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นำำ�ไปใช้้ประกอบการกำำ�หนดนโยบาย แผน และการแปลงไปสู่่�การปฏิิบััติิเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
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สััดส่่วนการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น จำำ�แนกตามประเภทพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น จำำ�แนกตามประเภทพลัังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

หน้า
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓
๔๕
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๖๘
๗๕
๗๖
๗๗
๗๙
๘๐
๘๑
๘๓
๙๐
๙๒
๙๒
๙๗
๙๘
๙๙
๙๙

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รููปที่่� ๒.๑๕
รููปที่่� ๒.๑๖

ค่่าความเข้้มข้้นของการใช้้พลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ค่่าความยืืดหยุ่่�นของการใช้้พลัังงานต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๑๐๓
๑๐๓

รููปที่่� ๒.๑๗
รููปที่่� ๒.๑๘
รููปที่่� ๒.๑๙

แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: พลัังงาน
พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
พื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��ฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓
แผนที่่�แสดงคุุณภาพน้ำำ��บาดาลทั้้�งประเทศ
แผนที่่�แสดงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาลในช่่วง ๔ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
แผนที่่�แสดงระดัับน้ำำ��บาดาลจากผิิวดิิน ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรััพยากรน้ำำ��
ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
จำำ�นวนสััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ และ
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
การจััดการขยะมููลฝอยของจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
จำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์มีีป่่าที่่�ถููกคุุกคาม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
เฉลี่่�ยรายปีีและค่่าเฉลี่่�ยรายพื้้�นที่่� พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
เฉลี่่�ยรายปีีและค่่าเฉลี่่�ยรายพื้้�นที่่� พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
ปริิมาณก๊๊าซโอโซน เฉลี่่�ย ๑ ชั่่�วโมงสููงสุุด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่�ริิมถนนในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่�ทั่่�วไปในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่�ริิมถนนในต่่างจัังหวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่�ทั่่�วไปในต่่างจัังหวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๑๐๗
๑๐๘
๑๒๒

รููปที่่� ๒.๒๐
รููปที่่� ๒.๒๑
รููปที่่� ๒.๒๒
รููปที่่� ๒.๒๓
รููปที่่� ๒.๒๔
รููปที่่� ๒.๒๕
รููปที่่� ๒.๒๖
รููปที่่� ๒.๒๗
รููปที่่� ๒.๒๘
รููปที่่� ๒.๒๙
รููปที่่� ๒.๓๐
รููปที่่� ๒.๓๑
รููปที่่� ๒.๓๒
รููปที่่� ๒.๓๓
รููปที่่� ๒.๓๔
รููปที่่� ๒.๓๕
รููปที่่� ๒.๓๖
รููปที่่� ๒.๓๗
รููปที่่� ๒.๓๘
รููปที่่� ๒.๓๙

๑๒๓
๑๒๗
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๔๔
๑๔๕
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๗
๑๖๖
๑๗๐
๑๗๕
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๘
๑๘๙

สารบัญรูป (ต่อ)
รููปที่�่ ๒.๔๐
รููปที่�่ ๒.๔๑
รููปที่�่ ๒.๔๒
รููปที่�่ ๒.๔๓
รููปที่�่ ๒.๔๔
รููปที่�่ ๒.๔๕
รููปที่�่ ๒.๔๖
รููปที่�่ ๒.๔๗
รููปที่�่ ๒.๔๘
รููปที่�่ ๒.๔๙
รููปที่�่ ๒.๕๐
รููปที่�่ ๒.๕๑
รููปที่�่ ๒.๕๒
รููปที่�่ ๒.๕๓
รููปที่�่ ๒.๕๔
รููปที่�่ ๒.๕๕
รููปที่�่ ๒.๕๖
รููปที่�่ ๒.๕๗
รููปที่�่ ๒.๕๘
รููปที่�่ ๒.๕๙
รููปที่�่ ๒.๖๐
รููปที่�่ ๒.๖๑
รููปที่�่ ๒.๖๒
รููปที่�่ ๒.๖๓

แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
มลพิิษทางอากาศและเสีียง
แนวโน้้มสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
คุุณภาพนํ้้�าในเเหล่่งนํ้้�าผิิวดิิน พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวโน้้มสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่�งทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
คุุณภาพน้ำำ��ทะเลและชายฝั่่�ง ปีี ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: คุุณภาพน้ำำ��
ปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนที่่�เกิิดขึ้้�น การนำำ�กลัับมาประโยชน์์ใหม่่
การกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง และไม่่ถููกต้้อง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการนำำ�เข้้า-ส่่งออกเศษพลาสติิก พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
สถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยชุุมชนและสถานีีขนถ่่ายที่่�เปิิดดำำ�เนิินการ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อ จำำ�แนกรายเดืือน ระหว่่างเดืือนมกราคม ๒๕๖๓
ถึึง มิิถุุนายน ๒๕๖๔
ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม จำำ�แนกรายเดืือน
ระหว่่างเดืือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึึง มิิถุุนายน ๒๕๖๔
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย มููลฝอยติิดเชื้้�อ และสารอัันตราย
จำำ�นวนและสััดส่่วนประชากรของผู้้�อยู่่�ในเขตเมืือง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓
จำำ�นวนและสััดส่่วนพื้้�นที่่�สีีเขีียวในกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
ผลการติิดตามการประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ��  พ.ศ. ๒๕๖๓
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายเดืือนและรวมทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๖๓
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยรายเดืือนและรวมทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๖๓
ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลสััมพััทธ์์ ณ สถานีีตรวจวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

หน้า
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๖
๒๑๗
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๙
๒๓๑
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๓๙
๒๔๐

สารบัญรูป (ต่อ)
รููปที่่� ๒.๖๔

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทยจำำ�แนกตามภาคส่่วน
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๙
แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ
กระบวนการผลิิตไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ กรณีีศึึกษา เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
สภาพภููมิิประเทศและลำำ�น้ำำ��สาขาในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง
ปริิมาณการให้้น้ำำ��ของชั้้�นหิินในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง
ทรััพยากรป่่าไม้้ในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง
พััฒนาการของการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ของบ้้านธารมะยม
รููปแบบการบริิหารจััดการกรณีีพบผู้้�ป่่วยโควิิด 19 ของเทศบาลเมืืองศรีีราชา

รููปที่่� ๒.๖๕
รููปที่่� ๓.๑
รููปที่่� ๓.๒
รููปที่่� ๓.๓
รููปที่่� ๓.๔
รููปที่่� ๓.๕
รููปที่่� ๓.๖

หน้า
๒๔๑
๒๕๐
๒๕๗
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๓
๒๖๕

สารบัญตาราง
ตารางที่�่ ๑.๑
ตารางที่�่ ๒.๑
ตารางที่�่ ๒.๒
ตารางที่�่ ๒.๓
ตารางที่�่ ๒.๔
ตารางที่�่ ๒.๕
ตารางที่�่ ๒.๖
ตารางที่�่ ๒.๗
ตารางที่�่ ๒.๘
ตารางที่่� ๒.๙
ตารางที่�่ ๒.๑๐
ตารางที่�่ ๒.๑๑
ตารางที่�่ ๒.๑๒
ตารางที่�่ ๒.๑๓

งบประมาณรายจ่่ายเพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พื้้�นที่่�การสููญเสีียดิินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
พื้้�นที่่�ประเทศไทยจำำ�แนกตามประเภทการใช้้ที่่�ดิิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑
จำำ�นวนเกษตรกรและพื้้�นที่่�เพาะปลููกเกษตรอิินทรีีย์์ ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย จำำ�แนกตามชนิิดพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการใช้้พลัังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนต่่อการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของประเทศไทย จำำ�แนกตามสาขาเศรษฐกิิจ
ในภาคพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
เปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในแต่่ละภููมิิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
พื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓
ผลการอนุุมััติิโครงการป่่าชุุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๔ (ณ วัันที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔)
สถิิติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
สถิิติิการดัับไฟป่่าทั่่�วประเทศของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
แยกรายภาค ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สถิิติิการดัับไฟป่่าทั่่�วประเทศของกรมป่่าไม้้ แยกรายภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๖๙
๗๘
๘๒
๘๖
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๔
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่�่ ๒.๑๔ จำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสม (Hotspot) ทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม
ตารางที่�่ ๒.๑๕ สถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๑๖ สถิิติิคดีีตรวจปราบปรามการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่า พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๑๗ ปริิมาณน้ำำ��ท่่าในประเทศไทยจำำ�แนกตามภููมิิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๑๘ ปริิมาณน้ำำ��กัักเก็็บในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
ตารางที่�่ ๒.๑๙ ปริิมาณน้ำำ��กัักเก็็บในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
ตารางที่�่ ๒.๒๐ ปริิมาณน้ำำ��บาดาลในบ่่อสัังเกตการณ์์ ๒๗ แอ่่งน้ำำ��บาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๒๑ ความต้้องการใช้้น้ำำ��ทั้้�งประเทศ ทั้้�งน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��บาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔
ตารางที่�่ ๒.๒๒ ศัักยภาพของน้ำำ��ต้้นทุุนในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ��ฝน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่�่ ๒.๒๓ ปริิมาณน้ำำ��ใช้้การของแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ��ฝน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่�่ ๒.๒๔ การจััดสรรน้ำำ��ในช่่วงฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ และช่่วงฤดููฝน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตารางที่�่ ๒.๒๕ จำำ�นวนบ่่อน้ำำ��บาดาลและปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาลของเอกชนที่่�ได้้รัับอนุุญาตทั้้�งประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๒๖ พื้้�นที่่�วิิกฤตอุุทกภััย ภััยแล้้ง และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่�่ ๒.๒๗ สถิิติิความเสีียหายจากสถานการณ์์อุุทกภััย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๒๘ สถิิติิความเสีียหายจากสถานการณ์์ภััยแล้้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๒๙ ผลการประเมิินผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่่�งยืืน (MSY) และปริิมาณการลงแรงประมง
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๓๐ ปริิมาณและมููลค่่าสััตว์์น้ำำ��เค็็ม จำำ�แนกตามวิิธีีทำำ�การประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๓๑ สถานภาพของแหล่่งหญ้้าทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๓๒ ขนาดพื้้�นที่่�แนวปะการัังและสถานภาพของแนวปะการััง พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๓๓ สรุุปสถานภาพการกััดเซาะชายฝั่่�งทะเล ๒๓ จัังหวััด พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่�่ ๒.๓๔ จำำ�นวนพรรณพืืชและสถานภาพชนิิดพัันธุ์์�พืืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔
ตารางที่�่ ๒.๓๕ สััตว์์ป่่าที่่�ได้้รัับการประเมิินสถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๒.๓๖ เหตุุภััยพิิบััติิธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ตารางที่�่ ๓.๑ ประเภทเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า ผลกระทบ และข้้อดีีและข้้อจำำ�กััด
ตารางที่�่ ๓.๒ ข้้อมููลประเภทและปริิมาณขยะของเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
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บทสรุุป
ผู้้�บริิหาร

บทสรุุปผู้้�บริิหาร
๑. ภาพรวมการเปลี่่�ยนแปลง

การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีอััตราขยายตััวลดลงร้้อยละ ๖.๑ หดตััวลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด 19 ในประเทศไทยและทั่่�วโลก เกิิดภาวะการค้้าโลกหดตััวลง เกิิดการชะงััก
ของภาคการผลิิตทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ จนทำำ�ให้้มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศลดลง ซึ่่�งใน พ.ศ. ๒๕๖๓
มููลค่า่ การลงทุุนจากต่่างประเทศลดลง และมููลค่า่ การนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึึงมููลค่า่ การส่่งออก
สิินค้้าหดตััวลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยยัังอยู่่�ในภาวะได้้ดุุลการค้้าจากมููลค่่าการส่่งออกมากกว่่า
มููลค่่าการนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศ จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวประเทศไทยลดลง ทำำ�ให้้
มีีรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยวลดลง ประเทศไทยมีีประชากรประมาณ ๖๖.๑๙ ล้้านคน มีีสััดส่่วนของประชากรวััยแรงงาน
และวััยสููงอายุุมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�ประชากรวััยเด็็กมีีแนวโน้้มลดลง ด้้านรายได้้เฉลี่่�ยของครััวเรืือนลดลงและครััวเรืือน
มีีรายจ่่ายลดลงด้้วย รวมทั้้�งอััตราการว่่างงานมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
สถานการณ์์และการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลกและระดัับภููมิิภาค พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อุุณหภููมิิ
เฉลี่่�ยของโลกมีีค่่าสููงกว่่าอุุณหภููมิิในยุุคอุุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๒ ± ๐.๑ องศาเซลเซีียส ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�น้ำำ��แข็็งในทะเลอาร์์คติิกลดลงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��สุุด ประกอบกัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศมีีความเข้้มข้้นสููงขึ้้�น
เป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิรุุนแรงขึ้้�น รวมถึึงผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศด้้านอื่่�น
เช่่น การเกิิดคลื่่น� ความร้้อน ภาวะฝนแล้้ง น้ำำ��ท่ว่ ม ภััยแล้้ง ไฟป่่า การเกิิดพายุุหมุุนเขตร้้อน โดยพายุุไซโคลนมีีความถี่่ม� ากขึ้้น�
การขาดแคลนน้ำำ��จากปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากร และแหล่่งน้ำำ��เสื่่�อมโทรมจากการปนเปื้้�อน
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มลพิิษเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�ป่่า สััตว์์ป่่า และความหลากหลายทางชีีวภาพ ขณะที่่�ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรค
โควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ ภาคธุุรกิิจและเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ทำำ�ให้้คนเสีียชีีวิิตจำำ�นวนมาก
หลายประเทศมีีมาตรการเข้้มงวดในการเดิินทาง ส่่งผลให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจลดลง ทำำ�ให้้มีีการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกลดลง แต่่การใช้้วััสดุทีุ่ ่�ใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�งเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงมููลฝอยติิดเชื้้�อมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
การบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มของประเทศไทย มีีทิิศทางการพััฒนาไปสู่่�เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable Development Goals; SDGs) การดำำ�เนิินงานตามอนุุสัญ
ั ญาและข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศด้้ า นทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�ง แวดล้้ อ ม และมีีมาตรการสนัั บ สนุุ น การบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อมด้้านการเงิินการคลััง และการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายที่่นำ� ำ�ไปบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
จำำ�นวน ๗๒,๓๘๑.๘๔ ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๒.๑๙ ของงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรายสาขา

สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ จำำ�นวน ๑๑ สาขา ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔
สรุุปได้้ดัังนี้้�
๑) ทรััพยากรดิิน พบว่่า ดิินตื้้น� เกิิดขึ้้น� ครอบคลุุมพื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่ของประเทศ และส่่วนใหญ่่มีีระดัับความสมบููรณ์์ต่ำำ�� 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีเพิ่่�มขึ้้น� แต่่ปริิมาณการนำำ�เข้้าวััตถุุอันั ตรายทางการเกษตรลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่่�อเปรีียบเทีียบการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีและวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กัับช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีี และวััตถุุอันั ตรายทางการเกษตร เพิ่่�มขึ้้น� การใช้้ที่ดิ่� นิ พบว่่า การใช้้
ที่่�ดิินส่่วนใหญ่่ถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรมมากที่่�สุุด และรััฐบาลได้้ส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีี
และวััตถุุอัันตรายทางการเกษตร โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้มีีการรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์แก่่เกษตรกร
๘๓,๘๕๔ ราย พื้้� น ที่่� เ พาะปลูู ก เกษตรอิิ น ทรีีย์์ ๗๑๕,๓๕๑.๒๒ ไร่่ เพิ่่� ม ขึ้้� น จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่่ ว ยงานที่่�เ กี่่�ย วข้้ อ ง
ได้้จััดทำำ�โครงการปรัับปรุุง ฟื้้�นฟูู และอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ�� การฟื้้�นฟููดิินที่่�มีีปััญหา การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ดิินที่่�มีีปััญหา
การจััดตั้้�งธนาคารปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการพััฒนาที่่�ดิินให้้กัับหมอดิินอาสาและเกษตรกร การไถกลบ
และการผลิิตปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เพื่่�อป้้องกัันหมอกควัันไฟป่่าในพ�นที่่�เกษตรเเละพื้้�นที่่� ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ
๒) ทรััพยากรแร่่ พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริิมาณการผลิิต การใช้้ และการส่่งออกแร่่ลดลง ยกเว้้นการนำำ�เข้้าแร่่
มีีการนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�งแร่่ที่่�มีีปริิมาณการผลิิตและการใช้้สููงสุุดคืือ หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง แร่่ที่่�มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงสุุด คืือ ถ่่านหิินสำำ�หรัับนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง และแร่่ที่่�มีีปริิมาณ
การส่่งออกสููงสุุดคืือ แร่่ยิิปซััม ขณะที่่�มููลค่่าการผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกแร่่ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้้�งนี้้�
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ ทำำ�ให้้ราคาวััตถุุดิิบแร่่ในตลาดโลกลดลง เนื่่�องจาก
ความต้้องการใช้้งานแร่่ลดลง การประกาศปิิดเหมืืองชั่่ว� คราวในหลายประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการผลิิตแร่่ในตลาดโลก
แต่่ไม่่กระทบกัับอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ของประเทศ เนื่่อ� งจากประเทศไทยไม่่มีีเหมืืองแร่่ขนาดใหญ่่ที่ผ่� ลิิตแร่่เพื่่อ� การส่่งออกไป
ต่่ า งประเทศ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ สำำ� รวจและประเมิิ น ศัั ก ยภาพทรัั พ ยากรแร่่ และการศึึกษาเชิิ ง วิิ ช าการเพื่่� อ วิิ จัั ย
และพััฒนาเทคโนโลยีีในการรีีไซเคิิลเพื่่อ� พััฒนาของเสีียเป็็นแหล่่งทรััพยากรทดแทนด้้านแร่่และโลหะ รวมถึึงส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
เหมืืองแร่่ดำำ�เนิินกิิจการบนหลัักธรรมาภิิบาลและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
๓) พลัังงาน การผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้นลดลง จากการผลิิตคอนเดนเสทและก๊๊าซธรรมชาติิ และมีีการนำำ�เข้้า (สุุทธิิ)
พลัังงานขั้้น� ต้้นเพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนใหญ่่เป็็นการนำำ�เข้้าน้ำำ��มันั ดิิบ ถ่่านหิิน และก๊๊าซธรรมชาติิและก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
ส่่วนการใช้้พลัังงานขั้้น� สุุดท้้ายลดลง ส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้น้ำำ��มันั สำำ�เร็็จรููป ไฟฟ้้า และพลัังงานหมุุนเวีียน สำำ�หรัับการใช้้พลัังงาน
ทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียนลดลง เนื่่�องจากความต้้องการใช้้พลัังงานในประเทศลดลง หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ขัับเคลื่่�อน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก เพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน พลัังงานสะอาด
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ส่่งเสริิมการติิดตั้้ง� ระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ การผลิิตพลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพ ส่่งเสริิม
การผลิิตพลัังงานชีีวมวล และขยะชุุมชน
๔) ทรััพยากรป่่าไม้้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่่อนข้้างคงที่่�จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาครััฐได้้ส่่งเสริิมการจััดตั้้�งป่่าชุุมชน
ทำำ�ให้้ ภาคเหนืือมีีพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชนมากที่่�สุุด สำำ�หรัับสถิิติิการบุุกรุุกพื้้�นที่่� ป่่าสงวนแห่่งชาติิ และพื้้�นที่่� ป่่าอนุุ รัักษ์์ มีีจำำ�นวน
คดีีบุุกรุุกลดลง และพื้้�นที่่�ที่่�ถููกบุุกรุุกลดลง และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีพื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์และป่่าสงวนแห่่งชาติิ
เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ที่่�มีีการดัับไฟป่่าในแต่่ละภููมิิภาค พบว่่า พื้้�นที่่�ภาคเหนืือถููกไฟไหม้้มากที่่�สุุด
และใน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสม (Hotspot) ทั้้�งประเทศลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือ สััตว์์ป่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่่�มสััตว์์ที่่�มีีสถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคาม พบว่่า สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมถููกคุุกคาม
มากที่่สุ� ดุ รองลงมาคืือ นก สััตว์์เลื้้อ� ยคลาน และสััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก ตามลำำ�ดับั ทั้้�งนี้้� ยัังคงพบปััญหาความขััดแย้้งระหว่่าง
คนกัับสััตว์์ป่่าที่่�เกิิดขึ้้�นบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�ติิดเขตแนวพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ ได้้แก่่ ปััญหาระหว่่างคนกัับช้้างป่่า และคนกัับลิิง สััตว์์ป่่า
หลายชนิิดอยู่่�ในสภาพที่่ค� วรเฝ้้าติิดตาม เนื่่อ� งจากการถููกคุุกคาม การเปลี่่ย� นแปลงสภาพของแหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััย การบุุกรุุกทำำ�ลายป่่า
การลัักลอบล่่าสััตว์์ป่่า และพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการป้้องกัันและปราบปรามการบุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากร
ป่่าไม้้ เพื่่�อหยุุดยั้้�งการบุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ ระบบลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพ (SMART Patrol System) ในพื้้�นที่่�
ป่่าอนุุรักั ษ์์อย่่างเป็็นระบบ การอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููพื้้น� ที่่ป่� า่ ไม้้ เพื่่อ� เพิ่่�มความสมบููรณ์์และพื้้�นที่่สีี� เขีียวให้้พื้้น� ที่่อ� นุุรักั ษ์์ และการจััดการ
และแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสััตว์์ป่่า
๕) ทรััพยากรน้ำำ�� ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ แต่่เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่่ ว นปริิ ม าณน้ำำ��ท่่ า โดยธรรมชาติิ เ ฉลี่่� ย ทั้้� ง ปีี เ พิ่่� ม ขึ้้� น สำำ� หรัั บ อ่่ า งเก็็ บ น้ำำ�� ขนาดใหญ่่ มีี ปริิ ม าตรน้ำำ�� ใช้้ ก ารได้้ ล ดลงเล็็ ก น้้ อ ย
ขณะที่่�อ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดกลางมีีปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การได้้เพิ่่�มขึ้้�น และปริิมาณน้ำำ��บาดาลมีีระดัับน้ำำ��บาดาลคงที่่� อีีกทั้้�งมีีคุุณภาพดีี
อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานน้ำำ��บาดาลที่่ใ� ช้้บริิโภคได้้ แต่่บางพื้้�นที่่มีี� ปริิมาณธาตุุเหล็็กและแมงกานีีสในปริิมาณสููง ด้้านความต้้องการใช้้
น้ำำ��ทุกุ กิิจกรรมของประเทศ พบว่่า มีีความต้้องการใช้้น้ำำ��เพื่่อ� เกษตรกรรมมากที่่สุ� ดุ รองลงมา ได้้แก่่ เพื่่อ� การรัักษาระบบนิิเวศ
การอุุปโภคบริิโภค และการอุุตสาหกรรม ตามลำำ�ดับั เมื่่อ� พิิจารณาพื้้�นที่่เ� กษตรน้ำำ��ฝน (นอกเขตชลประทาน) พบว่่า ภาคเหนืือ
และภาคกลางมีีปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนน้้อยกว่่าความต้้องการใช้้น้ำำ�� หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้จััดทำำ�กฎหมาย เพื่่�อให้้มีีกลไก
คณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ��ในคณะกรรมการทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิเพื่่อ� ให้้เกิิดการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และการกำำ� หนดลุ่่�มน้ำำ�� ของประเทศไทยเป็็ น ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ�� รวมถึึงการร่่ า งกฎหมายเพื่่� อ กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี การ
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และการพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��
๖) ทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีความอุุ ด มสมบูู ร ณ์์ ข องทรัั พ ยากรประมงเพิ่่� ม ขึ้้� น
แหล่่งหญ้้าทะเลมีีสถานภาพสมบููรณ์์ปานกลาง แนวปะการัังมีีแนวโน้้มสภาพดีีขึ้้�นและส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพสมบููรณ์์ปานกลาง
รองลงมามีีสถานภาพสมบููรณ์์ดีี - ดีีมาก และสถิิติข้ิ อ้ มููลการเกยตื้้น� ของสััตว์์ทะเลหายากเพิ่่�มขึ้้น� ส่่วนใหญ่่เป็็นเต่่าทะเล โลมา
วาฬ และพะยููน ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนมีีจำำ�นวนพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งถููกกััดเซาะลดลง
ด้้านปััญหาขยะทะเลพบว่่า ขยะส่่วนใหญ่่เป็็นพลาสติิก ส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ทะเลและระบบนิิเวศ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมให้้มีีความก้้าวหน้้าตั้้�งแต่่การปรัับปรุุงกฎหมาย
การบริิหารจััดการประมงของไทย การติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมง การสำำ�รวจประเมิินสถานภาพทรััพยากร
ปะการััง แหล่่งหญ้้าทะเล สััตว์์ทะเลหายาก และติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�� ทะเล
๗) ความหลากหลายทางชีีวภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้สำำ�รวจพบพืืชชนิิดพัันธุ์์�ใหม่่ของโลกในประเทศไทย จำำ�นวน
๗ ชนิิด และการสำำ�รวจพบสััตว์์ชนิดิ ใหม่่ ได้้แก่่ ผึ้้ง� หยาดอำำ�พันั ภููจอง และผึ้้ง� กาเหว่่า สำำ�หรัับชนิิดพัันธุ์์�สัตั ว์์ป่า่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่่า มีีจำำ�นวน ๕,๐๐๕ ชนิิด เพิ่่�มขึ้้น� ๒๗๔ ชนิิด จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ สำำ�หรัับชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่น� ที่่ค� วรป้้องกััน ควบคุุม และกำำ�จัดั
จำำ�นวน ๓๒๓ ชนิิด โดยหลายชนิิดเป็็นชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานที่่�มีีการส่่งเสริิมให้้ใช้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งต้้องมีี
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มาตรการป้้องกัันเฉพาะที่่รั� ดั กุุมเพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดการแพร่่กระจายเข้้าไปในพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ และแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ พื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��ได้้กระจาย
อยู่่�ทั่่�วประเทศ เป็็นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นแรมซาร์์ไซต์์ ๑๕ แห่่ง และแม่่น้ำำ��สงครามตอนล่่าง จัังหวััดนครพนม
ได้้รัับการรัับรองการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นแรมซาร์์ไซต์์ แห่่งที่่� ๑๕ ของประเทศไทย ลำำ�ดัับที่่� ๒,๔๒๐ ของโลก พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีี
ความสำำ�คััญระดัับนานาชาติิ ๖๙ แห่่ง พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับชาติิ ๔๗ แห่่ง พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับ
ท้้องถิ่่น� ๑๙,๒๙๕ แห่่ง และพื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��ที่ส่� มควรได้้รับั การคุ้้�มครองและฟื้้น� ฟูู ๒๘ แห่่ง ทั้้�งนี้้� การบุุกรุุกพื้้�นที่่ป่� า่ สงวนแห่่งชาติิ
และป่่าอนุุรัักษ์์ การลัักลอบเก็็บของป่่า การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การล่่าสััตว์์ป่่า การกััดเซาะชายฝั่่�ง การถมพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และบุุกรุุก
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย การรุุกรานของชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ความหลากหลายทางชีีวภาพลดลง หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้จััดทำำ� (ร่่าง) พระราชบััญญััติิความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ พ.ศ. .... การจััดทำำ�แนวทางการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ (แรมซาร์์ไซต์์)
การจััดทำำ�คู่่�มืือการบริิหารจััดการพื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม และการศึึกษาจััดทำำ�แนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� และตััวชี้้วั� ดั ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพในภาคการเกษตร
๘) สถานการณ์์ ม ลพิิ ษ คุุ ณ ภาพอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่ เ กิิ น ๑๐ ไมครอน (PM10)
และขนาดไม่่เกิิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีีแนวโน้้มลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้้นพื้้�นที่่เ� มืืองที่่มีี� การจราจรหรืือรถบรรทุุกขนส่่ง
หนาแน่่น โดยเฉพาะกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และพื้้�นที่่ที่� มีี่� การเผาในที่่โ� ล่่ง ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ มีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้น�
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และปริิ ม าณฝุ่่�นละออง PM 10 และ PM 2.5 ที่่� มีีค่่ า เกิิ น มาตรฐาน ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่่�มเสี่่ย� ง และก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อการท่่องเที่่ย� วและเศรษฐกิิจ หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ดำำ�เนิินงาน
ตามแผนปฏิิบัติั กิ ารขัับเคลื่่อ� นการแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละอองเป็็นวาระแห่่งชาติิ กำำ�หนดมาตรฐานและมาตรการควบคุุม
มลพิิษที่่แ� หล่่งกำำ�เนิิด โดยการกำำ�หนดมาตรฐานการปล่่อยควัันดำำ�จากท่่อไอเสีีย รวมทั้้�งการกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��มันั เชื้อ้� เพลิิง
ให้้เทีียบเท่่ามาตรฐานยููโร ๕ มีีการติิดตาม ตรวจสอบ เฝ้้าระวััง เตืือนภััยคุุณภาพอากาศ
ระดัับเสีียง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดัับเสีียงส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน โดยมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานครและพื้้�นที่่ต่� า่ งจัังหวััดที่่มีี� ระดัับเสีียงเกิินค่่ามาตรฐานจะเป็็นบริิเวณพื้้�นที่่ริ� มิ ถนนที่่มีี� ปริิมาณการจราจร
หนาแน่่น ผลกระทบจากเสีียงดััง อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะเครีียด และโรคประสาทหููเสื่่�อม หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ติิดตาม
การตรวจวััดระดัับเสีียงและตรวจสภาพรถก่่อนต่่อทะเบีียนประจำำ�ปีี
คุุณภาพน้ำำ��แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะที่่คุ� ณ
ุ ภาพน้ำำ��
ในแม่่ น้ำำ��ส ายหลัั ก พบว่่ า แหล่่ ง น้ำำ�� เสื่่� อ มโทรมส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในภาคกลาง ได้้ แ ก่่ แม่่ น้ำำ��ป่่ า สัั ก แม่่ น้ำำ��น้้ อ ย แม่่ น้ำำ��ล พบุุ รีี 
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนตอนล่่าง แม่่น้ำำ��สะแกกรััง และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาตอนล่่าง และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ลำำ�ตะคอง
ตอนล่่าง บริิเวณเทศบาลนครนครราชสีีมามีีคุุณภาพเสื่่�อมโทรมที่่�สุุด หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้แก้้ไขปััญหาคุุณภาพน้ำำ��
และน้ำำ��เสีีย โดยดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพน้ำำ��ในพื้้�นที่่เ� ป้้าหมาย ควบคุุมการระบายน้ำำ��เสีียจากแหล่่ง
กำำ�เนิิด จััดการน้ำำ��เสีียในพื้้�นที่่�วิิกฤต พื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ และแหล่่งท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ
คุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่ง� ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีีแหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�
ในเกณฑ์์เสื่่อ� มโทรมลดลง และแหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้เพิ่่�มขึ้้น� หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ติดิ ตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทะเล
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล ทั้้�ง ๒๑ จัังหวััด จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลที่่�เชื่่�อมต่่อระบบสนัับสนุุนการติิดตามตรวจสอบมลพิิษ
ทางทะเล เพื่่�อชี้้�เป้้ามลพิิษทางทะเลและชายฝั่่�ง และบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย มููลฝอยติิดเชื้้�อ และสารอัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณขยะมููลฝอย
เกิิ ด ขึ้้� น ประมาณ ๒๕.๓๗ ล้้ า นตัั น ลดลงร้้ อ ยละ ๑๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่� อ งจากมีีจำำ� นวนนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วลดลง
และมาตรการลดการเดิินทาง และการล็็อคดาวน์์ งดกิิจกรรมการรวมตััวกันั โดยอััตราการเกิิดขยะมููลฝอย ๑.๐๕ กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน
แม้้ว่่าปริิมาณขยะมููลฝอยลดลง แต่่ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�ถููกนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องและนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ลดลง
และปริิมาณขยะมููลฝอยที่่ถู� กู กำำ�จัดั อย่่างไม่่ถูกู ต้้องเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากหวั่่น� เกรงการได้้รับั เชื้อ้� โควิิด 19 จากการทิ้้�งมููลฝอยติิดเชื้้อ�
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ปะปนลงในขยะมููลฝอยชุุมชน ร้้านรัับซื้้�อของเก่่าหลายแห่่งต้้องปิิดตััวลง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริิมาณการนำำ�เข้้าเศษพลาสติิก
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ปริิมาณการนำำ�เข้้าเศษพลาสติิกมีีแนวโน้้มลดลง และใน พ.ศ. ๒๕๖๓
มีีปริิมาณขยะพลาสติิกในประเทศเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ประชาชนใช้้บริิการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและอาหารผ่่านระบบออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�น การจััดการขยะมููลฝอย พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
จำำ� นวนสถานที่่� กำำ�จัั ด ขยะมูู ล ฝอยชุุ ม ชนที่่� เ ปิิ ด ดำำ� เนิิ น งานลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่่ จำำ� นวนสถานที่่� กำำ�จัั ด ขยะมูู ล ฝอย
ที่่�ดำำ�เนิินการถููกต้้องตามหลัักสุุขาภิิบาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น
ของเสีียอัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเสีียอัันตรายเกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนใหญ่่
เป็็นของเสีียอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นจากกากของเสีียอุุตสาหกรรม ด้้านปริิมาณกากของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�แจ้้งขนส่่งในระบบ
การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มโรงงานอุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์
ด้้วยการเผาเพื่่�อผลิิตเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า สำำ�หรัับกากอุุตสาหกรรมอัันตรายมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากความต้้องการสิินค้้า
อุุตสาหกรรมลดลง สำำ�หรัับปริิมาณของเสีียอัันตราย มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๓
มููลฝอยติิดเชื้้�อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่่จากข้้อมููลปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อใน
ช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ เปรีียบเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ�
เพิ่่�มสููงขึ้้น� เนื่่อ� งจากมีีปริิมาณขยะติิดเชื้อ้� จากสถานการณ์์โรคโควิิด 19 จากสถานที่่ต่� า่ งๆ อาทิิ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล 
โรงแรม และการรัักษาที่่บ้� ้าน
สารอัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการนำำ�เข้้าสารอัันตรายลดลงเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่่การนำำ�เข้้าสารเคมีี
อัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓
และการนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับปริิมาณการนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์วััตถุุอัันตรายที่่�ใช้้ใน
บ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุขมีีแนวโน้้มลดลงจากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้้�งนี้้� การจััดการขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย
มููลฝอยติิดเชื้้�อ และสารอัันตรายไม่่ถููกต้้อง ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชน
หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ จัั ด ทำำ� แผนแม่่ บ ทด้้ า นการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หามลพิิ ษ จากขยะมูู ล ฝอย
และของเสีียอัันตรายระยะ ๒๐ ปีี การจััดการขยะมููลฝอยแบบรวมกลุ่่�มพื้้�นที่่จั� ดั การขยะมููลฝอย (Clusters) การลดขยะพลาสติิก
โดยลดรัับ ลดให้้ และลดใช้้ถุุงพลาสติิก การงดใช้้ถุุงพลาสติิกและโฟมในพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิและสวนสััตว์์ และการจััดการ
ขยะทะเล การจัั ด การของเสีียอัั น ตราย การจัั ด ทำำ� (ร่่ า ง) พระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารจัั ด การซากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า
และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ออกมาตรการจััดการซากเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ออกประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�อง กำำ�หนดให้้ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามในการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร
ด้้านมููลฝอยติิดเชื้้�อ พััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารจััดการมููลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุุข ด้้านสารอัันตราย
มีีการพััฒนาระบบและการจััดการสารเคมีีตามแผนยุุทธศาสตร์์การจััดการสารเคมีีแห่่งชาติิ และการออกกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่�สำำ�คััญในการควบคุุมป้้องกัันการผลิิตและการใช้้สารอัันตรายในภาคอุุตสาหกรรม
๙) สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตกรุุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีีจำำ�นวน
ลดลงเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึึงจำำ�นวนชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานครลดลง ขณะที่่�พื้้�นที่่�สีีเขีียวในเขตเทศบาล
ตำำ�บล และเขตกรุุงเทพมหานคร มีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อประชากรในกรุุงเทพมหานครเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้จัดั ทำำ�แนวทางการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน เพื่่อ� ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม โครงการเพิ่่�มพื้้�นที่่สีี� เขีียว 
และสวนสาธารณะให้้ประชาชนเข้้าถึึงได้้ การออกพระราชบััญญััติเิ พื่่อ� จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมใหม่่ในการให้้บริิการจััดการสิ่่ง� ปฏิิกูลู
และมููลฝอยในพื้้น� ที่่ก� รุุงเทพมหานคร
๑๐) สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ พบว่่า แหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ประเภทน้ำำ�� ตก
ภููเขา ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ�� ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ
อัันควรอนุุรักั ษ์์ในระดัับดีี สิ่่ง� แวดล้้อมศิิลปกรรม มีีแหล่่งสิ่่ง� แวดล้้อ,ศิิลปกรรม ๕,๔๘๙ แห่่ง ข้้อมููล ณ เดืือน มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ สำำ�หรัับ
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ย่่านชุุมชนเก่่า มีีการสำำ�รวจจััดทำำ�ทะเบีียนข้้อมููลย่่านชุุมชนเก่่า ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำำ�นวน ๖๑๓ แห่่ง ด้้านเมืืองเก่่า
ได้้ประกาศเขตพื้้�นที่่�เมืืองเก่่าตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการอนุุรัักษ์์และพััฒนากรุุงรััตนโกสิินทร์์และเมืืองเก่่า
พ.ศ. ๒๕๔๖ จำำ�นวน ๓๖ เมืือง มีีเมืืองเก่่าได้้รับั การประกาศเพิ่่�มเติิม คืือ เมืืองเก่่าอุุทัยั ธานีี เมืืองเก่่าตรััง และเมืืองเก่่าฉะเชิิงเทรา
สำำ�หรัับแหล่่งมรดกโลก ประเทศไทยมีีแหล่่งมรดกทางวััฒนธรรมและทางธรรมชาติิที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนในบััญชีีรายชื่่�อเบื้้�องต้้น
ของศููนย์์มรดกโลก จำำ�นวน ๖ แหล่่ง โดยพื้้�นที่่�กลุ่่�มป่่าแก่่งกระจานได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิ
ล่่าสุุด ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ส่่วนใหญ่่เกิิดจากปััญหาภััยธรรมชาติิและการบริิหารจััดการแหล่่งธรรมชาติิ
อย่่างไม่่เหมาะสม ส่่วนสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมและแหล่่งมรดกโลก ได้้รัับผลกระทบจากการพััฒนาและความเจริิญของเมืือง
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ติดิ ตามการประเมิินคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมและระบบนิิเวศของแหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ประเภทน้ำำ��ตก
ภููเขา ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ�� จััดทำำ�แหล่่งเรีียนรู้้�การอนุุรัักษ์์พััฒนามรดกธรณีีและอุุทยานธรณีี การจััดทำำ�
นโยบาย อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟููย่่านชุุมชนเก่่าระดัับจัังหวััด จััดทำำ�ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งศิิลปกรรมรายประเภท
๑๑) การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและภัั ย พิิ บัั ติิ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีีอุุ ณ หภูู มิิ เฉลี่่� ย ทั้้� ง ปีี
๒๘.๐ องศาเซลเซีียส สููงกว่่าค่่าปกติิ ๐.๙ องศาเซลเซีียส และต่ำำ�� กว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา พบว่่า
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากค่่าปกติิ ปริิมาณฝน ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยมีีปริิมาณต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ
เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดัับน้ำำ��ทะเล ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลสััมพััทธ์์ที่่�ตรวจวััดที่่�สถานีีเกาะหลััก จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
สููงกว่่าระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลางและมีีค่่าสููงกว่่าที่่ต� รวจวััดได้้จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย และที่่ส� ถานีีเกาะตะเภาน้้อย จัังหวััดภููเก็็ต
มีีค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลต่ำำ��กว่่าระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลาง แต่่สููงกว่่าระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�ตรวจวััดได้้ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาคพลัังงาน มีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ภััยพิิบััติิ จากธรรมชาติิใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุุการณ์์ธรณีีพิิบััติิภััย เกิิดขึ้้�นสููงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย โดยเกิิดเหตุุการณ์์
แผ่่นดิินไหวบ่่อยที่่สุ� ดุ รวมถึึงการเกิิดพายุุโซนร้้อน ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อป่่าไม้้
ระบบนิิเวศ และความหลากหลายทางชีีวภาพ รวมทั้้�งสุุขภาพของมนุุษย์์ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
เพื่่อ� ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่ำำ�� สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีที่่มีี� ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสููง การใช้้สารทำำ�ความเย็็นธรรมชาติิ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยความสมััครใจทั้้�งในระดัับโครงการ
และระดัับกิิจกรรม และพััฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่อ� ลดก๊๊าซเรืือนกระจก และด้้านภััยพิิบัติั จิ ากธรรมชาติิ มีีการพััฒนาระบบ
เฝ้้าระวัังภััยพิิบััติิที่่�ติิดตั้้�งแล้้วให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น

