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๑. บทนํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมถึง
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาท้ังระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. 
๒๕๖๑-มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่ีมีผลต่อสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มี
รายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

๑.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีข้ึน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑๖.๓๒ 
ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ ซึ่งปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีการขยายตัวร้อยละ ๔.๐ และ
เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖ ปี ในขณะท่ี มูลค่าการนําเข้าสินค้ารวม ๘๐.๙๘ แสนล้านบาท มีแนวโน้มดีข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๗๓ ซึ่งเป็นไปตามภาวะการส่งออกท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑.๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวดีขึ ้น 
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการจากต่างประเทศท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จํานวน ๙๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ังสิ้น ๑,๔๖๙ โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม ๒๕๕,๖๐๕  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกท้ัง สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน 
โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทย จํานวน ๓๘.๒๘ ล้านคน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๗.๕๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ทําให้มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจํานวน ๒.๐๑ ล้านล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙.๖๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะท่ี มีจํานวนนักท่องเท่ียวชาวไทย ๑๖๔.๒๔ ล้านคน-คร้ัง เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓.๖๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการกระจายการท่องเท่ียวไปสู่เมืองรองมากข้ึน ซึ่งสถานการณ์เหล่าน้ี 
มีผลต่อการผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศเพ่ิมข้ึน   

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน พบว่า พ.ศ. ๒๕๖๑ ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
เดือนละ ๒๑,๓๔๖ บาท ลดลงร้อยละ ๐.๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๔.๘ เป็นค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และยาสูบ รองลงมาเป็นค่าท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ค่าเดินทางและยานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ตามลําดับ ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ  
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล/หวย และดอกเบ้ีย เป็นต้น สูงถึงร้อยละ ๑๓.๔ ส่วนข้อมูลรายได้และหน้ีสินครัวเรือน 
ท่ีมีการสํารวจทุก ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๖,๙๔๖ บาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๑ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทํางาน ในขณะท่ี มีจํานวนครัวเรือนท่ีมี
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หน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ ของครัวเรือนท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๙.๑ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน้ีสิน
เฉลี่ย ๑๗๘,๙๙๔ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหน้ีเพ่ือใช้ในครัวเรือน  

นอกจากน้ี รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ช้อปช่วยชาติ 
๒๕๖๑ มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวช่วงต้นฤดูกาลท่องเท่ียว มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมเกษตร ชุมชน และ
ทุนมนุษย์ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 

๑.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร  

ประเทศไทยมีจํานวนประชากรค่อนข้างคงท่ี โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนประชากร ๖๖.๔๑ ล้านคน 
และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวนประชากร ๖๖.๑๙ ล้านคน โดยมีสัดส่วนประชากรหญิงและประชากรชายคงท่ี ซึ่ง
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อย
ละ ๑๖.๖๕ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ ๑๖.๐๑ ในขณะท่ี สัดส่วนประชากรวัยแรงงานคิด
เป็นร้อยละ ๖๕.๘๗ และประชากรวัยเด็กคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๘ ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนสถานการณ์
การย้ายถ่ิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนผู้ย้ายถ่ินท้ังสิ้น ๕.๖๙ แสนคน ลดลงจาก ๖.๓๒ แสนคน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยเป็นการย้ายถ่ินมาอยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าย้ายถ่ินมาในเขตเทศบาลและส่วนใหญ่ผู้ย้ายถ่ินจะเป็น 
ผู้มีงานทํา เม่ือพิจารณาสถานการณ์กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการว่างงาน ภาพรวม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ผู้มีงานทํามีจํานวน ๓๗.๘๖ ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๑ โดยผู้มีงานทําในภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนมากกว่าผู้มีงานทํานอกภาคเกษตร สําหรับ
การว่างงานใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ว่างงานท้ังสิ้น ๔.๐๔ แสนคน ลดลงเม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา พบว่า ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๖ ปี  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจาก ๘.๐ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่หากพิจารณาประชากรวัยแรงงาน ช่วงอายุ 
๑๕-๕๙ ปี พบว่า มีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๖ ปี สูงกว่าระดับการศึกษาข้ันบังคับ ๙ ปี แต่ยังคงตํ่ากว่า ๑๒.๕ ปี  
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ขณะท่ี รายงานดัชนีทุนมนุษย์  
ค.ศ. ๒๐๑๘ (Human Capital Index: HCI) จัดทําโดยธนาคารโลก พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน ๐.๖๐ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑.๐๐ สะท้อนว่าเด็กไทยมีผลิตภาพการทํางานจนถึงอายุ ๖๐ ปี เพียงร้อยละ ๖๐ 
ของศักยภาพท่ีควรจะมี โดยยังมีช่องว่างของการสูญเสียจากการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ถึงร้อยละ ๔๐ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานท่ีจะช่วยยกระดับรายได้ของแรงงาน นอกจากน้ี ผลการประเมิน 
ในองค์ประกอบด้านการศึกษายังสะท้อนว่าเด็กไทยโดยเฉลี่ยสามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนเป็นเวลารวม 
๑๒.๔ ปี แต่เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพการเรียนรู้ พบว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับการเข้าเรียนเพียง ๘.๖ ปี 
ลดลง ๓.๘ ปี (จากการนําผลทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติมาปรับ) สะท้อนถึงปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 

สถานการณ์สุขภาพของประชาชนท่ีมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่า  
ผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๖,๐๗๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ๑๐.๐๔ 
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ต่อประชากรแสนราย ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังน้ี พบว่าเกิดจากสารเคมีกลุ่มสารกําจัดแมลงมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ กลุ่มสารกําจัดศัตรูพืชอ่ืน ๆ และกลุ่มสารกําจัดวัชพืช ตามลําดับ ในส่วนผู้ป่วยโรคพิษจากสารโลหะหนัก  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ัวประเทศมีจํานวน ๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ๐.๐๐๕ ต่อประชากรแสนราย เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีพบผู้ป่วย จํานวน ๒ ราย ในขณะท่ี ผู้ป่วยโรคท่ีเกิดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ัวประเทศมีจํานวน ๑๓๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ๐.๒๒ ต่อประชากรแสนราย ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐  
ท่ีพบผู้ป่วย จํานวน ๑๖๐ ราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ ๖๐ ปี ข้ึนไป เม่ือพิจารณาผู้ป่วย
โรคซิลิโคสิส ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยจํานวน ๒๔๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ๐.๔๐ ต่อประชากรแสนราย 
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวนผู้ป่วย ๑๘๙ ราย โดยกลุ่มอายุท่ีมีผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปี 
ส่วนผู้ป่วยโรคพิษสารทําละลายอินทรีย์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนผู้ป่วย ๔๙๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
๐.๘๒ ต่อประชากรแสนราย เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวนผู้ป่วย ๑๘ ราย โดยกลุ่มอายุท่ีพบผู้ป่วย 
มากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปี ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีพบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร่และพืชสวน  

นอกจากน้ี จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ท่ีมุ่งเน้นการขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติของภาคธุรกิจให้สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิต ควบคู่กับการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอก
ควันในภาพรวมท้ังประเทศ ร่วมกับการใช้โมบายแอปพลิเคชัน (Forest Fire Application) ในการแจ้ง
เหตุการณ์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและเข้าถึงพ้ืนท่ีเพ่ือดับไฟได้ทันท่วงที รวมถึงการนําเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แหล่งนํ้าขนาดเล็ก ขณะเดียวกัน  
ได้มีความร่วมมือของภาคเอกชนในการสร้างคุณค่าของพลาสติกต้ังแต่การผลิตต้นทาง การใช้ และนํากลับมา
ใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  ด้วยการพัฒนาวิธีการทํา “ถนน
พลาสติกรีไซเคิล” ท่ีมีส่วนผสมของยางมะตอย กับ “พลาสติกท่ีใช้แล้ว” รวมถึงส่งเสริมการบริโภคสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Green Card Application เพ่ือให้ข้อมูล
และเสริมแรงจูงใจในการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการกําหนด
นโยบายและมาตรการสําคัญๆ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จัดทําแผนและดําเนินมาตรการด้านต่าง ๆ อาทิ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นต้น นอกจากน้ี ได้มีการปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑  
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น รวมถึงมีกลไกด้านการเงินการคลังท่ีสําคัญ ได้แก่ กองทุน
สิ่งแวดล้อมโดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติเงินในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม/การจัดการมลพิษ จํานวน ๑๑ โครงการ รวมวงเงิน ๔๔๕,๐๐๖,๔๒๖ บาท นอกจากน้ี  
ยังมีมาตรการทางภาษี อาทิ การลดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากอัตราปัจจุบัน การปรับลดอัตราภาษี
รถยนต์กระบะ ๔ ประตู หากมีการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน ๐.๐๐๕ กรัมต่อกิโลเมตรหรือใช้นํ้ามันดีเซล B20 
และการ เพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้านํ้ามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันผสมอยู่ เป็นต้น 

ในด้านสังคม ประเทศไทยกําลังพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน อาทิ การลดปริมาณการใช้
วัสดุท่ีผลิตจากพลาสติก ขับเคลื่อนกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวประเทศ ตามโครงการ ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  
การลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและในพ้ืนท่ีสวนสัตว์ และการ
จัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพ้ืนท่ี ๒๔ จังหวัด รวมถึงการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยการท่ีคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน มีการประเมินความย่ังยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล 

๑.๓ สถานการณ์และการดําเนินการด้านส่ิงแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค 

๑.๓.๑ ระดับโลก 

ข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) จากรายงาน 
Statement on the State of the Global Climate in 2018 พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกสูงกว่าอุณหภูมิยุคอุตสาหกรรม ๐.๙๘±๐.๑๒ องศาเซลเซียส และยังถือเป็น
ปีท่ีร้อนท่ีสุดเป็นปีท่ี ๔ นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา อีกท้ัง รายงาน Global Climate Risk Index 2019 
ขององค์กร Germanwatch ระบุว่าระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๐ มีเหตุภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรุนแรงมากกว่า ๑๑,๕๐๐ เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตสูงกว่า ๕๒๖,๐๐๐ คน และสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจสูงถึง ๓.๔๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศเปอร์โตริโก ฮอนดูรัส และเมียนมา เป็นประเทศ
ท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด ท้ังน้ี ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายได้น้อยหรือมีรายได้ปานกลางระดับตํ่า ในขณะท่ี รายงาน Analysis of 2018 
drought กล่าวถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําคัญในโลก ได้แก่ สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา และในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบ
จากอุณหภูมิลดตํ่าสุดในประวัติศาสตร์รอบ ๑๐๐ ปี โดยเฉพาะเมืองชิคาโก ท่ีมีอุณหภูมิลดตํ่าสุด -๔๖ องศา
เซลเซียส มีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็น ๘ ราย โดยปรากฎการณ์ Polar Vortex เกิดจากลมหมุนวนในข้ัว
โลกเหนือท่ีเกิดการหมุนผิดทิศจนเคลื่อนตัวเลยจากทวีปอาร์กติกเข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือ ในด้าน 
ภัยธรรมชาติใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนพายุหมุนเขตร้อนในแถบซีกโลกเหนือ จํานวน ๗๐ ลูก สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระยะยาวท่ีเท่ากับ ๕๓ ลูก ส่วนพายุเฮอริเคน Florence ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกและอุทกภัยหนักในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในเดือนกันยายน 
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การเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ในรายงาน Global Forest Assessment รายงานว่า ใน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนท่ีป่าของโลกมีประมาณ ๔ พันล้านเฮกแตร์ หรือร้อยละ ๓๐.๖ ของพ้ืนท่ีท่ีเป็นแผ่นดินลดลง
จากร้อยละ ๓๑.๖ ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่วนรายงาน WWF Living Amazon Report 2016 ได้รายงานการบุกรุก
พ้ืนท่ีป่าไม้ในเขตป่าแอมะซอน พบว่า ต้ังแต่ ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๓ พ้ืนท่ีป่าร้อยละ ๔.๗ ของป่าแอเมซอน 
ได้ถูกทําลาย ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก ในขณะท่ี รายงาน Living Planet 
Report 2018 รายงานว่ามีสัตว์ป่าเสียชีวิตและสูญพันธ์ุเป็นจํานวนมากในช่วง ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๑๔ โดยสูญเสีย
สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังไปมากกว่าร้อยละ ๖๐ โดยภูมิภาคอเมริกาใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนประชากรสัตว์ท่ีมี
กระดูกสันหลังเสียชีวิตและสูญพันธ์ุมากท่ีสุดถึงร้อยละ ๘๙ เม่ือเทียบกับช่วงยุคทศวรรษ ๑๙๗๐ ในขณะท่ี 
ทรัพยากรนํ้า องค์การสหประชาชาติได้รายงานว่าการใช้นํ้าท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน ๖ เท่า ในช่วง ๑๐๐ ปี ท่ีผ่านมา 
และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี โดยมีแนวโน้มการใช้นํ้าเพ่ิมข้ึนในภาคการเกษตร
และภาคพลังงานถึงร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๘๐ ตามลําดับ สําหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากรายงาน 
Sixth Global Environment Outlook 2019 กล่าวถึง ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง คือ สภาวะโลกร้อนและนํ้าในมหาสมุทรมีความเป็นกรดมากข้ึน ส่วนขยะพลาสติกและ 
ไมโครพลาสติกพบในทุกระดับความลึกของทะเล มีการประมาณการปริมาณพลาสติกในทะเลเกิดข้ึน ๘ ล้านตัน
ต่อปี ในขณะท่ี สัตว์มีกระดูกสันหลังมีจํานวนประชากรลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ของโลก  

๑.๓.๒ ระดับภูมิภาค (อาเซียน) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกยกย่องให้เป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุด 
แห่งหน่ึงของโลก ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคท่ีต้องหล่อเลี้ยงประชากรกว่า 
๖๓๙ ล้านคน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย มลพิษทางอากาศ
ในทวีปเอเชียและแปซิฟิก ประชากรร้อยละ ๙๒ มีโอกาสได้สัมผัสกับมลพิษทางอากาศท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ โดย พ.ศ. ๒๕๕๘ มลพิษทางอากาศท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุด คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน และโอโซนระดับพ้ืนดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ๒ ประเทศสมาชิก
อาเซียนติด ๑๐ อันดับ ท่ีได้รับผลกระทบสูงสุด ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (อันดับ ๖) จากการเกิดพายุ  
พายุไต้ฝุ่น และความแห้งแล้ง และประเทศไทย (อันดับ ๑๐) โดยเกิดอุทกภัยหนักบริเวณภาคใต้ อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต และ ๙ ใน ๑๐ ประเทศได้ให้
สัตยาบันความตกลงปารีส  

ในด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายของชนิด
พันธ์ุป่าไม้ มีผืนป่าท่ีปกคลุมภูมิภาค ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จากความพยายาม
ในการปลูกป่าเพ่ิมเติมของประเทศต่าง ๆ สําหรับด้านสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ พบว่า ประเทศท่ีเสี่ยงต่อการ 
ถูกคุกคามสายพันธ์ุ คือ ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน ๑,๓๓๒ สายพันธ์ุ รองลงมา ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 
จํานวน ๑,๓๐๑ สายพันธ์ุ และประเทศฟิลิปปินส์ จํานวน ๗๘๐ สายพันธ์ุ ท้ังน้ี ในด้านทรัพยากรนํ้า มีแม่นํ้า
จํานวนมากและเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งนํ้าจืดสมบูรณ์ การใช้นํ้ารายปีมีปริมาณ ๓๘๕ พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของการใช้นํ้าในทวีปเอเชียท้ังหมด โดยประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา 
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ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ใช้นํ้าร้อยละ ๘๐ เพ่ือการเกษตร ส่วนประเทศบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์  
ใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชากรอาเซียนกว่าคร่ึงหน่ึงอาศัยอยู่ในบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งและทะเลในด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านประมง
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่งท่ี
ประชุมเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล
ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหาขยะในภูมิภาค 
๒) กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันท้ังด้านนโยบายการบริหารท่ีจะ
ช่วยลดปริมาณขยะทะเล  

๑.๓.๓  อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละประเทศ  
ได้ส่งผลกระทบต่อกันไม่เพียงแต่ประเทศใดประเทศหน่ึงเท่าน้ัน ประเทศต่าง ๆ จึงมีความร่วมมือกันในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและดําเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย โดยเป้าหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ เป้าหมายท่ี ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี ๑๓ 
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายท่ี ๑๔ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
เป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนฟูกลับมาใหม่ และหยุดย้ังการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ส่วนอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับการควบคุมและป้องกันมลพิษ 
ได้แก่ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตกลงอาเซียน เร่ือง มลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดน 
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ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๔ สรุปภาพรวมการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พบว่า ประเทศไทยมีประชากร 
๖๖.๔๑ ล้านคน มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างคงท่ี โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีรายได้จากภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตัว
เพ่ิมข้ึนด้วย จึงส่งผลต่อการจ้างงานเพ่ิมข้ึน และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ขณะท่ีสังคมได้มีความต่ืนตัวต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) และการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สําหรับด้านนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจําแนกแผนของประเทศออกเป็น ๓ ระดับ โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เป็นแผนระดับท่ี ๑ ซึ่งมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หลักด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนแผนระดับท่ี ๒ ประกอบด้วย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐาน
การผลิตอย่างย่ังยืน และส่งเสริมสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนแผนระดับท่ี ๓ ซึ่งเป็นแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก มีรายงานท่ีนําเสนอข้อมูลว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากไม่มีการ
ดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสําคัญ อาจส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึนถึง ๕ องศาเซลเซียส 
ในช่วงปลายศตวรรษน้ี ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ ขณะท่ีรัฐภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เร่งสนับสนุนให้เกิดความ
พยายามในการช่วยกันลดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก โดยยังคงยึดปฏิบัติตามความตกลงปารีสท่ีลงนามเม่ือ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือลดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกให้ตํ่ากว่า ๒ องศาเซลเซียส หรือไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส 
ในระยะน้ีภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึน ได้มีการเสนอรูปแบบการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าแห่ง
ความย่ังยืน ส่วนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการประเมินด้วยดัชนี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Climate Risk Index) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศเวียดนามและประเทศ
ไทย ติด ๑๐ อันดับของประเทศท่ีได้รับผลกระทบสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรายงานของ
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ประเทศในภูมิภาคน้ีมีความเสี่ยง
ต่อการคุกคามสายพันธ์ุ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แม้ว่าปัจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียนส่วนใหญ่มีนโยบายและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็ตาม นอกจากน้ี 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคน้ีได้ให้ความสนใจต่อประเด็นปัญหาขยะพลาสติกท่ีมีผลกระทบต่อสัตว์นํ้าและสัตว์
ทะเลหายาก จึงได้มีการประชุมหารือในระดับอาเซียนและจัดทําแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี ประเทศไทยได้รับมอบตําแหน่งประธานอาเซียน โดยจะหน้าท่ีเป็นประธานอาเซียน
อย่างเป็นทางการต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอดท้ังปี 



  -๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  



  -๑๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. สถานการณ์คณุภาพส่ิงแวดล้อมรายสาขา 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ท้ังทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรแร่ พลังงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมและลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในด้านมลพิษต่าง ๆ ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนและดําเนินการแก้ไขจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ ทรัพยากรดนิและการใชท่ี้ดิน 

สถานการณ์ ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันและเหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป จากการสํารวจ พบว่า ดินปัญหา๑ สามารถจําแนกตามสาเหตุของการเกิด 
ได้ ๒ ประเภท คือ (๑) ดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปร้ียวจัด ดินทราย
จัด และดินต้ืน และ (๒) ดินปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น ดินดาน ดินปนเป้ือน ดินเหมืองแร่ร้าง 
และดินในพ้ืนท่ีนากุ้งร้าง เป็นต้น จากข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ้ืนท่ีดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติของ
ประเทศไทย มีเน้ือท่ี ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๒ ของเน้ือท่ีประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ี
มีเน้ือท่ี ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ ของเน้ือท่ีประเทศ ดินปัญหาท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ ดินต้ืน 
มีเน้ือท่ีรวม ๓๘,๑๙๒,๔๔๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑ ของเน้ือท่ีประเทศ รองลงมา คือ ดินทรายจัด มีเน้ือท่ี 
๑๑,๘๖๓,๖๑๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ ของเน้ือท่ีประเทศ ดินเปร้ียวจัดมีเน้ือท่ี ๕,๔๒๓,๖๔๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑.๖๙ ของเน้ือท่ีประเทศ ดินเค็มมีเน้ือท่ี ๔,๒๐๐,๑๑๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ ของเน้ือท่ีประเทศ และ 
ดินอินทรีย์ มีเน้ือท่ี ๓๔๕,๔๔๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของเน้ือท่ีประเทศ ตามลําดับ (ตารางท่ี ๑) 

ตารางท่ี ๑ ดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๑ 

ดินปัญหา 
ปี (พ.ศ.) 

๒๕๕๐[๑] ๒๕๕๗[๑] ๒๕๕๘[๒] ๒๕๖๑[๓] 
(๑) ดินอินทรีย์  เน้ือท่ี (ไร่) ๒๖๓,๐๗๘ ๓๔๐,๓๐๒ ๓๔๔,๒๘๓ ๓๔๕,๔๔๔ 

ร้อยละของเน้ือท่ี
ประเทศ 

๐.๐๘ ๐.๑๑ ๐.๑๑ ๐.๑๑ 

(๒) ดินเค็ม  เน้ือท่ี (ไร่) ๓,๗๔๔,๒๐๗ ๔,๔๐๗,๑๐๙ ๔,๒๑๗,๓๑๙ ๔,๒๐๐,๑๑๑ 
ร้อยละของเน้ือท่ี
ประเทศ 

๑.๑๗ ๑.๓๗ ๑.๓๑ ๑.๓๑ 

                                           
๑  ดินปัญหา หมายถึง ดินท่ีมีสมบัติไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อย สําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร หากนําดินเหล่าน้ีไป

ใช้ปลูกพืชจะไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตตํ่า ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่าดินท่ัวไป จึงจะสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตดีเท่าท่ีควร  



  -๑๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี ๑ (ต่อ) 

ดินปัญหา 
ปี (พ.ศ.) 

๒๕๕๐[๑] ๒๕๕๗[๑] ๒๕๕๘[๒] ๒๕๖๑[๓] 
(๓) ดินเปร้ียวจัด 
 

เน้ือท่ี (ไร่) ๖,๒๗๒,๕๔๘ ๕,๑๐๔,๖๓๒ ๕,๕๖๕,๓๔๗ ๕,๔๒๓,๖๔๑ 
ร้อยละของเน้ือท่ี
ประเทศ 

๑.๙๕ ๑.๕๙ ๑.๗๓ ๑.๖๙ 

(๔) ดินทรายจัด เน้ือท่ี (ไร่) ๑๒,๔๙๗,๓๔๐ ๑๑,๐๗๘,๔๑๐ ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ ๑๑,๘๖๓,๖๑๗ 
ร้อยละของเน้ือท่ี
ประเทศ 

๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๖๖ ๓.๗๐ 

(๕) ดินต้ืน 
 

เน้ือท่ี (ไร่) ๔๓,๖๐๖,๐๔๗ ๒๙,๕๓๙,๖๘๐ ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ ๓๘,๑๙๒,๔๔๙ 
ร้อยละของเน้ือท่ี
ประเทศ 

๑๓.๖๐ ๙.๒๑ ๑๐.๖๑ ๑๑.๙๑ 

รวมเนื้อท่ี (ไร่) ๖๖,๓๘๓,๒๒๐ ๕๐,๔๗๐,๑๓๓ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ 

หมายเหตุ: ข้อมูล ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ จากฐานข้อมูล มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ 
ข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จากฐานข้อมูล มาตราส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากฐานข้อมูล มาตราส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีมา: [๑] กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๕๗), [๒] กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๕๘), [๓] กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๑)  

ส่วนการใช้ท่ีดิน ประเทศไทยมีเน้ือท่ีท้ังหมด ๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ จากการสํารวจและจัดทําแผนท่ีการใช้
ท่ีดินของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
มีเน้ือท่ี ๑๗๘.๗๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓ ของเน้ือท่ีประเทศ รองลงมา คือ พ้ืนท่ีป่าไม้ มีเน้ือท่ี ๑๐๔.๖๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๖๓ ของเน้ือท่ีประเทศ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี ๑๘.๗๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๕.๘๔ ของเน้ือท่ีประเทศ พ้ืนท่ีแหล่งนํ้า มีเน้ือท่ี ๙.๓๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒.๙๒ ของเน้ือท่ีประเทศ และพ้ืนท่ี
เบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี ๙.๑๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒.๘๗ ของเน้ือท่ีประเทศ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบการใช้ท่ีดิน
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ กับช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ประเภทการใช้ท่ีดินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือท่ี
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยเน้ือท่ีปลูกพืชไร่เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาใน ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑ พบว่า พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีนํ้า 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี ๒) 
  



  -๑๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี ๒ พื้นท่ีประเทศไทยจําแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑  

ประเภทการใช้
ท่ีดิน 

เนื้อท่ี (ล้านไร่) 

เปรียบเทียบการ
เปลีย่นแปลง 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๕๙ กับ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑ 

พ.ศ.  
๒๕๕๑-๕๒ 

พ.ศ.  
๒๕๕๓-๕๖ 

พ.ศ.  
๒๕๕๘-๕๙ 

พ.ศ.  
๒๕๖๐-๖๑ 

เนื้อท่ี  
(ล้านไร่) 

ร้อยละ[๑] 

พื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

๑๕.๑๑ ๑๖.๕๒ ๑๗.๙๒ ๑๘.๗๔ ๐.๘๒ ๔.๕๘ 

พื้นท่ีเกษตรกรรม ๑๗๑.๕๙ ๑๗๔.๓๑ ๑๗๗.๖๙ ๑๗๘.๗๔ ๑.๐๕ ๐.๕๙ 
พื้นท่ีป่าไม้ ๑๑๓.๑๗ ๑๐๙.๒๖ ๑๐๕.๘๕ ๑๐๔.๖๖ -๑.๑๙ -๑.๑๒ 
พื้นท่ีแหล่งน้ํา ๘.๘๑ ๘.๙๘ ๙.๑๘ ๙.๓๗ ๐.๑๙ ๒.๐๗ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ๑๒.๐๒ ๑๑.๖๓ ๑๐.๐๖ ๙.๑๙ -๐.๘๗ -๘.๖๕ 
รวม ๓๒๐.๗๐  

หมายเหตุ: คํานวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทําการถ่วงนํ้าหนักกับเน้ือท่ี (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด 
[๑] ร้อยละเม่ือเปรียบเทียบกับเน้ือท่ีเดิม -ลดลง +เพ่ิมข้ึน 

ท่ีมา: ดัดแปลงข้อมูลจาก กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๑) 

ผลกระทบ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ 
ของดิน จนทําให้ดินมีคุณภาพลดลงจนไม่สามารถใช้เพ่ือการเกษตรได้ ซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ปรากฏข้ึนหลายรูปแบบ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ดินแน่นทึบ และการอุ้มนํ้าลดลง เป็นต้น จึง
จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยประเทศไทยมีการนําเข้าปุ๋ยเคมี
เพ่ือใช้ในการบํารุงดินอย่างต่อเน่ือง โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณการนําเข้าปุ๋ยเคมีรวมท้ังสิ้น ๔,๙๙๖,๘๕๓ ตัน 
มูลค่า ๕๒,๓๗๖ ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณการนําเข้าปุ๋ยเคมีรวม ๕,๘๙๔,๗๘๙ ตัน แต่มี
มูลค่าการนําเข้ามากกว่า โดยมีมูลค่า ๕๘,๙๗๗ ล้านบาท เม่ือพิจารณาในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ พบว่า  
การนําเข้าปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง ยังมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการกําจัดวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืช โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีการนําเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท้ังสารฆ่าแมลงและวัชพืช ปริมาณ 
๑๖๑,๕๗๔ ตัน มูลค่า ๒๑,๔๕๘ ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๒๐๐,๗๕๐ ตัน มูลค่า ๒๓,๖๗๘ 
ล้านบาท เม่ือพิจารณาปริมาณการนําเข้าสารฆ่าแมลงและวัชพืช ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ พบว่า มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมและเกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพดินและเป็น
อันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนสารเคมีทางการเกษตรยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรท่ี
ได้รับสารเคมีโดยตรง และผู้บริโภคท่ีบริโภคผลผลิตทางการเกษตร นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยทางกายภาพ เช่น 
ลักษณะดิน ภูมิประเทศ โครงสร้างชลประทาน และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งรับซื้อ เป็นต้น ท่ีเป็น
สาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดการใช้ท่ีดินในประเภทต่าง ๆ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น จํานวนประชากร 
นโยบายการส่งเสริมของรัฐ ราคาผลผลิต และสภาวะตลาดภายในและนอกประเทศ เป็นต้น โดยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลักท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ได้แก่ จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทําให้มีการ



  -๑๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าภาคอ่ืน ๆ การส่งเสริมนโยบายของรัฐ การพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ข้ึนมากมายท่ีส่งผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชน และการใช้ที่ดินภายในประเทศ  

การดําเนินงาน ด้านการกําหนดและขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
รวมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการแก้ไข บทบาท
และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากน้ี ได้จัดทํา (ร่าง) 
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือเป็น 
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและย่ังยืน 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ อีกท้ัง ยังได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นกลไกและ
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อน (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ในระยะแรก ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านท่ีดินและ
ทรัพยากรดินนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณภายใต้ภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างบูรณาการ ด้านการจัดการดินเสื่อมโทรม กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดําเนินงานจัดการปรับปรุง
คุณภาพดินและฟ้ืนฟูทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรม การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การฟ้ืนฟูทรัพยากรดินเสื่อม
โทรม และการปรับปรุงคุณภาพดิน ด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ี มีการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐ เร่ิมดําเนินการต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทํากิน  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดินใน
ระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตรและหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ดิน เพ่ือให้เกิด
การใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพดิน ลดปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยการควบคุมกําหนดเขตการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพดิน 

๒) ปรับปรุงเคร่ืองมือทางผังเมือง จัดให้มีการวางผังเมืองในทุกระดับ โดยเน้นขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 
ในการกําหนดการใช้ท่ีดินและมีแผนการใช้ท่ีดินท่ีเน้นความสําคัญของระบบนิเวศและศักยภาพของท่ีดิน  
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภทและปัญหาผลกระทบภายนอกให้เกิดข้ึนระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ 

๓) กําหนดแนวเขตและออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินของรัฐให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ด้วยการสํารวจและกําหนดแนวเขตท่ีชัดเจน รวมท้ังการจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน
ม่ันคง เช่น สร้างร้ัว ปักป้ายหรือหลักแสดงเขตปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทเดียวกัน ขุดคลอง และทําถนน
ล้อมรอบ เพ่ือแสดงแนวเขตอย่างถาวร เป็นต้น 
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๒.๒ ทรัพยากรแร่ 

สถานการณ์ ปริมาณทรัพยากรแร่ในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบแร่มากกว่า ๕๐ ชนิด 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๖๐ ล้านไร่ ทรัพยากรแร่ท้ังประเทศรวมประมาณ ๑๙ ล้านล้านตัน มีการกระจายตัว
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แร่เกลือหินเป็นแร่ที่มีปริมาณมากท่ีสุดในประเทศ มีประมาณ ๑๘ ล้านล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๐๘ ของปริมาณทรัพยากรแร่ท้ังประเทศ รองลงมา ๕ อันดับแรก หากไม่รวมแร่เกลือหิน ได้แก่ 
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์ แร่โพแทช หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินดินดาน และหินบะซอลต์ 
ตามลําดับ ส่วนการประกอบกิจการเหมืองแร่ในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ เดือนมิถุนายน) พบว่า  
มีประทานบัตรเหมืองแร่ดําเนินการในประเทศไทย มีจํานวน ๑,๐๗๖ แปลง มีพ้ืนท่ีรวม ๒๐๗,๔๑๔.๖๙ ไร่ 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ (ณ เดือนกรกฎาคม) ท่ีมีจํานวน ๑,๑๖๘ แปลง โดยภาคกลางมีจํานวนประทานบัตร
ดําเนินการมากท่ีสุด ๓๗๐ แปลง มีพ้ืนท่ี ๗๓,๔๐๙.๑๓ ไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ 
ท้ังน้ี มีจํานวนประทานบัตรท่ีหยุดการ ๔๒ แปลง และยังไม่เปิดทําการ ๑๑ แปลง  

สถานการณ์การผลิตแร่ของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตแร่ ๖๔,๕๕๕ 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๖.๕๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีมูลค่าการผลิต ๗๗,๓๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ลดลงของปริมาณเป็นสําคัญโดยเฉพาะแร่ท่ีมีปริมาณการผลิตมาก เช่น หินปูน ลิกไนต์ และยิปซัม เป็นต้น 
นอกจากน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่มีการอนุญาตประทานบัตรและอาชญาบัตรใหม่ ในขณะท่ี มูลค่าการใช้แร่ใน
ประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๕๘,๓๐๘ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒๔.๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีมูลค่าการใช้ 
๗๖,๙๖๘ ล้านบาท โดยแร่ที่มีการใช้มากท่ีสุด คือ หินปูน อย่างไรก็ตาม ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ มูลค่าการ
ผลิตและการใช้แร่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒๗ และ ๔.๘๐ ต่อปี ตามลําดับ (รูปท่ี ๑)  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีมูลค่าการ
นําเข้าแร่ ๗๒,๘๒๐ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙.๒๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีมูลค่า ๖๖,๑๑๖ ล้านบาท โดยแร่ที่มี
มูลค่าการนําเข้าสูงท่ีสุด คือ ถ่านหินประเภทเช้ือเพลิงแข็ง มูลค่า ๓๑,๐๗๐ ล้านบาท รองลงมา คือ ถ่านหินบิทูมินัส 
มีมูลค่า ๒๑,๓๘๙ ล้านบาท ในขณะท่ี มูลค่าการส่งออกแร่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑๒,๗๔๑ ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ ๐.๙๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีมูลค่า ๑๒,๘๖๐ ล้านบาท นอกจากน้ี แร่ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุด คือ 
โลหะดีบุก ๕,๓๐๗ ล้านบาท รองลงมา คือ แร่ยิปซัมในดิน ๓,๖๗๓ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ มูลค่าการนําเข้าแร่มีแนวโน้มสูงข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖๑ ต่อปี ในขณะท่ี มูลค่าการ
ส่งออกแร่ มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๓.๔๖ ต่อปี (รูปท่ี ๑) 
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รูปท่ี ๑ เปรียบเทียบมูลคา่การผลิต การใช้ การนําเข้า และการสง่ออกแร่ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (๒๕๖๒) 

