จัดสร างระบบบําบัดนํ้าเสียและบริหารจัดการคุณภาพนํ้าตามหลักผู ได ประโยชน&เป0นผู จ"าย  

(๔) กําหนดและจัดให มีระบบจัดการนํ้าเสียรวมให ครอบคลุมเมืองศูนย&กลางทางเศรษฐกิจ เมือง
เศรษฐกิจในแต"ละภูมิภาค และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.๘.๔ คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ7Qง 

สถานการณ- คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ��งใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแนวโน มดีข้ึน โดยคุณภาพนํ้าทะเลที่อยู"ใน
เกณฑ&พอใช ถึงดีร อยละ ๙๖ เพิ่มข้ึนจากร อยละ ๙๑ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเกณฑ&เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก
ร อยละ ๔ ลดลงจากร อยละ ๙ แหล"งนํ้าทะเลที่มีคุณภาพดีสุด ๕ อันดับแรก ได แก" อ"าวสะพลี และอ"าวทุ"งวัวแล"น 
จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก และหาดต นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และช"องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ส"วน 
แหล"งนํ้าทะเลที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได แก" ปากคลอง ๑๒ ธันวา และหน าโรงฟอกย อม 
กม.๓๕ จังหวัดสมุทรปราการ ปากคลองท"าเคย จังหวัดสุราษฎร&ธานี ปากแม"นํ้าเจ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 
และปากแม"นํ้าท"าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (รูปที่ ๗) 

รูปท่ี ๗ แนวโน(มสถานการณ-คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ7Qงท่ัวประเทศใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๑) 



-๔๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อ"าวไทยฝ��งตะวันออก ครอบคลุม ๓ จังหวัด ได แก" ตราด จันทบุรี และระยอง โดยรวมคุณภาพนํ้าอยู"
ในเกณฑ&ดี ร อยละ ๖๙ และพอใช  ร อยละ ๓๖ โดยพารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล 
ได แก" ไนเตรท-ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอร&มท้ังหมด และป}โตรเลียมไฮโดรคาร&บอน ซ่ึงมีสาเหตุจากการ
ระบายนํ้าท้ิงจากบ านเรือนและแหล"งท"องเท่ียวท่ีใช ประโยชน&ริมชายฝ��งทะเลและการปนเป��อนจากนํ้ามัน
เชื้อเพลิงจากเรือท"องเท่ียว 

อ"าวไทยตอนใน ครอบคลุม ๗ จังหวัด ได แก" ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และเพชรบุรี โดยรวมคุณภาพนํ้าอยู"ในเกณฑ&ดี ร อยละ ๒๕ พอใช  ร อยละ ๕๙ 
เส่ือมโทรม ร อยละ ๑๑ และเส่ือมโทรมมาก ร อยละ ๕ โดยพารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐาน ได แก" 
ออกซิเจนละลาย ไนเตรท-ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอร&มท้ังหมด และป}โตรเลียมไฮโดรคาร&บอน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการท้ิงขยะและเศษอาหารของชุมชน ผู ประกอบการท่ีใช ประโยชน&ริมชายฝ��งทะเล การปนเป��อน
นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีมาจากเรือประมง และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับปุ�ยเคมีภัณฑ& พลาสติกฟอกย อมและส่ิงทอ  
ฟอกหนัง เป0นต น  

อ"าวไทยฝ��งตะวันตก ครอบคลุม ๕ จังหวัด ได แก" จังหวัดประจวบคีรีขันธ& จังหวัดชุมพร จังหวัด 
สุราษฎร&ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยรวมคุณภาพนํ้าอยู"ในเกณฑ&ดี ร อยละ ๕๘ พอใช  
ร อยละ ๓๙ เส่ือมโทรม ร อยละ ๑ และเส่ือมโทรมมาก ร อยละ ๑ พารามิเตอร&ที่ไม"เป0นไปตามมาตรฐานฯ ได แก" 
ออกซิเจนละลาย ไนเตรท-ไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอร&มท้ังหมด และป}โตรเลียมไฮโดรคาร&บอน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากนํ้าท้ิง เศษขยะและเศษอาหารจากแหล"งชุมชน ของเสียจากการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้า และการใช 
ประโยชน&ในบริเวณริมชายฝ��ง การปนเป��อนนํ้ามันเชื้อเพลิงจากเรือท"องเท่ียว และนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมท่ีมี
กิจการเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ กลึงโลหะ  

ชายฝ��งอันดามัน ครอบคลุม ๖ จังหวัด ได แก" ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยรวม
คุณภาพนํ้าอยู"ในเกณฑ&ดี ร อยละ ๘๒ และเกณฑ&พอใช  ร อยละ ๑๘ พารามิเตอร&ท่ีไม"เป0นไปตามมาตรฐาน 
ได แก" ออกซิเจนละลาย แบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอร&มท้ังหมด ป}โตรเลียมไฮโดรคาร&บอน และตะกอนดินพบว"ามี
โลหะหนักท่ีมีค"าไม"เป0นไปตามกําหนดหลักเกณฑ&คุณภาพตะกอนดินชายฝ��งทะเล ได แก" โครเมียม และตะกั่ว  
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากนํ้าท้ิงในเขตชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เศษอาหารและขยะจากกิจกรรมในแหล"งท"องเท่ียว 
การปนเป��อนนํ้ามันจากเรือท"องเท่ียว และการสะสมโลหะหนักในตะกอนดินจากการท้ิงขยะอันตรายชุมชน  

นอกจากน้ี สถานการณ&ขยะทะเลโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง ได เก็บข อมูลชนิดและ
ปริมาณขยะทะเลจากท้ังในทะเลและชายหาด ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบขยะทะเลจํานวน ๓๙,๙๖๗ ชิ้น ซ่ึงลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวน ๔๑,๗๖๗ ชิ้น โดยขยะทะเลท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ได แก" ถุงพลาสติก
อ่ืนๆ จํานวน ๙,๘๗๘ ชิ้น ขวดเคร่ืองดื่ม (พลาสติก) จํานวน ๖,๙๙๘ ชิ้น และขวดเคร่ืองดื่ม (แก ว) จํานวน 
๖,๒๘๔ ชิ้น ตามลําดับ จากการศึกษาปริมาณขยะลอยนํ้าบริเวณปากแม"นํ้าในอ"าวไทยตอนบน โดยศูนย&วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอ"าวไทยตอนบน ได ทําการเก็บตัวอย"างขยะลอยนํ้าในปากแม"นํ้า
เจ าพระยา ปากแม"นํ้าท"าจีน ปากแม"นํ้าแม"กลอง ปากแม"นํ้าบางปะกง และปากแม"นํ้าบางตะบูน จํานวน ๔ คร้ัง



-๔๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต"อปE ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า บริเวณปากแม"นํ้าเจ าพระยามีขยะทะเลลอยนํ้า (ชิ้นและนํ้าหนัก) ท่ีไหลออกจาก
ปากแม"นํ้าใน ๑ วัน มีจํานวน ๔๗๖,๓๑๕ ชิ้นต"อวัน หรือ ๔,๒๗๕ กิโลกรัมต"อวัน และจากการคํานวณหา
ปริมาณของขยะลอยนํ้าท่ีไหลออกจากปากแม"นํ้าแต"ละแห"งในอ"าวไทยตอนบน ใน ๑ ปE พบว"า ปากแม"นํ้า
เจ าพระยา มีปริมาณขยะไหลออกสูงท่ีสุด ๑๓๗,๔๕๒,๐๑๑ ชิ้นต"อปE หรือ ๑,๔๒๕ ตันต"อปE ส"วนปริมาณของ
ขยะลอยนํ้าท่ีไหลเข าสู"ปากแม"นํ้าแต"ละแห"งในอ"าวไทยตอนบน ใน ๑ ปE พบว"า ปากแม"นํ้าเจ าพระยามีปริมาณ
ขยะไหลเข าสูงท่ีสุด ๓๒,๕๐๓,๘๖๗ ชิ้นต"อปE (๑๙๘ ตันต"อปE) หากจําแนกประเภทขยะลอยนํ้าท่ีไหลผ"านเข า
และออกปากแม"นํ้าเจ าพระยา ใน ๑ วัน จําแนกตามประเภทกิจกรรมการใช ประโยชน& พบว"าส"วนใหญ"เป0นขยะ
จากกิจกรรมชายฝ��งและการพักผ"อน รองลงมาเป0นขยะจากกิจกรรมการประมงและเดินเรือ  

ผลกระทบ คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ��งท่ีมีความเส่ือมโทรม สาเหตุจากกิจกรรมต"างๆ ของมนุษย& เช"น  
การเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ริมฝ��งทะเล การพัฒนาด านการท"องเท่ียว การปล"อยนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรม
ชายฝ��ง การพัฒนาชุมชน นากุ ง และการพัฒนาชายฝ��งอ่ืนๆ เรืออวนลาก และอวนรุน เป0นสาเหตุของการ 
ทําลายคุณภาพนํ้าทะเล ระบบนิเวศธรรมชาติ รวมท้ังมลพิษทางนํ้าจะส"งผลให มีการทําลายทัศนียภาพในเร่ือง
ส่ิงแวดล อมและการท"องเท่ียวด วย และอาจทําให ลดจํานวนของสัตว&ทะเล และใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดัชนีชี้วัด
ความเส่ือมคุณภาพของทะเล มีความเส่ือมโทรมมากท่ีสุดคือ อ"าวไทยรูปตัว “ก” พบการเกยตื้นของสัตว&ทะเลหา
ยากอย"างเต"าทะเล โลมา พะยูนและวาฬ รวม ๓๔๕ คร้ัง ในส"วนของปะการังป�จจบุันประเทศไทยเหลือปะการังท่ี
มีสภาพสมบูรณ&จัดอยู"ในระดับดีถึงดีมากเพียง ร อยละ ๕.๗ จากจํานวนปะการังท้ังหมด นอกจากน้ี จาก
การศึกษาจากซากสัตว&ทะเลหายากท่ีตายเกยตื้นในพื้นท่ีทะเลอ"าวไทยและอันดามัน ตั้งแต"เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ พบว"า มีสัตว&ทะเลหายากท่ีได รับผลกระทบจากขยะทะเลจํานวน ๘๔ ตัว คิดเป0น 
ร อยละ ๑๖.๒๒ ของสัตว&ทะเลหายากเกยตื้นท้ังหมด จําแนกได เป0นผลกระทบท่ีเกิดจากการกินขยะทะเลมาก
ท่ีสุดจํานวน ๔๗ ตัว คิดเป0นร อยละ ๙.๐๗ ของสัตว&ทะเลหายากเกยตื้นท้ังหมด  

การดําเนินงาน หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความตระหนักถึง
ผลกระทบต"อคุณภาพส่ิงแวดล อมทางนํ้ามากข้ึน โดยมีการลดมลพิษทางนํ้า เช"น  

(๑) กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการแก ไขป�ญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอย โดยใช แนวทางประชารัฐร"วมใจ 
แก ไขป�ญหานํ้าเสีย ชายหาดท"องเท่ียว โดยบูรณาการการทํางานร"วมกันของหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องระหว"าง
ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ ดําเนินกิจกรรมสําคัญ ได แก" (๑) การให 
คําแนะนําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล อมกับแหล"งกําเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก ไขระบบบําบัดนํ้าเสีย
ให มีประสิทธิภาพ (๒) การบังคับใช กฎหมายกับแหล"งกําเนิดมลพิษท่ีเข าข"ายต องถูกควบคุมการปล"อยนํ้าเสียลง
สู"แหล"งนํ้าสาธารณะ และ (๓) การประชาสัมพันธ&ให ความรู  ความเข าใจการมีส"วนร"วมในการจัดการนํ้าเสียและ
ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของตนเอง 

(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการใช เทคโนโลยีสะอาด อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในภาคอุตสาหกรรม โดยการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอเทียบระดับหรือเล่ือนระดับสู"
อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๓ ถึงระดับท่ี ๕  



-๔๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) สํานักงานมาตรฐานสินค าเกษตรและอาหารแห"งชาติ ส"งเสริมเกษตรอินทรีย& ส"งเสริมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice; GAP) พัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียด านการปศุสัตว& และ
รณรงค&ให ยกเลิกการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดในภาคเกษตรกรรม 

(๔) องค&กรปกครองส"วนท องถ่ินก"อสร างระบบบําบัดนํ้าเสียเพิ่มเติมในพื้นท่ีที่คุณภาพนํ้าวิกฤต ๕ แห"ง 
ได แก" องค&การบริหารส"วนตําบลสามควายเผือก เทศบาลเมืองไร"ขิง จังหวัดนครปฐม เทศบาลตําบลวิชิต หาด
ราไวย& จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตําบลท"าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และมีแผนก"อสร างระบบบําบัดนํ้าเสียเพิ่มเติมใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลายพื้นท่ีอาทิ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ระยอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ& จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต  

(๕) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง เฝ:าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล และมีระบบรับ
แจ งเหตุท่ีส"งผลกระทบต"อคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ��ง และแจ งหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องในพื้นท่ีนําข อมูลไปใช ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง รวมถึงได ดําเนินโครงการชายหาดปลอดบุหร่ีในพื้นท่ีนําร"อง ๒๔ 
แห"ง โดยบูรณาการความร"วมมือกับทุกภาคส"วน เพื่อลดปริมาณขยะจากก นบุหร่ีซ่ึงพบเป0นอันดับต นๆ ในพื้นท่ี
ชายหาด 

(๖) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานส่ิงแวดล อมภาค และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมจังหวัด ดําเนินการจัดการป�ญหาแพขยะบริเวณชายหาดทุ"งวัวแล"น อําเภอ 
ปะทิว จังหวัดชุมพร เป0นกรณีเร"งด"วน โดยประสานกับ GISDA เพื่อตรวจสอบทิศทางการเคล่ือนตัวของขยะ 
(โดยใช ดาวเทียม) เพื่อแจ งให เรือเร"งออกไปดําเนินการเก็บกู ขยะท้ังหมดใส"เรือ และนําเข าฝ��งเพื่อไปกําจัดตาม
หลักวิชาการท่ีถูกต องต"อไป และได ประสานกับหน"วยงานต"างๆ ท่ีเกี่ยวข องในการจัดทําแผนแม"บท/แผนปฏิบัติ
งานเฉพาะแห"ง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งจังหวัด และเสนอต"อคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งแห"งชาติต"อไป 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ��งท่ีได กล"าวมาข างต น ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

ควรจัดให มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมในทุกชุมชนเมืองท่ีมีประชากรหนาแน"นโดยเฉพาะท่ีตั้งอยู"ริมนํ้า 
โดยมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพื้นท่ีที่ขาดความพร อมโดยให หน"วยงานท่ีมี
ความพร อมช"วยดําเนินการ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

พัฒนาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าบริเวณชายฝ��ง การจดทะเบียน
ฟาร&มทั้งระบบพร อมการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
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๒.๘.๕ คุณภาพนํ้าบาดาล 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ แอ"งนํ้าบาดาลในประเทศไทย มีท้ังหมด ๒๗ แอ"ง กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล มีสถานีสังเกตการณ&นํ้าบาดาล จํานวน ๙๐๑ สถานี จํานวน ๑,๕๘๗ บ"อ โดยท่ัวไปคุณภาพนํ้าบาดาลอยู"
ในเกณฑ&มาตรฐานท่ีใช บริโภค แต"จะพบบางพื้นท่ีมีปริมาณแร"ธาตุสูงเกินเกณฑ&มาตรฐาน ซ่ึงสภาพป�ญหาจะ
แตกต"างกันไปตามสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และสภาพแวดล อม โดยสภาพป�ญหาของคุณภาพนํ้าบาดาล
โดยท่ัวไปพบว"ามีเหล็กและแมงกานีสในปริมาณท่ีสูง ทําให ต องมีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีมี
ป�ญหา โดยสถานการณ&ป�ญหาคุณภาพนํ้าบาดาลในภาคเหนือ พบมีฟลูออไรด&สูงในนํ้าบาดาลจากชั้นตะกอน ชั้น
หินแกรนิต ในแนวของรอยเล่ือนในบางแห"งของจังหวัดเชียงใหม" แพร" แม"ฮ"องสอน ลําปาง ลําพูน พบนํ้าบาดาล
เค็มในพื้นท่ีอําเภอบ"อเกลือ จังหวัดน"าน เน่ืองจากเป0นชั้นเกลือหิน ภาคกลาง พบป�ญหานํ้าบาดาลกร"อยเค็ม 
สาเหตุอาจเน่ืองมาจากนํ้าทะเลในอดีต (connate water) ในพื้นท่ีบริเวณจังหวัดสระบุรี อ"างทอง สุพรรณบุรี 
และยังมีนํ้าบาดาลท่ีอยู"ในชั้นนํ้าตอนบน เน่ืองจากดินเหนียวทะเล (marine clay) ทําให ไม"มีการเจาะใช นํ้า
บาดาลจากชั้นนํ้าน้ี และอาจทําให เกิดการปนเป��อนลงไปยังนํ้าชั้นล"างหากบ"อชํารุด ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล รวมท้ังบริเวณพื้นท่ีชายทะเลท่ีมีการรุกลํ้าของนํ้าเค็มจากการสูบใช นํ้าในปริมาณมากจนเกิน
สมดุล นอกจากน้ี ตรวจพบไนเตรตบางแห"งในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร สารหนูบางแห"งในพื้นท่ีจังหวัด
กําแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม ซิลิเนียมบางแห"งในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฟลูออไรด&ใน
จังหวัดนครสวรรค& สุโขทัย โลหะหนัก เช"น ตะกั่ว ปรอท บางพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท 
ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบป�ญหานํ้ากร"อยเค็มจากชั้นเกลือหินท่ีรองรับอยู"
ข างล"าง ทําให นํ้าบาดาลในหินแข็งบริเวณน้ันเค็ม และเกิดการแพร"กระจายไปยังชั้นนํ้าบาดาลหินตะกอนร"วน 
ครอบคลุมบริเวณกว างและยังพบปริมาณไนเตรทสูงในบริเวณท่ีเป0นชั้นเหลือหิน กระจายอยู"ในพื้นท่ี ภาค
ตะวันออก พบการปนเป��อนของตะกั่วและสารหนู ท่ีจังหวัดชลบุรีและระยอง ภาคตะวันตก พบฟลูออไรด& และ
ตะกั่ว ท่ีจังหวัดตาก ในขณะท่ีพบแมงกานีสท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ส"วนภาคใต  มีป�ญหานํ้ากร"อยเค็มจากการรุกลํ้าของ
นํ้าทะเลบริเวณชายฝ��งด านอ"าวไทย ทะเลอันดามัน และทะเลสาบสงขลา ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร&ธานี 
นครศรีธรรมราชสงขลา ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง สตูล กระบี่ 

ผลกระทบ สาเหตุหลักของป�ญหาการปนเป��อนของสารอันตรายในดินและนํ้าใต ดินมาจากกิจกรรม
มนุษย& จากการท้ิงของเสีย ขยะมูลฝอยจากชุมชน สารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากหลุมฝ�งกลบ
ขยะท่ีเส่ือมสภาพหรือไม"ได มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบท้ิง ซ่ึงเม่ือสารอันตรายถูกท้ิงในดิน 
บางส"วนจะระเหยออก บางส"วนจะอ่ิมตัวอยู"ในดิน ซ่ึงส"วนท่ีอยู"ในดินน้ัน บางส"วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน 
บางส"วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน มถ"วงของโลก จนกระท่ังถึงชั้นนํ้าใต ดิน ซ่ึงเม่ือถึงชั้นนํ้าใต ดินสาร
อันตรายจะละลายกับนํ้าใต ดินและถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับนํ้าใต ดิน และจะเข าสู"บ"อนํ้าใต ดินท่ีใกล ท่ีสุด 
หรือไหลไปยังบ"อท่ีมีการใช นํ้าในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงสารอันตรายบางชนิด เช"น สารในกลุ"มสารอินทรีย&ระเหย 
บางชนิดส"งผลต"อสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศส่ิงแวดล อม ซ่ึงต องเสียค"าใช จ"ายในการบําบัดสูง ส"งผลเสียต"อ
เศรษฐกิจ 



-๔๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การดําเนินงาน หลายหน"วยงานให ความสําคัญกับการติดตามเฝ:าระวัง แก ไขป�ญหาคุณภาพนํ้าบาดาล 
เพื่อให คุณภาพนํ้าบาดาลอยู"ในเกณฑ&มาตรฐานและสามารถใช ประโยชน&โดยไม"กระทบต"อสุขภาพของ
ประชาชนโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี  

(๑) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเฝ:าระวังและติดตามในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการปนเป��อน เช"น เหตุอุทกภัยท่ี
เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีทางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ติดตามสถานะของบ"อนํ้าบาดาล รวมท้ังสํารวจบ"อนํ้าบาดาลท่ีต องเปKาล างบ"อ เพื่อให ประชาชนมีนํ้าสะอาดใช 
อุปโภค-บริโภคได ทันที เม่ือสถานการณ&อุทกภัยบรรเทาลง เป0นต น 

(๒) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลดําเนินการสร างเครือข"ายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลภายใต 
โครงการเสริมสร างองค&ความรู ด านนํ้าบาดาลและเครือข"าย เพื่อการบริหารนํ้าบาดาลอย"างย่ังยืน 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&คุณภาพนํ้าบาดาลท่ีได กล"าวมาข างต น ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
(๑) ส"งเสริมการอนุรักษ&และการจัดการแหล"งนํ้าบาดาล เครือข"ายรักษ&นํ้าบาดาลท้ังในระดับชุมชน

และกลุ"มผู ใช นํ้าประเภทต"างๆ รวมท้ังการใช ประโยชน&จากแหล"งนํ้าบาดาลให เกิดประโยชน&และความม่ันคง
สูงสุด 

(๒) จัดทําฐานข อมูลเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ และพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
บุคลากร รวมท้ังบูรณการการทํางานระหว"างหน"วยงานต"างๆ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๑) กําหนดมาตรการส"งเสริม การวางแผน การจัดสรร การกํากับ การอนุรักษ& รวมท้ังมาตรการ
ควบคุมคุณภาพนํ้าบาดาลในแต"ละพื้นท่ี ตลอดจนออกมาตรการควบคุมพื้นท่ีแอ"งนํ้าบาดาล 

(๒) กําหนดนโยบายการจัดการนํ้าบาดาลอย"างย่ังยืนด วยการมีส"วนร"วมของชุมชน เพื่อให เกิดการใช นํ้า
อย"างสมดุล รวมท้ังสร างเครือข"ายการเฝ:าระวัง 

๒.๘.๖ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย 

๒.๘.๖.๑ ขยะมูลฝอย 

สถานการณ- พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศประมาณ ๒๗.๓๗ ล านตัน หรือ 
๗๔,๙๙๘ ตันต"อวัน เพิ่มข้ึนร อยละ ๑.๑๓ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเกิดข้ึน ๒๗.๐๖ ล านตัน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
ของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง แต"อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต"อคนลดลงจาก ๑.๑๔ กิโลกรัมต"อ
คนต"อวัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป0น ๑.๑๓ กิโลกรัมต"อคนต"อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเป0นขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔.๘๖ ล านตัน (ร อยละ ๑๘) และในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ประมาณ ๒๒.๕๑ 
ล านตัน (ร อยละ ๘๒) 



-๕๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไป
กําจัดอย"างถูกต องเพิ่มข้ึนร อยละ ๒๒ จาก ๙.๕๗ ล านตัน เป0น ๑๑.๖๙ ล านตัน หรือ ๓๒,๐๖๙ ตันต"อวัน คิด
เป0นร อยละ ๔๓ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ขยะมูลฝอยอีกส"วนถูกนํากลับมาใช ประโยชน&เพิ่มข้ึน
ร อยละ ๔๗ จาก ๕.๘ ล านตัน เป0น ๘.๕๑ ล านตัน หรือ ๒๓,๓๒๐ ตันต"อวัน คิดเป0นร อยละ ๓๑ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ทําให ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอย"างไม"ถูกต อง ลดลงร อยละ ๓๙ จาก 
๑๑.๖๙ ล านตัน เป0น ๗.๑๗ ล านตัน หรือ ๑๙,๖๕๗ ตันต"อวัน คิดเป0นร อยละ ๒๖ ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยชุมชนทั้งหมด (รูปที่ ๘) 