๓. ประเด็็นสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๔

มีีการคััดเลืือกประเด็็นสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ จำำ�นวน ๓ เรื่่�อง ได้้แก่่ การนำำ�ขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า
การบริิหารจััดการน้ำำ�� และการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้�อ้ ไวรััสโคโรนา 2019 สรุุปได้้ดัังนี้้�
๑) การนำำ�ขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า
การนำำ� ขยะไปผลิิ ต กระแสไฟฟ้้ า มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ ศึึกษากระบวนการผลิิ ต ขยะเชื้้� อ เพลิิ ง (RDF)
จากขยะชุุมชน และความร่่วมมืือในการจััดการขยะเพื่่อ� นำำ�มาผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากภาคส่่วนต่่างๆ โดยได้้คัดั เลืือกเทศบาลตำำ�บล
บ้้านคลอง อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก เป็็นพื้้�นที่่�กรณีีศึึกษา
การจััดการขยะมููลฝอย แบ่่งเป็็น ๓ ระยะ ดัังนี้้� ระยะที่่� ๑ การจััดการขยะ คืือ เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
ส่่งเสริิมการคััดแยกขยะที่่ต้� น้ ทาง โดยให้้ชุมุ ชนคััดแยกขยะออกเป็็น ๓ ประเภท ได้้แก่่ ขยะเปีียก ขยะทั่่�วไป และขยะอัันตราย
จากนั้้�นจึึงรวบรวมและเก็็บขนขยะทั่่�วไปที่่ส� ามารถนำำ�ไปเป็็นเชื้้อ� เพลิิงไปปรัับปรุุงคุุณภาพ ระยะที่่� ๒ การปรัับปรุุงคุุณภาพขยะ
โดยการเก็็ บ ขนขยะมายัั ง บริิ ษัั ท วงษ์์ พ าณิิ ชย์์ อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล จำำ�กัั ด เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพให้้ มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ ป็็ น
ขยะเชื้้อ� เพลิิงตามที่่ต้� อ้ งการ และระยะที่่� ๓ การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากเชื้อ้� เพลิิงขยะ เป็็นการนำำ�ขยะที่่ไ� ด้้รับั การปรัับปรุุงคุุณภาพ
แล้้วเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตกระแสไฟฟ้้า ที่่�โรงไฟฟ้้าบริิษััท โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด และจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบ
ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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	ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เกิิดความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่ (๑) การนำำ�นโยบายเมืืองใช้้ประโยชน์์จากขยะ มาใช้้เป็็นกรอบ
ในการบริิหารจััดการขยะมููลฝอย และขัับเคลื่่�อนการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน ทำำ�ให้้ประชาชนมีีความรู้้�ในการคััดแยกขยะ
และการใช้้ประโยชน์์จากขยะแต่่ละประเภท (๒) ภาวะผู้้�นำำ�ของเทศบาล กำำ�หนดการจััดการขยะชุุมชนที่่�ชััดเจน และส่่งเสริิม
การปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมการทิ้้� ง ขยะของประชาชน (๓) การเสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืือของชุุ ม ชนในการคัั ด แยกขยะ
และได้้รับั ประโยชน์์จากมููลค่า่ การจััดการขยะที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ (๔) การสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการ
ขยะมููลฝอย ทำำ�ให้้ได้้รัับความร่่วมมืือทางวิิชาการ ประสบการณ์์การปฏิิบััติิงาน และการแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็นระบบ
๒) การบริิหารจััดการน้ำำ��
การบริิหารจััดการน้ำำ��มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษากระบวนการมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถานการณ์์
ปััญหา แนวทางแก้้ไขปััญหา และปััจจััยความสำำ�เร็็จการบริิหารจััดการน้ำำ�� กรณีีศึึกษาบ้้านธารมะยม ตำำ�บลวัังซ่่าน อำำ�เภอแม่่วงก์์
จัังหวััดนครสวรรค์์ ซึ่่ง� มีีสภาพเป็็นพื้้�นที่่สู� งู ในอดีีตเคยประสบปััญหาน้ำำ��แล้้ง เนื่่อ� งจากเกิิดไฟไหม้้ป่า่ ที่่เ� ป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��บ่อ่ ยครั้้ง�
ทำำ� ให้้ ไ ม่่ มีีป่่ า ไม้้ เ พื่่� อ อุ้้�มน้ำำ�� ในช่่ ว งฤดูู ฝ น ชุุ ม ชนได้้ รัั บ ความเดืือดร้้ อ นจากการขาดแคลนน้ำำ�� จึึงได้้ ร วมตัั วกัั น ฟื้้� น ฟูู ป่่ า ไม้้
ด้้วยการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� ปลููกต้้นไม้้ ทำำ�แนวกัันไฟ และร่่วมกัันป้้องกัันไฟป่่า จนกระทั่่�งป่่าไม้้มีีสภาพสมบููรณ์์ขึ้้น� และสามารถ
อุ้้�มน้ำำ��ได้้ มีีน้ำำ��ใช้้อุุปโภคและบริิโภคตลอดทั้้�งปีี ชุุมชนจึึงเริ่่�มสร้้างประปาภููเขา และบริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์จากน้ำำ�� 
ด้้วยการจััดเก็็บรายได้้เพื่่�อนำำ�รายได้้ดัังกล่่าวมาซ่่อมแซมระบบประปาของชุุมชน ปรัับปรุุงฝายชะลอน้ำำ�� และพััฒนาสัังคม
ด้้านอื่่�น เช่่น เป็็นทุุนการศึึกษาให้้แก่่เด็็กนัักเรีียน จ้้างครููมาสอนในโรงเรีียนประถมประจำำ�หมู่่�บ้้าน และสร้้างกลุ่่�มอาชีีพต่่างๆ
ของชุุมชน เป็็นต้้น
	ปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จของพื้้�นที่่� ได้้แก่่ (๑) ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน ได้้ลงมืือปฏิิบัติั นำิ ำ�สมาชิิกในชุุมชนฟื้้น� ฟููสภาพป่่า
ป้้องกัันไฟป่่า และสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� ทำำ�ให้้ได้้รับั ความไว้้วางใจ (๒) ชุุมชนมีีความร่่วมมืือจากหน่่วยงานภายนอก ทำำ�ให้้ชุมุ ชน
ได้้รับั ความรู้้�และนำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ในให้้การบริิหารจััดการน้ำำ�� อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (๓) การจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้� เพื่่อ� สร้้างจิิตสำำ�นึึก
ให้้แก่่เยาวชนมีีจิิตสาธารณะในการรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๔) การบริิหารจััดการงบประมาณจากการ
จััดเก็็บค่่าน้ำำ��ประปาภููเขา ไปพััฒนาชุุมชนในด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกในชุุมชนดีีขึ้้�น และ (๕) การสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชน ด้้วยการจััดตั้้�งกลุ่่�มอาชีีพต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดการรวมตััวกัันและสมาชิิกในชุุมชนมีีรายได้้อย่่างทั่่�วถึึง
๓) การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด 19 สถานการณ์์
ปััญหา แนวทางการแก้้ไขปััญหา และปััจจััยความสำำ�เร็็จการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด 19 กรณีีศึึกษาเทศบาล
เมืืองศรีีราชา อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี เป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�ในภาคตะวัันออก มีีแรงงานจากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เข้้ามาทำำ�งานเป็็นจำำ�นวนมาก เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 พบว่่าเทศบาล
เมืืองศรีีราชาเป็็นพื้้�นที่่�ที่มีี่� การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อได้้เป็็นอย่่างดีี
	มููลฝอยติิดเชื้้�อเกิิดขึ้้�นจากผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 และกระบวนการดููแลรัักษา เช่่น เสื้้�อผ้้า ผ้้าปููที่่�นอน
ผ้้าเช็็ดตััว และภาชนะใส่่อาหาร เป็็นต้้น ซึ่่ง� ต้้องมีีกระบวนการทำำ�ความสะอาดอย่่างถููกต้้อง รวมถึึงหน้้ากากอนามััย ถุุงมืือยาง
หน้้ากากพลาสติิกใส ชุุด PPE หลอดหรืือขวดพลาสติิกบรรจุุเจลแอลกอฮอล์์ที่่�ใช้้แล้้ว จะถููกนำำ�ไปใส่่ถุุงแดง และเขีียนคำำ�ว่่า
“โควิิด” จากนั้้�นเจ้้าหน้้าที่่จึึ� งมาเก็็บรวบรวมเพื่่อ� นำำ�ไปคััดแยก แล้้วส่ง่ ให้้ผู้้�รับั จ้้างจากภายนอกนำำ�ไปทำำ�ความสะอาด ส่่วนมููลฝอย
ติิดเชื้้�อจะนำำ�ใส่่ถุุงสีีแดง ๒ ชั้้�น และเขีียนคำำ�ว่่า “โควิิด” เพื่่�อให้้บริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกเข้้ามาเก็็บขนเพื่่�อไปกำำ�จััด
ให้้ถููกวิิธีี ความแตกต่่างของการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อทั่่�วไป และมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิด คืือ มููลฝอยติิดเชื้้�อทั่่�วไปจะใส่่ถุุงแดง
๑ ชั้้�น ส่่วนมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิดใส่่ถุุงแดง ๒ ชั้้�น และเขีียนคำำ�ว่่า “โควิิด” จากนั้้�นจึึงเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อไปพัักไว้้ที่่�ห้้องพััก
มููลฝอยติิดเชื้้�อ เพื่่�อรอส่่งต่่อบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกมารัับไปกำำ�จััดโดยการเผา ส่่วนมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิด 19
จะมีีบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกมารัับเก็็บขนและนำำ�ไปกำำ�จััดทัันทีี
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	ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จของพื้้�นที่่� ได้้แก่่ (๑) การให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนด้้วยการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููล
ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนในพื้้� น ที่่� ทุุ ก ช่่ อ งทาง (๒) ความร่่ ว มมืือของชุุ ม ชน และภาคส่่ ว นที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบ โดยแยกมูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ
ใส่่ในถุุงที่่ปิ� ดิ ฉลาก “โควิิด” และแยกทิ้้�งตามจุุดที่่กำ� ำ�หนด (๓) การประสานงานระหว่่างหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบหลัักและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลให้้ชััดเจน และ (๔) การสนัับสนุุนงบประมาณจากทางเทศบาลเมืืองศรีีราชา
เพื่่�อลงทุุนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการรวบรวมมููลฝอยติิดเชื้�อ้ ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่� เพื่่�อมิิให้้มีีมูลู ฝอยติิดเชื้�อ้ ตกค้้าง

๔. บทสรุุป การคาดการณ์์แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงในอนาคต และข้้อเสนอแนะเชิงิ นโยบาย

สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรายสาขาของประเทศ ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔ หลายสาขา
มีีการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น ได้้แก่่ สาขาทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิิน ทรััพยากรแร่่ พลัังงาน ทรััพยากรป่่าไม้้
และสัั ตว์์ ป่่ า ทรัั พ ยากรน้ำำ�� ทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ความหลากหลายทางชีี ว ภาพ สิ่่� ง แวดล้้ อ มชุุ ม ชน
และสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม บางสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อมมีีการเปลี่่ย� นแปลงในทิิศทางที่่ค� วรเฝ้้าติิดตาม ได้้แก่่
สถานการณ์์มลพิิษ พบว่่า ปริิมาณขยะพลาสติิกเพิ่่�มขึ้้�นจากการสั่่�งสิินค้้าและอาหารผ่่านทางระบบออนไลน์์ และค่่าเฉลี่่�ย
รายปีีฝุ่่�นละออง PM10 และ PM2.5 ในภาคเหนืือมีีแนวโน้้มสถานการณ์์รุุนแรงขึ้้�น มีีสาเหตุุจากสภาพอากาศแห้้งแล้้งยาวนาน
และเกิิดไฟป่่าได้้ง่า่ ย และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและภััยพิิบัติั ิ พบว่่า อุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ทั้้�งปีีของประเทศสููงกว่่าค่่าปกติิ
และระดัับน้ำำ��ทะเลมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
๔.๑ การคาดการณ์์แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
การคาดการณ์์แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตแบ่่งออกเป็็น ๒ ระยะ ได้้แก่่ แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง
ระยะสั้้�น อาจเกิิดขึ้้�นในช่่วงระยะเวลา ๑ - ๒ ปีีข้้างหน้้า โดยพิิจารณาจากสถานการณ์์ในปััจจุุบัันและข้้อมููลที่่�ผ่่านมา
และแนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงระยะยาว ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในช่่วงระยะเวลา ๓ - ๑๐ ปีีข้า้ งหน้้า ที่่ไ� ด้้คาดการณ์์แนวโน้้มในอนาคต
โดยมีีแนวการวิิเคราะห์์จากปััจจััย STEEP
๑) แนวโน้้ ม ในระยะสั้้� น ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น มีีดัั ง นี้้� ทรัั พ ยากรดิิ น และการใช้้ ที่่� ดิิ น มีีโอกาสเกิิ ด การสูู ญ เสีีย
หน้้ า ดิิ น และความอุุ ด มสมบูู ร ณ์์ ข องดิิ น จากการใช้้ ป ระโยชน์์ แ ละทำำ� การเกษตรไม่่ เ หมาะสม รวมถึึงความระมัั ด ระวัั ง
ในการใช้้ปุ๋๋�ยและสารเคมีีทางการเกษตรไม่่เพีียงพอ ทรััพยากรแร่่ กระบวนการผลิิตและการนำำ�เข้้าทรััพยากรแร่่เพิ่่�มขึ้้�น
ตามการฟื้้�นตััวของภาวะเศรษฐกิิจ พลัังงาน การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายเพิ่่�มขึ้้�น และการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�นจาก
การฟื้้�นตััวของภาวะเศรษฐกิิจ ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ของประเทศมีีโอกาสเพิ่่�มขึ้้�น จากการส่่งเสริิมชุุมชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และรัักษาทรััพยากรป่่าไม้้ รวมทั้้�งการปลููกป่่าชุุมชน ทรััพยากรน้ำำ�� พบว่่า ปริิมาณ
น้ำำ��กัั ก เก็็ บ ทั้้� ง ประเทศมีีเพีียงพอต่่ อ การใช้้ ป ระโยชน์์ ต ลอดทั้้� ง ปีี และปริิ ม าณน้ำำ�� บาดาลไม่่ มีี การเปลี่่� ย นแปลง
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� ความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรประมงเพิ่่�มขึ้้น� พื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนเพิ่่�มขึ้้น� และขยะทะเลยัังมีีปริิมาณ
มากและส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ทะเล ความหลากหลายทางชีีวภาพ ยัังคงพบการบุุกรุุกแหล่่งนิิเวศธรรมชาติิ การนำำ�เข้้าชนิิด
พัันธุ์์�ต่่างถิ่่น� และการลัักลอบนำำ�สััตว์์หรืือพืืชออกมาจากแหล่่งธรรมชาติิ สถานการณ์์มลพิิษ พื้้�นที่่เ� มืืองใหญ่่มีีโอกาสที่่จำ� ำ�นวน
วัั น ที่่� ป ริิ ม าณฝุ่่�นละออง PM2.5 เกิิ น ค่่ า มาตรฐานเพิ่่� ม ขึ้้� น ปริิ ม าณขยะชุุ ม ชนเพิ่่� ม ขึ้้� น และมีีสัั ด ส่่ ว นของขยะพลาสติิ ก สูู ง
และปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้อ้� เพิ่่�มขึ้้น� สิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน มีีประชากรอาศััยในเขตเมืืองมากขึ้้น� และพื้้�นที่่สีี� เขีียวต่่อจำำ�นวนประชากร
ในกรุุงเทพมหานครเพิ่่�มขึ้้�น สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม อาจได้้รัับผลกระทบจากการเจริิญเติิบโตของเมืือง ทำำ�ให้้
มีีการรุุกราน บั่่�นทอน ทำำ�ลายความสวยงามและความสง่่างาม รวมถึึงคุุณค่่าทางด้้านทััศนีียภาพ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของประเทศมีีโอกาสเพิ่่�มขึ้้�น และระดัับน้ำำ�� ทะเลมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
๒) แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงระยะยาว ตามแนวการวิิเคราะห์์จากปััจจััย STEEP ดัังนี้้�
		 (๑)	ปััจจััยด้้านสัังคมและวััฒนธรรม (Socio-culture Component: S) โครงสร้้างประชากรมีีแนวโน้้ม
เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ และสภาพสัังคมภายหลัังการระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ส่่งผลกระทบระยะยาวต่่อมนุุษย์์ให้้มีีการ
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ใช้้ชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่ และการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ภายหลัังที่่�ประชากรส่่วนใหญ่่ได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19 แล้้ว 
มีีโอกาสเกิิดกิิจกรรมการรวมกลุ่่�มทางสัังคม การเดิินทาง การท่่องเที่่ย� ว และการใช้้พลัังงานเพิ่่�มขึ้้น� จึึงควรพััฒนาตามแนวทาง
การผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� �งยืืน
		 (๒) ปััจจััยด้้านเทคโนโลยีี (Technological Component: T) ประเทศไทยส่่งเสริิมการใช้้อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�ทัันสมััยมาช่่วยในการทำำ�งาน การศึึกษา และธุุรกิิจผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต ทำำ�ให้้มีี
การใช้้อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ และแท็็บเล็็ตเพิ่่�มขึ้้�น ควรคำำ�นึึงถึึงการจััดการซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายหลัังหมด
อายุุการใช้้งาน โดยมีีระบบเรีียกคืืนซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อ� ให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ตามแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)
		 (๓)	ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ (Economic Component: E) ภายหลัังการควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด 19
ได้้แล้้ว การเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจต่่อเนื่่�องขยายตััวได้้ดัังเดิิม การค้้าระหว่่าง
ประเทศขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้การนำำ�ทรััพยากรธรรมชาติิมาใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและบริิการมากขึ้้น� ควรนำำ�เทคโนโลยีีสะอาด
มาใช้้ในกระบวนการผลิิต เพิ่่�มการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน และส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� �งยืืน
		 (๔)	ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Component: E) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในด้้านภููมิิอากาศ และฤดููกาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลต่่อการเพาะปลููก
ของเกษตรกร การเกิิดฝนตกหนััก หรืือขาดน้ำำ��ฝน ตลอดจนระดัับน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ชุุมชนที่่�อาศััยตามแนวชายฝั่่�งได้้รัับ
ผลกระทบจากการกััดเซาะชายฝั่่ง� รุุนแรงมากขึ้้น� รวมถึึงภายหลัังการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้แล้้ว กิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสููงขึ้้�น จึึงควรพััฒนาประเทศตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และตาม
ข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement)
		 (๕)	ปััจจััยด้้านการเมืืองและนโยบาย (Political Component: P) ได้้นำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ ๒๐ ปีี
มาเป็็นกรอบการพััฒนาและบริิหารประเทศ ที่่�มุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศโดยนำำ�แนวคิิด
ด้้านเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว
๔.๒ ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ตามการคาดการณ์์ในข้้างต้้น จึึงควรมีีมาตรการรองรัับในระยะสั้้�นและระยะยาว ดัังนี้้�
๑)	ข้้อเสนอแนะระยะสั้้�น (๑-๒ ปีี) ประกอบด้้วย ๓ มาตรการ ดัังนี้้�
(๑) การจััดการขยะพลาสติิกและพลาสติิกทะเล
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริิมาณขยะชุุมชนรวมทั้้�งประเทศมีีปริิมาณลดลง ขณะที่่�สััดส่่วนของพลาสติิกที่่�เป็็น
องค์์ประกอบของขยะชุุมชนมีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้น� ควรประชาสััมพัันธ์์สร้า้ งความร่่วมมืือทุุกภาคส่่วนลดการใช้้พลาสติิก คััดแยกขยะ
พลาสติิกตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง การนำำ�กลัับไปใช้้ใหม่่ และการจััดการขยะพลาสติิกที่่ใ� ช้้ครั้้ง� เดีียวแล้้วทิ้้ง� อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งป้้องกััน
ไม่่ให้้ขยะบนบกไหลลงสู่่�ทะเล
(๒) การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19
		 การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 ซึ่่�งมีีปริิมาณตกค้้างเป็็นจำำ�นวนมาก เห็็นควรให้้ดำำ�เนิินการ
ตามมติิ ค ณะรัั ฐ มนตรีี เมื่่� อ วัั น ที่่� ๑๔ กัั น ยายน ๒๕๖๔ เพื่่� อ ให้้ อ งค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น สามารถนำำ�มูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ
ตกค้้างไปเผาทำำ�ลายที่่�โรงงานอุุตสาหกรรม และโรงงานผลิิตไฟฟ้้าได้้ ซึ่่�งเป็็นการแก้้ไขปััญหาเฉพาะกิิจ
(๓) การคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ที่่�มีีความสำำ�คััญหรืือมีีความอ่่อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		พื้้� น ที่่� สำำ�คัั ญ ทางธรรมชาติิ แ ละมีีความอ่่ อ นไหวด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม อาทิิ พื้้� น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ��  แหล่่ ง นิิ เ วศ
ทางธรรมชาติิ รวมถึึงแหล่่งสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม ควรได้้รัับการคุ้้�มครอง ไม่่ให้้ถููกบุุกรุุก ทำำ�ลายเสื่่�อมโทรม และสููญเสีีย
ทััศนีียภาพจากการขยายตััวของเมืืองและชุุมชน และผลกระทบจากภััยพิิบััติิ ได้้แก่่ น้ำำ��ท่่วม แผ่่นดิินไหว และดิินถล่่ม
จึึงควรได้้รัับการฟื้้�นฟูู คุ้้�มครอง และอนุุรัักษ์์ให้้ทัันท่่วงทีีและต่่อเนื่่�อง
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๒)	ข้้อเสนอแนะระยะยาว (๓ - ๑๐ ปีี) ประกอบด้้วย ๓ มาตรการ ดัังนี้้�
(๑) การส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
		ภายหลัังการควบคุุมสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ประชาชนมีีการเดิินทางและดำำ�เนิิน
กิิ จ กรรมต่่ า งๆ มากขึ้้� น ทำำ� ให้้ มีี การนำำ�วัั ต ถุุ ดิิ บ และทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ม าใช้้ ใ นการผลิิ ต มากขึ้้� น ใช้้ พ ลัั ง งานเพิ่่� ม ขึ้้� น
และเกิิดมลพิิษต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมสููงขึ้้น� จึึงควรส่่งเสริิมให้้เกิิดสัังคมที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม มีีการผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� ง� ยืืน รวมถึึง
การปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(๒) การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
		 การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศภายหลัังการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีโอกาส
ทำำ�ให้้ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำำ�นวนมาก ควรกำำ�หนดมาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคพลัังงาน
ด้้วยการเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงา นหมุุนเวีียนมากขึ้้�นในภาคอุุตสาหกรรมที่่�ควรเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักร
ในกระบวนการผลิิต ในภาคการเกษตรควรลดการเผาเศษวัั สดุุทางการเกษตร เพื่่� อมุ่่�งสู่่�ความเป็็ นกลางทางคาร์์ บอน
(Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. ๒๐๖๕
(๓) การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดการหมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ
		 การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้ประชาชนงดการเดิินทางและเพิ่่�มการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน รวมถึึง
มีีการเรีียนผ่่านออนไลน์์ ทำำ�ให้้มีีการซื้้�อสิินค้้าและอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�น และเกิิดซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�หมดอายุุ
การใช้้งานจำำ�นวนมากในอนาคตอัันใกล้้ จึึงควรป้้องกัันการรั่่�วไหลของโลหะหนัักที่่�ปนอยู่่�ในซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์สู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยการเพิ่่�มบทบาทและความรัับผิิดชอบให้้แก่่ผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility) เป็็นผู้้�เก็็บรวบรวม และขนส่่ง
และนำำ�ซากผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปคััดแยก รีีไซเคิิล และนำำ�กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตซ้ำำ��หลายๆ รอบ เพื่่�อให้้เกิิด
ความคุ้้�มค่่าในการใช้้ทรััพยากร
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1. Change overview

The changes in social and economic situations in Thailand in 2020 showed that the Gross
Domestic Product (GDP) recorded the contraction of 6.1% from 2019 due to the spreading of novel
Coronavirus disease 2019 or Covid-19 in Thailand and across the globe. The global trade was contracted
as the result of the disruption of domestic and overseas production that led to the decrease in GDP.
The amount of foreign investments also reduced in 2020 while the export and import values
dropped from 2019. However, Thailand was still able to record trade surplus as the value of export
exceeded the import from other countries. The number of foreign tourists visiting Thailand plunged
as well, so the country earned lower tourism incomes. Thailand registered a total of 66.19 million of
population with the rising trend of people at working ages and the elderly but young population was
in declining trend. Data showed the reduction of both the average household income and expenditure
while unemployment was on the escalating trend.
The global and regional states of environment and operation: In 2020, the average world
temperature was about 1.2 ± 0.1 Celsius higher than that of in the Industrial Revolution (1850 to
1900), causing the reduction of total area of ice in Arctic Ocean to the lowest level. Coupled with
higher concentration of carbon dioxide in the atmosphere, the phenomenon was one of reasons
for the rising violence of natural disasters. There was also the impact of climate changes on
other aspects such as heat waves, dry spells, f loods, droughts, forest f ires, and tropical cyclones
especially more frequent of cyclones, water shortage due to increasing number of population
and the deterioration of water sources from rising contamination. These environmental issues
affected the forest areas, wildlife and biodiversity. The Covid-19 pandemic situation affected
health, Ways of life of people, global business and economic situation across the globe. The
disease killed a huge number of people. Many countries implemented strict travel measures that
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resulted in lower economic activities, lower emissions of greenhouse gases but this was in contrary to
rising consumption of single-use materials and higher amount of infectious wastes.
The management of natural resources and environment in Thailand: Thailand set the
development direction toward the Sustainable Development Goals (SDGs), the operation to
comply with commitments to conventions and agreements on international cooperation on natural
resources and environment. The country implemented measures to support the management of
natural resources and environment through f iscal budgets with the allocation of expenditure
budgets for the amount of 72,381.84 million baht, accounted to 2.19% of the country’s total f iscal
budget in 2021, an increase from the f iscal budget of 2020.