ผลกระทบ การนําทรัพยากรแร่มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การประกอบ
กิจการเหมืองแร่ท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) ผลกระทบต่อลักษณะ
ภูมิประเทศ ในระยะเตรียมการทําเหมืองเกิดจากการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เหมาะสมต่อการทําเหมือง (๒) ผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศ (๓) ผลกระทบด้านระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน (๔) ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในช่วงฤดู
ฝน (๕) ผลกระทบด้านการคมนาคม และ (๖) ผลกระทบด้านทัศนียภาพ เกิดจากลักษณะภูมิประเทศท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากกิจกรรมการทําเหมือง  

การดําเนินงาน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จัดทําหลักเกณฑ์การจําแนกทรัพยากรแร่ของประเทศ
ไทย ภายใต้ข้อกําหนดแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ด้านการ
ดําเนินงานด้านการสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณี
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ี แร่ควอตช์ ในพ้ืนท่ีศักยภาพสูงจังหวัดเพชรบุรี แร่โพแทช ในพ้ืนท่ีแอ่ง
โคราชทางตะวันตกจังหวัดชัยภูมิ แร่โพแทช ชนิดคาร์นาไลต์ แร่โพแทชนิดซิลไวต์ แร่ทองคํา ในพ้ืนท่ีศักยภาพ
แร่จังหวัดลพบุรี-นครสวรรค์ แร่หายากปริมาณแนวหินแกรนิตตอนกลาง-ตะวันออก จังหวัดแม่ฮ่องสอน-ตาก 
และพ้ืนท่ีศักยภาพแหล่งหินก่อสร้าง ในพ้ืนท่ีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กําหนดแหล่งหินได้ ๔ 
ชนิด (หินปูน หินแกรนิต หินไนต์ชีสต์ หินไรโอไลต์-แอนดีไซต์)  
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ด้านการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ ดําเนินการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังอนุญาตประทานบัตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีผู้ประกอบการเหมืองแร่ท่ีเปิดการในพ้ืนท่ีจํานวน ๘ ราย และโรงโม่หิน จํานวน ๒ โรง รวมถึงได้ดําเนินการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมเหมืองแร่สีเขียว เพ่ือ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการท่ีอยู่ในความดูแลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จํานวน ๒๗ 
ราย และรายเดิมท่ีขอรักษามาตรฐาน จํานวน ๑๐๑ ราย ท้ังน้ี ดําเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีประกอบการ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๖๖๒ ราย ตรวจประเมินรายงานการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ จํานวน ๖๓๙ ราย ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมกรณีประทานบัตรสิ้นอายุ จํานวน 
๒๙ ราย ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีที่ทําเหมืองแร่ จํานวน ๑๙๖ ราย และพิจารณากําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม กรณีผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทํา
เหมืองขอต่ออายุประทานบัตรและขอเพ่ิมชนิดแร่ จํานวน ๔๓ ราย และดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังให้คําปรึกษาและแนะนําการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน ๕๖๖ ราย ใน ๓๔ จังหวัด 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) พัฒนามาตรการจูงใจสําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีการดําเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง  

๒) เร่งรัดการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้ครอบคลุมชนิดแร่ เพ่ือการบริหารจัดการแร่
ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) พัฒนากลไกและช่องทางการสื่อสารผลการตรวจประเมินการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการ
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการเหมืองแร่ท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเช่ือม่ัน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรแร่ การแปรรูปวัตถุดิบ และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า 
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๒.๓ พลังงาน 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานข้ันต้น๒ รวมท้ังสิ้น ๔๖,๙๗๙ พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงร้อยละ ๓.๑๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔๘,๔๙๗ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ) ส่วนใหญ่เป็น
การลดลงจากการผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีมีสัดส่วนการผลิตสูงสุด เน่ืองจากแหล่งก๊าซธรรมชาติสําคัญมีการผลิต
ลดลง ส่วนการนําเข้าพลังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนําเข้า (สุทธิ) พลังงานข้ันต้น รวมท้ังสิ้น ๗๐,๓๙๗ พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๓๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๖๗,๔๖๖ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 
ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้านํ้ามันดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ี การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศ
ไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๘๙,๔๖๑ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี
การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายรวมท้ังสิ้น ๘๗,๑๐๐ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้นํ้ามันสําเร็จรูป 
ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ตามลําดับ 

การพัฒนาพลังงานทดแทน๓ของประเทศไทยท่ีผ่านมา พบว่า มีการใช้ไฟฟ้า และความร้อนท่ีผลิตได้
จากพลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน ๑๒,๗๒๕ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘.๔๗ ท้ังน้ี การใช้ไฟฟ้าและความร้อนท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทน มีปริมาณ ๒,๙๓๙ 
และ ๗,๖๖๙ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ตามลําดับ ส่วนเช้ือเพลิงชีวภาพ ประกอบด้วย เอทานอล  
มีปริมาณการใช้ ๗๘๒ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล มีปริมาณการใช้ ๑,๓๓๕ พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ ในขณะท่ี การใช้พลังงานหมุนเวียน๔ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณการใช้เท่ากับ ๑๒,๘๘๐ พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณการใช้เท่ากับ ๑๒,๖๓๘ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ โดย
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕๑ ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 
๑๔.๔๐ ท้ังน้ี ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
อยู่ท่ีระดับ ๘.๓๙ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อพันล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑.๔๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่า EI 
อยู่ท่ีระดับ ๘.๕๑ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อพันล้านบาท แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน สอดคล้องกับค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy 
Elasticity: EE) โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีค่า EE อยู่ท่ี ๐.๔๒ ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่า 
EE อยู่ที่ระดับ ๐.๔๓ แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 

                                           
๒ พลังงานข้ันต้น หมายถึง พลังงานเชื้อเพลิงท่ีปรากฏในธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ในรูปท่ีใช้ประโยชน์ได้ โดยการผลิตพลังงาน

ข้ันต้น หมายรวมถึง การผลิตนํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และพลังนํ้า 
๓ พลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ ท่ีใช้แทนปิโตรเลียม 
๔ พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้

พิภพ พลังงานนํ้าข้ึนนํ้าลง และพลังงานคลื่น 

 



  -๑๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลกระทบ การผลิตและนําเข้า (สุทธิ) พลังงานข้ันต้น และการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะการใช้นํ้ามันสําเร็จรูป ไฟฟ้า และถ่านหิน ส่งผลกระทบทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของสถานการณ์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตและจัดหา
พลังงานของประเทศไทยเป็นภาคท่ีมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานของประเทศไทยรวมท้ังสิ้น ๒๖๐.๓ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความ
ต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้พลังงานแยกรายชนิดเช้ือเพลิง 
นํ้ามันสําเร็จรูปมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/
ลิกไนต์ ตามลําดับ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะท่ี การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการ
ผลิตไฟฟ้า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๐.๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามการลดลงของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

การดําเนินงาน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (PDP2018) ซึ่งกรอบระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานร่วมกันพิจารณา
เพ่ือปรับการบริหารจัดการของภาครัฐใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับรูปแบบการวางแผนจัดหา
พลังงานเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน นอกจากน้ี ยังพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นทางเลือกให้ประชาชน
มีอิสระด้านพลังงาน สําหรับด้านของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และการผลิตพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ดําเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการจัดการพลังงานใน
โรงงานและอาคารควบคุม มาตรการการกําหนดมาตรฐานการออกแบบอาคาร และมาตรการสนับสนุนด้าน
การเงินเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทําหลักสูตรการใช้พลังงานชีวมวลและหลักสูตรการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือส่งเสริมเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้งานพลังงาน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ และทบทวนมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลจากไม้สับ ก๊าซชีวภาพ และขยะ 
(RDF)  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการพลังงานในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการนํางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติของผู้ใช้ ท้ังในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาค



  -๑๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกษตรกรรม ภาคขนส่ง และการบริโภค ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๒) มุ่งเน้นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีราคา
ถูกลงและมีกระบวนการผลิตพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิต
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความม่ันใจกับประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าเกิดใหม่ 

๓) สร้างความเข้าใจและพัฒนาคู่มือการดําเนินงาน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการนํา 
ขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๔) พัฒนามาตรการจูงใจควบคู่กับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับผู้ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standard: EERS) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงาน (Building Energy Code: BEC) เกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม (Factory Energy 
Code: FEC) และการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานสําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

๕) ศึกษาโอกาส กําหนดทิศทางการพัฒนา และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ในการบริหาร
จัดการด้านพลังงานในระยะยาว รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติม เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือ
กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๔ ทรัพยากรปา่ไม้และสัตวป์่า 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่า ๑๐๒.๔๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ี
ประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีพ้ืนท่ีป่า ๑๐๒.๑๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพ้ืนท่ีประเทศ  
เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า พ้ืนท่ีป่าไม้ในรอบหน่ึงปีที่
ผ่านมาเพ่ิมข้ึน ๐.๓๓ ล้านไร่ (รูปท่ี ๒) เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีป่าไม้แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีป่าไม้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออก ตามลําดับ โดยในรอบปีท่ีผ่านมา เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ภูมิภาคท่ีมีสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๐๖ ๑.๐๓ ๐.๒๘ ๐.๐๖ และ ๐.๐๒ 
ตามลําดับ ในขณะท่ี ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง ร้อยละ ๐.๐๖  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีการสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้จากหลายสาเหตุ ท้ังจากการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ การแผ้วถางพ้ืนท่ีป่าเพ่ือใช้ในการเกษตรและท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการบุกรุก ยึดถือ 
ครอบครองพ้ืนท่ีป่า จากสถิติการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนคดีบุกรุก ๑,๕๑๙ คดี มีพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกรวม 
๓๓,๗๘๓.๕๗ ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวนคดีบุกรุก ๑,๘๘๓ คดี มีพ้ืนท่ีที่ถูกบุกรุกรวม ๔๑,๐๗๕.๒๓ 
ไร่ ส่วนเขตพ้ืนท่ีป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน
คดีบุกรุก ๑,๕๗๑ คดี และมีพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก รวม ๒๑,๘๓๙.๔๐ ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีจํานวนคดี 
บุกรุก ๒,๐๘๑ คดี และมีพ้ืนท่ีที่ถูกบุกรุก รวม ๓๕,๖๐๗.๘๒ ไร่  



  -๒๐- 
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ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปท่ี ๒ จํานวนและสัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมป่าไม้ (๒๕๖๒) 

ส่วนสถานการณ์สัตว์ป่า พบว่า จํานวนสัตว์ป่าท้ังหมด ๑,๙๙๐ ชนิด มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๓๔๓ ชนิด 
นก ๑,๐๖๒ ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน ๔๑๓ ชนิด ประชากรช้างป่า ๓,๑๒๖-๓,๓๔๑ ตัว และอยู่ในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ ๖๗ แห่ง ซึ่งสัตว์ป่าหลายชนิดกําลังตกอยู่ในสถานภาพท่ีน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะสัตว์ป่าท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อการถูกคุกคามและการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าท่ีเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า สําหรับสถิติสัตว์ป่า 
ท่ีสําคัญและเป็นท่ีสนใจระดับนานาชาติ อาทิ ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว พบว่า ประชากรช้างป่า (Elephas 
maximus) ในประเทศไทยท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติมีประมาณ ๓,๒๑๖-๓,๓๔๑ ตัว ประชากรเสือโคร่ง 
(Panthera tigris) มีการกระจายในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเพียง ๒๕ แห่ง และมี
ประชากรอยู่ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ตัว สําหรับประชากรเสือดาว (Panthera pardus) ประเทศไทยมีการ
กระจายของชนิดย่อยเสือดาวอินโดจีน (Indochinese Leopard) ซึ่งประชากรมีแนวโน้มลดลง โดยมีประมาณ 
๑๐๐-๑๓๐ ตัว ท้ังน้ี ภัยคุกคามท่ีสําคัญ คือ การล่า การลดลงของถ่ินอาศัย และการลดลงของเหย่ือ โดยการ
กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการค้าสัตว์ป่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๕๖๕ คดี สามารถตรวจยึดสัตว์ป่าของ
กลางได้จํานวน ๗,๓๑๘ ตัว และตรวจยึดซากสัตว์ป่าได้ ๑,๕๒๑ ซาก ซึ่งมีจํานวนคดีเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท่ีมีจํานวน ๕๕๔ คดี 

ผลกระทบ ด้านทรัพยากรป่าไม้ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการลดลงของพ้ืนท่ีป่าคือ ไฟป่า จาก
ข้อมูลสถิติของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย พบว่า ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ระดับ
การเกิดไฟป่าในประเทศไทยกลายเป็นปัจจัยท่ีรบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืช 
ดิน นํ้า สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่า ได้แก่ (๑) ผลกระทบต่อสังคมพืช โดยไฟป่าจะทําลายลูกไม้ กล้าไม้
เล็ก ๆ และไม้พ้ืนล่าง ทําให้เกิดการขาดช่วงของการสืบพันธ์ุทดแทนตามธรรมชาติ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของป่า (๒) ผลกระทบต่อดิน เม่ือไฟป่าทําลายสิ่งปกคลุมดิน ทําให้ดินไม่สามารถอุ้มนํ้าไว้ได้  



  -๒๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) ผลกระทบต่อนํ้า โดยพ้ืนท่ีท่ีเกิดไฟป่าข้ึนเป็นประจํา ทําให้ความสามารถในการดูดซับนํ้าลดลง  
(๔) ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่า โดยไฟป่าท่ีมีความรุนแรงจะเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ป่า
และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่าได้ทุกชนิด อีกท้ังยังทําลายแหล่งนํ้า แหล่งอาหาร และแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
ทําให้ประชากรและความหลากหลายของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่าลดลง (๕) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
สุขภาพ และชีวิตของมนุษย์ โดยไฟป่าจะเผาผลาญทรัพย์สิน และพ้ืนท่ีเกษตรของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้ชายป่า 
และ (๖) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว โดยไฟป่าและหมอกควันไฟป่าทําให้ทัศนวิสัย
เลวร้าย ด้านสัตว์ป่า ได้แก่ (๑) การสูญเสียสภาพพ้ืนท่ีป่าซึ่งเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุ
ของการสูญเสียสภาพพ้ืนท่ีป่ามีหลายประการ เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการเกษตร การลักลอบตัดไม้ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายพ้ืนท่ีเขตเมือง เป็นต้น ซึ่งการสูญเสียสภาพ
พ้ืนท่ีป่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวสัตว์ป่า ทําลายแหล่งอาหารและแหล่งหลบภัย ทําให้สัตว์ป่าบางชนิดออก
จากป่ามาหากินนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์บริเวณท่ีติดต่อกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้าน ทําให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า และ (๒) การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า ซึ่งปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยคุกคามท่ีมีผลทําให้
จํานวนประชากรสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว 

การดําเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีสําคัญ กรมป่าไม้ จัดทํา
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและการนํามาใช้ประโยชน์มากข้ึน 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใช้ป้องกันรักษาไม้มีค่าท่ีอยู่ในป่าเป็นหลัก กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จัดทําพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สัตว์ป่าและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึง ได้จัดทําพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสงวน อนุรักษ์ 
คุ้มครอง และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับด้านการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีการดําเนินงานตามมาตรการจับก่อนตัด การเพ่ิมจุดตรวจจุดสกัด และการเข้มงวด
กวดขันการลาดตระเวนป้องกันรักษาพ้ืนท่ีป่า การเข้มงวดกวดขันการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า ให้มี
ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีการดําเนินการทวงคืนผืนป่า โดยกรมป่าไม้ (ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) ดําเนินการทวง
คืนผืนป่า จํานวน ๒๐,๕๒๓.๘๐ ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐,๒๗๔.๒๘ ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการในช่วง ๖ เดือนแรก
จํานวน ๗,๑๓๕.๑๗ ไร่ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดําเนินการต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ จํานวน ๔๙,๑๒๓.๔๘ ไร่ นอกจากน้ี ยังมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใต้โครงการป่าในเมือง 
“สวนป่าประชารัฐเพ่ือความสุขของคนไทย” และขยายผลโครงการดังกล่าว ทําให้โครงการมีพ้ืนท่ีเข้าร่วมรวม 
๑๑๕ แห่ง กระจายในพ้ืนท่ี ๕๑ จังหวัดของประเทศ ซึ่งเปิดตัวโครงการไปแล้ว ๘๕ แห่ง และยังไม่ได้เปิดตัว
โครงการ ๓๐ แห่ง 
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ในด้านการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล ้
สูญพันธ์ุ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดต้ังด่านตรวจสัตว์ป่า ณ จุดผ่านแดนท้ังทางบก ท่าอากาศยาน และท่าเรือ รวม
จํานวน ๕๓ แห่ง และพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพตามแนวชายแดน (Smart Border Patrol) ในพ้ืนท่ี
นําร่อง ๒ แห่ง คือ ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก และด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
เน่ืองจากเป็นด่านตรวจสัตว์ป่าท่ีต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ 
นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ
สหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จัดทําโครงการ “ต่อต้าน
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีผิดกฎหมาย เน้นเฉพาะงาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และลิ่น ในประเทศไทย 
(Combating Illegal Wildlife Trade, Focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins)” สําหรับคดี
การจับกุมการกระทําผิดเก่ียวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มี
คดีเก่ียวกับสัตว์ป่าในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จํานวน ๖๓ คดี เป็นคดีงาช้าง ๑๐ คดี 
(นํ้าหนักงาช้างรวม ๔๒๖.๑๘ กิโลกรัม) คดีเก่ียวกับสัตว์นํ้าในส่วนของกรมประมง จํานวน ๒๓ คดี คดีเก่ียวกับ
พืชในส่วนของกรมวิชาการเกษตร จํานวน ๕ คดี ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดําเนินการจัดทําแผนอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ุ ๑๓ ชนิด ได้แก่ 
กวางผา (Naemorhedus griseus) นกแต้วแล้วท้องดํา (Pitta gurney) ควายป่า (Bubalus bubalis) สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) เก้งหม้อ (Muntiacus feai) พะยูน (Dogong dugon) เสือโคร่ง (Panthera tigris) วัวแดง 
(Bos javanicus) ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Srymaticus humeai) จระเข้นํ้าจืด (Crocodylus siamensis) เน้ือทราย 
(Cervus porcinus) ละอง-ละม่ัง (Cervus eldi) และนกยูงไทย (Pavo muticus) รวมถึง ได้ดําเนินการจัดการ
พ้ืนท่ีเพ่ือคนและช้างป่าพัฒนาศักยภาพถ่ินท่ีอยู่อาศัย การสร้าง ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งนํ้า แหล่งอาหาร การ
สร้าง ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งนํ้า แหล่งอาหาร โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีที่มีปัญหา ๑๓ แห่ง ในพ้ืนท่ี ๑๑ จังหวัด 
และดําเนินการบริหารจัดการลิงโดยการควบคุม การจัดการทําหมัน และการเคลื่อนย้าย มีการดําเนินการ
จัดทําหมันลิงในพ้ืนท่ีวิกฤต ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด จํานวน ๑,๐๓๐ ตัว 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าใน
ระยะต่อไป มีดังน้ี  

๑) ส่งเสริมให้มีการนํามาตรการกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได้จากทรัพยากรทางชีวภาพ
กลับคืนสู่แหล่งกําเนิดชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้อย่างย่ังยืน 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกทางการคลัง เพ่ือนําไปสู่การรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ได้แก่ โครงการ
พันธบัตรป่าไม้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 

๓) เพ่ิมศักยภาพของการศึกษาวิจัยการเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าท่ีกําลังจะสูญพันธ์ุหรือท่ีมีจํานวนน้อยลงเข้าข้ัน
วิกฤตให้มีจํานวนเพ่ิมข้ึนแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการทดแทนและเพ่ิมจํานวนสัตว์ป่าในธรรมชาติให้เพ่ิม
มากข้ึนและช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศและเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๒.๕ ทรัพยากรนํ้า 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี ปริมาณฝนสะสมรายปีท้ังประเทศ 
๑,๖๖๐.๙ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติหรือปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) ท่ีมีค่าเท่ากับ 
๑,๖๔๑.๗ มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ น้อยกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๒,๐๑๗.๑ มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๖๑ (รูปท่ี ๓) โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสะสมรายปีมากท่ีสุด ๒,๘๗๙.๖ มิลลิเมตร รองลงมา คือ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีปริมาณฝนสะสม
รายปี ๑,๙๕๙.๓ ๑,๙๒๖.๕ ๑,๓๘๑.๓ ๑,๓๘๐.๘ และ ๑,๒๗๔.๒ มิลลิเมตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณาปริมาณ
ฝนสะสมรายปี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ พบว่า มีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ี 

รูปท่ี ๓ ปริมาณฝนสะสมราย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๖๒)  

สําหรับปริมาณนํ้าท่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๑ มีปริมาณนํ้าท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยท้ังปีรวม ๒๑๓,๔๒๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙/๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๒๑๓,๔๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นปริมาณ
นํ้าท่าในช่วงฤดูฝน ๑๘๓,๐๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๔ และปริมาณนํ้าท่าในช่วงฤดูแล้ง 
๓๐,๔๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ โดยประมาณนํ้าท่าในภาคใต้มีปริมาณมากสุด ๖๔,๔๘๖ 
ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๑,๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคเหนือ ๓๘,๕๖๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลาง ๒๔,๙๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคตะวันออก ๒๓,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ตามลําดับ 

ส่วนปริมาตรนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
พบว่า มีปริมาตร ๔๗,๔๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ ของปริมาตรท่ีระดับนํ้ากักเก็บของอ่างเก็บ
นํ้า มีปริมาตรนํ้าใช้การได้ ๒๓,๔๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ ของปริมาตรท่ีระดับนํ้ากักเก็บ
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ของอ่างเก็บนํ้า เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาตรนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๔๑,๐๓๖ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๖ ของปริมาตรท่ีระดับนํ้ากักเก็บของอ่างเก็บนํ้า มีปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
๑๖,๒๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ ของปริมาตรท่ีระดับนํ้ากักเก็บของอ่างเก็บนํ้า เม่ือพิจารณา
รายภูมิภาค พบว่าภาคเหนือมีปริมาตรนํ้าเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากับ ๓,๐๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ  
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เท่ากับ ๒,๓๓๔ ๖๕๖ ๕๗๗ และ ๒๙๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ยกเว้น ภาคใต้ ซึ่งมีปริมาตรนํ้าลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

สําหรับปริมาณนํ้าบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ แหล่งนํ้าบาดาลในประเทศไทยจากข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ จํานวน 
๙๐๑ สถานี ๑,๕๘๗ บ่อ กระจายตัวอยู่ใน ๒๗ แอ่งนํ้าบาดาล มีปริมาณนํ้าบาดาลกักเก็บรวมท้ังประเทศ ๑,๑๓๗,๕๘๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณนํ้าบาดาลท่ีสามารถนํามาใช้ได้อย่างปลอดภัย ๔๕,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๙๘ ของนํ้าบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด โดยภาคกลางมีปริมาณนํ้ากักเก็บมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ ของ
นํ้าบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ปริมาณนํ้า
กักเก็บ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๙ ๑๗.๕๑ ๑๔.๗๖ และ ๕.๔๓ ของนํ้าบาดาลท่ีกักเก็บท้ังหมด ตามลําดับ ในขณะท่ี 
ปริมาณนํ้าท่ีใช้ได้อย่างปลอดภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ ของปริมาณนํ้าท่ี
ใช้ได้อย่างปลอดภัยรวมท้ังประเทศ รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ร้อยละ ๒๓.๒๑ 
๒๐.๖๐ ๑๑.๖๘ และ ๙.๐๓ ของปริมาณนํ้าท่ีใช้ได้อย่างปลอดภัยรวมท้ังประเทศ ตามลําดับ 

นอกจากน้ี ประเทศไทยมีความต้องการใช้นํ้า อยู่ที่ประมาณ ๑๕๑,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการ
ใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสูงถึง ๑๑๓,๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๐ ของความต้องการใช้นํ้าท้ังหมด ใน
จํานวนน้ีอยู่ในเขตแหลง่กักเก็บนํ้าและระบบชลประทานนํ้าอยู่แล้ว ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนท่ีเหลือ ๔๘,๙๖๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน (พ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน) รองลงมา 
คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศประมาณ ๒๗,๐๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๕ ของความ
ต้องการใช้นํ้าท้ังหมด ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ ๖,๔๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
๔.๒๘ ของความต้องการใช้นํ้าท้ังหมด และความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม ๔,๒๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๗๗ ของความต้องการใช้นํ้าท้ังหมด โดยกรมชลประทานวางแผนจัดสรรนํ้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  ได้แก่ 
ในช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนจัดสรรการใช้นํ้าท้ังสิ้น ๓๓,๕๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือใช้ในภาคการเกษตรมากท่ีสดุ 
๒๐,๙๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ การใช้นํ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
และเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีปริมาณนํ้า ๕,๙๗๖ ๔,๓๕๖ และ ๒,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ส่วนการจัดสรร
นํ้าในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๑/๖๒ เพ่ือสนับสนุนการใช้นํ้าในเขตชลประทานท่ัวประเทศซึ่งมีปริมาณนํ้ารวมกันท้ังสิ้น 
๒๓,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรมากท่ีสุด ๑๓,๙๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๔๐ การใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ๒,๔๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ และการใช้นํ้าเพ่ือการ
รักษาระบบนิเวศและอ่ืน ๆ  ๖,๗๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๙ ส่วนการใช้นํ้าบาดาลของประเทศไทย
สําหรับบ่อเอกชนท่ีมาขออนุญาตใช้ (ข้อมูล ณ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) มีปริมาณ ๔,๖๔๙,๓๔๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เม่ือ
แยกตามประเภทการใช้นํ้า พบว่า ภาคธุรกิจมีปริมาณการใช้นํ้าบาดาลมากท่ีสุด ๒,๗๕๓,๒๖๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
รองลงมา คือ การใช้นํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร ๙๖๙,๖๖๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้นํ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภค
หรือบริโภค ๙๒๖,๔๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลําดับ  



  -๒๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลกระทบ พ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมและภัยแล้งในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ความรุนแรงของ
ปัญหา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถแบ่งประเภทพ้ืนท่ีตามความรุนแรงของสภาวะวิกฤตได้ ดังน้ี พ้ืนท่ีวิกฤตรุนแรงและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ๗๕.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๕ พ้ืนท่ีวิกฤตปานกลาง ๔๖.๒๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๓ 
พ้ืนท่ีวิกฤตน้อย ๓๔.๐๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗ และพ้ืนท่ีไม่วิกฤต ๑๖๖.๒๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๖ 
ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความรุนแรงมากกว่า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีจังหวัดท่ีได้รับความเสียหาย ๖๘ จังหวัด มีราษฎรประสบภัย ๓,๖๗๘,๔๗๔ คน คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหาย ๑,๐๕๐,๒๘๑,๘๘๔ ล้านบาท ในขณะท่ี ความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ความรุนแรงน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การดําเนินงาน ด้านการจัดทํากฎหมาย นโยบาย และแผนท่ีเก่ียวข้อง สํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ จัดทําพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือบูรณาการการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า และสิทธิในนํ้า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถบริหารทรัพยากรนํ้าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและย่ังยืน และได้
จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) โดยการประเมินและปรับปรุงแนวทาง 
การดําเนินงานบางด้านให้เหมาะสม สําหรับด้านการรับมือต่อปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง กรมทรัพยากรนํ้าได้
ดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้า และบริหารจัดการนํ้า ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า ระบายนํ้า พร้อมท้ังเป็นแหล่งนํ้า
ต้นทุนเพ่ือการบริโภค อุปโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จํานวน 
๑๗,๕๔๑ แห่ง ท่ัวประเทศ โดยมีความจุเก็บกักนํ้ารวม ๒,๒๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากน้ี ได้จัดทําระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ซึ่ง
พัฒนากลไกในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากนํ้าหลาก ประกอบด้วย การติดต้ังสถานี
ตรวจวัดข้อมูลปริมาณนํ้าฝน และระดับนํ้าในพ้ืนท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสูงต่อการเกิดนํ้าหลาก-ดินถล่ม 
และระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังน้ี ยังได้ดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งนํ้า 
และบริหารจัดการนํ้า  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการนํ้าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด 
การกําหนดนโยบาย การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ  
ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มนํ้าท่ีมีอํานาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการ
จัดสรรทรัพยากรนํ้าให้แก่ทุกภาคส่วนและเกิดจุดร่วมโดยทุกภาคส่วนสามารถยอมรับได้ 

๒) สร้างแหล่งกักเก็บนํ้าในชุมชนหรือบ่อกักเก็บนํ้าตามไร่นา เน้นการบริหารจัดการนํ้าในโครงการ
ขนาดใหญ่และกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําการสํารวจ ศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง 



  -๒๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) เช่ือมโยงทุกมิติและเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าระดับชาติ ระดับลุ่มนํ้าระดับท้องถ่ินและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็น
เอกภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการพัฒนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมวิถีชีวิต ความแตกต่างทางกายภาพของลุ่มนํ้า  

๔) การบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบท้ังนํ้าฝน นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดย
การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าของส่วนราชการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้การบูรณาการการจัดการนํ้าผิวดินร่วมกับนํ้าบาดาลให้กว้างขวางและเป็นท่ีแพร่หลาย 

๕) เร่งจัดทํามาตรการการป้องกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการการดําเนินงาน แต่ละรูปแบบ
ของภัยพิบัติ เช่น นํ้าท่วม นํ้าแล้ง ดินโคลนถล่ม และนํ้าเสีย เป็นต้น ให้สามารถบูรณาการวิธีการปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาท้ังระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  

๒.๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

สถานการณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง เม่ือพิจารณาจากปริมาณการจับสัตว์นํ้าต่อ
หน่วยลงแรงประมง๕ (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในแหล่งทําการประมง ซึ่งดําเนินการโดยเรือสํารวจ
ของกรมประมง โดยใช้เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง ๔ เซนติเมตร ทําการลากอวนเป็นเวลา 
๑ ช่ัวโมง สถานีสํารวจท้ังสิ้น ๘๕ สถานี พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝั่งอ่าวไทย มีค่า CPUE เท่ากับ ๑๑.๗๓ กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมง ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน มีค่า CPUE เท่ากับ ๔๐.๙๔ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ท้ังน้ี เม่ือนําค่า CPUE แต่ละฝั่ง
มาถ่วงนํ้าหนักตามพ้ืนท่ี พบว่า ทะเลไทย มีค่า CPUE เท่ากับ ๒๖.๓๔ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดตาอวนก้นถุงเป็น ๔ เซนติเมตร (เดิมใช้ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร) ทําให้มีค่า CPUE ตํ่ากว่าการ
สํารวจคร้ังท่ีผ่านมามาก (รูปท่ี ๔) นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบทรัพยากรประมงตามค่าผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน๖ 
(Maximum Sustainable Yield: MSY) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ผลการประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์นํ้าหน้า
ดินฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีผลการจับสัตว์นํ้าทุกกลุ่มเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นผลการจับปลาผิวนํ้า
ในฝั่งทะเลอันดามันท่ีลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังน้ี ปริมาณการลงแรงประมงในทุกกลุ่มสัตว์นํ้าตํ่ากว่าระดับ 
MSY  

สําหรับปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์นํ้าเค็ม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณรวม ๑,๗๐๘.๖๐ พันตัน มูลค่า
รวม ๑๒๗,๔๕๒.๘๐ ล้านบาท โดยมีปริมาณการจับสัตว์นํ้าเค็มน้อยกว่า ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีปริมาณรวม 
๑,๘๐๑.๖๐ พันตัน แต่มีมูลค่ามากกว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีมูลค่ารวม ๑๑๙,๒๕๑.๖๐ ล้านบาท 

                                           
๕ ปริมาณการจับสัตว์นํ้าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) คือ ปริมาณการจับสัตว์นํ้าต่อหน่วย 

การลงแรงประมง (หรือท่ีรู้จักกันว่าอัตราการจับสัตว์นํ้า เช่น กิโลกรัมต่อชั่วโมง กิโลกรัมต่อวัน เป็นต้น) เม่ืออัตราการจับ
สัตว์นํ้าท่ีมีการปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้ว สามารถนํามาใช้เพ่ือเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
สัตว์น้ํา 

๖ ค่าผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสัตว์นํ้าท่ีจะจับมาใช้ประโยชน์
ได้ โดยสัตว์น้ําส่วนท่ีเหลือยังคงได้วางไข่และเจริญเติบโตมาทดแทนอย่างสมดุลกับปริมาณน้ัน นับเป็นการพิจารณาการจับท่ี
รักษาสมดุลของวงจรชีวิตสัตว์น้ํา ภายใต้สภาวะการเกิด แก่ เจ็บ และตามของสัตว์น้ําท่ีมีนั้น 



  -๒๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปท่ี ๔ ปริมาณการจับสัตว์น้ําต่อหน่วยลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: พ.ศ. ๒๕๖๑ สํารวจโดยใช้เคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง ๔ เซนติเมตร  