รูปท่ี ๘  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน การนําไปใช(ประโยชน- การกําจัดอย6างถูกต(อง และ 
ขยะมูลฝอยท่ีไม6ได(รับการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๑) 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนทั้งสิ้น ๓,๑๐๑ แห"ง เป}ดดําเนินการจํานวน 
๒,๘๖๗ แห"ง และป}ดดําเนินการแล ว ๒๓๔ แห"ง เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่เป}ดดําเนินการ พบว"า ดําเนินการได อย"างถูกต อง ๖๗๗ ระบบ และดําเนินการ
ไม"ถูกต อง ๒,๒๓๗ ระบบ ในจํานวนน้ีมีการนําขยะมูลฝอยไปใช เป0นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ:า โดยมีโรงไฟฟ:า
จากขยะที่ก"อสร างแล วเสร็จ ๓๒ แห"ง ใช เทคโนโลยีเตาเผา กxาซชีวภาพจากหลุมฝ�งกลบ และระบบหมักไม"ใช 
ออกซิเจนได ปริมาณพลังงานไฟฟ:า ๑๙๐.๔๙๑ เมกะวัตต&  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช ประโยชน&  ๘.๕๒ ล านตัน หรือร อยละ ๓๑ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน แบ"งเป0นการใช ประโยชน&จากขยะรีไซเคิล ๗.๑๕ ล านตัน (ร อยละ ๘๔) ซ่ึงถูกคัด
แยกจากต นทางตั้งแต"บ านเรือน ส"วนมากเป0น แก ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ส"วนการใช ประโยชน&
จากขยะอินทรีย& ๑.๒๖ ล านตัน (ร อยละ ๑๔.๘) โดยการทําปุ�ยหมักอินทรีย& หรือนํ้าหมักชีวภาพใช บํารุงดินเพื่อ



-๕๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเกษตร หรืออาหารสัตว& และการผลิตกxาซชีวภาพในชุมชนเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ท้ังน้ี การนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใช ประโยชน& ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีการนําขยะมูลฝอยไปใช 
ประโยชน& ๕.๘๑ ล านตัน เน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาลท่ีกําหนดให การแก ไขป�ญหาขยะมูลฝอยเป0นวาระ
แห"งชาติโดยถือเป0นเร่ืองท่ีสําคัญให นําหลักการ ลด ใช ซํ้า และนํากลับมาใช ใหม"มาใช ในการจัดการมากข้ึน  

การใช ประโยชน&วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว"ามีปริมาณขยะประเภทแก ว 
กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม และยาง เกิดข้ึน ๑๗.๔๒ ล านตัน มีการนําของเสียกลับมาใช ประโยชน&ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป0นการแปรรูปและการใช ซํ้า ๑๑.๘๗ ล านตัน หรือร อยละ ๖๘ ปริมาณการนําวัสดุกลับมาใช 
ประโยชน&ใหม" ข้ึนอยู"กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐ เช"น มาตรการลดภาษี การ
สนับสนุนทางการค าการส"งออก การส"งเสริมสินค ารีไซเคิลหรือสินค าท่ีเป0นมิตรต"อส่ิงแวดล อม รวมท้ังการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต"อสังคมและส่ิงแวดล อมขององค&กร ซ่ึงการนําของเสียกลับมาใช 
ประโยชน&จะลดใช ทรัพยากรและประหยัดต นทุนในการนําของเสียไปกําจัด ส"วนวัสดุรีไซเคิลในภาค 
อุตสาหกรรมท่ีมีการนํากลับมาใช ประโยชน& ๑๑.๘๗ ล านตัน เป0นการซ้ือขายในชุมชน ๗.๑๖ ล านตัน (ร อยละ 
๖๐) อีกส"วนหน่ึงเป0นการแลกเปล่ียนระหว"างอุตสาหกรรมโดยกลุ"มผู ผลิต ผู นําเข า หรือผู จําหน"ายสินค า รวมท้ัง
การเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ&หรือผลิตภัณฑ&ผ"านระบบการมัดจําคืนเงิน ๔.๗๑ ล านตัน (ร อยละ ๔๐) ท้ังน้ี 
สัดส"วนการนําของเสีย/วัสดุรีไซเคิลภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช ประโยชน&จากการแลกเปล่ียนระหว"าง
อุตสาหกรรมค"อนข างคงท่ี ส"วนอัตราการซ้ือขายวัสดุรีไซเคิลในชุมชนมีปริมาณเพิ่มข้ึน จากนโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต แผนแม"บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปE (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซ่ึง
วัสดุรีไซเคิลเหล"าน้ีจะส"งต"อไปยังภาคอุตสาหกรรม  

ผลกระทบ ป�ญหาขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึน ส"วนหน่ึงเกิดจากการใช ทรัพยากรหรือวัตถุดิบเป0นบรรจุ
ภัณฑ&ที่เกินจําเป0น เพราะยังไม"มีกฎระเบียบควบคุมสินค าและการออกแบบบรรจุภัณฑ&ที่จะกลายมาเป0นขยะให 
น อยลง ความตระหนักและพฤติกรรมประชาชน รวมถึงกลไกท่ีทําให เกิดการคัดแยกท่ีต นทาง การดําเนินงาน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยยังไม"ถูกต อง รวมถึงระบบการบริหารจัดการของเสียอันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการ
ลักลอบท้ิงกากของเสีย ไฟไหม บ"อขยะ และการขนส"งสารเคมี จังหวัดท่ีเกิดเหตุบ"อยคร้ังท่ีสุด คือ จังหวัดระยอง 
(๑๓ คร้ัง) รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี (๙ คร้ัง) จังหวัดสมุทรปราการ (๔ คร้ัง) นครราชสีมา (๔ คร้ัง) 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี (๓ คร้ัง)  

การดําเนินงาน ท่ีผ"านมาของหน"วยงานเพื่อบริหารจัดการและแก ป�ญหาขยะมูลฝอย มีดังน้ี 

(๑) กรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล อม ร"วมกับกรมควบคุมมลพิษได จัดพิธีลงนามบันทึกความร"วมมือ 
(MOU) การขับเคล่ือนการเลิกใช พลาสติกหุ มฝาขวดนํ้าดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) ร"วมกับสมาคม
อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย สมาคมผู ค าปลีกไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบันพลาสติก สภา
อุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ& สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน



-๕๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค เพื่อสร างจิตสํานึกให กับทุกคนเพื่อให เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ช"วยกันลดการใช ผลิตภัณฑ&พลาสติกท่ีไม"จําเป0น  

(๒) กรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานส่ิงแวดล อมภาคท่ี ๑-
๑๖ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด และองค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน ๑๔๓ 
แห"ง บูรณาการทํางานร"วมกันในการผลักดันและขับเคล่ือนการแก ไขป�ญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบาย
รัฐบาล ภายใต   “โครงการเมืองสวยใส ไร มลพิษ (Clean & Green City)”พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค&&เพื่อ
จัดทําข อมูลการสํารวจและประเมินสถานภาพของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ รวมท้ังการประเมิน
ปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกค าง ผลักดันให เกิดพื้นท่ีต นแบบท่ีมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสม ตั้งแต"การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตต นทาง การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต อง และผลักดันให เกิดศูนย&&รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนประจําจังหวัด โดยมี
พื้นท่ีต นแบบท่ีผ"านการประเมิน ๓ ด าน (คัดแยก/เก็บขน/กําจัด) จํานวน ๖๐ แห"ง  

(๓) กระทรวงมหาดไทย ให ทุกจังหวัดเร"งดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร ขยะ” โดยใช 
หลัก 3Rs โดยในส"วนกลางได จัดตั้ง “ศูนย&ปฏิบัติการประเทศไทยไร ขยะ” ข้ึนเพื่อบูรณาการการทํางานของส"วน
ราชการท่ีเกี่ยวข องกับการจัดการขยะ และจัดทําฐานข อมูลกลางด านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
กํากับติดตาม เร"งรัดการปฏิบัติงานของส"วนราชการและจังหวัด รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานให 
คณะรัฐมนตรีทราบอย"างต"อเน่ือง โดยมีกรมส"งเสริมการปกครองท องถ่ินเป0นหน"วยงานหลักในการดําเนินงาน
บูรณาการร"วมกับหน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข อง ท่ีผ"านมา ได มีการแต"งตั้งคณะทํางานด านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน เพื่อเป0นกลไกในการขับเคล่ือน
งานในพื้นท่ี โดยจังหวัดจะทําหน าท่ีชี้แจงทําความเข าใจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ให กับทุกภาคส"วนในพื้นท่ีได รับทราบและจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให สอดคล องกับเป:าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ รวมท้ังจัดทําบันทึกข อตกลงความร"วมมือร"วมกันระหว"างส"วนราชการและองค&กรปกครอง
ส"วนท องถ่ินในพื้นท่ี โดยกําหนดมาตรการท่ีจะดําเนินการเพื่อแก ไขขยะมูลฝอยในจังหวัดท้ังขยะใหม"และขยะ
เก"า เช"น การรณรงค&ประชาสัมพันธ&และการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายใต หลัก 3Rs การจัดกิจกรรม 
big cleaning ช"วยกันทําให พื้นท่ีสาธารณะ ตลาด ถนนสายหลัก สายรองมีความสะอาดและเป0นระเบียบ
เรียบร อย กิจกรรมการตรวจตลาดสะอาดตามมาตรฐานสากล กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน เป0นต น ในส"วน
ของการจัดการกับขยะเก"าจะมีการสํารวจข อมูลปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีเพื่อจัดทํา
ฐานข อมูลท่ีถูกต องเพื่อนํามาใช บริหารจัดการขยะต"อไป  

๒.๘.๖.๒ ของเสียอันตราย 

สถานการณ- จากการสํารวจและคาดการณ&ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบของเสียอันตรายเกิดข้ึนจํานวน 
๖๑๘,๗๐๐ ตัน เพิ่มข้ึนร อยละ ๒ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ส"วนใหญ"เป0นซากผลิตภัณฑ&เคร่ืองใช ไฟฟ:าและ
อิเล็กทรอนิกส& (Waste from Electricaland Electronic Equipment: WEEE) จํานวน ๔๐๑,๓๐๐ ตัน หรือ
ร อยละ ๖๕ และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน เช"น แบตเตอร่ี ถ"านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี 



-๕๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระป�องสเปรย& เป0นต น โดยของเสียอันตรายจํานวน ๒๑๖,๖๐๐ ตัน หรือร อยละ ๓๕ ได รับการจัดการอย"าง
ถูกต อง ๖๐,๖๐๐ ตัน หรือร อยละ ๑๐ ของเสียอันตรายจากชุมชนยังถูกท้ิงปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไปเน่ืองจาก
ระบบคัดแยก เก็บ รวบรวม และขนส"งไปกําจัดยังไม"ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ในขณะท่ี กากของเสียอุตสาหกรรมใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข าสู"ระบบการจดัการท้ังหมด ๓๒.๙๕ ล านตัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๔.๓๙๘ ล านตัน) แบ"งเป0นกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได  ๑.๙๕ ล านตัน หรือร อยละ ๖ และกาก
อุตสาหกรรมท่ีไม"เป0นอันตรายจัดการได  ๓๑ ล านตัน หรือร อยละ ๙๔ ท้ังน้ี สัดส"วนการกระจายตัวของโรงงาน
บําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม ศักยภาพการรองรับ และการกระจายตัวในแต"ละภูมิภาค พบว"า ภาคตะวันออก
มีสัดส"วนระหว"างผู ก"อกําเนิดของเสียและผู รับบําบัดกําจัดในสัดส"วนท่ีสูงกว"าภาคอ่ืน รองลงมาเป0นภาคกลาง 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต  ตามลําดับ  

การใช ประโยชน&จากกากของเสียอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช ประโยชน&
ในภาคอุตสาหกรรม ๒๐.๘๔ ล านตัน โดยวิธีต"างๆ อาทิ นํามาใช ซํ้า ทําเชื้อเพลิงผสม เป0นวัตถุดิบทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต& เป0นเชื้อเพลิงทดแทน ถมทะเลหรือท่ีลุ"ม โดยเป0นกากอุตสาหกรรมอันตราย ๐.๘๕ ล านตัน
และกากอุตสาหกรรมไม"อันตราย ๑๙.๙๙ ล านตัน ในส"วนการลักลอบท้ิงกากของเสีย พ.ศ. ๒๕๖๐ เกิดข้ึน ๗ คร้ัง 
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี โดยเป0นการลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม
บริเวณบ"อดินเก"า และบริเวณข างถนนท่ีเป0นเส นทางขนส"งท่ีลับตาคน ในขณะท่ี การลักลอบท้ิงรวมกับบ"อฝ�ง
กลบขยะมูลฝอยท่ัวไปส"วนใหญ"มีแหล"งท่ีมาจากผู ประกอบการท่ีรับขนส"งและกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
โดยไม"ได รับอนุญาต และโรงงานรับกําจัดและรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีลักลอบดําเนินการอย"างผิด
กฎหมาย ซ่ึงหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องได ร"วมกันทําการตรวจสอบสืบสวนหาผู กระทําผิด แจ งให ทําการแก ไขและขน
ย ายเพื่อนําไปบําบัดและกําจัดให เป0นไปอย"างถูกต องต"อไป  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณนําเข าขยะอิเล็กทรอนิกส&ตามอนุสัญญาบาเซลว"าด วยการควบคุมการ
เคล่ือนย ายและการกําจัดของเสียอันตรายข ามแดน ๕๓,๒๙๐.๖๐ ตัน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ ท่ีมี
การนําเข าขยะอิเล็กทรอนิกส& ๑,๔๔๕.๒๑-๔,๒๔๖.๗๓ ตัน สําหรับ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) 
มีการนําเข าแล ว ๓๗,๗๙๙.๕๓ ตัน อีกท้ังจากข อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข อมูล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 
ซ่ึงเป0นผู ออกใบอนุญาตการนําเข าขยะอิเล็กทรอนิกส& พบว"า มีโรงงานท่ีได รับใบอนุญาตให จัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส&จากการนําเข าจํานวน ๗ ราย โดยมีเพียง ๒ ราย ท่ีโรงงานดําเนินการถูกต องตามข อกําหนดของ
อนุสัญญาบาเซล ซ่ึงท้ังสองโรงงานมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส&ท่ีได รับอนุญาตให นําเข ารวม ๓,๖๖๗.๔๐ ตัน 
คิดเป0นร อยละ ๑.๓๗ ของปริมาณท่ีได รับอนุญาตให นําเข าท้ังหมด ๒๖๖,๕๐๗.๔๐ ตัน 

ผลกระทบ ของเสียอันตรายมีผลกระทบต"อชีวิตของมนุษย&และสัตว&ตลอดจนส่ิงแวดล อมอ่ืนๆ อย"าง
มาก หากมีการเก็บหรือกําจัดท้ิงไม"ถูกหลักวิชาการ อาจทําให เกิดอันตรายต"อสุขภาพอนามัยของมนุษย&และ
ส่ิงแวดล อมได  การสัมผัสหรือเกี่ยวข องกับของเสียท่ีเป0นอันตราย ซ่ึงประกอบด วยสารพิษท่ีเป0นสารก"อมะเร็ง 
อาจทําให เกิดโรคมะเร็งได  โดยเฉพาะเม่ือได รับสารเหล"าน้ันเป0นเวลาติดต"อกันเป0นเวลานาน หรือถ าได รับสาร
เหล"าน้ันในปริมาณไม"มากพอท่ีจะทําให เกิดอาการอย"างเฉียบพลัน ก็อาจจะมีผลกระทบต"อโครงสร างของ



-๕๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครโมโซมทําให เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากน้ี การสะสมของสารพิษไว ในพืชหรือสัตว&แล ว
ถ"ายทอดไปตามห"วงโซ"อาหาร ในท่ีสุดอาจเป0นอันตรายต"อมนุษย&ซ่ึงนําพืชและสัตว&ดังกล"าวมาบริโภค ข อมูล
ผู ปKวยโรคจากพิษโลหะหนัก จากระบบคลังข อมูลด านการแพทย&&และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในปE พ.ศ. 
๒๕๕๙ พบผู ปKวยโรคจากพิษโลหะหนักจํานวน ๓๙ คน จาก ๑๘ จังหวัดท่ัว ประเทศ คิดเป0นอัตราปKวยต"อแสน
คน เท"ากับ ๐.๐๖ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘  

การดําเนินงาน ของหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องเพื่อบริหารจัดการและแก ไขป�ญหาของเสียอันตราย มีดังน้ี 

(๑) กรมควบคุมมลพิษร"วมกับหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง อาทิ สํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน&และกิจการโทรคมนาคมแห"งชาติ กรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล อม ผู ให บริการเครือข"ายและ 
ผู จําหน"ายโทรศัพท&มือถือรับคืนโทรศัพท&มือถือจากประชาชน หน"วยงาน องค&กรต"างๆ นํากลับไปรีไซเคิลเป0น
การขยายความรับผิดชอบของผู ผลิตในการจัดการกากของเสียอย"างถูกต องตามหลักวิชาการ และสร างให เกิด
ความคุ มค"าต"อการใช ทรัพยากร รายได จากการรีไซเคิลจะมอบให มูลนิธิหรือองค&กรเพื่อการกุศล โดยใน พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีปริมาณซากโทรศัพท&มือถือเก"าเกิดข้ึน ๑,๗๖๖ ตันต"อปE หรือ ๙,๘๐๐,๐๐๐ เคร่ือง สามารถเก็บ
รวบรวมได  ๓๑๕ ตันต"อปE หรือ ๑,๗๔๖,๐๐๐ เคร่ือง  

(๒) กรมควบคุมมลพิษได ดําเนินโครงการความร"วมมือหน"วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน 
ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนบ านเรือนและซากผลิตภัณฑ&เคร่ืองใช ไฟฟ:าและอิเล็กทรอนิกส& 
ภายใต แนวทาง “ประชารัฐร"วมใจ แยกท้ิงขยะอันตราย” โดยเพิ่มช"องทางอํานวยความสะดวกให ประชาชนใน
การแยกท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน สร างจิตสํานึกให ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกของเสียอันตราย
ตั้งแต"ต นทางจนถึงปลายทาง และเสริมสร างความร"วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตราย 
เร่ิมจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีให ผู จําหน"าย เช"น ห างสรรพสินค า ร านสะดวกซ้ือ เป0นต น มีส"วนร"วมในการ
จัดรูปแบบในการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน และนําไปบําบัดและกําจัดอย"างถูกหลักวิชาการต"อไป โดยมี
ของเสียอันตรายนําร"อง ๕ ประเภท ได แก" แบตเตอร่ีมือถือ ซากโทรศัพท&มือถือ หลอดฟลูออเรสเซนต& 
ถ"านไฟฉาย และภาชนะปนเป��อนสารท่ีเป0นอันตราย เช"น กระป�องสเปรย& ซ่ึงมีจุดท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแล ว ๒,๗๑๘ แห"ง  

(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม แต"งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส&และเศษพลาสติกท่ีนําเข าจากต"างประเทศ และมอบให กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทํามาตรการ
เพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส&ท่ีถูกส"งไปยังโรงงานท่ีไม"ได รับอนุญาตตามอนุสัญญาบาเซลว"าด วยการควบคุม
การเคล่ือนย ายและการกําจัดของเสียอันตรายข ามแดน คือ ระงับการอนุญาตการนําเข าขยะอิเล็กทรอนิกส&ท่ีมี
การนําเข าอย"างไม"ถูกต องและผลักดันให กลับสู"ประเทศต นทางรวมท้ังจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส&ให ถูกต องตาม
หลักวิชาการ 

 

 



-๕๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๘.๖.๓ มูลฝอยติดเช้ือ  

สถานการณ- คาดการณ&ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว& และห องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ๒๖,๘๖๓ แห"ง รวม
ท้ังส้ิน ๕๗,๙๕๔ ตัน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒,๓๐๘ ตัน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจะดําเนินการท้ัง
การจ างบริษัทเอกชนดําเนินการ ราชการส"วนท องถ่ินดําเนินการ และสถานพยาบาลกําจัดเอง ณ แหล"งกําเนิด 
สามารถกําจัดได  ๕๑,๓๐๐ ตัน (ร อยละ ๘๘.๕๒) ซ่ึงวิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีใช กันในป�จจุบันมากท่ีสุด คือ
การเผา โดยมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค&กรปกครองส"วนท องถ่ินจํานวน ๗ แห"ง เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ
เอกชนจํานวน ๔ แห"ง และเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ๖๒ แห"ง ท้ังน้ี เตาเผามูลฝอยติดเชื้อส"วน
ใหญ"ยังไม"มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศให เป0นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข อง อีกท้ังมูลฝอยติดเชื้อท่ีหายไปจาก
ระบบอาจเกิดจากการกําจัดเองโดยเตาเผาของโรงพยาบาลหรือกําจัดด วยวิธีอื่น  

ผลกระทบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยังประสบป�ญหาตั้งแต"แหล"งกําเนิด เน่ืองจากความไม"สมบูรณ&
ของระบบคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล สภาพเตาเผาท่ีชํารุด และไม"มีการตรวจวัดมาตรฐานอากาศ
เสียจากปล"องควันตามกฎหมาย อีกท้ังราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป0นผลให สถานพยาบาลมีแนวโน มในการส"งมูล
ฝอยติดเชื้อให เอกชนกําจัดนอกสถานพยาบาลมากข้ึน ซ่ึงขยะติดเชื้อท่ีกําจัดไม"ถูกวิธีจะแพร"กระจายเชื้อโรค
และส"งผลกระทบต"อสุขภาพประชาชน เช"น โรคท องร"วง เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด& โรคบิด บาดทะยัก ไวรัส
ตับอักเสบ และโรคเอดส&  

การดําเนินงาน ของหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องเพื่อบริหารจัดการและแก ไขป�ญหาของมูลฝอยติดเชื้อ มีดังน้ี 

(๑) กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนแม"บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อใช เป0น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศให มีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน โดยมีการบูรณาการการดําเนินงานร"วมกันระหว"างหน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อให สอดคล องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ มีการจัด
สัมมนาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย เพื่อให ภาคีเครือข"ายและหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง
รับทราบนโยบายและช"วยกันขับเคล่ือนนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ รวมท้ังบูรณา
การความร"วมมือการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให บรรลุตามเป:าหมายท่ีกําหนดไว  

(๒) กรมอนามัยและศูนย&อนามัยต"างๆ จัดโปรแกรมการกํากับการขนส"งมูลฝอยติดเชื้อ ประสานการ
ทํางานร"วมกันในระดับเขตกับการพัฒนาระบบเฝ:าระวังเกี่ยวกับเร่ืองมูลฝอยติดเชื้ออย"างครบวงจร ได แก" แยก
ส่ิงท่ีจะ Reuse, Recycle ออกมาจากมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอย สถานท่ีเก็บมูลฝอยก"อนท่ีจะนําไปกําจัด
ข้ันสุดท าย การเคล่ือนย ายภายในโรงพยาบาลและการเคล่ือนย ายจากโรงพยาบาลเพื่อไปยังแหล"งกําจัดมูลฝอย
ข้ันสุดท าย และการกําจัดข้ันสุดท ายแม จะไม"ได เป0นผู กําจัดเองแต"ก็ต องม่ันใจในกระบวนการว"าโรงพยาบาลมี
ระบบการคัดเลือกและควบคุมกํากับให มูลฝอยท่ีเคล่ือนออกจากโรงพยาบาล ได รับการเคล่ือนย ายและกําจัด
ข้ันสุดท ายอย"างถูกต องตามหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดล อม 



-๕๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน สําหรับองค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน" ในการดําเนินงานตามแผนแม"บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

(๔) สํานักส่ิงแวดล อม กรุงเทพมหานคร จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามสถานบริการสาธารณสุขท่ีเข าร"วม
โครงการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อกับกรุงเทพมหานคร จํานวนกว"า ๓,๐๐๐ แห"ง จากท้ังหมดท่ีมีอยู"ในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ ด วยงบประมาณจัดสรรงบ ๒๔๐ ล านบาท เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเพิ่มข้ึนจากท่ีมีอยู"เดิม 
เพื่อรองรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน 

๒.๘.๖.๔ สารอันตราย 

สถานการณ- พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยนําเข าสารเคมีจากต"างประเทศ ๘.๙๑ ล านตัน เพิ่มข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๐.๙๔ ล านตัน (ร อยละ ๑๒.๗๔) ซ่ึงส"วนใหญ"เป0นสารเคมีท่ีใช ในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม (ร อยละ ๖๑) และมีการส"งออกสารเคมี จํานวน ๕.๗๙ ล านตัน (ร อยละ ๓๙) โดยส"วนใหญ"เป0น
สารเคมีที่ใช ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซ่ึงมีการนําเข าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท้ังหมด ๑๙๘,๓๑๗ ตัน เพิ่มข้ึนร อยละ ๒๓ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประเภทของวัตถุอันตรายท่ีนําเข าสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได แก" สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง และสารป:องกันกําจัดโรคพืช ตามลําดับ ในส"วนสาร
อันตรายท่ีมีการนํามาใช ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ การนําเข าสารอันตรายท่ีมีการนํามาใช ใน
ภาคอุตสาหกรรม ๑๐ อันดับแรก มีปริมาณรวม ๒,๗๖๕,๐๑๔.๐๐๒ ตัน ลดลงร อยละ ๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมท่ีนําเข าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได แก" เมทานอล กรดซัลฟูริก และ 
เอทิลีนไดคลอไรด& ตามลําดับ  