2. States of environmental quality by sectors

The states of environmental quality in 11 sectors during the year 2020 to June 2021 are
shown below.
1) Soil resource: Shallow soils were found in majority of the country and most of them
were low in quality. In 2020, the imports of chemical fertilizers increased but the import of agricultural
hazardous substances decreased from 2019. However, the imports of chemical fertilizer and agricultural
hazardous substances during January to June 2021 increased when compared to the same period
of 2020. Land usage: Majority of land usage in the country was for agricultural purpose. The government
supported organic farming to reduce the use of chemicals and agricultural hazardous substances.
In the f iscal year 2020, 83,854 farmers received the certif ication for organic farming standards, covering
the organic cultivation areas of 715,351.22 rai, an increase from 2019. Related organizations implemented
projects to improve, restore and conserve soils and water, rehabilitate problematic soils, increase
eff iciency of problematic soil usage, establish organic fertilizer bank and transfer soil development
technology to soil doctor volunteers and farmers. The projects also covered the plowing and production
of organic fertilizer to prevent smog and haze in agricultural areas in 9 Northern provinces.
2) Mineral resources: In 2020, the amount of production, consumption and export of minerals
reduced from previous year. Only the import was slightly increased from 2019. The mineral with highest
production and usage was industrial stone particularly limestone for construction industry. The mineral
with highest amount of import was coal for use as the fuel. The mineral with highest amount of export
was gypsum. However, the value of production, usage, import and export of minerals reduced from
2019. The Covid-19 pandemic situation affected the mineral industry due to the fall of mineral prices
in the world market as the result of lower demand of minerals. The temporary closure of quarries
in many countries impact overall global mineral production but the situation did not impact mineral
industry in Thailand as the country did not have large mines for the production of minerals for
the purpose of exporting to other countries. Related organizations surveyed and evaluated the
potential of mineral resources and conducted academic studies for research and development of
technologies to recycle the waste as substituted resources for minerals and metals. Mine operators
were encouraged to operate businesses in accordance with the good governance principles
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and friendly to the environment.
3) Energy: Primary energy production from condensate and natural gas and the import (net)
of primary energy increased from 2019 with majority of the imports were crude oil, coal, natural gas
and liquid natural gas. The consumption of f inal energy dropped with majority of the usage was
ref ined oil, electricity and renewable energy. The consumption of renewable energy reduced due to
lower domestic demand of the energy. Related organizations had driven the development plan for
renewable and alternative energy to increase the proportion of energy production from renewable
and clean energy that friendly to the environment. They promoted the installation of electricity
generation from the solar, power production from biogas, the production of biomass energy and
community wastes.
4) Forest resources: The resource was quite stable in 2020 when compared to 2019. The
government promoted the establishment of community forests, making the North of Thailand to
have the largest number of community forests. Regarding statistic on the encroachment of national
reserved forests and conservation forests, both the cases and areas of encroachment dropped in
2020. However, burned areas in conservation forests and national reserved forests in 2020 were higher
than in 2019. Based on the region, it was found that burned areas caused by forest f ires in the
North were at the highest. The number of hotspots across the country in 2021 dropped from
2020 and most of them occurred in the North. Wildlife: In 2019, among animal groups with
threatening status, mammals were threatened the most, followed by birds, reptiles and amphibians,
respectively. There were also conf licts between humans and wild animals in areas adjacent to
conservation forests such as problems between people and elephants and people and monkeys.
Several types of animals should be listed as requiring monitoring status due to the invasion, the
changes in habitat conditions, forest encroachment, illegal wild animal hunting and reduction of
forest areas. Related organizations had prevented and suppressed the encroachment and destruction
of forest resources in order to stop the forest encroachment. The SMART Patrol System had systematically
been deployed in protected areas while activities for forest conservation and rehabilitation were
carried out to add richness and green areas to protected forests. There were also attempts to
manage and solve conf licts between people and wildlife.
5) Water resource: In 2020, the average rainfall in Thailand was below the normal but
higher than in 2019. The amount of yearly average natural runoff increased in 2020. The amount of
usable water in large reservoirs slightly decreased while middle-sized reservoirs recorded rising
amount of usable water. The amount of groundwater was stable with its quality met the standard
of consumable groundwater. However, groundwater in some areas contained high levels of iron
and manganese. In term of water demand for all activities in Thailand, the highest demand was for
agricultural purpose, followed by for ecosystem maintenance, general consumption and industrial
usage, respectively. Regarding the rainfall-dependent agricultural areas (outside irrigated area),
it was found that areas in the North and the Central regions had water budget below the demand.
Related organizations introduced a law to create mechanism of River Basin Committees under the
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National Water Resources Committee to ensure eff icient management of water resources. A total
of 22 river basins were identif ied. There was also the legislation of law to set criteria and methods
for conservation and development of water resources.
6) Marine and coastal resources: In 2020, the country saw the rising abundance of f ishery
resources with moderate fertility of seagrass resources, improved tendency of conditions of coral
reefs that most of them were in moderate fertility, followed by the good and excellent conditions.
The statistic of marine endangered species was on the rise with majority of them were sea turtles,
dolphins, whales and dugongs, respectively. The mangrove areas increased. Meanwhile, the coastal
erosion dropped in 2019. Regarding the marine debris, it was found that most of the debris was
plastic that affected marine animals and overall ecosystem. Related organizations solved problems
involving illegal f ishery, unreported and unregulated f ishery in several aspects including the law
amendment, the management of Thai f ishery and the f ishery monitoring, regulating and surveillance
system. The agencies also conducted surveys to assess the conditions of coral resources, seagrass
sources, endangered species and monitoring the quality of sea water.
7) Biodiversity. In 2021, surveys found 7 new plant species in the world in Thailand and found
new animal species including Phuchong rotund resin bees and cuckoo bees. There were 5,005 species
of wildlife in 2020, up 274 species from 2015 and 323 alien species that should be protected, controlled
and eliminated. Several alien species were invasive while some were promoted for economic benefits
so there should be tight specif ic measures to avoid the spreading of alien species into conserved
areas and natural water sources. Wetlands scattered across the country, 15 of which were the wetlands
registered as Ramsar sites. Lower Songkram River in Nakhon Phanom province was approved as
the 15th Ramsar site in Thailand and the 2,420th site in the world. The country had 69 wetlands of
international importance, 47 wetlands of national importance, 19,295 wetlands of local importance
and 28 wetlands deserved the protection and rehabilitation. There were many reasons causing
the loss of biodiversity including the encroachment of national reserved forests and conservation
forests, illegal collection of wild products, deforestation, forest poaching, coastal erosion, wetland
reclamation, encroachment of natural water sources, illegal f ishery, and invasion of alien species
as well as the climate change. Related organizations prepared the Biodiversity Act B.E. ..., handbook
on participatory management of wetlands and the study of guidelines on good practices and indicators
of biodiversity in agricultural sector.
8) State of pollutions - Air quality. In 2020, the amount of particulate matter sized smaller
than 10 microns (PM10) and smaller than 2.5 microns (PM2.5) tended to reduce from 2019, except in
areas experiencing heavy traff ic and concentration of trucks especially in Bangkok and its vicinity.
There were more violent of open burning areas in 9 Northern provinces than in 2019 so the amount
of PM10 and PM2.5 exceeded the standards, affecting people’s health particularly the risk groups.
The haze problems also impacted the tourism and economic situations in those provinces. Related
organizations implemented the action plan to address pollution problem (particulate matter) as
the national agenda by setting standards and measures to control pollutants at sources. The standard
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of black smoke emission from exhaust pipe was set while the standard of fuel quality had to
meet the Euro 5 standard. There were also systems for monitoring, examination, surveillance and
warning about the air quality.
Noise level: In 2020, most of the noise levels were within the standards, similar to the
noise levels in 2019. The noise levels exceeded the standards in Bangkok and provinces were in roadside
areas experiencing heavy traff ic. The noise pollution might cause stress and Sensorineural Hearing
Loss. Related organizations had monitored measurements of noise levels from vehicles and vehicle
inspections during the annual vehicle registration.
Quality of surface water: In 2020, majority of the assessments were in good quality, an
increase from 2019. Regarding the quality of water in main rivers, it was found that majority of
deteriorated water sources were in the Central region such as Pa Sak River, Noi River, Lopburi
River, Lower Tha Chin River, Sakae Krang River and Lower Chao Phraya River, and in the Northeastern
region which Lower Lamtakong River at the area around Nakhon Ratchasima Municipality having
the worst water quality. Related organizations had addressed problems involving water quality
and wastewater by implementing the action plan to upgrade the water quality in target areas, control
the release of eff luents from sources, and manage eff luents in critical areas, economic areas and
essential tourism sites.
Quality of coastal water: In 2020, majority of the coastal water sources were in good
quality, an increase from 2019. The number of water sources in poor quality decreased while
those with fair quality increased. Related organizations had monitored the quality of coastal water
in 21 provinces, created the database connecting to support systems to monitor marine pollution in
order to locate areas with marine and coastal pollution. Those organizations integrated their
works for cooperation among different agencies.
Solid wastes, hazardous wastes, infectious wastes and hazardous substances: In 2020,
the daily amount of solid waste generation was about 25.37 million tons, down 12% from 2019 due to
lower number of tourists, reduction in mobility, the lockdown and prohibition of gathering activities.
The waste generation rate per head was 1.05 kilograms per day. Although the amount of solid wastes
decreased, the amount of solid wastes entering the correct disposal system and recycling process
reduced. The amount of wastes incorrectly disposed increased due to fear of Covid-19 infection from
the mixing disposal of infectious wastes with community solid wastes. Many garbage buying
shops closed their operation. In 2020, the import of plastic scraps dropped from 2019. The trend of
plastic scrap import during 2018 - 2020 was in declining trend. In 2020, the amount of plastic
wastes in Thailand increased from 2019 as people purchased more products and foods via online
system during the Covid-19 pandemic situation. The statistic about disposal of solid wastes in
2020 shown that the number of operating community solid waste disposal sites dropped from
2019 but the number of solid waste disposal sites operating on hygienic principles rose in 2020.
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Hazardous wastes: In 2020, the generation of hazardous wastes nationwide rose from
2019. Majority of the wastes were hazardous wastes generated from industrial wastes. The amount of
industrial wastes reported for transportation to the industrial waste disposal management system
of the industrial groups rose from 2019. The wastes were reused as fuel for electricity generation.
The trend of hazardous industrial wastes was in the decline, in line with diminishing demand for
industrial products. However, the total amount of hazardous wastes rose from 2020.
Infectious wastes: In 2020, the amount was slightly down from 2019 but the import of
hazardous industrial chemicals slightly rose during January to June 2021, compared to the same
period of previous year. In 2021, the amount of infectious wastes rose signif icantly due to the disposal
of infectious wastes from the Covid-19 pandemic situation from places such as field hospitals, hospitals,
hotels and home isolations.
Hazardous substances: In 2020, the import of hazardous substances slightly decreased
from 2019 but the import of hazardous industrial substances during January to June 2021 rose slightly
from the same period of previous year. The import of hazardous agricultural substances dropped
from 2019. The import of hazardous substance products for household-use and public healthcare-use
tended to decrease from the same period in 2019. Meanwhile, the incorrect disposal of solid wastes,
hazardous wastes, infectious wastes and hazardous substances affected the environment and the
health of people.
Related organizations prepared the 20-year master plan on prevention and solutions of
pollution problems from solid wastes and hazardous wastes, the management of solid wastes in
clusters, the reduction of plastic wastes through reuse, refrain from and reduce the use of plastic
bags, prohibition of the use of plastic bags and foam containers in national parks and zoos, the
management of marine debris, the management of hazardous wastes. They also prepared the (draft)
Environmental Friendly Management of Wastes from Electrical and Electronic Equipment Act, the
introduction of measures on environmental friendly management of wastes from electrical and
electronic equipment and the issuing of Commerce Ministry Announcement on listing electronic
wastes as products prohibited to import into the country. Regarding the infectious wastes, there
was the attempt to develop and increase eff iciency of the solid waste management system in
accordance with public health laws. On hazardous substances, there were the system development,
the management of chemicals according to the national strategy on chemical management and the
legislation of signif icant laws and regulations to control and prevent the production and usage of
hazardous substances in industrial sector.
9) Community environment: In 2020, the population in Bangkok and municipalities
slightly dropped from 2019. The number of slums in Bangkok also decreased. However, the
green areas in sub-district municipalities and Bangkok and the green area per head in Bangkok rose
from 2019. Related organizations prepared the direction for management of community environment
to promote and maintain the environmental quality through projects to increase green areas and
accessible public parks and the issuing of an act to collect fees in providing the management of
sewage and solid wastes in Bangkok.
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10) Natural and cultural environment: The state of natural environment showed that
types of natural environment sites deserved the conservation including waterfalls, mountains,
landforms and caves were within the criteria of maintaining the quality of natural environment
deserved the conservation at good level. Cultural environment: There were a total of 5,511 cultural
environment sites. Regarding old communities, there were surveys to register a total of 613 old
communities in Thailand since 2012. A total of 36 old towns were listed on the Off ice of the Prime
Minister’s Regulation on the Conservation and Development of Rattanakosin and Old Towns B.E.
2546. There were 3 additional old towns including Uthai Thani Old Town, Trang Old Town and
Chachoengsao Old Town. World heritage sites: Thailand had 6 natural and cultural heritage sites
listed on the primary list of the World Heritage Site Center. Kaeng Krachan Forest Complex was the
latest addition on the list. The impact on natural environment mostly caused from natural disasters
and inappropriate management of natural environment sites. The cultural environment and world
heritage sites were affected from the urban development and the city prosperity. Related
organizations monitored and assessed the environmental quality and ecosystem of natural
environment sites deserved the conservation in types of waterfalls, mountains, landforms and caves,
prepared learning resources for the conservation and development of geological heritage and
geological parks, issued policy for conservation and rehabilitation of provincial old communities and
prepared area plans to conserve each type of cultural environment sites.
11) Climate change and disasters: In 2020, the yearly average temperature in Thailand was
28.0 Celsius, 0.9 Celsius higher than the normal level but slightly below the level in 2019. When
considering the 10-year timeframe, the yearly average temperature in Thailand tended to
increase from the normal level. Precipitation: The average amount of precipitation was lower than
the normal but higher than 2019. Sea level: The average relative mean sea level measured at Koh Lak,
Prachuab Khiri Khan province was higher than the mean sea level and slightly higher than the level
measured in 2019. The relative mean sea level measured at Koh Tapao Noi in Phuket province was
lower than the mean sea level but slightly higher than the level measured in 2019. Greenhouse
gas emission: In 2020, the emissions of carbon dioxide reduced from 2019. Disasters: The catastrophic
events in 2020 occurred more frequent than in 2019 with most of the events were earthquakes and
tropical storms. The climate change affected the forest, ecosystem, biodiversity and health of the
people. Related organizations implemented the operation to ensure low emissions of greenhouse
gases, supported the application of eff icient power usage technology, usage of environmental
friendly natural refrigerants and supported all stakeholders to voluntary cut the emissions of greenhouse
gases at project and activity levels. On natural disasters, there was the upgrading of natural disaster
surveillance system for higher eff iciency.
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3. Essential environmental situations in 2021

Three essential environmental situations are selected. They are the waste to energy, the water
management and the management of infectious wastes from Coronavirus disease 2019. Details of
these issues are as follow.
1) Waste to energy
The waste to energy project aims to study the power generation process from refusederived-fuel (RDF) from community solid wastes and cooperation from different organizations to
manage the wastes for electricity generation by selecting Baan Khlong Sub-district Municipality
in Muang district, Phitsanulok province as the case study.
The waste management has divided into 3 phases. The f irst phase is managing the
wastes as Baan Khlong Sub-district Municipality by promoting the separation of wastes at sources.
Community members separate the wastes into 3 groups including wet garbage, general wastes and
hazardous wastes. Then wastes usable as the fuel will be collected and transported for improvement.
The second phase is the waste quality improvement by collecting for Wong Panich International
Company Limited to improve the wastes to have desired quality of fuel wastes. The third phase is
power generation from fuel wastes. The improved quality wastes enter the power generating plant
at Clover Power Pichit Company Limited. The electricity is distributed through the network of the
Provincial Electricity Authority.
Factors of success are (1) The application of waste utilization for the city as the framework
of solid waste management and drive the community waste management through educating local
people to have knowledge about waste separation and the benef it of each type of wastes. (2) The
leadership of the municipality in setting a clear system on solid waste management and encouraging
the change in solid waste disposal behavior of the people. (3) Strengthening community cooperation
on solid waste separation so communities will benef it from the value of eff icient solid waste
management (4) Acceptance of support from outside organizations related to solid waste management
so communities get technical cooperation, experiences on operation and systematic problem solving.
2) Water management
The water management aims to study the participatory process of related stakeholders,
problematic situations, problem resolutions and the success factors of water management.
The case study is at Baan Tarn Mayom in Wang San sub-district of Mae Wong district, Nakhon Sawan
province. The area was earlier a highland experiencing severe droughts due to frequent forest f ires
at the watersheds, as the result there was no forest to absorb water during rainy seasons. The
communities had suffered from water shortage so they cooperated to carry out forest restoration
projects through construction of check dams, plant trees, build f ire barriers and join force to mitigate
forest fires. The forests have regained the fertility and ability to absorb the water, allowing communities
to have water consumption all year round. The communities, therefore, built a mountain piped
water supply and have collected fees as a way to utilize benef its from the water management. The
income is used for maintaining the community water supply, repairing the check dams and other
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social developments such as providing scholarships for local students, hiring teachers for the village’s
primary school and supporting career groups in the communities.
Factors of success are (1) Community leaders gain trust from their action to lead community
members to restore the forests, prevent forest f ires and build check dams. (2) Communities receive
support from outside organizations so they are equipped with the knowledge and able to apply
the knowledge eff iciently to manage the water. (3) Organizing learning activities to build awareness
and groom the youths to have public mind on conserving natural resources and the environment.
(4) Effective management of income generated from the water supply for community development
in different aspects to ensure better living quality of community members. (5) Strengthening the
community through the establishment of different career groups to bring thorough income distribution.
3) Management of infectious wastes from Coronavirus disease 2019
The management of infectious wastes aims to study the management of infectious
wastes from Covid-19, problematic situations, problem resolutions and the success factors of the
management of infectious wastes from Covid-19. The case study is at Si Racha Municipality in
Si Racha district, Chon Buri province. The area locates in the East of Thailand with large number of
both Thai and foreign workforces. Si Racha is a vital economic area where its municipality manages
the infectious wastes very well.
Infectious wastes are generated from patients infected with Covid-19 and the treatment
process such as clothes, bed sheets, towels and food containers. These infectious wastes require proper
cleaning process. Face masks, rubber gloves, face shields and PPE suits, tubes or used alcohol gel bottles
will be collected in red bags clearly labeled “Covid”. Off icers collect those bags for sorting and
send them to a contractor for disposal. The infectious wastes will be put in two-layer red bags
with the label “Covid”. Those red bags will be collected by a contractor for correct disposal. The
difference between normal infectious wastes and infectious wastes from Covid-19 is that general
infectious wastes require only one red bag while the Covid-19 infectious wastes need two layers
with the label “Covid”. The wastes are kept in a room waiting for forwarding to a contractor to
dispose by the incineration. The Covid-19 infectious wastes will be collected by a private contractor
for immediate disposal.
Factors of success are (1) Educating the public through public relations activities in order
to disseminate information via all channels. (2) Community cooperation which all stakeholders
responsible for separating infectious wastes into bags labeled “Covid” and left for collection at
specif ic points. (3) Continuous cooperation between main responsible agency and related
organizations for clear information exchange. (4) Acceptance of budget support from Si Racha
Municipality to invest in eff icient expansion of the coverage of infectious waste collection to
ensure no leftover wastes.
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4. Conclusion, the prediction of future changes and policy
recommendations

The state of environmental quality by sectors of Thailand during 2010 to June 2021 showed
improving changes in several sectors such as soil resources and land usage, mineral resources,
energy, forest resources and wildlife, water resources, marine and coastal resources, biodiversity,
community environment and natural and cultural environment. In some situations, the environmental
quality had changed to the monitoring direction such as state of pollution which the amount of
plastic wastes increased from online purchases of products and foods, the yearly average amount of
particulate matter PM10 and PM2.5 in the North tended to show more violent situations due to long
drought conditions and the areas prone to wildf ires. Climate change and disasters: It was found
that the yearly average temperature of Thailand rose from the normal and the sea level tended
to rise slightly.
4.1 Prediction of future changes
The prediction of future changes divided into 2 phases. Change trend in the short
term that may occur over the next 1 - 2 years by considering from present situations and historic
data and the change trend in the long term that may happen over the next 3 - 10 years that forecast
the future trends by analyzing from STEEP factors.
1) Short-term trend that may occur as follow. Soil resources and land usage: There are
opportunities for the loss of land surface and fertility from land utilization and inappropriate
agriculture as well as insuff icient caution on application of fertilizers and agricultural chemicals.
Mineral resources: The production process and the import of mineral resources may rise in
accordance with the economic recovery. Energy: The consumption of ref ined energy and
renewable energy may rise from the economic recovery. Forest resources and wildlife: There are
opportunities for the country’s forest areas to increase from participation of communities in
projects to conserve, restore and maintain the forest resources and the community reforestation.
Water resources: It is found that the amount of stored water nationwide is suff icient for utilization
throughout the year while the amount of groundwater remains unchanged. Marine and coastal resources:
The abundance of f ishery resources may increase, more mangrove forests but the amount of marine
debris may be high and affect marine lives. Biodiversity: There are still the invasion of natural
ecosystem, import of alien species and smuggling of animals or plants from natural habitats.
State of pollution: Large urban areas have opportunities to have more days with PM2.5 exceed
the standard. The amount of community wastes may rise with higher proportion of plastic wastes
while the amount of infectious wastes may also increase. Community environment: There will
be more population in urban areas and rising green area per head of population in Bangkok. Natural
and cultural environment may be affected from the growth of urban areas, causing the invasion,
undermining and destroying the beauty and grandeur as well as the scenery value of those sites.
Climate change and disaster: There are opportunities for the yearly average temperature of
Thailand to rise while the sea level tends to increase slightly.
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2) Long-term future trend by analyzing from STEEP factors
		 (1) Socio-culture Component (S): The population structure tends to enter the aging
society. The social situation after the Covid-19 pandemic produces long-term impact to people’s
way of life as they have to lead the life under the new normal and social distancing. After majority
of population receive the vaccination, there will be opportunities for social gathering, commuting,
traveling and rising energy consumption so there should be the development based on sustainable
production and consumption.
		 (2) Technological Component (T): Thailand supports the application of electronic
equipment for modern communication to assist in work, education and online businesses. Consequently,
there are more uses of computer equipment, mobile phones and tablets so there should be the
consideration for management of electronic wastes after the end of useful life by establishing
recall points for electronic wastes to maximize the resource usage under the principle of circular
economy.
		 (3) Economic Component (E): After the Covid-19 pandemic can be contained,
more tourism trips will help stimulate the restoration of tourism and business expansion and enlarge
international trade. Therefore, more natural resources will be used for the production of goods and
services. Clean technology should be applied in the production process by increasing the use of
renewable energy and promoting sustainable production and consumption.
		 (4) Environmental Component (E): The climate change is a signif icant factor affecting
the environment in term of the climate and seasons changing that impact farmers’ cultivation, heavy
rain or rain shortage and rising sea level. These changes produce stronger affect of coastal erosion
to communities residing along the coastal lines. After the Covid-19 pandemic can be contained,
more economic activities are expected, leading to higher emissions of greenhouse gases so the country
should develop in accordance with the direction of sustainable development and the Paris agreement.
		 (5) Political Component (P): The 20-year national strategy is the framework for
development and administration of the country that aims toward the sustainable development, the
country’s development under the concepts of bio-economy, circular economy and green economy.
4.2 Policy recommendations on management of natural resources and environment
Policy recommendations on the management of natural resources and environment aim to
accommodate anticipated changes as above mentioned. Short-term and long-term measures should
be issued as follow.
		 1) Recommendations for short-term polices (1-2 years) comprise 3 measures.
		 (1) Management of plastic wastes and marine debris
		 In 2021, the overall amount of community solid wastes in Thailand dropped
but the proportion of wastes with plastic content rose. Therefore, more public relations should be
carried out to create collaboration of all stakeholders to cut plastic use, separate plastic wastes at
sources, reuse, appropriately manage single-use plastic wastes and prevent wastes from land to
enter the sea.
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(2) Management of infectious wastes from Covid-19
		 The management of infectious wastes from Covid-19 with the large amount of
leftover wastes should be implemented in accordance with the Cabinet’s resolution on 14th
September 2021 that authorizes Local Administration Organizations to burn infectious wastes at
industrial factories and power generation plants as the ad-hoc problem solving measure.
(3) Protection of areas with importance or sensitive to the environment
		 Areas with importance and sensitive to the environment such as wetlands,
natural ecosystem and cultural environment should be protected to prevent the invasion, the
deterioration and the loss of scenery from the expansion of urban areas and communities and the
impact of natural disasters such as f loods, earthquakes, and landslides. These areas should be
restored, protected and conserved immediately and continuously.
2) Recommendations for long-term polices (3 - 10 years) comprise 3 measures.
(1) Promote sustainable production and consumption
		 After the Covid-19 pandemic can be contained, people will travel and carry
out more activities, leading to more use of raw materials and natural resources in the production,
more energy consumption and more pollutants in the environment. Therefore, there should be the
promotion of society friendly to the environment, sustainable production and consumption and
lifestyle adjustment to be friendly to the environment.
(2) Reduction of greenhouse gas emissions
		 The country’s economic growth after the containment of Covid-19 pandemic
will open opportunities for Thailand to emit large amount of greenhouse gases so there should be
measures to cut the greenhouse gas emissions in energy sector through increasing the proportion of
electricity generation from renewable energy. Industrial sector should increase the eff iciency of
machinery in the production process. Agricultural sector should cut burning of farm wastes in
order to move toward carbon neutrality by 2065.
(3) Resource utilization to bring circulation in the economy
		 The Covid-19 pandemic situation has forced people to refrain from traveling and
work from home more while students have to study online. These situations have encouraged more
purchases of products and electronic equipment, leading to more of electronic wastes from products
passing the end of useful life in the near future. There should be measures to prevent the leakage
of heavy metals in electronic wastes to the environment through adding role and responsibility to
producers (Extended Producer Responsibility). Producers have to collect, transport and bring the
electronic wastes for recycle and re-enter production process several times in order to maximize the
resource utilization.
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การเปลี่่�ยนแปลงด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย มีีสาเหตุุมาจากปััจจััยหลายประการ
ทั้้�งปััจจััยทางธรรมชาติิ ปััจจััยทางเศรษฐกิิจ และปััจจััยทางสัังคม ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ประโยชน์์และการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงปััจจััยที่่�เกิิดขึ้้�นจากภายในและภายนอกประเทศ โดยปััจจััยภายในประเทศ
ได้้ แ ก่่ การขยายตัั ว ของประชากรควบคูู ่ ไ ปกัั บ การขยายตัั ว ของการบริิ โ ภคและการผลิิ ต เป็็ น การเพิ่่� ม แรงกดดัั น ต่่ อ
ทรััพยากรธรรมชาติิ ส่่วนปััจจััยภายนอกประเทศ หรืือความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ด้้านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลต่่อทิิศทางการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ อีีกทั้้�งตั้้�งแต่่ต้้น พ.ศ. ๒๕๖๓
เกิิดการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรืือโรคโควิิด 19 ทั่่�วโลก
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สาธารณสุุข วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตในสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น การติิดตาม
รวบรวม วิิเคราะห์์ และประเมิินผลสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ เพื่่�อให้้ทราบปัจจััยขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน
สถานการณ์์ ผลกระทบ และการจััดการแก้้ไขของหน่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการรายงานสถานการณ์์คุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมได้้รัับการบริิหารจััดการอย่างสมดุุลและเกิิดความยั่่�งยืืน
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๑.๑ การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไทย
๑.๑.๑ การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ
๑) ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีมููลค่่ารวม ๑๕.๖๙ ล้้านล้้านบาท คิิดเป็็นอััตรา
การขยายตััวลดลงร้้อยละ ๖.๑ หดตััวลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�ขยายตััวร้้อยละ ๒.๓ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
เนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในประเทศไทยและทั่่�วโลก มีีการออกมาตรการล็็อกดาวน์์
(Lockdown) และมาตรการจำำ�กัดั การเดิินทางระหว่่างประเทศ เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค ภาวะการค้้าโลกหดตััวลง
เกิิดการชะงัักของภาคการผลิิต (Supply Disruption) ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ จนทำำ�ให้้มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ในประเทศลดลง หลัังจากที่่�ขยายตััวมาอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา (รููปที่่� ๑.๑) โดยเป็็นผลมาจากด้้านการใช้้จ่่าย
มููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าและบริิการลดลงร้้อยละ ๖.๖ ลดลงต่่อเนื่่�องจากที่่�ลดลงร้้อยละ ๓.๓ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ การลงทุุนรวม
การบริิโภคภาคเอกชน ลดลงร้้อยละ ๔.๘ ร้้อยละ ๑.๐ เทีียบกัับที่่ข� ยายตััวร้้อยละ ๒.๐ ร้้อยละ ๔.๐ ตามลำำ�ดับั ใน พ.ศ. ๒๕๖๒
ขณะที่่�การลงทุุนภาครััฐและการอุุปโภคภาครััฐเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ มีีอััตราการขยายตััวร้้อยละ ๕.๗ และร้้อยละ ๐.๙
ขยายตัั ว ต่่ อ เนื่่� อ ง จากที่่� ข ยายตัั ว ร้้ อ ยละ ๐.๑ และร้้ อ ยละ ๑.๗ ตามลำำ�ดัั บ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้้ า นการผลิิ ต การผลิิ ต
ภาคเกษตร ลดลงร้้อยละ ๓.๖ ต่่อเนื่่�องจากที่่�ลดลงร้้อยละ ๐.๖ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคอุุตสาหกรรม และภาคบริิการ
ลดลงร้้อยละ ๕.๙ และร้้อยละ ๖.๕ เทีียบกัับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�ขยายตััวร้้อยละ ๐.๐ และร้้อยละ ๓.๙ ตามลำำ�ดัับ (สำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
เสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีอััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปลดลงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ ๐.๘ ดุุลบััญชีีเดิินสะพััด
เกิินดุุล ร้้อยละ ๓.๓ ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ และผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศต่่อหััวเฉลี่่�ยของคนไทยเท่่ากัับ
๒๒๕,๘๔๕.๗ บาทต่่อคนต่่อปีี ลดลงจาก ๒๔๓,๗๘๗.๑ บาทต่่อคนต่่อปีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)

๑๘
๑๖

๗.๒

๑๔

๑๒.๓๖ ๑๒.๙๒

๑๒

๑๑.๓๑

๑๐

๐.๘

๘
๖
๔
๒
๐

๖.๖๖

๖.๐๑

๑๓.๒๓ ๑๓.๗๔

๓.๔

๒.๗
๑.๐
๗.๐๓
๗.๓๗

๓.๑
๗.๙๓

๘.๕๖

๔.๕๙

๓.๙๙

๔.๒๗

๔.๔๒

๔.๕๓

๑.๓๑

๑.๔๒

๑.๔๖

๑.๓๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

GDP ภาคเกษตร

๑๔.๕๙

GDP ภาคอุตสาหกรรม

๑๕.๔๙

๑๖.๓๗

๔.๒

๔.๒

๙.๑๖

๙.๗๕

๑๖.๙๐

๑๕.๗๐

๑๑
๙
๗

๑๐.๒๖
๒.๓

๙.๕๗

๕
๓
๑
-๑

๔.๗๙

๕.๐๓

๕.๒๘

๕.๒๖

๔.๗๗

-๓

อัตราการขยายตัว (รอยละ)
(ปอา งอิง พ.ศ. ๒๕๔๕)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ลานลานบาท)
(ราคาประจำป)

รููปที่่� ๑.๑	มููลค่่าและอััตราการขยายตััวของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
จำำ�แนกตามภาคการผลิิต พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

-๖.๑ -๕
๑.๒๒ ๑.๒๔ ๑.๓๐ ๑.๓๔ ๑.๓๗ ๑.๓๕
-๗
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ [p] ๒๕๖๓[p1]
ป (พ.ศ.)
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
GDP รวม
GDP ภาคบริการเเละอื่นๆ

หมายเหตุ: p = ค่ารายไตรมาสในปีที่มีค่ารายปีเป็นค่าตัวรวมเบื้องต้น
p1 = ค่ารายไตรมาสในเบื้องต้นที่ยังไม่มีค่ารายปี
ที่มา:	สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

39

การแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ของโรคโควิิด 19 ในช่่วงต้้นปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาสที่่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - มีีนาคม) ลดลงร้้อยละ ๒.๖ ต่่อเนื่่�องจากที่่�ลดลงร้้อยละ ๔.๒ ในไตรมาสที่่� ๔/๒๕๖๓
(ตุุลาคม - ธัันวาคม) สาเหตุุมาจากภาคการส่่งออกสิินค้้าและบริิการและการบริิโภคภาคเอกชนลดลง ขณะที่่ก� ารอุุปโภคภาครััฐ
และการลงทุุนรวมขยายตััว โดยด้้านการผลิิตในภาคเกษตรขยายตััว แต่่ภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการกลัับหดตััวลง
(สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก) ส่่วนผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศในไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔
(เมษายน - มิิถุุนายน) ขยายตััวร้้อยละ ๗.๕ ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากการลดลงร้้อยละ ๒.๖ ในไตรมาสที่่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม มีีนาคม) และเป็็นการกลัับมาขยายตััวครั้้�งแรกในรอบ ๖ ไตรมาส ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากฐานการขยายตััวที่่�ต่ำำ��ผิิดปกติิ
ในช่่วงเดีียวกัันของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกแรกในเดืือนเมษายน
๒๕๖๓ ด้้านการใช้้จ่่ายการส่่งออกสิินค้้าและการลงทุุนภาคเอกชนขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น การบริิโภคภาคเอกชนกลัับมาขยายตััว
ขณะที่่� ก ารใช้้ จ่่ า ยและการลงทุุ น ภาครัั ฐ ชะลอลง และการส่่ ง ออกและบริิ ก ารลดลง ด้้ า นการผลิิ ต สาขาการผลิิ ต
อุุ ตส าหกรรมและสาขาเกษตรกรรมขยายตัั ว เพิ่่� ม ขึ้้� น จากไตรมาสก่่ อ นหน้้ า สาขาที่่� พัั ก แรมและบริิ ก ารด้้ า นอาหาร
สาขาการขนส่่ ง และสถานที่่�เ ก็็ บ สิิ น ค้้ า สาขาการขายส่่ ง การขายปลีีกและการซ่่ อ มแซมฯ และสาขาไฟฟ้้ า และก๊๊ า ซฯ
กลัับมาขยายตััว ขณะที่่�สาขาการก่่อสร้้างชะลอลงจากไตรมาส ๑/๒๕๖๔ เมื่่�อปรัับผลของฤดููกาลออกแล้้ว เศรษฐกิิจไทย
ในไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิิถุุนายน) ขยายตััวจาก ไตรมาสที่่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - มีีนาคม) ร้้อยละ ๐.๔ รวม
ครึ่่ง� แรกของ พ.ศ. ๒๕๖๔ เศรษฐกิิจไทยขยายตััวร้้อยละ ๒.๐ (สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ข)
๒) การลงทุุนจากต่่างประเทศ
	สถานการณ์์ ก ารลงทุุ น จากต่่ า งประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า มีีเงิิ น ลงทุุ น โดยตรงจากต่่ า งประเทศ
-๑๓๙,๙๐๓ ล้้ า นบาท มีีมูู ลค่่ า ติิ ดล บ โดยมีีมูู ลค่่ า ลดลงอย่่ า งมาก เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรค
โควิิด 19 ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรป ลดการลงทุุนสููงที่่�สุุด -๒๘๙,๔๗๔ ล้้านบาท
รองลงมาคืื อ สหราชอาณาจัั ก ร -๒๘๖,๔๗๔ ล้้ า นบาท และเนเธอร์์ แ ลนด์์ -๑๑,๓๒๕ ล้้ า นบาท ตามลำำ�ดัั บ สำำ� หรัั บ
ประเทศที่่�มีีการเพิ่่�มการลงทุุนสููงสุุด ได้้แก่่ กลุ่่�มประเทศอาเซีียน ๕๙,๓๕๖ ล้้านบาท รองลงมาคืือ สาธารณรััฐสิิงคโปร์์
๕๖,๖๖๕ ล้้านบาท และญี่่�ปุ่่�น ๓๔,๙๔๓ ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยกิิจการทางการเงิินและการประกัันภััยเป็็นการลงทุุน
โดยตรงจากต่่างประเทศที่่�มีีมููลค่่าลดลงมากที่่�สุุด -๑๙๙,๒๙๓ ล้้านบาท รองลงมาคืือ การผลิิตยานยนต์์ รถพ่่วงและ
รถกึ่่�งพ่่วง -๕๐,๖๓๕ ล้้านบาท และการผลิิตถ่่านโค้้กและปิิโตรเลีียม -๑๐,๕๘๒ ล้้านบาท ส่่วนกิิจการที่่�เพิ่่�มการลงทุุน
มากที่่�สุุด คืือ กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ ๔๙,๔๖๕ ล้้านบาท รองลงมาคืือ การผลิิตอาหาร ๔๐,๔๖๒ ล้้านบาท
และการผลิิต ๑๖,๖๘๖ ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีเงิินลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น แบ่่งเป็็น
ไตรมาสที่่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - มีีนาคม) จำำ�นวน ๑๓๕,๒๓๔ ล้้านบาท และไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิิถุนุ ายน) จำำ�นวน
๔๖,๓๔๐ ล้้านบาท (รููปที่่� ๑.๒) (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ก)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ลานบาท)

รููปที่่� ๑.๒	มููลค่่าเงิินลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้การส่่งเสริิมการลงทุุน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๔๙๔,๕๒๐