ท่ีมา: พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๐ กรมประมง (๒๕๖๑๒ก) พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมประมง (๒๕๖๒ข) 

สําหรับพ้ืนท่ีป่าชายเลน ใน ๒๔ จังหวัด ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒.๘๖ ล้านไร่ เพ่ิมข้ึน 
จาก พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๗ ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าชายเลน ๑.๕๓ ล้านไร่ โดยมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนคงสภาพ
รวม ๑.๕๓ ล้านไร่ ส่วนสถานการณ์หญ้าทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีพ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเลใน ๑๙ จังหวัด 
รวมท้ังหมด ๑๕๙,๘๒๘ ไร่ เม่ือพิจารณาตามการแบ่งเขต พบว่า บริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง มีพ้ืนท่ีแหล่ง
หญ้าทะเลมากท่ีสุด ๖๖,๘๒๐.๐ ไร่ รองลงมาคือ บริเวณทะเลอันดามันตอนบน อ่าวไทยตอนกลาง ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีพ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเล ๓๒,๘๑๑.๐ ๒๙,๒๔๒.๐ 
๒๖,๐๒๖.๐ ๔,๘๙๙.๐ และ ๓๐.๐ ไร่ ตามลําดับ ในขณะท่ี แนวปะการังของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีพ้ืนท่ีรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร่ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีพ้ืนท่ี ๑๔๘,๙๕๕ ไร่ เม่ือพิจารณาตามการแบ่งเขต 
พบว่า บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีพ้ืนท่ีแนวปะการังมากท่ีสุด ๔๖,๗๘๕ ไร่ แต่มีสถานภาพแนวปะการัง
เสียหาย-เสียหายมาก รองลงมาคือ บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง มีพ้ืนท่ี
แนวปะการัง ๔๒,๘๘๖ และ ๓๐,๔๗๙ ไร่ มีสถานภาพแนวปะการังเสียหายมาก ตามลําดับ ในขณะท่ี บริเวณ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีพ้ืนท่ีแนวปะการัง ๒๘,๑๔๗ ไร่ มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหายมาก 
ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีพ้ืนท่ีแนวปะการังน้อยท่ีสุด ๗๒๘ ไร่ แต่มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปาน
กลางถึงสมบูรณ์มาก อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีแนวปะการังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี จากการรวบรวม
ข้อมูลปะการังฟอกขาวในน่านนํ้าไทยท้ังหมด ๑๔๘ สถานี พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน) 
แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับปะการังเร่ิมฟอกขาว (สีซีด) จากการประเมินสถานการณ์ พบว่า การฟอกขาว
ของปะการังปีน้ีถือว่าไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ยังมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีก
ระยะหน่ึง 



  -๒๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การสํารวจแนวชายฝั่งใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีพ้ืนท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ 
๗๐๔.๔๔ กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีการดําเนินการแก้ไขแล้ว ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร และ
พ้ืนท่ีกัดเซาะท่ียังไม่ดําเนินการแก้ไข ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ๔๒.๑๗ กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัดเซาะน้อย ๙๕.๙๒ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีก ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก ๑๕๔.๐๘ 
กิโลเมตร ซึ่งลดลงเป็นระยะทางกว่า ๘.๓๕ กิโลเมตร 

สถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน จํานวน ๖๙๒ ตัว 
ประกอบด้วย เต่าทะเล จํานวน ๔๓๖ ตัว โลมาและวาฬ จํานวน ๒๔๒ ตัว และพะยูนจํานวน ๑๔ ตัว ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน ๔๑๓ ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลจํานวน ๒๔๗ ตัว โลมา
และวาฬจํานวน ๑๔๙ ตัว และพะยูนจํานวน ๑๗ ตัว โดยสาเหตุการเกยต้ืนส่วนใหญ่ของเต่าทะเล เกิดจากการ
ติดเคร่ืองมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และติดเช้ือในกระแสโลหิต ในส่วนของกลุ่มโลมาและ
วาฬ มีสาเหตุการเกยต้ืนส่วนใหญ่มากจากการป่วยตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับพะยูน เม่ือพิจารณาในช่วง พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๖๐ การเกยต้ืนของสัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (รูปท่ี ๕) เน่ืองจากการสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีการแจ้งข่าวสารและเพ่ิมประสิทธิภาพของการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
เบ้ืองต้นได้ดีมากข้ึน 

รูปท่ี ๕ จํานวนสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๒๕๖๒) 



  -๒๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สําหรับสถานการณ์ขยะทะเล จากเก็บข้อมูลชนิดและปริมาณขยะทะเลในประเทศไทย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีปริมาณขยะทะเลจํานวน ๒๕๐,๗๙๔ ช้ิน โดยเม่ือพิจารณาชนิดของขยะ
ทะเลใน ๕ อันดับแรก พบว่า ถุงพลาสติกอ่ืน ๆ เป็นชนิดขยะท่ีพบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๕ รองลงมา 
คือ กล่องอาหาร (โฟม) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟ่ี มันฝร่ังอบกรอบ อ่ืน ๆ) ถุงก๊อปแก๊ป และขวดเคร่ืองด่ืม (แก้ว) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗ ๑๒.๓๒ ๑๑.๙๔ และ ๑๐.๔๓ ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พบว่า ชนิดของขยะทะเลใน ๕ อันดับแรก ได้แก่ ถุงพลาสติกอ่ืน ๆ ขวดเคร่ืองด่ืม (พลาสติก)  ขวดเคร่ืองด่ืม 
(แก้ว) ถ้วย/จาน (โฟม) และเชือก (๑ เมตร = ๑ ช้ิน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๒ ๑๗.๕๑ ๑๕.๗๒ ๘.๒๙ และ 
๗.๐๐ ตามลําดับ ท้ังน้ี ถุงพลาสติกอ่ืน ๆ ยังเป็นขยะทะเลท่ีพบมากท่ีสุดเป็นลําดับแรก 

ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าชายเลนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและทรัพยากร ได้แก่  
ความหลากหลายของระบบนิเวศลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพืชและสัตว์นํ้าท่ีกระทบต่อสมดุลของ
ระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน แหล่งท่ีอยู่อาศัย และแหล่งอาหารลดจํานวนลง นอกจากน้ี อาจทําให้
เกิดการพังทลายของดินตามแนวชายฝั่งท่ีไม่มีแนวป่าชายเลน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้ชายฝั่ง การประมง 
และการท่องเท่ียว โดยพ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกคุกคามจากการอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับความนิยม รวมถุงพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีอัตราการขยายตัวสูง ส่วนความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลส่งผลต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก เช่น แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์นํ้าน้อยลง แหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายากลดลง 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทําการประมง และอาจทําให้อัตราการพังทลายของชายฝั่งทะเลเพ่ิม
มากข้ึน เกิดการฟุ้งกระจายของดินตะกอนท่ีอาจส่งผลต่อไปยังระบบนิเวศปะการังท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยมีภัย
คุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเดินเรือ และการขุดลอก
ร่องนํ้าเพ่ือการเดินเรือ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดตะกอน และนํ้าเสียไหลลงสู่แหล่งหญ้าทะเล อีกท้ัง การใช้
เคร่ืองมือประมงบางประเภทส่งผลให้หญ้าทะเลเสียหาย หน้าดินถูกรบกวน และเกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนในนํ้า สําหรับแนวปะการังหากถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้ระบบนิเวศเสียสมดุล แหล่งท่ี
อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นํ้าถูกทําลาย และส่งผลกระทบกับมนุษย์ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ผลผลิตการจับสัตว์นํ้าชายฝั่งลดลงทําให้รายได้จากการประมงลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้ต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากกิจกรรมการท่องเท่ียวด้วย ในขณะท่ี สัตว์ทะเลหายากเป็นกลุ่มสัตว์ทะเลท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ท้ัง
ยังเป็นดัชนีช้ีวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล และในหลายพ้ืนท่ีมีรายได้จากการนํานักท่องเท่ียวไป
เท่ียวชมสัตว์ทะเลหายาก สร้างรายได้ให้แก่คนในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก 

ในส่วนปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสามารถจําแนกสาเหตุได้เป็น ๒ สาเหตุหลัก คือ การเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งโดยกระบวนการตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นและลม วาตภัย อุทกภัย หรือจาก
กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในบริเวณน้ัน โดยคลื่นเป็นตัวการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนและทราย
ชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกิจกรรมของมนุษย์ อีกท้ัง ปัญหาขยะทะเลมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง และยังทําให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน โดยการติดมากับขยะท่ี
ล่องลอยอยู่ในนํ้า มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเคร่ืองมือประมง อีกท้ัง
ส่งผลต่อจํานวนสัตว์นํ้า และการทําประมง 

 



  -๓๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
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การดําเนินงาน ด้านการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย 
กรมเจ้าท่าจัดทําพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้มีการนําเรือไปใช้ทําการประมงผิดกฎหมายและเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมงได้อย่างย่ังยืน ในด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดําเนินการ
ตามคําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท่ี ๗๕๕/๒๕๖๑ กําหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง บริเวณพ้ืนท่ีเกาะเต่า เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน และเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพ่ือระงับการกระทําหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ท้ังน้ี สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวกับ
กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง เพ่ือแถลงถึงความสําเร็จของไทยภายใต้ความ
ร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศปลดสถานะ
ใบเหลืองของภาคประมงไทย เพ่ือแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ในส่วนด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สํารวจและประเมิน
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล และดูแลรักษาแหล่งหญ้าทะเลอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการทุกภาคส่วน สํารวจ
และติดตามสถานภาพของสัตว์ทะเลหายาก และการจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน โดยได้มีการ
จัดต้ังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จํานวน ๕ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท้ังหมดของประเทศไทย 
รวมถึงได้ดําเนินการยืดคืนพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดําเนินการยืดคืนพ้ืนท่ีป่าชายเลนได้จํานวน 
๘,๘๑๑ ไร่ โดยดําเนินการปลูกป่าชายเลนในพ้ืนท่ีท่ีได้ยืดคืน และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได้จํานวน ๕,๑๑๑ ไร่ ส่วนกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประกาศขยายระยะเวลาปิดการท่องเท่ียวหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ใน
บริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโละซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี ต้ังแต่วันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และประกาศ
กําหนด จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพ่ือฟ้ืนคืนอัตลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น
และยกระดับการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้เป็นมาตรฐานสากล 

สําหรับด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทํา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สามารถจําแนกได้เป็น ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การปรับ
สมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural process) เป็นการไม่ดําเนินการใด ๆ เพ่ือ
ปล่อยให้ชายฝั่งท่ีเกิดการกัดเซาะได้มีการปรับเข้าสู่สมดุลธรรมชาติ (๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(Coastal erosion protection) โดยการฟ้ืนฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอนเพ่ือปลูกป่าชายเลน และการ
ดําเนินการโดยใช้รูปแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion 
solution) ท้ังการใช้รูปแบบท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ เลียนแบบธรรมชาติ หรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม 
ตลอดจนการแก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหา และ (๔) การฟ้ืนฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) ส่วน
ด้านการแก้ปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดําเนินโครงการชายหาดปลอดบุหร่ีในพ้ืนท่ี 
๒๔ ชายหาดท่ีสําคัญท่ัวประเทศ เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๗ รวมถึง ได้จัดการประชุมอาเซียนสมัยพิเศษ มีการกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมถึงการจัดการขยะจากแหล่งท้ังบนบกและในทะเลในภูมิภาคอาเซียน 
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ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการสํารวจข้อมูลและการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลท้ังภายในและภายนอกน่านนํ้าไทย เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันทันต่อการติดตามประเมินผลและ 
การบริหารจัดการให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

๒) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก เก่ียวกับผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ป่าชายเลน 
หญ้าทะเล และปะการัง จากการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การประมง และธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นต้น 
รวมท้ัง การสร้างความตระหนักในการปกป้องและอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน 
หรือฟ้ืนฟูแนวปะการัง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะอย่างเข้มงวด  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตามหลักวิชาการ พร้อมท้ังศึกษาโครงสร้างท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการป้องกันและฟ้ืนฟูการกัดเซาะชายฝั่งให้ออกมาในรูปของแผนงานท่ีชัดเจนต่อไป  

๔) ส่งเสริมการจัดทํานโยบายชาติทางทะเล โดยการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากแผนความม่ันคง
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และส่งเสริมให้ท้องถ่ินชายทะเลจัดทําแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเลเพ่ือการ
บริหารกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมท้ังส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายองค์กรระดับชุมชนในจังหวัดชายทะเล  

๕) ปรับปรุงและผลักดันกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ให้มีการบังคับใช้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บํารุงรักษา และใช้
ประโยชน์ อย่างสมดุลและย่ังยืน 

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสังคม ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

๒.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สถานการณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชของประเทศไทย จากโครงการพรรณพฤกษชาติ
ประเทศไทย (Flora of Thailand) พบว่า ประเทศไทยมีจํานวนพรรณไม้ ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ชนิด (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาและสาํรวจ โดยจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๓ ของพรรณไม้ทั้งหมดในโลก 
โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทําการประเมินชนิดพืชท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย พบว่า มีชนิดพืชท่ีถูกคุกคาม 
(Threatened Species) จํานวน ๙๖๔ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๖ ของชนิดพืชท่ีจําแนกระบุแล้วท้ังหมดของ
ประเทศไทย และมีชนิดพืชท่ีสูญพันธ์ุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) จํานวน ๒ ชนิด คือ ฟ้ามุ่ยน้อย 
Vanda coerulescens Griff. (พืชใบเลี้ยงเด่ียว) และโสกระย้า Amherstia nobilis Wall. (พืชใบเลี้ยงคู่) ท้ังน้ี 
ประเทศไทยได้ดําเนินการสํารวจและค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก (New Species) อย่างต่อเน่ือง โดยในระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบพืชชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย จํานวน ๒๐๓ ชนิด จาก ๑๑๐ สกุล ๕๕ วงศ์ ใน
ส่วนสถานภาพชนิดพันธ์ุพืชในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีชนิดพันธ์ุพืชท่ีใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง ๒๐ ชนิด 
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ชนิดพันธ์ุพืชท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ๒๐๗ ชนิด และชนิดพันธ์ุพืชท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ ๗๓๗ ชนิด รวมชนิดพันธ์ท่ี
ถูกคุกคาม ๙๖๔ ชนิด  

สําหรับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน
ชนิดพันธ์ุสัตว์มีกระดูกสันหลัง ๔,๗๓๑ ชนิด ได้ดําเนินการสํารวจและประเมินสถานภาพจํานวน ๒,๒๗๖ ชนิด 
พบว่า มีสถานภาพสูญพันธ์ุแล้ว จํานวน ๘ ชนิด ได้แก่ สมัน กูปรี กระซู่ แรด นกพงหญ้า นกช้อนหอยใหญ่  
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง และปลาหวีเกศ มีสถานภาพสูญพันธ์ุในธรรมชาติ จํานวน ๔ ชนิด ส่วนชนิดพันธ์ุ
ท่ีอยู่ในสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (Threatened Species) มีจํานวน ๕๖๙ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๓ ของชนิด
พันธ์ุในไทย ซึ่งเพ่ิมข้ึน ๑๔ ชนิด จาก พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีชนิดพันธ์ุสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามจํานวน ๕๕๕ 
ชนิด โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชนิดพันธ์ุท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามมากท่ีสุด ร้อยละ ๓๕.๖๕ ของชนิดพันธ์ุในไทย 
รองลงมา คือ นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก และปลา ตามลําดับ ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาแนวโน้มของ
ชนิดพันธ์ุท่ีถูหคุกคามระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ พบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีอยู่ในสถานภาพชนิดพันธ์ุท่ีถูก
คุกคามเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก  

สถานการณ์ของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าครอบคลุมพ้ืนท่ีอย่างน้อย ๒๒,๘๘๕,๑๐๐ ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของพ้ืนท่ีประเทศไทย แบ่งเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าแหล่งนํ้าในแผ่นดินร้อยละ ๔๔.๘ และพ้ืนท่ี 
ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลร้อยละ ๕๕.๒ มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังสิ้น ๑๔ แห่ง แบ่งเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ ท้ังอุทยานแห่งชาติ เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า จํานวน ๙ แห่ง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ จํานวน ๕ แห่ง 
และพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จํานวน ๙ แห่ง ได้แก่ เขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัด
กระบ่ี และจังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ี ในการทบทวนทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว่าง
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ ๖๘ 
แห่ง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ๔๗ แห่ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย 
จําแนกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) พ้ืนท่ี Ramsar Site ซึ่งพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลและกําหนดเป็นพ้ืนท่ีท่ี
สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ดูแลจึงยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี (๒) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ัวไป พบว่า โดยเฉพาะลําห้วยขนาดเล็ก บึง และหนองนํ้าธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่จะหมดสภาพไป เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบของ
การขยายชุมชนและการเกษตรกรรมเป็นหลัก ท้ังน้ี จากข้อมูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ พบว่า มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ัวไป ประมาณ ๓,๔๔๕,๘๐๔ ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนท่ีหนอง บึง ทะเลสาบ ประมาณ 
๑,๕๖๗,๕๘๐ ไร่ พ้ืนท่ีลุ่ม ประมาณ ๑,๔๘๒,๖๑๖ ไร่ และพ้ืนท่ีพรุ ประมาณ ๓๙๕,๖๐๘ ไร่ ตามลําดับ  

ประเทศไทยมีชนิดพันธ์ุต่างถ่ินอยู่มากกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ปรับปรุงทะเบียนรายการ
ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีควรป้องกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน ๓๒๓ ชนิด เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 
๒๕๕๒ ท่ีมีจํานวน ๒๗๓ ชนิด โดยแบ่งตามสถานภาพการรุกราน ได้แก่ ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานแล้ว จํานวน 
๑๓๘ ชนิด (เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๕๗ ชนิด) โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ จํานวน ๑๖ ชนิด ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีมีแนวโน้มรุกราน จํานวน ๕๘ ชนิด 
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(เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๖ ชนิด) โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้อง
มีมาตรการป้องกันเฉพาะ จํานวน ๑๕ ชนิด ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีมีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอ่ืนแต่ยังไม่
รุกรานในประเทศไทย จํานวน ๔๕ ชนิด (ลดลงจากเดิม ๔ ชนิด) เน่ืองจากมีการปรับสถานภาพชนิดพันธ์ุต่าง
ถ่ินบางชนิดไปอยู่ในทะเบียนรายการท่ี ๑ และ ๒ โดยเป็นชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส่งเสริมให้ใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ จํานวน ๔ ชนิด และชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไม่
เข้ามาในประเทศไทย จํานวน ๘๒ ชนิด (ลดลงจากเดิม ๙ ชนิด) เน่ืองจากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า 
เป็นชนิดพันธ์ุท้องถ่ินของประเทศไทย และรวมถึงได้ปรับสถานภาพชนิดพันธ์ุต่างถ่ินบางชนิดไปอยู่ในทะเบียน
รายการ ๑ ๒ และ ๓ นอกจากน้ี ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน รวม ๒๓ ชนิด 
แยกเป็นพันธ์ุสัตว์ต่างถ่ิน จํานวน ๑๒ ชนิด อาทิ ไส้เดือนฝอยรากปม หอยทากยักษ์แอฟริกา หอยเชอร่ี ปลากดเกราะ
หรือปลาซักเกอร์ ปลาหมอสีคางดํา เต่าแก้มแดง และหนูท่อ สําหรับพันธ์ุพืชต่างถ่ิน จํานวน ๑๑ ชนิด อาทิ 
ไมยราบยักษ์ ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ์ กระถินหางกระรอก และธูปฤาษี  

ผลกระทบ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยถูกคุกคามอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน จาก
การใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัว การสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์พ้ืนเมืองจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง  
การพัฒนาสืบเน่ือง การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะบริเวณท่ีได้รับการคุ้มครอง การใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมกลายเป็นท่ีดินทํากิน การลักลอบเก็บหาของป่า  
การตัดไม้ทําลายป่าและการล่าสัตว์ป่าเพ่ือการบริโภคและการค้าอย่างผิดกฎหมาย การถมพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า การทํา
ประมงผิดกฎหมาย ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานและแพร่กระจาย และภาวะมลพิษ นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยจาก
ธรรมชาติร่วมด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่ง อุณหภูมิโลกท่ีร้อนข้ึน เป็นต้น
ส่วนพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม รวมท้ังพ้ืนท่ีชุมชนท่ี
มีอัตราการขยายตัวสูง จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศและทรัพยากร การใช้ประโยชน์ทรัพยากรจนเกินขีดความสามารถ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพืชและสัตว์นํ้า สําหรับพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าประเทศไทยกําลังตกอยู่ในภาวะ
ถูกคุกคาม จากการบุกรุกและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  

การดําเนินงาน ด้านการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้า
ร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๔ หรือ CBD COP14 ซึ่งจัดข้ึน
ในระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี ๑๔ นําเสนอผลการประชุมและข้อมติ
ท่ีสําคัญท่ีประเทศไทยต้องร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานกับประชาคมโลก ส่วนสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการเผยแพร่แนวคิดการดําเนินธุรกิจท่ี
รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษารูปแบบแนวคิดการตรวจประเมินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย และตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ และได้พัฒนาความร่วมมือการดําเนินงานด้านธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ณ 
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ระหว่างวันท่ี ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการดําเนินธุรกิจท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Small and Medium Biodiversity-Based 
Enterprises: SMBEs) และร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ (The Global Nature Fund: 
GNF)  

การดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า สมัยท่ี ๑๓ (Ramsar COP 13) เม่ือวัน
จันทร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Festival Arena เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีข้อมติท่ีสําคัญ เช่น 
การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีพรุท่ีเสื่อมโทรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าทางทะเลและชายฝั่ง 
การอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เป็นต้น การเข้าร่วมการประชุม MOP10 of the East Asian-
Australasian Flyway Partnership (EAAFP) คร้ังท่ี ๑๐ ซึ่งมีมติที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนา
เครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ การส่งเสริมการสื่อสาร การศึกษา การมีส่วนร่วม และความตระหนัก (CEPA) ต่อ
คุณค่าของนกนํ้าอพยพและถ่ินท่ีอยู่อาศัย การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าโลก ประจํา พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือ
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ดําเนินการเสนอพ้ืนท่ี
ชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีแรมซาร์ไซต์ในทะเบียนอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า  

การดําเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี ๙ (COP-MOP9) ส่วนการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ ได้ดําเนินการปรับปรุง
ทะเบียนและมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิด
พันธ์ุต่างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย รวมท้ังเส้นทางการแพร่กระจาย รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถให้ข้อมูล และร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังเส้นทางการแพร่ระบาด
ของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน สามารถบรรลุเป้าหมายระดับการประเมินความก้าวหน้าได้ระดับ ๕ ซึ่งเกินเป้าหมาย 
หรือบรรลุเป้าหมายได้ก่อนกําหนด ในเป้าหมายระดับชาติที่ ๑๖ และ ๑๗  

การดําเนินงานตามตามกรอบอาเซียน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในวาระท่ีประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน คร้ังท่ี ๓๐ และการประชุมท่ีเก่ียวข้องระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ได้ผลักดันการดําเนินงานในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี (๑) การเพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน (๒) ประเทศ
ไทยเป็นผู้นํา (Lead Country) ในการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตร เพ่ือเผยแพร่
การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓) การสนับสนุน
ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมผู้นําเยาวชนอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมกับศูนย์
อาเซียนฯ (๔) การสนับสนุนการริเร่ิมโครงการใหม่ ในระดับภูมิภาค  
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สําหรับการดําเนินงานตามแผนเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการ (๑) ประชุมหารือการบูรณาการและจัดทําคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (๒) ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลใน
ระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส่วนสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดําเนินการ ได้แก่ 
(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและข้อมูลสิ่งมีชีวิต (๒) ดําเนิน
โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ เพ่ืออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ภายใต้นโยบาย “วิทย์เสริม
แกร่ง” (๓) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีมีส่วนในการสร้างผลกระทบด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และ (๔) พัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ให้เกิดความตระหนักและมีทักษะการ
ดําเนินงานวิจัยตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ
ต่อไป มีดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการนํามาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
มาสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในชุมชนและท้องถ่ิน เพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

๒) ส่งเสริมการจัดทํากลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมในประชาคมวิจัยและชุมชนท้องถ่ิน  

๓) เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยการเช่ือมโยงและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔) เสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรกลางเพ่ือทําหน้าท่ีในการขับเคลื่อนและพัฒนาการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ พัฒนาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชาติ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ แหล่งงบประมาณ เพ่ือให้การจัดการมีประสิทธิภาพ
ต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เป็นธรรม  

๕) เพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนและการบังคับใช้นโยบาย แผน หรือมาตรการระดับประเทศให้เข้มข้น
และมีความต่อเน่ืองของงบประมาณ ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองแหล่งท่ีอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่และมีการฟ้ืนฟูท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 
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๒.๘ สถานการณ์มลพิษ 

๒.๘.๑ คุณภาพอากาศ 

สถานการณ์ คุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติท่ัวประเทศของ 
กรมควบคุมมลพิษ ท้ังหมด ๖๓ สถานี ในพ้ืนท่ี ๓๓ จังหวัด ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวโน้มทรงตัว และยังต้องมี
การเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ เขตอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเผาในท่ีโล่ง โดย
สถานการณ์คุณภาพอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และในช่วงท่ีผ่านมา (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) มีดังน้ี   

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 
๒๓.๐-๑๒๐.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ ๔๒.๐ มคก./ลบ.ม. (ค่า
มาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. หรือร้อยละ ๒.๔ ส่วน
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๒.๐-๓๐๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าสูงสุดเฉลี่ยท้ังประเทศ ๑๑๗.๐ มคก./ลบ.ม. 
(ค่ามาตรฐาน ๑๒๐.๐ มคก./ลบ.ม.)  

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 
๙.๐-๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๓.๐-๑๓๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ ๒๔.๐ 
มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.) เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเฉลี่ย ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. และ
ค่าสูงสุดเฉลี่ยท่ัวประเทศ ๗๒.๒ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่า ๗๔.๐ 
มคก./ลบ.ม. (รูปท่ี ๖)  

รูปท่ี ๖ ปริมาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลีย่รายพืน้ท่ี  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒) 
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- ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมงสูงสุด ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉลี่ย 
๑๒๓.๐ ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) ซึ่งมีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ พีพีบี) และค่าสูงสุด 
๑๙๓.๐ พีพีบี ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ส่วนค่าเฉลี่ย ๘ ช่ัวโมงสูงสุดของแต่ละจุดตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย ๙๗.๐ พีพีบี 
และมีค่าสูงสุด ๑๔๙.๐ พีพีบี ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ พีพีบี)  

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการตรวจวัด  

- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (สารเบนซีน) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง ๑.๓-๔.๗ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีอยู่ในช่วง ๑.๐-๕.๕ มคก./ลบ.ม. 
พบเกินค่ามาตรฐาน ๔ จังหวัด จาก ๗ จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด  

สําหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินมาตรฐาน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒ แหล่งกําเนิดหลักมาจากยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาท่ี
ลักษณะอากาศจมตัว พ้ืนท่ีตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนวันท่ีฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐาน ๑๖๕ วัน จากการตรวจวัด ๓๖๒ วัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๗ ค่าเฉลี่ย ๒๔ 
ช่ัวโมง ท่ีตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง ๒๗-๓๐๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน ๑๒๐) 
ส่วนค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ ๑๑๙.๕ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐) ซึ่งสูงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเท่ากับ 
๑๐๓.๒ มคก./ลบ.ม. สาเหตุหลักมาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากโรงปูนซิเมนต์ โรงปูนขาว โรงโม่บด
ย่อยหิน เหมืองหิน รวมถึงการจราจร พ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบค่าเฉลี่ย
สารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่ามาตรฐานรายปี ๓ ชนิด ได้แก่ สาร ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย
แต่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนสารเบนซีน พบแนวโน้มสูงข้ึนกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยพบเกินค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ช่ัวโมง ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม กันยายน และธันวาคม ส่วนสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน 
พบแนวโน้มรุนแรงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ เกินค่าเฝ้าระวัง โดยเฉพาะบริเวณทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน สาเหตุเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีท่ีมีการใช้หรือผลิตสารดังกล่าว พ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า จํานวนวันท่ีปริมาณ 
ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๔ วัน ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเท่ากับ ๓๘ วัน หรือ
ร้อยละ ๑๑ นอกจากน้ี พบจุดความร้อนสะสม จํานวน ๔,๗๒๒ จุด ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมี ๕,๔๑๘ จุด 
ลดลงร้อยละ ๑๒.๘ ซึ่งปัจจัยท่ีทําให้สถานการณ์หมอกควันดีข้ึน เป็นผลมาจากการบูรณาการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ผลกระทบ แหล่งกําเนิดมลพิษท้ังในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน การระบายมลพิษ
ทางอากาศเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดการวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเก่ียว 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาทําให้มลพิษสะสมมากข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควัน ท้ังน้ี เม่ือได้รับการสัมผัสจาก
มลพิษต่าง ๆ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบตา และระบบผิวหนัง เป็นต้น นอกจากน้ี ฝุ่นขนาดเล็กยังเพ่ิมความเสี่ยงของอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ
เส้นเลือดอุดตันในสมอง อัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังระบบหัวใจ



  -๓๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน โดยอัตราดังกล่าวจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ฝุ่นขนาดเล็ก
บางชนิด เช่น ฝุ่นทรายทําให้เกิดโรคซิลิโคซิส และโรคฝุ่นถ่านหิน ทําให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น 
สําหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค, ๒๕๕๘) 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ ดังน้ี  
กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
มีกรอบแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งการป้องกันและลดการเกิด
มลพิษ กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแน่น พัฒนา
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และส่งข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบการ
รายงานกลางด้านคุณภาพอากาศของประเทศ และยังใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือตามแนวทาง “๔ มาตรการเชิงพ้ืนท่ี ๔ มาตรการบริหารจัดการ” รวมท้ังเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th 
แอพพลิเคช่ัน Air4Thai และเฟซบุ๊คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมการ
ขนส่งทางบกเร่งดําเนินการตรวจสอบรถโดยสารท่ีมีควันดําและขยายชุดปฏิบัติการจาก ๑๖ ชุดเป็น ๒๕ ชุด
เพ่ือปฏิบัติการตรวจสอบรถโดยสารควันดําในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงรถบรรทุก ๖ ล้อ และ
รถบรรทุกขนาดเล็ก พร้อมสั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบริษัทขนส่ง จํากัด ใช้ไบโอดีเซล B20 
กับรถโดยสารให้แล้วเสร็จในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศได้จัดเคร่ืองบิน
ลําเลียง แบบท่ี ๒ ก ( BT-๖๗) ทําการบินโปรยละอองนํ้าลดฝุ่นละอองในอากาศ ท้ังหมด ๔ เท่ียวบิน เหนือ
พ้ืนท่ีเขตจตุจักร ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน พร้อมท้ังจัดชุดแพทย์พยาบาลจากกรมแพทย์ทหาร
อากาศ ออกให้คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลตัวเองในสถานการณ์ท่ีมีฝุ่นละออง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ในช่วงของการปิดเรียนเป็นเวลา ๒ วัน (วันท่ี 
๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยได้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย เคร่ืองพ่นละอองนํ้าแบบติดต้ังบน
อาคารสูงและบนพ้ืนดิน พร้อมเปิด “ศูนย์ Fix It Center อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” เพ่ือออกให้บริการล้าง
ทําความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรอง ตรวจสภาพเคร่ืองยนต์ ฯลฯ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการตามมาตรการ ๑๕ ลด ๒ เพ่ิม เน้นการลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด ๑๕ ลด เช่น ตรวจจับและห้ามใช้
รถยนต์ควันดําทุกประเภท ได้แก่ รถสองแถว รถโดยสารสาธารณะ รถราชการ และรถบรรทุก รณรงค์ไม่ขับ ช่วย
ดับเคร่ือง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในท่ีโล่งทุกประเภท เป็นต้น เน้น ๒ เพ่ิม ได้แก่ เพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมความถ่ีล้างและดูดฝุ่นถนน ตลอดจนเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียง สําหรับโครงการก่อสร้างท่ี
อนุญาตให้ก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
เ ว็บไซต์ ww.bangkokairquality.com และ Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ส่วนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทําการศึกษาการป้องกันการแพร่กระจาย
ฝุ่นละออง PM10 ด้วยการปลูกต้นไม้ ณ ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี รวมท้ัง
ส่งเสริมให้พ้ืนท่ีป่าเป็นพ้ืนท่ีกันชนด้วยต้นไม้ที่มีความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองด้วยลักษณะการปลูกแบบ
หนาแน่น  
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ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศในระยะต่อไป มี
ดังน้ี 

๑) สร้างความเข้าใจกับประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน พร้อมท้ังตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีวิกฤต ได้แก่ พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือ พ้ืนท่ีตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพ้ืนท่ี
ตําบลมาบตาพุด เป็นต้น 

๒) จัดทําแนวทางและรูปแบบการเพ่ิมภาษีรถยนต์เก่า โดยพิจารณารูปแบบของต่างประเทศ อาทิ 
ญี่ปุ่น หรือประเทศอ่ืน ๆ มาปรับใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมท้ังสนับสนุนการติดต้ัง
อุปกรณ์ท่ีลดเขม่าจากการเผาไหม้ เช่น Diesel Particulate Filter (DPF) ซึ่งสามารถดักจับเขม่าควันต่าง ๆ 
โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์ไม่ให้ปล่อยออกไปสู่อากาศได้ เป็นต้น 