ผลกระทบ การสัมผัสสารท่ีเป0นอันตราย ซ่ึงประกอบด วย สารพิษท่ีเป0นสารก"อมะเร็ง อาจทําให เกิด
โรคมะเร็งได  เม่ือได รับสารเหล"าน้ัน เป0นเวลาติดต"อกันนานๆ อาทิ การหายใจเอาอากาศท่ีมีสารพวกไดออกซิน 
เบนซิน ฟอร&มาลดีไฮด&เข าไป การกินอาหาร หรือนํ้าท่ีปนเป��อนด วยสารเคมีพวกยาฆ"าแมลง นอกจากจะเป0น
อันตรายต"อมนุษย&แล ว ยังเป0นอันตรายต"อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท้ังพืชและสัตว& ทําให เจ็บปKวยและตายได เช"นกัน หรือ
ถ าได รับสารเหล"าน้ันในปริมาณไม"มากพอ ท่ีจะทําให เกิดอาการอย"างเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบต"อโครงสร าง
ของโครโมโซม ทําให เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากน้ี การสะสมของสารพิษไว ในพืช หรือสัตว&
แล วถ"ายทอดไปตามห"วงโซ"อาหาร ในท่ีสุดอาจเป0นอันตรายต"อมนุษย&ซ่ึงนําพืช และสัตว&ดังกล"าวมาบริโภค โดย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู ได รับผลกระทบจากเหตุการณ&ด านสารเคมีท้ังหมด ๒๒๒ ราย จําแนกเป0นผู ได รับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ&จํานวน ๒๐๘ ราย และผู เสียชีวิตจํานวน ๑๔ ราย  

การดําเนินงาน ประเทศไทยได ลงนามต"ออนุสัญญารอตเตอร&ดัมฯ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ& ๒๕๔๕ 
และมีผลบังคับใช  ตั้งแต"วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ& ๒๕๔๗ และลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮล&มว"าด วยสารมลพิษท่ี
ตกค างยาวนาน เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และให สัตยาบันเป0นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลว"าด วยการ
ควบคุมการเคล่ือนย ายข ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และมีผล
บังคับใช  ตั้งแต"วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ& ๒๕๔๑ โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน าท่ีเป0นศูนย&ประสานงานอนุสัญญาฯ 



-๕๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ท่ีแต"งตั้งโดยคณะกรรมการส่ิงแวดล อมแห"งชาติ เป0น
กลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี ๘ เม่ือวันท่ี 
๒๔ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมท้ังทําการภาคยานุวัติเข าร"วมเป0นภาคี
สมาชิกอนุสัญญามินามาตะว"าด วยปรอท เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช ตั้งแต"วันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ และได มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๓-๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตรายท่ีได กล"าวมาข างต น 
ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

๑) พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ และสามารถดําเนินการใช ได จริง เหมาะสมกับ
ชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ตั้งแต"การคัดแยกขยะด วยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ การใช 
เทคโนโลยีการลดความชื้นในขยะท่ีมีความชื้นสูงและให ความร อนน อย และเทคโนโลยีการแปลงขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรมท่ีไม"อันตรายเป0นเชื้อเพลิงคุณภาพดีในการนําไปผลิตไฟฟ:า 

๒) สนับสนุนให ผู ผลิตออกแบบสินค าอิเล็กทรอนิกส&ท่ีสะอาดปราศจากสารเคมีอันตรายท่ีมีอายุ
ยาวนานข้ึน สามารถรีไซเคิลได ง"ายและปลอดภัย 

๓) ส"งเสริมการใช ประโยชน&&จากกากอุตสาหกรรมในโรงงาน เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีต อง
กําจัด โดยการให ความรู และความเข าใจแก"ภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการกากอุตสาหกรรม 

๔) ให ความสําคัญกับการพิจารณาข้ึนทะเบียนกลุ"มวัตถุอันตรายท่ีมีความปลอดภัย โดยพิจารณา
กลุ"มที่มีความเป0นพิษน อยเป0นลําดับสําคัญ 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑)  ส"งเสริมการคัดแยกขยะ และการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะด วยการให ความรู  
และการบังคับใช กฎหมายอย"างเข มงวด เพื่อมุ"งสู"การจัดการขยะอย"างย่ังยืน  

๒)  ลดข้ันตอนและระยะเวลาสําหรับโครงการผลิตไฟฟ:าจากขยะขนาดใหญ"ท่ีร"วมลงทุนระหว"างรัฐ
กับเอกชนท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให เอกชนร"วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช เวลานาน
และมีกฎระเบียบหลายอย"างท่ีไม"เอ้ือต"อการดําเนินการของผู ประกอบการ 

๓)  สนับสนุนมีการร"วมลงทุนระหว"างภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินการจัดตั้งศูนย&กําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อให ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อสร างเครือข"ายในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ บําบัดหรือกําจัดมูลฝอยติดเชือ้
ได อย"างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มระบบการติดตามการขนถ"ายขยะติดเชื้อให สามารถตรวจสอบได  

๔)  จัดหาแนวทางและมาตรการท่ีเป0นรูปธรรมทางกฎหมายและมาตรการจูงใจท่ีจะนําไปสู"การลด
การปลดปล"อยมลพิษตกค างยาวนานจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและกิจกรรมต"างๆ 



-๕๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕) จัดเก็บค"าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ& ค"าธรรมเนียมผลิตภัณฑ&ท่ีกําจัดยาก และเร"งรัดการออก
กฎหมายเพื่อขยายบทบาทและความรับผิดชอบของภาคเอกชน (ผู ผลิต) ในการจัดการของเสียอันตราย
ประเภทซากผลิตภัณฑ&เคร่ืองใช ไฟฟ:า และอุปกรณ&อิเล็กทรอนิกส& 

๖) ออกมาตรการห ามดําเนินการสถานท่ีกําจัดขยะท่ีไม"ถูกต อง โดยองค&กรปกครองส"วนท องถ่ินต อง
ไม"มีการเทกองกลางแจ งภายใน ๕ ปE (No Open Dump) 

 ๒.๙ สิ่งแวดล(อมชุมชน 

สถานการณ- ประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๒.๗๐ ล านคน 
โดยเพิ่มข้ึนเล็กน อยจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวน ๒๒.๖๒ ล านคน จํานวนประชากรท่ีเข าสู"เมืองมีแนวโน ม
เพิ่มข้ึน ส"งผลให จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีจํานวนเพิ่มข้ึน อย"างไรก็ตาม 
จํานวนชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร มีจํานวนลดลงเหลือ ๖๖๘ ชุมชน จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมี ๖๗๐ ชุมชน 
สําหรับพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีท้ังหมด ๒๓,๒๔๙ ไร" คิดเป0นพื้นท่ี 
สีเขียวต"อประชากร ๖.๕๔ ตารางเมตรต"อคน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยท่ีสัดส"วนพื้นท่ีสีเขียวต"อคนของ
กรุงเทพมหานครยังคงต่ํากว"าท่ีองค&การอนามัยโลกระบุอัตราพื้นท่ีสีเขียวต"อจํานวนประชากรในเมืองควรอยู"ที่ 
๙ ตารางเมตรต"อคน ส"วนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครมีเทศบาลนครจํานวน ๒๕ แห"ง จาก ๓๐ แห"ง มีพื้นท่ี 
สีเขียวต"อจํานวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต"อคนข้ึนไป นอกจากน้ี จากการขยายตัวด านเศรษฐกิจอย"าง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต องการของประชาชนในประเทศทําให เกิดป�ญหามลพิษต"างๆ รวมถึงเร่ืองมลทัศน&
หรือมลภาวะทางสายตาหรือทัศนอุจาดท่ีเป0นป�ญหาส่ิงแวดล อมในชุมชนเมือง ซ่ึงจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ท่ีได พิจารณาผลการตรวจสอบการดําเนินงานกรณี
การบังคับใช กฎหมายควบคุมอาคารกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท พบว"า อาคารส"วน
ใหญ"ไม"ย่ืนรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด มีจํานวน ๒,๗๖๕ แห"ง จากท้ังหมด 
๓,๓๗๒ แห"ง คิดเป0นร อยละ ๘๒.๐๐ ส"งผลกระทบให เกิดความเส่ียงต"อความไม"ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย&สิน
ของประชาชนท่ีอยู"อาศัย นอกจากน้ี มีการตรวจสอบการติดตั้งป:ายโฆษณาขนาดใหญ"ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีมีอยู"เดิมและท่ีสร างใหม" จํานวน ๑,๐๖๗ ป:าย พบว"า มีป:ายผิดกฎหมายจํานวน ๒๔๒ ป:าย 
คิดเป0นร อยละ ๒๒.๖๘ ของป:ายท้ังหมด (ก"อสร างโดยไม"ได รับอนุญาต จํานวน ๒๑๒ ป:าย และก"อสร างผิดแบบ 
จํานวน ๓๐ ป:าย) ป�จจุบันยังคงมีการฝKาฝ�นใช ประโยชน&ป:ายโฆษณาผิดกฎหมาย  

ผลกระทบ จากการขยายตัวของความเป0นเมืองท่ีกระจายออกไปมากข้ึน พื้นท่ีเกษตรกรรมถูก
เปล่ียนเป0นส่ิงก"อสร างชนิดต"างๆ อย"างรวดเร็ว แต"การพัฒนาเหล"าน้ีขาดการควบคุมโดยผังเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส"งผลให พื้นท่ีแถบชานเมือง ท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีรองรับนํ้า กลายมาเป0นพื้นท่ีเมือง
อย"างรวดเร็วโดยไม"สัมพันธ&กับการพัฒนาด านอ่ืนๆ เช"น ถนน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต"างๆ เป0นต น พื้นท่ี
ว"างและพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยู"บริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครมีแนวโน มลดลง สําหรับการพัฒนาพื้นท่ีสี
เขียว พบว"า การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานขนาดใหญ"มีผลต"อการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเช"นกัน เน่ืองจากต องมีการย าย
ต นไม หลบโครงสร างต"างๆ เช"น การก"อสร างระบบขนส"งมวลชนและการขยายผิวการจราจร เป0นต น ส"งผลให 
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การพัฒนาพื้นท่ีขาดการอนุรักษ&และจัดเตรียมพื้นท่ีสีเขียวให มีสัดส"วนท่ีเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชากรในเมือง ซ่ึงจะเห็นได ว"าพื้นท่ีสวนสาธารณะและสวนหย"อมท่ีประชาชนจะได รับผลประโยชน&
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยังมีจํานวนน อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน เช"น สิงคโปร&และมาเลเซีย เป0นต น
นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครได รับการร องเรียนจากประชาชนเป0นจํานวนมากในเร่ืองไม"ได รับความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการค าหาบเร"-แผงลอยบนทางเท า ไม"สามารถใช ทางเท าสัญจรไปมาได อย"างสะดวก 
รวมถึงป�ญหาความม่ันคงป�ญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด นอกจากน้ี การมีประชากรในเขตเมืองเพิ่มข้ึน 
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเขตเมืองยังส"งผลให เกิดป�ญหามลพิษต"างๆ เช"น ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศมีปริมาณ ๒๗.๓๗ ล านตัน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีปริมาณขยะ ๒๗.๐๖ ล านตัน และ
เม่ือเทียบอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต"อคน มีสัดส"วนลดลงเล็กน อยเหลือ ๑.๑๓ กิโลกรัมต"อคนต"อวัน จาก พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท่ีมีสัดส"วน ๑.๑๔ กิโลกรัมต"อคนต"อวัน โดยเป0นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครปริมาณ ๔.๘๘ 
ล านตัน คิดเป0นร อยละ ๑๘ และขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด มีปริมาณ ๒๒.๕๒ ล านตัน คิดเป0น
ร อยละ ๘๒  

การดําเนินงาน โดยหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องได มีการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการส่ิงแวดล อมชุมชน ดังน้ี 

๑) การจัดทํานโยบายและแผนต"างๆ โดยกรุงเทพมหานคร โดยสํานักผังเมืองอยู"ระหว"างการดําเนินการ
จัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให สอดคล องกับสภาพการณ&และสิ่งแวดล อมการ
พัฒนาเมืองที่เปล่ียนแปลงไป และประกาศเป0นกฎกระทรวงใช บังคับต"อเน่ืองจากกฎกระทรวงให ใช บังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ส"วนสํานักงานส"งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทําแผนปฏิบัติการวาระ
แห"งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ในระยะ ๕ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป0นการพัฒนาเมืองเพื่อ
การอยู"อาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพส่ิงแวดล อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดย
ร"วมกับ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักนโยบายและแผนการขนส"งและจราจร ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง  

๒) การอนุรักษ&และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม จัดทําแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย"างย่ังยืน สําหรับใช เป0นกรอบแนวทาง
สําหรับหน"วยงานและภาคส"วนท่ีเกี่ยวข อง เพื่อให สามารถอนุรักษ&และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีโล"ง 
ตลอดจนจัดประชุมผู ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําข อมูลมาประกอบการยกร"างแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพื้นท่ี 
สีเขียวอย"างย่ังยืน และจัดให มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นต"อ (ร"าง) แนวทางดังกล"าว เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร"เป0นกรอบแนวทางการดําเนินงานในลําดับต"อไป อีกท้ังดําเนินการพัฒนาระบบฐานข อมูล 
Thai Green Urban : TGU เพื่อใช เป0นแหล"งข อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการเมืองและพื้นท่ี 
สีเขียวประกอบด วยระบบฐานข อมูลย"อย ๓ ส"วน ได แก" (๑) ผลการปฏิบัติที่ดีด านส่ิงแวดล อม (๒) ต นแบบพื้นท่ี
สีเขียวในเมือง และ (๓) ปริมาณพื้นท่ีสีเขียวชุมชนของประเทศไทย  

๓) การจัดการขยะชุมชน โดยกรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล อมร"วมกับกรมควบคุมมลพษิ ลงนามบันทึก
ความร"วมมือ (MOU) การขับเคล่ือนการเลิกใช พลาสติกหุ มฝาขวดนํ้าดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) 
ร"วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย สมาคมผู ค าปลีกไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบัน
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พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ& สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค เพื่อสร างจิตสํานึกให กับทุกคนเพื่อให เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ช"วยกันลดการใช ผลิตภัณฑ&พลาสติกท่ีไม"จําเป0น ส"วนกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานส่ิงแวดล อมภาคท่ี  
๑-๑๖ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด และองค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน 
๑๔๓ แห"ง บูรณาการทํางานร"วมกันในการผลักดันและขับเคล่ือนให  เกิดการดําเนินงานแก ไขป�ญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต   “โครงการเมืองสวยใส ไร มลพิษ” พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดทําข อมูลการ
สํารวจและประเมินสถานภาพของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ในขณะท่ี กระทรวงมหาดไทยได แจ ง
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ทุกจังหวัดเร"งดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
ไร ขยะ” โดยใช หลัก 3Rs คือ การใช น อย (Reduce) ใช ซํ้า (Reuse) และนํากลับมาใช ใหม" (Recycle) โดยใน
ส"วนกลางได จัดตั้ง “ศูนย&ปฏิบัติการประเทศไทยไร ขยะ” ข้ึน เพื่อบูรณาการการทํางานของส"วนราชการท่ี
เกี่ยวข องกับการจัดการขยะ และจัดทําฐานข อมูลกลางด านการขยะมูลฝอยของประเทศ  

๔) การจัดการส่ิงแวดล อมภูมทัิศน& โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล อม 
ได ผลักดันให ภาคส"วนต"างๆ ท่ีเกี่ยวข องนํา “แผนจัดการส่ิงแวดล อมภูมิทัศน&เมืองสีเขียว เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ&” ไปปฏิบัติให เกิดผลสําเร็จเป0นรูปธรรม เพื่อให ภาคส"วนต"างๆ ท่ีเกี่ยวข องโดยเฉพาะภาครัฐได 
นําแผนดังกล"าวเป0นแนวทางและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล อม ให เจริญเติบโตไปพร อม
กันอย"างสมดุลโดยมีการจัดประชุมชี้แจงแผนดังกล"าว เพื่อสร างความรู  ความเข าใจและขยายผลให แก"ภาคส"วน
ต"างๆ ท่ีเกี่ยวข อง นอกจากน้ี ได จัดทําแผนจัดการส่ิงแวดล อมภูมิทัศน& ต นยางนาและต นข้ีเหล็ก บริเวณทาง
หลวงแผ"นดินหมายเลข ๑๐๖ (ถนนเชียงใหม"-ลําพูน) เพื่อเป0นการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช มาตรการ
คุ มครองส่ิงแวดล อม และเป0นกรอบแนวทางการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วน ในการส"งเสริมและรักษาต นยางนา
และต นข้ีเหล็กให คงอยู"คู"กับชุมชนในบริเวณดังกล"าวอย"างย่ังยืน และได จัดทําแผนจัดการส่ิงแวดล อมภูมิทัศน&
ต นยางนา บริเวณทางหลวงแผ"นดินหมายเลข ๓ (เดิม) ช"วงตําบลวันยาว ตําบลบ"อ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อให ส่ิงแวดล อมภูมิทัศน&ในบริเวณดังกล"าวมีความเป0นระเบียบเรียบร อย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายและ
ปลอดภัย ให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพัฒนาเป0นแหล"งท"องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืนต"อไป  

๕) กิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล อมเมืองและชุมชน โดยองค&การบริหารจัดการกxาซเรือนกระจก 
(องค&การมหาชน) ได จัดทําโครงการพัฒนาเมืองคาร&บอนต่ําผ"านระบบการจัดการเมืองอย"างย่ังยืน โดยเน นการ
ลงทุนโครงการในด านการจัดการขยะ ของเสีย การขนส"งท่ีย่ังยืน และพลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได จัดทําคําส่ัง
แต"งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางานผู อํานวยการโครงการ และสํานักงานเลขานุการโครงการพัฒนา
เมืองคาร&บอนต่ําผ"านระบบการจัดการเมืองอย"างย่ังยืน เพื่อให การดําเนินโครงการมีโครงสร างท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ  

๖) การจัดการส่ิงแวดล อมชุมชน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
ได จัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล อมเมืองและชุมชนย่ังยืน และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล อมเมืองและ
ชุมชนอย"างย่ังยืน มีองค&ประกอบสําคัญใน ๓ มิติ ได แก" (๑) มิติทรัพยากร เป0นผลของการดูแลรักษาส่ิงแวดล อม
ท่ีมีอยู"ในเมืองและชุมชนให คงไว เป0นฐานทรัพยากรอันมีค"าท่ีสามารถนํามาใช ประโยชน&ในการดํารงชีวิต และ
การประกอบสัมมาชีพของคนในเมือง (๒) มิติสิ่งแวดล อม เป0นผลของการจัดการส่ิงแวดล อมข างต นมิให เกิดเป0น
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ภาวะมลพิษ จนส"งผลกระทบกลับมายังคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและในชุมชน ประกอบด วย การจัดการนํ้า
เสีย ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ และคุณภาพเสียงและความส่ันสะเทือน (๓) มิติการพัฒนาเมืองและชุมชน 
เป0นผลของการกระทําของมนุษย& ซ่ึงเป0นผู กําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและชุมชน เพื่อดํารงไว ซ่ึงดุลยภาพ
ของธรรมชาติและมีความเหมาะสมกับการอยู"อาศัย ท้ังน้ีเพื่อให เมืองและชุมชนท่ีมีคุณภาพส่ิงแวดล อมท่ี
เหมาะสม ท้ังการอยู"อาศัย การดํารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ โดยมีคุณค"าต"อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
มนุษย& 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ส่ิงแวดล อมชุมชนท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการส่ิงแวดล อม
ชุมชนในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

๑) พัฒนาและปรับปรุงฐานข อมูลพื้นท่ีสีเขียวของประเทศ รวมถึงพื้นท่ีของเอกชนและพื้นท่ีอ่ืนๆ ให 
เป0นฐานข อมูลเดียวกัน โดยจัดทําฐานข อมูลของต นไม เพื่อจัดระเบียบและติดตามการเติบโตของต นไม  และทํา
ให ทราบเม่ือมีการเคล่ือนย ายหรือตัดต นไม เม่ือมีการก"อสร างหรือขยายพื้นท่ีจราจร 

๒) สร างแรงจูงใจให เอกชนเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี โดยใช เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร&หรือการให 
รางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณ โลห&รางวัล เป0นต น 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) เพิ่มความเข มงวดตามกฎกระทรวงว"าด วยการควบคุมป:ายหรือส่ิงท่ีสร างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งป:าย
ตามกฎหมายว"าด วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ให มากข้ึน เน่ืองจากยังพบป:ายโฆษณาท่ีผิดกฎหมายอยู"
มาก ส"งผลกระทบให เกิดความเส่ียงต"อความไม"ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชนท่ีอยู"อาศัยใกล เคียง 
โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๒) สนับสนุนให องค&กรปกครองส"วนท องถ่ินจัดทําแผนการจัดการส่ิงแวดล อมภูมิทัศน& หรือแผนการ
จัดการส่ิงแวดล อมชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาของท องถ่ินในระยะ ๔ ปE 

๒.๑๐  สิ่งแวดล(อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

๒.๑๐.๑ สิ่งแวดล(อมธรรมชาติ 

สถานการณ- พบว"า แหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ&แบ"งออกเป0น ๑๐ ประเภท ได แก" เกาะ แก"ง 
ชายหาด ภูเขา ถํ้า นํ้าตก ซากดึกดําบรรพ& ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา โปKงพุร อน และแหล"งนํ้า ซ่ึงเป0น
แหล"งธรรมชาติท่ีมีคุณค"าทางวิทยาการและสุนทรียภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อมมีแผนงานดําเนินการจัดทําเกณฑ&การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ&ราย
ประเภทให ครบท้ัง ๑๐ ประเภท เพื่อนําไปสู"การเป0นมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล อมในอนาคต ท่ีผ"านมาได 
ดําเนินการเสร็จส้ินไปแล ว รวม ๔ ประเภท ได แก" ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา นํ้าตกและ
ถํ้า จากการติดตามการประเมินตามเกณฑ&การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ&ใน พ.ศ. 