๓๐๕,๒๕๔

๓๐๐,๐๐๐

๑๖๑,๒๘๗

๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๐
-๑๐๐,๐๐๐
-๒๐๐,๐๐๐

๔๒๖,๒๐๙

๔๐๐,๙๐๔

๗๐,๓๙๒

๒๘๑,๒๕๕

๑๒๖,๑๗๙

๑๔๙,๒๘๖

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

-๑๓๙,๙๐๓

หมายเหตุ: ตั ว เลขบวก หมายถึ ง มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม (ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของการลงทุ น ในทุ น เรื อ นหุ้ น กำ � ไรสะสมที่ นำ � กลั บ มาลงทุ น หรื อ การกู้ ยื ม
จากบริ ษั ท ในเครื อ ในต่ า งประเทศ ซึ่ ง บั น ทึ ก เป็ น inf low ของประเทศ) สู ง กว่ า การลดการลงทุ น (ไม่ ว่ า จะในรู ป การณ์ ลดสั ดส่ ว น
การถือหุ้น การถอนเงินลงทุน หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ ซึ่งบันทึกเป็น Outf low ของประเทศ) ขณะที่ตัวเลขติดลบ
หมายถึง ในช่วงเวลานั้นๆ มีการเพิ่มการลงทุนตํ่ากว่าการลดการลงทุน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๖๔ก)

๓) การค้้าระหว่่างประเทศ
	สถานการณ์์การนำำ�เข้้าสิินค้้าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีมููลค่่าการนำำ�เข้้าสิินค้้ารวม ๖๔.๗๖ แสนล้้านบาท
ลดลงร้้ อ ยละ ๑๒.๗๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่� มีีมูู ลค่่ า ๗๔.๒๖ แสนล้้ า นบาท (ก รมศุุ ล กากร, ๒๕๖๔) การนำำ� เข้้ า รวม
ที่่�ชะลอตััว เนื่่�องจากการส่่งออกที่่�หดตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง เกิิดจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบ
รุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจและการค้้าโลก ประกอบกัับสถาบัันการเงิินเข้้มงวดในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ ส่่งผลให้้การบริิโภคในประเทศ
ลดลง และจากการประกาศล็็อกดาวน์์ของหลายประเทศทั่่�วโลก ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้
และการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่ในเดืือนเมษายน ๒๕๖๔ ส่่งผลให้้การบริิโภคภายในประเทศหดตััวอย่่างรุุนแรง
อย่่างไรก็็ตาม การบริิโภคและการลงทุุนของภาคเอกชนยัังคงขยายตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจากมาตรการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิิ โครงการพััฒนาพื้้�นที่่เ� ศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โครงการก่่อสร้้างรถไฟรางคู่่� โครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ� ม ๓ สนามบิิน (ดอนเมืือง - สุุวรรณภููมิิ - อู่่�ตะเภา) แบบไร้้รอยต่่อ
และดึึงนัักลงทุุนต่่างชาติิเข้้ามาลงทุุนในประเทศมากขึ้้�น โดยมีีสิินค้้านำำ�เข้้าสำำ�คััญ ๕ รายการ มีีสััดส่่วนการนำำ�เข้้ารวม
ร้้อยละ ๓๗.๙๔ ของมููลค่่าการนำำ�เข้้าทั้้�งหมด ได้้แก่่ เครื่่�องจัักรกล/ส่่วนประกอบ น้ำำ��มัันดิิบ เครื่่�องจัักรไฟฟ้้า/ส่่วนประกอบ
เคมีีภััณฑ์์ และแผงวงจรไฟฟ้้า (ก รมการค้้าต่่างประเทศ, ๒๕๖๔) สำำ�หรัับการส่่งออกสิินค้้า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีมููลค่่า
การส่่งออกรวม ๗๑.๗๘ แสนล้้านบาท หดตััวลงร้้อยละ ๕.๗๘ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีมููลค่่า ๗๖.๑๙ แสนล้้านบาท ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า การนำำ�เข้้าสิินค้้ามีีแนวโน้้มลดลงเล็็กน้้อย ส่่วนการส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
เล็็กน้้อย (รููปที่่� ๑.๓) (กรมศุุลกากร, ๒๕๖๔)
	สำำ�หรัับมููลค่า่ การนำำ�เข้้า - ส่่งออกสิินค้้าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่่�ในภาวะได้้ดุลุ การค้้า โดยมีีมููลค่า่ การส่่งออกมากกว่่า
มููลค่่าการนำำ�เข้้าประมาณ ๗.๐๒ แสนล้้านบาท และเมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ดุุลการค้้ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ มีีแนวโน้้มลดลงในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
(รููปที่่� ๑.๓) (กรมศุุลกากร, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
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รููปที่่� ๑.๓	มููลค่่าการนำำ�เข้้า - ส่่งออก และดุุลการค้้าระหว่่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
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๒๕๕๕

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)
ดุลการคา
มูลคาการนำเขา
มูลคาการสงออก

ดุลการคา (เเสนลานบาท)

๓.๑๒

๖๐
๕๐

๖๙.๐๖
๗๒.๑๘

๗๔.๐๔
๗๓.๐๓

๗๖.๕๘
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๗๐

๗๗.๘๖
๗๐.๖๘

๘๐

๖๙.๘๓
๖๗.๐๘

มูลคาการนำเขา - สงออก (เเสนลานบาท)

๙๐

๗.๐๒
๖๔.๗๖
๗๑.๗๘

๑๐

๑๐๐

-๘
-๑๐

ที่มา: กรมศุลกากร (๒๕๖๔)

	มููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าของไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีแนวโน้้มหดตััวแรงกว่่าที่่�ประเมิินไว้้จากด้้านปริิมาณ
เป็็นสำำ�คััญ สอดคล้้องกัับแนวโน้้มเศรษฐกิิจคู่่�ค้้าและปริิมาณการค้้าโลกที่่�หดตััวแรง รวมถึึงปััญหาการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่
การผลิิต (Supply Chain Disruption) ในบางธุุรกิิจ ด้้านราคาสิินค้้าส่่งออกมีีแนวโน้้มหดตััวจากราคาสิินค้้าที่่�เคลื่่�อนไหว
ตามราคาน้ำำ��มัั น ดิิ บ เป็็ น สำำ�คัั ญ ทั้้� ง นี้้� การทยอยผ่่ อ นปรนมาตรการควบคุุ ม การระบาดในหลายประเทศจะสนัั บ สนุุ น
การส่่งออกสิินค้้าให้้ทยอยฟื้้น� ตััวตั้้ง� แต่่ไตรมาสที่่� ๓ (กรกฎาคม - กัันยายน) อย่่างไรก็็ตาม มููลค่า่ การส่่งออกโดยรวมมีีแนวโน้้ม
ต่ำำ��กว่่าระดัับก่่อนการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เนื่่�องจากอุุปสงค์์ต่่างประเทศยัังไม่่ฟื้้�นตััวเต็็มที่่� รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบการทำำ�ธุุรกิิจทั่่�วโลกภายใต้้วิิถีีชีีวิิตใหม่่หลัังการระบาดคลี่่�คลาย อาจส่่งผลทำำ�ให้้บางอุุตสาหกรรมไม่่สามารถฟื้้�นตััว
กลัับมาได้้เต็็มที่่� (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ก) ในช่่วงปลายปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ การส่่งออกไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน
และยุุโรปยัังฟื้้�นตััวได้้ช้้า ขณะที่่�การส่่งออกไปสหรััฐอเมริิกาและเครืือรััฐออสเตรเลีียขยายตััวและอยู่่�ในระดัับสููงกว่่าช่่วง
ก่่อนการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 อย่่างไรก็็ตาม การฟื้้�นตััวของการส่่งออกสิินค้้าไทยจะช้้ากว่่าการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ประเทศคู่่�ค้้า เนื่่�องจากโครงสร้้างการส่่งออกของไทยมีีสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งได้้รัับผลดีีจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ในสััดส่ว่ นที่่น้� อ้ ยเมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่น� ในภููมิภิ าค (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ข) สำำ�หรัับ พ.ศ. ๒๕๖๔
คาดว่่ามููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าของไทยจะขยายตััวสููง โดยการส่่งออกสิินค้้าในระยะต่่อไปมีีแนวโน้้มขยายตััวดีีต่่อเนื่่�อง
ตามแนวโน้้มการขยายตััวของเศรษฐกิิจประเทศคู่่�ค้้า และการค้้าโลกที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ข้้อจำำ�กััดด้้านอุุปทาน อาทิิ
การขาดแคลนแรงงานต่่างด้้าว การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในโรงงาน การขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ ต้้นทุุนค่่าขนส่่ง
และราคาวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�น รวมถึึงการขาดแคลนชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาจมีีผลต่่อการส่่งออกสิินค้้าไทยบ้้างในระยะข้้างหน้้า
แต่่คาดว่่าผลกระทบจะยัังจำำ�กััด (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
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รายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย และภาวะหนี้้�สิินของครััวเรืือน
การสำำ�รวจข้้อมููล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า ครััวเรืือนมีีรายได้้ เฉลี่่ย� เดืือนละ ๒๖,๐๑๘ บาท ลดลงร้้อยละ ๓.๔๔
จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่่�มีีรายได้้ ๒๖,๙๔๖ บาท ส่่วนใหญ่่เป็็นรายได้้จากการทำำ�งาน ร้้อยละ ๗๑.๑ ได้้แก่่ ค่่าจ้้างและเงิินเดืือน
กำำ�ไรสุุทธิิจากการทำำ�ธุรุ กิิจ และกำำ�ไรสุุทธิิจากการทำำ�การเกษตร และรายได้้ที่ไ่� ม่่ได้้เกิิดจากการทำำ�งาน เช่่น เงิินที่่ไ� ด้้รับั ความช่่วยเหลืือ
รายได้้จากทรััพย์์สินิ รายได้้ที่เ่� ป็็นตััวเงิินอื่่น� ๆ สวััสดิกิ าร/สิินค้้า/บริิการต่่างๆ ครััวเรืือนมีีรายจ่่าย เฉลี่่ย� เดืือนละ ๒๐,๗๔๒ บาท
ลดลงร้้อยละ ๓.๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่่�มีีรายจ่่าย ๒๑,๔๓๗ บาท แบ่่งเป็็น ค่่าใช้้จ่่ายอุุปโภคบริิโภค ร้้อยละ ๘๖.๕ เช่่น
ค่่าอาหาร/เครื่่�องดื่่�ม/ยาสููบ ที่่�อยู่่�อาศััย/เครื่่�องใช้้ฯ ยานพาหนะ/การเดิินทาง เป็็นต้้น และค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับการอุุปโภค
บริิโภค ร้้อยละ ๑๓.๕ อาทิิ ค่่าภาษีี เบี้้�ยประกัันภััย ดอกเบี้้�ย ซื้้อ� สลากกิินแบ่่ง/หวย เป็็นต้้น (สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ, ๒๕๖๓)
	ส่่วนหนี้้�สิินครััวเรืือน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า มีีครััวเรืือนที่่�ไม่่มีีหนี้้�สิิน ร้้อยละ ๕๔.๘ และครััวเรืือนที่่�มีีหนี้้�สิิน
ร้้อยละ ๔๕.๒ โดยมีีหนี้้�สิินเฉลี่่�ย ๑๖๔,๐๕๕ บาทต่่อครััวเรืือน ส่่วนใหญ่่เป็็นการก่่อหนี้้�เพื่่�อใช้้ในครััวเรืือน ร้้อยละ ๗๓.๘๐
เช่่น ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค ซื้้อ� บ้้าน/เช่่าซื้้อ� บ้้าน/ที่่ดิ� นิ และใช้้ในการศึึกษา เป็็นต้้น และการก่่อหนี้้�เพื่่�อใช้้ในการลงทุุนอื่่น� ๆ
ร้้อยละ ๒๖.๒๐ เช่่น ใช้้ทำำ�การเกษตร ใช้้ทำำ�ธุรุ กิิจ และหนี้้�อื่่น� ๆ เป็็นต้้น สำำ�หรัับครััวเรืือนที่่มีี� หนี้้�สินิ ส่่วนใหญ่่เป็็นหนี้้�ในระบบ
อย่่างเดีียว ร้้อยละ ๙๑.๘ รองลงมาคืือ หนี้้�นอกระบบอย่่างเดีียว ร้้อยละ ๔.๗ และหนี้้�สิินทั้้�งในระบบและนอกระบบ
ร้้อยละ ๓.๕ ตามลำำ�ดับั เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายภาค พบว่่า กรุุงเทพมหานคร และ ๓ จัังหวััด คืือ นนทบุุรีี ปทุุมธานีี และสมุุทรปราการ
มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนสููงกว่่าภาคอื่่�นมาก คืือ ๓๗,๗๕๑ บาท แต่่ก็็มีีค่่าใช้้จ่่ายและจำำ�นวนหนี้้�สิินเฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนสููงสุุด
เช่่นเดีียวกััน คืือ ๓๐,๗๗๘ และ ๑๙๐,๘๔๙ บาท ตามลำำ�ดับั และในช่่วง ๑๓ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า รายได้้เฉลี่่ย� สููงกว่่าค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่�จำำ�เป็็นในการยัังชีีพ และพบว่่ารายได้้เฉลี่่�ย ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ย และหนี้้�สิินต่่อรายได้้มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย (รูู ปที่่� ๑.๔)
(สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, ๒๕๖๓)
รายได้้ ค่่าใช้้จ่า่ ย และภาวะหนี้้�สินิ ของครััวเรืือน ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ พบว่่า มีีรายได้้เฉลี่่ย�
๒๘,๔๕๔ บาท/เดืือน/ครััวเรืือน ค่่าใช้้จ่า่ ยเฉลี่่ย� ๒๒,๓๒๕ บาท/เดืือน/ครััวเรืือน และหนี้้�สินิ เฉลี่่ย� ๒๐๘,๗๓๓ บาท/ครััวเรืือน
ตามลำำ�ดัับ (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๑.๔ รายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย และหนี้้�สิินต่่อรายได้้ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒
๘
๖.๓

๖.๔

๓๐,๐๐๐

๖.๕

๕.๘

๖.๖
๕.๘

๖.๓
๒๖,๐๑๘
๒๐,๗๔๒

๒๐,๐๐๐

๖
๔

๑๐,๐๐๐

๒

๐

๐
๒๕๕o

๒๕๕๒

๒๕๕๔

๒๕๕๖

๒๕๕๘

๒๕๖๐

หนีส้ ินตอรายได (เทา)

รายไดเเละคาใชจา ย (บาท/เดือน)

๔๐,๐๐๐

๒๕๖๒

ป (พ.ศ.)
รายได

คาใชจาย

หนี้สินตอรายได

หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ มีการสำ�รวจและจัดทำ�รายงานทุกๆ ๒ ปี
ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๓)
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๕)

เสถีียรภาพของเศรษฐกิิจไทย
เศรษฐกิิจไทยในช่่วงครึ่่�งหลัังของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฟื้้�นตััวตามการผ่่อนปรนมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดและ
แรงสนัับสนุุนจากมาตรการภาครััฐ อย่่างไรก็็ตาม กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจโดยรวมยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าช่่วงก่่อนเกิิดการระบาด 
โดยไตรมาส ๓/๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กัันยายน) หดตััวร้้อยละ ๖.๔ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรัับดีีขึ้้�นจากไตรมาส 
๒/๒๕๖๓ (เมษายน - มิิถุนุ ายน) ที่่ห� ดตััวสููงร้้อยละ ๑๒.๑ ตามการผ่่อนปรนมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ทั้้�งในไทยและต่่างประเทศ ประกอบกัับมีีมาตรการภาครััฐเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญ โดยการบริิโภคภาคเอกชนเริ่่�มฟื้้�นตััว
กลัับมาใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดจากปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ (๑) การผ่่อนปรนมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ในประเทศ (๒) อุุปสงค์์ที่่�คงค้้าง (Pent-up Demand) จากช่่วงปิิดเมืือง และ (๓) มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจากภาครััฐ
ซึ่่ง� ช่่วยพยุุงกำำ�ลังั ซื้้อ� สำำ�หรัับการส่่งออกสิินค้้าปรัับดีีขึ้้�นตามการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจประเทศคู่่�ค้้า โดยเฉพาะสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่ไ� ด้้รับั ผลดีีจากรููปแบบการทำำ�งานที่่บ้� า้ น รวมถึึงย้้ายฐานการผลิิตและคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้าเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้ามาไทย ทั้้�งนี้้� ภาคการผลิิต
อุุตสาหกรรมปรัับดีีขึ้้�นสอดคล้้องกัับการบริิโภคและการส่่งออกสำำ�หรัับการใช้้จ่่ายภาครััฐยัังเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนการฟื้้�นตััว
ทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญทั้้�งรายจ่่ายประจำำ�และรายจ่่ายลงทุุน ขณะที่่�การลงทุุนภาคเอกชนยัังคงหดตััวสููงแม้้จะปรัับดีีขึ้้�นบ้้าง
จากอุุ ป สงค์์ โ ดยรวมที่่� ยัั ง ไม่่ ก ลัั บ สู่่�สภาวะปกติิ ความเชื่่� อ มั่่� น ภาคธุุ ร กิิ จ ที่่� ต่ำำ�� และกำำ�ลัั ง การผลิิ ตส่่ ว นเกิิ น ที่่� ยัั ง มีีอยู่่�สูู ง
ด้้านการส่่งออกบริิการหดตััวสููงต่่อเนื่่�องจากมาตรการจำำ�กัดั การเดิินทางระหว่่างประเทศ สำำ�หรัับไตรมาสที่่� ๔ (ตุุลาคม - ธัันวาคม)
เครื่่อ� งชี้้เ� ศรษฐกิิจสะท้้อนว่่าเศรษฐกิิจไทยฟื้้น� ตััวต่่อเนื่่�อง โดยมีีแรงส่่งชะลอลง เมื่่อ� เทีียบกัับไตรมาสก่่อนหน้้า มาตรการภาครััฐ
ยัังเป็็นแรงสนัับสนุุนหลัักที่่ช่� ว่ ยพยุุงเศรษฐกิิจ ขณะที่่ก� ารแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่ยังั ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
โดยรวมในไตรมาสนี้้�ไม่่มากนััก เนื่่�องจากส่่งผลกระทบในช่่วงปลายปีี (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ข)
เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่� ๑/๒๕๖๔ (มกราคม - มีีนาคม) ฟื้้�นตััวตามการส่่งออกสิินค้้าที่่�ขยายตััวดีีต่่อเนื่่�อง
แต่่ฟื้น้� ตััวน้้อยกว่่าคาดจากการระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกสอง (ธัันวาคม ๒๕๖๓) สำำ�หรัับการระบาดระลอกสาม (เมษายน
๒๕๖๔) ที่่�รุุนแรงและยืืดเยื้้�อส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิิถุุนายน) มีีแนวโน้้มชะลอลงจาก
ไตรมาสก่่อน โดยเฉพาะการบริิโภคภาคเอกชน รายได้้ครััวเรืือนในภาพรวมเปราะบางมากขึ้้น� จากการระบาดของโรคโควิิด 19
ระลอกสาม (เมษายน ๒๕๖๔) แม้้รายได้้ครััวเรืือนภาคเกษตรจะปรัับดีีขึ้้�น การระดมทุุนของภาคเอกชนโดยรวมขยายตััวชะลอลง
จากภาคธุุรกิิจเป็็นสำำ�คััญ ขณะที่่�สิินเชื่่�อภาคครััวเรืือนขยายตััวต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับเงิินกู้้�ยืืมของภาคครััวเรืือนในเดืือนเมษายน
๒๕๖๔ ขยายตััวร้้อยละ ๔.๘ เทีียบกัับระยะเดีียวกัันของปีีก่อ่ นจากสิินเชื่่อ� เพื่่�อที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่ข� ยายตััวต่่อเนื่่�องจากมาตรการส่่งเสริิม
การขายของผู้้�ประกอบการเป็็นสำำ�คััญ (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
เสถีียรภาพระบบการเงิินไทยยัังเปราะบางจากผลกระทบของการระบาดระลอกสามที่่ทำ� ำ�ให้้เศรษฐกิิจฟื้้น� ตััวช้้า
และมีีความไม่่แน่่นอนมากขึ้้�น จากฐานะทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของทั้้�งภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจ
ที่่ยั� งั อ่่อนแอและได้้รับั ผลกระทบเพิ่่�มเติิม อีีกทั้้�งเผชิิญความเสี่่ย� งในระยะข้้างหน้้าจากการฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจที่่ยั� งั ไม่่แน่่นอนสููง
ตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ทำำ�ให้้ต้้องพึ่่�งพาความต่่อเนื่่�องของมาตรการช่่วยเหลืือด้้านการเงิินและการคลัังเพื่่�อบรรเทา
ผลกระทบ และยัังต้้องติิดตามฐานะทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มาตรการ
ช่่วยเหลืือจะทยอยสิ้้�นสุุดลง (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
โดยเศรษฐกิิจไทยในระยะข้้างหน้้ามีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะขยายตััวต่ำำ��กว่่ากรณีีฐานค่่อนข้้างมากจาก (๑) ความยืืดเยื้้อ�
ของการระบาดและการกลายพัั น ธุ์์�ของไวรัั ส ทั้้� ง สายพัั น ธุ์์�ใหม่่ ที่่� ร ะบาดในปัั จ จุุ บัั น และที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น ในอนาคต ซึ่่� ง จะ
ลดทอนประสิิทธิิภาพของวััคซีีน ส่่งผลให้้การระบาดยืืดเยื้้อ� รุุนแรงจนนำำ�ไปสู่่�วิิกฤตสาธารณสุุขและกระทบการใช้้จ่า่ ยในประเทศ
รวมทั้้�งถึึงแผนการเปิิดประเทศเพื่่�อรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�ต้้องล่่าช้้าออกไป (๒) เม็็ดเงิินเยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจอาจ
น้้อยกว่่าคาด หากอนุุมัติั โิ ครงการภายใต้้พระราชกำำ�หนดกู้้�เงิินฉบัับใหม่่ล่า่ ช้้าหรืือมีีอััตราการเบิิกจ่่ายน้้อย (๓) ฐานะทางการเงิิน
ของภาคธุุรกิิจโดยเฉพาะภาคบริิการอาจได้้รัับผลกระทบเพิ่่�มเติิมจากการระบาดระลอกใหม่่จนต้้องปิิดกิิจการและเลิิกจ้้าง
แรงงานจำำ�นวนมาก ซึ่่�งแรงงานเหล่่านี้้�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะว่่างงานเป็็นเวลานานและอาจออกจากกำำ�ลัังแรงงานในที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�
หากฐานะทางการเงิินของภาคธุุรกิิจและครััวเรืือนเปราะบางมากขึ้้�นจะกระทบต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�ในอนาคต และ (๔) ปััญหาการหยุุดชะงัักของการผลิิต (Supply Disruption) และต้้นทุุนค่่าขนส่่งทางเรืือ
ที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� อาจส่่งผลกระทบต่่อภาคอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจส่่งออกของไทยมากกว่่าที่่ค� าดการณ์์ (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
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๖)

การท่่องเที่่�ยว
สถานการณ์์การท่่องเที่่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ ๖.๖๙ ล้้านคน ลดลง
ร้้อยละ ๘๓.๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีีรายได้้จากการท่่องเที่่ย� ว ๐.๓๓ ล้้านล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๘๒.๖๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
สำำ�หรัับผู้้�เยี่่�ยมเยืือนชาวไทยที่่�เดิินทางท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๙๐.๕๕ ล้้านคน/ครั้้�ง ลดลงร้้อยละ ๔๗.๕๘
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีีรายได้้จากการท่่องเที่่ย� ว ๐.๔๘ ล้้านล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๕๕.๔๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมประเทศไทย
มีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้้�งสิ้้�น ๐.๘๑ ล้้านล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๗๒.๗๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้้�งนี้้�
เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ พบว่่า จำำ�นวนและรายได้้จากผู้้�เยี่่ย� มเยืือนชาวไทยและนัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างประเทศ
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๑.๕) แต่่มีีจำำ�นวนลดลงเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
(สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๑.๕	จำำ�นวนและรายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศที่่�เดิินทางมาประเทศไทยและผู้้�เยี่่�ยมเยืือนชาวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
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๐.๘๑
๐.๔๘

๐.๓๓

๐

๒๕๖๒

๖.๖๙

รายไดจากนักทองเที่ยว/ผูเยี่ยมเยือน

จำนวนนักทองเที่ยว/ผูเยี่ยมเยือน

๒๕๐

๒๕๖๓

รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (ลานลานบาท)

รายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ลานลานบาท)

จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (ลานคน)

จำนวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย (ลานคน - ครั้ง)

ที่มา: สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒๕๖๔)

	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 ได้้สร้้างความเสีียหายให้้เเก่่ภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยอย่่างหนััก
โดยธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาคการท่่องเที่่�ยวสููญเสีียโอกาสในการสร้้างรายได้้ รวมถึึงแรงงานในภาคการท่่องเที่่�ยวได้้รัับ
ผลกระทบเช่่นกััน จากข้้อมููลกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาเบื้้�องต้้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า รายได้้จากนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวต่่างชาติิและไทยมีีมููลค่่า ๐.๘๑ ล้้านล้้านบาท คิิดเป็็นรายได้้ท่่องเที่่�ยวที่่�สููญเสีียไปประมาณ ๒.๑๘ ล้้านล้้านบาท
จากฐานรายได้้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากที่่ไ� ทยสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ และสถานการณ์์
ในต่่างประเทศมีีพััฒนาการที่่�ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้ไทยผ่่อนคลายมาตรการให้้นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิสามารถเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
ในไทยได้้ แต่่ยังั เป็็นการเปิิดแบบมีีเงื่่อ� นไข เช่่น กลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� วประเภทพิิเศษ (Special Tourist Visa: STV) กลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� ว
ที่่เ� ดิินทางมากัับเรืือสำำ�ราญและกีีฬา (เรืือยอร์์ช) เป็็นต้้น ทำำ�ให้้ในช่่วงไตรมาสที่่� ๔/๒๕๖๓ มีีนัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างชาติิเดิินทาง
เข้้ามาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย แม้้จะมีีจำำ�นวนจำำ�กััด แต่่นัับเป็็นสััญญาณที่่�ดีีต่่อการฟื้้�นตััวของภาคการท่่องเที่่�ยว (สำำ�นัักงาน
ปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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การเดิินทางท่่องเที่่�ยวในประเทศของคนไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการปรัับตััวลดลง เนื่่�องจากการระบาด
ของโรคโควิิด 19 ในประเทศ กอปรกัับในช่่วงครึ่่�งแรกของปีีพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 ในประเทศเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ทางการ
ต้้องใช้้มาตรการควบคุุมการระบาดของโรคในประเทศ การประกาศใช้้พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่่เ� กี่่ย� วกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทั่่�วราชอาณาจัักร และการประกาศเคอร์์ฟิวิ หรืือห้้ามบุุคคล
ออกนอกเคหสถานทั่่�วประเทศ ช่่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. การจำำ�กัดั การเดิินทางระหว่่างจัังหวััด มาตรการกัักตััวในแต่่ละ
จัังหวััด ระบบคมนาคมขนส่่งระหว่่างจัังหวััดหยุุดบริิการชั่่�วคราว รวมถึึงสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว เช่่น อุุทยานแห่่งชาติิ และสถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวทางทะเลได้้ปิิดลงชั่่�วคราว อย่่างไรก็็ตาม ภายหลัังจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในประเทศคลี่่�คลายลง
ทางการได้้ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดในประเทศ สถานบริิการและร้้านค้้ากลัับมาเปิิดให้้บริิการอีีกครั้้�ง
การลดระดัับมาตรการเดิินทางระหว่่างจัังหวััด สถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วกลัับมาให้้บริิการอีีกครั้้ง� รวมถึึงรััฐบาลได้้ออกมาตรการกระตุ้้�น
การท่่องเที่่�ยวในประเทศ ซึ่่�งทำำ�ให้้การเดิินทางท่่องเที่่�ยวในประเทศทยอยกลัับมาดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเกิิดการระบาดของ
โรคโควิิด 19 ในประเทศระลอกใหม่่ในช่่วงเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๓ ส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้น� ตััวของตลาดคนไทยเดิินทางท่่องเที่่ย� ว
ในประเทศอีีกครั้้�งอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� การระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการเดิินทางท่่องเที่่�ยวของ
คนไทย โดยความกัังวลต่่อการระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวส่่วนหนึ่่�งเลืือกเดิินทางแบบเช้้าไปเย็็นกลัับมากกว่่า
พัักค้้างคืืน กอปรกัับกำำ�ลังั ซื้้อ� ของคนไทยที่่ลดล
� งจากปััญหาเศรษฐกิิจ ส่่งผลต่่อการจัับจ่่ายใช้้สอยระหว่่างการเดิินทางท่่องเที่่ย� ว
ที่่�ลดลงด้้วย (สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, ๒๕๖๔)
	สำำ�หรัับทิิศทางการท่่องเที่่�ยวใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์การควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด 19
ในประเทศและต่่างประเทศเป็็นสำำ�คััญ โดยรััฐบาลไทยและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาคการท่่องเที่่�ยวอยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�
แผนการท่่องเที่่�ยวและมาตรการต่่างๆ รองรัับเมื่่�อมีีการเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ เช่่น มาตรการผ่่อนคลายที่่�อยู่่�ระหว่่าง
การดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ การอนุุญาตให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางเข้้ามาในไทยเข้้าสถานที่่�กัักกัันรููปแบบกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว Golf
Quarantine และกลุ่่�ม Villa Quarantine/Area Quarantine และสามารถออกมาทำำ�กิิจกรรมนอกห้้องพััก แต่่ยัังต้้อง
อยู่่�ในบริิเวณที่่�พัักตามระยะเวลาการกัักตััว ซึ่่�งขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่อง ณ จัังหวััดภููเก็็ต การพััฒนารููปแบบ
การกัักตััวรููปแบบใหม่่ที่่�ประเทศไทยมีีความพร้้อม ได้้แก่่ สถานที่่�กัักกัันในกิิจการเพื่่�อสุุขภาพ (Wellness Quarantine)
ประเภทการพัักผ่่อนเพื่่�อสุุขภาพ “Wellness Leisure” เป็็นสถานที่่�กัักกััน ขณะที่่�ปััจจััยสำำ�คััญอีีกประการที่่�มีีผลต่่อแนวโน้้ม
การท่่องเที่่�ยวคืือ แผนการฉีีดวััคซีีน โดยแบ่่งเป็็น ๒ ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� ๑ เมื่่�อวััคซีีนมีีปริิมาณจำำ�กััด วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลด
การป่่วยรุุ น แรงและเสีียชีีวิิ ต จากโรคและเพื่่� อ รัั ก ษาระบบสุุ ข ภาพของประเทศ ขณะที่่� ร ะยะที่่� ๒ เมื่่� อ มีีวัั ค ซีีนมากขึ้้� น
และเพีียงพอ การฉีีดวััคซีีนจะเป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อรัักษาเศรษฐกิิจ สัังคม และความมั่่�นคงของประเทศ เพื่่�อสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกััน
ในระดัับประชากรและฟื้้�นฟููให้้ประเทศกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ (สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, ๒๕๖๔)
แม้้ว่่าจะมีีนโยบายและมาตรการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวหลากหลายรููปแบบ แต่่ภาคการท่่องเที่่�ยวยัังมีีแนวโน้้ม
ฟื้้�นตััวช้้ากว่่าที่่�ประเมิินไว้้ จากการระบาดในต่่างประเทศที่่�มีีแนวโน้้มยืืดเยื้้�อและลุุกลามไปหลายประเทศกว่่าที่่�คาดการณ์์
ทำำ�ให้้รัฐั บาลไทยมีีแนวโน้้มที่่จ� ะใช้้มาตรการจำำ�กัดั การเดิินทางเข้้าประเทศของนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ (ธนาคารแห่่งประเทศไทย,
๒๕๖๓ก) และยัังต้้องมีีมาตรการด้้านสาธารณสุุขที่่�เข้้มงวด อย่่างไรก็็ตาม จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวจะทยอยเพิ่่�มขึ้้�นตามสััดส่่วน
การกระจายวััคซีีนในไทยและต่่างประเทศ (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๓ข) แต่่เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ระลอกสาม และการกลายพัันธุ์์�ของไวรััสทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�แพร่่กระจายได้้เร็็วและผู้้�ติิดเชื้้�อมีีอาการรุุนแรงขึ้้�น ทำำ�ให้้
ประเทศไทยไม่่สามารถผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการระบาดสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากต่่างประเทศได้้ตามที่่�คาดไว้้ว่่าจะ
เริ่่ม� ลดจำำ�นวนวัันกัักตััวเหลืือ ๗ วััน ได้้ตั้้ง� แต่่ไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน - มิิถุนุ ายน) แม้้โครงการภููเก็็ต Sandbox จะเริ่่ม�
ดำำ�เนิินการได้้ตามที่่�คาดในไตรมาสที่่� ๓ แต่่คาดว่่าสถานการณ์์การระบาดระลอกที่่�สามจะทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิยัังมีี
ความกัังวลและเดิินทางมาเที่่�ยวประเทศไทยน้้อยลง ขณะที่่�ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ แม้้แผนการกระจายวััคซีีนทั่่�วโลกรวมถึึงไทย
จะมีีความชััดเจนขึ้้�น แต่่เชื้้�อไวรััสที่่�ระบาดง่่ายและรุุนแรงขึ้้�นอาจลดทอนประสิิทธิิภาพของวััคซีีน บรรยากาศการท่่องเที่่�ยว
จึึงน่่าจะยัังไม่่ฟื้้�นตััวเร็็ว และการเปิิดประเทศรัับนัักท่่องเที่่�ยวต้้องทำำ�อย่่างระมััดระวััง (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๔ข)
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๑.๑.๒ การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและประชากร
๑)	จำำ�นวนประชากร
ประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีประมาณ ๖๖.๑๙ ล้้านคน เป็็นเพศชาย ๓๒.๓๘ ล้้านคน และเพศหญิิง
๓๓.๘๑ ล้้านคน มีีอััตราการขยายตััวของประชากร ลดลงร้้อยละ ๐.๕๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่อ� พิิจารณาในระดัับภาค พบว่่า
ภาคที่่มีี� ประชาชนอาศััยอยู่่�มากที่่สุ� ดุ คืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๓.๐๘ รองลงมาคืือ ภาคกลาง ภาคเหนืือ
ภาคใต้้ และกรุุงเทพมหานคร คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๕.๙๔ ๑๘.๒๑ ๑๔.๒๖ และ ๘.๕๑ ตามลำำ�ดัับ และเมื่่�อพิิจารณาในช่่วง
๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า อััตราการขยายตััวของประชากรมีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๑.๖) (กรมการปกครอง, ๒๕๖๔)
๘๐
จำนวนประชากร (ลานคน)

๗๐

๖๔.๐๘

๖๐

๐.๕๙

๕๐
๔๐

๖๔.๔๖

๖๔.๗๙

๖๕.๑๒ ๖๕.๗๓
๐.๙๓

๐.๕๑

๐.๕๒

๖๕.๙๓

๐.๓๑

๐.๓๑

๖๖.๑๙

๖๖.๔๑ ๖๖.๕๖

๐.๓๙

๐.๓๔

๖๖.๑๙

๐.๒๒

๓๐
๒๐

-๐.๕๖

๑๐
๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ประชากรชาย

ประชากรหญิิง

ป (พ.ศ.)
อัตราการขยายตัวของประชากร (รอยละ)

๑.๖
๑.๔
๑.๒
๑
๐.๘
๐.๖
๐.๔
๐.๒
๐
-๐.๒
-๐.๔
-๐.๖
-๐.๘

อัตราการขยายตัว (รอยละ)