๓) บังคับใช้กฎหมายท่ีมีความเข้มงวด โดยเฉพาะการเผาในท่ีโล่งแจ้ง โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
บทลงโทษต้ังแต่โทษเบาจนถึงโทษหนัก หากพบว่ามีผู้แจ้งถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในท่ีโล่ง ให้เร่ิมจาก
การตักเตือนจนไปถึงการลงโทษในข้ันถัดไป รวมท้ังให้รางวัลแก่ผู้แจ้ง  

๔) กําหนดเป้าหมายการยกเลิกการใช้ยานพาหนะท่ีใช้นํ้ามันดีเซลหรือเบนซินภายในอีกสิบปีหรือย่ีสิบ
ปีข้างหน้า โดยให้ใช้เป็นระบบไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดทดแทน รวมท้ังใช้มาตรการภาษีคาร์บอนสําหรับ
นํ้ามันเช้ือเพลิงควบคู่ไปด้วย  

๕) ออกมาตรการท่ีส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้รถสาธารณะให้มากข้ึน เช่น ลดหย่อน 
ค่ารถไฟฟ้า การสะสมแต้มแลกของท่ีระลึก หรือนําต๋ัวรถสาธารณะรายปีมาลดหย่อนภาษี เป็นต้น 

๖) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน 
เพ่ือป้องกันและดักจับฝุ่นละออง  

๒.๘.๒ ระดับเสียง 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยสถานีแบบ
อัตโนมัติต่อเน่ืองตลอดท้ังปี สําหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พ้ืนท่ีริมถนนมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๖๙.๙ เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) เพ่ิมข้ึนจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๖๗.๔ เดซิเบลเอ โดยบริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ยเกินมาตรฐาน ได้แก่ สนามกีฬาการเคหะ
ชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ พาหุรัด ถนนตรีเพชร สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย ถนนลาดพร้าว 
สถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ และการเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง ในขณะท่ี พ้ืนท่ีริมถนน  
(จุดตรวจวัดช่ัวคราว) มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๗๕.๖ เดซิเบลเอ เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเท่ากับ ๗๔.๗ เดซิเบลเอ โดยจุดตรวจวัดท่ีมีระดับเสียงสูงท่ีสุด ได้แก่ ป้อมตํารวจสี่แยก
แม้นศรี ถนนบํารุงเมือง สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ถนนสุขุมวิท ซอย ๗๗ ตรวจวัดได้ ๗๘.๓ เดซิเบลเอ 
เท่ากัน และป้อมตํารวจอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรวจวัดได้ ๗๗.๘ เดซิเบลเอ ตามลําดับ ส่วนพ้ืนท่ีท่ัวไป พบว่า 
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มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง เท่ากับ ๕๙.๓ เดซิเบลเอ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่า
เท่ากับ ๕๗.๗ เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนด (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ)  

สําหรับระดับเสียงในต่างจังหวัด พบว่า พ้ืนท่ีริมถนนมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง 
เท่ากับ ๖๔.๑ เดซิเบลเอ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเท่ากับ ๖๓.๐ เดซิเบลเอ โดยบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูง
ท่ีสุด คือ หน้าสถานีตํารวจภูธรหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สาเหตุมาจากการจราจร 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ส่วนพ้ืนท่ีท่ัวไป พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง 
เท่ากับ ๖๑.๙ เดซิเบลเอ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเท่ากับ ๕๕.๖ เดซิเบลเอ โดยทุกพ้ืนท่ีมีระดับเสียงอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

ผลกระทบ เสียงท่ีดังเกินความจําเป็นจนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคน มาจากแหล่งต่าง ๆ  
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การคมนาคม มีการใช้รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเคร่ือง รถยนต์ รถบรรทุก และเคร่ืองบิน เพ่ิม
มากข้ึน ทําให้ระดับเสียงเพ่ิมมากข้ึน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเสียงท่ีเกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักร
ขนาดต่าง ๆ ซึ่งทําให้ เกิดระดับเสียงแตกต่างกันไป สําหรับครัวเรือน เป็นเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ภายในบ้าน เช่น เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองขัดพ้ืน วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากได้ยินวันละ
หลายช่ัวโมงเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น ทําให้หัวใจเต้นแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงทําให้
กล้ามเน้ือกระตุก เกิดอาการเหน่ือยหอบและแพ้ และมีผลต่อการทํางานทําให้ประสิทธิภาพของการทํางาน
ลดลง เป็นต้น  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพเสียง ดังน้ี 
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษทางอากาศและ
เสียง กรมการขนส่งทางบก พัฒนาระบบตรวจสอบมลพิษทางเสียงเพ่ือรับรองแบบรถ เน่ืองจากมีการปรับปรุง
เกณฑ์และวิธีการทดสอบมลพิษทางเสียงของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้มีความซับซ้อนทางเทคนิคมาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือรับรองแบบรถในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับมลพิษทางเสียง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับสหประชาชาติ และสอดคล้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ส่วนกองบังคับการตํารวจจราจร ต้ังด่านวัดเสียงดัง ทดสอบ และบังคับใช้
กฎหมายควบคุมรถท่ีมีเสียงดังไม่เกินกว่า ๙๐ เดซิเบลเอ พร้อมท้ังติดสติกเกอร์ห้ามใช้ช่ัวคราว ๓๐ วัน  
ซึ่งเจ้าของรถสามารถนํารถไปตรวจสอบและแก้ไขได้ท่ีกรมควบคุมมลพิษ สถานีตํารวจนครบาลคู่ขนาน หรือท่ี
กองโรงงานช่างของกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพเสียงในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมการลดเสียงจากแหล่งกําเนิด เช่น การให้ทุนวิจัยท้ังในระดับอุดมศึกษา 
และระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมลดเสียงจากแหล่งกําเนิด เป็นต้น 

๒) อบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีลดขนาดความรุนแรงของแหล่งกําเนิดเสียง การพิจารณาเลือกใช้วัสดุ
ลดเสียง อาทิ การระเบิดหินให้ใช้ปริมาณดินระเบิดต่อจุดน้อยลง แต่เพ่ิมจํานวนจุดระเบิดมากข้ึน โดยหน่วง
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เวลาการจุดระเบิดของแต่ละจุดให้เหลื่อมกัน เป็นการลดแรงระเบิดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง หรือเปลี่ยนใช้เทคนิค
ท่ีลดความสั่นสะเทือน อาทิ การวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะหรือเทคนิคสมัยใหม่แทนการใช้เข็มตอก  

๓) กําหนดมาตรการควบคุมระดับเสียงและประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง  เช่น ยานพาหนะ 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ รวมท้ังเพ่ิมบทลงโทษและเข้มงวดกับมาตรการให้มากข้ึน เป็นต้น 

๔) กําหนดพ้ืนท่ีที่เหมาะสมต่อกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเสียงโดยการใช้ผังเมือง หรือกําหนดให้มีเขต
กันชนสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง โดยเพ่ิมระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงกับ
ชุมชนเพ่ือลดความดังของเสียง 

๒.๘.๓ คุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน 

สถานการณ์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า แหล่งนํ้าสําคัญท่ัวประเทศ จํานวน ๖๕ แหล่งนํ้า 
แบ่งเป็นแม่นํ้าสายหลัก ๕๙ แม่นํ้า และแหล่งนํ้าน่ิง ๖ แหล่ง โดยกรมควบคุมมลพิษ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า 
มีคุณภาพนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีร้อยละ ๙๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับร้อยละ ๘๓ และมีคุณภาพนํ้า 
ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ ๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเท่ากับร้อยละ ๑๗ โดยไม่มีแหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก (รูปท่ี ๗)  

รูปท่ี ๗ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินในช่วง ๑๐ ปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒) 

เ ม่ือเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าผิวดินรายภาค พบว่า แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าดีท่ีสุดอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น แม่นํ้าสงคราม ลําชี แม่นํ้าหนองหาร แม่นํ้าอูน และแม่นํ้าชี เป็นต้น แหล่งนํ้าท่ีมี
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมท่ีสุดอยู่ในภาคกลางเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา คือ แม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง แหล่งนํ้าท่ีมี
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คุณภาพดีท่ีสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ แม่นํ้าตาปีตอนบน แควน้อย อูน สงคราม และชี และแหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรม ๕ อันดับแรก ได้แก่ ลําตะคองตอนล่าง แม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน 
ท่าจีนตอนกลาง ท้ังน้ี เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแต่ละภาคกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่ง
นํ้าผิวดินประเภทท่ี ๓ มีรายละเอียดในแต่ละภาค ดังน้ี ภาคเหนือ คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และโลหะหนัก 
โดยจุดท่ีมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอโพทะเล
และอําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สําหรับโลหะหนักท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
ได้แก่ แมงกานีส (Mn) และสารหนู (As) ภาคกลาง คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์ 
ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) และค่าโลหะหนัก (HM) โดยจุดตรวจวัดท่ีมี
ค่า DO ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
อําเภอบางกรวย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมือง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อําเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อําเภอเมือง อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน คือ แมงกานีส (Mn) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่า
โลหะหนัก (HM) โดยจุดท่ีมีค่า BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอคูเมือง อําเภอพุทธไทสง จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิว
ดินร้อยละ ๐.๓ ของการตรวจวัดท้ังหมด คือ แมงกานีส (Mn) นิคเกิล (Ni) และสารหนู (As) ภาคตะวันออก 
คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ค่าออกซิเจนละลาย 
(DO) บริเวณอําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอเมือง อําเภอบางคล้า อําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ส่วนค่าโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ 
ภาคใต้ คุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากท่ีสุด คือ  
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และโลหะหนัก โดยจุดท่ีมีค่า BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อําเภอระโนด อําเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา และพบโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐาน คือ สารหนู (As)  

ผลกระทบ การบริหารจัดการนํ้าเสียท่ีผ่านมายังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการระบายนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษสู่แหล่งนํ้า ซึ่งส่วนใหญ่ 
มาจากสถานประกอบการในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจการทางการเกษตรท่ีมีการระบาย
นํ้าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
ซึ่งมีการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง ส่งผลให้ปริมาณของเสียเกินศักยภาพของแหล่งนํ้าแต่ละแห่งจะ
รองรับได้ จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าและแม่นํ้าสายสําคัญเกิดวิกฤต  

 



  -๔๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน ดังน้ี 
กรมควบคุมมลพิษ จัดทําโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพนํ้าผิวดิน ได้แก่ การจัดทําแผนการจัดการ
คุณภาพนํ้าของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) การควบคุมการระบายนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิด 
การจัดการนํ้าเสียจากชุมชน ให้คําแนะนําและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดสร้างระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมเพ่ิมเติมและเดินระบบ การจัดการนํ้าเสียภาคอุตสาหกรรม โดยออกมาตรฐานเพ่ือควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม และกํากับให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีนํ้าเสียปริมาณมากติดต้ังเคร่ืองมือเพ่ือ
ตรวจวัดพารามิเตอร์สําคัญ การจัดการนํ้าเสียเกษตรกรรม โดยกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก
ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และมีการตรวจติดตามการบําบัดนํ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ส่วนการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบใสสะอาดมาอย่างต่อเน่ือง
ตรวจสอบอาคารสถานประกอบการ ในพ้ืนท่ีริมคลองแสนแสบ  

ในส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตเย่ือและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ลงประกาศในราขกิจานุเบกษา
เรียบร้อยแล้ว และออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก
โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบหนังสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือ
ประกาศในราชกิจานุเบกษา จัดทําโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการบําบัดสีในนํ้าท้ิงอุตสาหกรรม รวมท้ัง
ปรับปรุงฐานข้อมูลนํ้าภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการประมาณปริมาณการใช้นํ้าของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
แม่นยําย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินระยะต่อไป  
มีดังน้ี 

๑) เผยแพร่คุณภาพนํ้าแบบออนไลน์รายสัปดาห์หรือรายเดือนตามสถานท่ีต่าง ๆ บริเวณท่ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดําเนินกิจกรรมอยู่หรือประชาชนเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายบริเวณแยกไฟแดง สะพานข้ามแม่นํ้า  
ลําคลอง เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดการคุณภาพนํ้า  

๒) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนรวมท้ังให้แก่
ครัวเรือน ชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียน วัด สถานท่ีราชการ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปัน
ความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ 

๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย  รวมถึง
ฟ้ืนฟูสภาพระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) ดําเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับในการจัดการนํ้าเสียชุมชน เช่น การติดต้ังถังดักไขมัน 
ในครัวเรือนหรือร้านค้าในชุมชน ในกรณีท่ีบ้านหรือสถานประกอบการอาหารสร้างใหม่ต้องติดต้ังถังดักไขมัน 
นอกจากน้ัน ให้ทยอยติดต้ังให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี เป็นต้น  

๕) ดําเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้นํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
สําหรับอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือลดการปล่อยนํ้าเสียและใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



  -๔๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรีไซเคิลนํ้าสําหรับนํากลับมาใช้ใหม่ด้วยต้นทุน
ตํ่า สําหรับใช้ในระดับครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ 

๗) สนับสนุนงบประมาณในการเดินระบบและฟ้ืนฟูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน รวมท้ังศึกษา
ปัญหาในกรณีที่ก่อสร้างแล้วแต่ไม่สามารถเดินระบบได้ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

๒.๘.๔ คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 

สถานการณ์ คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีโดยคุณภาพนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ ๙๔ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เท่ากับร้อยละ 
๙๖ และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ ๖ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก เท่ากับร้อยละ ๔ โดยแหล่งนํ้าทะเลท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มี ๒ แหล่ง คือ 
บริเวณเกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณทะเลแหวก จังหวัดกระบ่ี สําหรับแหล่งนํ้าทะเลท่ีมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมมาก ได้แก่ บริเวณหน้าโรงงานฟอกย้อม กม. ๓๕ ปากแม่นํ้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และ
ปากแม่นํ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง พบว่า 
สัดส่วนของคุณภาพนํ้าทะเลท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น (รูปท่ี ๘) 

รูปท่ี ๘ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งท่ัวประเทศใน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒) 

 



  -๔๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สําหรับสถานการณ์คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งรายพ้ืนท่ี สรุปได้ดังน้ี อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ครอบคลุม ๓ 
จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี และระยอง ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่าง ๓๖ จุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ๒๒ จุด พอใช้ ๑๔ 
จุด พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล ได้แก่ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4

3--P) แอมโมเนีย
รวม (NH3-N) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

--N) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) และเหล็ก (Fe) อ่าวไทยตอนใน ครอบคลุม ๗ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีจุดเก็บตัวอย่าง ๔๔ จุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ๑๒ จุด 
เกณฑ์พอใช้ ๑๘ จุด เสื่อมโทรม ๑๑ จุด และเสื่อมโทรมมาก ๓ จุด พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ได้แก่ 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4

3--P) แอมโมเนียรวม (NH3
-N) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

--N) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และเหล็ก (Fe) อ่าวไทยฝั่งตะวันตก ครอบคลุม ๕ จังหวัด 
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา มีจุดเก็บตัวอย่าง ๖๔ จุด พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ๑ จุด เกณฑ์ดี ๓๘ จุด เกณฑ์พอใช้ ๒๕ จุด พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ได้แก่ 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4

3--P) แอมโมเนียรวม (NH3-N) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) แบคทีเรียกลุ่ม 

โคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และเหล็ก (Fe) ชายฝั่งอันดามัน ครอบคลุม ๖ 
จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล มีจุดเก็บตัวอย่าง ๖๗ จุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๑ จุด 
เกณฑ์ดี ๕๐ จุดและเกณฑ์พอใช้ ๑๖ จุด พารามิเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ได้แก่ ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
(PO4

3--P) แอมโมเนียรวม (NH3-N) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
--N) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และเหล็ก (Fe)  

ผลกระทบ คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งท่ีมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  
เช่น การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองริมฝั่งทะเล การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การปล่อยนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรม
ชายฝั่ง การพัฒนาชุมชน นากุ้ง และการพัฒนาชายฝั่งอ่ืน ๆ เรืออวนลาก และอวนรุน เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษต่าง ๆ ต่อระบบนิเวศธรรมชาติ แหล่งเกษตรกรรม แหล่งประมง และแหล่งชุมชน เป็นแหล่งของเช้ือโรค
ต่าง ๆ ไปสู่มนุษย์ สัตว์ และพืช อีกท้ังยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังมลพิษทางนํ้าจะส่งผลให้มีการทําลาย
ทัศนียภาพในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวอีกด้วย นอกจากน้ี อาจทําให้จํานวนของสัตว์ทะเลลดลง  
โดยคุณภาพนํ้าทะเลท่ีมีความเสื่อมโทรมมากท่ีสุด คือ บริเวณอ่าวไทยรูปตัว “ก”  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ดังน้ี 
กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการนําร่องแก้ไขปัญหานํ้าเสียชายฝั่ง ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีโดยรอบ จากการ
ตรวจสอบการระบายนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาอําเภอบางละมุง และพื้นที่ตําบลนา
จอมเทียน อําเภอสัตหีบ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ แห่ง พบว่า มีการเช่ือมท่อนํ้าท้ิงและนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมในพ้ืนท่ีซอยวัดหนองใหญ่ และบริเวณนาจอมเทียนของเมืองพัทยาแล้ว มีสถานประกอบการเพียง ๒๔ 
แห่ง (ร้อยละ ๒๓) ที่ระบายนํ้าทิ้งเกินค่ามาตรฐาน สาเหตุมาจากบุคลากรในสถานประกอบการขาดความรู้ 
และประสบการณ์ในการเดินระบบ ดังนั้น จะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย และบูรณาการการทํางานร่วมกันเพ่ือควบคุมการระบายนํ้าท้ิงท่ีไม่
เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ชายหาด และผลักดันให้สถานประกอบการท้ังหมดในพ้ืนท่ีเช่ือมท่อนํ้าท้ิงเข้า
สู่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเมืองพัทยา รวมถึง ได้ดําเนินโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหานํ้าเสีย ชายหาด
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ท่องเท่ียว” โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมจัดการนํ้าเสียจากกิจกรรมของตนเอง และ
การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีเข้าข่ายต้องถูกควบคุมการระบายนํ้าท้ิง ให้กับผู้ประกอบการใน
พ้ืนท่ีชายหาดนําร่อง จํานวน ๔ พ้ืนท่ี ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าว
นาง จังหวัดกระบ่ี และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฝ้าระวัง 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล และมีระบบรับแจ้งเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง และแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งในระยะ
ต่อไป มีดังน้ี 

๑) รณรงค์ให้ประชาชน ห้ามท้ิงขยะมูลฝอย พลาสติก ของเหลว หรือสารอันตรายลงในนํ้าทะเล  
หากมีการฝ่าฝืนควรมีบทลงโทษ 

๒) ออกมาตรการในการป้องกันมลพิษท่ีเกิดจากเรือ โดยการห้ามกําจัดหรือปล่อยท้ิงของเสีย ขยะมูลฝอย 
พลาสติก ปฏิกูล ของเหลวอันตราย นํ้าอับเฉาเรือลงในนํ้าทะเล รวมถึงกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด 

๓) ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ฉบับเดียวกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ 

๔) ควรกําหนดบทลงโทษให้สูงข้ึน และเพ่ิมมาตรการลงโทษโดยเฉพาะเรือสัญชาติไทยท่ีกระทําผิดเพ่ือ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการป้องกันมลพิษทางทะเล 

๒.๘.๕ คุณภาพน้ําบาดาล 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ แอ่งนํ้าบาดาลในประเทศไทย มีท้ังหมด ๒๗ แอ่ง กรมทรัพยากร 

นํ้าบาดาล มีสถานีสังเกตการณ์นํ้าบาดาล จํานวน ๙๐๑ สถานี บ่อสังเกตการณ์ ๑,๕๘๗ บ่อ เพ่ือใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาล โดยท่ัวไปคุณภาพนํ้าบาดาลอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้บริโภคตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพบว่า บางพ้ืนท่ีมีปริมาณแร่ธาตุสูง
เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพนํ้าบาดาลท่ัวไปพบเหล็กและแมงกานีสในปริมาณท่ีสูง ทําให้ต้องมีระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา โดยสรุปสถานการณ์คุณภาพนํ้าบาดาลในแต่ละภาค ได้ดังน้ี ภาคเหนือ  
พบปริมาณเหล็กและฟลูออไรด์ในปริมาณสูงบริเวณช้ันหินให้นํ้าท่ีสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนและแหล่งนํ้าพุร้อน
บางแห่ง และพบนํ้าบาดาลเค็มเน่ืองจากมีช้ันเกลือหินในพ้ืนท่ีอําเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวังผา จังหวัดน่าน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหานํ้ากร่อยเค็มจากช้ันเกลือหินท่ีรองรับอยู่ข้างล่าง ทําให้นํ้าบาดาลบริเวณ
น้ันเค็มและเกิดการแพร่กระจายไปยังช้ันนํ้าบาดาลหินตะกอนร่วน และยังพบปริมาณไนเตรทสูงในบริเวณท่ี
เป็นช้ันเกลือหินกระจายอยู่ในพ้ืนท่ี ภาคกลาง พบปัญหานํ้าบาดาลกร่อยเค็ม ในพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดสระบุรี 
อ่างทอง และสุพรรณบุรี นอกจากน้ี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีชายทะเลท่ีมี
การรุกล้ําของนํ้าเค็มจากการสูบใช้นํ้าในปริมาณมากจนเกินสมดุล อีกท้ัง พบไนเตรท สารหนู คลอไรด์ และซีลิเนียม
ในบางพ้ืนท่ี ภาคตะวันออก พบการปนเป้ือนของตะก่ัวและสารหนูในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและระยอง และ
ปริมาณคลอไรด์สูงเกินเกณฑ์อนุโลมพ้ืนท่ีบริเวณติดทะเลจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก 
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พบฟลูออไรด์และตะก่ัวในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พบเหล็กและแมงกานีสในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ภาคใต้ มีปัญหา
นํ้ากร่อยเค็มจากการรุกล้ําของนํ้าทะเล ท้ังบริเวณชายฝั่งด้านอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และทะเลสาบสงขลา 
และพบสารหนูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และไนเตรทในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

นอกจากน้ี ยังมีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการปนเป้ือนสารมลพิษ จํานวน 
๖ พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีประกอบกิจการคัดแยก รีไซเคิล และฝังกลบกากของเสีย (จังหวัดราชบุรี) พ้ืนท่ีประกอบ
กิจการรับกําจัดของเสีย ซ่อมแซม และล้างภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ท่ีปนเป้ือนสารเคมีท่ีใช้งานแล้วและนํากลับมา
ใช้ใหม่ การทําเช้ือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเหลวและของแข็ง (จังหวัดสระแก้ว) พ้ืนท่ีบ่อเอกชน 
(จังหวัดเพชรบุรี) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (จังหวัดนนทบุรี) พ้ืนท่ีตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
นํ้าบาดาล (จังหวัดหนองบัวลําพู) และพ้ืนท่ีทิ้งขยะมูลฝอย (จังหวัดสมุทรปราการ)  

ผลกระทบ ปัญหามาจากการท้ิงของเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน จากหลุมฝังกลบขยะท่ีเสื่อมสภาพ
หรือไม่ได้มาตรฐาน จากการลักลอบท้ิงสารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหากสารอันตรายบางส่วนซึม
ลงตามช้ันดินจนกระท่ังถึงช้ันนํ้าใต้ดินอาจปนเป้ือนไปยังบ่อท่ีมีการใช้นํ้าในการอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ซึ่งการบําบัดฟ้ืนฟูดินและนํ้าใต้ดินยังต้องใช้ระยะเวลาและใช้งบประมาณในการ
ดําเนินงานค่อนข้างสูง นอกจากน้ี ยังพบว่าอัตราการใช้นํ้าบาดาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท้ังจากภาคเกษตรกรรม ราชการ 
และเอกชน เกิดวิกฤตการณ์นํ้าบาดาล คือ แรงดันของระดับนํ้าบาดาลลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการคืนตัว 
จึงเกิดผลกระทบต่อเน่ือง คือ แผ่นดินทรุด และนํ้าเค็มแทรกซึมเข้าสู่ช้ันนํ้าบาดาล ส่งผลให้เกิดแผ่นดินทรุด
ตามมา ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน   

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพนํ้าบาดาล ดังน้ี  
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ด้วยการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า และก่อสร้างระบบ
ประปา โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๒,๓๒๗ แห่ง สามารถเพ่ิมนํ้าต้นทุนเพ่ือการเกษตรได้ ๓๙,๖๘๒,๘๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร/ปี เพ่ิมนํ้าต้นทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ ๓๕,๖๙๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ปี และประชาชน
ได้รับประโยชน์ ๒๒๙,๘๐๓ ครัวเรือน รวมท้ังพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ประกอบด้วย การเจาะบ่อนํ้าบาดาล การก่อสร้างระบบประปาบาดาล การก่อสร้างระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าด่ืม การก่อสร้างระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อนํ้า
บาดาล มีการวางเครือข่ายสังเกตการณ์นํ้าบาดาลเพ่ือติดตามสถานการณ์นํ้าบาดาลเพ่ือให้มีการประเมินการใช้
นํ้าบาดาลท่ีไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้า 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดําเนินกิจกรรมการติดตามสถานการณ์นํ้าบาดาลจํานวน ๑,๕๘๗ บ่อ 
และดําเนินกิจกรรมวางเครือข่ายสังเกตการณ์นํ้าบาดาลจํานวน ๑๘ สถานี ส่วนกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ ในการสํารวจ จัดการและแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนมลพิษในดินและนํ้าใต้ดิน เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเป็น
สากล ซึ่งมีผู้แทนองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งไต้หวัน และผู้แทนคณะทํางานด้านการฟ้ืนฟูการปนเป้ือนในดิน
และนํ้าใต้ดินแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ร่วมนําเสนอความสําเร็จของไต้หวันในการแก้ไข



  -๔๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปัญหามลพิษในดินและนํ้าใต้ดินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นโยบายในการควบคุมและป้องกันดินและนํ้าใต้ดิน
ปนเป้ือน เทคนิคและเทคโนโลยีในการสืบสวนและการติดตามตรวจสอบพ้ืนท่ีปนเป้ือน เทคโนโลยีสําหรับการ
ฟ้ืนฟูดินและนํ้าใต้ดิน และการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพนํ้าบาดาลในระยะต่อไป 
มีดังน้ี 

๑) กําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีดําเนินกิจการประเภทเหมือง โรงงานรับกําจัดขยะอุตสาหกรรม บ่อฝัง
กลบขยะชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ต้องจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าบาดาลส่งให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือติดตาม เฝ้าระวังการปนเป้ือนสารอันตรายจากการ
ประกอบกิจการดังกล่าว 

๒) กํากับ ควบคุมการขออนุญาตและกระบวนการเจาะบ่อนํ้าบาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อนํ้า
บาดาล การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ่อนํ้าบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือป้องกันการร่ัวซึมจากบ่อท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

๓) สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับใช้ในการควบคุมผู้ประกอบการเจาะ 
นํ้าบาดาล รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ เพ่ือสํารวจศักยภาพนํ้าบาดาลและ
ประเมินปริมาณการใช้นํ้าบาดาลอย่างปลอดภัย 

๔) กําหนดมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบนํ้าใต้ตินจากการปนเป้ือนโลหะหนัก รวมท้ังบทลงโทษ 
ท่ีเข้มงวดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นต้นเหตุของการปนเป้ือน 

๒.๘.๖ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ และสารอันตราย 

๒.๘.๖.๑ ขยะมูลฝอย  

สถานการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน ประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีปริมาณ ๒๗.๓๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ (รูปท่ี ๙) เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชม
เมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพ้ืนท่ี รวมท้ังการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยทําให้มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ประมาณ ๑.๑๕ 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีปริมาณ ๑.๑๓ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ท้ังน้ี เป็นขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔.๘๕ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗ และในพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด ประมาณ 
๒๓.๑๐ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๓  

สําหรับการจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง 
๑๐.๘๕ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นขยะท่ีถูกกําจัดอย่าง
ไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๑๑.๖๙ ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ส่วนขยะมูลฝอยท่ีถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ ๙.๗๖ 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ซึ่งมีปริมาณการใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๘.๕๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๑  



  -๔๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สําหรับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนท้ังสิ้น ๓,๒๐๖ แห่ง เปิดดําเนินการได้
ตามปกติ จํานวน ๒,๗๘๙ แห่ง ซึ่งดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ๕๙๕ แห่ง และดําเนินการไม่ถูกต้อง ๒,๑๙๔ 
แห่ง ประกอบด้วย การเทกอง การเผากลางแจ้ง และการใช้เตาเผาขนาดเล็กท่ีไม่มีระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
โดยมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จํานวน ๒๓ แห่ง ท้ังน้ี ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการอย่างถูกต้องมี
จํานวนลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๖๘๓ แห่ง 

รูปท่ี ๙ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน การนาํไปใช้ประโยชน์ การกําจัดอย่างถูกต้อง และขยะมูลฝอย
ท่ีไม่ได้รับการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒) 

สําหรับขยะพลาสติก ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน จํานวน ๒๗.๙๓ ล้านตัน 
พบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ ๒ ล้านตัน สามารถนําขวดพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ ตัน ส่วนท่ีเหลือเป็นขยะพลาสติก ๑.๕ ล้านตัน (ถุงพลาสติกประมาณ ๑.๒ ล้านตัน ท่ีเหลืออีก ๐.๓ 
ล้านตันเป็นพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด และฝาจุก เป็นต้น) การกําจัดขยะแบบเทกองหรือเผา
กลางแจ้ง การกองท้ิงไว้ การลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ หรือลักลอบท้ิงลงสู่แหล่งนํ้า ทําให้มีขยะมูลฝอย
จากบนบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล 

ผลกระทบ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับการนํากลับขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ท่ีมีเพ่ิมข้ึน แต่กลับพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดอย่างถูกต้องลดลง และ
ยังคงมีขยะมูลฝอยท่ีตกค้างในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการไม่ถูกต้อง เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องมีไม่เพียงพอ ประชาชนคัดค้านหรือต่อต้านการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ิน ข้อจํากัดด้านงบประมาณในการซ่อมแซมบํารุงระบบ 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยอาจมีไม่เพียงพอหรือไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
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ความรู้ความสามารถในการดูแลระบบฯ และอัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บไม่ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุน
ทางการจัดการขยะมูลฝอย อีกท้ังยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
เน่ืองจาก ในกองขยะมูลฝอยของประเทศไทยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของถุงพลาสติก โฟม และพลาสติก
ประเภทต่าง ๆ ท่ีไม่ย่อยสลายอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเช้ือเพลิง บางคร้ังอาจมีการเผากลางแจ้ง 
เช่น การเผาเพ่ือหลอมพลาสติกห่อหุ้มสายไฟเพ่ือนําลวดทองแดงไปขาย เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว 
อาจก่อให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะ เน่ืองจากบริเวณด้านล่างพ้ืนท่ีของบริเวณเผากลางแจ้งเป็นกองขยะมูลฝอยเก่า ซึ่ง
เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี และในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายปะปนอยู่ จะทําให้เกิดก๊าซพิษข้ึนในควันไฟ และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ดังน้ี  
กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะให้ดําเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมี
กฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลางท่ีครอบคลุมขยะทุกประเภท และยังร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
โดยดําเนินแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ โครงการ “ทํา
ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบและร่วมรณรงค์ให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอย นอกจากน้ี ยังจัดทํา (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๗๓ โดยมีเป้าหมายการลด เลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๗ ชนิด ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป้าหมายการนําขยะพลาสติกเป้าหมาย กลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 
๑๐๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงทะเลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ ่มเรือประมง
พานิชย์ เรือประมงพ้ืนบ้าน ชุมชนชายฝั่ง และผู้ประกอบการแหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว  

ส่วนกระทรวงมหาดไทย กําหนดแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนท้ิง เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ชมรม
แม่บ้านท้องถ่ินไทยจังหวัด และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทําโครงการวิจัยการประเมินและ
รับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหาร ตามแนวทางการทําถังขยะเปียกในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน  
และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในการดําเนินงานชุมชนปลอดขยะสู่ความย่ังยืน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะท่ีต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่
ชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) นอกจากน้ี ยังส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนปลอดขยะ 
รวมท้ังโรงเรียนปลอดขยะ รวมถึงการร่วมกับภาคีเครือข่ายดําเนินโครงการทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและโฟม นอกจากน้ี ยังได้ร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่ง
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ประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติบนเกาะต่าง ๆ ชุมชนใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ภาคประชาสังคม ดําเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๘.๖.๒ ของเสียอันตราย  