-๖๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ พบว"า ส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมอยู"ในระดับดี โดยเฉพาะแหล"งธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ&ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาท่ีผลการประเมินอยู"ในเกณฑ&ดีทั้งหมด 

 ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ&มีการจําแนกออกเป0น (๑) ภัยธรรมชาติ 
เช"น การกัดกร"อนท่ีเกิดจากลม ฝน แผ"นดินถล"ม หลุมยุบ นํ้าท"วม ดินโคลนถล"ม เป0นต น เป0นป�ญหาท่ียากจะ
ควบคุมได  (๒) ป�ญหาท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย& เป0นการกระทําท่ีรวดเร็วและมีระยะเวลาอย"างต"อเน่ือง 
เช"น การขีดเขียนแกะสลักบนหิน การเดินเหยียบยํ่าลงบนโครงสร างของหินท่ีมีลักษณะแปลกตาทําให สึกกร"อน
และแปรเปล่ียนรูปลักษณะไป นอกจากน้ีการขยายตัวของชุมชนเมือง การตั้งถ่ินฐานของมนุษย&เข ามาในเขต
ภูเขา เป0นการทําลายสภาพธรรมชาติและปKาไม บริเวณต นนํ้าลําธาร รวมถึงโครงสร างขนาดใหญ"ต"างๆ ท่ีรุกลํ้า
พื้นท่ีปKาบนภูเขา เช"น การตัดถนน การสร างรีสอร&ท ท่ีพักและส่ิงอํานวยความสะดวก การดัดแปลงและตกแต"ง
ภายในถํ้าท่ีไม"คํานึงถึงระบบนิเวศของถํ้าจะส"งผลกระทบต"อถํ้าโดยตรง 

การดําเนินงานโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม จัดทําเกณฑ&การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ& ได แก" ภูเขา นํ้าตก ถํ้า และธรณีสัณฐานและ 
ภูมิลักษณวรรณาเพื่อใช เป0นเคร่ืองมือในการประเมินแหล"งธรรมชาติให กับหน"วยงานเจ าของพื้นท่ี นอกจากน้ี 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ได มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร างเสริม
ศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ&ส่ิงแวดล อมแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ&ประเภทนํ้าตกและถํ้า ภายใต 
โครงการเตรียมรับมือและป:องกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีอาจมีต"อระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล อมแหล"งธรรมชาติอันควรอนุรักษ& ประเภทนํ้าตกและถํ้าให กับหน"วยงานของท องถ่ินท่ีมีหน าท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ส"วนกรมทรัพยากรธรณี ได ดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการแหล"งธรรมชาติด านธรณีวิทยา โดย
ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีสตูลเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครอบคลุมพื้นท่ี ๔ อําเภอ และถ"ายทอดความรู 
ด านธรณีวิทยาไปสู"คนในพื้นท่ีอย"างต"อเน่ือง จากน้ันมีการลงพื้นท่ีตรวจประเมินอุทยานธรณีสตูลจาก
คณะกรรมการองค&การการศึกษา วิทยาศาสตร& และวัฒนธรรมแห"งสหประชาชาติ (UNESCO) และได ประกาศ
รับรองให พื้นท่ีอุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล เป0นอุทยานธรณีโลกซ่ึงเป0นแห"งแรกของประเทศไทย และแหล"งท่ี 
๕ ของอาเซียน เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  

๒.๑๐.๒ สิ่งแวดล(อมศิลปกรรม 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมได 
ดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก"ากลุ"มท่ี ๒ จํานวน ๖ เมือง ได แก" เมืองเก"าแม"ฮ"องสอน เมืองเก"า
กาญจนบุรี เมืองเก"าอู"ทอง เมืองเก"าสรรคบุรี เมืองเก"ายะลา และเมืองเก"านราธิวาส  ส"วนย"านชุมชนเก"าใน
ประเทศไทยมีท้ังหมด ๖๑๓ แห"ง ซ่ึงกระจายอยู"ในภาคเหนือ ๑๕๒ แห"ง ภาคใต  ๑๒๙ แห"ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓๘ แห"ง ภาคกลาง ๑๔๖ แห"ง และภาคตะวันออก ๔๘ แห"ง สําหรับโบราณสถาน 
พบว"า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจํานวนโบราณสถานท่ีได รับการประกาศข้ึนทะเบียน จํานวน ๒,๐๘๗ 
แห"ง เป0นโบราณสถานท่ีได รับการประกาศข้ึนทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ แห"ง ได แก" วัดอรุณราช



-๖๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วรวิหาร กรุงเทพมหานคร บ านพลตรีพระยาดํารงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) (สํานักงานศูนย&ดําเนินการ
เกี่ยวกับผู อพยพ) กรุงเทพมหานคร 

 ผลกระทบ แหล"งมรดกโลกอาจได รับผลกระทบท้ังจากภัยจากการกระทําของมนุษย& อาทิ การพัฒนา
พื้นท่ีโดยรอบแหล"งมรดกโลก การขยายตัวของเมือง และปริมาณนักท"องเท่ียวท่ีมากเกินศักยภาพการรองรับ 
เป<นต น รวมถึงผลกระทบจากภัยจากธรรมชาติ อาทิ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพุพังตามกาลเวลา 
และอุทกภัย เป<นต น 

การดําเนินงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม จัดทําแผนผัง
แม"บทการอนุรักษ&และพัฒนาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร& เพื่อทบทวนแผนแม"บทฯ สํารวจและประเมินคุณค"าของ
อาคารท่ีมีคุณค"าควรอนุรักษ&ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร& ศึกษาความเป<นไปได ในการขยายพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร&ไปจนถึงบริเวณพื้นท่ีต"อเน่ืองบริเวณกรุงรัตนโกสินทร&ชั้นนอก ตั้งแต"แนวคลองรอบกรุง (คลอง
บางลําพู-คลองโอ"งอ"าง) ถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากน้ี  ยังได ร"วมกับหน"วยอนุรักษ&ส่ิงแวดล อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท องถ่ินจังหวัดนครพนม และเทศบาลตําบลท"าอุเทน ดําเนินโครงการจัดทําระบบ
ฐานข อมูลสารสนเทศอาคารพื้นถ่ินอันควรอนุรักษ&ในย"านชุมชนเก"าท"าอุเทน จังหวัดนครพนม ในรูปแบบการ
เข าถึงด วย QR CODE “๑ ย"านต องเยือน ๓๕ เรือนต องชม” รวมถึงได จัดทํา Road Map การอนุรักษ&
ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและส่ิงแวดล อมศิลปกรรมแห"งชาติระยะ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙) เพื่อศึกษาจัดทํา
ยุทธศาสตร& พร อมด วยแผนท่ีนําทาง (Road Map) และแผนแม"บทการอนุรักษ&ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมแห"งชาติระยะ ๒๐ ปQ เป<นกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานอนุรักษ&สิ่งแวดล อมธรรมชาตแิละ
ศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปQของประเทศ ให เตรียมพร อมต"อการปรับตัวให ทันกับความเปล่ียนแปลงด านต"างๆ สอด
รับต"อการพัฒนาและขับเคล่ือนสู"การเป<นประเทศไทย ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๑๐.๓ แหล�งมรดกโลก 

สถานการณ� ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุสัญญาว"าด วยการคุ มครองมรดกโลก มีรัฐภาคีสมาชิกจํานวนท้ังส้ิน ๑๙๓ 
ประเทศ มีแหล"งมรดกโลก จํานวน ๑,๐๗๓ แหล"ง ราชอาณาจักรไทยมีแหล"งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล"งมรดก
ทางธรรมชาติท่ีได รับการข้ึนทะเบียนเป<นแหล"งมรดกโลก จํานวน ๕ แหล"ง ได แก" (๑) เมืองประวัติศาสตร&
สุโขทัยและเมืองบริวาร (๒) นครประวัติศาสตร&พระนครศรีอยุธยา (๓) แหล"งโบราณคดีบ านเชียง (๔) เขตรักษา
พันธุ&สัตว&ปXาทุ"งใหญ"นเรศวร-ห วยขาแข ง และ (๕) พื้นท่ีกลุ"มปXาดงพญาเย็น-เขาใหญ" นอกจากน้ี ประเทศไทยยัง
มีแหล"งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีได รับการบรรจุไว ในบัญชีรายชื่อเบื้องต น (Tentative List) 
ของศูนย&มรดกโลก และเตรียมการนําเสนอเป<นแหล"งมรดกโลกต"อไป จํานวน ๖ แหล"ง ได แก" (๑) เส นทาง
เชื่อมต"อทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานท่ีเกี่ยวข อง ปราสาทหินพนมรุ ง และปราสาทเมืองต่ํา 
(๒) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓) อุทยานประวัติศาสตร&ภูพระบาท จังหวัด
อุดรธานี (๔) พื้นท่ีกลุ"มปXาแก"งกระจาน (๕) อนุสรณ&สถาน แหล"งต"างๆ และภูมิทัศน&วัฒนธรรมของเชียงใหม" 
นครหลวงของล านนา และ (๖) พระธาตุพนม กลุ"มส่ิงก"อสร างทางประวัติศาสตร& และภูมิทัศน&ท่ีเกี่ยวข อง โดย
ในส"วนของพื้นท่ีกลุ"มปXาแก"งกระจาน คณะกรรมการมรดกโลกมีมติในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔๐ ใน 



-๖๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ให ส"งกลับเอกสารการนําเสนอ (Refer) ให ประเทศไทยดําเนินการในเร่ืองต"างๆ ซ่ึงข อมติดังกล"าว
ประเทศไทยจะมีระยะเวลาในการดําเนินการ ๓ ปQ ก"อนท่ีจะส"งกลับเอกสารการนําเสนอพื้นท่ีกลุ"มปXา 
แก"งกระจานต"อศูนย&มรดกโลก เพื่อนําเสนอต"อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 

 ผลกระทบ จากการประกาศเป<นแหล"งมรดกโลก ทําให สูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ีแหล"งมรดก
ดังกล"าว เพราะเม่ือประกาศแล วการพัฒนาพื้นท่ีจะต องเป<นการพัฒนาในเชิงอนุรักษ& มิใช"การพัฒนาเพื่อ
สนองตอบผลประโยชน&ทางเศรษฐกิจอย"างเข มข น ไม"ว"าจะเป<นการพัฒนาเพื่อเป<นแหล"งอุตสาหกรรม การ
พัฒนาเพื่อเป<นเมืองศูนย&กลางทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงการพัฒนาดังท่ีกล"าวมาน้ีจะไม"สามารถดําเนินไปได อย"าง
กลมกลืนกับการอนุรักษ&และคุ มครองแหล"งมรดกท่ีได รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป<นแหล"งมรดกโลก ดังน้ัน
ก"อนท่ีจะนําเสนอแหล"งมรดกใดๆ เพื่อข้ึนทะเบียนเป<นแหล"งมรดกโลก ภาครัฐและภาคประชาชนควรพิจารณา
ร"วมกันถึงแนวทางและทิศทางในการบริหารจัดการในพื้นท่ีแหล"งดังกล"าว หากเห็นว"าแนวทางในการปกปdอง
คุ มครองแหล"งมรดกเป<นแนวทางท่ีเหมาะสมแล ว จึงค"อยพิจารณาดําเนินการนําเสนอเพื่อข้ึนทะเบียนเป<น
แหล"งมรดกโลกต"อไป ท้ังน้ี ในส"วนพื้นท่ีท่ีได รับการประกาศเป<นมรดกโลกแล วก็ยังคงมีภัยคุกคามด านต"างๆ 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปXาทุ"งใหญ"นเรศวร-ห วยขาแข งประสบป�ญหาจากภัยคุกคามการลักลอบ
ตัดไม กฤษณาในบริเวณพื้นท่ีรอยต"อกับอุทยานแห"งชาติแม"วงก& ในขณะท่ี พื้นท่ีกลุ"มปXาดงพญาเย็น-เขาใหญ"
ประสบป�ญหาจากภัยคุกคามงจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการพัฒนาทางด านสังคมและเศรษฐกิจ 
การลักลอบตัดและค าไม พะยูง รวมถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนในการขยายทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 
๓๔๘ 

การดําเนินงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมได จัดทําคําชี้แจง
ต"อศูนย&มรดกโลก กรณีประสบป�ญหาจากภัยคุกคามการลักลอบตดัไม กฤษณาในบริเวณพื้นท่ีรอยต"อกบัอุทยาน
แห"งชาติแม"วงก& เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปXาทุ"งใหญ"นเรศวร-ห วยขาแข ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงได ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อปdองกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค าไม พะยูงในพื้นท่ีกลุ"มปXาดงพญาเย็น-เขาใหญ" 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒ จัดส"งรายงานสถานภาพการอนุรักษ&ท่ีเป<นป�จจุบัน และความคืบหน าในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อปdองกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค าไม พะยูงฯ ต"อศูนย&มรดกโลก ส"วนกรม
ศิลปากรได จัดการประชุมสัมมนานานาชาติ เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ด านปรัชญาการอนุรักษ&แหล"งมรดกโลกท่ีมีความเกี่ยวข องกับอิฐ อีกท้ัง กรมศิลปากรและองค&การการศึกษา 
วิทยาศาสตร& และวัฒนธรรมแห"งสหประชาชาติ (UNESCO) ได ร"วมดําเนินโครงการฟklนฟูภูมิป�ญญาช"างฝQมือ 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการศาสตร&และศิลปnของการอนุรักษ&โบราณสถานใน
แหล"งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา การขุดแต"งโบราณสถาน การอนุรักษ&เชิงปdองกันและรักษาสภาพ ติดตาม
และประเมินผลการอนุรักษ& : โบราณสถานวัดกระจี  

 

 

 



-๖๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหาร
จัดการส่ิงแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ส"งเสริมการสร างเครือข"ายในการดูแลและอนุรักษ&ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมร"วมกับ

ท องถ่ินและภาคประชาชนท่ีอาศัยบริเวณรอบแหล"งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการปลูกฝ�งความรู ความเข าใจ
แก"ประชาชนให เกิดความรู สึกรักและหวงแหนในส่ิงแวดล อม 

๒) พัฒนาระบบแจ งเตือน การร องเรียน การติดตาม ผ"านศูนย&ประสานงานข อมูลการอนุรักษ&
ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับท องถ่ินเม่ือถูกคุกคามท้ังจากภัยธรรมชาติและมนุษย& 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ผลักดันให การอนุรักษ&ส่ิงแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป0นส"วนหน่ึงของแผนพัฒนาท องถ่ิน 

เพื่อเป0นการขับเคล่ือนงานอนุรักษ&สิ่งแวดล อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป0นไปอย"างย่ังยืน 
๒) จัดให มีการศึกษาผลกระทบด านสังคมและด านส่ิงแวดล อมสําหรับการก"อสร างโครงการพัฒนา

ต"างๆ ท่ีมีข้ึนในบริเวณท่ีใกล แหล"งอนุรักษ& 

๒.๑๑  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๑๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ- ปริมาณการปล"อยกxาซเรือนกระจก ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยปล"อยกxาซเรือนกระจก
รวมท้ังส"วนท่ีเกิดจากแหล"งปล"อยและส"วนท่ีดูดกลับ เท"ากับ ๒๓๒.๕๖ ล านตันคาร&บอนไดออกไซด&เทียบเท"า 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีมีการปล"อยปล"อยกxาซเรือนกระจก ๒๓๙.๙๔ ล านตันคาร&บอนไดออกไซด&เทียบเท"า 
ในขณะท่ีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังปE ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงกว"าค"าปกติ ๐.๔ องศาเซลเซียส ต่ํากว"า พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงกว"าปกติ ๑.๐ องศาเซลเซียส ส"วนปริมาณฝนเฉล่ียท้ังปE ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงกว"าค"าปกติ
ประมาณร อยละ ๒๗ และมีค"าสูงท่ีสุดในในคาบ ๖๗ ปE (พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๖๐) ในส"วนของระดับนํ้าทะเล พบว"า 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ค"าเฉลี่ยระดับนํ้าทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ&สูงกว"า
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ๒.๖๖ เมตร เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"าเฉล่ียระดับนํ้าทะเลสูงกว"าระดบันํ้าทะเล
ปานกลาง ๒.๖๔ เมตร ส"วนค"าเฉล่ียระดับนํ้าทะเล ณ สถานีเกาะตะเภาน อย จังหวัดภูเก็ต สูงกว"าระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง ๒.๔๐ เมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีค"าเฉล่ียระดับนํ้าทะเลสูงกว"าระดับนํ้าทะเลปานกลาง ๒.๔๒ 
เมตร 

 ผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส"งผลกระทบรุนแรงต"อผลผลิตอาหารท่ัวโลก 
โดยเฉพาะอย"างย่ิงระบบการเกษตรท่ีพึ่งพาลมฟ:าอากาศเป0นหลัก ผลกระทบต"อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชและสัตว&ต"างชนิดพันธุ&มีการตอบสนองต"อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
แตกต"างกันท้ังในแง"วิธีการและเวลา ส่ิงแรก คือ การอพยพย ายถ่ินฐาน สภาพอากาศท่ีอุ"นข้ึนจะทําให การ
กระจายตัวของพันธุ&พืชและสัตว&เปล่ียนแปลงไป เช"น การเคล่ือนย ายถ่ินของชนิดพันธุ&ใดชนิดพันธุ&หน่ึงไปยัง
พื้นท่ีท่ีเราไม"เคยพบมาก"อน หรือการหายไปของชนิดพันธุ&ในพื้นท่ีท่ีเคยอยู"อาศัยรวมไปถึงการผสมพันธุ& 



-๖๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พฤติกรรมอีกหลายอย"างในพืชและสัตว& หากชนิดพันธุ&ใดไม"สามารถเผชิญกับผลกระทบก็อาจนําไปสู"การสูญ
พันธุ& เป0นต น ผลกระทบด านสุขภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป0นส่ิงคุกคามสุขภาพประเด็นหน่ึงท่ี
ส"งผลกระทบต"องานสาธารณสุข ถึงแม ผลกระทบทางสุขภาพดังกล"าวจะเป0นส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล วในอดีต แต"
การเกิดเหตุการณ&น้ันอาจจะมีความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช"น ป�ญหาความแห งแล งนํ้าท"วม คล่ืนความ
ร อน และเหตุการณ&สภาพอากาศท่ีรุนแรง เป0นต น นอกจากน้ี ยังส"งผลกระทบทางลบต"องานสาธารณสุข
ทางอ อม โดยเป0นผลท่ีเกิดจากภาคการเกษตร การเข าถึงนํ้าสะอาด การกระจายตัวของโรคติดเชื้อซ่ึงมี
ผลกระทบต"อสุขภาพ โดยเฉพาะ ประชากรกลุ"มเส่ียงท่ีอ"อนไหว เช"น เด็กอ"อน ผู สูงอายุ ผู ปKวยเร้ือรัง และผู ที่ถูก
ทอดท้ิง อีกท้ังอุณหภูมิที่สูงข้ึนทําให เส่ียงต"อการเกิดภาวะเครียด และโรคลมแดด เป0นต น ท้ังน้ี จากสถิติจํานวน
และอัตราผู ปKวยด วยโรคเฝ:าระวัง มีโรคท่ีต องเฝ:าระวังเกิดข้ึนหลายชนิด ซ่ึงสาเหตุหน่ึงมาจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยกรมควบคุมโรคระบุโรคท่ีต องเฝ:าระวังอย"างใกล ชิดใน พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ  ไข หวัดใหญ" 
อหิวาตกโรค โรคมือ เท า ปาก ไข เลือดออก และไข กาฬหลังแอ"น  

การดําเนินงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมได ดําเนินการตาม
กรอบแผนแม"บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ โดยมุ"งเน นให เกิดการบูรณาการ
แผนแม"บทฯ สู"การจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความสอดคล องกับบริบท
และทิศทางการพัฒนาของแต"ละพื้นท่ี พร อมท้ังได ถอดบทเรียนการดําเนินการและจัดทําคู"มือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับท องถ่ิน และในปE พ.ศ. ๒๕๖๑ จะขยายผลการ
ดําเนินการไปยัง ๖๐ จังหวัดต"อไป รวมถึงได ร"วมกับหน"วยงานต"างๆ ดําเนินงานตามเป:าหมายการลดกxาซเรือน
กระจกของประเทศร อยละ ๒๐-๒๕ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ จัดทํา (ร"าง) แผนท่ีนําทางการลดกxาซเรือนกระจก
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ เพื่อเป0นกรอบการดําเนินงานนําไปสู"การบรรลุเป:าหมายการลดกxาซเรือน
กระจกของประเทศ โดยดําเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได แก" สาขาพลังงานและขนส"ง สาขากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใช ผลิตภัณฑ& และสาขาการจัดการของเสีย นอกจากน้ี ยังได จัดทํา (ร"าง) แผนการปรับตัว
ต"อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห"งชาติ ซ่ึงอยู"ระหว"างการนํา (ร"าง) แผนการปรับตัวต"อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห"งชาติ ไปทดลองดําเนินการปฏิบัติในพื้นท่ีนําร"อง จํานวน ๔ พื้นท่ี ได แก" จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดอุดรธานี กลุ"มจังหวัดลุ"มนํ้าเจ าพระยา และกลุ"มจังหวัดชายฝ��งทะเลอันดามัน รวมถึงจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร&อาเซียนด านส่ิงแวดล อม ซ่ึงจะเป0นแผนงานสําหรับ ASOEN และองค&กรย"อย
ต"างๆ ในการแก ไขป�ญหาส่ิงแวดล อมในภูมิภาคอาเซียน ในขณะท่ี กระทรวงสาธารณสุขให ความสําคัญและ
กําหนดเป:าหมายในการลดผลกระทบต"อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร างความตระหนัก
และความรู แก"บุคคลและหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง พัฒนาระบบติดตาม เฝ:าระวังข อมูลผลกระทบต"อสุขภาพ 
จัดเตรียมชุดข อมูลเกี่ยวกับประโยชน&ร"วมทางสุขภาพ เพื่อให ผู บริหารของหน"วยงานอ่ืนๆ ได รับทราบ  

๒.๑๑.๒ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

สถานการณ- ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเหตุการณ&ภัยพิบัติเกิดข้ึน จํานวน ๑๔๘ คร้ัง เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ท่ีเกิดเหตุการณ&ภัยพิบัติจํานวน ๔๕ คร้ัง โดยพบว"าเหตุการณ&ภัยพิบัติที่เกิดข้ึน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนกได เป0น 
เหตุการณ&ดินถล"มท้ังหมด ๒ คร้ัง และดินไหลจํานวน ๒๗ เหตุการณ& มีเหตุการณ&แผ"นดินไหวเกิดข้ึนท้ังหมด 



-๖๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐๖ คร้ัง เหตุการณ&ตล่ิงทรุดเกิดข้ึน ๖ คร้ัง เหตุการณ&หลุมยุบท้ังหมด ๘ คร้ัง เหตุการณ&หินร"วงท้ังหมด ๔ 
เหตุการณ& เหตุการณ&รอยแยก ๑ คร้ัง เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ บริเวณวัดพระธาตุจอมแจ ง บ านต นไคร  หมู"ที่ 
๕ ตําบลช"อแฮ อําเภอเมืองแพร" จังหวัดแพร" นอกจากน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดท้ังปEมีพายุหมุนเขตร อน จํานวน 
๓ ลูก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวน ๒ ลูก 

ผลกระทบ จากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเหล"าน้ี ทําให เกิดความเสียหายต"อระบบสาธารณูปโภค เช"น 
ถนน สะพาน สร างอุปสรรคในการสัญจร และเป0นอันตรายต"ออาคารบ านเรือน ของท้ังหน"วยงานรัฐ และ
ประชาชน ไฟฟ:าและส่ิงอํานวยความสะดวก ไม"สามารถใช งานได ชั่วคราว เป0นต น นอกจากน้ัน ยังก"อให เกิด
ผลกระทบต"อทรัพย&สินและชีวิต ผลกระทบต"อพื้นท่ีเกษตร และการเพาะปลูก รวมท้ังทําลายทรัพยากรและ
ระบบนิเวศของพื้นท่ีที่เกิดภัยพิบัติด วย 

การดําเนินงาน โดยหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง มีการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการการเกิดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ได แก"  

๑) ดินไหลหรือดินถล"ม กรมอุตุนิยมวิทยาได กําหนดยุทธศาสตร&รองรับภัยพิบัติระยะยาว โดยส"งเสริม
และเร"งรัดการเตือนภัยและเตรียมความพร อมในการรับมือป:องกันภัยพบิัต ิท้ังนํ้าท"วม สึนามิ แผ"นดินไหว รวมถึง
การจัดทําระบบเตือนภัยดินถล"ม และนํ้าปKาไหลหลากในพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุหรือพื้นท่ีเส่ียงภัย โดยกรมป:องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส"วนกรมทรัพยากรธรณี มีการดําเนินการตั้งแต"การออกประกาศแจ งเตือน เฝ:าระวัง
ภัยในพื้นท่ีเส่ียงภัยจัดตั้งอาสาสมัครและเครือข"ายเฝ:าระวังภัย มีการตรวจสอบประเมินสภาพและความเส่ียงใน
พื้นท่ี ตลอดจนให คําแนะนําแก"ราษฎรในพื้นท่ีในการเฝ:าระวังรับมือและติดต"อประสานงานกับหน"วยงานอ่ืน 
เพื่อให ความช"วยเหลือผู ประสบภัย รวมท้ังการจัดตั้งศูนย&ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติท่ีสร างระบบเฝ:าระวังภัยดิน
ถล"ม นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจและจัดทําแผนท่ีเส่ียงภัยทางการเกษตร โดยกรมพัฒนาท่ีดินท่ีให ความสําคัญ
กับพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล"มและนํ้าปKาไหลหลาก สร างระบบโปรแกรมเตือนภัยดินถล"มในพื้นท่ีการเกษตร 

๒) แผ"นดินไหว กรมทรัพยากรธรณี เป0นหน"วยงานหลักในการเฝ:าระวัง ติดตาม และป:องกันป�ญหา
แผ"นดินไหว ร"วมกับหน"วยงานในส"วนภูมิภาคและท องถ่ิน ตลอดจนองค&กรประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบภัย ท่ี
ผ"านมากรมทรัพยากรธรณีได ดําเนินการเกี่ยวกับแผ"นดินไหว คือ ศึกษารอยเล่ือนท่ีมีพลังกลุ"มรอยเล่ือน
อุตรดิตถ&และกลุ"มรอยเล่ือนป�ว จัดประชุมสัมมนาบทเรียนแผ"นดินไหวท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยเพื่อให 
หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องและประชาชนท่ีประสบภัยได รับทราบและมีความรู ในการสังเกต ป:องกัน และบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแผ"นดินไหว รายงานผลการดําเนินงานเหตุการณ&แผ"นดินไหวในพื้นท่ีต"างๆ จัดตั้งสถานี
วัดคล่ืนส่ันสะเทือนของพื้นดิน จัดทําแผนท่ีรอยเล่ือนท่ีมีพลัง บัญชีรายชื่อหมู"บ านท่ีมีรอยเล่ือนท่ีมีพลังพาด
ผ"าน เชื่อมต"อข อมูลแผ"นดินไหวท่ัวโลกและเชื่อมต"อข อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยา และการจัดทําเอกสารเผยแพร"
ความรู  นอกจากน้ี ยังทําหน าท่ีประกาศแจ งเตือนแผ"นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและประเทศใกล เคียง 
เผยแพร"ความรู เกี่ยวกับแผ"นดินไหวและสึนามิ รวบรวมข อมูลแผ"นดินไหวท่ัวโลก สร างระบบตรวจวัด
แผ"นดินไหวและสึนามิ และเก็บสถิติข อมูลแผ"นดินไหวท่ีมีผลกระทบต"อประเทศไทย  