รููปที่่� ๑.๖	จำำ�นวนและอััตราการขยายตััวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

จำนวนประชากรรวม

ที่มา: กรมการปกครอง (๒๕๖๔)

๒)

โครงสร้้างประชากร
โครงสร้้างประชากรไทยแบ่่งตามช่่วงอายุุ ๓ กลุ่่�ม คืือ ประชากรวััยเด็็ก (อายุุน้้อยกว่่า ๑๕ ปีี) ประชากร
วััยแรงงาน (อายุุ ๑๕ - ๕๙ ปีี) และประชากรวััยสููงอายุุ (อายุุ ๖๐ ปีีขึ้้น� ไป) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีสััดส่ว่ นประชากรวััยเด็็ก
ร้้อยละ ๑๖.๘๘ ของประชากรทั้้�งหมด หรืือ ๑๑.๑๗ ล้้านคน สััดส่่วนประชากรวััยแรงงาน ร้้อยละ ๖๕.๓๐ ของประชากร
ทั้้�งหมด หรืือ ๔๓.๒๒ ล้้านคน สััดส่่วนประชากรวััยสููงอายุุ ร้้อยละ ๑๗.๘๑ ของประชากรทั้้�งหมด หรืือ ๑๑.๗๙ ล้้านคน
เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ประชากรรวมมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยประชากรในช่่วงวััยแรงงานและวััยสููงอายุุ
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ประชากรในวััยเด็็กมีีแนวโน้้มลดลง (กรมการปกครอง, ๒๕๖๔) ประเทศไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างประชากรเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมสููงวััย (Aging Society) มาตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาดว่่าจะเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย
อย่่างสมบููรณ์์ (Aged Society) เมื่่�อมีีประชากรอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป มีีสััดส่่วนสููงถึึงร้้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้้�งหมด 
และใน พ.ศ. ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยระดัับสููงสุุด (Super-aged Society) เมื่่�อมีีประชากรอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้น� ไป มีีสััดส่ว่ นสููง
ถึึงร้้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้้�งหมด (สำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๓) ดัังนั้้�น ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
มีีสััดส่ว่ นประชากรวััยสููงอายุุ ร้้อยละ ๑๗.๘๑ ของประชากรทั้้�งหมด ซึ่่ง� จััดว่า่ อยู่่�ในสัังคมสููงวััย (รููปที่่� ๑.๗) (กรมการปกครอง,
๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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รููปที่่� ๑.๗	จำำ�นวนประชากร จำำ�แนกวััยเด็็ก วััยแรงงาน และวััยสููงอายุุ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

จำนวนประชากร (ลานคน)

๗๐
๖๐

๗.๘๑

๘.๑๗

๘.๗๓

๙.๑๑

๙.๔๖

๙.๘๐

๑๐.๒๓

๑๐.๖๗

๑๑.๕๕

๑๑.๗๙

๔๒.๙๙

๔๓.๒๑

๔๓.๑๑

๔๓.๑๔

๔๓.๒๑

๔๓.๑๘

๔๓.๑๐

๔๓.๐๐

๔๓.๖๑

๔๓.๒๒

๑๒.๑๕

๑๑.๙๖

๑๑.๘๐

๑๑.๗๐

๑๑.๕๖

๑๑.๔๓

๑๑.๓๐

๑๑.๑๕

๑๑.๔๐

๑๑.๑๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

วัยเด็ก (๐ - ๑๔ ป)

ป (พ.ศ.)
วัยเเรงงาน (๑๕ - ๕๙ ป)

วัยสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป)

ที่มา: กรมการปกครอง (๒๕๖๔)

๓)

การย้้ายถิ่่�นและอััตราการว่่างงาน
การย้้ายถิ่่น� ของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีผู้้�ย้้ายถิ่่น� จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� ๑.๐๕ ล้้านคน หรืือคิิดเป็็นอััตรา
การย้้ายถิ่่น� ร้้อยละ ๑.๕ ของประชากรทั้้�งประเทศ (๖๘.๑๕ ล้้านคน) เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๕๙.๐๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาคกลาง
มีีอััตราการย้้ายถิ่่�นเข้้ามากที่่�สุุดร้้อยละ ๑.๙ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า อััตราการย้้ายถิ่่�นของประชากร
มีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๑.๘) (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ข)
รููปที่่� ๑.๘	จำำ�นวนผู้้�ย้้ายถิ่่�นและอััตราการย้้ายถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๑๕

๔
๑๔.๖๒
๑๒.๔๘

๑๐
๑.๘๔

๓
๑๑.๘๑
๘.๙๙

๒.๑๕
๑.๗๓

๕

๑.๓๔

๙.๓๔
๑.๓๙

๑๐.๕๐
๗.๗๓
๑.๑๕

๖.๓๒
๐.๙๓

๕.๖๘
๐.๘๔

๖.๖๔

๑.๕๐

๑

๐.๙๘
๐

๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

จำนวนผูยายถิ่น (เเสนคน)

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๔ข)

48

๒

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๒๕๖๐

๒๕๖๑

อัตราการยายถิ่น (รอยละ)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

อัตราการยายถิ่น (รอยละ)

จำนวนผูยายถิ่น (เเสนคน)

๒๐

เมื่่�อพิิจารณาการมีีงานทำำ�และการว่่างงานของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีประชากรที่่�อยู่่�ในกำำ�ลััง
แรงงานหรืือพร้้อมจะทำำ�งาน ๓๙.๔๕ ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๙.๒๖ ของกำำ�ลัังแรงงานหลััก ซึ่่�งมีี ๕๖.๙๖ ล้้านคน
ประกอบด้้วย ผู้้�มีีงานทำำ� ๓๘.๗๖ ล้้านคน ผู้้�ว่่างงาน ๕.๙ แสนคน และผู้้�รอฤดููกาล ๑.๐ แสนคน คิิดเป็็นอััตราการว่่างงาน
ร้้อยละ ๑.๐๔ ของกำำ�ลัังแรงงานรวม เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีผู้้�ว่่างงาน ๓.๗๓ แสนคน คิิดเป็็นอััตราการว่่างงาน
ร้้อยละ ๐.๙๘ ของกำำ�ลังั แรงงานรวม หากพิิจารณาเป็็นรายภาค พบว่่า ภาคใต้้มีีอัตั ราการว่่างงานสููงสุุด รองลงมา คืือ กรุุงเทพมหานคร
และภาคกลาง หากพิิจารณาอััตราการว่่างงานตามกลุ่่�มอายุุ พบว่่า กลุ่่�มวััยเยาวชน (อายุุ ๑๕ - ๒๔ ปีี) มีีอััตราการว่่างงาน
ร้้อยละ ๕.๔ รองลงมาคืือ กลุ่่�มวััยผู้้�ใหญ่่ (อายุุ ๒๕ - ๕๙ ปีี) มีีอััตราการว่่างงานร้้อยละ ๑.๑ ทั้้�งนี้้� หากจำำ�แนกการว่่างงานตาม
ประสบการณ์์ทำำ�งาน พบว่่า มีีผู้้�ว่่างงานที่่�ไม่่เคยทำำ�งานมาก่่อน ร้้อยละ ๓๑.๑๙ (๑.๘๔ แสนคน) และผู้้�ว่่างงานที่่�เคยทำำ�งาน
มาก่่อน ร้้อยละ ๖๘.๘๑ (๔.๐๖ แสนคน) เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า อััตราการว่่างงานของประชากรมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๑.๙) (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ค)
รููปที่่� ๑.๙	จำำ�นวนผู้้�ว่่างงานและอััตราการว่่างงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๒.๘
๕.๙๐

จำนวนผูวางงาน (เเสนคน)

๖.๐
๕.๐

๔.๕๑

๔.๐
๓.๐

๒.๕๔

๒.๕๔

๒.๘๒

๒.๐
๑.๐

๐.๖๖

๐.๖๖

๐.๗๓

๓.๒๓

๐.๘๔

๓.๔๑

๓.๗๗

๔.๐๔

๒.๔
๒.๐
๑.๖

๓.๗๓

๑.๒
๐.๘๘

๑.๑๘

๐.๙๙

๑.๐๕

๐.๙๘

๑.๐๔

๐.๘

อัตราการวางงาน (รอยละ)

๗.๐

๐.๔
๐.๐

๐.๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

จำนวนผูวางงาน (เเสนคน)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

อัตราการวางงาน (รอยละ)

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๔ค)

	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้อััตราการว่่างงานในไตรมาสที่่� ๒/๒๕๖๔ (เมษายน มิิถุนุ ายน) เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๑.๘๙ ล้้านคน แม้้จะลดลงจากไตรมาสที่่� ๑ (มกราคม - มีีนาคม) เล็็กน้้อย แต่่ยังั อยู่่�ในระดัับสููงหาก
เทีียบกัับช่่วงเวลาปกติิ หลัังจากชะลอตััวในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของ พ.ศ. ๒๕๖๓ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลกระทบจากโรคโควิิด 19
ที่่ยั� งั มีีอยู่่�ต่่อเนื่่�อง หากการแพร่่ระบาดยัังรุุนแรงและยืืดเยื้้อ� จะส่่งผลกระทบต่่อตลาดแรงงานรุุนแรงขึ้้น� นอกจากนี้้� เมื่่อ� พิิจารณา
ผู้้�เสมืือนว่่างงาน หรืือผู้้�มีีงานทำำ� ๐ - ๒๐ ชั่่ว� โมง/สััปดาห์์ ในภาคเกษตรกรรม และ ๐ - ๒๔ ชั่่ว� โมง/สััปดาห์์ นอกภาคเกษตร
มีีจำำ�นวนสููงถึึง ๔.๔ ล้้านคน ในไตรมาส ๑ (มกราคม - มีีนาคม) เพิ่่�มขึ้้น� จาก ๒ ไตรมาสก่่อน โดยมากกว่่าครึ่่ง� เป็็นผู้้�ประกอบ
อาชีีพอิิสระ โดยผลกระทบของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่จะส่่งผลกระทบ (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ค) ดัังนี้้�
(๑) เศรษฐกิิจและการจ้้างงาน ทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้�ประกอบธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small and Medium
Enterprises: SMEs) อาจตกงานมากขึ้้�น หรืือถููกลดชั่่�วโมงการทำำ�งาน แรงงานในภาคการท่่องเที่่�ยวอาจถููกเลิิกจ้้างมากขึ้้�น
และต้้องหาอาชีีพใหม่่ รวมทั้้�งตำำ�แหน่่งงานอาจไม่่เพีียงพอจะรองรัับนัักศึึกษาจบใหม่่
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(๒) คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของแรงงาน เศรษฐกิิ จ ที่่� ฟื้้� น ตัั ว ช้้ า ชั่่� ว โมงการทำำ� งานที่่� ลดล ง ๖ ไตรมาสติิ ดต่่ อ กัั น
และการว่่างงานเพิ่่�มขึ้้น� สะท้้อนว่่าแรงงานมีีรายได้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง และผู้้�ว่่างงานมีีแนวโน้้มเป็็นผู้้�ว่่างงานระยะยาวมากขึ้้น�
ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ ทัักษะแรงงานลดลง นอกจากนี้้� แรงงานในระบบที่่�ถููกเลิิกจ้้างจำำ�นวนมาก ได้้กลายเป็็นแรงงาน
นอกระบบตั้้ง� แต่่การระบาดรุุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดัังจะเห็็นได้้จากจำำ�นวนผู้้�ประกัันตนมาตรา ๓๓ ที่่มีีจำ
� ำ�นวนลดลงประมาณ
๕ แสนคนจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�งจะไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครอง และขาดหลัักประกัันทางสัังคม
(๓) การเตรีียมพร้้อมรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีผลต่่อการประกอบอาชีีพของเกษตรกรไทย
ภาคเกษตรที่่มีี� แรงงานอยู่่�มากกว่่า ๑ ใน ๓ ของกำำ�ลังั แรงงานในประเทศ โดยเฉพาะในช่่วงที่่มีี� การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ภาคเกษตรเป็็นสาขาที่่�ดููดซัับแรงงานส่่วนเกิินจากสาขานอกภาคเกษตร โดยการคาดการณ์์สภาพภููมิิอากาศใน พ.ศ. ๒๕๖๔
ว่่าปริิมาณน้ำำ��ฝนจะมากกว่่าค่่าปกติิส่ง่ ผลดีีต่่อภาคเกษตรของไทย แต่่บางพื้้�นที่่อ� าจมีีโอกาสสููงในการเกิิดสถานการณ์์น้ำำ��ท่ว่ มได้้
๔) การศึึกษา
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชากรไทยมีีการศึึกษาเฉลี่่ย� ๘.๗๔ ปีี เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มีี� การศึึกษาเฉลี่่ย� ๘.๕๔ ปีี
และสำำ�หรัับประชากรในวััยแรงงาน ช่่วงอายุุ ๑๕ - ๕๙ ปีี พบว่่า มีีการศึึกษาเฉลี่่ย� ๙.๘๖ ปีี สููงกว่่าระดัับการศึึกษาขั้้น� บัังคัับ ๙ ปีี
แต่่ยังั ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ที่่� ๑๒.๕ ปีี (สำำ�นักั งานเลขาธิิการ
สภาการศึึกษา, ๒๕๖๔)
	สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้สถานศึึกษาทั่่�วประเทศไม่่สามารถเปิิดการเรีียนการสอน
ได้้ตามปกติิ ส่่งผลให้้กระทรวงศึึกษาธิิการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องจััดการเรีียนการสอนภายใต้้แนวคิิด “การเรีียนรู้้�
นำำ�การศึึกษา โรงเรีียนอาจหยุุดได้้ แต่่การเรีียนรู้้�หยุุดไม่่ได้้” ผ่่านการเรีียนการสอนทางไกล โดยใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด อาทิิ การใช้้ช่่องทีีวีีดิิจิิทััล การเรีียนรู้้�ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ต่่างๆ การสำำ�รวจความคิิดเห็็น รวบรวม
ข้้อมููลโดยใช้้ช่่องทางต่่างๆ ส่่วนใหญ่่เห็็นว่่า การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย โดยข้้อดีีคืือ ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�
ได้้ด้้วยตนเอง ได้้ใช้้เวลาว่่างในการทบทวนบทเรีียน ซึ่่�งเป็็นการใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ เป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
ในครอบครััว ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองใส่่ใจดููแลบุุตรหลานของตนเองมากขึ้้น� มีีความปลอดภััยจากการติิดเชื้้อ� เนื่่�องจากไม่่ต้อ้ งไปรวมกััน
ที่่�โรงเรีียน แต่่มีีข้้อเสีียคืือ กระทรวงศึึกษาธิิการและสถานศึึกษาขาดความพร้้อมในการเตรีียมการเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
ที่่เ� กิิดขึ้้น� เขตพื้้�นที่่ศึ� กึ ษาที่่เ� ป็็นตััวกลางรัับแต่่เพีียงนโยบายแต่่ขาดการปรัับตััวให้้สอดรัับกัับบริิบทของสถานศึึกษา สถานศึึกษา
ต้้องจััดทำำ�รายงานส่่งเป็็นการเพิ่่�มภาระให้้แก่่ครููและสถานศึึกษา ไม่่มีีการสนัับสนุุนทรััพยากรที่่�เหมาะสม เนื้้�อหาสาระที่่�สอน
ออนไลน์์บางเรื่่�องเก่่าและล้้าสมััย และในเด็็กเล็็กไม่่เหมาะสมกัับวิิธีีการเรีียนการสอนออนไลน์์ (สำำ�นัักงานเลขาธิิการ
สภาการศึึกษา, ๒๕๖๓) อย่่างไรก็็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้มีีการปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนในแต่่ละภููมิภิ าคของประเทศต้้อง
มีีความแตกต่่างกัันไปตามความเหมาะสม โดยกระทรวงศึึกษาธิิการได้้เตรีียมความพร้้อมโดยกำำ�หนดรููปแบบการเรีียน
การสอนของโรงเรีียนในแต่่ละพื้้�นที่่�ไว้้ทั้้�งหมด ๕ รููปแบบ ประกอบด้้วย (๑) การเรีียนแบบ On-site คืือ การเดิินทาง
มาเรีียนที่่�โรงเรีียนซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับโรงเรีียนที่่�มีีปริิมาณนัักเรีียนน้้อย สามารถจััดพื้้�นที่่�แบบเว้้นระยะห่่างและเข้้มงวดการสวม
หน้้ากากอนามััยตามมาตรการด้้านสาธารณสุุข (๒) การเรีียนแบบ On-air ผ่่านระบบมููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม
(Distance Learning Television: DLTV) (๓) การเรีียนแบบ On-line ครููผู้้�สอนทำำ�การสอนผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(๔) การเรีียนแบบ On-demand ผ่่านระบบแอปพลิิเคชััน และ (๕) การเรีียนแบบ On-hand ครููผู้้�สอนเดิินทางไปแจก
เอกสารใบงานให้้แก่่นัักเรีียนที่่�บ้้าน อย่่างไรก็็ตามการเรีียนการสอนทั้้�ง ๕ รููปแบบ จะต้้องได้้รัับการยิินยอมจากศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่่ละจัังหวััดเพื่่�อให้้สามารถจััดการเรีียนการสอน
ที่่เ� หมาะสมของแต่่ละพื้้�นที่่ไ� ด้้บนพื้้�นฐานความปลอดภััยทั้้�งครููผู้้�สอนและนัักเรีียนเป็็นอัันดัับแรก (กรมประชาสััมพัันธ์์, ๒๕๖๔)
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๕)

การสาธารณสุุข
การเจ็็บป่่วยด้้วย ๑๑ โรคเฝ้้าระวััง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยรวม ๔๓๑,๔๖๐ ราย ลดลง
ร้้อยละ ๔๙.๗๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่ง� มีีจำำ�นวน ๘๕๗,๙๙๕ ราย โดยมีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยปอดอัักเสบมากที่่สุ� ดุ ร้้อยละ ๔๕.๕๒ รองลงมา
คืือ โรคไข้้หวััดใหญ่่ โรคไข้้เลืือดออก และโรคมืือ เท้้า ปาก ร้้อยละ ๒๘.๖๕ ๑๖.๗๒ และ ๗.๗๒ ตามลำำ�ดับั (กรมควบคุุมโรค
อ้้างถึึงในสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ค)
	สำำ�หรัับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสหนึ่่�ง จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเฝ้้าระวัังโดยรวมลดลงจากช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาจาก
๑๙๓,๕๘๓ ราย เหลืือ ๖๖,๙๓๕ ราย หรืือลดลงร้้อยละ ๖๕.๔๒ โดยจำำ�นวนผู้้�ป่่วยลดลงเกืือบทุุกโรค ยกเว้้น โรคมืือ เท้้า ปาก
ในกลุ่่�มเด็็กเล็็ก เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ ๑๒๕.๖๙ ซึ่่ง� ต้้องเฝ้้าระวัังและติิดตามการแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิดิ (กรมควบคุุมโรค อ้้างถึึง
ในสำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ค) สำำ�หรัับไตรมาสสอง จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเฝ้้าระวัังโดยรวมลดลง
จากช่่วงเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� า่ นมา จาก ๕๔,๙๔๘ ราย เหลืือ ๓๗,๑๒๘ ราย หรืือลดลงร้้อยละ ๓๒.๔๓ โดยจำำ�นวนผู้้�ป่่วยลดลง
เกืือบทุุกโรค ยกเว้้น โรคมืือ เท้้า ปาก ในกลุ่่�มเด็็กเล็็ก ยัังเพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ ๒๐๗.๐๓ เพิ่่�มขึ้้น� จากช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่า่ นมา
๒ เท่่า และต่่อเนื่่�องเป็็นไตรมาสที่่� ๓ (กรมควบคุุมโรค อ้้างถึึงในสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ,
๒๕๖๔ง)
	สำำ�หรัับวิิกฤตสุุขภาพกัับโรคโควิิด 19 ถืือเป็็นความท้้าทายครั้้�งใหญ่่ของมนุุษยชาติิ รวมถึึงประเทศไทยด้้วย
เพราะโรคระบาดที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตของผู้้�คนในทุุกด้้านอย่่างที่่�ไม่่เคยปรากฏมาก่่อน อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด
ที่่�ประชาชนควรปฏิิบััติิคืือ ความพยายามที่่�จะผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปให้้ได้้ และไม่่ควรที่่�จะปล่่อยให้้ความเสีียหายทางเศรษฐกิิจและ
ความยากลำำ�บากที่่ป� ระสบจะต้้องสููญเปล่่า ควรเรีียนรู้้�และมองไปข้้างหน้้า (Post COVID-19) พร้้อมหาโอกาสในวิิกฤตเพื่่�อสร้้าง
สัังคมใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�น สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิได้้ร่่วมกัับหลายองค์์กรเพื่่�อติิดตามและประเมิินบทเรีียนของวิิกฤต
โรคโควิิด 19 อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยนำำ�สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นมาถอดบทเรีียนพร้้อมกัับการมองไปข้้างหน้้า เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การประยุุกต์์ใช้้
ขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะในอนาคต (สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ, ๒๕๖๓) ดัังนี้้�
(๑) ผลกระทบเชิิงลบมหาศาลทำำ�ให้้เศรษฐกิิจซบเซานานหลายปีี ได้้แก่่ (๑.๑) ผลกระทบด้้านสุุขภาพ
มีีประชาชนเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตเป็็นจำำ�นวนมาก และบุุคลากรทางการแพทย์์ต้้องทำำ�งานหนัักมากขึ้้�น (๑.๒) ผลกระทบ
ทางด้้านสัังคม เกิิดความตระหนก ตื่่น� กลััว และนำำ�มาสู่่�ความแตกแยก เกิิดการกีีดกััน โดยเฉพาะในช่่วงแรกๆ ของการระบาด 
และ (๑.๓) ผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจเกิิดขึ้้น� อย่่างมหาศาล เพราะไทยพึ่่�งการส่่งออกและการท่่องเที่่ย� ว ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่า่ วิิกฤต
โรคโควิิด 19 กระทบต่่อความมั่่น� คงของประเทศ และเป็็นผลกระทบระยะยาว ๒ - ๓ ปีี ซึ่่ง� บางภาคส่่วนในสัังคมอาจจะได้้รับั
ผลกระทบยาวนานถึึงสิิบปีี แต่่โชคดีีที่่ป� ระเทศไทยเป็็นแหล่่งผลิิตอาหาร เป็็นครััวของโลก ทำำ�ให้้ไม่่เกิิดภาวะอดอยาก ซึ่่ง� ถืือว่่า
เป็็นข้้อได้้เปรีียบมากกว่่าหลายประเทศ
(๒) ผลกระทบเชิิงบวกมีีหลากหลาย ต้้องมีีการต่่อยอดสร้้างประชาชนเข้้มแข็็ง ได้้แก่่ (๒.๑) วิิกฤตโรคโควิิด 19
ทำำ�ให้้เห็็นศัักยภาพของระบบสาธารณสุุขไทยว่่ามีีความพร้้อมกัับการตั้้ง� รัับทำำ�งานเชิิงรุุกและการควบคุุมการระบาด ในเขตเมืือง
มีีทรััพยากรทางการแพทย์์ที่่�เข้้มแข็็ง ขณะที่่�พื้้�นที่่�ห่่างไกลก็็มีีจุุดแข็็งเรื่่�องการรัับมืือเชิิงรุุกด้้านการป้้องกััน ส่่วนชุุมชนท้้องถิ่่�น
มีีระบบต้้นทุุนพื้้�นฐานสาธารณสุุขที่่�เข้้มแข็็ง คืือ การมีีอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน โรงพยาบาลสุุขภาพระดัับตำำ�บล 
และโรงพยาบาลที่่�พร้้อมเป็็นฐานรองรัับผู้้�ป่่วย “ผลกระทบด้้านบวกดัังกล่่าว หากมีีการถอดบทเรีียนจะทำำ�ให้้มีีการลงทุุน
เพื่่�อขยายศัักยภาพของระบบบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ และระบบสุุขภาพชุุมชนครั้้�งใหญ่่ ซึ่่�งจากเดิิมทรััพยากรถููกลงทุุนไป
ในด้้านโรงพยาบาลขนาดใหญ่่ในกรุุงเทพมหานคร และในหััวเมืืองใหญ่่เป็็นหลััก แต่่จากวิิกฤตโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เห็็นว่่าต้้นทุุนด้้าน
สุุขภาพในชุุมชนมีีอยู่่� หากมีีนโยบายการลงทุุนขยายเพิ่่�มเติิมจะเป็็นผลดีีต่่อระบบสาธารณสุุขไทยในอนาคตอย่่างมาก”
(๒.๒) วิิกฤตโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เห็็นประชาชนปรัับตััวจาก “การตื่่น� กลััวกลายเป็็นการตื่่น� รู้้�” เกิิดการเรีียนรู้้�ครั้้ง� ใหญ่่ของประชาชน
ที่่�จะรัับมืือกัับการระบาดของไวรััส การดููแลตััวเอง การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การปรัับตััวดัังกล่่าวหากมีีความต่่อเนื่่�องก็็จะ
สามารถสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ประชาชน การทำำ�เครืือข่่ายอาสาสมััคร ยกระดัับให้้มีีมาตรการในการดููแลกัันเองในอนาคต
รายงานสถานการณ์์คุณ
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ข้้างหน้้า (๒.๓) วิิกฤตโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดธรรมนููญของประชาชนในการสู้้�ภััยโรคโควิิด 19 โดยประชาชนได้้ออก
มาตรการของตััวเองในการจััดการกัับโรคระบาดที่่เ� กิิดขึ้้น� ซึ่่ง� มีีทั้้�งการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการของรััฐ และจััดทำำ�มาตรการของตนเอง
ในชุุมชน เพื่่�อป้้องกัันกลุ่่�มเสี่่ย� งที่่จ� ะติิดเชื้้อ� เช่่น ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มเด็็กเล็็ก กลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้อ� รััง พร้้อมกัับการมีีมาตรการดููแลทาง
สัังคม การตั้้ง� โรงทาน การดููแลกัันเรื่่อ� งความมั่่น� คงทางอาหาร ซึ่่ง� ธรรมนููญเหล่่านี้้�สามารถยกระดัับเป็็นธรรมนููญรัับมืือภััยพิิบัติั ิ
และป้้องกัันโรคระบาดอื่่�นๆ ได้้ ถืือเป็็นพััฒนาการของชุุมชนที่่�สำำ�คััญยิ่่�ง และ (๒.๔) วิิกฤตโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้สัังคมตระหนััก
มากขึ้้�นในเรื่่�องการกระจายอำำ�นาจให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีมาตรการต่่างๆ ที่่�รััฐออกมาตาม
พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินและพระราชบััญญััติโิ รคติิดต่อ่ ของกระทรวงสาธารณสุุข นำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�นเพราะสามารถระดมคนได้้ ซึ่่�งการรวมศููนย์์ที่่�รััฐบาลกลางฝ่่ายเดีียว ไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
กรมอนามััยในฐานะเป็็นองค์์กรหลัักของประเทศในการอภิิบาลระบบส่่งเสริิมสุุขภาพและระบบอนามััย
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อประชาชนสุุขภาพดีี จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญในการป้้องกัันและลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 โดยเน้้น
การปกป้้องสุุขภาพคนทุุกช่่วงวััย ผ่่านการจััดการอนามััยสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ จึึงกำำ�หนดนโยบาย และมาตรการดำำ�เนิินงาน
ต่่างๆ ภายใต้้สถานการณ์์โรคโควิิด 19 ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรมอนามััย, ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
(๑) นโยบาย “๓ สร้้าง” สะอาดทั่่�วไทย อยู่่�อย่่างปลอดภััย มั่่�นใจไร้้โรคโควิิด 19 ด้้วยแพลตฟอร์์ม Thai
Stop COVID Plus เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน มาตรการ และแนวปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการลดความเสี่่�ยงของการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 สร้้างความปลอดภััยในสถานประกอบการ/กิิจการ และการจััดกิิจกรรมต่่างๆ รองรัับการเข้้าใช้้บริิการของ
ผู้้�รัับบริิการ ตลอดจนสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ประชาชนในการดำำ�รงชีีวิิตภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค ด้้วย
การสร้้างกลไกการเฝ้้าระวััง กำำ�กับั และติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานหรืือมาตรการของสถานประกอบการ/กิิจการ รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมความรอบรู้้� สร้้างความเข้้าใจ และสื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์แนวทางการป้้องกัันตนเองและสัังคมจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19
(๒) โครงการเปิิดเมืืองปลอดภััย จััด “งานไมซ์์”มั่่�นใจด้้วยมาตรฐาน เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ
ทั่่�วทุุกภาคสู่่�เมืือง ชุุมชน และผู้้�ประกอบการในระบบนิิเวศไมซ์์ และท่่องเที่่ย� วด้้วยอุุตสาหกรรมไมซ์์ (การจััดประชุุม งานแสดง
สิินค้้า อีีเวนท์์ และเทศกาล) และบููรณาการความร่่วมมืือกัับภาคีีทุุกภาคส่่วน (บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ) ในการขัับเคลื่่อ� น
มาตรฐานด้้านสุุขอนามััยในสถานประกอบการและกิิจกรรมต่่างๆ ทั้้�งระบบ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการจััดงานจััดประชุุมที่่�
ปลอดภััย โดยมีีเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานใน ๑๐ จัังหวััด MICE City “เมืืองต้้นแบบ”
(๓) ยกระดัับมาตรฐานตลาด ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เพื่่�อสำำ�รวจ ตรวจประเมิิน และแนะนำำ�
ปรัับปรุุงตลาด โดยการประเมิินตามแนวทางระบบ Thai Stop COVID Plus
(๔) การดำำ�เนิินงานป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อ สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน/องค์์กร/สถานประกอบการ และโรงงาน
ภายใต้้มาตรฐาน Good Factory Practice (GFP) เพื่่�อให้้สถานประกอบกิิจการปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�การจััดการด้้าน
สุุขาภิิบาล ความสะอาด ลดความเสี่่�ยงการระบาดและแพร่่กระจายของโรคโควิิด 19 ทั้้�งนี้้� สถานประกอบกิิจการหรืือโรงงาน
สามารถประเมิินตนเองผ่่านระบบออนไลน์์ได้้ที่�เ่ ว็็บไซต์์ stopcovid.anamai.moph.go.th ซึ่่� ง ภายในแบบประเมิิ น
จะประกอบด้้วยมาตรการ ๔ ด้้าน ได้้แก่่ ๑) มาตรการหลัักด้้านการป้้องกัันโรค ๒) มาตรการหลัักอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
๓) แนวทางปฏิิบััติิกรณีีพบผู้้�ป่่วยยืืนยัันติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 และ ๔) มาตรการเสริิม ซึ่่�งผู้้�ประกอบการสามารถตรวจสอบ
มาตรการป้้องกัันโรคโควิิด 19 เบื้้�องต้้น เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางและมาตรการสำำ�หรัับสถานประกอบกิิจการหรืือโรงงาน
(๕) มาตรการรณรงค์์หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมและสถานที่่�เสี่่�ยงด้้วยแอปพลิิเคชััน Save Thai เพื่่�อให้้ประชาชน
วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงเบื้้�องต้้น สำำ�หรัับการระบาดของโรคโควิิด 19 ให้้ตระหนัักถึึงวิิธีีการป้้องกััน การรัักษาระยะห่่าง และ
การเดิินทางที่่มีี� ความเสี่่�ยงในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด 19
(๖) การสำำ�รวจพฤติิกรรมสุุขภาพของประชาชนในการป้้องกัันโรคโควิิด 19 ผ่่านระบบการสำำ�รวจอนามััยโพล 
เพื่่�อการเฝ้้าระวัังเชิิงรุุกถึึงสถานการณ์์พฤติิกรรมการปฏิิบััติิตนของประชาชนตามมาตรการป้้องกัันโรคโควิิด 19 และจััดทำำ�
ข้้อเสนอต่่อการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการเฝ้้าระวััง การดููแลสุุขภาพและป้้องกัันตนเองให้้แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�มวััย
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
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(๗) มาตรการเปิิดเรีียนใหม่่ในสถานการณ์์การระบาดระลอกใหม่่ของโรคโควิิด 19 ในสถานศึึกษาเพื่่�อให้้
สถานศึึ ก ษาดำำ� เนิิ น การประเมิิ น ตนเองสำำ� หรัั บ การเตรีียมความพร้้ อ มก่่ อ นเปิิ ด ภาคเรีียน (Reopening) ตามเกณฑ์์
ด้้านความปลอดภััยจากการลดการแพร่่เชื้้�อโรค โดยประเมิินตนเองก่่อนเปิิดเรีียน (ผ่่าน Thai Stop COVID/Ministry of
Education: TSC/MOE) และให้้สถานศึึกษาทุุกสัังกััดทุุกประเภทปฏิิบััติิตามมาตรการยกระดัับมาตรการปลอดภััย มั่่�นใจ
ไร้้โควิิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด
(๘) มาตรการผู้้�สููงอายุุที่เ่� กี่่ย� วข้้องในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เพื่่�อวางกรอบการดำำ�เนิินงาน
การมาตรการการดููแลผู้้�สููงอายุุ ระดัับครอบครััว และแนวทางดููแลผู้้�สููงอายุุในสถานดููแลผู้้�สููงอายุุ และสถานประกอบการ
ผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งแนวทางการปฏิิบััติิทางศาสนกิิจแบบ New Normal เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