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีของเสียอันตรายเกิดข้ึน จํานวน ๑.๘๙๓ ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 
๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๒.๖๒๖ ล้านตัน โดยเป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม จํานวน ๑.๒ ล้านตัน ของเสีย
อันตรายจากชุมชน จํานวน ๐.๖๓๘ ล้านตัน ซึ่งรวมซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste 
from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และมูลฝอยติดเช้ือ ๐.๐๕๕ ล้านตัน ของเสียอันตราย
จากชุมชน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีมีประมาณ ๖๓๘,๐๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๒ โดยร้อยละ 
๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตราย
จากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น จํานวน 
๒๒๓,๔๐๐ ตัน สําหรับกากของเสียอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการ
จัดการท้ังหมด ๒๒.๐๒ ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๓๒.๙๕ ล้านตัน หรือร้อยละ ๓๓ โดย
แบ่งเป็น กากอุตสาหกรรมอันตราย ๑.๒ ล้านตัน หรือร้อยละ ๕ และกากอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นอันตราย 
๒๐.๘๒ ล้านตัน หรือร้อยละ ๙๕ ท้ังน้ี สัดส่วนการกระจายตัวของโรงงานบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม 
ศักยภาพการรองรับ และการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกมีสัดส่วนระหว่างผู้ก่อกําเนิด
ของเสียและผู้ รับบําบัดกําจัดในสัดส่วนท่ีสูงกว่าภาคอ่ืน รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลําดับ  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ตามอนุสัญญา
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดนจํานวน ๔๒๒ รายการ ยกเลิก
การนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ีจําเป็นและใช้งานได้ยาวนานโดยต้องมี
มาตรการท่ีเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้า และอนุญาตให้นําเข้าเศษโลหะ (เหล็ก 
อะลูมิเนียม ทองแดง) ท่ีคัดแยก/สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง/ผู้ใช้ประโยชน์จากบริษัทของ
ประเทศปลายทางท่ีอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ผลกระทบ ของเสียอันตรายมีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ หากมี
การเก็บหรือกําจัดท้ิงไปโดยไม่ถูกหลักวิชาการ อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้ การสัมผัสหรือเก่ียวข้องกับของเสียท่ีเป็นอันตราย ซึ่งประกอบด้วยสารพิษท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 
อาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะเม่ือได้รับสารเหล่าน้ันเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ หรือถ้าได้รับสารเหล่าน้ัน
ในปริมาณไม่มากพอท่ีจะทําให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน ก็อาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของโครโมโซมทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากน้ี การสะสมของสารพิษไว้ในพืชหรือสัตว์แล้วถ่ายทอดไปตาม
ห่วงโซ่อาหาร ในท่ีสุดอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งนําพืชและสัตว์ดังกล่าวมาบริโภค ท้ังน้ี ข้อมูลจากระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคจากพิษโลหะหนัก จํานวน 
๓๙ คน จาก ๑๘ จังหวัดท่ัวประเทศ คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนคนเท่ากับ ๐.๐๖ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังพบว่ามีอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษเกิดข้ึน ๕๓ คร้ัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม การลักลอบท้ิงกากของเสีย ไฟไหม้บ่อขยะ และการขนส่งสารเคมี  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการดําเนินงานในการบริหารจัดการของเสียอันตราย ดังน้ี 
กรมควบคุมมลพิษ จัดทําร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกําหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
การบริโภค ด้วยการจัดระบบหรือกลไกเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกต้อง ปัจจุบันร่าง
พระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และมีการควบคุมสถานท่ีคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปิดดําเนินการอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังดําเนินงานความร่วมมือตาม
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตราย โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของ
เสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย  

ส่วน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีดําเนินการ เช่น การศึกษาการแพร่กระจายของสารปรอทในอากาศจากแหล่งท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเป้า อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปัญหาหลักในพ้ืนท่ี คือ การท้ิงจอโทรทัศน์แตก หลังจากทุบเพ่ือ
นําอะลูมิเนียมไปขาย การเผาสายไฟเส้นเล็กและโฟมในตู้เย็นเพ่ือนําทองแดงไปขาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารปรอทในสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณปรอทในอากาศมีปริมาณ
สูงกว่าปริมาณปรอทในพ้ืนท่ีชนบทท่ีไม่มีแหล่งกําเนิด โดยเฉพาะค่าสูงสุดท่ีตําบลแดงใหญ่มีค่าสูงกว่า 10 เท่า 
ทําให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีออกเทศบัญญัติการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ การจัดทําพ้ืนท่ีคัดแยกขยะรวมท่ีอยู่
นอกชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการคัดแยกสายไฟแทนการเผา การจัดเวรยามในการดูแลไม่ให้มีการเผา ซึ่งทํา
ให้มีการเผาน้อยลงและปริมาณสารมลพิษท่ีปล่อยสู่บรรยากาศลดลง 

๒.๘.๖.๓ มูลฝอยติดเช้ือ  

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเช้ือ รวมท้ังสิ้น ๕๕,๔๙๗ ตัน ลดลงจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๕๗,๙๕๔ ตัน หรือร้อยละ ๔.๒ โดยเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
เอกชน สถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย รวม ๓๘,๒๓๕ แห่ง ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
สามารถดําเนินการได้ทั้งการจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินดําเนินการ และสถานพยาบาล
กําจัดเอง ณ แหล่งกําเนิด โดยสามารถกําจัดได้ ๔๙,๘๙๗.๘๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑ ท้ังน้ี วิธีการกําจัด 
มูลฝอยติดเช้ือท่ีใช้กันในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ ใช้เตาเผาและการน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอนํ้าท่ีสถานพยาบาล สําหรับ
สถานพยาบาลขนาดเล็กเป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางในการนําไปจัดการ  

 



  -๕๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลกระทบ การจัดการมูลฝอยติดเช้ือยังประสบปัญหา ต้ังแต่แหล่งกําเนิด การคัดแยก และการดําเนินการ
เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลยังไม่ถูกวิธี เช่น การใช้ภาชนะรองรับท่ีไม่ถูกสุขลักษณะหรือ 
ไม่เหมาะสม การท้ิงมูลฝอยติดเช้ือปะปนร่วมกับมูลฝอยท่ัวไปโดยไม่มีการคัดแยกหรือเก็บรวบรวม การเก็บขน
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และการเก็บรวบรวมเพ่ือรอการเก็บขนของสถานพยาบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 
นอกจากน้ี เตาเผามูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากมี
ขนาดไม่เพียงพอ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีการชํารุดหรือใช้งานไม่ได้บ่อยคร้ัง มีการร้องเรียนของประชาชน 
เน่ืองจากมีกลิ่นและควันรบกวนจากเตาเผา รวมท้ังขาดความพร้อมด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญหรือ
ผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านมูลฝอยติดเช้ือ โดย 
กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และสามารถนําไปขับเคลื่อนให้ 
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมศักยภาพคน และสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในขณะท่ี กรมอนามัย จัดทํา
โปรแกรมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือระบบ Manifest System และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบกํากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเช้ือแบบ Infectious Waste Digital Tracking System เพ่ือควบคุมกํากับการขนส่งและ
กําจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างเป็นระบบ รวมท้ังพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยทุกประเภทใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตามหลักการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการ GREEN and CLEAN Hospitals เพ่ือให้โรงพยาบาลเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนย์รวม และเพ่ิม
ขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท้ังระดับจังหวัดและโรงพยาบาลด้านการกํากับติดตาม และการจัดการ
มูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้อง ส่วน กรุงเทพมหานคร เพ่ิมประสิทธิภาพด้านเก็บและขนส่งให้มีความถ่ี 
การให้บริการอย่างท่ัวถึง โดยได้จัดหารถเพ่ิมจาก ๒๘ คัน เป็น ๓๐ คัน และจัดสายการให้บริการเก็บขนเพ่ิม
จาก ๒๔ สาย เป็น ๒๖ สาย พร้อมได้นําระบบ GPS เคร่ืองบันทึกการเก็บขนและระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพ่ือความ
สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เก็บขน ส่วนงานด้านการกําจัด นอกจากน้ียังก่อสร้างเตาเผา 
มูลฝอยติดเช้ือ บริเวณศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเตาเผามูลฝอยติด
เช้ือจะมีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ ๓ คร้ัง และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือกับสถานบริการสาธารณสุขเป็นประจําทุกปี เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลักวิชาการและสุขาภิบาล  

 

 



  -๕๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๘.๖.๔ สารอันตราย 

สถานการณ์ สารอันตรายภาคเกษตรกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการนําเข้ารวม ๑๕๘,๐๘๙.๘๑๙ ตัน 
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีการนําเข้า ๑๔๕,๔๔๑.๗๖ ตัน วัตถุอันตรายท่ีนําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ 
สารกําจัดวัชพืชร้อยละ ๗๓ สารป้องกันกําจัดโรคพืชร้อยละ ๑๒ และสารกําจัดแมลงร้อยละ ๑๑ โดยพบว่า 
สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับ ๑๐ ลําดับแรก มีการนําเข้า ๒.๙๑ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณการ
นําเข้า ๒.๗๗ ล้านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมท่ีนําเข้าสูงสดุ ๓ อันดับแรก 
ได้แก่ เมทานอล (Methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) และ
เอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ส่วนการส่งออก 
พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการส่งออก ๒.๓๘ ล้านตัน สารอันตราย ท่ีส่งออกสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เบนซีน 
(Benzene)  โทลูอีน (Toluene) และกรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) โดยพบว่าสถานการณ์การใช้สารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท่ีผ่านมาท่ีมีข้อเสนอให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกและจํากัด
การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารกําจัดแมลงท้ัง ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต 
เน่ืองจากเป็นสารเคมีที่จะตกค้างมากในกลุ่มสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความกังวลถึงผลกระทบเร้ือรังต่อสุขภาพ 

ผลกระทบ การสัมผัสหรือเก่ียวข้องกับสารท่ีเป็นอันตราย ซึ่งประกอบด้วย สารพิษท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 
อาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะเม่ือได้รับสารเหล่าน้ัน เป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ เช่น การหายใจ 
นําอากาศท่ีมีสารพวกไดออกซิน เบนซิน ฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไป หรือกินอาหารหรือนํ้าท่ีปนเป้ือนด้วยสารเคมี
พวกยาฆ่าแมลง เป็นต้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ท้ังพืชและ
สัตว์ ทําให้เจ็บป่วยและตายได้เช่นกัน หรือถ้าได้รับสารเหล่าน้ันในปริมาณไม่มากพอ ท่ีจะทําให้เกิดอาการ
อย่างเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของโครโมโซม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
นอกจากน้ี การสะสมของสารพิษไว้ในพืชหรือสัตว์แล้วถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร ในท่ีสุดอาจเป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ซึ่งนําพืช และสัตว์ดังกล่าวมาบริโภค โดย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านสารเคมี
ท้ังหมด ๒๒๒ ราย โดยจําแนกเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน ๒๐๘ ราย และผู้เสียชีวิต จํานวน ๑๔ ราย 

การดําเนินงาน กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านสารอันตราย โดย 
ขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนากลไกการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมและ
บทบาทภาคประชาชน และเช่ือมโยงกับการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น SAICM IFCS GHS และ FTA เป็นต้น และควบคุมสารเคมีท่ีมีความเป็นอันตรายภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ซึ่ง
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลจะมีการควบคุมการใช้งาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการ
จัดการสารอันตราย นอกจากน้ี ได้ดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยการจัดการสาร
มลพิษท่ีตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs) มีการ
จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติในการตรวจวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบสาร POPs ปรับปรุง
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ แต่งต้ังคณะทํางานกํากับและประสานดําเนินโครงการ 



  -๕๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพ่ือจัดทําสถานการณ์สาร POPs แนวนโยบายการจัดการสาร POPs ของประเทศ และข้อมูลทําเนียบสาร
มลพิษตกค้างยาวนาน POPs และอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides in International Trade: PIC) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
บรรจุสารเคมี ๓ ชนิด ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ซึ่งเป็นรายช่ือสารเคมีท่ีอยู่ในกระบวนการแจ้งข้อมูล
สารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury) มีการออก
กฎหมายระดับอนุบัญญัติแล้วเสร็จตามข้อเสนอในการออกกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือการภาคยานุวัติในอนุสัญญามิ
นามาตะฯ ของ ๒ หน่วยงาน คือ (๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ 
ในข้อบทท่ี ๓ แหล่งอุปทานปรอทและการค้าปรอท และ (๒) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ ในข้อบทท่ี ๗ การทําเหมืองแร่ทองคําพ้ืนบ้านและขนาดเล็ก  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย  
มูลฝอยติดเช้ือ และสารอันตรายในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการกําจัดขยะท่ีเผาไหม้ได้ด้วยการผลิตเป็นพลังงาน โดยเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีซึ่งพิจารณาจากปริมาณขยะท่ีเก็บขนและรวบรวมได้ต่อวัน สภาพของพ้ืนท่ีและขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่สําหรับ
การกําจัดขยะ และความสามารถในการบริหารจัดการและงบประมาณของท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 

๒) ส่งเสริมการจัดต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวลให้กระจายอยู่ทั่วประเทศและให้ต้ังอยู่ใกล้แหล่งผลิตเกษตรกรรม
เพ่ือท่ีจะรับขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นพลังงานและใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

๓) สร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านรับซื้อของเก่า
ซึ่งรับซื้อซากผลิตภัณฑ์มาถอดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนโรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เช่น มาตรการลดภาษีสําหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าสู่ระบบการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี เป็นต้น 

๔) กําหนดมาตรฐานสําหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นําเข้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยพิจารณาอายุ
การใช้งานให้ยาวนานเพ่ือไม่ให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

๕) จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ท่ียากต่อการรีไซเคิลหรือกําจัดยาก และเร่งรัดการออกกฎหมายเพ่ือขยาย
บทบาทและความรับผิดชอบของภาคเอกชน (ผู้ผลิต) ในการจัดการของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

๖) กําหนดเป้าหมายเร่งด่วนในการจัดการขยะ และของเสียอันตราย โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น การใช้สารทดแทนสารอันตรายต้องห้าม การเพ่ิมสัดส่วนวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่สําหรับ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 



  -๕๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗) ออกมาตรการในการกําหนดสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลข้ันตํ่าในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  
โดยนําร่องในการผลิตบรรจุภัณฑ์ก่อน 

๘) เข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
รวมท้ังเพ่ิมบทลงโทษในการลักลอบนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้า 

๒.๙ ส่ิงแวดล้อมชุมชน 

สถานการณ์ ประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๒๒.๘๗ ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๔ ของประชากรประเทศไทย เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๒๒.๗๐ ล้านคน 
ซึ่งจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้มีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคาร
ขนาดใหญ่มากข้ึน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี ความหนาแน่นเพ่ิมมากข้ึน พ้ืนท่ีโล่งว่างในเมืองลดลงทํา
ให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๖๖๒ ชุมชน ลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๖๖๘ ชุมชน อีกท้ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการท้ังหมด ๒๓,๘๐๑ ไร่ คิดเป็น
สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรต่อคน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๒,๘๔๓ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร ๖.๔๓ ตารางเมตรต่อคน 
นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดี จํานวน ๕,๐๙๔ แห่ง โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
๙๕,๘๕๐ไร่ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๔,๗๓๐ แห่ง จากพ้ืนท่ีท้ังหมด ๙๓,๖๕๕ ไร่ พ้ืนท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลนคร มีพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนข้ึนไป (ต้ังแต่ ๑๐ ถึง ๒๕๐ ตาราง
เมตรต่อคน) ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๕ แห่ง จากเทศบาลนครท้ังหมด ๓๐ แห่ง และค่าเฉลี่ยพ้ืนท่ีสีเขียวต่อ
จํานวนประชากรของเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง อยู่ท่ี ๓๘.๗๕ ตารางเมตรต่อคน โดยท่ี ๑ ใน ๓ ของเทศบาลนคร มี
ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียว น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน ในขณะท่ี พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลเมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนข้ึนไป ต้ังแต่ ๑๒.๑๑ ถึง ๑๑,๕๒๘.๔๖ 
ตารางเมตรต่อคน มีจํานวน ๑๗๗ แห่ง จากเทศบาลเมืองท้ังหมด ๑๗๘ แห่ง และค่าเฉลี่ยพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวน
ประชากรของเทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง อยู่ท่ี ๗๙๓.๑๔ ตารางเมตรต่อคน โดยมีเทศบาลเมืองเพียง ๒ แห่ง มี
ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียว น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ส่วนหน่ึงมาจากการจัดระเบียบ
ป้ายโฆษณาซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของมลพิษทางสายตา โดยท่ีมีป้ายโฆษณามากมายถูกติดต้ังริมถนน ตามทางแยก 
ทางโค้ง บดบังทัศนวิสัยในการขับยานพาหนะ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ จํานวน ๑,๐๕๐ ป้าย เป็นป้ายท่ีถูกกฎหมาย ๘๑๗ ป้าย ป้ายท่ีไม่ถูกกฎหมาย ๒๓๓ ป้าย 
ในส่วนของป้ายท่ีไม่ถูกกฎหมายน้ี เป็นป้ายท่ีติดต้ังบนพ้ืนดิน ๑๒๑ ป้าย และป้ายท่ีติดต้ังบนอาคาร ๑๑๒ ป้าย 
โดยป้ายท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายท้ังหมดอยู่ระหว่างข้ันตอนการบังคับให้ร้ือถอน ๕๖ ป้าย ออกคําสั่งให้รื้อถอน
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ๑๖๕ ป้าย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ๔ ป้าย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หลักฐาน ๘ ป้าย โดยปัจจัยท่ีจะส่งผลให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เช่น นโยบายการนําสายไฟฟ้าลงดิน เป็นต้น 
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ตัวอย่างท่ีดีด้านการจัดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ท่ีส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน หรือทําให้ชุมชนเกิดความ
เป็นระเบียบมากข้ึน และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เน่ืองในโอกาสหรือวาระพิเศษต่าง ๆ 

ผลกระทบ การเพ่ิมข้ึนของประชากร (Population Growth) ในประเทศไทยส่งผลให้มีความต้องการ
บริโภคทรัพยากรเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกนํามาใช้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย และปัญหาด้านคุณภาพอากาศ โดยพบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ มีปริมาณ ๒๗.๘๒ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๒๗.๓๗ ล้านตัน 
โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๑๓,๒๘๗ ตันต่อวัน ลดลงเล็กน้อย
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณ ๑๓,๓๒๗ ตันต่อวัน สําหรับคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เกิดข้ึนช่วงปลายปี (เดือนธันวาคม) ต่อมาถึงช่วงต้นปี (เดือนมกราคม-มีนาคม) ของทุกปี เกิดการ
สะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ แหล่งกําเนิดมลพิษหลักมาจากยานพาหนะ การจราจรท่ีหนาแน่น การเผา
ในท่ีโล่ง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาท่ีลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทําพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ เน้นการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในขณะท่ี กรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่ให้มีขยะ
มูลฝอยตกค้าง และนําไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะให้หมดวันต่อวัน และมาตรการในการควบคุมฝุ่นละออง  
มีการสั่งการทุกสํานักงานเขตและสํานักท่ีเก่ียวข้องให้เข้มงวดดําเนินการลดฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีการเพ่ิมการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนและเกาะกลาง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมพ้ืนผิวในการดูดซับมลพิษ เพ่ิมก๊าซออกซิเจน และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น  
ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมในถนนท่ีมีปัญหาฝุ่นละออง และการจัดการขยะชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือต้ังจุดรวบรวม (Drop off) ขยะอันตรายจากประชาชนในสถานีบริการนํ้ามัน
เชลล์ในเขตกรุงเทพฯ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ออกแบบเส้นทางการเก็บขน (Route map) พร้อม
ควบคุมเส้นทางการขนส่งด้วยระบบ GPS มาใช้กับรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี  
กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
หลักการ 3R หลักการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินโครงการจัดทําแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ในขณะท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ออกมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการบังคับใช้
กฎหมายเก่ียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผน
งานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและ
กระทําความผิดในกรณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
นอกจากน้ียังเป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (National Focal Point) ของคณะทํางานอาเซียน
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ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน ร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน และสํานักเลขาธิการ
อาเซียน เพ่ือเตรียมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN-China Symposium on Ecologically Friendly 
Urban Development 2019 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร อีกท้ัง ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นแกนนําเครือข่ายจัดทํา “แผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว
คุ้งบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน” มีการจัดทําโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนท่ีย่ังยืน เพ่ือจัดทําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับระบบนิเวศของพ้ืนท่ี และเสนอแนะแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือ
บูรณาการเกณฑ์ช้ีวัดเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ 
(LPA) พร้อมท้ังกําหนดจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลทุกระดับพัฒนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานตัวช้ีวัดเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนและให้การรับรองการดําเนินงานเทศบาล ในขณะท่ี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสยาม ขยายงาน
พ้ืนท่ีสุขภาวะใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกําลังกาย และจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม โดย
ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร คือ นโยบายเปลี่ยนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมให้เป็น "พ้ืนท่ีชุมชน
สามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต" ๑ เขต ๑ ชุมชน ให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับชุมชน เป็นศูนย์กลาง
พบปะสังสรรค์ ออกกําลังกาย และจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม นอกจากน้ีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดทําโครงการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการในพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และดําเนินโครงการการบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในระยะต่อไป มี
ดังน้ี 

๑)  พัฒนาบทบาทของประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ บํารุง ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดมลภาวะอันเกิด
จากการขยายตัวของชุมชน  และศึกษาวิจัยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

๒) สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน (ระดับบุคคลหรือครัวเรือน) ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทําดี เช่น ลดการใช้พลังงาน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การลดมลพิษ
ต่าง ๆ โดยส่งผลงานการทําความดีเพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณ หรือรับรางวัลจากบุคคลสําคัญ เป็นต้น 

๓) พัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม 
แก่ชุมชน ให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมได้ด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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๔) จัดทํามาตรการลดภาษี หรือส่วนลดในการจ่ายค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าธรรมเนียม
ขยะ และค่าธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น  

๒.๑๐ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

๒.๑๐.๑ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

สถานการณ์ พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่ (๑) เกาะ (๒) แก่ง 
(๓) ชายหาด (๔) ภูเขา (๕) ถํ้า (๖) นํ้าตก (๗) ซากดึกดําบรรพ์ (๘) ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา (๙) โป่งพุร้อน 
และ (๑๐) แหล่งนํ้า ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางวิทยาการและสุนทรียภาพท่ีเก่ียวข้อง และเป็น
สัณฐานท่ีสําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถ่ินน้ัน ๆ จากการ
รวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติ พบว่า มีจํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๘๔ แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
กระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จําแนกเป็นประเภทเกาะ ๒๑ แห่ง แก่ง ๒๑ แห่ง ชายหาด ๑๕๐ แห่ง 
ภูเขา ๙๒ แห่ง ถํ้า ๑๗๖ แห่ง นํ้าตก ๑๑๗ แห่ง ซากดึกดําบรรพ์ ๓๐ แห่ง ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 
๗๕ แห่ง โป่งพุร้อน ๙๗ แห่ง และแหล่งนํ้า ๓๑๗ แห่ง  

 ในส่วนการประเมินสถานภาพแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ิมโดยพิจารณาจากด้าน
องค์ประกอบทางระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ด้านองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ด้าน
ผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งระดับเกณฑ์การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับสูงหรือดี คือ ไม่มีผลกระทบหรือมีระดับผลกระทบ
น้อย (มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๐๐-๑.๖๖) (๒) ระดับปานกลาง คือ มีระดับผลกระทบปานกลาง (มีค่าคะแนนอยู่
ในช่วง ๑.๖๗-๒.๓๓) และ (๓) ระดับตํ่า คือ มีระดับผลกระทบมากหรือรุนแรง ซึ่งหมายถึงมีผลกระทบเกินค่า
เกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ (มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๒.๓๔-๓.๐๐) (รูปท่ี ๑๐) พบว่า  

(๑) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถติดตามและประเมิน
สถานภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนํ้าตก ได้จํานวน ๔๗ แห่ง จากท้ังหมด ๑๑๗ แห่ง (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตกส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๐๐-๑.๖๖) เกือบท้ังหมด ยกเว้นนํ้าตกตาดโดน 
จังหวัดชัยภูมิ นํ้าตกเขาพัง จังหวัดกาญจนบุรี และนํ้าตกบ้านโดต จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๖๗-๒.๓๓)  

(๒) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา สามารถติดตามและประเมินสถานภาพการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของภูเขา ใน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จํานวน ๑๘ แห่ง จาก ๙๒ แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) พบว่า แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๐๐-๑.๖๖) เกือบท้ังหมด ยกเว้นเขาเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา 
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑.๗๐ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๖๗-๒.๓๓) 

(๓) แหล่งธรรมชาติอันควรสถานภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา ได้จํานวน ๒๑ แห่ง จาก ๗๕ แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) พบว่า แหล่ง



  -๖๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๐๐-๑.๖๖) ท้ังหมด 

(๔) แหล่งธรรมชาติประเภท ถํ้าสามารถติดตามและประเมินสถานภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของถํ้า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จํานวน ๑๖ แห่ง จาก ๑๗๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน) พบว่า 
แหล่งธรรมชาติประเภทถํ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 
๑.๐๐-๑.๖๖) เกือบท้ังหมด ยกเว้นถํ้านํ้าลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒.๐ โดยมีค่าคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๖๗-๒.๓๓)  

รูปท่ี ๑๐  ผลการประเมินสถานภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน้ําตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถํ้า พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๒) 

สําหรับแหล่งธรรมชาติด้านธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีได้รวบรวมข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาท่ัวทุกภาค
ของประเทศไทย พบว่า มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑,๒๒๙ แหล่ง จําแนกออกเป็น ๗ ประเภท โดยแหล่งธรณีสัณฐาน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกจนเป็นโครงสร้างท่ีมีลักษณะเด่น เช่น การสะสมตัว การกัดเซาะจากคลื่น 
ลม นํ้า หรือคลื่นทะเล เป็นต้น มีจํานวน ๙๕๙ แหล่ง แหล่งซากดึกดําบรรพ์ เป็นซากและร่องรอยของบรรพ
ชีวินท่ีประทับอยู่ในหิน รอยตีนสัตว์ มูลสัตว์ ไม้กลายเป็นหิน เป็นต้น ส่วนใหญ่ซากดึกดําบรรพ์ใช้บอกอายุของ
หิน รวมท้ังสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ มีจํานวน ๕๘ แหล่ง แหล่งธรณีโครงสร้าง เกิดจากกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาโครงสร้าง เช่น รอยเลื่อน แนวแตก และรอยแตก ในเน้ือหินหรือเปลือกโลกหรือแหล่งธรรมชาติที่
มีรูปร่างท่ีเป็นผลจากธรณีโครงสร้างดังกล่าว จํานวน ๔๔ แหล่ง แหล่งลําดับช้ันหินแบบฉบับ เป็นลําดับช้ันหิน
ท่ีกําหนดให้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้อ้างอิงในการนิยามลําดับช้ันหิน โดยมีสมบัติพิเศษท่ีเป็นเอกลักษณ์และบอก
ขอบเขตบนและล่างของลําดับช้ันหิน มีจํานวน ๙ แหล่ง แหล่งพุนํ้าร้อน เป็นแหล่งนํ้าท่ีไหลข้ึนมาจากใต้ดินท่ีมี
อุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์ อาจบริสุทธ์ิหรือมีแร่ธาตุรวมท้ังก๊าซละลายอยู่ มีจํานวน ๗๖ แหล่ง แหล่งแร่



  -๖๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบฉบับ เป็นแหล่งเฉพาะของการเกิดและชนิดของแร่ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีประโยชน์สําหรับการศึกษา เพราะ
แสดงถึงลักษณะการเกิดและลักษณะเฉพาะของแร่ประเภทต่าง ๆ มีจํานวน ๔๖ แหล่ง และแหล่งหินแบบฉบับ 
เป็นแหล่งท่ีมีลักษณะของหินมาตรฐาน มีประโยชน์สําหรับการศึกษาเพราะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะท่ี
ชัดเจนของหินแต่ละประเภท มีจํานวน ๓๗ แหล่ง 

ผลกระทบ การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมืองท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลให้กายภาพของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทาง
กายภาพโดยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท่ีมี
ความสําคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบ
แหล่งศิลปกรรมในเกือบทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย ซึ่งหากขาดความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญเหล่าน้ี  
จะทําให้เกิดการรุกราน คุกคาม บ่ันทอน และทําลายความสวยงามและความสง่างามของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณค่าทางด้านทัศนียภาพ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหลายแห่ง ประสบปัญหา
ท้ังทางตรง ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน และปัญหาท่ีส่งผลในทางอ้อมต่อโบราณสถาน
และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินสิ่งก่อสร้างประชิด รุกล้ํา บดบัง 
โบราณสถาน เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลทัศน์ต่อแหล่งศิลปกรรมการขุดตักดินลูกรังเพ่ือการค้า ในบริเวณ
ใกล้เคียงก่อให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และอาจลุกลามเข้ามาในบริเวณแหล่งศิลปกรรม 
ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุดตัวส่งผลต่อความคงทนของแหล่งศิลปกรรม  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินโครงการจัดทํา Roadmap  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือศึกษา
จัดทํายุทธศาสตร์ พร้อมด้วยแผนท่ีนําทาง (Roadmap) และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี ของประเทศ นอกจากน้ี กรมทรัพยากรธรณี ได้
ดําเนินการผลักดันให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวิชาการภายในพ้ืนท่ีศักยภาพอุทยานธรณีผ่านการจัดต้ังหรือพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์กลางองค์ความรู้หรือแหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายให้เกิดการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ 
คือ อุทยานธรณี (Geo park) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหรือหน่วยงานท้องถ่ินมีการกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติใน
เชิงวิชาการ โดยอิงรูปแบบการดําเนินการตาม UNESCO โดยกรมทรัพยากรธรณี นอกจากจะเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังอุทยานธรณีในระดับต่าง ๆ แล้ว ยังร่วมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแหล่งธรณีวิทยาท่ี
สําคัญ วางแนวทางหรือแผนแม่บทบริหารจัดการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางท่องเท่ียวและศูนย์กลางเรียนรู้ 
รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักผ่านการจัดประชุมและจัดนิทรรศการด้านการท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา  

๒.๑๐.๒ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

สถานการณ์ ประเทศไทยมีจํานวนศิลปกรรม จํานวน ๕,๐๐๙ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๒) โดยแบ่งออกเป็น แหล่ง ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ จํานวน ๕๐๖ แห่ง 
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พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง จํานวน ๒๕๒ แห่ง ย่านชุมชนเก่า จํานวน ๖๔๘ แห่ง วัด วัดร้าง ศาสนสถาน 
จํานวน ๒๖๕๑ แห่ง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง จํานวน ๔๓๓ แห่ง เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ 
จํานวน ๓๑ แห่ง แหล่งโบราณคดีทั้งท่ีขุดแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ จํานวน ๔๓๒ แห่ง ส่วนเมืองเก่า
ได้ประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแล้ว ๓๑ เมือง แบ่งเป็นกลุ่มภาคเหนือ ๑๐ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่า
เชียงใหม่ เมืองเก่าลําพูน เมืองเก่าลําปาง เมืองเก่ากําแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่า
นครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่า
เชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าตะก่ัวป่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก 
เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต เมือง
เก่าระนอง เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส ท้ังน้ี สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายท่ีจะดําเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า
เพ่ิมเติม จํานวน ๕ เมือง ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองร้อยเอ็ด เมืองอุทัยธานี เมืองตรัง และเมืองฉะเชิงเทรา 
ในขณะท่ี ย่านชุมชนเก่า การสํารวจจัดทําทะเบียนข้อมูลย่านชุมชนเก่า ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ ท้ังสิ้น รวม ๖๔๘ แห่ง โดยมีการแบ่งชนิดลักษณะของย่านชุมชน
เก่าเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ชุมชนริมนํ้า (๒) ชุมชนรถไฟ (๓) ชุมชนตลาด/การค้า ชุมชนหมู่บ้าน (๔) ชุมชน
ประมง/เกษตร (๕) ชุมชนชาติพันธ์ุ (๖) ชุมชนโดยรอบ และ (๗)ชุมชนท่ีเก่ียวกับความทรงจํา โดยอยู่ในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๒) 

 ผลกระทบ การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมืองท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลให้กายภาพของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทาง
กายภาพโดยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท่ีมี
ความสําคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบ
แหล่งศิลปกรรมในเกือบทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งศิลปกรรมโดย
ขาดความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญเหล่าน้ี ทําให้เกิดการรุกราน คุกคาม บ่ันทอน และทําลายความ
สวยงามและความสง่างามของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณค่าทางด้านทัศนียภาพ พ้ืนท่ี
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหลายแห่ง ประสบปัญหาท้ังทางตรง ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน 
และปัญหาท่ีส่งผลในทางอ้อมต่อโบราณสถานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินสิ่งก่อสร้างประชิด รุกล้ํา บดบัง โบราณสถาน  

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการตามข้อเสนอท่ี ๑ ด้านนโยบาย ซึ่งเป็นข้อเสนอระยะ
เร่งด่วน ให้มีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ โดยได้
จัดทํา “โครงการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ” เป็นกรอบการ
ดําเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ และให้มีการดําเนินงานอย่างบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานโครงการ
ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือนํามาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานในการดูแล รักษา ป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี กรมศิลปากร ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน จํานวน ๒,๐๙๑ แห่ง กําหนดขอบเขตท่ีดิน 
ท่ีข้ึนทะเบียนโบราณสถานแล้ว ๑,๔๒๐ แห่ง ยังไม่กําหนดขอบเขตอีก จํานวน ๖๗๑ แห่ง และจํานวนโบราณ
สถานท่ียังไม่ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียน ๕,๖๘๘ แห่ง 

๒.๑๐.๓ แหล่งมรดกโลก 

สถานการณ์ ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก ๕ แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหล่ง และ
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ แหล่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และ พ้ืนท่ีกลุ่ม
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในขณะท่ี แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีได้รับการบรรจุไว้ในบัญชี
รายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และอยู่ระหว่างเตรียมการนําเสนอ ประกอบด้วย แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ จํานวน ๖ แหล่ง ได้แก่ (๑) เส้นทางเช่ือมต่อทางวัฒนธรรม
ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานท่ีเก่ียวข้อง ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองตํ่า (๒) อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (๓) พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
แม่นํ้าภาชี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (๔) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรม
ธาตุ) จังหวัดนครศรีธรรมราช (๕) อนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวง
ของล้านนา และ (๖) พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด
นครพนม  