-๖๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) ตล่ิงทรุด กรณีมีเหตุการณ&ตล่ิงทรุดตัวเกิดข้ึน กรมทรัพยากรธรณีจะมอบหมายเจ าหน าท่ีทําหน าท่ี
ดําเนินการสํารวจตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นท่ีที่เกิดเหตุ พร อมท้ังให ความรู และคําแนะนําเบื้องต นแก"
เจ าหน าท่ีในท องถ่ินและประชาชนท่ัวไป ทําหน าท่ีติดตามสถานการณ&และมีการออกประกาศแจ งเตือนธรณีภัย
พิบัติ เฝ:าระวังภัยดินถล"ม หลุมยุบ และนํ้าปKาไหลหลากอย"างต"อเน่ือง 

๔) หลุมยุบ กรมทรัพยากรธรณีเป0นหน"วยงานหลักในการจัดการและแก ไขป�ญหาหลุมยุบร"วมกับ
หน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีผ"านมาได มีการจัดทําคู"มือแนวทางปฏิบัติในพื้นท่ีท่ีมีการเกิดหลุมยุบ และบัญชีรายชื่อจังหวัด
ท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จัดทําแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงภัยหลุมหยุบในประเทศไทย นอกจากน้ี กรณีเร"งด"วนท่ีเกิด
เหตุภัยพิบัติหลุมยุบ กรมทรัพยากรธรณีจะเข าไปสํารวจพื้นท่ีและให ความช"วยเหลือผู ประสบภัย 

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีได กล"าวมาข างต น การ
บริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

ข อเสนอแนะท่ัวไป 

๑) สํารวจและประเมินรอยเล่ือนท่ีมีพลัง การติดตั้งเคร่ืองวัดคล่ืนส่ันสะเทือนพื้นดินเพื่อ การศึกษา 
วิจัย ประเมินภัยพิบัติแผ"นดินไหว การสํารวจวิจัยหลุมยุบ การจําแนกเขตหมู"บ านเส่ียงภัยดินถล"มและการทํา
แผนท่ีหมู"บ านเส่ียงภัยดินถล"ม ท้ังน้ี เพื่อให มีฐานความรู ในการนําไปใช ประโยชน&เพื่อการวางแผนการจัดการ
และแก ไขป�ญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีเส่ียงต"อธรณีพิบัติภัย การวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค การอนุรักษ&ทางธรณีวิทยา และการท"องเท่ียวทางธรณีวิทยา  

๒) จัดการระบบข อมูลและระบบสารสนเทศด านธรณีภัยพิบัติ เพื่อให เป0นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเผยแพร"ทางวิชาการ การถ"ายทอด และเผยแพร"ข อมูลให แก"ทุกภาคส"วนท่ีเกี่ยวข อง 

๓) วางแผนการจัดการพื้นท่ีเส่ียงต"อธรณีพิบัติภัย โดยการจัดทํามาตรการ และแนวทางการ
แก ป�ญหาพื้นท่ีเส่ียงต"อธรณีพิบัติภัย การตรวจสอบพื้นท่ีเกิดธรณีพิบัติภัย และการเสริมบทบาทประชาชนให มี
ส"วนร"วมดําเนินการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย เช"น การสร างมวลชนสัมพันธ& การช"วยเหลือประชาชน การ
ประชุมรับฟ�งความคิดเห็น การจัดตั้งเครือข"ายเฝ:าระวังแจ งเตือนธรณีพิบัตภัิย และการอบรมหลักสูตรเครือข"าย
เฝ:าระวังแจ งเตือนธรณีพิบัติภัย รวมถึง การซ อมทบทวนแผนการเฝ:าระวังแจ งเตือนภัยดินถล"มในจังหวัดท่ีได 
จัดตั้งเครือข"ายเฝ:าระวังแจ งเตือนภัยดินถล"มไปแล วนานเกินกว"า ๑ ปE และ การประสานแจ งเตือนธรณีพิบัติภัย 
เช"น การประกาศแจ งเตือนภัยดินถล"มให แก"อาสาสมัครเครือข"ายเฝ:าระวังแจ งเตือนภัยดินถล"ม เป0นต น 

ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) ส"งเสริมให เกิดการบริหารจัดการกxาซเรือนกระจกในกลุ"มผู ประกอบการ กลุ"มผู บริโภคท้ัง
ประชาชนท่ัวไปในเขตเมืองรวมถึงในพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการส"งเสริมให ประชาชนมีความรู  ความเข าใจ และ
รับผิดชอบร"วมกันกับป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภค 
  



            

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการแร 

ปาในเมืองเปนโครงการสงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ปาไม ทัง้
ปาธรรมชาติและปาปลูก ใหประชาชนเขาใชประโยชนและ
ดูแลรักษาตนไมใหญเพ่ือสภาพแวดลอมที่ดีของเมือง 
สอดคลองกบันโยบายของประเทศในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
ในเมือง บางสวนดําเนนิงานโดย อปท. และภาคเอกชน

 จัดทําแผน แนวทาง และคูมือการปฏิบัติงาน  
 เสริมสรางศักยภาพของเจาหนาที ่
 สงเสริมความเขาใจและการมีความรวมกับชุมชน 

 ให อปท. มีบทบาทมากข้ึน 

 ควบคุมกิจการเหมืองแรและการขนสงตลอด
กระบวนการอยางเครงครัด 

 เพ่ิมระดับมาตรฐานมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่เสี่ยง 
 ทบทวนการจัดสรรคาภาคหลวงแรแก อปท. 
 สงเสริมและจูงใจใหผูประกอบการมีการดําเนินงานที่ดี 

ประเด็นสถานการณส่ิงแวดล�อมท่ีสําคัญ 

การบริหารจัดการแรมีแผนแมบทและกลไกในระดับตางๆ 
ไดแก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การต้ังกองทุน
เฝาระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาพ้ืนที่ฯ กองทนุประกัน
ความเสี่ยง กองทุนฟนฟูพ้ืนที่ฯ แตหลายพ้ืนที่ยังคงเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน    

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลง
ทะเลมากเปนอนัดับ ๕ ของโลก พบมาก
บริเวณอาวไทยตอนบน สวนใหญเปนขยะ
ถุงพลาสติกและขวดเคร่ืองด่ืม ยอยสลาย
ยาก จึงตกคางในสภาพแวดลอม สงผลตอ
การดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม   

 ออกมาตรการหามและควบคุมการใช 
บรรจุภัณฑที่ยอยสลายยาก 

 รณรงคลดและคัดแยกขยะตนทาง 
 เผยแพรขอมูลสถานการณและผลกระทบ
จากขยะพลาสติกใหประชาชนรับทราบ 

 รวบรวมขอมูล ติดตาม และรายงานผล
เปนระยะๆ  

 ทําแผนปฏิบัติการแกปญหาในระดับพ้ืนที ่
  



-๖๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ประเด็นสถานการณ-ส่ิงแวดล(อมท่ีสําคัญ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเด็นสถานการณ&ส่ิงแวดล อมท่ีสําคัญ ซ่ึงนําเสนอในรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ ประเด็น ได แก" ปKาในเมือง ขยะทะเล และการบริหารจัดการแร" ซ่ึงเป0นประเด็นท่ีมีผล
ต"อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล อม สุขภาพ และการดํารงชีวิตของประชาชน รวมท้ังเป0นท่ีสนใจของประชาชน 

๓.๑ ปOาในเมือง 

ปKาในเมือง เป0นนโยบายของรัฐบาลท่ีต องการส"งเสริมให หน"วยงานต"างๆ ดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบให เป0นปKาในเมือง เพื่อให ประชาชนเข ามาใช ประโยชน& และมีส"วนร"วมในการดูแลรักษาต นไม ใน
เมืองและอนุรักษ&ต นไม ใหญ" และยังเสริมสร างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในเมือง รูปแบบการพัฒนากิจกรรมใน
พื้นท่ีส"วนใหญ"เป0นการปรับภูมิทัศน& การกําหนดเขตและจัดอุปกรณ&อํานวยความสะดวกให ประชาชนเข ามาออก
กําลังกายและพักผ"อนหย"อนใจ จัดทําเส นทางศึกษาธรรมชาติ เส นทางจักรยาน ป:ายส่ือความหมาย จุดเรียนรู  
การจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนหรือผู สนใจท่ีเข ามาเป0นหมู"คณะ สถาบันการศึกษา และหน"วยงานในพื้นท่ี  

สถานการณ- จากการเติบโตของเมืองซ่ึงมีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําให ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรอาศัยอยู"ในเขตเมือง ร อยละ ๔๔.๙๗ ขณะท่ีการคาดการณ&ประชากรในเขตเมือง
ของประเทศจะเพิ่มข้ึนเป0นร อยละ ๕๒ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทําให เขตเมืองต"างๆ มีความแออัด มีส่ิงปลูกสร าง
เข ามาแทนพื้นท่ีทางธรรมชาติ ปKาในเมือง (Urban forest) เป0นแนวทางหน่ึงท่ีจะช"วยแก ป�ญหาส่ิงแวดล อมใน
เมือง รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ& จันทร&โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได ริเร่ิมโครงการปKาในเมือง “สวนปKาประชารัฐ 
เพื่อความสุขของคนไทย” ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
และหน"วยงานต"างๆ ดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีในความรับผิดชอบตามโครงการปKาในเมือง นอกจากน้ี ยังมีการ
ดําเนินงานของภาคเอกชน ดังกรณีศูนย&ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป0นผืนปKา
ขนาดใหญ"ที่อยู"ใกล เมือง พื้นท่ีประมาณ ๖๔๐ ไร" เป0นแหล"งท่ีอยู"ของชนิดพันธุ&ต"างๆ เน นการพัฒนาให เป0นแหล"ง
เรียนรู ธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกับเมืองใหญ" กรณีโครงการการปลูกปKาในโรงงาน (Eco Forest) โดยบริษัท โตโยต า 
มอเตอร& ประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมในพื้นท่ี ๖๐ ไร" บนฐานแนวคิด “การปลูกปKานิเวศอย"างย่ังยืน” โดยใช พันธุ&ไม 
พื้นเมืองเพื่อให ง"ายต"อการบํารุงรักษา เตรียมดินให มีระบบระบายนํ้าและอากาศ และปลูกด วยเทคนิคพิเศษ 
ส"งผลให เกิดเป0นผืนปKาท่ีอุดมสมบูรณ&ท่ีใกล เคียงปKาธรรมชาติ เป0นแหล"งความหลากหลายทางชีวภาพของท้ังพืช
และสัตว& และได เอ้ือให เกิดภูมิทัศน&และสภาพแวดล อมท่ีดีของเมือง ส"วนกรณีการพัฒนา "ปKาในกรุง" ดําเนินการ
โดยการป}โตรเลียมแห"งประเทศไทย ในพื้นท่ี ๑๒ ไร" เพื่อส"งเสริมให มีพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง เป0นแหล"งเรียนรู ปKา
ในเมือง ปลูกต นไม ด วยพันธุ&ไม ท องถ่ินดั้งเดิมของพื้นท่ี เชื่อมโยงและสร างความใกล ชิดระหว"างคนกับปKา 



-๗๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ป7ญหาและผลกระทบ การปลูกต นไม ในเขตเมือง ซ่ึงเป0นบริเวณท่ีมีกิจกรรมและส่ิงปลูกสร างหนาแน"น 
รากและกิ่งไม อาจส"งผลกระทบต"อส่ิงปลูกสร าง เมืองยังเป0นพื้นท่ีที่มีมลพิษและความร อน จึงต องคัดเลือกชนิด
พันธุ&ไม ให สอดคล องกับสภาพพื้นท่ีและวัตถุประสงค&ของการปลูก รวมถึงบุคลากรต องมีความรู ในการตัดแต"งกิ่ง
และบํารุงรักษาต นไม  รวมถึงค"าใช จ"ายในการจัดการและบํารุงรักษา เพื่อการจัดการปKาในเมืองให ประชาชนเข า
มาใช ประโยชน& โดยเฉพาะในช"วงหน าแล งท่ีสภาพแห งแล งต องการนํ้าเพื่อใช ในการรดต นไม มากข้ึน หรือช"วงท่ี
ใบไม ผลัดใบจะมีเศษใบไม ร"วงจํานวนมาก จึงต องให บุคลากรทํางานเพิ่มข้ึน อีกท้ังกิจกรรมและการใช ประโยชน&
ต"อสภาพทางธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นท่ีท่ีไม"เหมาะสม อาจสร างความเสียหายแก"ต นไม  ป:ายส่ือ
ความหมายแสดงข อมูลพรรณไม  และส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเจ าหน าท่ีดูแลไม"ท่ัวถึง นอกจากน้ี การมี
ข อจํากัดด านการมีส"วนร"วมของประชาชนในการจัดการปKาในเมืองในรูปแบบต"างๆ เน่ืองด วยปKาในเมืองส"วน
ใหญ"เป0นท่ีดินปKาไม  ท่ีราชพัสดุ และท่ีสาธารณะแม มีนโยบายส"งเสริมให ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดการพื้นท่ี 
แต"ในทางปฏิบัติยังไม"ค"อยเกิดข้ึนมากนัก 

การดําเนินงาน โครงการปKาในเมือง “สวนปKาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” มีพื้นท่ีเข าร"วม
โครงการรวม ๑๐๘ แห"ง กระจายในพื้นท่ี ๔๘ จังหวัดของประเทศ โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี  

(๑) กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว&ปKา และพันธุ&พืช ตั้งคณะทํางาน กําหนดเป:าหมายในการดําเนินการ
ปKาในเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๕๑ แห"ง พื้นท่ี ๑๗๕,๓๓๑ ไร" เพื่อพัฒนาเสริมสร างศักยภาพของพื้นท่ีในการ
ส"งเสริมคุณภาพชีวิต การเรียนรู แก"เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ีอยู"ใกล เคียง โดยดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบต"างๆ ได แก" การพักผ"อนหย"อนใจ การออกกําลังกาย การป��นจักรยาน เส นทางศึกษา
ธรรมชาติ แหล"งเรียนรู ระบบนิเวศปKาไม  เป0นต น  

(๒) กรมปKาไม  กําหนดพื้นท่ีเป:าหมายปKาในเมือง จํานวน ๓๒ แห"ง รวมพื้นท่ี ๓๗,๖๕๒ ไร" กระจาย
ในภาคต"างๆ มีกิจกรรมสําคัญด านส"งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม เพื่อให เกิดความเข าใจ และเกิดสํานึกรัก
ต นไม ร"วมกัน รวมถึงความร"วมมือในการรวบรวมองค&ความรู  พัฒนาหลักสูตร สร างเครือข"ายและประชาสัมพันธ&
การจัดการเชิงรุกของรุกขกรโดยสํานักส"งเสริมการปลูกปKา ฝ�กอบรมหลักสูตรรุกขกร และพัฒนาเครือข"ายรุกขกร  

(๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง มีเป:าหมายดําเนินโครงการ ๒๕ แห"ง รวมพื้นท่ี ๑๓,๓๗๒ ไร" 
กระจายตามจังหวัดชายฝ��งทะเลของประเทศ มีรูปแบบกิจกรรมสําคัญ ได แก" การพัฒนาศาลาการเรียนรู  ศาลา
พักผ"อน สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติปKาชายเลน เรือนเพาะชํากล าไม ชุมชน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท"าเทียบ
เรือ และพัฒนาให เป0นแหล"งศึกษาเรียนรู ของประชาชน  

(๔) กรมส"งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล อมได ร"วมกับกรมส"งเสริมการปกครองท องถ่ินสนับสนุนเทศบาล
และองค&กรต"างๆ ให มีการปลูกไม ยืนต นในพื้นท่ีสาธารณะ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา พื้นท่ีหน"วยงาน และ
พื้นท่ีเอกชน การปลูกต นไม เน่ืองในโอกาสวันสําคัญรวมถึงกําหนดเงื่อนไขในการประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน  ประจําปE เพื่อให มีการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเป0นไปตามเกณฑ&ที่กําหนด 
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กรณีศึกษา ตามนโยบาย“สวนปKาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” กรมอุทยานแห"งชาติ สัตว&ปKา 
และพันธุ&พืช ได กําหนดพื้นท่ีเป:าหมายจังหวัดเชียงใหม" จํานวน ๔ แห"ง รวมพื้นท่ี ๔,๓๕๗ ไร" ได แก" 

(๑) สวนพฤกษศาสตร&วรรณคดีภาคเหนือและสวนรวมพรรณไม ปKา ๖๐ พรรษามหาราชินีภาคเหนือ 
ซ่ึงเป0นพื้นท่ีต"อเน่ืองกัน มีพื้นท่ีรวม ๓๘๙ ไร" ภายในพื้นท่ีมีห องเรียนรู เกี่ยวกับพรรณไม  การรวบรวมและ
ขยายพันธุ&ไม  ซ่ึงมีผู เข ามาใช ประโยชน&ในการเรียนรู และพักผ"อนเป0นประจํา จึงได จัดทําทางเดินธรรมชาติ
ชั่วคราวไว อํานวยความสะดวก เน นให มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ งานท่ีปฏิบัติตามแผนโครงการปKาใน
เมืองเป0นการให ความสําคัญกับการดูแลพื้นท่ี การจัดกิจกรรมด านพฤกษศาสตร&ปKาไม และการอนุรักษ&ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล อม แก"นักเรียนนักศึกษาประชาชนท่ัวไป จัดกิจกรรมร"วมกับชุมชนในพื้นท่ีและวิจัยร"วมกับ
สถาบันการศึกษาต"างๆ  

(๒) ศูนย&ศึกษาธรรมชาติและสัตว&ปKาเชิงดอยสุเทพ มีพื้นท่ี ๑,๐๐๐ ไร" เดิมเป0นหน"วยงานด านเล้ียง
และขยายพันธุ&สัตว&ปKา ป�จจุบันได เป}ดให ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาเข ามาท"องเท่ียวพักผ"อนหย"อนใจและ
หาความรู เกี่ยวกับสัตว&ปKาและระบบนิเวศปKา ซ่ึงเป0นประเภทปKาเบญจพรรณ และปKาดิบเขา มีสัตว&ปKาในท องถ่ิน
ท่ีมาจากการบริจาคและจากสัตว&ปKาในท องถ่ินอยู"ในความดูแล งานท่ีปฏิบัติตามแผนโครงการปKาในเมือง ได แก" 
ดูแลบํารุงรักษาศูนย&ฯ เผยแพร"ความรู ด านปKาไม และสัตว&ปKา การจัดค"ายเยาวชน และจัดกิจกรรมร"วมกับชุมชน
ในพื้นท่ี และหน"วยงานต"างๆ เป0นต น  

(๓) หน"วยพิทักษ&อุทยานแห"งชาติสุเทพ-ปุย ท่ี ๔ (แม"เห๊ียะ) มีพื้นท่ี ๒,๙๐๖ ไร" มีสภาพพื้นท่ีเป0นปKา
เต็งรังมีพืชพรรณจําพวก เต็ง รัง ฯลฯ พื้นท่ีสูงข้ึนไปเป0นปKาเบญจพรรณ ปKาดิบแล ง และปKาดิบเขา และยัง
สามารถพบเห็นสัตว&ปKาเป0นจํานวนมาก งานท่ีปฏิบัติตามแผนโครงการปKาในเมืองได แก" การพัฒนาและบํารุง
ศูนย&ฯ จุดพักแวะของนักท"องเท่ียวและผู ใช จักรยาน การเผยแพร"ความรู ด านปKาไม และสัตว&ปKา โดยในอนาคต
กําลังเตรียมพัฒนากิจกรรมค"ายเยาวชน เส นทางศึกษาธรรมชาติ และพัฒนาห องนํ้าให เพียงพอ  

(๔) สวนรุกขชาติห วยแก ว มีพื้นท่ี ๖๒ ไร" ๕๘ ตารางวา มีพรรณไม ปลูกมาแต"เดิมและปลูกข้ึน
ภายหลัง กว"า ๒๕๐ ชนิด มีพรรณไม เด"น ได แก" ยางนา พะยอม คํามอกหลวง ตะเคียนทอง กระเบากลัก เป0นต น 
มีการปฏิบัติงานตามแผนโครงการปKาในเมือง ได แก" การปรับภาพลักษณ&ของสถานท่ีและบุคลากรให เป0นมิตรกับ
ผู มาใช ประโยชน& แฝงการเรียนรู ตามอัธยาศัย ให ซึมซับ และเห็นความสําคัญของปKาไม ให ความสําคัญกับการส่ือ
ความหมายแก"ผู เข าใช สถานท่ีได เรียนรู พรรณไม  มีการปรับตัวจากหน"วยศึกษาวิจัย เป0นการให บริการเชิงรับท่ีรอ
ผู เข ามาศึกษาดูงานสวนรุกขชาติห วยแก ว หลังจากท่ีได เป}ดตัวโครงการแล ว มีกลุ"มผู เข ามาใช ประโยชน&แต"ละ
พื้นท่ีแตกต"างกันออกไป จําแนกได  ๓ กลุ"ม ดังน้ี (๑) ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงระยะแรกมีจํานวนไม"มากนัก แต"มี
แนวโน มเพิ่มข้ึน (๒) นักท"องเท่ียว ท่ีตั้งใจมาโดยมีการศึกษาข อมูลล"วงหน า ซ่ึงส"วนใหญ"เป0นนักท"องเท่ียวต"างชาติ
ท่ีเดินทางมาด วยจักรยาน และนักท"องเท่ียวท่ีเดินทางผ"านไปยังแหล"งท"องเท่ียวอ่ืนๆ (๓) เยาวชนและผู มาศึกษาดู
งานแบบส"วนตัวและแบบหมู"คณะ ซ่ึงเร่ิมติดต"อเข ามามากข้ึน  
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ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ประเด็นปKาในเมืองท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการปKาในเมืองใน
ระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) จัดทําแผนแม"บทการจัดการปKาในเมืองโดยมีการกําหนดนิยามความหมาย ประเภท แนวทาง
และรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาพื้นท่ีอย"างชัดเจน รวมท้ังให ความสําคัญต"อพื้นท่ีอื่นๆ ให การพัฒนาปKาในเมือง 
ให ครอบคลุมพื้นท่ีราชพัสดุ และพื้นท่ีของหน"วยงานต"างๆ นอกจากน้ี ควรกําหนดเป:าหมาย แนวทาง และวิธี
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข องอย"างชัดเจน ในด านแผนการใช พื้นท่ี มาตรการรองรับการให บริการ และพัฒนาศักยภาพ
การรองรับในระยะยาว  

(๒) จัดทําหลักสูตรและอบรมเสริมสร างศักยภาพของเจ าหน าท่ีผู ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
เทคนิคและความรู ท่ีจําเป0นในการปฏิบัติงานโดยการจัดทําคู"มือ การศึกษาดูงาน การฝ�กปฏิบัติ และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ&ระหว"างผู ปฏิบัติงาน  

(๓) ส"งเสริมองค&กรปกครองส"วนท องถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลขนาดใหญ"จัดทําแผนจัดสรร
งบประมาณ และประสานภาคส"วนต"างๆ ให มีส"วนร"วมในการพัฒนาปKาในเมืองในเขตท องถ่ินท่ีรับผิดชอบ
นอกจากน้ี ควรประสานและส"งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการมีส"วนร"วมพัฒนาปKาในเมือง   

(๔) เสริมสร างการมีส"วนร"วมกับชุมชนและผู เกี่ยวข องกําหนดรูปแบบการพัฒนาให เหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีและสอดคล องกับความต องการของชุมชน โดยมีการตั้งคณะทํางานในระดับพื้นท่ี เพื่อร"วมวาง
แผนการ การบํารุงรักษาพื้นท่ี การจัดกิจกรรมและการกระจายประโยชน&สู"ชุมชน  

๓.๒ ขยะทะเล  

ขยะทะเล เป0นป�ญหาสําคัญท่ีส"งผลให ระบบนิเวศและส่ิงแวดล อมเส่ือมโทรม ส"งผลต"อเศรษฐกิจ  
การท"องเท่ียว ส่ิงแวดล อม สุขภาพ เป0นอันตรายต"อส่ิงมีชีวิตในทะเล รวมท้ังสัตว&ท่ีอยู"อาศัยและหากินบริเวณ
ชายฝ��ง นอกจากน้ี ขยะทะเลยังเป0นอุปสรรคต"อการประมงและการเดินเรืออีกด วย   