๑.๒ สถานการณ์์และการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลกและภููมิิภาค
๑.๒.๑ ระดัับโลก
๑) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
	ค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิโลก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่า ๑.๒ ± ๐.๑ องศาเซลเซีียส สููงกว่่าอุุณหภููมิิในยุุคอุุตสาหกรรม
(พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) และเป็็นปีีที่ร้่� อ้ นที่่สุ� ดุ จากสามช่่วงปีีที่เ่� คยมีีบัันทึึกมา ได้้แก่่ ช่่วงหกปีีที่ผ่่� า่ นมา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
ช่่ ว งระยะห้้ า ปีี ที่่� ผ่่ า นมา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และช่่ ว งระยะ ๑๐ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ด้้ า นปริิ ม าณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่าอยู่่�ในระดัับสููง มีีการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ๔๑๐.๕ ± ๐.๒ หนึ่่�งส่่วน
ในล้้านส่่วน (Parts Per Million: ppm) ก๊๊าซมีีเทน ๑,๘๗๗ ± ๒ หนึ่่�งส่่วนในพัันล้้านส่่วน (Parts Per Billion: ppb)
และก๊๊าซไนตรััสออกไซด์์ ๓๓๒.๐ ± ๐.๑ ppb และค่่าการปล่่อยก๊๊าซดัังกล่่าวสููงขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับยุุคก่่อนอุุตสาหกรรม คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๑๔๘ ๒๖๐ และ ๑๒๓ ตามลำำ�ดัับ และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณ ๒.๖ ppm การปล่่อยก๊๊าซมีีเทนและก๊๊าซไนตรััสออกไซด์์ ในช่่วง
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ต่ำำ��กว่่าในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลดลงชั่่ว� คราว
อัั น เนื่่� อ งมาจากมาตรการการแก้้ ไขปัั ญหาโรคโควิิ ด 19 ของประเทศต่่ า งๆ ขณะที่่� ก ารจำำ�กัั ดอุุ ณ หภูู มิิ โ ลกไม่่ เกิิ น ๑.๕
องศาเซลเซีียส เมื่่�อเทีียบกัับระดัับยุุคก่่อนอุุตสาหกรรม คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้้ระบุุในรายงานพิิเศษว่่าด้้วยภาวะ
โลกร้้อน ๑.๕ องศาเซลเซีียส ว่่าควรจำำ�กััดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero CO2 Emission)
ในทุุกประเทศภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) (World Meteorological Organization, 2020)
จากข้้อมููลในปีี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดัับความเข้้มข้้นของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศอยู่่�ในระดัับที่่�สููง
มากกว่่าช่่วงใดๆ ในรอบสองล้้านปีี รวมถึึงความเข้้มข้้นของก๊๊าซมีีเทน และก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์มากกว่่าช่่วงใดๆ ในรอบ
แปดแสนปีี และอุุณหภููมิิพื้้�นผิิวโลกเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็็นต้้นมา อีีกทั้้�งอุุณหภููมิิในรอบทศวรรษที่่�
ผ่่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ได้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากกว่่าอุุณหภููมิิในรอบหลายร้้อยปีี ซึ่่�งในช่่วงทศวรรษนี้้� ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�น้ำำ��แข็็งใน
ทะเลอาร์์คติิกลดลงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��สุุด นัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๓๙๓ ส่่งผลให้้ระดัับน้ำำ��ทะเลเฉลี่่�ยเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่
พ.ศ. ๒๔๔๓ อุุณหภููมิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ระดัับความร้้อนเพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมถึึงการเกิิดคลื่่�นความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งและทวีี
ความรุุ น แรงมากขึ้้� น นัั บ ตั้้� ง แต่่ พ.ศ. ๒๔๙๓ การเกิิ ด อากาศเย็็ น เเละคลื่่� น ความหนาวเย็็ น เกิิ ดขึ้้� น น้้ อ ยลงและ
ลดความรุุนแรงลง นอกจากนี้้� ความถี่่�และความรุุนแรงของการเกิิดฝนตกลดลงเช่่นกััน โดยเฉพาะปริิมาณน้ำำ��ฝนในช่่วง
ฤดููมรสุุมที่่�พััดพาน้ำำ��ฝนมาตกบนแผ่่นดิินมีีปริิมาณลดลง ขณะที่่�การเกิิดพายุุไซโคลนที่่�มีีความรุุนแรงระดัับ ๓ - ๕ มีีความถี่่�
มากขึ้้น� ในช่่วงสี่่ท� ศวรรษที่่ผ่� า่ นมา ซึ่่ง� ปรากฏการณ์์ดังั กล่่าวสืืบเนื่่�องมาจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ และมีีความสััมพัันธ์์กับั ระดัับ
ของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ (International Panel Climate Change, 2021)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศทำำ�ให้้เกิิดภัยั พิิบัติั ทิ างธรรมชาติิตามมา อาทิิ วาตภััย
อุุทกภััย คลื่่น� ความร้้อน ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๒ เกิิดขึ้้น� มากกว่่า ๑๑,๐๐๐ ครั้้ง� มีีผู้้�เสีียชีีวิิตทั่่ว� โลกประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ คน
และมีีมููลค่า่ ความสููญเสีียประมาณ ๒.๕๖ ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่ง� ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า สาธารณรััฐโมซััมบิิก สาธารณรััฐ
ซิิมบัับเว และเครืือรััฐบาฮามาส เป็็นประเทศที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากภััยพิิบัติั แิ ละทำำ�ให้้มนุุษย์์เสีียชีีวิิตมากที่่สุ� ดุ โดยเฉพาะการเกิิด
พายุุไซโคลนในเขตตะวัันตกเฉีียงใต้้ของมหาสมุุทรอิินเดีียพััดเข้้าสู่่�ทวีีปแอฟริิกา ส่่งผลให้้เกิิดฝนตกและพายุุที่่�มีีความเร็็วลม
ถึึง ๑๙๕ กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมและดิินถล่่มตามมา สร้้างความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจประมาณ ๒.๒ พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ มีีผู้้�เสีียชีีวิิตมากกว่่า ๑ พัันคน และมีีประชากรกว่่า ๓ ล้้านคนได้้รับั ผลกระทบจากภััยพิิบัติั ดัิ งั กล่่าว ซึ่่ง� ประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาได้้รัับผลกระทบจากภััยพิิบััติิมากกว่่าประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เนื่่�องจากมีีความเปราะบางต่่อภััยพิิบััติิที่่�เกิิดขึ้้�น และ
มีีศัักยภาพในการจััดการปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� และมีีผลกระทบตามมาน้้อย อีีกทั้้�งการเกิิดการระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพประชาชน ทำำ�ให้้ความสามารถในการแก้้ไขปััญหาภััยพิิบััติิของประเทศเหล่่านี้้�ลดลง มีีความเปราะบางยิ่่�งขึ้้�น
โดยเฉพาะด้้านการเงิิน และการสนัับสนุุนให้้เกิิดการปรัับตััวต่่อภััยพิิบัติั ใิ นระยะยาว (Germanwatch, 2021)
๒) การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ ความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ ธุุรกิิจ
และเศรษฐกิิจทั่่�วโลก การระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้ผู้้�คนเสีียชีีวิิตจำำ�นวนมาก รวมถึึงทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้านเศรษฐกิิจและ
ด้้านสุุขภาพในระยะยาวตามมา ทั่่�วโลกมีีมาตรการห้้ามการเดิินทาง พร้้อมมาตรการอื่่�นๆ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 แต่่ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��ของคนเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ ความแตกต่่างด้้านการดููแล
สุุขภาพ โอกาสได้้รับั การศึึกษา การสููญเสีียงาน ความมั่่น� คงทางการเงิิน นอกจากนี้้� ผลกระทบของโรคระบาดทำำ�ให้้ความร่่วมมืือ
ของคนในสัั ง คม และความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า งประเทศลดลง รวมถึึ ง ส่่ ง ผลต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของตลาดการค้้ า ทั่่� ว โลก
เกิิดความแตกแยกทางการเมืือง และความตึึงเครีียดทางภููมิรัิ ฐั ศาสตร์์ของประเทศต่่างๆ ที่่ส่� ง่ ผลต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในเรื่่�องดัังกล่่าว ดัังนั้้�น ทุุกประเทศควรมีีความพร้้อมในการจััดการโรคโควิิด 19 โดยเตรีียมการ ๔ เรื่่�อง
ได้้แก่่ (๑) จััดโครงสร้้างทางสถาบัันที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ (๒) ลดความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (๓) รวบรวมและแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และ (๔) พััฒนาเครื่่�องมืือและวััคซีีน (World Economic Forum, 2021)
การป้้องกัันโรคโควิิด 19 สามารถทำำ�ได้้โดยการสวมหน้้ากากอนามััย และการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม สามารถ
ลดการติิดเชื้้�อ และลดอััตราการตายจากเชื้้�อไวรััสลงได้้ แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งผลกระทบจากการระบาดโรคโควิิด 19 ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยตรง ได้้แก่่ การเพิ่่�มของเสีียที่่�เกิิดจากการดููแล ป้้องกััน และรัักษาการติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 การบริิโภคที่่�ไม่่ยั่่�งยืืนจาก
การเพิ่่�มการใช้้วัสดุ
ั ทีุ่ ใ่� ช้้ครั้้ง� เดีียวแล้้วทิ้้�ง และการจััดการขยะมููลฝอยที่่ไ� ม่่มีีประสิิทธิิภาพ เช่่น เมืืองอู่่�ฮั่่น� สาธารณรััฐประชาชนจีีน
เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดการโรคดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�น จากเดิิมก่่อน
หน้้าที่่จ� ะเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคได้้มีีปริิมาณขยะประมาณ ๔๐ ตัันต่่อวััน แต่่เพิ่่�มขึ้้น� มาเป็็น ๒๔๗ ตัันต่่อวััน ในช่่วงที่่เ� กิิด
การแพร่่ระบาด สำำ�หรัับด้้านผลกระทบจากโรคโควิิด 19 ต่่อการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก พบว่่า ในช่่วงที่่�มีีการระบาด
ของโรคโควิิด 19 หลายประเทศลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในช่่วงเดืือนเมษายน ๒๕๖๓ เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากมีีมาตรการล็็อกดาวน์์หรืืองดการเดิินทางและงดกิิจกรรมการรวมตััวกััน เพื่่�อป้้องกััน
การระบาดของโรคโควิิด 19 อาทิิ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ญี่่�ปุ่่�น สาธารณรััฐอิินเดีีย และสหพัันธรััฐรััสเซีีย แต่่ภายหลััง
การยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์ โดยเฉพาะในสาธารณรััฐประชาชนจีีน พบว่่าการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้้กลัับเพิ่่�มสููงขึ้้น� กว่่าช่่วงเดืือนเดีียวกัันของ พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้้ว่า่ ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด 19 จะทำำ�ให้้มีีการลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้เพีียงชั่่�วคราวระยะเวลาหนึ่่�ง (UNESCAP, 2021)
การป้้องกัันและควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด 19 ของรััฐบาลในประเทศต่่างๆ หลายประเทศได้้เร่่งป้้องกััน
ความเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตของประชาชนโดยการเร่่งฉีีดวััคซีีน ซึ่่�งเป็็นมาตรการที่่�ได้้ผลอย่่างชััดเจน และควรดำำ�เนิินการ
ไปพร้้อมกัับการตรวจหาเชื้้�อจากผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะได้้รัับเชื้้�อ และควบคุุมให้้อยู่่�ในสถานกัักกััน เพื่่�อเฝ้้าดููอาการ รวมถึึง
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การลดการสััมผััสเชื้้�อจากสถานที่่�ชุุมชน โดยลดการรวมกลุ่่�ม การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม หมั่่�นรัักษาความสะอาด สวมใส่่
หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ปรัับปรุุงระบบระบายอากาศภายในอาคาร รวมถึึงการสร้้างพลัังทางสัังคมให้้เข้้ามาร่่วมดููแล
รัับผิิดชอบการแก้้ไขปััญหาในชุุมชนร่่วมกัันอย่่างเข้้มแข็็ง และให้้ความสำำ�คััญต่่อการให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่ชุุมชน เพื่่�อสร้้าง
ความเข้้าใจ และการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน เพื่่�อลดผลกระทบทางลบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ภายในชุุมชน สำำ�หรัับ
กลุ่่�มผู้้�ที่เ่� ปราะบาง ควรได้้รับั โอกาสให้้ได้้รับั การฉีีดวััคซีีน เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่ย� งจากการติิดเชื้้อ� และสำำ�หรัับการลดการเสีียชีีวิิต
จากการติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 ควรมีีการตรวจวิินิิจฉััยการติิดเชื้้�อโดยเร็็วเพื่่�อที่่�จะได้้รัักษาได้้ทัันท่่วงทีี สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ
รุุนแรง ควรได้้รัับกลุ่่�มยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ (Corticosteroid) และออกซิิเจน (World Health Organization, 2021)
ในช่่วงที่่มีี� การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เกิิดการลดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ลดลง เป็็นเพีียงแนวโน้้มที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในระยะเวลาชั่่ว� คราวที่่เ� ป็็นสััญญาณที่่ดีีที่
� จ่� ะทำำ�ให้้
การบรรลุุเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซดัังกล่่าว (Sergey Paltsev & C. Adam Schlosser, 2021) สอดคล้้องกัับข้้อมููล
การเกิิดวิกิ ฤตทางการเงิินโลกในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ หลายประเทศมีีการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในช่่วง
ระยะเวลาดัังกล่่าว แต่่ภายหลัังวิิกฤตการณ์์แล้้ว ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้กลัับมาอยู่่�ในระดัับเดิิม (World Economic
Forum, 2021) อย่่างไรก็็ตาม การคาดการณ์์การเพิ่่�มอุุณหภููมิิของโลกยัังมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเกิิน ๓ องศาเซลเซีียสภายใน
ศตวรรษนี้้� เกิินกว่่าเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อตกลงปารีีส (UNESCAP, 2021) ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลััง
การระบาดของโรคโควิิด 19 ควรมีีการปฏิิรููปด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจให้้เติิบโตโดยเน้้นการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าพร้้อมกัับ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เป็็นการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิให้้เป็็นศููนย์์ (Carbon Neutrality) (UNESCAP,
2021) and (World Economic Forum, 2021)
๓) ภััยพ�บััติิธรรมชาติิ
	ภััยพิิบัติั ธิ รรมชาติิที่รุ่� นุ แรงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้แก่่ น้ำำ��ท่ว่ ม ภััยแล้้ง คลื่่น� ความร้้อน และพายุุ ซึ่่ง� การเกิิดน้ำำ��ท่ว่ ม
อย่่างรุุนแรงเกิิดขึ้้น� ในทวีีปแอฟริิกา โดยมีีปริิมาณน้ำำ��ฝนสููงกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ในพื้้�นที่่ตั้้� ง� แต่่สาธารณรััฐเซเนกััลจนถึึงสาธารณรััฐซููดาน
และในสาธารณรััฐซููดาน มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ๑๘๕ คน และได้้รัับผลกระทบจากน้ำำ��ท่่วมมากกว่่า ๘๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่่�ประชากร
ในสาธารณรััฐเคนยา มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ๒๘๕ คน ขณะที่่�ในทวีีปเอเชีียระหว่่างเดืือนสิิงหาคมของทุุกปีีเป็็นช่่วงที่่�มีีปริิมาณฝนมาก
ในพื้้�นที่่�สาธารณรััฐอิินเดีีย สาธารณรััฐอิิสลามปากีีสถาน สหพัันธ์์สาธารณรััฐประชาธิิปไตยเนปาล สาธารณรััฐประชาชน
บัังกลาเทศ เอมิิเรตอิิสลามอััฟกานิิสถาน และสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม และมีีประชากรเสีียชีีวิิตถึึง
๒,๐๐๐ คน
ทวีีปอเมริิกาใต้้ได้้รัับผลกระทบจากภััยแล้้ง โดยเฉพาะในสาธารณรััฐอาร์์เจนติินา สาธารณรััฐบููรพาอุุรุุกวััย
สาธารณรััฐปารากวััย และสหพัันธ์์สาธารณรััฐบราซิิล ทางตอนเหนืือของสาธารณรััฐอาร์์เจนติินาประสบภััยแล้้งรุุนแรงที่่�สุุด
ในรอบห้้าปีี ขณะที่่ส� าธารณรััฐบููรพาอุุรุกุ วััย และสาธารณรััฐปารากวััยมีีปริิมาณน้ำำ��ฝนต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่ย� มาก และเกิิดความเสีียหาย
ต่่อภาคการเกษตรในประเทศเหล่่านี้้�มากกว่่า ๓ พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ ค่่าอุุณหภูู มิิสููงสุุ ดในภูู มิิภาคประมาณ ๔๔.๖
องศาเซลเซีียส รวมถึึงการเกิิดปััญหาภััยแล้้งได้้ทำำ�ให้้เกิิดไฟป่่าทั่่�วไปในประเทศอาร์์เจนติินา สหพัันธ์์สาธารณรััฐบราซิิล และ
สาธารณรััฐปารากวััย
การเกิิดไฟป่่าที่่�รุุนแรงที่่�สุุดที่่�เคยบัันทึึกมาในรอบ ๒๐ ปีี ในรััฐแคลิิฟอร์์เนีียและรััฐโคโลราโด ทางฝั่่�งตะวัันตก
เฉีียงใต้้ของประเทศสหรััฐอเมริิกา ช่่วงปลายฤดููร้อ้ นและฤดููใบไม้้ร่ว่ งเกิิดภาวะแห้้งแล้้งเป็็นบริิเวณกว้้าง มีีอุุณหภููมิสูิ งู สุุด และ
เกิิดไฟไหม้้ป่่าตามมา โดยในรััฐยููทาห์์และรััฐเนวาดาเกิิดภาวะแห้้งแล้้งอย่่างรุุนแรง และตามแนวชายฝั่่�งของรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย
เกิิดฟ้้าผ่่าอย่่างผิิดปกติิ ไฟป่่าที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่สิ่่�งก่่อสร้้างในรััฐแคลิิฟอร์์เนีียประมาณ ๘,๕๐๐ แห่่ง และ
มากกว่่า ๒,๐๐๐ แห่่งในรััฐโอริิกอน โดยมีีผู้้�เสีียชีีวิิต ๔๖ คน และสร้้างความเสีียหายกว่่า ๑๖.๕ พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ภาคตะวัันออกของเครืือรััฐออสเตรเลีียเกิิดภาวะแห้้งแล้้งและไฟป่่าตั้้�งแต่่ช่่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่่อเนื่่�อง
มาจนถึึงต้้นปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถควบคุุมไฟป่่าได้้ภายหลัังที่่�มีีฝนตกหนัักต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ ความแห้้งแล้้ง
รายงานสถานการณ์์คุณ
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เกิิดขึ้้น� ไปทั่่�วตั้้ง� แต่่ต้น้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเกิิดภาวะอากาศร้้อนอย่่างรุุนแรงที่่เ� มืืองซิิดนีีย์์ มีีอุุณหภููมิสูิ งู สุุดถึึง ๔๘.๙ องศาเซลเซีียส 
เมื่่�อวัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๓
	จำำ�นวนครั้้ง� ของการเกิิดพายุุหมุุนเขตร้้อน (Tropical Cyclone) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิิดขึ้้น� สููงกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ทั้้�งใน
ซีีกโลกเหนืือและซีีกโลกใต้้ ในภููมิิภาคแอตแลนติิกตอนเหนืือเกิิดพายุุหมุุนเขตร้้อนประมาณ ๓๐ ครั้้�ง เกิิดขึ้้�นมากกว่่า
ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึึงสองเท่่าในช่่วงระยะเวลาเดีียวกััน โดยผลของการเกิิดพายุุหมุุนเขตร้้อนมัักทำำ�ให้้เกิิดดิินถล่่ม ขณะที่่�พายุุ
เฮอริิเคนที่่เ� กิิดขึ้้น� ในประเทศสหรััฐอเมริิกามีีความรุุนแรงระดัับ ๔ ทำำ�ให้้เกิิดความเร็็วลมสููง คลื่่น� สููง น้ำำ��ท่ว่ มและดิินถล่่ม อาทิิ
พายุุเฮอริิเคนลอร่่า (Laura) ในระยะกำำ�ลังั ก่่อตััว ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่ว่ มและความเสีียหายต่่อสาธารณรััฐเฮติิและสาธารณรััฐโดมิินิกัิ นั
มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ๗๗ คน และเกิิดความเสีียหายต่่อระบบเศรษฐกิิจประมาณ ๑๙ พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
พายุุไซโคลนอำำ�พััน (Amphan) มีีความรุุนแรงระดัับ ๕ พััดเข้้าสู่่�สาธารณรััฐอิินเดีียและสาธารณรััฐประชาชน
บัังกลาเทศ เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชีีวิิตของคนทั้้�งสองประเทศ ๑๒๙ คน และทำำ�ให้้
ประชากรในสาธารณรััฐอิินเดีียไร้้ที่่�อยู่่�อาศััย จำำ�นวน ๒.๔ ล้้านคน และประชากรในสาธารณรััฐประชาชนบัังกลาเทศ จำำ�นวน
๒.๕ ล้้ า นคน สร้้ า งความเสีียหายทางเศรษฐกิิ จ ประมาณ ๑๔ พัั น ล้้ า นดอลลาร์์ ส หรัั ฐ (World Meteorological
Organization, 2020)
๔) ทรััพยากรป่่าไม้้ สััตว์์ป่่า และความหลากหลายทางชีีวภาพ
สถานการณ์์ป่่าไม้้โลกใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า พื้้�นที่่�ป่่าบนโลกมีีประมาณ ๔.๐๖ พัันล้้านเฮกตาร์์ หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ ๓๑ ของพื้้�นที่่แ� ผ่่นดิิน ซึ่่ง� พื้้�นที่่ป่่� าที่่มีี� อยู่่�มากกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งอยู่่�ใน ๕ ประเทศ ได้้แก่่ สหพัันธ์์สาธารณรััฐบราซิิล แคนาดา
สหพัันธรััฐรััสเซีีย สหรััฐอเมริิกา และสาธารณรััฐประชาชนจีีน
	ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๓๓ พื้้�นที่่�ป่่าไม้้สููญเสีียไปแล้้วประมาณ ๑๗๘ ล้้านเฮกตาร์์ หรืือเทีียบเท่่าขนาดประเทศลิิเบีีย
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาการลดลงของพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง ๗.๘ ล้้านเฮกตาร์์ต่่อปีี ระหว่่าง
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓ พื้้�นที่่ป่่� าไม้้ลดลง ๕.๒ ล้้านเฮกตาร์์ต่อ่ ปีี และระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ พื้้�นที่่ป่่� าไม้้ลดลง ๔.๗ ล้้าน
เฮกตาร์์ต่่อปีี ทั้้�งนี้้� อััตราการสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในปีีปััจจุุบัันลดลง เนื่่�องจากการขยายตััวของพื้้�นที่่�ป่่าไม้้มีีอััตราลดลง
ทวีีปแอฟริิกาสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่ามากที่่�สุุดในโลก ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ ประมาณ ๓.๙ ล้้านเฮกตาร์์
รองลงมาคืือ ทวีีปอเมริิกาใต้้ ประมาณ ๒.๖ ล้้านเฮกตาร์์ ขณะเดีียวกััน ทวีีปเอเชีียมีีพื้้�นที่่ป่่� าไม้้เพิ่่�มขึ้้น� มากกว่่าทวีีปอื่่น� ๆ หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ ๑.๒ ล้้านเฮกตาร์์ ขณะที่่�กลุ่่�มประเทศและหมู่่�เกาะในมหาสมุุทรแปซิิฟิิก และทวีีปยุุโรปมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้เพิ่่�มขึ้้�น
รองลงมา ตามลำำ�ดัับ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020)
การประเมิินดััชนีีชี้้�วััดความหลากหลายทางชีีวภาพของโลก (Living Planet Index: LPI) โดยนำำ�ข้้อมููล
ประชากรสััตว์มีี์ กระดููกสัันหลัังหลากหลายชนิิดพันั ธุ์์� จำำ�นวน ๒๐,๘๑๑ ชนิิดพันั ธุ์์� จาก ๔,๓๙๒ ชนิิดพันั ธุ์์� ได้้แก่่ สััตว์เ์ ลี้้ย� งลููก
ด้้วยนม นก สััตว์เ์ ลื้้อ� ยคลาน สััตว์ส์ ะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก และปลาจากทั่่�วโลก ตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๕๙ แสดงให้้เห็็นจำำ�นวน
ประชากรสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังลดลงถึึงร้้อยละ ๖๘ และพบว่่าพื้้�นที่่�เขตร้้อนในทวีีปอเมริิกามีีดััชนีีชี้้�วััดความหลากหลายทาง
ชีีวภาพของโลกมากที่่�สุุด สาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้ดััชนีีชี้้�วััดความหลากหลายทางชีีวภาพของโลกลดลง มาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ประชากร การขยายตััวของเมืือง การทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้ทรััพยากรเพื่่�อการผลิิตและการบริิโภคเกิินสมดุุล 
ส่่งผลต่่อศัักยภาพในการรองรัับของระบบนิิเวศ ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียต่่อระบบนิิเวศ อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เร่่งให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ความเสีียหายต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต และสภาพแวดล้้อมรวดเร็็วขึ้้�น (WWF, 2020)
	ทั้้�งนี้้� ความหลากหลายทางชีีวภาพในระดัับโลกลดลง เป็็นผลจากแรงขัับเคลื่่�อนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
โดยแรงขัับเคลื่่อ� นทางตรง ได้้แก่่ การเปลี่่ย� นแปลงการใช้้ที่ดิ่� นิ และทะเล การใช้้ทรััพยากรเกิินขีีดจำำ�กัดั การเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศ มลพิิษ และชนิิดพันั ธุ์์�ต่่างถิ่่น� ที่่รุ� กุ ราน ซึ่่ง� ล้้วนเป็็นผลที่่เ� กิิดจากสาเหตุุทางสัังคมกล่่าวคืือ เป็็นแรงขัับเคลื่่อ� นทางอ้้อม
ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ปัั จ จัั ย ด้้ า นประชากร เช่่ น พลวัั ต รประชากร ปัั จ จัั ย ด้้ า นสัั ง คมและวัั ฒ นธรรม เช่่ น รูู ป แบบการบริิ โ ภค
เศรษฐศาสตร์์ เช่่น การค้้าและเทคโนโลยีี หรืือที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสถาบัันและการกำำ�กัับดููแล ไปจนถึึงปััจจััยความขััดแย้้งและ
โรคระบาด เป็็นต้้น โดยพบว่่าปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินและทะเลและปััจจััยการใช้้ทรััพยากรเกิินขีีดจำำ�กััด ได้้สร้้าง
56 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ผลกระทบให้้เกิิดการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพทั้้�งในพื้้�นที่่�บนบก น้ำำ��จืืด และทะเลของโลกถึึงร้้อยละ ๕๐ ดัังนั้้�น
กิิจกรรมของมนุุษย์์ในปััจจุุบัันที่่�เป็็นภััยคุุกคามซึ่่�งส่่งผลให้้การสููญพัันธุ์์�ของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั่่�วโลกเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าในอดีีตที่่�ผ่่านมา
โดยพบว่่ า จากการประเมิิ น ชนิิ ดพัั น ธุ์์�ที่่� ถูู ก คุุ ก คามมีีชนิิ ดพัั น ธุ์์�สัั ตว์์ แ ละพืื ช ถูู ก คุุ ก คามประมาณร้้ อ ยละ ๒๕ ดัั ง นั้้� น
หากไม่่มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อลดความรุุนแรงของแรงขัับเคลื่่�อนที่่�เป็็นสาเหตุุุ�ของการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ
อาจทำำ�ให้้ในอีีกไม่่กี่่�ทศวรรษข้้างหน้้า อาจมีีชนิิดพัันธุ์์�มากถึึงหนึ่่�งล้้านชนิิดที่่�จะต้้องเผชิิญกัับภาวะสููญพัันธุ์์� นอกจากนี้้�
หากไม่่มีีการดำำ�เนิินการที่่เ� หมาะสมยัังเป็็นการเร่่งให้้อัตั ราการสููญพัันธุ์์�ทั่่ว� โลกในปััจจุุบันั เกิิดเร็็วขึ้้น� ๑๐ - ๑๐๐ เท่่าเมื่่อ� เทีียบกัับ
อััตราเฉลี่่�ยการสููญพัันธุ์์�ทั่่�วโลกในตลอดช่่วงหลายล้้านปีีที่่�ผ่่านมา (IPBES, 2019)
๕) ทรััพยากรน้ำำ��
ประชากรโลกประมาณ ๑.๖ พัันล้้านคนเผชิิญกัับสถานการณ์์ขาดแคลนน้ำำ�� ทั้้�งที่่มีี� แหล่่งน้ำำ��อยู่่�ในพื้้�นที่่� แต่่ไม่่มีี
อุุปกรณ์์หรืือระบบสาธารณููปโภค เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� และประมาณร้้อยละ ๓๐ ของแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิินขนาดใหญ่่บนโลก
มีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากการสููบน้ำำ��ไปใช้้เพื่่�อการชลประทาน ในขณะที่่แ� หล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บนโลก มีีสััดส่ว่ นปริิมาณการกัักเก็็บน้ำำ��
ต่่อประชากรหนึ่่�งคนลดลงเมื่่�อเทีียบกัับในอดีีต ถึึงแม้้ที่่�ผ่่านมามีีการเพิ่่�มจำำ�นวนแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ให้้มากขึ้้�น แต่่ก็็เทีียบไม่่ได้้กัับ
การเพิ่่�มขึ้้น� ของจำำ�นวนประชากร อีีกทั้้�งยัังมีีปััญหาตะกอนในแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��สูงู ขึ้้น� ด้้านการประเมิินความมั่่น� คงทรััพยากรน้ำำ��
บนโลก จากจำำ�นวนลุ่่�มน้ำำ�� ขนาดใหญ่่มากกว่่า ๔๐๐ ลุ่่�มน้ำำ�ทั่่
� ว� โลก พบว่่ามีีความเสี่่ย� งต่่อการขาดแคลนน้ำำ�� โดยเฉพาะในหลายพื้้น� ที่่�
ของทวีีปแอฟริิกา ประเทศนิิวซีีแลนด์์ ตอนเหนืือของสาธารณรััฐประชาชนจีีน สาธารณรััฐอิินเดีีย ราชอาณาจัักรสเปน
และฝั่่�งตะวัันตกของสหรััฐอเมริิกา (UN Water, 2021)
	ส่่วนใหญ่่ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัักพบการสููบน้ำำ��มาใช้้เพื่่�อการเกษตรถึึงร้้อยละ ๖๙ โดยเฉพาะการทำำ�ปศุุสััตว์์
การเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� และการเพาะปลููก การนำำ�น้ำำ��มาใช้้ในภาคอุุตสาหกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๙ ขณะที่่�ภาคชุุมชนสููบน้ำำ��มาใช้้
ประมาณร้้อยละ ๑๒ (UN Water, 2021)
ด้้านคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ�� พบว่่า มีีความเสื่่อ� มโทรมของแหล่่งน้ำำ�� จากการปนเปื้้อ� นมลพิิษ พบมากในทวีีปแอฟริิกา
เอเชีีย และลาติินอเมริิกา สาเหตุุของมลพิิษจากปริิมาณความเข้้มข้้นของสารอิินทรีีย์์และจุุลินิ ทรีีย์์ที่เ่� จืือปนในน้ำำ�� ขณะที่่ป� ริิมาณ
น้ำำ��เสีียจากภาคอุุตสาหกรรมและจากชุุมชนที่่�ปล่่อยออกมาสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม โดยไม่่ได้้มีีการบำำ�บััดก่่อน คิิดเป็็นสััดส่่วนถึึง
ร้้อยละ ๘๐ ของน้ำำ��เสีียทั้้�งหมด ได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพของมนุุษย์์ และระบบนิิเวศ (UN Water, 2021)
๑.๒.๒ ระดัับภููมิิภาค (อาเซีียน)
ประเทศในแถบภููมิภิ าคอาเซีียนมีีการเติิบโตทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสถานการณ์์ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
ในภููมิิภาคอย่่างกว้้างขวาง โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
๑) มลพิิษอากาศ
ในช่่วงครึึง� ปีีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหลายประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีคุณ
ุ ภาพอากาศที่่ดีี� มีีระดัับของ
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ และ
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ต่ำำ��กว่่าค่่ามาตรฐาน โดยเฉพาะเมืืองใหญ่่ เช่่น กรุุงเทพมหานคร กรุุงกััวลาลััมเปอร์์ ประเทศมาเลเซีีย
กรุุงมะนิิลา สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ และสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ เป็็นต้้น (UNESCAP, 2021)
ประเทศไทยเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการระดัับรััฐมนตรีีสิ่ง่� แวดล้้อม ๕ ประเทศ เรื่่อ� งมลพิิษจากหมอกควััน
ข้้ามแดนในอนุุภููมิิภาคแม่่โขง ครั้้�งที่่� ๙ เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ และ ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๖๓ โดยประเทศไทยได้้แสดงเจตนารมณ์์
ในการแก้้ไขปััญหาหมอกควัันอย่่างยั่่ง� ยืืนในอนุุภูมิู ภิ าคแม่่โขง และเสนอให้้ขยายแผนปฏิิบัติั กิ ารเชีียงรายที่่จ� ะสิ้้น� สุุดใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปอีีก ๕ ปีี จนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่่�อใช้้เป็็นแผนปฏิิบัติั กิ ารในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาหมอกควัันข้้ามแดนในอนุุภูมิู ภิ าคแม่่โขง
ซึ่่ง� รััฐมนตรีีสิ่ง่� แวดล้้อม ๕ ประเทศ ได้้เห็็นชอบในหลัักการที่่จ� ะขยายแผนดัังกล่่าวตามที่่ป� ระเทศไทยเสนอ โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย
การลดจำำ�นวนจุุดความร้้อนในอนุุภููมิิภาคใหม่่และจััดทำำ�รายละเอีียดของแผนปฏิิบััติิการเชีียงรายเพิ่่�มเติิม
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ประเทศไทยมีีความร่่วมมืือกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศแห่่งญี่่�ปุ่่�น (Japan International
Cooperation Agency: JICA) ในการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 เพื่่�อพััฒนาแนวทางความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่าง
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ ได้้แก่่ สำำ�รวจข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับแหล่่งกำำ�เนิิดและสาเหตุุของการสะสมตััวของฝุ่่�นละออง PM2.5 ข้้อมููล
อััตราการระบายของฝุ่่�นละออง PM2.5 จากแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักแยกตามประเภทของเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในประเทศไทย (ระยะเวลา
๑ ปีี) และพััฒนาระบบฐานข้้อมููลการระบายมลพิิษ PM2.5 อย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับประเทศไทย พััฒนาศัักยภาพของหน่่วยงาน
ท้้องถิ่่�นในการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 จากแหล่่งกำำ�เนิิดในพื้้�นที่่� โดยเลืือกพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องพััฒนาแนวทางการตรวจสอบ
แหล่่งกำำ�เนิิดและคู่่�มืือปฏิิบััติิที่่�ดีีในการจััดการมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม ฝึึกอบรมให้้ประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ในกลุ่่�มอนุุภููมิิภาคแม่่โขง โดยเน้้นเรื่่�องการติิดตามตรวจวััด เก็็บตััวอย่่างและวิิเคราะห์์องค์์ประกอบของฝุ่่�นละออง PM2.5
ในบรรยากาศและการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อป้้องกัันการเผาในที่่โ� ล่่ง (ระยะเวลา ๓.๕ - ๔ ปีี) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๒) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ประเทศในสมาชิิกอาเซีียนที่่�ได้้รัับการประเมิินการได้้รัับผลกระทบจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิอย่่างรุุนแรง
ในรอบ ๒๐ ปีี ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๒ มากที่่สุ� ดุ เมื่่�อเทีียบกัับประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกในรายงาน Global Climate Risk
Index 2021 คืือ สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนร์์มา โดยได้้รัับผลกระทบจากพายุุไซโคลนนากิิส (Nargis) เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็็นพายุุที่่�สร้้างความเสีียหายต่่อประเทศและมีีผู้้�เสีียชีีวิิตมากที่่�สุุด และประเทศที่่�ได้้รัับการประเมิินว่่าได้้รัับผลกระทบ
จากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิเป็็นประจำำ�และต่่อเนื่่�อง คืือ สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากพายุุไต้้ฝุ่่�นบบพา
(Bopha) ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ พายุุไต้้ฝุ่่น� ไห่่เยี่่ย� น (Hayan) ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และพายุุไต้้ฝุ่่น� มัังคุุด (Mangkhut) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑
(Germanwatch, 2021)
ประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมคณะทำำ�งานอาเซีียนด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ครั้้ง� ที่่� ๑๑
th
(11 Meeting of ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)) ผ่่านระบบสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เมื่่�อวัันที่่�
๕ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ โดยที่่ป� ระชุุมมีีมติิที่สำ่� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่ (๑) เห็็นชอบต่่อแผนปฏิิบัติั กิ ารคณะทำำ�งานอาเซีียนฯ ฉบัับปรัับปรุุง
(Updated AWGCC Action Plan) รวมทั้้�งรัับรองข้้อเสนอโครงการความร่่วมมืือใหม่่ (๒) รัับทราบความก้้าวหน้้าของโครงการ
ความร่่วมมืือในปััจจุุบันั และข้้อริิเริ่่ม� ของอาเซีียน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิิ ข้้อริิเริ่่ม� ของบรููไนดารุุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซีียน
พ.ศ. ๒๕๖๔ และความร่่วมมืือระหว่่างอาเซีียนกัับสหราชอาณาจัักร ในฐานะประธานการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ สมััยที่่� ๒๖ (United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC COP 26)) ซึ่่ง� เสนอให้้มีีการประชุุมระดัับรััฐมนตรีีในห้้วงการประชุุมดัังกล่่าว และ (๓) เลื่่อ� นการพิิจารณา
ร่่างแถลงการณ์์ร่ว่ มอาเซีียนว่่าด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศสำำ�หรัับการประชุุมรััฐภาคีีฯ สมััยที่่� ๒๖ ไปดำำ�เนิินการต่่อ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้้บทบาทนำำ�ของบรููไนดารุุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซีียน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อให้้สาระสำำ�คััญของ
ร่่างแถลงการณ์์ฯ มีีความเป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับประเด็็นการเจรจาภายใต้้การประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาฯ
สมััยที่่� ๒๖ กำำ�หนดจััดวันั ที่่� ๑ - ๑๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืืองกลาสโกว์์ สหราชอาณาจัักรบริิเตนใหญ่่และไอร์์แลนด์์เหนืือ
(สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๔)
ประเทศไทยได้้เสนอขัับเคลื่่�อนการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิตามกรอบเซนไดของประเทศไทย เพื่่�อสนัับสนุุน
การจััดทำำ�ท่า่ ทีีและถ้้อยแถลงของประเทศไทยต่่อที่่ป� ระชุุม Asia - Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)
ครั้้�งที่่� ๘ จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� ๒๓ - ๒๖ มีีนาคม ๒๕๖๔ (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๓) ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ลดลงอย่่างรวดเร็็ว เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากร
และการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ ที่่เ� ป็็นแรงกดดัันต่่อสิ่ง่� แวดล้้อม และระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๖๓ พื้้�นที่่ป่่� าไม้้ถูกู ทำำ�ลายไปเป็็น
บริิเวณกว้้างกว่่าพื้้�นที่่�ของสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี และมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งเกิิดขึ้้�นในสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ที่่�ดิินเหล่่านั้้�น
ถููกแผ้้วถางไปเพื่่�อการเกษตร ด้้วยการปลููกต้้นปาล์์มน้ำำ��มัันในสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย และประเทศมาเลเซีีย ที่่�เป็็นผู้้�ผลิิต
รายใหญ่่ที่สุ่� ุดของโลก รวมถึึงการลัักลอบตััดต้้นไม้้ที่่�เป็็นภััยคุุกคามในภููมิิภาค
58 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

	พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง ส่่งผลให้้เกิิดความสููญเสีียต่่อสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมขนาดใหญ่่เฉพาะถิ่่�น อาทิิ ลิิงอุุรัังอุุตััง เสืือ
ช้้าง และแรด รวมถึึงสััตว์์และพืืชชนิิดต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อพื้้�นที่่� การเกิิดไฟไหม้้ป่่าหรืือการเผาป่่าเพื่่�อให้้ได้้พื้้�นที่่�
ทำำ�การเกษตรและเพื่่�อให้้เกิิดรายได้้มาพััฒนาเศรษฐกิิจของภููมิภิ าค อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลของประเทศในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ได้้เพิ่่�มความตระหนัักในเรื่่�องนี้้� มีีความพยายามในการคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ป่่าที่่�มีีอยู่่� และมีีการจััดการป่่าไม้้และน้ำำ��มัันปาล์์ม
ให้้มีีความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น (Martin Russell, 2020)
การดำำ�เนิินงานความร่่วมมืือกัับประเทศอาเซีียนของประเทศไทย อาทิิ ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ได้้ดำำ�เนิินโครงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้ โดยสร้้างแรงจููงใจและกระบวนการมีีส่่วนร่่วม ระยะที่่� ๒
เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพิ่่�มการกัักเก็็บคาร์์บอนในพื้้�นที่่ป่่� า การปรัับตััวพร้้อมรัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
และส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งในภาคป่่าไม้้เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
ด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาหมอกควััน มีีการเข้้าร่่วมประชุุมร่่วมกัับประเทศสมาชิิก เพื่่�อพิิจารณาแนวทาง
และกำำ� หนดทิิ ศ ทางในการแก้้ ไขปัั ญ หามลพิิ ษ จากหมอกควัั น ข้้ า มแดนในอนุุ ภูู มิิ ภ าคลุ่่�มน้ำำ�� โขง ในอนุุ ภูู มิิ ภ าคอาเซีียน
และในภููมิิภาคอาเซีียนตอนใต้้
ด้้านที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ ได้้แก่่ การจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารความร่่วมมืืออาเซีียนด้้านอนุุสัญ
ั ญา CITES และการบัังคัับใช้้
กฎหมายเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่าและพืืชป่่า พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (Plan of Action for ASEAN Cooperation on CITES and
Wildlife Enforcement 2021 - 2025) ซึ่่� ง ได้้ ผ่่ า นความเห็็ น ชอบจากที่่� ป ระชุุ ม เจ้้ า หน้้ า ที่่� อ าวุุ โ สอาเซีียนด้้ า นป่่าไม้้
และระดัับรััฐมนตรีีอาเซีียนด้้านเกษตรและป่่าไม้้แล้้ว โดยประเทศสมาชิิกต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนปฏิิบัติั กิ ารดัังกล่่าว
และการประชุุมแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลยุุทธศาสตร์์ชาติิในการป้้องกัันการแพร่่โรคติิดต่่อจากสััตว์์สู่่�คน (Zoonotic Disease)
ผ่่านการค้้าสััตว์์ป่่าผิิดกฎหมาย (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่่์ าและพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๔)	ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็นภููมิภิ าคที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของโลก เนื่่�องจาก
ความหลากหลายทางชีีวภาพของภููมิิภาคอาเซีียนคิิดเป็็นร้้อยละ ๒๐ ของความหลากหลายทางชีีวภาพในโลก ถึึงแม้้ว่่า
ภููมิิภาคอาเซีียนมีีพื้้�นที่่�บนบกรวมกัันเพีียงร้้อยละ ๓ ของพื้้�นที่่�โลก แต่่มีี ๓ ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย
และสาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ อยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููงของโลก ในขณะที่่�ราชอาณาจัักรกััมพููชา
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ ไทย และสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของพื้้�นที่่อิ� นิ โด - เบอร์์มา ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพสููงของโลก และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีรายงาน
ว่่าภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ได้้สููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่าดั้้�งเดิิมไปแล้้วกว่่า ๑๕๐,๐๐๐ ตารางกิิโลเมตร คิิดเป็็นพื้้�นที่่�ป่่ามากกว่่า
หนึ่่�งในสามของป่่าดั้้�งเดิิมที่่�พบในภููมิิภาค เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ป่่าถููกรบกวนโดยกิิจกรรมของมนุุษย์์ (Martin Russell, 2020)
การดำำ�เนิินงานด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพภายใต้้กรอบอาเซีียน เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างประเทศสมาชิิก
อาเซีียน มีีสำำ�นัักเลขาธิิการอาเซีียน (ASEAN Secretariat) และศููนย์์อาเซีียนว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ (ASEAN
Centre for Biodiversity: ACB) ผ่่านคณะทำำ�งานอาเซีียนด้้านการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพ
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารศููนย์์อาเซีียนว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ และการประชุุมเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสอาเซีียน
ด้้านสิ่ง�่ แวดล้้อม โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑) อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี ได้้รับั ความเห็็นชอบเป็็นอุุทยานมรดก
อาเซีียนลำำ�ดัับที่่� ๕๐ (๒) ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์และการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพในภููมิิภาคอาเซีียนผ่่านโครงการ
Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) (๓) ดำำ�เนิินโครงการบููรณาการ
ความหลากหลายทางชีีวภาพเข้้าสู่่�ภาคการเกษตรและภาคการศึึกษา (๔) สนัับสนุุนการเสริิมสร้้างสมรรถนะเจ้้าหน้้าที่่�
เขตห้้ามล่่าสััตว์ป่่์ าอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้ว้ ยจระเข้้มาก - เขตห้้ามล่่าสััตว์ป่่์ าอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้ว้ ยตลาด - เขตห้้ามล่่าสััตว์ป่่์ าอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้ว้ ยสนามบิิน
จัังหวััดบุรีีรั
ุ มั ย์์ และศููนย์์ศึกึ ษาธรรมชาติิบางปูู จัังหวััดสมุทุ รปราการ ตามโครงการ Improving Biodiversity Conservation
of Wetlands and Migratory Waterbirds in the ASEAN Region - Phase II (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
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๕)

ทรััพยากรน้ำำ��
ภููมิิภาคอาเซีียน สามารถแบ่่งลัักษณะของการได้้รัับน้ำำ��ฝนออกเป็็นสองเขต เขตแรก ได้้แก่่ บรููไนดารุุสซาลาม
สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย และสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ ได้้รัับอิิทธิิพลของมรสุุมตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม
ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ขณะที่่�เขตที่่�สองเป็็นประเทศในภููมิิภาคอาเซีียนที่่�เหลืืออยู่่� ได้้รัับอิิทธิิพลน้ำำ��ฝนจากพายุุที่่�พััดเข้้ามาใน
แต่่ละปีี ขณะที่่ป� ริิมาณน้ำำ�� ฝนรายปีีของสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีียสููงสุุดถึึง ๖,๐๐๐ มิิลลิเิ มตร แต่่ในพื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่ทางตอนเหนืือ
ของประเทศค่่อนข้้างแล้้ง มีีปริิมาณน้ำำ��ฝน ๖๐๐ - ๗๕๐ มิิลลิิเมตร ด้้านทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือของสาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์
ได้้รับั อิิทธิิพลจากพายุุไต้้ฝุ่่น� ในช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงพฤศจิิกายนของทุุกปีี โดยพายุุไต้้ฝุ่่น� ทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนถึึงร้้อยละ ๓๐
ของน้ำำ��ฝนรายปีี เกิิดขึ้้�นทางตอนเหนืือของประเทศ ขณะที่่�ทางตอนใต้้ของหมู่่�เกาะอาจมีีน้ำำ��ฝนเพีียงร้้อยละ ๑๐ เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับปริิมาณน้ำำ��ฝนรายปีีในประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาค อาทิิ ราชอาณาจัักรกััมพููชามีีปริิมาณน้ำำ��ฝนรายปีี ๓,๐๐๐ มิิลลิิเมตร
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนรายปีี ระหว่่าง ๑,๔๐๐ - ๓,๕๐๐ มิิลลิเิ มตร และประเทศไทย มีีปริิมาณ
น้ำำ��ฝนรายปีีระหว่่าง ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มิิลลิเิ มตร นอกจากนั้้�น ปััจจััยที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อปริิมาณน้ำำ��มากหรืือน้้อยของภููมิภิ าคอาเซีียน
ได้้แก่่ ปรากฏการณ์์เอลนีีโญและลานีีญาที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยปรากฏการณ์์เอลนีีโญจะทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนต่ำำ��กว่่าปกติิ ส่่งผลให้้เกิิด
ความแห้้งแล้้ง ปริิมาณน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคไม่่เพีียงพอ เกิิดไฟป่่า และความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจในภููมิภิ าค ในขณะที่่�
ปรากฏการณ์์ลานีีญาจะทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ�� ฝนในปีีนั้้�นๆ มากกว่่าปกติิ (Keizrul bin Abdullah, 2017)
	ภููมิภิ าคอาเซีียนมีีความร่่วมมืือกัันในการบริิหารจััดการระบบนิิเวศของแม่่น้ำำ��โขง ซึ่่ง� บริิเวณต้้นน้ำำ��มีีการก่่อสร้้าง
เขื่่อ� นกัักเก็็บน้ำำ�� หรืือกิิจกรรมอื่่น� ของมนุุษย์์ เช่่น การตััดไม้้ การทำำ�เหมืืองทราย และการขยายระบบชลประทานเพื่่�อการเกษตร
เป็็นต้้น โดยมีีประเทศต่่างๆ มีีพื้้�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��โขง ดัังนี้้� สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม และสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา (Hoang Thi Ha
& Farah Nadine Seth, 2021)
ประเทศไทยร่่วมเป็็นคณะทำำ�งานอาเซีียนว่่าด้้วยการจััดการทรััพยากรน้ำำ�� (ASEAN Working Group on Water
Resources Management: AWGWRM) ของอาเซีียน ดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนงาน Water Conservation ในกิิจกรรม ASEAN
Guidelines on Water Resources Conservation ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนงาน Water Conservation
ในกิิจกรรม ASEAN Guidelines on Water Resources Conservation ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์อาเซีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และแผนปฏิิบัติั งิ าน (AWGWRM Action Plan)
ประเทศไทยและสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ลงนามแผนการดำำ�เนิินงานความร่่วมมืือ
ด้้านทรััพยากรน้ำำ�� ไทย - สปป.ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เมื่่อ� วัันที่่� ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายใต้้บันั ทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งราชอาณาจัักรไทย
และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว โดยแผนการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยความร่่วมมืือใน ๔ กิิจกรรมหลััก ได้้แก่่ (๑) ศููนย์์สาธิิตแห่่งชาติิ (๒) การจััดการลุ่่�มน้ำำ�� (๓) การจััดสรรน้ำำ�� 
และ (๔) การวิิจััยและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ�� (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๖๔)
๖) ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
ชายฝั่่�งของภููมิิภาคอาเซีียนมีีความยาวประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ กิิโลเมตร เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�ของสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�
บริิเวณชายฝั่่�งและทะเลเป็็นอัันดัับสามของโลก มีีทั้้�งปะการััง ป่่าชายเลน ชายหาดหิินทราย หญ้้าทะเล และสาหร่่ายทะเล 
สามารถจัับปลาเป็็นแหล่่งโปรตีีนที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของภููมิภิ าค โดยมีีการสััดส่ว่ นของการบริิโภคปลาต่่อคนระหว่่าง ๑๓.๑ - ๓๓.๖ กิิโลกรััม
(Association of Southeast Asian Nations, 2021)
นอกจากนี้้� ประชากรประมาณ ๒๐ ล้้านคนที่่�อาศััยแถบชายฝั่่�ง สามารถส่่งผลิิตภััณฑ์์ปลาและผลิิตภััณฑ์์
จากทะเลร้้อยละ ๒๕ ของผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวจากทั่่�วโลก แต่่การใช้้ทรััพยากรดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศ
ของสิ่่ง� มีีชีีวิิตในน้ำำ�� ทั้้�งในเรื่่อ� งที่่อ� ยู่่�อาศััย การใช้้ทรััพยากรเกิินศัักยภาพ การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ทำำ�ให้้เกิิดการคุุกคามทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
60
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