ผลกระทบ สถานการณ์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในโลกบางแห่ง ตกอยู่
ในภาวะท่ีได้รับการคุกคามเพ่ิมมากข้ึน โดยมิได้มีสาเหตุจากการเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ยังมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้
เกิดการทําลายและความเสื่อมโทรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองรุนแรงและ
รวดเร็ว ท้ังน้ี ความเสื่อมโทรม หรือการสูญสลายขององค์ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียท่ีเป็นอันตรายอย่างย่ิงต่อมรดกของมวลมนุษยชาติ นอกจากน้ี มีหลายคร้ังท่ีการ
คุ้มครองป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติในระดับชาติ ไม่สามารถกระทําได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ สืบเน่ืองจากมีความต้องการใช้ทรัพยากรในขอบเขตท่ีกว้างขวางและหลากหลาย รวมท้ังการขาด
แคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และวิทยาการของดินแดนอันเป็นท่ีต้ังของมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติเหล่าน้ัน 



  -๖๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก ดังน้ี 
สํานักงานเลขานายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเห็นชอบเอกสารนําเสนอกลุ่มเทวสถาน
ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทปลายบัด ภายใต้ช่ือ Ensemble of Phanom Rung, Muang 
Tam and Plai Bat Sanctuaries เพ่ือบรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และ 
จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการนําเสนอแห่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพ่ือขอ
ข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก มีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔๒ ณ กรุง
มานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีมติการประชุมท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) รับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) จํานวน ๘๘ แหล่ง จากรัฐภาคี ๓๖ ประเทศ ทําให้
ปัจจุบันมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น จํานวน ๑,๗๐๔ แหล่ง จาก
รัฐภาคีจํานวน ๑๘๓ ประเทศ (๒) ข้ึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ จํานวน ๑๙ 
แหล่ง ทําให้ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลก จํานวน ๑,๐๙๒ แหล่ง โดยแบ่งออกเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
จํานวน ๘๔๕ แหล่ง  แหล่งมรดกทางธรรมชาติ จํานวน ๒๐๙ แหล่ง และแหล่งมรดกแบบผสม (Mixed Sites) 
จํานวน ๓๘ แหล่ง ใน ๑๖๗ ประเทศ จากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ท้ังหมด ๑๙๓ ประเทศ (๓) การถอด
แหล่งมรดกโลกออกจากการเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จํานวน ๑ แหล่ง และเพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือ
แหล่งมรดกโลกท่ีอยู่ในภาวะอันตราย ๑ แหล่ง ทําให้ปัจจุบันมี แหล่งมรดกโลกท่ีอยู่ในภาวะอันตราย จํานวน
รวมท้ังสิ้น ๕๔ แหล่ง  แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จํานวน ๓๘ แหล่ง  และแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จํานวน ๑๖ แหล่ง  โดยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในภูมิภาคอาหรับ (๔) การรายงานผลความคืบหน้าในการจัด
เตรียมการรายงานประจํางวด รอบท่ี ๓  โดยราชอาณาจักรไทย จะต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๕) จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดู
งานแหล่งมรดกทางธรรมชาติพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานสําหรับคณะทูตานุทูตรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการ
มรดกโลก ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน
ระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) กระตุ้นให้ประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนท่ีแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้ทราบถึง 
ความเป็นมาของแหล่งน้ัน ๆ ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของ เช่ือมโยงให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ผ่านสื่อต่าง ๆ  ท่ีเข้าถึงง่าย 

๒) สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ 
ต่อประเทศชาติและชุมชน ทําให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจการค้าขายอาหาร การโรงแรม 
การจัดพาหนะเดินทาง การจําหน่ายของท่ีระลึก เป็นต้น 

๓) บูรณาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน
รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  



  -๖๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) เร่งจัดทําเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รายประเภทให้ครบ 
๑๐ ประเภท เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง และดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

๕) ประกาศมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลกเพ่ิมเติมจากเดิม  

๒.๑๑ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๑๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีสูงกว่าค่าปกติ ๐.๔ องศาเซลเซียส  
ซึ่งมีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากยังคงมีปริมาณฝนตกนอกฤดูมากผิดปกติส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิ
ตํ่าลงจนมีอากาศหนาวเป็นช่วง ๆ ส่วนมากในเดือนธันวาคม-มกราคม แต่อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าฤดูหนาว
ของช่วงเดียวกัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนช่วงฤดูร้อนเร่ิมต้นช้ากว่าปกติคล้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเร่ิมต้น 
เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงสิ้นสุดปลายเดือนพฤษภาคม ทําให้ตลอดท้ังฤดูร้อน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ อากาศไม่
ร้อนมากนักและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนเมษายนตํ่ากว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ขณะท่ีในฤดูฝนเร่ิมต้น 
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดฤดู  

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมรายปี ๑,๖๖๑ มิลลิเมตร เป็นปีท่ี
สภาวะอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรผิดไปจากปกติเล็กน้อย คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังปีของประเทศ
ไทยสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๕ ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณฝนรวมรายปี ๒,๐๑๗.๑ มิลลิเมตร 
โดยภาคใต้มีความผันแปรผิดไปจากปกติมากท่ีสุด ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนมีปริมาณตํ่ากว่าค่าปกติ 
ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม สําหรับเดือนอ่ืน ๆ มีปริมาณนํ้าฝนสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะเดือนมกราคมท่ีมี
ปริมาณนํ้าฝนสูงท่ีสุด ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ ๒๒๒ 

ระดับนํ้าทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยระดับนํ้าทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง๗ ๒.๖๖ เมตร เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ คล้ายกับค่าเฉลีย่
ระดับนํ้าทะเลท่ีตรวจวัด ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต มีค่าสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๒.๔๐ เมตร 
ซึ่งมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีปริมาณท้ังหมด ๓๑๘.๖๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีมีปริมาณ
ท้ังหมด ๓๒๔.๗๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด  
มีปริมาณ ๒๓๖.๙๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เม่ือรวมส่วนท่ีเกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนท่ีดูดกลับ 

                                           
๗ ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หมายถึง ความสูงของพ้ืนดินเหนือค่าเฉลี่ยของระดับนํ้าทะเล ค่าเฉลี่ยของ

ระดับนํ้าทะเลคํานวณได้จากผลของการตรวจระดับนํ้าข้ึนและนํ้าลงในท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงได้บันทึกติดต่อกันไว้เป็นระยะเวลานาน 
ในประเทศไทยมีการหาค่าเฉลี่ยของระดับนํ้าทะเลจากผลการบันทึกระดับนํ้าข้ึนและนํ้าลงท่ีเกาะหลัก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  



  -๖๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พบว่า มีปริมาณท้ังหมด ๒๓๒.๕๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศไทย เม่ือรวมส่วนท่ีเกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนท่ี
ดูดกลับมีแนวโน้มลดลง จากรายงานสถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานราย พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน พบว่า จากการใช้พลังงานของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากการใช้พลังงานของประเทศไม่สูงมากนัก 
ประกอบกับการปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน สถานการณ์การปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกือบทุกภาคเศรษฐกิจยังคงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง 
และภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในขณะท่ีภาคการผลิตไฟฟ้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ซึ่งภาคการผลิต
ไฟฟ้า ยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 

ผลกระทบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝน และ
อุณหภูมิ ส่งผลต่อการผันแปรของปริมาณนํ้าท่าท่ีใช้ในการทําการเกษตร ฤดูกาลผันผวน อากาศร้อนและอากาศ
หนาวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน รุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรบริเวณชายฝั่ง ป่าชายเลน อีกท้ังเพ่ิมการระบาด
ของโรค การขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร นํ้าท่วมพ้ืนท่ีเกษตร เป็นต้น ทังน้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบต่อท้ังธรรมชาติและมนุษย์ พืช และสัตว์ต่างชนิดพันธ์ุมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน ท้ังในแง่วิธีการและเวลา สิ่งแรก คือ การอพยพย้ายถ่ินฐาน สภาพอากาศท่ีอุ่นข้ึนจะทํา
ให้การกระจายตัวของพันธ์ุพืชและสัตว์เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเคลื่อนย้ายถ่ินของชนิดพันธ์ุใดชนิดพันธ์ุหน่ึงไป
ยังพ้ืนท่ีที่เราไม่เคยพบมาก่อน หรือการหายไปของชนิดพันธ์ุในพ้ืนท่ีที่เคยอยู่อาศัย รวมไปถึงการผสมพันธ์ุ และ
พฤติกรรมอีกหลายอย่างในพืชและสัตว์ หากชนิดพันธ์ุใดไม่สามารถเผชิญกับผลกระทบก็อาจนําไปสู่การสูญ
พันธ์ุ เป็นต้น นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งคุกคามสุขภาพประเด็นหน่ึงท่ีส่งผลกระทบ
ต่องานสาธารณสุข ถึงแม้ผลกระทบทางสุขภาพดังกล่าว จะเป็นสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้วในอดีต แต่การเกิดเหตุการณ์
น้ันอาจจะมีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เช่น ปัญหาความแห้งแล้ง อุทกภัย คลื่นความร้อน และ
เหตุการณ์สภาพอากาศท่ีรุนแรง เป็นต้น นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบทางลบต่องานสาธารณสุขทางอ้อม โดย
เป็นผลท่ีเกิดจากภาคการเกษตร การเข้าถึงนํ้าสะอาด การกระจายตัวของโรคติดเช้ือ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะ ประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีอ่อนไหว เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง และผู้ท่ีถูกทอดท้ิง อีกท้ัง อุณหภูมิ
ท่ีสูงข้ึนทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียด และโรคลมแดด เป็นต้น 

 การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดําเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ดําเนิน
โครงการการทบทวนและจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังท่ี ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือจัดทําแผนแม่บทฯ ให้มีความเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Protection and 
Nuclear Safety: BMU) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International 
Cooperation: GIZ) ดําเนินโครงการการดําเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Policy Project) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดําเนินงาน



  -๖๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในพ้ืนท่ี (Subnational Implementation) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนท่ีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030) ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนท่ีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนศักยภาพการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยครอบคลุมข้อจํากัด ความต้องการด้านการ
สนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของมาตรการต่าง ๆ จัดทําแผนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนและยุทธศาสตร์รายสาขาและในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
และสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของประเทศ 

๒.๑๑.๒ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ีสําคัญในประเทศไทย ได้แก่ ธรณี
พิบัติภัย๘ จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย จํานวน ๕๔ คร้ัง ลดลงจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๑๔๘ คร้ัง โดยเกิดเหตุการณ์ดินไหลมากท่ีสุด จํานวน ๒๕ คร้ัง รองลงมา คือ 
แผ่นดินไหว ดินถล่ม ดินทรุด หินร่วง หลุมยุบ รอยแยก และอ่ืน ๆ ตามลําดับ โดยภัยธรรมชาติท่ีสําคัญท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดเหตุการณ์ดินไหลจํานวน ๓๐ คร้ัง เป็นดินไหล ๒๕ คร้ังและดิน
ถล่ม ๕ คร้ัง ส่วนใหญ่เกิดช่วงเดือนฤดูฝน (ปลายเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) แผ่นดินไหว ใน พ.ศ. 
๒๕๖๑ พบว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีมีศูนย์กลางการเกิดอยู่ในประเทศไทยและใกล้เคียงท้ังหมด ๑๕ คร้ัง 
และมีแผ่นดินไหวคร้ังสําคัญท่ีมีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศไทย ในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลุมยุบ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิด
เหตุการณ์หลุมยุบ จํานวน ๑ คร้ัง น้อยกว่าใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการเกิดหลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ท่ีดินยุบตัวเป็นหลุมลึกและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้ังแต่ ๑-๒๐๐ เมตร ลึกต้ังแต่ ๑ ถึงมากกว่า ๒๐ เมตร  
เม่ือเร่ิมเกิดปากหลุมมีลักษณะเกือบกลมและมีนํ้าอยู่ก้นหลุม ภายหลังนํ้าจะกัดเซาะดินก้นหลุมให้กว้างข้ึน 
ลักษณะคล้ายลูกนํ้าเต้า สาเหตุเกิดจากโพรงหินปูนใต้ดิน การสูบนํ้าใต้ดินหรือช้ันทรายจะถูกนํ้าใต้ดินกัดเซาะ 
ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดเหตุการณ์หลุมยุบใน ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ เมตร ลึกประมาณ ๔.๕ เมตร หินร่วง เกิดเหตุการณ์หินร่วง จํานวน ๒ คร้ัง 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๔ คร้ัง โดยเหตุการณ์หินร่วงเป็นปัญหาท่ีมักเกิดจากการพังทลายของผาสูง
เม่ือฝนตกหนัก มักเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายบริเวณท่ีมีถนนตัดผ่าน ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดข้ึน

                                           
๘  ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ ดินถล่ม และ

ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น 
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บริเวณ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รอยแยก เกิดรอยแยก 
จํานวน ๑ คร้ัง เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรอยดินแยก มักเกิดข้ึนบนท่ีลาดภูเขาและมีความชันสูง เม่ือเกิดฝนตก
หนักจะทําให้ดินอ่ิมตัวแต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัวลงมาเหมือนการเกิดดินถล่ม ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดข้ึนใน
ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พายุ ท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 
๒๕๖๒) โดยพบพายุท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จํานวน ๓ ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “เซินติญ” (Son-Tinh) 
พายุ“เบบินคา” พายุโซนร้อน “ปาบึก” PABUK (1901) ส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักและมีคลื่นสูงใน
บริเวณอ่าวไทย 

ผลกระทบ จากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ ดินไหล/ดินถล่ม แผ่นดินไหว อุทกภัย/ภัยแล้ง หลุมยุบ 
หินร่วง รอยแยก และพายุ ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค อาทิ ถนน และสะพาน สร้าง
อุปสรรคในการสัญจร และเป็นอันตรายต่ออาคารบ้านเรือน ของท้ังหน่วยงานรัฐ และประชาชน ไฟฟ้า และ 
สิ่งอํานวยความสะดวก ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ช่ัวคราว นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สิน
และชีวิต พ้ืนท่ีเกษตร และการเพาะปลูก รวมท้ังทําลายทรัพยากรและระบบนิเวศของพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติด้วย 
เม่ือมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึน จะเกิดรอยร้าวของอาคารและสิ่งของตกลงพ้ืนหรือแกว่ง แต่ถ้าขนาดของแผ่นดินไหว
ขนาดใหญ่ จะเกิดความรุนแรงมาก อาคารท่ีไม่แข็งแรงจะพังทรุดถล่ม กรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีท่ีเป็น
เกาะ ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามินอกจากน้ีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อาจจะทําให้พ้ืนท่ีบริเวณเชิงเขาท่ีลาดชัน
เกิดดินถล่มลงมาทับบ้านเรือนแถบเขาและอาจเกิดแผ่นดินแยกกัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

การดําเนินการ ด้านดินไหลหรือดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิจัย ปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดธรณีพิบัติภัยและติดตามพฤติกรรมของธรณีพิบัติภัยต่าง ๆ เพ่ือประเมินสถานภาพ/
กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย รวมถึงจัดทําแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย
ต่าง ๆ พัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์และพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยและสร้าง
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านแผ่นดินไหว กรุงเทพมหานครได้
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจํา พ.ศ.๒๕๖๑ 
สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ทําหน้าท่ี
ประกาศแจ้งเตือนแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
แผ่นดินไหวและสึนามิ รวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวท่ัวโลก สร้างระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ และเก็บ
สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านหลุมยุบ กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะหน่วยงานหลัก
ได้จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบและถํ้ายุบ โดยมีผลบังคับใช้ ๑ กันยายน 
๒๕๔๖ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีมีการเกิดหลุมยุบ และบัญชีรายช่ือจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จัดทํา
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบในประเทศไทย ท้ังน้ี กรณีเร่งด่วนท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติหลุมยุบจะเข้าไปสํารวจ
พ้ืนท่ีและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําแผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้งของ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของท้ังประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนในเข่ือนและอ่างเก็บนํ้า โดยมีนโยบายด้านการจัดสรรนํ้า เพ่ือ
สนับสนุนการใช้นํ้าทุกกิจกรรม อย่างท่ัวถึงและพอเพียง รวมท้ังมีนํ้าสํารองไว้ส่วนหน่ึงสําหรับอุปโภค-บริโภค 
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การรักษาระบบนิเวศน์ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป ด้านพายุ สํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ ได้มีการจัดต้ัง “ศูนย์เฉพาะกิจช่ัวคราวในภาวะวิกฤติ ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน 
“ปาบึก”(PABUK) เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี” โดย 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้นําชุดอุปกรณ์ ระบบติดตามสถานการณ์นํ้า 
และเจ้าหน้าท่ีไปประจําการในพ้ืนท่ี เพ่ือสํารวจ ติดตามสถานการณ์ร่วมวิเคราะห์แนวทางบรรเทาอุทกภัยและ
วาตภัย พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์นํ้าท่ีส่วนกลางตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงท่ี  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) เร่งรัดการเตรียมความพร้อมในการรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ภายใต้
ข้อตกลงปารีส (Sustainable Development Mechanism: SDM)  

๒)  เร่งรัดการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางวิทยาและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสํารวจและประเมินรอยเลื่อนท่ีมีพลัง การติดต้ังเคร่ืองวัดคลื่น
สั่นสะเทือนพ้ืนดินเพ่ือการศึกษา วิจัย ประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว การสํารวจวิจัยหลุมยุบ การจําแนกเขต
หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและการทําแผนท่ีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม ท้ังน้ี เพ่ือให้มีฐานความรู้ในการนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการวางแผนการจัดการและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การวางผังเมืองและ
ชุมชน การวางโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และการท่องเท่ียวทาง
ธรณีวิทยา 

๓) ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง การกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนพัฒนาเมือง ให้
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยขับเคลื่อนในระดับ
ภูมิภาค และอาเซียน ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต และการ
พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในระดับท้องถ่ินให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
  



  -๗๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓. ประเด็นสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ ซึ่งได้คัดเลือกมานําเสนอในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และการดํารงชีวิตของประชาชน รวมท้ังเป็นท่ีสนใจของประชาชน 

๓.๑ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  

ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 นับเป็นปัญหาสําคัญ เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ต่อโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด นอกจากน้ี ยังเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง และยังส่งผล
กระทบต่อการท่องเท่ียว  

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีท่ัวไป ในจังหวัดท่ีมีสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติท่ัวประเทศ ๓๓ จังหวัด รวม ๖๓ สถานี พบจํานวนวันในรอบปีท่ีคุณภาพอากาศเกินค่า
มาตรฐาน โดยพารามิเตอร์ท่ียังเป็นปัญหา คือ ฝุ่นละออง PM2.5 ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน (PM10) สําหรับฝุ่นละออง PM2.5  ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๓-๑๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐) ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง ๙-๔๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายปีทั่วประเทศ 
๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน ๒๕.๐) มีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ มีแนวโน้มลดลง สําหรับ
สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีมีปริมาณ 
ฝุ่นละออง PM2.5  เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางท่ีมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งสถานการณ์ใน พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูงข้ึนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมถึงช่วงเดือนธันวาคม 
๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒  

ปัญหาและผลกระทบ ฝุ่นละออง PM2.5 มีท้ังท่ีมาจากแหล่งกําเนิดโดยตรงและจากการรวมตัวกันของ
ฝุ่นและละอองของสารเคมีที่มีขนาดเล็กจนมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยแหล่งกําเนิดมีทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ซึ่งแหล่งกําเนิดท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
โรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากยานพาหนะ และการเผาชีวมวลทางการเกษตรในท่ีโล่งแจ้ง เตาเผาขยะ  
การป้ิงย่าง รวมท้ังการปล่อยสารเคมีบางชนิด เช่น ไอโซพรีนจากป่า เป็นต้น ก็เป็นสาเหตุของการสร้างฝุ่น
ละออง PM2.5  ได้เช่นเดียวกัน ท้ังน้ี ฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศเม่ือรวมกับไอนํ้า ควัน และก๊าซ
ต่าง ๆ ทําให้สามารถนําพาสารต่าง ๆ ล่องลอยในบรรยากาศได้ในปริมาณสูง โดยเฉพาะสารท่ีเป็นพิษต่อ
ร่างกายมนุษย์ อาทิ โลหะหนักท่ีจะก่อให้เกิดโรคทางระบบประสาท ซึ่งไม่ได้มีแต่ตะก่ัว ยังมีปรอทท่ีเป็นท่ีมา
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ของโรคมินามาตะ มีแคดเมียมท่ีเป็นท่ีมาของโรคอิไตอิไต รวมถึงสารหนูและสารก่อมะเร็ง เช่น พีเอเอ็ช 
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAH) เป็นต้น สารก่อการกลายพันธ์ุ เช่น ไดอ๊อกซิน (Dioxin) เป็น
ต้น นอกจากน้ี ในฝุ่นละอองยังมีเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน และยังสามารถทําปฏิกิริยากับ
สารก่อภูมิแพ้ในอากาศและกระตุ้นให้โรคภูมิแพ้กําเริบข้ึนได้ ดังน้ัน การท่ีฝุ่นละออง PM2.5 สามารถถูกสูด
หายใจเข้าสู่ถุงลมฝอยในปอดได้โดยตรงจึงเป็นฝุ่นละอองท่ีมีอันตรายต่อร่างกายมากท่ีสุด ท้ังจากตัวอนุภาคฝุ่น
ละอองท่ีระคายเคืองหรือสะสมในถุงลมขนาดเล็ก และจากองค์ประกอบอันตรายท่ีอยู่ในอนุภาคเหล่าน้ัน ท้ังน้ี 
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 นับเป็นปัญหาสําคัญ เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เป็นภาระในการรักษา
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด นอกจากน้ี ยังเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง และ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 

การดําเนินงาน การดําเนินการเก่ียวกับมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเ ม่ือวันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดกําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา
มลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กํากับติดตามการดําเนินการดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการกําหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหามลภาวะดังกล่าวให้ชัดเจนท้ังในระยะสั้น (มาตรการเร่งด่วน) ระยะกลาง ระยะยาว และให้
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังน้ี ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและเหมาะสมในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
อย่างเป็นระบบและมีความย่ังยืนต่อไปด้วย (สํานักงานเลขรัฐมนตรี, ๒๕๖๒)  

๒) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เม่ือ
วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  มีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเร่ือง 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ 
ดังน้ี (๑) กรอบแนวคิด แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนกับประชาชน และไม่ให้เกิดความไม่สะดวกจากการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป (๒) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จํานวน ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมาย “สร้างอากาศดี เพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน”  สําหรับมาตรการและแนวทางการ
ดําเนินงานเป็นการเตรียมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน 
ระยะปานกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  



  -๗๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรการระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนและพบค่าเกิน
มาตรฐาน โดยได้มีแนวทางการปฏิบัติ ๓ ข้ัน ประกอบด้วย  

๑) ข้ันเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์: กันยายน-พฤศจิกายน) เป็นข้ันตอนการสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกรุงเทพมหานคร และ ๕ จังหวัดปริมณฑล โดยให้จังหวัดมีการตรวจสอบ
แหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และเตรียมพร้อมเพ่ือสั่งการ หากปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีมีปริมาณสูงข้ึน  

๒) ข้ันปฏิบัติการ (ช่วงเกิดสถานการณ์: ธันวาคม-เมษายน) เป็นการปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่น
ละออง PM2.5 เกินมาตรฐานซึ่งได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในข้ันปฏิบัติการสําหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจหน้าท่ีสามารถปฏิบัติได้ทันทีตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ฝุ่นละออง
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้กําหนดระดับการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการตามความรุนแรงของ
สถานการณ์ฝุ่นละออง เป็น ๔ ระดับ ดังน้ี  

ระดับท่ี ๑ เป็นระดับท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหน้าท่ี และกฎหมายท่ีมีอยู่ให้ครบถ้วนตาม
สภาวการณ์ปกติ เพ่ือควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ  
ให้อยู่ในระดับปกติ  

ระดับท่ี ๒ เป็นระดับท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่ามากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ให้ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการเพ่ิมและยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดข้ึน โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอ่ืน ๆ เป็นหน่วยสนับสนุนการดําเนินการโดยมาตรการในระดับน้ี ได้แก่ เพ่ิมจุด
ตรวจจับควันดําเป็น ๒๐ จุด เข้มงวดตรวจสอบตรวจจับรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก่อนออก
ให้บริการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีรถควันดําว่ิงโดยเด็ดขาด ห้ามจอดในท่ีห้าม ลากและปรับ
รถท่ีจอดผิดกฎหมาย ปรับเปลี่ยนไปใช้นํ้ามัน B20 ในรถโดยสารดีเซล เร่ิมจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง B20  
ผ่านสถานีบริการนํ้ามันในกรุงเทพฯและปริมณฑล เร่งรัดนํานํ้ามันดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กํามะถัน
ไม่เกิน ๑๐ ppm) มาจําหน่ายในพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเวลา
วิกฤต ขยายพ้ืนผิวการจราจร งดเว้นกิจกรรมท่ีส่งผลทําให้เกิดฝุ่นละออง ห้ามเผาในท่ีโล่งเด็ดขาด ตรวจสอบ
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด สนับสนุนและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่หน่วยงานในพ้ืนท่ี การ
เฝ้าระวังและปฏิบัติการทําฝนเทียม ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการทํางานท่ีบ้านและขอความร่วมมือจาก
บริษัทเอกชนให้ทํางานท่ีบ้านเช่นกัน เข้มงวดตรวจโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันและควบคุมการระบายฝุ่น
ละอองเกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองจักรให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบสภาพรถบรรทุกท้ังขาออกและขาเข้าโรงงานหยุดหรือลดกําลังการผลิต ห้ามรถยนต์ท่ีมี
มลพิษสูงสัญจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพช้ันกลางและช้ันนอก  



  -๗๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับท่ี ๓ เป็นระดับท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ยังไม่ลดลงและมีแนวโน้มสูงข้ึนหลังจากท่ี
ได้มีการดําเนินการในระดับท่ี ๒ แล้ว ให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
จังหวัดท่ีมีปัญหาฝุ่นละออง ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่เข้าไปควบคุมพ้ืนท่ีหรือควบคุมแหล่งกําเนิดท่ีก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชนเพ่ือระงับยับย้ังสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน  
ระดับท่ี ๔ เป็นระดับท่ีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มสูงข้ึนต่อเน่ือง กําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ และพิจารณากลั่นกรองแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยจะต้องนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน เพ่ือพิจารณาในการสั่งการ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษ  

๓) ข้ันฟ้ืนฟูหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กําหนดให้มีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียนหรือ After 
Action Review/AAR เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ในปีต่อไป 

มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจํานวนแหล่งกําเนิด 
โดย ประกาศใช้มาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงให้มีกํามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่ง
สาธารณะให้เช่ือมโยงทุกระบบ เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็น
รถยนต์ท่ีมีมลพิษตํ่า พิจารณาปรับวิธีการและปรับลดอายุรถท่ีเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ประจําปี พิจารณา
การเพ่ิมภาษีรถยนต์เก่า การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า การซื้อ-ทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า และการจัด 
โซนน่ิงจํากัดจํานวนรถเข้าเมือง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พัฒนา
ศักยภาพท้องถ่ินในการดําเนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี และการควบคุมเป็นระบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command)  

มาตรการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๗) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจํานวนแหล่งกําเนิด 
โดย ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6 
กําหนดให้มีการติดต้ัง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพ่ิมเติม ห้ามนําเข้าเคร่ืองยนต์ใช้แล้วมา
เปลี่ยนแทนเคร่ืองยนต์เก่าในรถยนต์ พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เช่ือมโยงทุกระบบและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี กําหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่า EU และ USA 
กําหนดให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการท่ีมีการเผาในท่ีโล่งในพ้ืนท่ีของโครงการหรือพ้ืนท่ีครอบครองเป็นความผิด
อาญา ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ศึกษาความเหมาะสมในการสร้าง/ติดต้ังหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่ 
บูรณาการงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศเพ่ือขับเคลื่อนระดับนโยบาย ปรับปรุง พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
(Clean Air Act) ปรับค่ามาตรฐาน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO IT-3  

กลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในการเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยสั่งการตามกฎหมายท่ีมีอยู่ เพ่ือจัดการปัญหาปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีเกิดข้ึนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และให้จังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  



  -๗๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งการป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษ โดยยกระดับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง ออก
มาตรฐาน Zero Emission จากรถยนต์ใหม่เพ่ือสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถไฟฟ้าสาธารณะ ส่งเสริม
ระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมสีเขียว การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด โดยกําหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของอัตราการระบาย ขีดความสามารถการรองรับการ
ระบายมลพิษของพ้ืนท่ี และมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแน่น พ้ืนท่ีเขตเมืองเม่ือเกิดภาวะวิกฤต เร่งรัดการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศท่ียังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดและสารมลพิษหลักเพ่ือให้หน่วยงานท้องถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีของตนเอง  
และส่งข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบการรายงานกลางด้านคุณภาพอากาศของประเทศ 

๕) กรมการขนส่งทางบก มีการเพ่ิมมาตรการท่ีมีความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดํามากข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์ส่วนบุคคล มีการจัดหน่วยตรวจวัดพิเศษเพ่ือตรวจวัดควันดําตามอู่รถต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีการเข้มงวดเร่ืองรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
หรือวัสดุท่ีเป็นฝุ่นผงต้องมีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาวัสดุตกหลุ่นบนพ้ืนถนนและทําให้เกิด
ฝุ่น มีการเร่งดําเนินการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือตรวจวัดควันดํา ให้มีการจัดซื้อเคร่ืองมือให้
เหมาะสมครบทุกหน่วยงาน มีการออกมาตรการให้หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกท่ัวประเทศเข้มงวด
เก่ียวกับรถโดยสารท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล มีการตรวจวัดควันดําท่ีสถานีขนส่ง เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน
เก่ียวกับรถควันดํา โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข ๑๕๘๔ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

กรณีศึกษา ประเด็นฝุ่นละออง PM2.5 ได้ศึกษาเชิงพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปกรณีศึกษา 
ดังน้ี 

๑) กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จํานวน ๗ สถานี ได้แก่ ๑) ริมถนนลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว ๒) ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ๓) ริมถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน ๕) เขตวังทองหลาง  
๖) เขตพญาไท และ๗) เขตบางนา สําหรับปริมณฑล มีสถานีท่ีตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 จํานวน ๓ สถานี  
อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ๒ สถานี ได้แก่ ๑) ตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง และ ๒) ตําบลบางเสาธง 
อําเภอบางเสาธง และอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ๑ สถานี ได้แก่ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง พบว่า สถานการณ์
ฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงต้นปี (เดือนมกราคมถึงมีนาคม) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ใน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าระหว่าง
ช่วงเดือน ธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง มีแนวโน้มสูงข้ึนอยู่ในระดับเกินค่า
มาตรฐาน ต้ังแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิดท่ีเพ่ิมข้ึน 



  -๗๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และเกิดปัญหาท่ีแตกต่างจากเดิม จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการในช่วงวิกฤตท่ีเข้มงวดกว่าปกติจึงจะ
สามารถลดระดับฝุ่นละอองให้อยู่ภายในค่ามาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

๒) กรุงเทพมหานคร ได้สร้างความตระหนักรู้เร่ืองฝุ่นละออง ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ใน
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศนับเป็นเร่ืองสําคัญท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเน่ือง จึงได้มอบหมายให้สํานักการแพทย์จัดประชุมช้ีแจงสถานการณ์ฝุ่นละออง
กับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปสู่การสร้างความรู้ในทางวิชาการ 
ความเข้าใจในสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของประชาชน อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอาจมีแนวโน้มรุนแรงระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เน่ืองจากอาจมีสภาวะอากาศปิดซึ่งเป็นผลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอาจแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทย 
จึงขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในส่วนของสํานักการแพทย์ สํานักอนามัย และสํานักงานเขต มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละออง และเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแล
รักษาสุขภาพท่ีของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องต่อไป และได้ร่วมดําเนินการกับทหาร ตํารวจ และส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน 
สํานักสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างถนนและฉีดพ่นละอองนํ้าเพ่ือลดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
อากาศ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๒)  

๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาตามสภาพของสถานการณ์ของฝุ่น ณ จุดท่ีต้ังของโรงเรียน ว่าจะต้องมีความ
จําเป็นในการสั่งหยุดการเรียนการสอนหรือไม่ พร้อมเน้นยํ้าให้พิจารณาผลกระทบท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของนักเรียนเป็นสําคัญ กรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องปิดเรียนต่อเน่ือง ขอให้สถานศึกษาแนะนําให้นักเรียนได้
เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล (DIGITAL LEARNING THAILAND : DLTV) หรือเสนอแนะให้
ทบทวนความรู้จากแอปพลิเคชัน หรือจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอ่ืน
ท่ีเหมาะสม เน่ืองด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบและแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท่ี
เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ถูกต้อง ชัดเจน เก่ียวกับดําเนินงาน
ดังกล่าว กรณีการปิดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาและกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือลด
สาเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยตรง แต่มีเจตนารมณ์สําคัญท่ีจะปกป้องคุ้มครองเด็กท่ีถือเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ี
มีความเปราะบาง ซึ่งอาจเกิดผลระทบต่อสุขภาพในระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
๒๕๖๒) 