สถานการณ- ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเลได รับความสนใจท่ัวโลก โดยมีผลวิจัยเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบว"า ประเทศไทยเป0นประเทศท่ีทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุดเป0นอันดับท่ี ๖ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"า 
ขยะทะเลของประเทศไทยส"วนใหญ"เป0นขยะถุงพลาสติก และขวดพลาสติก โดยขยะทะเลท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 
๓ ลําดับแรก ได แก" ถุงพลาสติกอ่ืนๆ ขวดเคร่ืองดื่ม (พลาสติก) และขวดเคร่ืองดื่ม (แก ว) ตามลําดับ โดยพบ
ขยะทะเลมากท่ีสุดในพื้นท่ีปากอ"าวไทยตอนบน ซ่ึงเป0นท่ีรองรับขยะท่ีมาจากแม"นํ้าต"างๆ มารวมกัน ทําให มี
ปริมาณขยะทะเลเป0นจํานวนมาก ส"วนใหญ"เป0นขยะประเภทรีไซเคิลได  เช"น ขวดพลาสติก และขวดแก ว  
เป0นต น โดยพบว"าเป0นขยะท่ีมาจากกิจกรรมชายฝ��งและการพักผ"อนมากท่ีสุด รองลงมาเป0นกิจกรรมทาง 
การประมงและเดินเรือ แสดงให เห็นว"าเป0นขยะท่ีเกิดจากการบริโภคของประชาชน ซ่ึงมาจากการท้ิงไม"ถูกท่ี  
ขยะตกค าง และการกําจัดขยะท่ีไม"เหมาะสม ดังน้ันการแก ป�ญหาต องเร่ิมจัดการตั้งแต"ชายฝ��งโดยเฉพาะ 
ขยะพลาสติก เน่ืองจากพลาสติกใช เวลาในการย"อยสลายนาน อีกท้ังขยะพลาสติกท่ีลอยมากับนํ้ายังเป0น
อันตรายต"อส่ิงมีชีวิตในทะเลโดยตรงจากการกินและถูกพันยึดจากขยะพลาสติกเหล"าน้ัน โดยพบว"ามีสัตว&ทะเล
หายากท่ีได รับผลกระทบจากขยะทะเลจากการเกยตื้นในพื้นท่ีทะเลอ"าวไทยและอันดามัน จํานวน ๘๔ ตัว 
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ตารางท่ี ๔ ปริมาณขยะทะเลของประเทศไทย ๑๐ ลําดับแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ลําดับ ขยะทะเลของประเทศไทย จํานวน (ช้ิน) 

๑ ถุงพลาสติกอ่ืนๆ* ๙,๘๗๘ 
๒ ขวดเคร่ืองดื่ม (พลาสติก) ๖,๙๙๘ 
๓ ขวดเคร่ืองดื่ม (แก ว)    ๖,๒๘๔ 
๔ ถ วย/จาน (โฟม) ๓,๓๑๔ 
๕ เชือก (๑ เมตร = ๑ ชิ้น) ๒,๗๙๙ 
๖ หลอด/ท่ีคนเคร่ืองดื่ม ๒,๖๘๑ 
๗ ขวดนํ้าดื่ม (พลาสติก) ๒,๓๒๕ 
๘ กระป�องเคร่ืองดื่ม ๒,๑๒๕ 
๙ กล"องอาหาร (โฟม) ๑,๘๑๖ 

๑๐ ฝาจุกขวด (พลาสติก) ๑,๗๔๗ 
หมายเหตุ * หมายถึง ถุงท่ีทําจากฟ}มส&พลาสติกข้ึนรูป เช"น PP, LDPE และ HDPE เป0นต น สําหรับบรรจุสิ่งของหรืออาหาร  

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง (๒๕๖๑) 

ป7ญหาและผลกระทบ ขยะทะเลเกิดจากพฤติกรรมการท้ิงขยะบริเวณชายหาดและทะเล โดยขยะ
ทะเลบางส"วนมาจากกิจกรรมบนพื้นดินท่ีตกลงสู"แม"นํ้า ลําคลอง แล วไหลลงสู"ทะเล ทําให เกิดป�ญหาขยะส่ังสม
ในทะเล ส"งผลกระทบต"อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล อมในทะเล รวมทั้งกระทบต"อเศรษฐกิจ และการใช 
งบประมาณในการจัดการและการกําจัดท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลกระทบโดยตรงของขยะต"อส่ิงมีชีวิตในทะเล พบว"า ใน
แต"ละปEมีสัตว&ทะเลท่ีว"ายนํ้าเข าไปติดกับขยะทะเลประเภทเคร่ืองมือประมง เช"น เศษอวน แห และลอบดักสัตว&
นํ้า เป0นต น ทําให ถูกผูกมัดจนไม"สามารถว"ายนํ้าได และจมนํ้าตาย และขยะทะเล เช"น กระป�อง ขวด และห"วง
พลาสติก เป0นต น ทําให ขัดขวางต"อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต ทําให สัตว&ทะเลมีร"างกายผิดปกติ หรือไม"
สามารถดํารงชีวิตอยู"ได  และเม่ือสัตว&ทะเลกินขยะทะเลบางชนิดเข าไปเน่ืองจากคิดว"าเป0นอาหาร ส"งผลทําให 
ร"างกายของสัตว&ทะเลขาดสารอาหาร เน่ืองจากขยะท่ีกินเข าไปไม"สามารถย"อยสลายเกิดการสะสมในกระเพาะ
อาหารจนทําให สัตว&รู สึกว"าอ่ิมอยู"ตลอดเวลาและไม"อยากหาอาหารทําให ขาดสารอาหารในท่ีสุด ในขณะท่ี 
ผลกระทบโดยอ อมของขยะต"อส่ิงมีชีวิตในทะเล พบว"า ขยะท่ีพบในทะเลสามารถทําลายแหล"งท่ีอยู"อาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยบริเวณพื้นทะเล ซ่ึงเป0นแหล"งวางไข"ของสัตว&นํ้า รวมท้ัง ส"งผลกระทบต"อขบวนการทางชีวภาพ
บริเวณพื้นท องทะเล ส"วนขยะในทะเลท่ีเป0นเม็ดพลาสติกเป0นแหล"งสะสมของสารพิษบางชนิด เม่ือนกทะเลและ
สัตว&ที่อยู"ในระดับบนของสายใยอาหารกินสัตว&ทะเลขนาดเล็กท่ีอยู"ลําดับล"างของสายใยอาหารเข าไปจะเกิดการ
สะสมของสารพิษในระดับความเข มข นสูง ซ่ึงจะพบความเข มข นของเม็ดพลาสติกสูงในกระเพาะอาหาร ส"วน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซ่ึงขยะทะเลก"อให เกิดป�ญหาและความเสียหายท้ังกับเรือประมงและเคร่ืองมือประมง 
โดยเศษอวนเก"าท่ีท้ิงในทะเล สามารถก"อให เกิดความเสียหายกับเรือประมง เช"น ติดพัน สมอเรือ เพลาขับเรือ 
ทําให ต องเสียค"าใช จ"ายในการซ"อมแซมเรือและเคร่ืองมือประมงท่ีเสียหาย ขยะทะเลยังทําให คุณภาพส่ิงแวดล อม
บริเวณท"าเรือเส่ือมโทรม ขยะท่ีล"องลอยในทะเลและถูกกระแสนํ้าพัดเข ามาติดกับบริเวณท"าเรือพาณิชย&และ
ท"าเรือท"องเท่ียว ทําให สูญเสียทัศนียภาพและเสียงบประมาณกําจัดขยะและทําความสะอาด 



-๗๔- 
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ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การดําเนินงาน หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องได มีการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการขยะทะเล มีดังน้ี  

(๑) กรมควบคุมมลพิษ จัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เม่ือ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และแผนแม"บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นอกจากน้ี กรม
ควบคุมมลพิษ หน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง และบริษัทผู ผลิตนํ้าดื่ม ร"วมลงนามบันทึกความร"วมมือเพื่อขับเคล่ือนการ
เลิกใช พลาสติกหุ มฝาขวด (Cap seal) และพัฒนา (ร"าง) แผนจัดการขยะพลาสติกอย"างบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) โดยใช หลัก 3Rs คือ ลดการใช  การใช ซํ้า และการนํามาแปรรูปใหม"ให มากท่ีสุด  

(๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง เป0นหน"วยงานหลักในการจัดประชุมระดับอาเซียน ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่ือง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ"มประเทศอาเซียน เพื่อเป0นเวทีหารือและสร างความร"วมมือ
ระหว"างประเทศสมาชิกอาเซียน หน"วยงานภาครัฐ องค&กรระหว"างประเทศ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นักวิชาการ 
และผู เกี่ยวข อง ในการจัดการป�ญหาขยะทะเล นอกจากน้ี ยังกําหนดมาตรการคุ มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ��งบริเวณชายหาด เพื่อเป0นการคุ มครอง สงวน อนุรักษ& ฟ��นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
บริเวณชายหาดตามแนวชายฝ��งทะเล  

(๓) บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ร"วมกับการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทย และ
มูลนิธิอีโคอัลฟ¤จัดตั้งโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เพื่อรณรงค&ให ช"วยกันเก็บขยะขวดพลาสติก
ใส และขยะจากพลาสติกโพลิเอทิลินในทะเล รวมท้ังพื้นท่ีชายฝ��ง เพื่อนํามาแปรรูปในอุตสาหกรรมเส้ือผ าด วย
นวัตกรรมการผลิตเป0นใยสังเคราะห&  

(๔) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานสภาความม่ันคงแห"งชาติ และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ��ง ลงนามบันทึกข อตกลงความร"วมมือการพัฒนาและขับเคล่ือนงานวิจัย “ผลประโยชน&แห"งชาติ
และความม่ันคงทางทะเล” สร างความร"วมมือการทํางานวิจัยอันนําไปสู"การแก ไขป�ญหาทะเล  

กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการเป0นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีอาณาเขตทางทิศใต จรดอ"าวไทย มี
ชายฝ��งทะเลยาว ๔๗.๕ กิโลเมตร มีแม"นํ้าเจ าพระยาไหลผ"านลงสู"อ"าวไทย จึงเรียกกัน "ปากนํ้า" เน่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีเป0นปากแม"นํ้ารองรับขยะท่ีจะมาจากแม"นํ้าต"างๆ มารวมกัน ทําให มีปริมาณขยะทะเลเป0นจํานวนมาก ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบขยะทะเลบริเวณชายหาดและในทะเลจังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณมากท่ีสุดเป0นลําดับ ๑ 
ของประเทศ รวมกว"า ๘,๐๐๐ ชิ้น นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจประเภทของขยะทะเลในบริเวณจังหวัด
สมุทรปราการ จากการเก็บรวบรวมได จากท้ังชายหาดและในบริเวณทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ��ง เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว"าขยะมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ได แก" ขวดเคร่ืองดื่ม (พลาสติก) รองลงมาเป0น ขวด
เคร่ืองดื่ม (แก ว) และถุงพลาสติกอ่ืนๆ ตามลําดับ ขยะทะเลส"วนใหญ"ท่ีเก็บรวบรวมได  เป0นขยะประเภทรีไซเคิล
ได  เช"น ขวดพลาสติก และขวดแก ว เป0นต น และยังไม"ได รับการจัดการ โดยท่ีชุมชนและนักท"องเท่ียวยังไม"เห็นถึง
ความสําคัญของการคัดแยกขยะ ขาดการรณรงค& การสร างจิตสํานึกและความตระหนักเร่ืองการจัดการขยะ 
รวมท้ังการบังคับใช กฎหมาย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย&วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอ"าวไทย
ตอนบน ได ทําการเก็บตัวอย"างขยะลอยนํ้าในปากแม"นํ้าเจ าพระยา (บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ) ปากแม"นํ้า 
ท"าจีน ปากแม"นํ้าแม"กลอง ปากแม"นํ้าบาง-ปะกง และปากแม"นํ้าบางตะบูน จํานวน ๔ คร้ังต"อปE พบว"า ปริมาณ
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ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของขยะลอยนํ้าท่ีไหลออกจากปากแม"นํ้าแต"ละแห"งในอ"าวไทยตอนบน ใน ๑ ปE พบว"า ปากแม"นํ้าเจ าพระยา มี
ปริมาณขยะไหลออกจากปากแม"นํ้าสูงท่ีสุด ๑๓๗,๔๕๒,๐๑๑ ชิ้นต"อปE หรือ ๑,๔๒๕ ตันต"อปE ส"วนปริมาณของ
ขยะลอยนํ้าท่ีไหลเข าสู"ปากแม"นํ้าแต"ละแห"งในอ"าวไทยตอนบน ใน ๑ ปE พบว"า ปากแม"นํ้าเจ าพระยามีปริมาณ
ขยะไหลเข าสูงท่ีสุด ๓๒,๕๐๓,๘๖๗ ชิ้นต"อปE หรือ ๑๙๘ ตันต"อปE หากจําแนกประเภทขยะลอยนํ้าท่ีไหลผ"านเข า
และออกปากแม"นํ้าเจ าพระยา ใน ๑ วัน จําแนกตามประเภทกิจกรรมการใช ประโยชน& พบว"า มาจากกิจกรรม
ชายฝ��งและการพักผ"อนมากท่ีสุด รองลงมาเป0นกิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ และกิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
นํ้า ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให เห็นว"าขยะท่ีไหลลงทะเลมาจากกิจกรรมบนบก โดยมาจากชุมชนและนักท"องเท่ียวเป0น
หลัก เช"นเดียวกับผลการสํารวจขยะลอยนํ้าโดยรวมในบริเวณอ"าวไทยตอนบน แสดงให เห็นถึงท่ีมาของขยะทะเล
ว"าเป0นขยะจากกิจกรรมชายฝ��งและการพักผ"อนมากท่ีสุดเช"นกัน ขยะบริเวณปากแม"นํ้าต"างๆ เหล"าน้ี จะถูกพัดไป
ตามกระแสนํ้าและลมทะเลไปยังพื้นท่ีบริเวณต"างๆ ในอ"าวไทยตอนบน  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ประเด็นขยะทะเลท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการขยะทะเลใน
ระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ออกมาตรการหรือข อบัญญัติท องถ่ิน เช"น มาตรการห ามนําบรรจุภัณฑ&ท่ีย"อยสลายยากเข า
พื้นท่ี สนับสนุนการใช บรรจุภัณฑ&ท่ีย"อยสลายได ง"าย มาตรการขายถุงพลาสติก เฉพาะพื้นท่ีท"องเท่ียวท่ีเป0น
ชายหาดและเกาะ การจัดเก็บค"าธรรมเนียมกําจัดขยะจากนักท"องเท่ียว รวมท้ังรณรงค&ลดขยะต นทาง เช"น การ
ให ส"วนลดเม่ือนําถุงผ าหรือถุงพลาสติกใช แล วมาซ้ือสินค า  

(๒) บังคับใช กฎหมายท่ีเข มงวด สําหรับผู ท่ีฝKาฝ�นการท้ิงขยะลงทะเล รวมท้ัง เข มงวดกับบ านเรือน 
หรือ สถานประกอบการท่ีตั้งอยู"ริมลํานํ้า  

(๓) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนแม"บทการจัดการขยะทะเลบริเวณอ"าวไทย และทําบันทึก
ข อตกลงความร"วมมือกับ ๒๓ จังหวัดชายทะเล  

(๔) จัดทําฐานข อมูลขยะทะเลของแต"ละจังหวัด รวมท้ัง ศึกษาวิจัยแหล"งท่ีมาของขยะทะเลท่ี
แท จริง โดยสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งเป0นหน"วยงานท่ีรวบรวม  

(๕) สร างความรู  ความเข าใจในการลดขยะท่ีแหล"งกําเนิด โดยแสดงให เห็นถึงการจัดการขยะท่ีไม"มี
ประสิทธิภาพอาจทําให ขยะถูกพัดพาลงสู"แม"นํ้าลําคลองและไหลสู"ทะเล รวมท้ังการนําของเสียกลับมาใช 
ประโยชน& และการสร างมูลค"าของผลิตภัณฑ&ชุมชน สร างแรงจูงใจให ประชาชนคัดแยกขยะ เช"น เพิ่มอัตรา
ค"าธรรมเนียมเก็บขนและกําจัด โดยกําหนดตามปริมาณท่ีท้ิงเพื่อกระตุ นให แหล"งกําเนิดลดและคัดแยกขยะท่ี 
ต นทาง 

๓.๓ การบริหารจัดการแร6 

การบริหารจัดการแร" ตามพระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายความว"า การจัดการและการอนุรักษ&
ทรัพยากรแร"ที่มีอยู"ตามธรรมชาต ิการสํารวจแร" การทําเหมือง การทําเหมืองใต ดิน การขุดหาแร"รายย"อย การร"อนแร" 
การประกอบธุรกิจแร" การแต"งแร" และการประกอบโลหกรรม รวมท้ังการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการเร่ือง
ดังกล"าว ซ่ึงการบริหารจัดการแร"เป0นประเด็นท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากมีทรัพยากรแร"อยู"จํากัดและใช แล วหมดไป 



-๗๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สถานการณ- ประเทศไทยสํารวจพบทรัพยากรแร"มากกว"า ๔๐ ชนิด ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ๖๐ 
ล านไร" หรือคิดเป0นร อยละ ๑๙ ของประเทศ ประเมินมูลค"าทรัพยากรแร"ได ถึง ๔ หม่ืนล านล านบาท โดยแร"ที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได แก" แร"เกลือหิน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต& ถ"านหิน ยิปซัม หินบะซอลต&
เพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต& ซ่ึงการ
ผลิตแร"ในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมูลค"าประมาณ ๗๒,๘๗๐ ล านบาท ส"วนใหญ"เป0นหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก"อสร าง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต& หินบะซอลต&เพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง และยิปซัม 
นอกจากน้ันเป0นถ"านหินและเกลือหิน โดยมีผู ประกอบการท่ีได รับใบอนุญาตประทานบัตรและมีสถานะ “มี
อายุ” รวมท้ังส้ิน ๙๔๔ แปลง คิดเป0นพื้นท่ีประมาณ ๑๗๙,๕๗๙ ไร" ซ่ึงประทานบัตรส"วนใหญ"เป0นการ
ประกอบการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง รองลงมา ได แก" หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต& ถ"านหิน ดิน
ซีเมนต& และหินประดับชนิดหินแกรนิต ตามลําดับ นอกจากน้ี มีผู ประกอบการท่ีได รับอนุญาตสํารวจแร"
ประเภทอาชญาบัตรท่ียังมีอายุมีจํานวน ๗๕ แปลง ซ่ึงชนิดแร"ท่ีสํารวจ เช"น โพแทช เกลือหิน ทองแดง ตะกั่ว 
สังกะสี เหล็ก ทังสเตน ไมกา ดีบุก ดินเบา เป0นต น ท้ังน้ี การนําแร"มาบริหารจัดการและใช ประโยชน&ได สร าง
มูลค"าผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศสาขาการทําเหมืองและย"อยหินในช"วง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ (ณ ราคา
ตลาด) ประมาณปEละ ๐.๓๓-๐.๕๐ ล านล านบาท หรือคิดเป0นร อยละ ๒.๖๓-๓.๙๑ ของมูลค"าผลิตภัณฑ&มวลรวม
ภายในประเทศ รวมถึงสร างรายได ให กับประเทศจากค"าภาคหลวงแร"ท่ีมีมูลค"าประมาณ ๖๒๓.๐๘-๓,๙๑๐.๘๑ 
ล านบาท ในระหว"าง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซ่ึงมีแนวโน มเพิ่มข้ึน โดยร อยละ ๖๐ ของค"าภาคหลวงแร"จะถูก
จัดสรรเป0นงบประมาณสําหรับท องถ่ินเพื่อนําไปใช พัฒนาพื้นท่ีในด านต"างๆ  

ป7ญหาและผลกระทบ จากนโยบายการนําทรัพยากรแร"ในประเทศมาใช ประโยชน&ท่ีผ"านมา พบว"า ใน
ภาพรวมยังขาดความชัดเจน กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในการใช ประโยชน&ทรัพยากรแร" มีความ
ซับซ อนเกี่ยวข องกับหลายหน"วยงาน ประชาชนและสังคมยังขาดความรู ความเข าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ผลกระทบจากการทําเหมือง การขาดการจัดเก็บข อมูลและศึกษาสาเหตุของป�ญหาและแหล"งท่ีมาของมลพิษ ทํา
ให ไม"สามารถระบุแหล"งกําเนิดมลพิษได  การกําหนดเขตพื้นท่ีท่ีได รับผลกระทบไม"ชัดเจน ทําให ไม"ทราบขนาด
ป�ญหาและประชากรท่ีได รับผลกระทบ หน"วยงานภาครัฐท่ีเข ามาแก ไขป�ญหาทําเฉพาะส"วนงานท่ีรับผิดชอบ ไม"มี
การประสานการทํางานระหว"างหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง การขาดความเชื่อม่ันในการติดตามตรวจสอบข อมูล
ผลกระทบ ทําให เกิดช"องว"างในการกํากับดูแลและเกิดความขัดแย งระหว"างเจ าของกิจการกับผู ได รับผลกระทบ 
ความขัดแย งระหว"างกลุ"มผู ท่ีได ประโยชน&และเสียประโยชน& และการขาดกลไกทางการเงินการคลังท่ีเป0นธรรม
และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการให เงินอุดหนุนเพื่อช"วยเหลือผู ได รับผลกระทบมีจํานวนน อยและไม"ต"อเน่ือง 
นอกจากน้ี การนําทรัพยากรแร"ในประเทศมาใช ประโยชน& ทําให เกิดอุปสรรคหลายประการ ท้ังกฎหมาย ข อห าม
ต"างๆ การต"อต านจากประชาชนในพื้นท่ี ทําให เสียโอกาสในการจะจัดสรรทรัพยากรแร"ที่มีคุณภาพมาใช เป0นฐาน
ทรัพยากรของประเทศ เพื่อการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานของประเทศ เช"น นํามาสร างถนน ทางด"วน ทางรถไฟ 
อาคาร เป0นต น รวมถึงรายได ที่จะเข าส"วนกลางเพื่อใช พัฒนาประเทศต"อไป 

 



-๗๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การดําเนินงาน การดําเนินงานด านการบริหารจัดการแร"ของหน"วยงานต"างๆ มีดังน้ี  

(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมและกระทรวงอุตสาหกรรม เร"งผลักดันให ธุรกิจ
เหมืองแร"ของประเทศไทย ก าวสู"การปฏิบัติท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม โดยได จัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ“มิติใหม" เหมืองแร"ไทย : ก าวสู"หลักธรรมาภิบาลและเป0นมิตรต"อส่ิงแวดล อม” ร"วมกับ
หน"วยงานท่ีเกี่ยวข องเพื่อเป0นเวทีให หน"วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร"วมกันคิดและพัฒนาการทํา
เหมืองแร" บนหลักธรรมาภิบาลและดูแลรักษาส่ิงแวดล อม 

(๒) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร" มีหน าท่ีหลัก คือ อนุมัติ อนุญาต และกํากับดูแล
สถานประกอบการเหมืองแร"และอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ให มีการพัฒนาทรัพยากรแร"มาใช เป0น
วัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ และมุ"งม่ันให การประกอบการเหมืองแร"เป0นมิตรต"อส่ิงแวดล อม 
ได ส"งเสริมสนับสนุนให ผู ประกอบการให ดําเนินกิจการท่ีเป0นมิตรต"อส่ิงแวดล อม โดยพัฒนาให สถาน
ประกอบการพัฒนาสู"เหมืองแร"สีเขียว ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู ประกอบการผ"านเกณฑ&มาตรฐานเหมืองแร"สีเขียว ๒๔ 
ราย และได รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร"สีเขียว ๑๐๑ ราย  

(๓) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ได จัดกิจกรรมให สถาน
ประกอบการเหมืองแร"เข าร"วมโครงการรางวัลสําหรับผู ประกอบการเหมืองแร" EIA Monitoring Awards เป0น
รางวัลสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห&ผลกระทบส่ิงแวดล อม และมีการจัดการ
สภาพแวดล อมดีเด"น จัดข้ึนเพื่อให เกิดแรงจูงใจ และเป0นหลักประกันให ชุมชนโดยรอบ ได เห็นว"าสถาน
ประกอบการเป0นมิตรและใส"ใจต"อส่ิงแวดล อมและชุมชน  

(๔) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต&ไทย ได รับการส"งเสริมจากภาครัฐให เป0นส"วนหน่ึงของ
เคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญรุ"งเรืองของประเทศ นอกจากน้ี ยังส"งเสริมพัฒนาให สมาชิกมี
ศักยภาพในการแข"งขัน เพื่อให มั่นใจว"าอุตสาหกรรมเหมืองแร"มีการเจริญเติบโตอย"างย่ังยืน  