๔) กระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
บูรณาการปรับแผนการตรวจสภาพรถ เพ่ิมมาตรการควบคุม และเข้มงวดการตรวจค่าควันดํามากข้ึน  
ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ กรมการขนส่งทางบกต้ังด่านตรวจตามจุดเสี่ยงมลพิษสูง จํานวน ๖ จุด  
เน้นตรวจรถโดยสารไม่ประจําทาง และรถบรรทุกในเขตจังหวัดรอยต่อกรุงเทพฯ ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ดําเนินการตรวจรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ บริษัท ขนส่ง จํากัด ในเส้นทางท่ีให้บริการขณะว่ิงให้บริการบนท้องถนน 
สําหรับนโยบายการเปลี่ยนรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
และบริษัท ขนส่ง จํากัด มาใช้นํ้ามันดีเซล B20 เพ่ือสนับสนุนการใช้นํ้ามันปาล์มภายในประเทศและลดปริมาณ
ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท้ังน้ี กรมทางหลวงได้ติดต้ังระบบ High 
Pressure Water System ปล่อยละอองนํ้าเพ่ือดักจับละอองฝุ่น PM2.5 ในพ้ืนท่ีหน้าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ทับช้าง ๑ (มุ่งหน้าบางพลี) และด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมทับช้าง ๒ (มุ่งหน้าบางปะอิน) การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยติดต้ังระบบ High Pressure Water System ปล่อยละอองนํ้าเพ่ือดักจับละอองฝุ่น PM2.5 บริเวณ
ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมบางขุนเทียน ๒ โดยได้กําชับให้เปิดเคร่ืองปล่อยละอองนํ้าด้วยความระมัดระวัง  
ไม่รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับข่ี และจัดรถนํ้าประจําด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (กระทรวงคมนาคม,๒๕๖๒)  

๕) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือลดและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยแบ่งการดําเนินการเป็นระยะ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะ
เตรียมการ ระยะวิกฤต และระยะหลังเกิดเหตุ ดังน้ี (๑) ระยะเตรียมการ (กันยายน-พฤศจิกายน) หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องร่วมจัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีและประชาชน สื่อและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนช้ีแจงการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับเขตพร้อมท้ังติดตาม
สถานการณ์เป็นระยะ (๒) ระยะวิกฤต (ธันวาคม-เมษายน) การเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็กในพ้ืนท่ีมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้แก่ประชาชน ให้รับทราบข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและ 
ทันต่อสถานการณ์พร้อมท้ังกําหนดบทบาทหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กเม่ือเกิดเหตุ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานฯ และ
จัดทํารายงานและผลปฏิบัติงาน (๓) ระยะหลังเกิดเหตุ (พฤษภาคม- มิถุนายน) เป็นการสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประเมินผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข, 

๒๕๖๒)  

๖) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็วปฏิบัติภารกิจสลายฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทําให้มีฝนตกในหลายพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองท่ีปกคลุมเมืองหลวงและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน ในเขตราชเทวี พญาไท จตุจักร หนองจอก ห้วยขวาง ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางซื่อ  
พระนคร ลาดพร้าว บางพลัด ดินแดง สัมพันธวงศ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัด
สมุทรปราการ ส่งผลให้ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ดีระดับหน่ึง ท้ังน้ี กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะ
ยังคงติดตามสถานการณ์ เพ่ือไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
เคลื่อนท่ีเร็วประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง และไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ต้องการฝนในขณะน้ีด้วย  

๗) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาพอากาศในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทย เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันในช้ันบรรยากาศ 
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(Temperature Inversion) ท่ีระดับใกล้ผิวพ้ืน เป็นเหตุให้การลอยตัวข้ึนของอากาศไม่ดี และเกิดลมสงบ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคของการแพร่กระจายของฝุ่นละออง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ฝุ่น
ควัน และไอเสียจากยานพาหนะต่าง ๆ จึงเกิดการสะสมและถ้าระดับอุณหภูมิผกผัน ลดระดับลง จะเพ่ิมความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศมากข้ึน ปัจจัยหลักทางสภาพอากาศท่ีเพ่ิมความเข้มข้นฝุ่นละอองลมสงบ
หรือลมเบา มักเกิดจากช้ันบรรยากาศใกล้ผิวพ้ืนเกิด Inversion ไม่มีฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๖๒)  

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) ส่งเสริมให้มีการใช้เช้ือเพลิงสะอาดในภาคการขนส่ง (Clean Fuel & Renewable fuel) และ
ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่มากข้ึน (Traffic management & Mass Transportation System) 
และดัดแปลงเคร่ืองยนต์ในรถทุกชนิด  

๒) ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงการเดินทางให้มีประสิทธิภาพด้านการ
ใช้พลังงาน สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รูปแบบการขนส่งสินค้าท่ีประหยัด
พลังงาน สนับสนุนการใช้จักรยาน การเดินยานพาหนะไฟฟ้า และการส่งเสริมการขับข่ีที่ประหยัดเช้ือเพลิง 

๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทางสัญจรให้เป็นแนวกันชน และในพ้ืนท่ีว่างในชุมชน บ้านเรือนประชาชน 
และอาคารสูง โดยเลือกใช้พันธ์ุไม้ที่เหมาะสมและช่วยป้องกันฝุ่นละออง 

๔) เคร่งครัดการบังคับใช้ เร่ือง การตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียนรถยนต์ใหม่ ซึ่งควรทําให้ต่อเน่ือง
และปรับจริงหากพบการละเมิด และพิจารณานําภาษีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสําหรับรถยนต์ใหม่มาใช้เพ่ือ
ชะลอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณรถยนต์  

๕) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีท่ีไม่มี 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพัฒนาช่องการสื่อสารเพ่ือการแจ้งเตือนประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖) เคร่งครัดการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ โดยดําเนินการปรับหรือปิดโรงงาน หากพบว่ามีการ
ละเมิดไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรเร่งส่งเสริมและยกระดับการผลิตท่ีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้แพร่หลายมากข้ึน และสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตท่ีใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน เป็นการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่ การปรับปรุงแผนผังโรงงาน การเพ่ิมระบบอัตโนมัติ การปรับปรุง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด เป็นต้น  

๗) พัฒนามาตรการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย 
เพ่ือควบคุมป้องกันและจัดการแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะ มิให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนผู้ใช้อาคาร ตลอดจนนําไปสู่การกําหนดมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 
ภายในอาคารสาธารณะท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 

๘) ศึกษาและจัดทําข้อมูลบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนํามาใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แหล่ง ท่ีมาของฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริง โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรม 
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๓.๒ ขยะพลาสติก 

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาท่ีหลายประเทศท่ัวโลกกําลังประสบ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากร พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การขยายตัวของชุมชนเมืองและธุรกิจการท่องเท่ียว รวมท้ังการ
นําพลาสติกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือทดแทนวัสดุอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะ
พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว (Single-use Plastic)  

สถานการณ์ จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗.๙๓ ล้านตัน พบพลาสติกในขยะ
ชุมชนประมาณ ๒ ล้านตัน สามารถนําเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ส่วนท่ี
เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก ๑.๕ ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ ๑.๒ ล้านตัน ท่ีเหลือเป็น 
พลาสติกอ่ืน ๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก เป็นต้น ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมี
การกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง ๗.๓๒ ล้านตัน โดยเฉพาะการกําจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอย การกองท้ิงเอาไว้หรือลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ หรือลักลอบท้ิงลงสู่แหล่งนํ้า ทําให้มีขยะมูลฝอย
จากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล รวมถึงการท้ิงขยะในทะเลโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผล
กระทบกับสัตว์ทะเล เกิดเหตุการณ์กรณีวาฬนําร่องครีบสั้นเกยต้ืนบริเวณคลองนาทับ จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และตรวจพบสาเหตุการตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไปทําให้เกิดการอุดตัน
บริเวณกระเพาะอาหาร (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

ปัญหาและผลกระทบ การท้ิงขว้างขยะพลาสติกกระจัดกระจายท่ัวไป มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตัน
ตามท่อระบายนํ้าในเมือง ทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วมเม่ือฝนตกหนัก ปัญหาขยะลอยในแม่นํ้า ลําคลอง และทะเล 
และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการจัดการพลาสติกท้ังระบบในประเทศไทยพบว่า มีปัญหาต้ังแต่
ข้ันตอนการผลิต การบริโภคจนถึงการจัดการของเสียภายหลังการบริโภค ปัญหาขยะพลาสติกท่ีตกค้างอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเป็นภาระหนักของทุกภาคส่วนในการจัดการ เม่ือขยะพลาสติกมากกว่าคร่ึงถูกจัดการด้วย
กระบวนการท่ีไม่ถูกต้องจึงนํามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังยังส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของสัตว์นํ้าและสัตว์ทะเล รวมท้ังมีบางส่วนตกค้างในห่วงโซ่อาหารและอาจส่งผลต่อคนท่ีเป็นผู้บริโภค  ขยะ
พลาสติกท่ีตกค้างในท่อระบายนํ้าก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายนํ้าในเมือง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมขัง
เม่ือฝนตกหนักและรอการระบายนานข้ึนเกิดการตกค้างและการปนเป้ือนของสารเติมแต่งท่ีเติมลงในพลาสติก
ย่อยสลายได้ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในกระบวนการย่อยสลายของขยะพลาสติกในสภาวะการฝังกลบหรือการคอมโพสท์ 
อาจทําให้สารเติมแต่งต่าง ๆ เช่น สารพลาสติกไซเซอร์ท่ีเติมในพลาสติกเพ่ือความยืดหยุ่น สารคะตะลิสต์ 
(Catalyst) และสารเติมแต่งอ่ืน ๆ ท่ีเติมลงในพลาสติกเพ่ือทําให้มีราคาถูกลง ส่วนใหญ่เป็นสารอนินทรีย์ จึงมัก
เกิดการร่ัวไหล สะสม และปนเป้ือนไปในช้ันดิน แหล่งนํ้าใต้ดินและแหล่งนํ้าบนดิน ซึ่งสารบางชนิดอาจมีความ
เป็นพิษต่อระบบนิเวศ อีกท้ังขยะพลาสติกบางชนิดหากเกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิดควันพิษหรือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๙)  
มีการตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม ท้ังในกรณีเป็น
ตัวนําสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จะส่งผลกระทบ
ท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 
๒๕๖๐) และการเผาไหม้ขยะพลาสติกประเภทพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือ พีวีซี (Polyvinylchloride : PVC),  



  -๘๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พอลิสไตรีน (Polystyrene :PS), โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) และเมลามีน (Melamine) ทําให้เกิด
สารพิษต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เน่ืองจากเป็นสารก่อมะเร็ง และรบกวนการทํางานของระบบฮอร์โมน หาก
สะสมอยู่ในร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อลูกในท้องได้ นอกจากน้ีสารดังกล่าวยังเพ่ิมความเสี่ยงของการเป็น
โรคหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เกิดอาการผื่นคัน คลื่นไส้ ปวดหัว หรืออาจทําลายระบบประสาท ตับ 
ไต และระบบสืบพันธ์ุ (วารสารพิษวิทยาไทย, ๒๕๕๖) 

การดําเนินงาน รัฐบาลได้เห็นความสําคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะ
พลาสติก จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม
ควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วม
ดําเนินงาน โดยให้มีการเร่งรัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกแบบบูรณาการท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดการขยะพลาสติก ดังน้ี 

๑) กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขับเคลื่อน “การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้า
ด่ืมในอุตสาหกรรมนํ้าด่ืมไทย” โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้
พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าด่ืม เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
โดยมีบริษัทผู้ผลิตนํ้าด่ืมรายใหญ่เข้าร่วม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๑) 

๒) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ “ทําความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
เป็นการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้
โครงการ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผล
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบ ท้ังน้ีให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดเพ่ิมเติม
ให้นําผลการดําเนินโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําของหัวหน้างานภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (๒) กิจกรรมรณรงค์ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 
(๓) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ (๔) กิจกรรมทําความ
ดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์และ (๕) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพ้ืนท่ี ๒๔ 
จังหวัดท่ีอยู่ชายทะเล 
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๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทํากรอบและแนวคิดการจัดทําแผนจัดการขยะ
พลาสติก ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก” ในภาพรวมของประเทศ โดยยึดหลักนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการลด (๒) มาตรการ
เลิก (๓) มาตรการนวัตกรรมใหม่ (๔) มาตรการคัดแยกและกําจัดอย่างถูกวิธี โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 
มาตรการระยะสั้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มาตรการระยะกลาง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) และมาตรการ
ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๘๐) โดยได้เสนอกรอบและแนวคิดการจัดทําแผนจัดการขยะพลาสติก ๒๐ 
ปี ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในท่ีประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๔) กรมควบคุมมลพิษ จัดทํา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๗๓  
โดยมี ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ี ๑  ขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก เข้าสู่ระบบการนํากลับมาใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในพ.ศ. ๒๕๗๐  และเป้าหมายท่ี ๒ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลงหรือ
มีการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน ๗ ประเภท ดังน้ีเลิกใช้ภายในพ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓ 
ประเภท ได้แก่ (๑) พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าด่ืม (cap seal) (๒) ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีส่วนผสมของสาร
ประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) และ (๓) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbeads) เลิกใช้ภายในพ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๔ 
ประเภท โดยเฉพาะพลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียว (Single use Plastic) ได้แก่  (๑) ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนา 
<๓๖ ไมครอน (๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร (๓) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้คร้ังเดียว) <๓๐๐ ไมครอน และ (๔) 
หลอดพลาสติก (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)  

๕) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๓ ราย ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น ลอว์สัน ๑๐๘ และท็อปส์เดลี่ มินิซุปเปอร์มาร์เก็ต ดําเนิน
โครงการลดการใช้พลาสติกคร้ังเดียวท้ิง เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยต้ังเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อให้เป็นศูนย์ ภายใต้ความร่วมมือ ๕ มาตรการ ดังน้ี (๑) ยกเลิกการให้บริการ
ถุงพลาสติกในทุกสาขาภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เว้นเฉพาะถุงใส่ของร้อนพร้อมทาน (ยกเว้น
สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะใช้วิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกใช้
บริการเป็นส่วนใหญ่) (๒) จํากัดการให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก โดยให้บริการเม่ือผู้ใช้บริการร้องขอ
เท่าน้ัน (๓) ยกเลิกจําหน่ายนํ้าด่ืมท่ีมีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) (๔) ยกเลิกการให้บริการหลอดท่ีมี
ถุงพลาสติกหุ้ม และ (๕) ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถุงพลาสติกท่ีมาจากการใช้บริการร้านสาขา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เ พ่ือให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของร้านท่ีถูกร้องเรียน  
เพราะดําเนินการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ต่อยอด
ความสําเร็จด้านการลดขยะพลาสติกและโฟม โดยร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อต้ังร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น และสถาบันอุดมศึกษาจํานวน ๓๐ แห่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
(Sustainable University Network of Thailand) ในการ “ลดขยะพลาสติกแบบคร้ังเดียวท้ิงในร้านสะดวก
ซื้อภายในมหาวิทยาลัย” ผ่าน ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูห้ิว โดยเปลี่ยนเป็นการ
จําหน่ายหรือจัดเตรียมถุงผ้าให้ยืม หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม (๒) ลดปริมาณขยะจากแก้ว
พลาสติก โดยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ลดราคาให้ ๒ บาท สําหรับผู้ท่ีนําแก้วมาเอง (๓) ลดปริมาณช้อน ส้อมและ
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หลอดพลาสติก โดยพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซื้อไม่ร้องขอ และ 
(๔) ยกเลิกภาชนะจากโฟม ท้ังในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและในร้านอ่ืน ๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑)  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและ
สํานักบริหารระบบกายภาพ ร่วมกับร้านสหกรณ์จุฬาฯ และบริษัทซีพีออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ดําเนินโครงการ Chula Zero Waste เพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ และการสร้างจิตสํานึก
และวินัยให้กับนิสิตและบุคลากร โดยกําหนดมาตรการลดและงดแจกถุงพลาสติกในร้านสหกรณ์ฯ ๕ สาขาและบูธ
เซเว่นอีเลฟเว่น ๖ สาขาในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ัน ยังร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited : GC) ในการนําแก้ว Zero-Waste Cup  
ท่ีเป็นพลาสติกชีวภาพ และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ร้อยละ ๑๐๐ มาใช้ในโรงอาหารจุฬาฯ จํานวน ๑๑ 
แห่ง ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากการดําเนินโครงการดังกล่าวสามารถลดขยะและถุงพลาสติกได้มากกว่า 
๒ ล้านใบ และลดแก้วพลาสติกได้เดือนละ ๑.๖ แสนใบ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒)  

กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีปริมาณขยะโดยรวมเกิดข้ึนต่อวันมากท่ีสุดของประเทศไทย 
รวมถึงมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดมากข้ึนด้วย ซึ่งข้อมูลสถานการณ์ปริมาณขยะและสัดส่วนขยะพลาสติกใน
กรุงเทพมหานคร ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ พบว่า มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๒ ต่อปี จากเดิม ๘,๗๘๘ ตัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐,๕๒๖ ตัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
ในจํานวนน้ีพบปริมาณขยะพลาสติกชนิดท่ีสามารถรีไซเคิลได้ถูกนําไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
๓.๒๕-๕.๒๕ ของปริมาณขยะท้ังหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนขยะพลาสติกชนิดรีไซเคิลไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๓-๒๑.๕๔ ของปริมาณขยะท้ังหมด และมีแนวโน้มลดลลงส่วนขยะโฟม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ  
๑.๑๑-๑.๙๒ การดําเนินการจัดการขยะพลาสติกของกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา จากปริมาณขยะของ
กรุงเทพมหานครท่ีมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนกว่าในปีท่ีผ่านมากว่า ๑๐,๕๐๐ ตันต่อวัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของคนเมือง ตลอดจนค่านิยมในการบริโภคสินค้าท่ีทํามาจากพลาสติกท่ีเน้นรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย 
สะดวกสบาย ทําให้ปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมมากข้ึนและเกิดปัญหาย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลานาน และ
กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บและกําจัดขยะกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี สถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้ขยะตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากท้ังผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และผู้บริโภค ในการ
ลดการใช้วัสดุแบบใช้แล้วท้ิง ส่งเสริมการใช้ซ้ํา เผยแพร่ความเข้ารู้ความเข้าใจการแยกขยะอย่างถูกต้อง การนํา
ขยะกลับมาใช้ใหม่ และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับโลก เพ่ือให้เกิดการผลักดันความร่วมมือ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้ระบบการลดและคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ดําเนินโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการพลาสติกและขยะอย่างย่ังยืน โดยคัดเลือกเขตคลองเตย
เป็นเขตพ้ืนท่ีนําร่องในการดําเนินการ เน่ืองจากมีความพร้อมในการบริหารจัดการ สามารถลดปริมาณขยะได้
เป็นอันดับ ๑ ของกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการขยะพลาสติกในระยะต่อไป มีดังน้ี 

๑) จัดวางระบบเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสาํหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
และโฟม เป็นการวางระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่ารวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียประเภทพลาสติกท่ีเกิดข้ึน 

๒) พัฒนากฎหมายเฉพาะเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยรวมท้ังขยะพลาสติกเพ่ือการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยรวมท้ังขยะพลาสติกต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต การบริโภค จนถึงข้ันตอนการจัดการภายหลังการบริโภค 
เช่น การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดและนําของเสียมาใช้ประโยชน์ 

๓) ส่งเสริมผลติภัณฑ์ทดแทนพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้ามาอยู่ในรายการสนิค้าและบริการ
ท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

๔) ศึกษาวิจัย/พัฒนาระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การใช้วัสดุทดแทนผลิตภัณฑ์กําจัด
ยาก เช่น โฟม พลาสติกเป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์เช่น การ
ผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 

๓.๓ ขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste หรือ E-Waste) หรือซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment’s : WEEE) จัดเป็นวัตถุอันตราย
ประเภทท่ี ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ เน่ืองจาก
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของขยะอิเล็กทรอนิกส์มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น สารตะก่ัว แคดเมียม มักพบใน
แผ่นวงจรพิมพ์ ตัวต้านทาน หลอดภาพรังสีแคโทด และปรอท ซึ่งมักพบในสวิตซ์ควบคุมการเปิดปิดแผ่นวงจร 
เป็นต้น ปัญหาท่ีสําคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ การขาดระบบการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทําให้เกิดสารเคมีที่มีพิษตกค้างยาวนานและสมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่าง
จากขยะท่ัวไป เน่ืองจากมีองค์ประกอบของวัสดุหลายชนิดท่ีมีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือ 
รีไซเคิล เช่น พลาสติก แก้ว และโลหะท่ีมีค่า เช่น ทองคํา ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น และยังมีองค์ประกอบ
ของสารอันตรายในกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะก่ัว ปรอท และแคดเมียม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มสารท่ีเป็นพิษตกค้าง
ยาวนานในสิ่งแวดล้อม (Persistent Organic Pollutants: POPs) เช่น ไดออกซิน และโบรมิเนตเต็ด เฟรม รี
ทาเดนส์ เป็นต้น   

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมีประมาณ ๖๓๘,๐๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๒ (ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน 
และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ โดยของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ เนื ่องจากยังไม่มี
กฎระเบียบที ่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั ่วไป รวมถึงกฎหมาย ท่ีจะนํามากํากับดูแล 
ให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
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การจัดการการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณการนําเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล มีจํานวน ๕๐,๗๘๗.๖๑ ตัน ส่งออก จํานวน ๖,๙๗๕.๔๔ ตัน  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ จํานวน ๔๒๒ รายการ 
ยกเลิกการนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ีจําเป็นและใช้งานได้ยาวนานโดย
ต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้า และอนุญาตให้นําเข้าเศษโลหะ 
(เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง) ท่ีคัดแยก/สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง/ผู้ใช้ประโยชน์จาก
บริษัทของประเทศปลายทางท่ีอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ังจากข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีโรงงานท่ี
ได้รับใบอนุญาตให้จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากกการนําเข้า จํานวน ๗ ราย โดยมีเพียง ๒ ราย ท่ีโรงงาน
ดําเนินการถูกต้องตามข้อกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ซึ่งท้ังสองโรงงาน มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับ
อนุญาตให้นําเข้า รวม ๓,๖๖๗.๔๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของปริมาณท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้าท้ังหมด 
๒๖๖,๕๐๗.๔๐ ตัน 

ปัญหาและผลกระทบ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกท้ังมีความเป็นอันตราย
มากกว่าขยะท่ัวไป เน่ืองจากมีองค์ประกอบของสารพิษจํานวนมาก ซึ่งอาจสามารถปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมและ
ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ตามข้ันตอน 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่ข้ันตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต  
การนําเข้า การจําหน่าย/การบริโภค การเก็บรวบรวม/ขนส่ง การคัดแยก/การรีไซเคิล และการบําบัด/การ
กําจัด แม้ว่าการขับเคลื่อนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้มีร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ควรผลักดันให้มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน อีกท้ังยังมี
อุปสรรคท้ังในด้านการกํากับดูแลในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ระบบการถอดแยก การเก็บรวบรวม และการขนส่งท่ีไม่เหมาะสม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มา
จากเคร่ืองใชไฟ้ฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น จอมอนิเตอร์ ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ปัจจุบันการบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ทําให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนเป็นจํานวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีประกอบไปด้วยสารพิษ
อันตรายหลายชนิด เม่ือเลิกใช้แล้ว จะถูกนําไปฝังกลบหรือเผาทําลาย ซึ่งอาจทําให้สารพิษเหล่าน้ีร่ัวไหล 
สู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โดยตรง  รวมถึงการถอดแยก และการรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้ค่อนข้างตํ่ามีความรู้และมีเงินทุนน้อย  
ทําให้กิจกรรมท่ีทําอยู่ไม่มีการข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและใช้วิธีท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนไม่มีความรู้เก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนยังคงเก็บซาก
ผลิตภัณฑ์ไว้ท่ีบ้าน บางส่วนขายให้ผู้รับซื้อของเก่าหรือบริจาคให้กับวัดหรือมูลนิธิ และถ้าเป็นซากผลิตภัณฑ์ท่ี
ไม่มีมูลค่าในการรีไซเคิลก็จะถูกท้ิงลงถังขยะปะปนกับขยะท่ัวไป การเก็บซากผลิตภัณฑ์ไว้ในบ้านเป็นการ
สูญเสียโอกาสในการนําทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ในขณะท่ีการขายซากผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มรับซื้อของเก่า
และการท้ิงซากผลิตภัณฑ์ไปกับขยะท่ัวไปก็สร้างความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารอันตรายในซากผลิตภัณฑ์
ปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมท้ังในอากาศ ดิน และแหล่งนํ้า ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  



  -๘๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังน้ี 

๑) กรมควบคุมมลพิษ มีการดําเนินงาน ดังน้ี  

- จัดทําโครงการศึกษาเพ่ือจัดต้ังศูนย์กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือลดปัญหามลพิษท่ีเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชน ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึน จึงทําการศึกษาและ
กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมท้ังทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม พิจารณาร่วมกับระบบข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีให้สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด นอกจากน้ี ต้องให้
ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการจัดต้ังศูนย์กาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนด้วย  

- จัดทํา ( ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เป็นการกําหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังการบริโภคตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: 
EPR)  

- วางระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน และเร่งรัดการออกกฎระเบียบคัดแยกของเสียอันตราย
จากชุมชนออกจากขยะท่ัวไป  

- ควบคุมและดําเนินการสถานท่ีคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เค ร่ืองใ ช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปิดดําเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกําหนดมาตรการเพ่ือหยุดย้ังนําขยะอันตรายหรือขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มากําจัดรวมกับขยะชุมชน  

- ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียเพ่ือยกระดับการให้บริการและการประกอบ
กิจการจัดการสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใ ช้แล้ว เ พ่ือมุ่งเน้นการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย  
เพ่ือพัฒนาการให้บริการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ดําเนินงานความร่วมมือตาม
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตราย โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของ
เสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

นอกจากน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ตาม
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดนจํานวน ๔๒๒ 
รายการ ยกเลิกการนําเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ีจําเป็นและใช้งานได้
ยาวนานโดยต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้า และอนุญาตให้นําเข้า
เศษโลหะ (เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง) ท่ีคัดแยก/สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง/ผู้ใช้



  -๘๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประโยชน์จากบริษัทของประเทศปลายทางท่ีอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๒)  

๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ดําเนินโครงการรับบริจาคมือถือเก่านํามารีไซเคิลใหม่  
ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดทําเพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มุ่งหวังให้
เป็นโครงการนําร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนท่ีกําลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน  
เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ประเภทมือถือเก่าท่ีเสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่นและทุกย่ีห้อ 
เพ่ือนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและลดมลภาวะท่ีเป็นพิษจากการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนํารายได้จาก
การรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสําหรับเด็กและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีขาดแคลนในถ่ินทุรกันดาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน กับบริษัท นานมีบุ๊คส์  (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)   

(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้าวัตถุอันตราย ตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และอนุสัญญาบาเซลฯ หากพบการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้อง จะต้องดําเนินการตาม
กฎหมายอย่างเด็ดขาด และสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศ สํารวจ ทําหนังสือแจ้งเตือนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโรงงานการคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช่แล้ว (โรงงานลําดับท่ี ๑๐๕) และประเภทโรงงานผลิตวัสดุดิบท่ีมาจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ (โรงงานลําดับท่ี ๑๐๖) โดยให้ทุกโรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)   

๔) กรมควบคุมโรค  จัดทําโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและ 
รีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพประชาชน โดยคัดกรองความเสี่ยงจากการ
ทํางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยกและรีไซเคิลในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีขยะท่ัวไป จํานวน ๕ 
จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงจากการทํางาน
ของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และเพ่ือจัดทําสถานการณ์ความเสี่ยงจาก
การทํางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยท้องถ่ินอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกข้อบังคับเร่ืองกิจการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีการ
ทําลายอย่างมีมาตรฐาน คือ ต้องทําเป็นหลุมท่ีได้มาตรฐาน มีแผ่นพลาสติกรอง ไม่ให้สารพิษไหลลงสู่ธรรมชาติ 
จากการตรวจสุขภาพของพ้ืนท่ี อําเภอฆ้องชัย ๒ ปีท่ีผ่านมายังไม่พบโรคเร้ือรัง แต่มีปัญหาบาดเจ็บจาก 
ของมีคมบาด และปัญหาการได้ยินช่วงถอดช้ินส่วนจะมีเสียงดัง พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงหลัก ๆ ท่ีทําอาชีพถอด
ช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ขายท้ังหมู่บ้าน คือ จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะน้ี 
มีการตรวจเลือดและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพท้ังหมด (กรมควบคุมโรค ,๒๕๖๑)  

๕) กรมศุลกากร ร่วมประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการคัดแยกกากขยะอุตสาหกรรม  
หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียและมลพิษต่อประเทศ กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมุ่งส่งเสริมการรีไซเคิล



  -๘๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรการคุมเข้มกํากับดูแลโรงงาน 
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้นําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทําผิดอย่างเฉียบขาด 
โดยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุมเข้มการนําเข้า และการจัดการภายในประเทศ  
(กรมศุลกากร, ๒๕๖๑) และบันทึกความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาง ๖ มาตรการตรวจเศษ
อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกลอบนําเข้าประเทศ ได้แก่ (๑) จัดทําฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Big Data) เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนํามาวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) (๒) กรมศุลกากรจะนําระบบควบคุมทางศุลกากร โดยใช้ระบบเอกซ์เรย์เข้ามาตรวจสอบตู้
สินค้าทุกตู้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะทํางานร่วมกันโดยจดทําการ
เปิดตรวจตู้สินค้าดังกล่าว ซึ่งหากท่าเรือหรือท่ีมีการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์และ 
เศษพลาสติกในปริมาณมาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปประจํา ณ ท่าเรือหรือท่ีดังกล่าว 
(Contact Person/Contact Point) ได้แก่ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เป็นต้น (๓) เม่ือพบการกระทําความผิดจะทําการผลักดันสินค้า 
เศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกออกไปและให้ผู้นําเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด (๔) ทําการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) สําหรับบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตในการนําเข้า เม่ือผ่านพิธีการศุลกากรตรวจปล่อย
ของออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว กรมศุลกากรจะทําการแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปทําการ
ตรวจสอบ ณ โรงงานต่อไป (๕) ต้ังคณะทํางานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ในประเด็นข้อกฎหมาย เพ่ือกําหนดมาตรการอุดช่องโหว่ ในการนําเข้าส่งออก และกําหนดมาตรการเพ่ิมโทษ
ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิด และ (๖) กรณีบริษัททํากระทําความผิด ทางกรมศุลกากรจะส่งข้อมูลให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือยกเลิกใบอนุญาตต่อไป (กรมศุลกากร, ๒๕๖๑) 

กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง อยู่ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกท่ีเป็นฐานการลงทุนท่ีสําคัญของ
ประเทศ ในขณะเดียวกัน จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบกิจการโรงงานบําบัดและกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด บางส่วนใช้กระบวนการถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมาก ซึ่งในช้ินส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
ส่วนประกอบของสารอันตรายประกอบอยู่ เช่น ไซยาไนด์ และกรดไนตริก เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การถอดแกะช้ินส่วนจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์  
หลอดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้กับจอภาพคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ด้วยมือทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตะก่ัว
และการท้ิงเศษแก้วท่ีมีตะก่ัวสู่สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการสะสมของตะก่ัวในสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีปัญหาสารเคมีอันตรายหลายชนิดท่ีปนเป้ือนในดิน นํ้า และอากาศ  
เป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์ การดําเนินงานท่ีผ่านมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพ่ือ
บริหารจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ได้มีการผนึกกําลังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ทหาร สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๓ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม ชาวบ้านผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกันออกตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมท่ี
กระทําผิดกฎหมายภายในจังหวัดชลบุรี ประมาณ ๔๐-๕๐ โรงงาน รวมประมาณ ๑๐ คร้ัง คร้ังละ ๒-๓ โรงงาน 



  -๘๙- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พบโรงงานท่ีดําเนินการผิดกฎหมาย ๕ ราย เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ถูกดําเนินคดีครอบครองวัตถุอันตราย สะสม
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เกินกําหนด (มือถือ ประมาณ ๑๐ ตัน) เม่ือตรวจพบว่าโรงงานดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะสั่ง
ปรับปรุง ยังไม่ถึงข้ันสั่งปิดกิจการ ส่วนมากพบท่ีตําบลบ้านบึง จากน้ันกรมควบคุมมลพิษโดยกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียงไปตรวจติดตามประมาณ ๒ คร้ัง จนถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ นอกจากน้ี ยังมีการ
ติดตามตรวจสอบจากทีมย่อย ประกอบด้วย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๓ กรมควบคุมมลพิษ และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เฝ้าติดตามตรวจสอบในลําดับต่อมา 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะต่อไป  
มีดังน้ี 

๑) ศึกษาและวิจัยหลักการเชิงป้องกัน (Precautionary Principle) และหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
(Polluter Pays Principle) โดยผู้ผลิตและผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีผลิตภัณฑ์ฯ สําหรับนําไปจ่าย 
ในการซื้อซากผลิตภัณฑ์ฯ คืนจากผู้บริโภคและการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เพ่ือลดซากผลิตภัณฑ์ฯ และการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศโดยใช้วัตถุดิบ 
ท่ีสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ และลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตํ่าเพ่ือลดปริมาณการ
เกิดของเสีย และส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) 

๒) พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดปริมาณของเสียจากซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีอยู่แล้วให้รองรับการใช้วัสดุท่ีสามารถนําเข้ามาใช้
ซ้ําหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ตลอดจนการลดของเสียอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งท่ีผลิตภายในประเทศ และท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศ รวมท้ังกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ  

๓) สร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังกลไกทางการตลาด สําหรับเป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยกําหนดให้มีกองทุน องค์กรบริหารจัดการกองทุนและระบบการรับซื้อ 
ซากผลิตภัณฑ์คืนจากผู้บริโภค ซึ่งทําให้เกิดการคัดแยกและรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีมีมูลค่าให้แก่โรงงานรี
ไซเคิลหรือโรงงานท่ีมีการนําซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปใช้ซ้ํา หมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ หรือบําบัดกําจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  

๔) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์โดยการวิจัยและพัฒนาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco design) เพ่ือเป็นไปตามข้อกําหนด
ของคู่ค้า  