กรณีศึกษา จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ี ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร เป0นแหล"งของทรัพยากรแร"หินเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต&และหินเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร างท่ีใหญ"ที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดของประเทศ เป0น
เมืองท่ีมีความสําคัญต"อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร"ลําดับต นของประเทศไทย ซ่ึงทรัพยากรแร"ที่สําคัญของจังหวัด
สระบุรี ได แก" หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต& มีการผลิตมากท่ีสุดประมาณร อยละ ๖๗ ของกําลังการผลิต
รวมของแร"ทุกชนิดท้ังจังหวัดสระบุรี รองลงมา คือ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต& หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต& หินไรโอไลต&เพื่อ
อุตสาหกรรมก"อสร าง หินแอนดีไชด&เพื่ออุตสาหกรรมก"อสร าง บอลเคลย& ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี ไพ
โรฟ}ลไลท& ดินมาร&ล หินอ"อน หินประดับชนิดหินทราเวอร&ทีน หินประดับชนิดหินปูน ตามลําดับ แร"ดังท่ีกล"าวมา
น้ี เป0นชนิดท่ีมีการขอใบอนุญาตประทานบัตรในจังหวัดสระบุรี ซ่ึงกําลังการผลิตรวมของแร"ทุกชนิดท่ีมีเฉพาะ
ในจังหวัดสระบุรีคิดเป0นค"าประมาณร อยละ ๓๓ ของกําลังการผลิตท่ีเป0นแร"ชนิดเดียวกันของท้ังประเทศ 
บริเวณตําบลหน าพระลานและพื้นท่ีโดยรอบเป0นแหล"งผลิตสินค าแร"ท่ีสําคัญและเป0นศูนย&กลางกระจายสินค า
ไปยังภูมิภาคต"างๆ รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรแร"ของจังหวัดท่ีดี มีสถานประกอบการเหมืองแร"
และธุรกิจต"อเน่ืองจากเหมืองต"างๆ ท่ีได ให ความสําคัญต"อการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป0นระบบและทันสมัย 



-๗๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สามารถใช ทรัพยากรแร"ได อย"างคุ มค"า ควบคู"กับการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมและชุมชน จากการประกอบ
กิจการเหมืองแร"และธุรกิจต"อเน่ืองสะสมมายาวนาน จนทําให ป�จจุบันพื้นท่ีตําบลหน าพระลานถูกประกาศให เป0น
เขตควบคุมมลพิษ เน่ืองจากป�ญหาฝุKนละอองเกินค"ามาตรฐาน จึงทําให ต องมีการบังคับใช กฎหมาย การติดตาม
เฝ:าระวังผลกระทบจากฝุKนละออง และการบูรณาการข อมูลและการทํางานร"วมกันของทุกภาคส"วนท่ีเกี่ยวข อง 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยท่ีมีปริมาณความรุนแรงของป�ญหาฝุKนละอองลดลงอย"างเห็นได ชัด ทําให 
วิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน และส่ิงแวดล อมรอบเหมืองแร"ได รับการแก ไขและพัฒนาท่ีดีข้ึน แต"ป�ญหาและ
ผลกระทบยังคงมีอยู" จึงต องได รับการดําเนินการอย"างต"อเน่ืองท้ังจากระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นท่ี  

ข(อเสนอแนะ จากสถานการณ&ประเด็นการบริหารจัดการแร"ท่ีได กล"าวมาข างต น การบริหารจัดการ
แร"ในระยะต"อไปควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) จําแนกเขตแหล"งแร"ประเภทต"างๆ ตามหลักวิชาการ และกําหนดหลักเกณฑ&ในการพัฒนา
แหล"งแร"ตามมาตรฐานท่ีกําหนดพื้นท่ีแหล"งแร" จัดสรรการใช พื้นท่ีท่ีสามารถนําแร"ออกมาใช ได  รวมท้ังควบคุม
การผลิตให เหลือเป0นของเสียน อยท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบด านส่ิงแวดล อมต"างๆ  

(๒) กําหนดค"ามาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล"งกําเนิดในพื้นท่ีเส่ียงท่ีเป0นแหล"งกําเนิดฝุKน
ละอองจากสถานประกอบการเหมืองแร" และธุรกิจต"อเน่ืองจากเหมืองแร"ให เข มข นกว"ามาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล"งกําเนิดท่ีกําหนดไว ตามพระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแห"งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓) กําหนดคุณลักษณะของถนนในพื้นท่ีเส่ียงท่ีเป0นแหล"งกําเนิดฝุKนละอองให มีมาตรฐานสูงกว"า
พื้นท่ีทั่วไป  

(๔) ตรวจสอบการทํางานของโรงงานตรวจสภาพอุปกรณ&การป:องกันฝุKนให อยู"ในสภาพพร อมใช 
งานอย"างเคร"งครัด กํากับผู ประกอบการเหมืองหินให ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร" พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงจัดตั้ง
จุดล างล อรถบรรทุกในรูปแบบสหกรณ& เพื่อนํากําไรท่ีได ไปแก ไขป�ญหาตรงจุดท่ีขาดงบประมาณ  

(๕) ทบทวนการจัดสรรค"าภาคหลวงแร"ท่ีได รับการจัดสรรจากส"วนกลางสู"องค&กรปกครองส"วน
ท องถ่ิน ควรนําไปพัฒนาสวัสดิการด านต"างๆ ของกลุ"มเส่ียง สนับสนุนการติดตามเฝ:าระวังป�ญหาท่ีอาจส"งผล
ต"อสุขภาพ สมทบเข ากองทุนเฝ:าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาพื้นท่ีรอบเหมือง  

(๖) ส"งเสริมให ผู ประกอบการรวมเป0นกลุ"มหรือชมรมท่ีมีการคอยควบคุมดูแลกัน ให มีการเคารพ
กติกาท่ีได ตกลงร"วมกันไว แล ว และไม"บุกรุกพื้นท่ีนอกเขตประทานบัตร คอยกวดขันวินัยของพนักงานในการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อส่ิงแวดล อม รวมท้ังปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพื่อลดผลกระทบในพื้นท่ี ได แก" ช"วงเวลาระเบิดหิน
เป0นเวลากลางวัน (๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.) เพื่อให ฝุKนละอองจากการระเบิดหินไม"ตกสะสมในพื้นท่ี ผู ประกอบการ
ต องปลูกต นไม รอบเหมืองเป0นพื้นท่ีแนวกันชน (buffer zone) 
  



            

 

 

                                                 

 

 

 

 

 ภาพรวม แนวโนม และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     สถานการณดีขึน้ 

� ประสทิธภิาพการใชพลังงานสูงข้ึน 

� อัตราการลดลงของพ้ืนที่ปาไมแนวโนมชะลอตัว 
� น้ําบาดาลใชการมีเพียงพอกับความตองการ 
� ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 
� คณุภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดอยูในเกณฑ 
� การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองเพ่ิมข้ึน  
 

 

        สถานการณเส่ือมโทรมลง/นาเป�นหวง 

 ดินที่มีปญหามีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง 
 ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยทั้งปอยูในเกณฑนอยและลดลง 
 การกัดเซาะชายฝงเพ่ิมข้ึน 

 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก ณ จุดตรวจวัด 
สวนใหญเกินมาตรฐาน 

 
 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  
มาตรการเรงดวน 

  
มาตรการระยะยาว 

สรุปภาพรวมสถานการณสงแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 พง 

อิทธิพลจากปจจัยขับเคล่ือนที่ไมแนนอน 

 

คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ชวยใหเกิดการใชทรัพยากร 
น้ํา พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีเลือกซ้ือ
และใชสนิคาเพ่ือสิ่งแวดลอม กอใหเกิดขยะและ
ของเสียนอยลง  
 
 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีโอกาสใช
ทรัพยากรเกินขีดความสามารถใน
การรองรับ ปลอยกาซเรือนกระจก
ในปริมาณเพ่ิมข้ึน  

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
มีโอกาสสงผลตอความตอเนื่อง
ของนโยบายการพัฒนาซ่ึงมุงเการ
เติบโตสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และการพัฒนาโครงการขนาดใหญ
ซ่ึงอาจสงผลตอสิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สิ่งแวดลอม 
 
 
 

ปรับใชเครื่องมือหลัก 
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  
 

คุมครองสิง่แวดลอม 
ในพืน้ทีท่ี่มคีวามสําคัญ
หรือมีความออนไหว 
 

สงเสริมการบริโภค 
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
 

ปองกันการใชทรัพยากรเกนิ
ศักยภาพการรองรบัของพืน้ที ่
 

ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
หมุนวียน 
 

สงเสริมการมสีวนรวม 
และเครือขาย  
 

วาระสําคญัที่สําคัญ: ทรัพยากรดินและการใชทีดิ่น  ทรัพยากรน้ํา ของเสียอนตราย 



-๗๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
การศึกษารวบรวมข อมูลข างต น สามารถสะท อนถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย 

มาตรการและการดําเนินงานท่ีมีผลต"อส่ิงแวดล อม  สถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อมรายสาขา และประเด็น
ส่ิงแวดล อมสําคัญ  อันเป9นประโยชน&ต"อการจัดทําข อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมของประเทศ ดังรายละเอียดต"อไปน้ี 

๔.๑ สรุปสถานการณ�คุณภาพส่ิงแวดล�อม  

สรุปสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อมของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว"า มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ส่ิงแวดล อมบางสาขาท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึน ได แก" ปริมาณการใช พลังงานทดแทน ปริมาณนํ้าบาดาลท่ีใช การได  
ทรัพยากรประมง ปริมาณผลผลิตสัตว&นํ้าเค็ม พื้นท่ีชุ"มนํ้าชายฝ�?งทะเล การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมในแหล"ง
ธรรมชาติ ปริมาณการปล"อยก@าซเรือนกระจก เป9นต น ส"วนการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล อมท่ีมีทิศทาง
เส่ือมโทรลง ได แก" ดินป�ญหา การเปล่ียนแปลงการใช ท่ีดิน การนําเข าแร" สัดส"วนการใช พลังงานหมุนเวียน 
ปริมาณน้ําท"าโดยธรรมชาติ การกัดเซาะชายฝ�?ง จํานวนสัตว&ทะเลหายากเกยต้ืน เป9นต น แสดงดังตารางท่ี ๕ 

ตารางท่ี ๕ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สาขา ทิศทางดีขึ้น ทิศทางเส่ือมโทรมลง/น-าเป.นห-วง 

(๑) ทรัพยากรดินและ 
การใช ท่ีดิน 

 - ดินป�ญหา (ดินอินทรีย& ดินเปรี้ยวจัด ดิน
ทรายจัด และดินต้ืน) ส"วนใหญ"มีพื้นท่ี
เพิ่มข้ึน 

- เปลี่ยนแปลงการใช ท่ีดินจากพื้นท่ีปDาไม  
และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เป9นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร าง และพื้นท่ีน้ํา 

(๒) ทรัพยากรแร" - การผลิต การใช  และการส"งออกแร"ลดลง 
 

 

(๓) พลังงาน - ปริมาณการใช พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน 
- ประสิทธิภาพการใช พลังงานสูงข้ึน 

- การใช พลังงานข้ันสุดท ายเพิ่มข้ึน 
- การนําเข า (สุทธิ) พลังงานข้ันต นเพิ่มข้ึน 
- สัดส"วนการใช พลังงานหมนุเวียนลดลง 

(๔) ทรัพยากรปDาไม  
และสัตว&ปDา 

- อัตราการลดลงของพื้นท่ีปDาไม มีแนวโน ม
ชะลอตัว 

 

(๕) ทรัพยากรน้ํา - ปริมาตรน้ําใช การในอ"างเก็บน้ําขนาด
กลางและขนาดใหญ"ส"วนใหญ"เพิ่มข้ึน 

- ปริมาณน้ําบาดาลท่ีใช การได มีเพียงพอกับ
ความต องการใช  

- ปริมาณน้ําท"าโดยธรรมชาติเฉลี่ยท้ังปHอยู"
ในเกณฑ&น อยและมีแนวโน มลดลง 

(๖) ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ�?ง 

- ทรัพยากรประมงมีความอดุมสมบูรณ&
เพิ่มข้ึน 

- การกัดเซาะชายฝ�?งเพิ่มข้ึน 
- จํานวนสัตว&ทะเลหายากเกยต้ืนเพิ่มข้ึน  



-๘๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สาขา ทิศทางดีขึ้น ทิศทางเส่ือมโทรมลง/น-าเป.นห-วง 
(๗) ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
-  - ชนิดพันธุ&สัตว&มีกระดูกสันหลังท่ีมี

สถานภาพถูกคุกคามเพิ่มข้ึน 
- จํานวนพื้นท่ีชุ"มน้ําท่ัวไปลดลง 
- ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินท่ีรุกรานแล วและมี

แนวโน มรุกรานเพิ่มข้ึน  
(๘) สถานการณ&มลพิษ - ปริมาณ NO2 SO2 CO และ VOCs ณ จุด

ตรวจวัด ส"วนใหญ"อยู"ในเกณฑ&มาตรฐาน 
- ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพื้นท่ีริมถนนใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลง 
- คุณภาพแหล"งน้ําผิวดินและคุณภาพน้ํา

ทะเลชายฝ�?งอยู"ในเกณฑ&พอใช -ดีเพิ่มข้ึน
และเสื่อมโทรม-เสื่อมโทรมมากลดลง 

- การกําจัดขยะมูลฝอยอย"างถูกต องเพิ่มข้ึน 
และการนําไปใช ประโยชน&เพิ่มข้ึน 

- ปริมาณกากของเสียและการนําเข าสาร
อันตรายภาคอุตสาหกรรมลดลง 

- ปริมาณฝุDนละออง PM10 PM2.5 และ O3 
ณ จุดตรวจวัด ส"วนใหญ"เกินมาตรฐาน 

- ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้อเพิ่มข้ึน 

- การนําเข าขยะอิเล็กทรอนิกส&เพิ่มข้ึน 
- การนําเข าสารอันตรายภาคเกษตรกรรม

เพิ่มข้ึน 

(๙) สิ่งแวดล อมเมืองและ
ชุมชน 

- สัดส"วนพื้นท่ีสีเขียวต"อคนในกรุงเทพฯ
เพิ่มข้ึนและในเทศบาลนครส"วนใหญ"สูง
กว"ามาตรฐาน 

- จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ลดลง 

 

(๑๐) สิ่งแวดล อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

- การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมในแหล"ง
ธรรมชาติอยู"ในระดับดี 

- โบราณสถานได รับการประกาศข้ึน
ทะเบียนเพิ่มข้ึน 

 

(๑๑) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

- ปริมาณการปล"อยก@าซเรือนกระจกลดลง - อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปHและปริมาณฝนเฉลี่ย 
ท้ังปHสูงกว"าค"าปกติ 

- ระดับน้ําทะเล ณ จุดวัดเพิ่มข้ึน 
- เหตุการณ&ภัยพิบัติเพิ่มข้ึน 

ประเด็นสิ่งแวดล�อมท่ีควรกําหนดเป.นวาระสําคัญของประเทศ 

 จากการศึกษาวิเคราะห&สถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อมสาขาต"างๆ พบว"ามีประเด็นท่ีควรกําหนด
เป9นวาระสําคัญของประเทศ เพื่อเร"งดําเนินการแก ไขป�ญหาในระยะส้ัน ๓ ลําดับแรก ดังน้ี 

๑) ทรัพยากรดินและการใช�ท่ีดิน  อันเป9นป�จจัยการผลิตในภาคส"วนต"างๆ มีสภาพดินท่ีมีป�ญหา
เพิ่มข้ึน อันเน่ืองมาจากการใช ท่ีดินไม"เหมาะสม การตกค างของสารอันตรายและมลพิษต"างๆ และการชะล าง
พังทลายของหน าดิน ทําให เกิดป�ญหาแหล"งนํ้าตื้นเขินตามมา และส"งผลต"อความม่ันคงทางอาหาร นอกจากน้ี 
มีการเปล่ียนแปลงการใช ที่ดินและป�ญหาการใช ที่ดินไม"เหมาะสม  มีการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีอนุรักษ&  
ส"งผลให พื้นท่ีปDาไม และพื้นท่ีทางธรรมชาติลดลง มีป�ญหาผู ไร ท่ีดินทํากินและความเล่ือมลํ้าในการถือครองท่ีดิน 



-๘๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ป�ญหาการทับซ อนของแนวเขต การท้ิงร างไม"ทําประโยชน&ในท่ีดิน  กอปรกับการจัดการท่ีดินมีความเกี่ยวข อง
กับหลายหน"วยงาน ซ่ึงยังไม"ประสานงานและบูรณาการกันมากนัก ทําให การบริหารจัดการทรัพยากรดินและ
การใช ที่ดินไม"มีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานเร"งด"วน ได แก" ควบคุมการใช สารเคมีทางการเกษตรให อยู"ในระดับท่ีเหมาะสม   
ป]องกันการพังทลายของหน าดินในพื้นท่ีเส่ียง พื้นท่ีลาดชัน และบริเวณใกล แหล"งนํ้า  ขยายการบริหารจัดการ
พื้นท่ีเกษตรกรรมให ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ  และเร"งแก ป�ญหาการบุกรุกท่ีดินและจัดทําแนว
เขตท่ีดินของรัฐ 

๒)  ทรัพยากรนํ้า  เป9นป�จจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน พืช และสัตว& รวมท้ังเป9นป�จจัย
สําคัญในภาคการผลิตและการบริการท่ีช"วยสร างเศรษฐกิจให กับประเทศ ป�จจุบันต องเผชิญกับป�ญหาสภาพ
อากาศแปรปรวน ปริมาณฝนสะสมรายปHและการกระจายตัวไม"มีความแน"นอน ทําให ต องเตรียมทางเลือกใน
การบริหารจัดการนํ้า เพื่อให มีนํ้าใช เพียงพอในช"วงฤดูแล ง  ซ่ึงต องประสบกับภาวะภัยแล งเป9นประจําทุกปH  
ขณะเดียวกัน การเกิดอุทกภัยแบบเฉียบพลันก็เกิดข้ึน  ทําให พื้นท่ีเกษตร แหล"งท"องเท่ียว การผลิตใน
อุสาหกรรมและการท"องเท่ียวได รับความเสียหาย อีกท้ังมีความต องการใช นํ้าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงเป9นความ 
ท าทายในการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

การดําเนินการเร"งด"วน ได แก" สร างความเข าใจและเสนอทางเลือกในการเพาะปลูกพชืท่ีเหมาะสมใน
ช"วยฤดูแล ง  กระจายอํานาจในการบริหารจัดการแหล"งน   เร"งพัฒนาระบบการริหารจัดการนํ้า  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล งและอุทกภัย   ซ่ึงต องเร"งดําเนินการเพื่อให เกิดความ
เป9นเอกภาพมากข้ึน 

๓)  ของเสียอันตราย ซ่ึงส"วนใหญ"เป9นซากผลิตภัณฑ&เคร่ืองใช ไฟฟ]าและอิเล็กทรอนิกส&  และของ
เสียอ่ืนๆ จากชุมชน ท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ทําให เกิดของเสียอันตรายเพิ่มมากข้ึน มีการท้ิงปะปนกับขยะ
ท่ัวไป  และได รับการกําจัดอย"างไม"ถูกวิธี  นอกจากน้ี ยังมีกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีต องการการกําจัดด วย
วิธีการเฉพาะหรือการนํากลับมาใช ใหม"อย"างเหมาะสม  ท่ีผ"านมา ได ประสบป�ญหาการลักลอบนําเข าขยะ
อิเล็กทรอนิกส& และการลักลอบท้ิงกากของเสียอันตราย  ซ่ึงได สร างป�ญหาการปนเป`aอนของสารอัตรายออกสู"
สภาพแวดล อมไปตามลําดับ  

การดําเนินงานเร"งด"วน ได แก" การสร างความเข าใจกับประชาชนในการคัดแยกและท้ิงขยะของเสีย
อันตรายในจุดรวบรรวม เพื่อให เกิดการนําไปใช ประโยชน&อย"างเหมาะสม  โดยเพิ่มช"องทางอํานวยความสะดวก
ให ประชาชนในการท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริเวณตลาด  สถานบริการสุขภาพ ร านสะดวกซ้ือ 
ห างสรรพสินค า เป9นต น เพิ่มการกํากับดูแลการเคล่ือนย ายกากของเสียอันตรายอย"างเคร"งครัด 

 

 



-๘๒- 
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๔.๒ การคาดการณ-แนวโน(มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การคาดการณ&แนวโน มการเปล่ียนแปลงในอนาคต  พิจารณาได จากข อมูลและแนวโน มท่ีผ"านมา และ
การปรับใช กระบวนการมองอนาคต (Foresight)  มาช"วยแสดงให เห็นแนวโน มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากอิทธิพลของป�จจัยขับเคล่ือนท่ีมีความไม"แน"นอน  จากข อมูลสถานการณ&ส่ิงแวดล อมรายสาขาใน
เน้ือหาส"วนหน า  พบว"ามีป�จจัยขับเคล่ือน (Driving Force) ท่ีมีผลต"อการเปล่ียนแปลงด านส่ิงแวดล อมหลาย
ประการ  อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง ความก าวหน าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู บริโภค เป0นต น  ซ่ึงได นํากรอบ STEEP เพื่อช"วยในการ
วิเคราะห&เพื่อให เกิดมุมมองอย"างรอบด าน  โดยสรุปป�จจัยขับเคล่ือนในแต"ละด านได ดังน้ี   

๑) ป7จจัยขับเคลื่อนด(านสังคม (S-Social) 

จากการวิเคราะห&สถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พบว"ามีป�จจัยขับเคล่ือนด านสังคมท่ีสําคัญ ได แก" การ
ขยายตัวของเมืองและชุมชน การย ายถ่ินของประชากร  ซ่ึงมีแนวโน มเพิ่มข้ึนค"อนข างแน"นอน  ได มีผลต"อการใช 
ทรัพยากร นํ้า และพลังงานเพิ่มมากข้ึน  เกิดการใช ท่ีดินไม"เหมาะสม การปล"อยของเสียออกสู"สภาพแวดล อม
เพิ่มข้ึนตามมา นําไปสู"ส่ิงแวดล อมชุมชนท่ีเส่ือมโทรม การลดลงของพื้นท่ีสีเขียวและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ในทางกลับกันการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภค และกระแสการอนุรักษ&สิ่งแวดล อม การท"องเท่ียว
เชิงอนุรักษ& ท่ีมีผลเชิงบวกในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อม  อาจเป0นป�จจัยท่ีอิทธิพลไม"แน"นอน ข้ึนอยู"กับ
ความรุนแรงของสถานการณ&และการส่ือสารข อมูลท่ีมีผลต"อการรับรู และความตระหนักเป0นประเด็นๆ ไป ส"วน
จํานวนประชากรซ่ึงเพิ่มข้ึนในอัตราต่ํา ไม"ได ถูกสะท อนว"ามีผลต"อคุณภาพส่ิงแวดล อมในช"วงเวลาน้ี 

ส"วนป�จจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ได แก" ความเคล่ือนไหวของสังคมออนไลน& ซ่ึงมีทิศทางค"อนข างชัดเจน
ในการร"วมมือจัดการส่ิงแวดล อมท้ังเชิงประเด็นและเชิงพื้นท่ีได อย"างกว างขวาง นอกจากน้ี ยังมีป�จจัยด าน
ค"านิยมของคนรุ"นแต"ละรุ"น โดยเฉพาะคนรุ"นใหม"ท่ีเปล่ียนแปลงค"อนข างรวดเร็วและมีทิศทางไม"แน"นอนในการ
บริโภคและใช ทรัพยากร รวมถึงการมีส"วนร"วมจัดการส่ิงแวดล อม  

๒) ป7จจัยขับเคลื่อนด(านเทคโนโลยี (T-Technology) 

การพัฒนาเทคโนโลยีด านต"างๆ มีความก าวหน าอย"างต"อเน่ือง จึงถือเป0นป�จจัยท่ีมีทิศทางแน"นอน 
โดยเฉพาะความก าวหน าของเทคโนโลยีด านการอนุรักษ&พลังงานและการใช พลังงานทดแทน ได มีส"วนสําคัญใน
การลดการใช ทรัพยากรและลดการปล"อยกxาซเรือนกระจก ส"วนความก าวหน าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  ได มีส"วนช"วยในการวางแผน การติดตามประเมินผล และการส่ือสารข อมูลท่ีเข าถึงกลุ"มเป:าหมายได มาก
ข้ึน  ซ่ึงมีผลต"อการปรับเปล่ียนค"านิยมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน รวมถึงการมีส"วน
ร"วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล อม  ขณะท่ียังมีเทคโนโลยีในการบําบัดของเสียซ่ึงมีผลต"อการดูแลรักษาให เกิด
สภาพแวดล อมท่ีดีด วยเช"นกัน  อย"างไรก็ตาม ความก าวหน าทางเทคโนโลยีในการผลิตย"อมส"งผลให เกิดการนํา
ทรัพยากรไปใช ในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีสูงข้ึนในเวลาอันส้ัน 



-๘๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดล อมต องอาศัยการลงทุนเพิ่มข้ึน จึงข้ึนอยู"กับมาตรการสนับสนุนและ
มาตรการจูงใจต"างๆ นอกจากน้ี ได มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล อม  ท้ังทางอากาศและทางทะเล ซ่ึงมีผลต"อการวางแผนและจัดการส่ิงแวดล อมเป0นอย"างมาก 