๕) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชน โดยคํานึงสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
การศึกษาวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  



  -๙๐- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) เพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบกํากับดูแลเส้นทางการนําเข้าและ
การประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๗) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรการการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรับคืนซากและการลดราคากรณีนําของเก่ามาแลกซื้อ
ของใหม่ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตพัฒนาและออกแบบสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ลดการใช้สารอันตราย เพ่ือให้ง่ายต่อการรีไซเคิลและการกําจัดซากในอนาคต โดยให้ยึด
หลักการฝังกลบเป็นศูนย์ 

๘) สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชนให้คิดอย่างรอบคอบในการซื้อผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าจําเป็นและต้องการใช้จริงหรือไม่ หากเคร่ืองใช้ชํารุดหรือเสียหายควร
ซ่อมแซมก่อน หากต้องการท้ิงก็สามารถทําได้โดยการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ออกจากขยะท่ัวไป โดยนําไปท้ิงในท่ีท่ีจัดไว้ให้ส่งคืนให้กับผู้ผลิตสินค้า หรือท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงาน หรือโครงการท่ีสามารถนําซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปจัดการอย่างถูกวิธี 
นอกจากน้ี ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล 

๓.๔ การกัดเซาะชายฝ่ัง 

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับท่ีค่อนข้างรุนแรง การกัดเซาะ
ชายฝั่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งชุมชนหรือแหล่ง
ท่องเท่ียว ระบบนิเวศ และทัศนียภาพ 

สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีพ้ืนท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ ๗๐๔.๔๔ 
กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีการดําเนินการแก้ไขแล้ว ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัด
เซาะท่ียังไม่ดําเนินการแก้ไข ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ๔๒.๑๗ กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัดเซาะน้อย ๙๕.๙๒ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีก ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก 
๑๕๔.๐๘ กิโลเมตร ซึ่งลดลงเป็นระยะทางกว่า ๘.๓๕ กิโลเมตร ท้ังน้ีส่วนใหญ่พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งทะเลไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยกเว้น จังหวัดตราด จันทบุรี และภาพรวมพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลอันดามันมีพ้ืนท่ีแนว
การกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึนมาก ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มี ๒๓ จังหวัดท่ีอยู่ติดชายฝั่งทะเล 
ต้ังแต่ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีสภาพปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งท่ีรุนแรงแตกต่างกันไป  โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล  สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม กระแสนํ้า นํ้าข้ึนนํ้าลง เป็น
ต้น  ส่วนอีกสาเหตุหน่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง การทําลายป่าชายเลน เป็นต้น 
เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจังหวัดท่ียังมีปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งเด่นชัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี  โดยมีระยะทางของชายฝั่งท่ี
มีการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ในขณะท่ีจังหวัดระยอง สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์



  -๙๑- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ธานี นราธิวาส ระนอง และพังงา พบกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทาง ๓-๙ กิโลเมตร จังหวัดท่ีมีการกัดเซาะ
ชายฝั่งอยู่เล็กน้อย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล มีระยะทางกัดเซาะชายฝั่งน้อย
กว่า ๒ กิโลเมตร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร และกรุงเทพมหานคร ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง 
เน่ืองจากมีการแก้ไขปัญหาครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  

เม่ือพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พบว่า แนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมลดลง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไขเพ่ิม
มากข้ึน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลือพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีก ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก ๑๕๔.๐๘ 
กิโลเมตร ลดลงเป็นระยะทางกว่า ๘.๓๕ กิโลเมตร  

ปัญหาและผลกระทบ การกัดเซาะชายฝั่งยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยพ้ืนท่ี
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ยังคงเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่าชายฝั่งทะเลอันดามัน สาเหตุปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งท่ีทําให้เกิดการพังทลายโดยท่ัวไปน้ัน ประกอบด้วย สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์  
และสาเหตุจากธรรมชาติ การสูญเสียสมดุลของการทดแทนตะกอนจากแผ่นดิน จากการสร้างเข่ือนหรือ 
ฝายก้ันแม่นํ้า รวมถึงการดูดทรายในแม่นํ้าเพ่ือใช้ในการก่อสร้างและการถมท่ี ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทําให้
ตะกอนท่ีไหลลงสู่ทะเลมีปริมาณน้อยลง มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (Hard solution) อาจเกิดการกัดเซาะ
พ้ืนท่ีชายฝั่งบริเวณต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นการขัดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนทําให้เกิดการรบกวนสมดุลของ
ตะกอนบริเวณชายฝั่ง นอกจากน้ี การขุดลอกร่องนํ้า นําตะกอนปากแม่นํ้าไปท้ิงยังบริเวณอ่ืน ยังเป็นการลด
ปริมาณของตะกอนท่ีควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่ง ประกอบกับการขุด
ลอกร่องนํ้าลึกเพ่ือเป็นช่องทางเดินเรือ ท่ีขวางก้ันการกระทบต่อการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณชายฝั่ง 
รวมถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบเรือ ท่อขนถ่ายสินค้า เป็นต้น เป็นสิ่งกีดขวางการพัดพาของ
กระแสนํ้าและตะกอนบริเวณชายฝั่ง ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางคลื่นอีกด้วย การขุดทราย 
ในทะเลท่ีอยู่ในอาณาบริเวณท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบการเคลื่อนย้ายตะกอนมาถมสร้างชายหาดเทียม 
(Beach nourishment) ซึ่งต้องมีการขุดทรายในทะเลจากสถานท่ีหน่ึงมาถมในบริเวณชายหาด ทําให้เกิดหลุม
ลึก ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการไหลของตะกอนมาเติมเต็มในหลุม และมีผลต่อเน่ืองถึงการพังทลายของชายฝั่ง
บริเวณใกล้เคียงท่ีอยู่ในระบบหรือการนําทรายไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝั่ง
อย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท ทําให้ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การบุกรุกทําลายพ้ืนท่ี 
ป่าชายเลน เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ทําให้แนวขอบชายฝั่งเปราะบางต่ออิทธิพลของคลื่นลม 
และการขุดลอกตะกอนดินออกนอกพ้ืนท่ี เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินชายฝั่งทะเล โดย
เปลี่ยนพ้ืนท่ีนากุ้งเป็นพ้ืนท่ีดักตะกอนดิน ถึงแม้ว่าการขุดตะกอนดินออกนอกพ้ืนท่ีน้ันไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของ
การกัดเซาะ แต่หากเกิดการกัดเซาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทําดังกล่าวจะทําให้เกิดการกัดเซาะทวีความรุนแรง
ย่ิงข้ึน เน่ืองจากตะกอนเลนท่ีจะมาเติมให้แก่ระบบนิเวศชายฝั่งถูกตักเก็บออกไปจากระบบซึ่งทําให้พ้ืนท่ีเสีย
สมดุล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยเฉพาะกรณีท่ีทําให้เกิดคลื่นลมแรง ท่ีแบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ 
ตามฤดูกาล และตามสภาพอากาศแปรปรวน  
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ท้ังน้ี สามารถจําแนกผลกระทบท่ีสําคัญได้ ๔ ประการ คือ (๑) ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
ได้แก่ ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการังท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากการกัดเซาะ
และเปลี่ยนแปลงการทับถมของตะกอนสูญเสียแนวชายหาดเดิมท่ีเคยมี เกิดตะกอนทับถมบนหญ้าทะเลและ
แนวปะการังอีกท้ังแนวป่าชายเลนท่ีถูกกัดเซาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมโทรมลง ทําให้เกิดความ
เสื่อมโทรมในแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง กระทบถึงสมดุลของระบบ
นิเวศในบริเวณน้ัน (๒) ด้านเศรษฐกิจ บริเวณชายฝั่งทะเลท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝั่งและความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะหาดท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นท่ีนิยม ทําให้ส่งผลกระทบถึงรายได้  อีกท้ังต้องดําเนินการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง ทําให้ต้องสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรจํานวนมาก (๓) ด้านสังคม ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐาน
บริเวณชายฝั่งทะเลในหลายพ้ืนท่ีประสบกับปัญหาการกัดเซาะ  ไม่สามารถอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเดิมต่อไปได้  
ต้องอพยพย้ายถ่ินไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม 
ศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชน และ (๔) ด้านคุณภาพชีวิต การกัดเซาะชายฝั่งท่ีรุนแรงส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียท่ีดิน ท่ีทํากิน และ
ท่ีอยู่อาศัย  ทําให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไม่มั่นคงในท่ีดินของ
ตนเอง และขาดความม่ันใจในการดําเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิตในอนาคต 
นอกจากน้ี การย้ายถ่ินฐานเพ่ือหนีปัญหาการกัดเซาะ ยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและเพ่ือน
บ้านห่างเหินไป รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ถนัด  จึงทําให้ชุมชนท่ีประสบกับปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งมีคุณภาพชีวิตด้อยลง 

การดําเนินงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ดังน้ี  

๑) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพ้ืนท่ี  ครอบคลุมชายฝั่งทะเลท่ัว
ประเทศ เพ่ือจําแนกความรุนแรงและนําเสนอทางเลือกในการจัดการปัญหา การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาชนท่ัวไป และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสาน
และบูรณาการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และได้ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนท่ีหาดโคลนด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตลอดจนปัจจุบันได้
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอรายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง 
กําหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการกัดเซาะชายฝั่ง  
และกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีให้มีการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร และติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่ง 
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๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศด้วยการจัดทําโครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการเป็นหลักในการคัดเลือกรูปแบบของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสม
ในแต่ละพ้ืนท่ี  

๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการดูแล รักษา  
และคุ้มครอง ป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอําเภอ ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน  
โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ท่ีชายตลิ่ง ท่ีป่าช้าทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตว์ 
และท่ีสาธารณะประจําตําบลหรือหมู่บ้าน เป็นต้น จึงมีบทบาทในการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เข่ือนหินท้ิง และกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ซึ่งประสานหน่วยงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีท่ีดูแล เพ่ือขอความร่วมมือด้านข้อมูล คําแนะนําปรึกษาและการ
สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น โดยเฉพาะเทคนิคท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งอาจจะเป็นเทคนิค
เดียวกันหรือผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกันก็ได้ การรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในระดับท้องถ่ิน กลุ่มอนุรักษ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมท้ังในระดับเครือข่าย 
ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

๔) กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบ 
การขนส่งและการพาณิชย์นาวี จึงมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการจัดทํา
โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม ได้แก่ การสร้างเข่ือนกันคลื่น
นอกชายฝั่ง รอดักทราย เข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและการฟ้ืนฟูชายหาด 
โดยการเติมทราย 

๕) กรมทางหลวงชนบท แม้เป็นหน่วยงานท่ีไม่ได้มีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง แต่ได้มีบทบาทในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือลดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อท่ีดินและทรัพย์สินของหน่วยงานตนเองดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างกําแพงป้องกัน
คลื่นริมชายหาด สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล เป็นต้น 

กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายทะเลต้ังอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนท่ี ๗,๓๙๓,๘๘๙ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๔,๘๕๓,๒๔๙ ไร่ พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาสูงจากระดับทะเลปานกลางเฉลี่ย ๔ เมตร 
ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย พ้ืนท่ีทางทิศตะวันตกเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายยาว
ทอดตัวในแนวเกือบเหนือใต้  มีชายฝั่งยาวท้ังหมด ๑๕๘.๕๓ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชายหาด (หาดทราย) 
ความยาว ๑๕๕.๓๑ กิโลเมตร หาดหิน ความยาว ๑.๕๒ กิโลเมตร และปากแม่นํ้า ความยาว ๑.๗๐ กิโลเมตร 
ครอบคลุมเขตอําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ และอําเภอ



  -๙๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทพา การสํารวจบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกองบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ชายฝั่งร่วมกับสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี ๖ (จังหวัดสงขลา)  

ชายฝั่งจังหวัดสงขลามีพ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง (มากกว่า ๕.๐๐ เมตรต่อปี) ประมาณ ๑๒.๐๕ กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีกัดเซาะปานกลาง (๑.๐๐-๕.๐๐ เมตรต่อปี) ประมาณ ๐.๗๕ กิโลเมตร พ้ืนท่ีกัดเซาะน้อย (น้อยกว่า 
๑.๐๐ เมตรต่อปี) ประมาณ ๔.๗๓ กิโลเมตร พ้ืนท่ีมีการดําเนินการแก้ไขแล้วประมาณ ๓๕.๗๒ กิโลเมตร 
บริเวณท่ีไม่พบการเปลี่ยนแปลง (พ้ืนท่ีสมดุล) ประมาณ ๙๖.๘๔ กิโลเมตร บริเวณท่ีมีการสะสมตัวของตะกอน
มาก (พ้ืนท่ีสะสมมาก) ประมาณ ๕.๒๓ กิโลเมตร พ้ืนท่ีปากแม่นํ้า ประมาณ ๑.๗๑ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีหาดหิน 
ประมาณ ๑.๕๒ กิโลเมตร  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๐) โดยท่ัวไปการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล แบ่งออกได้เป็น ๔ แนวทาง คือ (๑) การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ ได้แก่ 
การฟ้ืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการังและหญ้าทะเล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (๒) การแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง วิธีการน้ีเหมาะสําหรับบริเวณชายฝั่งท่ีมีชุมชนอาศัยไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกัด
เซาะท่ีไม่รุนแรง ได้แก่ การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด ไส้กรอกทราย และปักแนวไม้ไผ่กันคลื่น (๓) การ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม วิธีการน้ีเป็นการแก้ไขโดยการสลายพลังงานของ
คลื่นท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือช่วยดักตะกอนเลนทรายชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ี
เหมาะสําหรับบริเวณชายฝั่งท่ีมีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง แต่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 
ทําให้เกิดการกัดเซาะต่อเน่ือง ได้แก่ กําแพงป้องกันคลื่น (Seawall) คันดักทราย (Groin) เข่ือนกันคลื่น 
(Breakwater) เข่ือนกันทรายและคลื่น (Jetty) และหัวหาด (Head Land) และ (๔) การใช้มาตรการควบคุม
ทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้เหมาะสม ต้องใช้การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งในระยะต่อไป  
มีดังน้ี 

๑) ใช้มาตรการจูงใจและชดเชยท่ีเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน
หรือการถอยร่น (Relocation) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่บนแนวชายฝั่งท่ีกําลังเผชิญปัญหาการกัดเซาะ 
โดยมีการกําหนดระยะร่นถอย (Setback) เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 

๒) คุ้มครองพ้ืนท่ีชายฝั่งหรือชายหาดท่ียังไม่มีสิ่งก่อสร้าง โดยกําหนดประเภทหรือรูปแบบสิ่งก่อสร้างท่ี
ห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างและทยอยร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างท่ีรุกล้ําชายฝั่งบริเวณท่ีมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพ่ือให้การเคลื่อนท่ีของทรายเกิดความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ  

๓) กํากับและติดตามให้มีการบูรณาการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับจังหวัด และเพ่ิม
ความรู้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างย่ังยืน 

  



  -๙๕- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   



  -๙๖- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษารวบรวมข้อมูลข้างต้น สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย 

มาตรการและการดําเนินงานท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา และประเด็น
สิ่งแวดล้อมสําคัญ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๔.๑ สรุปสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

สรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบางสาขาท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึน ได้แก่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน 
พ้ืนท่ีป่าไม้ เป็นต้น ในขณะท่ี บางสาขามีสถานการณ์คงท่ี ได้แก่ จํานวนประชากรสัตว์ป่า ปริมาณฝนสะสม
และปริมาณนํ้าท่า เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีสถานการณ์น่าเป็นห่วง ได้แก่ ดิน
ปัญหา การค้าสัตว์ป่า สัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน ขยะทะเล ปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังปี เป็นต้น (ตารางท่ี ๓) 

ตารางท่ี ๓ สรุปสถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาขา สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์คงที ่ สถานการณ์น่าเป็นห่วง 
(๑) ทรัพยากรดินและ

การใช้ที่ดิน 
- พื้นที่เพาะปลูกเกษตร

อินทรยี์เพิ่มขึ้น 
 - พื้นที่ดินปัญหาที่เกดิตาม

สภาพธรรมชาตเิพิ่มขึ้น 
(๒) ทรัพยากรแร ่ - มูลค่าการผลิต การใช้แร่

ในประเทศลดลง 
  

(๓) พลังงาน - ปริมาณการผลิตพลังงาน
ขั้นต้นลดลง 

- ปริมาณการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึน้  

- ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดขีึ้น  

 - ปริมาณการนําเข้าพลังงาน
ขั้นต้นและการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 

(๔) ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า 

- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 
- จํานวนและพื้นที่ป่าชุมชน 

เพิ่มขึ้น 

  

(๕) ทรัพยากรนํ้า - ปริมาณนํ้าในอา่งเก็บนํ้า 
เพิ่มขึ้น 

- ปริมาณฝนสะสมรายปี
ใกล้เคียงค่าปกติ 

- ปริมาณนํ้าท่าใกล้เคียงปีที่
ผ่านมา 

 



  -๙๗- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาขา สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์คงที ่ สถานการณ์น่าเป็นห่วง 
(๖) ทรัพยากร 

ทางทะเลและ
ชายฝ่ัง 

- พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น  
- พื้นที่แนวปะการังเพิ่มขึ้น 

- ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็ม
จากธรรมชาติคงที ่

- จําวนวสัตวท์ะเลหายาก 
เกยตื้นเพิ่มขึ้น 

- สัดส่วนขยะพลาสติก 
ในทะเลมากที่สุด 

(๗) ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

  - ชนิดพันธุ์ต่างถิน่ที่รกุราน
แล้วเพิ่มขึ้น 

(๘) สถานการณ์มลพิษ - คุณภาพนํ้าผิวดินดีขึ้น 
- การใช้ประโยชน์จากขยะ

มูลฝอยเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณของเสียอันตราย

ลดลง 

- ระดับเสียงยังคงอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

- คุณภาพอากาศเกิน
มาตรฐานในพื้นที่เมือง
หนาแน่นและเขต
อุตสาหกรรม 

- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ต่อคนเพิ่มขึ้น 

- การนําเข้าสารอนัตราย
เพิ่มขึ้น 

(๙) ส่ิงแวดล้อมเมือง
และชุมชน 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวตอ่คน
ในกรุงเทพฯ เพิม่ขึ้น 

- จํานวนชุมชนแออัดใน
กรงุเทพฯ ลดลง 

  

(๑๐) ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

- จํานวนเหตกุารณ์ภัยพิบัติ
ลดลง 

- สถานภาพแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ (ภูเขา 
นํ้าตก ธรณีสัณฐานและภูมิ
ลักษณวรรณา ถ้ํา) ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัดี  

 

(๑๑) การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

- จํานวนเหตกุารณ์ภัยพิบัติ
ลดลง 

- อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีคงที่ 
- ค่าเฉล่ียระดับนํ้าทะเลคงที ่

 

 

  



  -๙๘- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.๒ การคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ แนวโน้มในระยะสั้น 
ซึ่งเป็นสถานการณ์เร่งด่วนท่ีต่อเน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
และแนวโน้มในระยะยาว เป็นสถานการณ์ในอนาคตท่ีมีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของปัจจัยขับ
เคลื่อนท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้ัน   

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา และประเด็นสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจากข้อมูลย้อนหลังท่ีผ่านมา พบว่ามีสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง ควรเร่ง
แก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะสั้น ดังน้ี  

๑) ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ยังคงเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น มีการเผาวัสดุทางการเกษตรในท่ีโล่งเป็นบริเวณ
กว้าง รวมถึงพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง 
PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อีกท้ังมีสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พบว่า มีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในท่ีโล่งและ 
ไฟไหม้ป่า  ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยท่ีเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเย่ือบุตาอักเสบ 
และโรคผิวหนัง และยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและขนส่ง  
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ และผลกระทบต่อการท่องเท่ียวท่ีเป็นเศรษฐกิจสําคัญของ
ประเทศ  แนวทางการแก้ปัญหา ควรแบ่งการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  ออกเป็นปัญหาจากภาค
การเกษตรและการเผาป่า ปัญหาจากการจราจรในเขตเมือง และปัญหาจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเข้มงวดต่อการกระทําผิด ขณะเดียวกัน ควรส่งเสริมการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้มากข้ึน  ส่งเสริมทางเลือกในการเดินทางและเลือกซื้อ
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีซึ่งไม่มีจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระยะไกล  และมีศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์และสื่อสารอย่างมีเอกภาพ 
โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการเร่งด่วน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเชียงใหม่ 

๒) ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเกิดข้ึนประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จากการขยายตัวของเมืองและการท่องเท่ียว  คิดเป็นอัตราการเกิดขยะต่อคนต่อวัน 
ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แม้รัฐบาลจะประกาศให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ เร่งรัด
ให้มีการนําขยะไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ขณะท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ดําเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการเทกอง เผาในท่ีโล่งแจ้ง และใช้
เตาเผาขนาดเล็กท่ีไม่มีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี ขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่าคร่ึงหน่ึงยัง
ประกอบไปด้วยขยะอินทรีย์เป็นจํานวนมาก เกิดอุปสรรคในการกําจัดด้วยการเผา หากมีการตกค้างจะส่งกลิ่น
รบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของพาหะนําโรค  แนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน จําเป็นต้องลดขยะต้น
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ทางอย่างจริงจัง มีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและแหล่งกําเนิดขยะขนาดใหญ่ เสนอทางเลือกท่ีง่าย สา
มาถทําได้สะดวกและสมํ่าเสมอ ลดค่าใช้จ่าย นําขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีและเหมาะสมกับประเภทขยะ 
โดยให้ความสําคัญกับการจัดการขยะอินทรีย์ท่ีมีสัดส่วนกว่าคร่ึงหน่ึงของปริมาณขยะท้ังหมด ในพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวและเมืองใหญ่ ซึ่งมีประชากรและกิจกรรมหนาแน่น มีปริมาณขยะเกิดข้ึนจํานวนมาก แต่ยังมีปัญหา
ขยะตกค้าง โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการเร่งด่วน ได้แก่ ชลบุรี  สงขลา  และสมุทรปราการ  

๓) ความเสื่อมโทรมของดิน มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดินปัญหาจากสาเหตุตามสภาพธรรมชาติ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยังมีความเสื่อมโทรมดินจากกิจกรรมของมนุษย์และการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสม หรือ
ใช้ประโยชน์อย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งยังขาดข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาและพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม หาก
วิเคราะห์จากข้อมูลด้านการขยายตัวของเมือง การนําเข้าสารอันตรายทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน ย่อมส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียพืชพรรณปกคลุมดิน การตกค้างของสารเคมีในดิน ทําให้ดินมีความเสื่อมโทรม สูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ มีคุณสมบัติไม่เหมาะกับการเพาะปลูกอันเป็นภาคการผลิตท่ีสําคัญของประเทศ  
แนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน จําเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสะท้อน
สถานการณ์และกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม  ในการป้องกัน ยับย้ัง และชะลอการเสื่อมโทรมของท่ีดิน  
โดยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของดิน ปรับคุณสมบัติทางกายภาพ และทาง
เคมีของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด โดยเฉพาะบริเวณดินเค็มชายฝั่งทะเล ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ดินเน้ือทรายจัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  
ดินค่อนข้างเป็นทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา และดินเหนียวและ
ดินร่วนในบริเวณภาคกลางของประเทศ ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 
สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินการเร่งด่วน ซึ่งมีสภาพดินปัญหาแตกต่างกันและมีการขยายตัวของการพัฒนา ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และนครปฐม 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีผลเกิดจากปัจจัยขับเคลื่อน
และแรงกดดันต่าง ๆ จําแนกออกได้เป็นด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
นโยบาย  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

๑) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริโภค และการขยายตัวของชุมชนและเมือง จะส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากร นํ้า และพลังงานเพ่ิมมาก
ข้ึน จําเป็นต้องมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ป้องกัน
ความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัด และความไม่เท่าเทียมในสังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และหากมีความ
ต้องการบริโภคเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพสังคมผู้สูงอายุ  ก็จะส่งผลให้การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บางอย่าง
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน จะก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตตามมา ซึ่งจําเป็นต้องมีระบบการจัดการท่ีดี  ใน
ขณะเดียวกัน สังคมจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ต่ืนตัว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม 
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ผ่านสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากข้ึนในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสในสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการสื่อสารท่ีดี เข้าใจได้ง่าย 
มีความน่าเช่ือถือ และเสนอทางเลือกในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมในแต่ละพ้ืนท่ี 

๒) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีด้านพลังงาน การผลิต และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและการนําระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนและกระบวนการผลิต มีแนวโน้มขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน และมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งควรส่งเสริมให้มีการรูปแบบดังกล่าวแพร่หลายในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มในการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในติดตามและประเมิน
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ ซึ่งจะทําให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความรวดเร็วมากข้ึน 

๓) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการขยายตัวทางการท่องเท่ียว มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน แม้จะมีการชะลอตัวในบางช่วงเวลาและ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ แต่การเพ่ิมกําลังการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว ได้ส่งผลให้เกิดความแออัดของแรงงานในพ้ืนท่ีแหล่งผลิต เกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะ
การลดลงของราคานํ้ามันในช่วงท่ีผ่านมา เป็นตัวเร่งให้มีการผลิตเพ่ิมข้ึน มีผลต่อการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคานํ้ามันจะมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต จากภาวะการขาดแคลนนํ้ามัน
และปัญหาระหว่างประเทศของผู้ผลิตนํ้ามันส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 

๔) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดิน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังต่อถ่ินท่ีอยู่อาศัยและการดํารงชีวิต ทําให้ชนิดพันธ์ุท่ีมีความอ่อนไหวหรือไม่
สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง จะมีแนวโน้มค่อย ๆ สูญพันธ์ุไปจากแหล่งธรรมชาติ หากไม่
มีเร่งจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่วนความรุนแรงและความถ่ีของภัยธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน จะสร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพ่ิมข้ีน  ท้ังพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีลาดชัน และ
ในเขตเมือง นอกจากน้ี ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานท่ีมีอยู่จํากัด ส่งผลต่อการแข่งขันของภาค
ธุรกิจเอกชน ทําให้มีแนวโน้มในการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ ทดแทนสินค้าเดิมและนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
มากข้ึน  
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๕) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจัยด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ จะมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนแม่บทต่าง ๆ 
เน่ืองจากมีระบบงบประมาณ นโยบายและแผนต่าง ๆ เป็นกลไกสนับสนุนและถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ อาจมีประเด็นใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม หรือทําให้การดําเนินงานท่ีผ่านมาไม่มีความต่อเน่ือง  รวมท้ังมีโอกาสริเร่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อาทิ โครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern 
Economic Corridor)  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ในการแก้ไขปัญหาท่ีมี
ความคาบเก่ียวระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาขยะทะเล ขณะท่ีศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ยังคงเป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีความซับซ้อน ทําให้ต้องอาศัย
นโยบายและมาตรการในระดับประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในท้องถ่ิน  

๔.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ  ได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  พร้อมกับพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) และแผนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ซึ่งมุ่งสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การ
เสนอมาตรการระยะสั้น ในช่วง ๑-๒ ปี และมาตรการระยะยาวในช่วง ๓-๑๐ ปี ดังน้ี 

มาตรการระยะสั้น  ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังน้ี 

๑) การแก้ไขสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง 

  จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้สรุปสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงซึ่งควรเร่งแก้ปัญหา ๓ 
ประเด็น ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน กล่าวคือ ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีเขตเมืองใหญ่และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมยังคงน่าเป็น
ห่วง หากเกิดภาวะสภาพอากาศน่ิงจะทําให้ฝุ่นละออง PM2.5 ไม่สามารถลอยตัวข้ึนสูงได้ ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ 
มีความรุนแรงมากข้ึน ควรลดปัญหาท่ีแหล่งกําเนิด  และดําเนินมาตรการอ่ืน ๆ ควบคู่กัน  ส่วนปัญหาขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้มีแนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ มีปัญหาด้านสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่
ดําเนินการไม่ถูกต้องและมีข้อจํากัดในการหาสถานท่ีใหม่ เน่ืองจากถูกต่อต้านจากประชาชน ควรลดและ
ควบคุมขยะต้นทางอย่างจริงจังโดยมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนท่ีและสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป 
โดยให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเท่ียวและเมืองใหญ่ สําหรับปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน มีท้ังดินปัญหาตาม
สภาพธรรมชาติและความเสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมและการสะสมของสารอันตรายทางการเกษตร  
ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านสภาพความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบ และระบุพ้ืนท่ีให้ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 



  -๑๐๒- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลักเก่ียวกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเมืองใหญ่และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ได้แก่ 
กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในพ้ืนท่ีปริมณฑล  กรมการขนส่งทางบก และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลักเก่ียวกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และกรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานรับผิดชอบหลักเก่ียวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ได้แก่ กรม
พัฒนาท่ีดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร  

๒) การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการท่ีได้รับการเสนอแนะเชิงนโยบายมาต้ังแต่
พ.ศ. ๒๕๖๑ เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาระบบข้อมูล
สิ่งแวดล้อมควรประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมตามตัวช้ีวัดของแผนต่าง ๆ ข้อมูล 
องค์ความรู้และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยในการระบุปัญหา การตัดสินใจ การกํากับและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานแล้ว ยังจะช่วยสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ ๆ ของประเทศ  นอกจากน้ี ควรมีระบบข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินซึ่งเป็นประเด็น
สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ เพ่ือสะท้อนสถานการณ์และกําหนดมาตรการป้องกันและยับย้ังการเสื่อมโทรมของท่ีดิน   
และฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของดินท่ีเหมาะสมต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาท่ีดิน และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

๓) การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการรองรับทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ี  เพ่ือเสนอทางเลือกใน
การตัดสินใจท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กพย.) มีมติเห็นชอบในหลักการการกําหนด
ประเภทของแผนและพ้ืนท่ีท่ีควรทํา SEA ในเบ้ืองต้น ได้แก่ แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและ
ปิโตรเลียม แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ ผังเมือง แผนบริหารจัดการลุ่มนํ้าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล แผนพัฒนา
พ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ อย่างไรก็ตาม SEA ยังไม่ถูกนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง จึงควรเร่งส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้อง ให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้วยการพัฒนาคู่มือ การฝึกอบรม 
และการพัฒนาผู้เช่ียวชาญ ให้สามารถสนับสนุนการนํา SEA มาใช้กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แผนงาน และ
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐ เพ่ือให้มีทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   



  -๑๐๓- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรการระยะยาว ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ดังน้ี 

๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิด 
การผลิตและการบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี ควร
ส่งเสริมให้เกิดการตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูง
ท่ีสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสินค้าและบริการเหล่าน้ันเพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ท้ัง
ทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้า การเดินทาง การใช้บริการต่าง ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการให้ข้อมูล
และจูงใจผู้บริโภคอย่างชัดเจนเก่ียวกับประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดจากการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ  
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดและจัดการขยะและของเสียอันเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญได้ด้วย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ  

๒) การส่งเสริมระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีการสร้างกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการผลักดัน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่ง
มอบสินค้าหรือบริการตามท่ีกําหนดและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการผลิตและบริการ โดย
พิจารณาตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการ การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิต
และผู้บริโภคหันมาใส่ใจผลิตภัณฑ์และบริการท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการแข่งขันกันปรับปรุง
คุณภาพสินค้าหรือบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแทนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  จึงจําเป็นต้องมีนโยบายและกําหนด
เป้าหมายและการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมและวัดผลได้  ผลักดันให้ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างเอ้ือต่อตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและบริการ 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมบัญชีกลาง   

๓) การศึกษาและพัฒนาระบบการอนุญาตปล่อยมลพิษ 

การศึกษาและพัฒนาระบบการอนุญาตปล่อยมลพิษ เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ได้ตระหนักและดูแลเร่ืองสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมหรือจากเขตอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการสนับสนุน
นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวแบบย่ังยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีให้ความสําคัญในด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมควบคู่กัน โดยควรมีองค์กรกลางท่ีมีใบอนุญาตทําการตรวจสอบ รับรอง และ
รายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  รวมท้ังกําหนดมาตรการลงโทษผู้ปล่อยมลพิษหรือลักลอบท้ิงของเสีย



  -๑๐๔- 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อันตราย กําหนดความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่ภาวะปกติ  พร้อมทบทวน
การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับมลพิษและศักยภาพ 
ในการจัดการมลพิษของแต่ละพ้ืนท่ี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ 

๔) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน   

การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เป็นแนวคิดเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนําทรัพยากรท่ีถูกใช้แล้วให้กลับมาแปรรูปและนํากลับไปใช้ได้อีก
ในอนาคต เป็นการช่วยแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขนาดจากการขยายตัวของการบริโภค รวมท้ังช่วยจัดการ
ปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยควรผลักดันให้มีการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้มากข้ึน ท้ังทางด้านภาษีสิ่งแวดล้อมและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเปลี่ยนขยะหรือเศษวัสดุ 
เหลือใช้ให้เป็นพลังงาน ส่งเสริมการดําเนินงานท่ีใช้วัตถุดิบเพ่ือการผลิตให้มีการสูญเสียหรือกลายเป็นวัสดุ 
เหลือใช้น้อยท่ีสุด หรือสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 

๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพ่ือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระหว่างกัน และร่วมกันสร้างความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดเสรี และเป็นการสร้างกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการค้าร่วมกัน เกิดการประสาน
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นําไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนท่ีดีข้ึน รวมท้ังกระตุ้นและ
เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขยะ
ทะเล  สิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในพ้ืนท่ีและ
ระหว่างพ้ืนท่ี   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นหน่วยประสานของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมพัฒนาท่ีดิน และกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย 
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