๓) ป7จจัยขับเคลื่อนด(านเศรษฐกิจ (E-Economic) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป0นป�จจัยท่ีมีทิศทางไม"ค"อนแน"นอน แม ในปEท่ีผ"านมาได มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน จากการส"งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต"างประเทศ การขยายตัวของการส"งออก และการ
บริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน  ทําให เกิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเพิ่มมากข้ึน  และมีการ
ขยายตัวด านการท"องเท่ียว ซ่ึงมีนักท"องเท่ียวต"างประเทศเข ามาเพิ่มข้ึนอย"างต"อเน่ือง  ส"งผลให เกิดการพัฒนา
ระบบโครงสร างพื้นฐานเพิ่มตามมา และส"งผลกระทบต"อการใช ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า และพลังงานเพิ่มข้ึน  
คุณภาพส่ิงแวดล อมเส่ือมโทรมลง  การใช ท่ีดินไม"เหมาะสม  และนําไปสู"การปล"อยกxาซเรือนกระจกในปริมาณ
ท่ีสูงข้ึน  นอกจากน้ี ยังส"งผลให เกิดการย ายถ่ินเข าสู"พื้นท่ีเศรษฐกิจ  ทําให เกิดควาแออัดและเกิดป�ญหา
ส่ิงแวดล อมชุมชน ซ่ึงองค&กรปกครองส"วนท องถ่ินส"วนใหญ"ยังขาดความพร อมในการจัดการป�ญหาท่ีเกิดข้ึน   

ป�จจัยทางด านเศรษฐกิจมักได รับผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจของประเทศคู"ค า ซ่ึงเป0น
ป�จจัยภายนอกท่ีมีความไม"แน"นอนและยากต"อการควบคุม 

๔) ป7จจัยขับเคลื่อนด(านสิ่งแวดล(อม (E-Environment) 

การเปล่ียนแปลงการใช ประโยชน&ท่ีดิน เป0นป�จจัยขับเคล่ือนท่ีมีทิศทางแน"นอน  อันจากการขยายตัว
ของเมืองและพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมท้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงทําให เกิดการพัฒนาในบางพื้นท่ีอย"างรวดเร็ว  
การใช ท่ีดินไม"เหมาะสมได ส"งผลกระทบอย"างชัดเจนต"อการสูญเสียพื้นท่ีปKาไม และถ่ินท่ีอยู"อาศัยตามธรรมชาติ
ของชนิดพันธุ&พืชและสัตว& นอกจากน้ี ผลกระทบยังเกิดข้ึนจากลักษณะการดําเนินกิจกรรม การเกิดขยะและ
การปล"อยของเสีย รวมถึงการใช สารเคมีทางการเกษตร ได ส"งผลต"อส่ิงมีชีวิตและสุขภาพของประชาชน 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได ส"งผลเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและถ่ีข้ึน พื้นท่ีชายฝ��งทะเลถูก
กัดเซาะ ระดับนํ้าทะเลเฉล่ียสูงข้ึน  ส"งผลให สภาพแวดล อมไม"เหมาะสมกับการดํารงชีวิต มีความเส่ียงด าน
ความม่ันคงทางอาหาร และสร างความเสียหายต"อชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน 

ป�จจัยด านส่ิงแวดล อมภายนอกท่ีมีผลต"อการจัดการส่ิงแวดล อมของประเทศ ได แก" ส่ิงแวดล อมท่ีมี
ความคาบเกี่ยวระหว"างประเทศ เช"น ผืนปKาตามแนวชายแดน ป�ญหาหมอกควัน ป�ญหาขยะทะเล การจัดการ
แม"นํ้าโขง เป0นต น ซ่ึงการจัดการในพื้นท่ีหน่ึงย"อมส"งผลกระทบต"อคุณภาพส่ิงแวดล อมของประเทศ 

๕) ป7จจัยด(านการเมืองและนโยบาย (P-Politics) 

ป�จจัยด านการเมืองของประเทศนับว"าเป0นส่ิงท่ีมีความไม"แน"นอนสูง และจะส"งผลต"อความต"อเน่ืองใน
การดําเนินงานตามนโยบายต"างๆ ไม"ว"าการพัฒนาท่ีย่ังยืน การเติบโตท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม แผนปฏิรูป
ประเทศ และร"างยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ปE  แม การเปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะไม"มีผลต"อการ
ยกเลิกแผนและนโยบายท่ีผ"านมา  แต"อาจมีผลต"อการลดความสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม



-๘๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นโยบายและแผนพัฒนาท่ีกําหนดไว  รวมถึงข อตกลงและความร"วมมือระหว"างประเทศ  แม ความตื่นตัวของ
ประชาชนในการมีส"วนร"วมท้ังด านการเมืองและการจัดการส่ิงแวดล อมจะมีมากข้ึนก็ตาม  หากมีการกําหนด
กรอบจํากัดการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกเพื่อเคล่ือนไหวในด านต"างๆ ยังคงมีอยู" ย"อมทําให ความเข มข น
ของการมีส"วนร"วมลดลงไป  การท่ีอิทธิพลทางการเมืองเพิ่มข้ึนและมีทิศทางท่ียังไม"แน"นอน ยังอาจมีผลต"อการ
พัฒนาโครงสร างพื้นฐานขนาดใหญ" การพัฒนาด านพลังงาน การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝ��งทะเล ท่ีมีผลต"อ
ทรัพยากรและคุณภาพส่ิงแวดล อมของประเทศ 

ความร"วมมือในระดับภูมิภาคและระดบัโลกในการจดัการส่ิงแวดล อม เป0นป�จจัยท่ีสําคัญประการหน่ึง
ในการสนับสนุนและแลกเปล่ียนความรู  เพื่อยกระดับให การจัดการส่ิงแวดล อมประเด็นใดประเด็นหน่ึงมี
ความก าวหน าไปได  

จากอิทธิพลและความไม"แน"นอนของป�จจัยขับเคล่ือนข างต น สามารถสรุปแนวโน มการเปล่ียนแปลง
ออกได  ๒ ระยะ ได แก" การเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน ๑-๒ ปE ซ่ึงคาดการณ&จากข อมูลและแนวโน มในอดีต  และ
การเปล่ียนแปลงในระยะยาว ๓-๑๐ ปE ท่ีมีสัญญาณจะเกิดข้ึนแต"คาดการณ&ได ไม"ชดัเจน  อันเป0นผลจากอิทธิพล
ของป�จจัยขับเคล่ือนท่ีมีความไม"แน"นอน ได แก" ค"านิยมทางสังคมและพฤติกรรมการบริโภค  ภาวะทาง
เศรษฐกิจ  และการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาประเทศ 

แนวโน(มการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในระยะสั้น    

- ทรัพยากรดินมีแนวโน มน"าเป0นห"วง ภาคส"วนท่ีเกี่ยวข องต องหันมาให ความสําคัญมากข้ึน รวมถึง
ส"งเสริมการใช ปุ�ยอินทรีย&เพิ่มมากข้ึนเพื่อลดปริมาณการใช ปุ�ยเคมี 

- การใช ที่ดินมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนจากการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเกษตรกรรม ทําให พื้นท่ี
ปKาไม และพื้นท่ีทางธรรมชาติลดลง เกิดการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานท่ีทําให เกิดการใช ทรัพยากรและพลังงาน
สูงข้ึน 

- สัดส"วนการใช พลังงานหมุนเวียนต"อการใช พลังงานข้ันสุดท ายท้ังหมดยังคงลดลง จึงต องมีการ
ส"งเสริมการใช พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน เพื่อลดการนําเข าพลังงานจากต"างประเทศ 

- ทรัพยากรปKาไม และสัตว&ปKา ยังคงต องให ความสําคัญ แม การลดลงของพื้นท่ีปKาไม มีแนวโน มชะลอ
ตัว สถานการณ&ไฟปKามีแนวโน มลดลง  เช"นเดียวกันท่ีคดีเกี่ยวกับการค าสัตว&ปKามีแนวโน มที่ลดลง  แต"การบุกรุก
พื้นท่ีปKาไม ยังคงเกิดข้ึน  จึงต องให ความเข มงวดมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีปKาสงวนแห"งชาติ    

-  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งมีแนวโน มที่ดีข้ึน  ส"งผลให ทรัพยากรท้ังทรัพยากรประมง ปKาชาย
เลน ปะการัง และหญ าทะเลมีแนวโน มดีข้ึน  อันเป0นผลจากความร"วมมือและกระแสการอนุรักษ& อย"างไรก็ตาม 
ยังต องหาแนวทางแก ไขป�ญหาการเกยตื้นของสัตว&ทะเลหายากและการกัดเซาะชายฝ��ง  

- การคุกคามถ่ินท่ีอยู"อาศัยเพิ่มข้ึน สถานภาพพื้นท่ีชุ"มนํ้าลดลง รวมถึงมีชนิดพันธุ&ท่ีถูกคุกคามและ
ชนิดพันธุ&ต"างถ่ินเพิ่มมากข้ึน จึงต องเร"งหามาตรการเร"งด"วนเพื่อฟ��นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 



-๘๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- สถานการณ&ด านมลพิษโดยรวมมีแนวโน มดีข้ึน  การจัดการขยะมูลฝอยมีทิศทางท่ีดีข้ึนอย"าง
ต"อเน่ืองแม จะมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มมากข้ึน แต"สามารถนําขยะกลับมาใช ประโยชน&รวมถึงกําจัดขยะได อย"าง
ถูกต องเพิ่มมากข้ึน อย"างไรก็ตาม ยังมีป�ญหาการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจําพวกซากเคร่ืองใช ไฟฟ:าและ
ผลิตภัณฑ&อิเล็กทรอนิกส& และป�ญหาขยะทะเลท่ีต องเร"งหาแนวทางในการแก ไข 

- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตยัิงเป0นประเด็นท่ีน"าเป0นห"วง  ซ่ึงต องทําความเข าใจ
และสร างความร"วมมือกับทุกภาคส"วนในการลดการปล"อยกxาซเรือนกระจก โดยเฉพาะภาคพลังงานและภาค
เกษตร ซ่ึงส"งผลให เกิดจํานวนพายุหมุนเขตร อน ระดับนํ้าทะเล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคเฝ:าระวัง ท้ังโรค
อุบัติใหม"และโรคอุบัติซํ้า รวมถึงการเตรียมพร อมเพื่อรับมือและปรับตัวต"อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

แนวโน(มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  

- การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากรูปแบบการบริโภคและค"านิยมของสังคมท่ีเป0นมิตรกับ
ส่ิงแวดล อม ซ่ึงเร่ิมเห็นแนวโน มการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน  อันเป0นผลจากการส่ือสารสถานการณ&และ
ผลกระทบต"างๆ ท่ีตามมา ไม"ว"าผลการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิผิวโลก  ผลการใช สารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบ
จากขยะทะเลต"อสัตว&นํ้า ทําให เกิดกระแสการอนุรักษ&และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช ชีวิตประจําวัน  แต"ก็
ไม"สามารถคาดการณ&ได ชัดเจนว"าจะเกิดข้ึนอย"างต"อเน่ือง   

หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคและค"านิยมของสังคมท่ีมีความเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม
มากข้ึน จะทําให เกิดการใช ทรัพยากรอย"างระมัดระวัง วางแผนและเลือกการเดินทางท่ีใช พลังงานน อยลง มีการ
ใช นํ้าและพลังงานอย"างประหยัด การใช พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน  เกิดการเลือกใช และซ้ือสินค าท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได รับการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดล อมมากข้ึน ปริมาณของเสียและปริมาณขยะลดลง มีการ 
คัดแยกขยะและนําขยะท่ีรีไซเคิลได เข าสู"กระบวนการแปรรูปใช ใหม"เพิ่มข้ึน ผลกระทบท่ีจะเกิดจาก
สภาพแวดล อมลดลง   

- การเปล่ียนแปลงจากขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเล็กน อยในช"วงท่ีผ"านมา 
โดยเฉพาะในภาคบริการและการท"องเท่ียวซ่ึงขยายตัวอย"างต"อเน่ือง 

หากยังคงมีการเติบโตอย"างต"อเน่ืองจะส"งผลให เกิดการใช ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต
มากข้ึนเร่ือยๆ จนอาจเกินศักยภาพการทดแทนทางธรรมชาติ และปล"อยของเสียจนเกินความสามารถในการ
รองรับของพื้นท่ี โดยได รับการกระตุ นจากความก าวหน าทางเทคโนโลยี การบริโภคท่ีฟุKมเฟ�อย ขาดความ
ระมัดระวัง  รวมท้ังการขยายตัวทางการท"องเท่ียว ทําให สภาพแวดล อมในพื้นท่ีทางเศรษฐกิจและแหล"ง
ท"องเท่ียวมีความเส่ือมโทรม  เกิดมลพิษทางนํ้า อากาศ และเสียง ท่ีส"งผลกระทบต"อสุขภาพและระบบนิเวศท่ีมี
ความอ"อนไหว  เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช ประโยชน&ที่ดินอย"างรวดเร็วและไม"เหมาะสม รวมท้ัง มีการ
ใช พลังงานและปล"อยกxาซเรือนกระจกเพิ่มมากข้ึน 

- นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ซ่ึงได ความสําคัญต"อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน การเติบโตท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม และการยึดหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงในการพัฒนา
ประเทศมาระยะหน่ึงแล ว  



-๘๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หากยังคงดําเนินงานตามทิศทางดังกล"าว ย"อมส"งผลให มีการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากร
สําคัญๆ ของประเทศเป0นรายสาขา เช"น ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรแร" ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง รวมท้ัง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป0นต น จะมีการพัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆ เพื่อใช ใน
การกํากับและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล อม การพัฒนาระบบการประเมินส่ิงแวดล อมระดับยุทธศาสตร&สําหรับ
แผนงานและโครงการขนาดใหญ"ของรัฐ การส"งเสริมการอนุรักษ&ควบคู"กับการใช ประโยชน&ทรัพยากรอย"างย่ังยืน 
ซ่ึงจะส"งผลทรัพยากรและคุณภาพส่ิงแวดในพื้นท่ีต"างๆ ได รับการคุ มครองและฟ��นฟูให อยู"ในสภาพท่ีดี 

๔.๓ ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล(อม 

จากสถานการณ&และป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติและแนวโน มการเปล่ียนแปลง ได นําไปสู"การจัดทํา
ข อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมอย"างบูรณาการ โดยแบ"ง
ออกเป0นมาตรการเร"งด"วนซ่ึงควรดําเนินการในช"วง ๑-๒ ปE และมาตรการระยะยาวในช"วง ๓-๑๐ ปE 

มาตรการเร6งด6วน    

๑) การพัฒนาระบบข(อมูลข6าวสารสิ่งแวดล(อม 

ข อมูลข"าวสารส่ิงแวดล อมเป0นส่ิงท่ีจําเป0น ช"วยให เกิดการติดต"อหรือเข าถึงข อมูลได ตลอดเวลา  โดย
ใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป0นช"องทางในการส่ือสาร ท้ังภายในหน"วยงาน ระหว"างหน"วยงานท่ีเกี่ยวข อง และ
ส่ือสารกับประชาชนกลุ"มเป:าหมายหรือผู สนใจท่ัวไป ทําให เกิดการแลกเปล่ียนข อมูลได กว างขวางย่ิงข้ึน  โดย
การมีศูนย&กลางการจัดเก็บรวบรวมข อมูลและสารสนเทศด านส่ิงแวดล อมท่ีมีความจําเป0น ซ่ึงควรประกอบด วย 
ข อมูลสถานการณ&ส่ิงแวดล อม ข อมูลองค&ความรู และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล อม  และข อมูลสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงนอกจากจะช"วยในการระบุป�ญหา ตัดสินใจ ใช การกํากับและประเมินประสิทธิผล
การดําเนินงานแล ว ยังจะช"วยสร างความรู  ความตระหนักและมีส"วนร"วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล อม จึงจําเป0น
อย"างย่ิงต องเร"งพัฒนาระบบฐานข อมูล  โดยเฉพาะข อมูลด านการใช ประโยชน&ที่ดิน การจําแนกเขตการใช ท่ีดิน 
และการแพร"กระจายของมลพิษ เป0นต น 

๒) การปรับใช(เคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล(อม   

การนําเคร่ืองมือการจัดการส่ิงแวดล อมท่ีเหมาะสมมาปรับใช ให เกิดประโยชน&นับว"ามีความจําเป0น  
ท้ังน้ี ควรทําการทบทวนและปรับปรุงให เหมาะกับสถานการณ&  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล อม  ไม"ว"าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล อมและการติดตามผล การจัดทําแผนแม"บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรประเภทต"างๆ การจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล อมและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประกาศเขตควบคุมมลพิษ  และการประกาศเขตพื้นท่ีคุ มครอง
ส่ิงแวดล อม รวมท้ังการประเมินส่ิงแวดล อมระดับยุทธศาสตร&  โดยมีการปรับใช ให สอดคล องกับสภาพป�ญหา
และบริบทของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 



-๘๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) การคุ(มครองสิ่งแวดล(อมในพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญหรืออ6อนไหวทางสิ่งแวดล(อม  

ด วยสภาพพื้นท่ีของประเทศซ่ึงมีระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญในการเป0นแหล"ง
อาหาร แหล"งวัฒนธรรม และแหล"งมรดกของประเทศ บางพื้นท่ีมีความอ"อนไหวต"อผลกระทบส่ิงแวดล อม  หาก
เกิดความเปล่ียนแปลงใดๆ ในเชิงลบ  ก็ต องใช เวลาหรือยากท่ีจะฟ��นฟูให กลับสู"สภาพเดิม  เช"น ย"านชุมชนเก"า 
ศาสนสถาน แหล"งประวัติศาสตร& แหล"งโบราณสถาน แหล"งศิลปกรรม พื้นท่ีต นนํ้า พื้นท่ีชุ"มนํ้า พื้นท่ีชายฝ��ง 
พื้นท่ีทางทะเล แหล"งท่ีอยู"อาศัยของสัตว&หายากหรือใกล สูญพันธุ& เป0นต น จึงจําเป0นต องมีมาตรการและ
ข อกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได ในแต"ละพื้นท่ีให เหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีและตาม
ศักยภาพ  นอกจากน้ี ยังต องคํานึงถึงพื้นท่ีซ่ึงเป0นเป:าหมายในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ" โดยกําหนด
มาตรการเฉพาะพื้นท่ีที่ชัดเจน  เพื่อลดและควบคุมการปล"อยมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดล อม    

มาตรการระยะยาว  ประกอบด วย ๕ มาตรการ   

๑) การส6งเสริมบริโภคท่ีเปXนมิตรกับสิ่งแวดล(อม   

การบริโภคท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อมหรือการบริโภคท่ีย่ังยืน เป0นป�จจัยท่ีมีความสําคัญต"อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล อม  หากผู บริโภคมีข อมูลและมีความตระหนักในการบริโภคโดยระมัดระวัง  ก็จะ
ส"งผลให เกิดการใช ทรัพยากรและพลังงานท"าท่ีจําเป0น และลดของเสียจากการบริโภคลงให เหลือน อยท่ีสุด ซ่ึง
ผู บริโภคแต"ละยุคสมัยจะมีค"านิยมท่ีแตกต"างกันออกไป  โดยได รับอิทธิพลจากสังคมรอบข างและส่ือต"างๆ  
ดังน้ัน การส"งเสริมการบริโภคท่ีเป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม จึงต อเน นการสร างความรู เพื่อนําไปสู"การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  ด วยการนําเสนอถึงผลกระทบ แนวปฏิบัติที่ดี  รวมถึงการสร างความตื่นตัวแก"ชุมชนให เข ามามีส"วน
ร"วมบริหารจัดการ  อย"างไรก็ตาม ป�จจุบันมีการรับรองมาตรฐานและฉลากส"งเสริมผลิตภัณฑ&ท่ีเป0นมิตรกับ
ส่ิงแวดล อม แพร"หลายมากข้ึน  เพื่อให ผู บริโภคหันมาสนใจและมีทางเลือกมาข้ึน 

๒) การปNองกันการใช(ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพการรองรับของพื้นท่ี   

การดูแลรักษาส่ิงแวดล อม จําเป0นต องป:องกันการเกิดป�ญหาส่ิงแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
เพื่อให ทรัพยากรท่ีสามารถเกิดข้ึนใหม"ได เอง  และมีการนําทรัพยากรมาใช อยู"ในะระดับท่ีสามารถเกิดข้ึนมา
ทดแทนได ทัน ซ่ึงจะช"วยให มีทรัพยากรน้ันไว ใช อย"างย่ังยืน  ช"วยการป:องกันทรัพยากรท่ีมีแนวโน มจะเพิ่มข้ึน
อย"างรวดเร็วให อยู"ในระดับท่ีเหมาะสม ไม"เกิดการลุกลามจนทําให สภาวะส่ิงแวดล อมเสียสมดุลไป  ตลอดจน
การบําบัดฟ��นฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม ให กลับมาอยู"ในสภาพท่ีดีข้ึนและเหมาะสม
สําหรับการใช ประโยชน&ต"อไป  ให ระบบนิเวศสามารถฟ��นตัวกลับสู"สภาพเดิมได  และปล"อยมลพิษออกสู"
ส่ิงแวดล อมในระดับท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและทําลายมลพิษน้ันได  หากต องใช ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช 
แล วไม"หมดไปน้ี ก็ไม"ควรใช มากเกินขีดความสามารถการทดแทนของระบบนิเวศ จึงต องมีการจําแนกเขตการ
ใช ประโยชน&ที่ดินและกําหนดมาตรการการใช ประโยชน&ที่ดินท่ีเหมาะสม  

 

 



-๘๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นและข อเสนอแนะ 
ต"อร"างรายงานสถานการณ&คุณภาพส่ิงแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด(านสิ่งแวดล(อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน   

การส"งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต&ใช เทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดล อม ไม"ว"าเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช"วยให เกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมท้ัง
การผลิตพลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล นับว"าเป0นส่ิงท่ีสําคัญ โดยให ดําเนินการร"วมกับภาคเอกชนท่ีจะ
เป0นผู นําองค&ความรู ดังกล"าวไปใช ในเชิงพาณิชย& และชุมชนท่ีมีองค&ความรู หรือภูมิป�ญญาดั้งเดิมให ต"อยอดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู อยู"แล ว โดยเฉพาะในภาคเกษตรท่ีมีภูมิป�ญญาท องถ่ิน  การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการขยะ รวมท้ังการให ความสําคัญในการสร างเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให วัสดุต"างๆ ในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ&ได มีโอกาสถูกนํามาเข าสู"วงจรการผลิตอย"างต"อนเอง ลดการเกิดของเสียออกนอกระบบการผลิต เกิด
การใช ทรัพยากรธรรมชาติอย"างคุ มค"า   

๔) การส6งเสริมการมีส6วนร6วมอย6างมีความหมายในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมมีผลกระทบเชื่อมโยงต"อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของประเทศโดยรวม จึงไม"จํากัดการสร างความร"วมมือพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง จําเป0นต องผลักดันให เกิด
กระบวนการมีส"วนร"วมและขยายการสร างความร"วมมือระหว"างภาคต"างๆ ให เป0นพลังทางสังคมในการอนุรักษ& 
ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมร"วมกัน โดยขยายผลจากกรณีตัวอย"างท่ีดีและสร างกลไกให เกิด
กระบวนการมีส"วนร"วมอย"างเป0นระบบและย่ังยืน การมีส"วนร"วมดังกล"าวมุ"งหวังให เกิดความร"วมมือระยะยาว
และสร างเครือข"ายระหว"างหน"วยงานและภาคส"วนท่ีเกี่ยวข อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด านการ
อนุรักษ&ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในและนอกถ่ินท่ีอยู"อาศัยตามธรรมชาติ  

๕) การพัฒนากลไกสนับสนุนความร6วมมือภาครัฐและภาคเอกชน   

ด วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมเป0นภารกิจหน าท่ีของหลายหน"วยงาน  
และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเป0นจํานวนมาก  ท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง จึงมีความจําเป0น
ท่ีจะต องเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการประสานการทํางานระหว"างหน"วยงานท่ีเกี่ยวข องกันอย"างเป0น
ระบบ พร อมระบบกลไกด านงบประมาณท่ีสอดคล องกันระหว"างหน"วยงานและคณะกรรมการชุดต"างๆ ให 
เชื่อมโยงการวางระบบงบประมาณในระดับการทํางานต"างๆ ท่ีเหมาะสมให เกิดการขับเคล่ือนแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมไปสู"การปฏิบัติให เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีตั้งไว   นอกจากน้ี ต องให ความสําคัญต"อ
ความร"วมมือระหว"างภาครัฐและภาคเอกชน  เช"น การสนับสนุนมีการร"วมลงทุน  ในการจัดการขยะมูลฝอย 
หรือการจัดการนํ้า การพัฒนากิจการของภาคเอกชนให เป0นมิตรกับส่ิงแวดล อม การพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล เป0นต น 
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