หลายประเทศในอาเซีียนหรืือหกในสิิบประเทศสมาชิิกของอาเซีียนที่่�ทิ้้�งขยะพลาสติิกลงสู่่�ทะเล คาดว่่ามีีถึึง
๓๑ ล้้านตัันต่่อปีี ทำำ�ให้้พลาสติิกเป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเล ทำำ�ลายแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเล ส่่งผลกระทบ
ต่่อการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ และสุุขภาพของมนุุษย์์ และอาเซีียนจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการระดัับภููมิิภาคอาเซีียนเพื่่�อจััดการปััญหา
ขยะทะเลของประเทศสมาชิิกอาเซีียนระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือกัันกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการแก้้ไข
ปััญหาขยะพลาสติิกทางทะเลตลอดทั้้�งภููมิิภาคให้้มีีประสิิทธิิภาพ แต่่ปััญหาขยะพลาสติิกทางทะเลเป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ข้้ามเขตแดนของประเทศ จึึงต้้องร่่วมมืือกัันแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน ประกอบกัับสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้
ปริิมาณขยะพลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�งจากชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงขยะอัันตรายที่่�เกิิดจากการใช้้ป้้องกัันโรค
โควิิด 19 มากขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว (Government Public Relations Department of Thailand, 2021)
การประชุุม The 34th ASEAN Summit จััดขึ้้�น ณ ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๒ เห็็นชอบ
“Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region” และขอให้้ประเทศสมาชิิกอาเซีียน
ดำำ�เนิินการตาม “ASEAN Framework of Action on Marine Debris” จากกรอบอาเซีียนดัังกล่่าว องค์์กร Southeast Asian
Fisheries Development Center (SEAFDEC) จึึ งได้้ เริ่่� มโครงการ “Regional Collaborative Research and
Capacity Building for Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia”
ดำำ�เนิินการระหว่่าง ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ ประเทศสมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการเพื่่�อร่่วมมืือแก้้ไขปััญหาขยะทะเลที่่�มาจาก
ภาคประมง โดยเฉพาะ Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear หรืือ ALDFG ประเทศไทยจึึงได้้
ดำำ�เนิินโครงการ Marine Debris from Fisheries และจััดทำำ� A Technical Guideline Outlining the Status of ALDFG
in ASEAN and Measures to Prevent and Remove ALDFG โดยประเมิิ นความเสี่่� ย ง สถานะไมโครพลาสติิ ก
ในสิ่่ง� แวดล้้อม และเสริิมสร้้างศัักยภาพให้้เเก่่อาเซีียนด้้านวิิธีีการเก็็บและวิิเคราะห์์ขยะทะเลและไมโครพลาสติิก และจะจััดเวทีี
การประชุุ ม สร้้ า งความตระหนัั ก เรื่่� อ งการจัั ด การขยะทะเล และพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� จ ากการศึึ ก ษาวิิ จัั ย และจัั ดทำำ�คู่่�มืื อ
เชิิงเทคนิิคสำำ�หรัับการทำำ�เครื่่�องหมายเครื่่�องมืือประมง (กรมประมง, ๒๕๖๔)
๑.๒.๓ อนุุสััญญา และข้้อตกลงระหว่่างประเทศด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ประเทศไทยลงนามเข้้าร่่วมในอนุุสััญญา และดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศ รวมถึึงร่่วมมืือกัับ
ต่่างประเทศ เพื่่�อแก้้ไขและป้้องกัันปััญหาความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิและคุุณภาพสิ่�ง่ แวดล้้อม ดัังนี้้�
๑) เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน
ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนทั้้�ง ๑๗ เป้้าหมาย โดยมีีเป้้าหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน ๔ เป้้าหมาย ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ มีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สำำ�คััญ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดัังนี้้�
เป้้าหมายที่่� ๑๒ สร้้างหลัักประกัันให้้มีีรููปแบบการบริิโภคและผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน ได้้ดำำ�เนิินการ (๑) ประเมิิน
ความสููญเสีียอาหารผลิิตภััณฑ์์เกษตรและอาหารระดัับชาติิ เพื่่�อประเมิินดััชนีีการสููญเสีียอาหาร (Food loss index)
(๒) จััดทำำ� (ร่่าง) กรอบแผนที่่�นำำ�ทางการจััดการขยะอาหารของประเทศไทย (Thailand Food Waste Management
Road Map) เพื่่� อ ลดปริิ ม าณขยะอาหารร้้ อ ยละ ๒๕ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ และลดปริิ ม าณขยะอาหารร้้ อ ยละ ๕๐
ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ (๓) ผลัักดัันการดำำ�เนิินงานด้้านสารเคมีีอัันตรายและสารเคมีีอื่่�นๆ ตามพัันธกรณีีของกรอบอนุุสััญญา
และพิิธีีสาร ได้้แก่่ อนุุสััญญาบาเซลว่่าด้้วยการควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตรายและการกำำ�จััด อนุุสััญญา
รอตเตอร์์ดััมว่่าด้้วยกระบวนการแจ้้งข้้อมููลสารเคมีีล่่วงหน้้าสำำ�หรัับสารเคมีีอัันตรายและสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและ
สััตว์์บางชนิิดในการค้้าระหว่่างประเทศ อนุุสััญญาสตอกโฮล์์มว่่าด้้วยสารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนาน อนุุสััญญามิินามาตะ
ว่่าด้้วยปรอท และพิิธีีสารมอนทรีีออลว่่าด้้วยสารทำำ�ลายชั้้น� บรรยากาศโอโซน (๔) จััดการกากอุุตสาหกรรมอัันตรายอย่่างถููกวิิธีี 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๑.๒๓ ล้้านตััน จากที่่�มีีอยู่่� จำำ�นวน ๑.๓๕ ล้้านตััน (๕) รายงานข้้อมููลจำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียน
ที่่ร� ายงานความยั่่ง� ยืืน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๑๔๖ บริิษัทั จากบริิษัทั จดทะเบีียนทั้้�งหมด ๗๒๕ บริิษัทั คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๐.๑๔
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๖) จััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงมีีจำำ�นวนหน่่วยงานภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ
สถาบัันอุุดมศึึกษา และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เพิ่่�มสููงขึ้้น� และ (๗) จััดทำำ�บัญ
ั ชีีประชาชาติิด้า้ นการท่่องเที่่ย� วที่่ร� วมต้้นทุุน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Tourism Satellite Account-System of Environmental Economic Accounting: TSA - SEEA)
ในเขตพััฒนาการท่่องเที่่ย� วที่่สำ� ำ�คัญ
ั การจััดทำำ�กรอบการวิิจัยั ด้้านทรััพยากรชีีวภาพและการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนในเรื่่อ� งขีีดความสามารถ
ในการรองรัับ (Carrying Capacity) ของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เป้้าหมายที่่� ๑๓ ปฏิิบัติั กิ ารอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อต่่อสู้้�กัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น�
ได้้ดำำ�เนิินการ (๑) ให้้ความรู้้�ผ่่านระบบออนไลน์์ หััวข้้อ “การขัับเคลื่่�อนการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิหลัังสถานการณ์์
โรคโควิิด 19 (Covid-19 Effect to DRR in Thailand)” เพื่่�อขัับเคลื่่�อนหลัักการกรุุงเทพฯ ว่่าด้้วยการอนุุวััติิประเด็็น
สาธารณสุุขภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงานเซนได และลดความเสี่่ย� งจากภััยพิิบัติั ิ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ ร่่วมกัับหน่่วยงานภายใต้้
องค์์การสหประชาชาติิ และองค์์การอนามััยโลกประจำำ�ประเทศไทย (๒) การจััดทำำ�แผนที่่�นำำ�ทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ เพื่่�อเป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ของประเทศที่่�ร้้อยละ ๒๐ จากกรณีีปกติิ พ.ศ. ๒๕๗๓ ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของการมีีส่่วนร่่วมที่่�ประเทศกำำ�หนด (NDC)
ดำำ�เนิินการใน ๓ สาขาหลััก ได้้แก่่ สาขาพลัังงานและขนส่่ง สาขากระบวนการทางอุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภััณฑ์์
และสาขาการจััดการของเสีีย และการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ รายสาขา ได้้แก่่
สาขาพลัังงาน สาขาคมนาคมขนส่่ง สาขากระบวนการทางอุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภััณฑ์์รวมถึึงน้ำำ��เสีียอุุตสาหกรรม
และสาขาการจััดการของเสีียชุุมชน และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ทั้้�งสิ้้�น ๕๗.๘๔ MtCO2eq
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๕.๗๖ (๓) ดำำ�เนิินโครงการพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศระดัับเยาวชน
และเสริิมสร้้างศัักยภาพของชุุมชนท้้องถิ่่น� ในการรัับมืือต่่อผลกระทบจากความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
(สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๔)
เป้้าหมายที่่� ๑๔ อนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์จากมหาสมุุทร ทะเล และทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่ง� ยืืนเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
ได้้ดำ�ำ เนิินการ ดัังนี้้� (๑) สำำ�นัักงานเลขาธิิการอาเซีียน กลไกการเสริิมสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างอีียูู - อาเซีียน (E - READI)
และประเทศไทยได้้ร่ว่ มกัันจััดทำ�ำ เอกสารสำำ�คัญั ของการขัับเคลื่่อ� นงานต่่อต้้านการทำำ�ประมง AN - IUU จำำ�นวน ๓ ฉบัับ คืือ กรอบความร่่วมมืือ
(Cooperation Framework) ขอบเขตของงาน (Term of Reference) และกฎระเบีียบและข้้อปฏิิบัติั ิ (Rules of Procedure)
ผ่่านการรัับรองจากการประชุุมรััฐมนตรีีอาเซีียนด้้านการเกษตรและป่่าไม้้ (AMAF) ครั้้�งที่่� ๔๒ เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓
และเห็็นชอบให้้ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่ตั้้� ง� ศููนย์์เครืือข่่ายอาเซีียนเพื่่�อการต่่อต้้านการทำำ�ประมง (AN IUU Network Centre)
และพััฒนาระบบการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลออนไลน์์ ภายใต้้เครืือข่่ายอาเซีียนเพื่่�อการต่่อต้้านการทำำ�ประมง IUU (AN - IUU)
ซึ่่�งรวมถึึงการเป็็นประเทศเจ้้าภาพจััดการประชุุมผู้้�ประสานงานหลัักของเครืือข่่ายอาเซีียนเพื่่�อการต่่อต้้านการประมงไอยููยูู
ครั้้ง� ที่่� 1 (The 1st meeting of AN - IUU Focal Point) ในเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๓ (๒) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิิก
SEAFDEC สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตาม The ASEAN - SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable
Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020 ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นการป้้องกััน ยัับยั้้�ง
และขจััดการทำำ�การประมง IUU ในภููมิภิ าค นอกจากนี้้� ได้้ลงมติิรับั รองแผนปฏิิบัติั กิ าร ASEAN - SEAFDEC ด้้านประมงเพื่่�อให้้เกิิด
ความมั่่�นคงด้้านอาหารของภููมิิภาคอาเซีียน (กรมประมง, ๒๕๖๔)
เป้้าหมายที่่� ๑๕ ปกป้้อง ฟื้้�นฟูู และส่่งเสริิมการใช้้ระบบนิิเวศบนบกอย่่างยั่่�งยืืน การบริิหารจััดการป่่าไม้้
ที่่�ยั่่�งยืืน การต่่อต้้านการแปรสภาพเป็็นทะเลทราย หยุุดยั้้�งการเสื่่�อมโทรมของดิินและฟื้้�นฟููสภาพดิิน และหยุุดยั้้�งการสููญเสีีย
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ได้้ดำ�ำ เนิินการ ดัังนี้้� (๑) การลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพ (SMART Patrol) ที่่ไ� ด้้นำ�วิ
ำ ทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
มาส่่งเสริิมการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� ในการสำำ�รวจ ตรวจวััด และเก็็บข้้อมููลอย่่างละเอีียด มาใช้้ในการวิิเคราะห์์เพื่่�อจััดการ
และป้้องกัันป่่าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ด้า้ นการอนุุรักั ษ์์ และสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔) (๒) การศึึกษาแนวทางการสร้้าง
ความร่่วมมืือผ่่านเครื่่อ� งมืือและกลไกการพััฒนาเศรษฐกิิจจากฐานชีีวภาพสู่่�ระดัับสากล จำำ�นวน ๔ กิิจกรรม ได้้แก่่ การท่่องเที่่ย� ว
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ชีีวภาพ (Biotourism) ตราส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์และบริิการจากความหลากหลายทางชีีวภาพ (Bio Economy Promotion
Mark) ผลิิตภััณฑ์์จากฐานชีีวภาพ (Biodiversity - based Products) และโครงการไม้้มีีค่่า - ป่่าชุุมชน (สำำ�นัักงานพััฒนา
เศรษฐกิิจจากฐานชีีวภาพ (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๔) และ (๓) การจััดทำำ�เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดความสมดุุลของการจััดการ
ทรััพยากรที่่�ดิิน เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการการจััดการดิินเสื่่�อมโทรมในระดัับพื้้�นที่่� กรณีีศึึกษา: จัังหวััดนครราชสีีมา โดยเป็็น
การประเมิินตััวชี้้วั� ดั ความสมดุุลของจััดการทรััพยากรที่่ดิ� นิ ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อประเมิินตััวชี้้วั� ดต
ั ามกรอบของ UNCCD (Progress
Indicators) ในระดัับพื้้�นที่่� ได้้แก่่ ผลิิตภาพของที่่�ดิิน (Land Productivity: LUP) การกัักเก็็บคาร์์บอนอิินทรีีย์์ในดิิน (Soil
Carbon Stock: SOC) และพืืชปกคลุุมดิินและการเปลี่่�ยนแปลงพืืชปกคลุุมดิิน (Land Cover/Land Cover Change:
LUC) เพื่่�อนำำ�ผลจากการศึึกษามาวิิเคราะห์์แนวโน้้มความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรที่่�ดิิน และสรุุปจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือแนวทาง
การจััดการด้้านความสมดุุลของการใช้้ที่่�ดิินในระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิิน
และขยายผลไปยัังพื้้�นที่่อื่่� น� ๆ ครอบคลุุมทั้้�งประเทศ อีีกทั้้�งยัังใช้้เป็็นฐานข้้อมููลที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในการวิิเคราะห์์ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� (Scaling
Up) สำำ�หรัับจััดทำำ�แผนความสมดุุลของการจััดการที่่�ดิิน และกำำ�หนดนโยบายในระดัับประเทศ (กรมพััฒนาที่่ดิ� ิน, ๒๕๖๔)
๒)	อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
การประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิ ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ สมััยที่่� ๒๕
(COP 25) การประชุุมรััฐภาคีีพิิธีีสารเกีียวโต สมััยที่่� ๑๕ (CMP 15) การประชุุมรััฐภาคีีความตกลงปารีีส สมััยที่่� ๒ (CMA 2)
และการประชุุมอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� ๒๙ พฤศจิิกายน - ๑๓ ธัันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุุงมาดริิด ราชอาณาจัักรสเปน
โดยมีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นหััวหน้้าคณะผู้้�แทนไทยเข้้าร่่วมการประชุุมฯ ซึ่่�งมีี
จุุดประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างความร่่วมมืือด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศระดัับโลกและรัับทราบความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายของกรอบอนุุสััญญาฯ โดยเมื่่�อวัันที่่� ๑๐ ธัันวาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทย
ได้้กล่่าวถ้้อยแถลงในนามของประเทศและประธานอาเซีียนปีี ๒๕๖๒ แสดงจุุดยืืนการดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศของประเทศ และเมื่่�อวัันที่่� ๑๑ ธัันวาคม ๒๕๖๒ ได้้ลงนามในปฏิิญญาว่่าด้้วยการลดก๊๊าซไนตรััสออกไซด์์
(N2O) ในการผลิิตกรดไนตริิก ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อริิเริ่่ม� Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิด
การลดก๊๊าซไนตรััสออกไซด์์จากการผลิิตกรดไนตริิกในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๓)	อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ
อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ อยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�กรอบงานความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของโลกหลัังปีี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่่ง� นอกจากจะกำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับวาระการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ค.ศ. ๒๐๓๐
และวิิสัยั ทััศน์์ ค.ศ. ๒๐๕๐ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การมีีชีีวิิตที่ก่� ลมกลืืนกัับธรรมชาติิ (living in harmony with nature) แล้้ว ยัังเชื่่อ� มโยง
กัับความตกลงระหว่่างประเทศด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ ด้้วย โดยที่่�กรอบงานฯ ได้้เน้้นย้ำำ��การลดภััยคุุกคาม และการฟื้้�นฟูู
ทั้้�งระบบนิิเวศและชนิิดพันั ธุ์์� มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานตามวััตถุปุ ระสงค์์ของอนุุสัญ
ั ญาฯ ทั้้�ง ๓ ข้้อ (การอนุุรักั ษ์์ การใช้้ประโยชน์์
และการแบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียมและยุุติิธรรม)
	ทั้้�งนี้้� การจััดทำำ� ทบทวน และปรัับปรุุงแผนปฏิิบััติิการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศไทย
ได้้คำำ�นึงึ ถึึงความสอดคล้้องกัับกรอบการดำำ�เนิินงานของอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ และบริิบทความพร้้อม
ของประเทศทั้้�งในเชิิงนโยบายและงบประมาณ เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการเตรีียมความพร้้อม
เพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ ฉบัับใหม่่บนพื้้�นฐานของนโยบายของประเทศที่่�ครอบคลุุม/
เชื่่อ� มโยงประเด็็นด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมต่่างๆ และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนัับสนุุนกรอบงานความหลากหลายทางชีีวภาพฯ การทบทวน
แผนกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบัติั กิ ารจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพให้้สามารถปรัับเปลี่่ย� น (Rolling Plan) ตามสถานการณ์์
และสามารถถ่่ายทอดงานไปสู่่�แผนงาน/โครงการของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน
ในทิิศทางเดีียวกััน
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แม้้ประเทศไทยจะยัังไม่่เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีพิิธีีสารนาโงยาว่่าด้้วยการเข้้าถึึงทรััพยากรพัันธุุกรรมและการแบ่่งปััน
ผลประโยชน์์จากการใช้้ทรััพยากรพัันธุุกรรมอย่่างเท่่าเทีียมและยุุติิธรรม แต่่ในเวทีีระดัับโลกได้้ผนวกประเด็็นเรื่่�องการเข้้าถึึง
และแบ่่งปัันผลประโยชน์์ ไว้้เป็็นเป้้าประสงค์์และเป้้าหมายของกรอบงานฯ ดัังนั้้�น ประเทศไทยจึึงต้้องเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ
รองรัับการดำำ�เนิินงานในอนาคตที่่�สอดคล้้องกัับประชาคมโลกด้้วย เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของประเทศไทยสำำ�หรัับการเจรจา
ต่่อรองเรื่่�องการเข้้าถึึงและแบ่่งปัันผลประโยชน์์ในเวทีีระหว่่างประเทศในอนาคต (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๔)	พิิธีีสารคาร์์ตาเฮนาว่่าด้้วยความปลอดภััยทางชีีวภาพ
ประเทศไทยจััดทำำ� (ร่่าง) พระราชบััญญััติคิ วามหลากหลายทางชีีวภาพ พ.ศ. .... ซึ่่ง� ได้้ผนวกเรื่่อ� งความปลอดภััย
ทางชีีวภาพ ไว้้ ใ นหมวด ๖ การควบคุุ ม ผลกระทบต่่ อ ความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยมีีหลัั ก การเพื่่� อ กำำ� หนด
กลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งมีีชีีวิิตดััดแปลงพัันธุุกรรม ทั้้�งที่่�พััฒนาขึ้้�นในประเทศและนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
ในทุุกกระบวนการให้้มีีความปลอดภััยทางชีีวภาพและไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ สอดคล้้องกัับแนวทาง
ระมัั ด ระวัั ง ล่่ ว งหน้้ า และพัั ฒ นาศูู น ย์์ เ ผยแพร่่ ข้้ อ มูู ลข่่ า วสารความปลอดภัั ย ทางชีีวภาพของประเทศไทย ในรูู ป แบบ
เว็็บไซต์์ด้้านความปลอดภััยระดัับประเทศไทย (Thailand Biosafety - Clearing House): http://bch-thai.onep.go.th
เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม การเข้้าถึึงข้้อมููลข่า่ วสาร และการตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยทางชีีวภาพและสิ่ง่� มีีชีีวิิตดัดั แปลง
พัันธุุกรรม รวมทั้้�งสนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายแลกเปลี่่ย� นและเชื่่อ� มโยงข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน (สำำ�นักั งานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๕)	อนุุสััญญาว่่าด้้วยพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��
ประเทศไทยได้้ ดำำ�เนิินการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ
(แรมซาร์์ไซต์์) และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ ดัังนี้้� (๑) ขึ้้�นทะเบีียนพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ
(แรมซาร์์ไซต์์) เป็็นไปตามพัันธกรณีีของอนุุสััญญาฯ ที่่�กำำ�หนดให้้ภาคีีสมาชิิกต้้องกำำ�หนดพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�เหมาะสมในดิินแดน
ของตน เพื่่�อรวมไว้้ในทะเบีียนพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ ขณะนี้้�มีีการดำำ�เนิินการจำำ�นวน ๔ พื้้�นที่่� ได้้แก่่
พื้้� น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� แม่่ น้ำำ��ส งครามตอนล่่ าง จัั งหวัั ดนครพนม ปัั จจุุ บัันผ่่ า นการพิิ จารณาของสำำ�นััก เลขาธิิ ก ารอนุุ สััญ ญาว่่ าด้้ ว ย
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แล้้ว โดยได้้ขึ้้�นทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็็นแรมซาร์์ไซต์์ ลำำ�ดัับที่่� ๒,๔๒๐ ของโลก และเป็็น
ลำำ�ดัับที่่� ๑๕ ของประเทศไทย พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ศููนย์์ศึึกษาธรรมชาติิฯ บางปูู จัังหวััดสมุุทรปราการ อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แม่่น้ำำ��บางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของ
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��อุุทยานแห่่งชาติิทะเลบััน และเขตห้้ามล่่าสััตว์์สััตว์์ป่่าหนองปลัักพระยา - เขาระยาบัังสา
จัังหวััดสตููล อยู่่�ระหว่่างการจััดเตรีียมข้้อมููล Ramsar Information Sheet (๒) ปรัับปรุุงทะเบีียนรายนามพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��
ที่่� มีี ความสำำ�คัั ญ ของประเทศ และมาตรการอนุุ รัั ก ษ์์ พื้้� น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� พร้้ อ มขอบเขตพื้้� น ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การ
พื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��ของประเทศไทยเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (๓) การจััดทำำ�รายงานแห่่งชาติิ (National Report) ภายใต้้อนุุสัญ
ั ญา
ว่่าด้้วยพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� (๔) จััดทำำ�คู่่�มืือการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนารููปแบบ เครื่่�องมืือ
กลไก หรืือกระบวนการในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศโดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วม และขยาย
เครืือข่่ายพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ในการติิดตามสถานการณ์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ และ (๕) จััดทำำ�แนวทางการจััดการ
พื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��ที่มีี่� ความสำำ�คัญ
ั ระหว่่างประเทศ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง ฟื้้น� ฟูู และใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๔)
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๖)	อนุุสััญญาสตอกโฮล์์มว่่าด้้วยสารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนาน
ประเทศไทยได้้ ดำำ� เนิิ น งานที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ การจัั ด การสารมลพิิ ษ ที่่� ต กค้้ า งยาวนานในประเทศ ได้้ เ เก่่
(๑) การดำำ�เนิินงานตามมติิข้้อตััดสิินใจในการประชุุมรััฐภาคีีอนุุสััญญาสตอกโฮล์์มฯ สมััยที่่� ๙ และที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย
(ก) การแจ้้งตอบข้้อมููลตามมติิข้้อตััดสิินใจเกี่่�ยวการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน ระหว่่างปีี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่่�อให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความต้้องการด้้านงบประมาณในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีของอนุุสััญญาฯ สำำ�หรัับจััดทำำ�
เป็็นข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานการประเมิินความต้้องการด้้านงบประมาณฯ ในการประชุุมรััฐภาคีีฯ สมััยที่่� ๑๐
ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุุม The 8th Replenishment of the GEF Trust Fund (ข) การแจ้้งตอบข้้อมููลตามมติิ
ข้้อตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน (ค) การแจ้้งตอบข้้อมููลตามมติิข้้อตััดสิินใจเกี่่�ยวการให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านเทคนิิค และ (ง) การแจ้้งตอบข้้อมููลตามแบบสอบถามข้้อมููลที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับสาร Dechlorane Plus and its syn-isomer
and anti-isomer และ สาร Methoxychlor (๒) ประเทศไทยเข้้าร่่วมเป็็นเจ้้าภาพร่่วมจััดการประชุุม 13th Workshop
on Environment Monitoring of Persistent Organic Pollutant in East Asian Countries (13th POPsEA) ร่่วมกัับ
กระทรวงสิ่ง่� แวดล้้อมประเทศญี่่ปุ่่� น� เพื่่�อติิดตามข้้อมููลการติิดตามตรวจสอบสาร POPs และเสริิมศัักยภาพและขีีดความสามารถ
ด้้านการตรวจวิิเคราะห์์สาร POPs (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๗)	อนุุสัญ
ั ญารอตเตอร์์ดัมั ว่่าด้้วยกระบวนการแจ้้งข้้อมูลส
ู ารเคมีีล่่วงหน้้าสำำ�หรัับสารเคมีีอัันตรายและสารเคมีี
ป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์บางชนิิดในการค้้าระหว่่างประเทศ
ประเทศไทยได้้ (๑) บรรจุุรายชื่่�อสารเคมีีเพิ่่�มเติิมในภาคผนวก III ของอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ โดยจััดทำำ�
ข้้อมููลสถานการณ์์สาร Candidate Chemicals และสถานภาพการควบคุุมตามกฎหมายของประเทศไทยของสารเคมีี 
๒ ชนิิ ด ได้้ แ ก่่ สาร Perfluorooctanoic Acid (PFOA) และสาร Decabromodiphenyl Ether เสนอที่่� ป ระชุุ ม
คณะอนุุกรรมการอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๒๙ มิิถุุนายน ๒๕๖๓ ซึ่่�งที่่�ประชุุมมีีมติิรัับรอง
(ร่่าง) เอกสารแนวทางการตััดสินิ ใจสารทั้้�งสองชนิิด (๒) ดำำ�เนิินงานตามมติิข้อ้ ตััดสินิ ใจจากการประชุุมรััฐภาคีีอนุุสัญั ญารอตเตอร์์ดัมั ฯ
จำำ�นวน ๓ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ (ก) การแจ้้งตอบข้้อมููลการดำำ�เนิินงานตามพัันธกรณีีเกี่่ย� วกัับการส่่งออกสารเคมีี การแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล
ของอนุุสััญญารอตเตอร์์ดััมฯ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข) การแจ้้งท่่าทีีตอบรัับการนำำ�เข้้า สำำ�หรัับสารเคมีี ๒ ชนิิด คืือ
สาร Hexabromocyclododecane ในประเภทสารเคมีีอุุตสาหกรรมและสาร Phorate ในประเภทสารเคมีีป้้องกัันกำำ�จัดศั
ั ตรู
ั พืู ชื
และสััตว์์ และ (ค) การแจ้้งตอบข้้อมููลความต้้องการความช่่วยเหลืือทางเทคนิิค (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๘)	อนุุสััญญาบาเซลว่่าด้้วยการควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตรายและการกำำ�จััด
ประเทศไทยนำำ�แนวทางด้้านเทคนิิควิิชาการการจััดการของเสีียอัันตรายมาประยุุกต์์ใช้้ภายในประเทศ
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการจััดการของเสีียอัันตรายตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง กลางทาง และปลายทาง จััดทำำ�คู่่�มือื พิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรและรหััสสถิติิ ิ
เฉพาะสำำ�หรัับของเสีียอัันตราย เผยแพร่่ให้้เเก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๙)	อนุุสััญญามิินามาตะว่่าด้้วยปรอท
ประเทศไทยได้้ (๑) ดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกเลิิกการผลิิต นำำ�เข้้า และส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ที่่�เติิมปรอทตามที่่�อนุุสััญญา
มิินามาตะฯ ภายในปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่่ประเทศไทยอาจพิิจารณาขอขยายระยะเวลาหากยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
(๒) ผลัักดัันการยกร่่างประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง ห้้ามตั้้�งหรืือขยายโรงงานที่่�ใช้้ปรอทหรืือสารประกอบปรอท
ในกระบวนการผลิิต และห้้ามใช้้ปรอทหรืือสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิิต พ.ศ. .... รวมถึึงข้้อกำำ�หนดห้้ามตั้้�ง
หรืือขยายโรงงานที่่�ใช้้ปรอทหรืือสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิิต คืือ การผลิิตคลออััลคาไลน์์ การผลิิตอะซีีตััลดีีไฮด์์
(Acetaldehyde) ซึ่่ง� ใช้้ปรอทและสารประกอบปรอทเป็็นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ า การผลิิตสารไวนิิลคลอไรด์์โมโนเมอร์์ การผลิิตโซเดีียม
หรืือโพแทสเซีียม เมทิิลเลต หรืือเอทิิลเลต และการผลิิตโพลีียููรีีเทน โดยใช้้ปรอทเป็็นตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าในทุุกท้้องที่่� (กรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑๐)	อนุุสััญญาว่่าด้้วยการคุ้้�มครองมรดกโลกทางวััฒนธรรมและทางธรรมชาติิ
ประเทศไทยจััดกิิจกรรมการศึึกษาดููงานเเหล่่งมรดกทางธรรมชาติิ พื้้�นที่่�กลุ่่�มป่่าเเก่่งกระจาน สำำ�หรัับผู้้�แทน
รััฐภาคีีสมาชิิกในคณะกรรมการมรดกโลกจากประเทศต่่างๆ จำำ�นวน ๘ ประเทศ ได้้แก่่ เครืือรััฐออสเตรเลีีย ราชอาณาจัักร
บาห์์เรน สหพัันธ์์สาธารณรััฐบราซิิล สาธารณรััฐกััวเตมาลา สหพัันธ์์สาธารณรััฐไนจีีเรีีย รััฐสุุลต่่านโอมาน สหพัันธ์์รััฐรััสเซีีย
และราชอาณาจัักรสเปน และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�แหล่่ง
มรดกทางธรรมชาติิ พื้้�นที่่�กลุ่่�มป่่าแก่่งกระจาน ณ อุุทยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน จัังหวััดเพชรบุุรีี และอุุทยานแห่่งชาติิกุุยบุุรีี 
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ รวมทั้้�งวิิถีีชีีวิตชุ
ิ มุ ชนที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่� และเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููล ข้้อเท็็จจริิง ให้้แก่่ผู้้�แทนสำำ�นักั งาน
ผู้้�แทนถาวรประจำำ�ยููเนสโก หรืือคณะทููตานุุทููตรััฐภาคีีสมาชิิกในคณะกรรมการมรดกโลก รวมทั้้�งสาธารณรััฐแห่่งสหภาพ
เมีียนมา และหน่่วยงานภาครััฐของไทย และองค์์กรระหว่่างประเทศ เพื่่�อให้้ได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐภาคีีสมาชิิกที่่�เป็็น
กรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการเสนอขอขึ้้�นทะเบีียนพื้้�นที่่�กลุ่่�มป่่าแก่่งกระจานเป็็นมรดกโลก ระหว่่างวัันที่่�
๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑๑)	อนุุสััญญาว่่าด้้วยการต่่อต้้านการแปรสภาพเป็็นทะเลทราย
ประเทศไทยได้้ เข้้ า ร่่ ว มโครงการนำำ�ร่่ อ งการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของประเทศภาคีีสมาชิิ ก อนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ย
การต่่อต้้านการแปรสภาพเป็็นทะเลทราย เพื่่�อจััดทำำ�เป้้าหมาย และจััดทำำ�แผนความสมดุุลของการจััดการทรััพยากรที่่�ดิิน
(Land Degradation Neutrality: LDN) ได้้จััดทำำ�ตััวชี้้�วััด จำำ�นวน ๓ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิิน ผลิิตภาพ
ของที่่�ดิิน และคาร์์บอนอิินทรีีย์์สะสมในดิิน ซึ่่�งการประเมิินตััวชี้้�วััดความสมดุุลของการจััดการทรััพยากรที่่�ดิินในระดัับพื้้�นที่่�
จะเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการพััฒนาข้้อมููลตััวชี้้�วััดให้้มีีความถููกต้้องและเหมาะสม จึึงได้้ดำำ�เนิินงานโครงการจััดทำำ�เป้้าหมายและ
ตััวชี้้�วััดความสมดุุลของการจััดการทรััพยากรที่่�ดิิน เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการการจััดการดิินเสื่่�อมโทรมในระดัับพื้้�นที่่� กรณีีศึึกษา:
จัังหวััดนครราชสีีมา เพื่่�อเป็็นการประเมิินตััวชี้้�วััดความสมดุุลของจััดการทรััพยากรที่่�ดิินในระดัับพื้้�นที่่� พร้้อมนำำ�ผลจาก
การศึึกษามาวิิเคราะห์์แนวโน้้มความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรที่่�ดิิน และสรุุปจััดทำ�ำ เป็็นคู่่�มืือแนวทางการจััดการด้้านความสมดุุล
ของการใช้้ ที่่� ดิิ น ในระดัั บ พื้้� น ที่่� ให้้ เ กิิ ด การอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ดที่่� ดิิ น เสื่่� อ มโทรม แล้้ ว จึึ ง ขยายผล
ไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ครอบคลุุมทั้้�งประเทศ อีีกทั้้�งข้้อมููลที่่�จััดเก็็บและรวบรวม ได้้นำำ�มาใช้้เป็็นฐานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญในการวิิเคราะห์์
ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น สำำ�หรัับจััดทำำ�แผนความสมดุุลของการจััดการที่่�ดิิน และกำำ�หนดนโยบายในระดัับประเทศ (กรมพััฒนาที่่�ดิิน,
๒๕๖๔)
๑๒)	อนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศซึ่่�งชนิิดสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าที่่�ใกล้้สููญพัันธุ์์� (CITES)
ประเทศไทยจััดทำำ�รายงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการตามอนุุสััญญา CITES และส่่งสำำ�นัักเลขาธิิการ
CITES การดำำ�เนิินงานตามอนุุสััญญา มีีกิิจกรรมการรายงานตามกำำ�หนดในหลายประเด็็น เช่่น รายงานการติิดตามการค้้า
งาช้้างที่่�ผิิดกฎหมาย ข้้อมููลการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์และการค้้านกชนหิิน (Rhinoplax vigil) รายงานสต็็อก
งาช้้าง รายงานสต็็อกนอแรด รายงานผลการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการค้้าในชนิิดพัันธุ์์�ช้้างเอเชีีย (ตามข้้อตััดสิินใจที่่� ๑๘.๒๒๖)
รายงานประจำำ�ปีีการค้้าที่่�ผิิดกฎหมายของชนิิดพัันธุ์์�ในบััญชีี CITES การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับเสืือในกรงเลี้้�ยง และการอนุุรัักษ์์
ในชนิิดพัันธุ์์�ว่่านเข้้าพรรษา (Curcuma supraneeana) และนกตะกรุุม (Leptoptilos javanicus) เป็็นต้้น
การดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนด้้านอื่่�น ได้้แก่่ การจััดทำำ�คู่่�มืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน จำำ�นวน ๕ ด้้าน ได้้แก่่
(๑) การนำำ�เข้้า ส่่งออก และนำำ�ผ่า่ น สััตว์ป่่์ าระหว่่างประเทศ (๒) การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องด่่านตรวจสััตว์ป่่์ า (๓) การดููแลของกลาง
ของสััตว์์ป่่าต่่างประเทศ (๔) การส่่งเสริิมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์ป่่าต่่างประเทศ (๕) การเจรจาต่่อรองและการประชุุมระหว่่าง
ประเทศ และคู่่�มืือการบริิหารงานสำำ�หรัับผู้้�บริิหารงานอนุุสััญญาฯ รวมถึึงการตรวจสอบการลัักลอบฆ่่าช้้างตามอนุุสััญญาฯ
(CITES Monitoring the Illegal Killing of Elephants: CITES MIKE) โดยมีีการรายงานซากช้้างตายในพื้้�นที่่�ตััวแทน
โครงการ MIKE จำำ�นวน ๖ ซาก (ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีีนาคม ๒๕๖๔) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่่์ า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๑๓)	ข้้อตกลงอาเซีียน เรื่่�อง มลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน
ประเทศไทยได้้ประชุุมหารืือร่่วมกัับสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
และสำำ�นัักเลขาธิิการอาเซีียน ในการแก้้ไขปััญหาไฟป่่าและหมอกควัันภาคเหนืืออย่่างเด็็ดขาดและยั่่�งยืืน โดยการบัังคัับใช้้
กฎหมายอย่่างเคร่่งครััด เร่่งหาตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด และดำำ�เนิินคดีีอย่่างเด็็ดขาด เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างและป้้องปรามไม่่ให้้
กระทำำ�ผิดิ ในลัักษณะเดีียวกัันอีีก การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสื่่อ� สารเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�กับั ประชาชนให้้เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
ลดและงดการเผา การระดมสรรพกำำ�ลังั เข้้าระงัับเหตุุเฝ้้าระวัังในระดัับหมู่่�บ้้านร่่วมกัับการสนัับสนุุนอากาศยานโดรน เพื่่�อชี้้จุ� ดุ
ชี้้�เบาะแสผู้้�กระทำำ�ผิิดและดัับไฟในพื้้�นที่่�สููงชัันและเข้้าถึึงยาก ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับ
ภููมิิภาคอาเซีียน และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน
การร่่วมประชุุมคณะกรรมการระดัับรััฐมนตรีีสิ่่�งแวดล้้อม ๕ ประเทศ เรื่่�องมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน
ในอนุุภููมิิภาคแม่่โขง ครั้้�งที่่� ๙ เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ และ ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้้แสดงเจตนารมณ์์การแก้้ไขปััญหา
หมอกควัันอย่่างยั่่�งยืืนในอนุุภููมิิภาคแม่่โขง พร้้อมเสนอให้้ขยายแผนปฏิิบััติิการเชีียงรายที่่�สิ้้�นสุุดใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปอีีก ๕ ปีี
จนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่่�งรััฐมนตรีีสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�ง ๕ ประเทศ ได้้เห็็นชอบในหลัักการดัังกล่่าว และได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการลด
จำำ�นวนจุุดความร้้อนในอนุุภูมิู ภิ าคใหม่่และจััดทำำ�รายละเอีียดของแผนปฏิิบัติั กิ ารเชีียงรายเพิ่่�มเติิม (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๑๔)	ความตกลงว่่าด้้วยความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงอย่่างยั่่�งยืืน
ประเทศไทยเป็็นสมาชิิกในคณะกรรมาธิิการแม่่น้ำำ��โขง (Mekong River Commission: MRC) ตั้้�งแต่่วัันที่่�
๕ เมษายน ๒๕๖๔ ร่่วมกัับอีีก ๓ ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจัักรกััมพููชา และ
สาธารณรัั ฐ สัั ง คมนิิ ย มเวีียดนาม และได้้ เข้้ า ร่่ ว มการประชุุ ม คณะมนตรีีคณะกรรมาธิิ ก ารแม่่ น้ำำ�� โขง ครั้้� ง ที่่� ๒๗ และ
การประชุุมร่่วมระหว่่างคณะมนตรีีคณะกรรมาธิิการแม่่น้ำำ��โขงกัับกลุ่่�มหุ้้�นส่่วนการพััฒนา ครั้้ง� ที่่� ๒๕ เมื่่อ� วัันที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน
๒๕๖๓ ในระดัับหน่่วยงานมีีการจััดประชุุม National Meeting on Completion Report for Thai National Mekong
Committee ในวัันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๖๔ เพื่่�อพิิจารณาการดำำ�เนิินงานของ MRC ภายใต้้กลยุุทธ์์ของคณะกรรมาธิิการแม่่น้ำำ��โขง
ปีี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ รวมทั้้ง� นำำ�เสนอผลสำำ�เร็็จและบทเรีียนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของประเทศสมาชิิก (สำำ�นักั งานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ,
๒๕๖๔)

๑.๓ มาตรการสนัับสนุุนการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มาตรการทีีช่� ว่ ยในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่ง่� แวดล้้อมมีีคุุณภาพมากขึ้้น�
เพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาในเรื่่�องนั้้�นๆ โดยตรง หรืือสนัับสนุุนให้้ผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้เอื้้�อต่่อ
การเป็็นสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ มาตรการด้้านการเงิิน การคลััง และมาตรการจููงใจที่่�ได้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑)	ด้้านการเงิินการคลััง
๑.๑) กองทุุนสิ่่�งแวดล้้อม จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่่�อเป็็นกลไกทางการเงิินที่่�สร้้างแรงจููงใจให้้ส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รััฐวิิสาหกิิจ ภาคเอกชน
และองค์์กรเอกชนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมป้้องกัันและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และทรััพยากรธรรมชาติิ
ของประเทศ ตามหลัักผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย โดยให้้การสนัับสนุุนเงิิน ทั้้�งเงิินอุุดหนุุนและเงิินกู้้�มาตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึึงเดืือน
กัันยายน ๒๕๖๓ ได้้ให้้การสนัับสนุุนโครงการจำำ�นวน ๑,๖๕๖ โครงการ รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น ๑๖,๑๒๙ ล้้านบาท แบ่่งสััดส่่วน
การสนัับสนุุนเป็็นเงิินอุุดหนุุนระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและระบบกำำ�จััดของเสีียรวม เงิินอุุดหนุุนเพื่่�อส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม และเงิินกู้้�ภาคเอกชนเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ร้้อยละ ๖๑.๘๙ ๒๓.๐๙ และ ๑๕.๐๒ ของเงิินอุุดหนุุนทั้้�งหมด 
ตามลำำ�ดัับ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�ง่ แวดล้้อม, ๒๕๖๓)
๑.๒) มาตรการภาษีี กรมสรรพสามิิตได้้ปรัับโครงสร้้างภาษีีสรรพสามิิตรถจัักรยานยนต์์จากการจััดเก็็บภาษีี
ตามความจุุของกระบอกสููบ เป็็นการจััดเก็็บภาษีีตามปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของรถจัักรยานยนต์์ เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามหลัักการจััดเก็็บภาษีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม สนัับสนุุนขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมในประเทศ
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ที่่�คำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพในการประหยััดพลัังงาน และสนัับสนุุนทิิศทางการพััฒนาเทคโนโลยีีการประหยััดพลัังงานในอนาคต 
ประกอบกัับการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจากการเผาไหม้้ที่ส่� มบููรณ์์ จะส่่งผลให้้ลดปริิมาณฝุ่่น� ละออง PM2.5 และปััญหา
มลพิิษต่่างๆ ที่่�ปล่่อยสู่่�ชั้้�นบรรยากาศได้้ โดยกำำ�หนดให้้มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ (กรมสรรพสามิิต, ๒๕๖๔)
	สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้อนุุมัติั โิ ครงการที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้มีีการส่่งเสริิมมููลค่า่ สููง โดยเฉพาะ
กิิจการผลิิตรถยนต์์ไฟฟ้้าแบบผสมแบบเสีียบปลั๊๊�ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles-PHEV) มููลค่่า ๓,๑๓๐ ล้้านบาท
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน, ๒๕๖๔)
คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบร่่างพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากร ว่่าด้้วยการยกเว้้นรััษฎากร
(ฉบัับที่่� ....) พ.ศ. .... ซึ่่�งเป็็นมาตรการภาษีีเพื่่�อส่่งเสริิมบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้เองทางชีีวภาพ เมื่่�อวัันที่่� ๑๕
เมษายน ๒๕๖๓ เพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีเพื่่�อสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้
ทางชีีวภาพ สามารถช่่วยลดปริิมาณการใช้้พลาสติิกที่่�จะเป็็นขยะตกค้้างที่่�ย่่อยสลาย โดยยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ให้้แก่่บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคล สำำ�หรัับเงิินได้้จำำ�นวนร้้อยละ ๒๕ ของรายจ่่ายที่่�ได้้จ่่ายเป็็นค่่าซื้้�อผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก
ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ตามประเภทที่่�อธิิบดีีประกาศกำำ�หนด และได้้รัับการรัับรองผลิิตภััณฑ์์จากสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
อุุตสาหกรรม สำำ�หรัับรายจ่่ายที่่�ได้้จ่่ายไปตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึึงวัันที่่� ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๔ (สำำ�นัักเลขาธิิการ
คณะรััฐมนตรีี, ๒๕๖๓)
๒)	ด้้านการจััดสรรงบประมาณ
ประเทศไทยมีีงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้้�งสิ้้�น ๓,๒๘๕,๙๖๒.๕ ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒.๗ จากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีี ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐ ล้้านบาท โดยวงเงิินงบประมาณดัังกล่่าว คิิดเป็็น
สััดส่ว่ นร้้อยละ ๒๐.๐ ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศ ซึ่่ง� มีีการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายจำำ�แนกตามยุุทธศาสตร์์การจััดสรร
งบประมาณ ๖ ยุุทธศาสตร์์ และรายการค่่าดำำ�เนิินการภาครััฐ (รููปที่่� ๑.๑๐) (สำำ�นัักงบประมาณ, ๒๕๖๓)
รููปที่่� ๑.๑๐ งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายการคาดำเนินการของภาครัฐ
๔๓๓,๒๗๙.๙๐ ลานบาท
(๑๓.๒%)

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
๔๐๖,๔๖๙.๗๐ ลานบาท
(๑๒.๔%)

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๕๕๕,๕๗๑.๔๐ ลานบาท
(๑๖.๙%)

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
๓๙๔,๕๘๘.๕๐ ลานบาท
(๑๒.๐%)

ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๑๑๖,๐๓๑.๗๐ ลานบาท
(๓.๕%)

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๕๗๙,๓๘๘.๓๐ ลานบาท
(๑๗.๖%)

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
๘๐๐,๖๓๓.๐๐ ลานบาท
(๒๔.๔%)
ที่มา: สำนักงบประมาณ (๒๕๖๓)

	ทั้้�งนี้้� การจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายของยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่ง่� แวดล้้อม จำำ�นวน ๑๑๖,๐๓๑.๗ ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๓.๕ ของงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่มีี� การจััดสรรงบประมาณ ๑๑๗,๔๖๗.๐ ล้้านบาท โดยจำำ�แนกเป็็น ๙ แผนงาน (ตารางที่่� ๑.๑) (สำำ�นักั งบประมาณ,
๒๕๖๓)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
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ตารางที่่� ๑.๑ งบประมาณรายจ่่ายเพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
๑) แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และป้้องกััน
การทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิ
๒) แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมเศรษฐกิิจภาคทะเล
๓) แผนงานยุุทธศาสตร์์จััดการผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
๔) แผนงานยุุทธศาสตร์์จััดการมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม
๕) แผนงานยุุทธศาสตร์์ยกระดัับกระบวนทััศน์์เพื่่�อกำำ�หนดอนาคตประเทศ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๖) แผนงานบููรณาการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��
๗) แผนงานยุุทธศาสตร์์เพื่่�อสนัับสนุุนด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
๘) แผนงานพื้้�นฐานด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
๙) แผนงานบุุคลากรภาครััฐ
รวม

งบประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
(ล้้านบาท)
๓,๕๙๙.๑
๓๔๔.๗
๑,๐๗๑.๘
๔๑๓.๐
๑๑.๖
๖๕,๕๔๘.๗
๑๒,๙๐๔.๕
๑๓,๓๗๒.๖
๑๘,๗๖๕.๗
๑๑๖,๐๓๑.๗

ที่มา:	สำ�นักงบประมาณ (๒๕๖๓)

๓)	ด้้านสัังคม
การใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในการพััฒนาประเทศ ให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชน ประเทศไทยได้้กำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาที่่�สนัับสนุุนการเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
๓.๑) การดำำ�เนิินงานภายหลัังจากที่่ค� ณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบมาตรการกลไกการงดให้้ถุงุ พลาสติิก เมื่่อ� วัันที่่�
๑๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒ ได้้แก่่ (๑) การงดให้้ถุุงพลาสติิกในห้้างสรรพสิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต และร้้านสะดวกซื้้�อ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป (๒) การกำำ�หนดให้้มีีมาตรการผ่่อนผััน เป็็นข้้อยกเว้้นสำำ�หรัับการให้้ถุงุ พลาสติิกแก่่ลูกู ค้้าในกรณีี
ที่่�สิินค้้าเป็็นอาหารอุ่่�น/ร้้อน อาหารเปีียก เนื้้�อสััตว์์ ผััก/ผลไม้้ (๓) การสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ผู้้�ประกอบการ ร้้านค้้า
ร้้านขายของชำำ� และตลาดสดทั่่�วประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) ห้้างสรรพสิินค้้าที่่�ดำำ�เนิินการตามมาตรการงดให้้ถุุงพลาสติิก
และมีีมาตรการรองรัับเพื่่�อลดภาระของผู้้�บริิโภค อาทิิ จััดหากล่่องและลัังกระดาษทดแทนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับใส่่สิินค้้าให้้ลููกค้้า
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย และจำำ�หน่่ายถุุงผ้้า ถุุงผ้้าสปัันบอนด์์ ถุุงพลาสติิกหนา และถุุงกระดาษ ให้้เเก่่ลููกค้้าในราคาย่่อมเยา
(๕) การผ่่อนผัันการใช้้ “ถุุงหนา ใช้้ซ้ำ��ำ นำำ�มารีีไซเคิิลได้้” เพื่่อ� ทดแทนการเลิิกใช้้ถุงุ พลาสติิกหููหิ้้ว� ขนาดบาง โดยกำำ�หนดให้้มีีมาตรฐาน
ถุุงหนา และกำำ�หนดให้้มีีจุดรั
ุ บั ถุุง เพื่่�อรวบรวมถุุงพลาสติิกขนาดหนากลัับเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ (๖) การรัับฟััง
ความคิิ ด เห็็ น ต่่ อ แนวทางการจัั ดทำำ� กฎหมายการจัั ด การขยะพลาสติิ ก ในภูู มิิ ภ าค เพื่่� อ นำำ� มาประกอบการยก
(ร่่าง) พระราชบััญญััติิการจััดการขยะพลาสติิก (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
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๓.๒) การรณรงค์์ลดการใช้้ถุงุ พลาสติิกหููหิ้้ว� กิิจกรรม “ทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ ลดรัับ ลดให้้ ลดใช้้ถุงุ พลาสติิก”
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนร่่วมกัันลดใช้้ถุุงพลาสติิกหููหิ้้�วและงดใช้้โฟมบรรจุุอาหาร รวมทั้้�งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจกัับประชาชน
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่ง่� แวดล้้อมดำำ�เนิินการรณรงค์์ใน ๒ กลุ่่�ม (กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม,
๒๕๖๔) ได้้แก่่
		
กลุ่่�มที่่� ๑ ตลาดสดเทศบาลและเอกชน กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมร่่วมกัับกรมส่่งเสริิมการปกครอง
ท้้องถิ่่น� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สำำ�นักั งานสิ่่ง� แวดล้้อมภาคที่่� ๑ - ๑๖ สำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััด 
๗๖ จัังหวััด และอาสาสมััครพิิทัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมหมู่่�บ้้าน เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
จััดกิจิ กรรม “ทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ ลดรัับ ลดให้้ ลดใช้้ถุงุ พลาสติิก” และช่่วยสร้้างการรัับรู้้�แก่่ประชาชนถึึงนโยบายงดให้้บริิการ
ถุุงพลาสติิก
		
กลุ่่�มที่่� ๒ ห้้างสรรพสิินค้้า ศููนย์์การค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต และร้้านสะดวกซื้้�อ ปััจจุุบัันมีีหน่่วยงานภาคีี
เครืือข่่ายภาคเอกชนร่่วมรณรงค์์ จำำ�นวนกว่่า ๗๖ บริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา ปััจจุุบัันสามารถลดใช้้
ถุุงพลาสติิกหููหิ้้�วได้้กว่่า ๑๔,๓๔๙ ล้้านใบ หรืือคิิดเป็็น ๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒๐ กิิโลกรััม
๓.๓) การ “เปลี่่�ยนพลาสติิกเป็็นบุุญ” (เมื่่�อคุุณหมุุนเวีียน) เป็็นการใช้้กลไกประชารััฐบููรณาการเพื่่�อจััดการ
ขยะพลาสติิกอย่่างครบวงจร ด้้วยการส่่งคืืนพลาสติิกแบบใช้้ครั้้ง� เดีียวแล้้วทิ้้�ง ไปยัังหน่่วยงานราชการ มหาวิิทยาลััย และภาคีี
เครืือข่่ายภาคเอกชนห้้างสรรพสิินค้้า ศููนย์์การค้้า และร้้านสะดวกซื้้อ� ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการ รวมถึึงภาคประชาสัังคม เพื่่อ� นำำ�ขยะพลาสติิก
ที่่�รวบรวมได้้ไปรีีไซเคิิลและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ โดยนำำ�ไปมอบให้้เเก่่องค์์กรที่่�สนัับสนุุนเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ เพื่่�อรัักษา
และช่่วยชีีวิิตสััตว์์ทะเล หรืือกลุ่่�มอาสาสมััคร ชุุมชน วััด หรืือโรงเรีียนที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์ในการดำำ�รงชีีวิิต หรืือขาดแคลน
ทุุนทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการรวบรวมพลาสติิกจนถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ประกอบด้้วยปริิมาณพลาสติิกยืืด ๓๙ ตััน และ
พลาสติิกแข็็ง ๒ ตััน (กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)

๑.๔ สรุุปภาพรวมการเปลี่่�ยนแปลง

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เศรษฐกิิจของประเทศไทยและหลายประเทศ ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
เกิิดภาวะการค้้าโลกหดตััว เเละการชะงัักของเศรษฐกิิจ ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ ทำำ�ให้้มูลค่
ู า่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศ
ลดลง มููลค่่าการลงทุุนจากต่่างประเทศลดลง และมููลค่่าการนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศลดลง แต่่มููลค่่าการส่่งออกมากกว่่า
มููลค่่าการนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศ รวมทั้้�งจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวลดลง ด้้านประชากรของประเทศมีีวััยแรงงานและ
วััยสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ประชากรวััยเด็็กมีีแนวโน้้มลดลง รายได้้เฉลี่่�ยครััวเรืือนลดลง แต่่อััตราการว่่างงานมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ด้้านสถานการณ์์สิ่ง่� แวดล้้อมระดัับโลก พบว่่า อุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ของโลกสููงขึ้้น� เมื่่�อเทีียบกัับยุุคอุุตสาหกรรม ประมาณ ๑.๒ ± ๐.๑
องศาเซลเซีียส พื้้�นที่่�น้ำำ��แข็็งในทะเลอาร์์คติิกลดลงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�สุ
� ุด และก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศมีีความเข้้มข้้น
สููงขึ้้�น ล้้วนเป็็นสาเหตุุของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด 19 หลายประเทศมีีมาตรการ
เข้้มงวดในการเดิินทาง และลดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ส่่งผลต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในด้้านบวก และ
ด้้านลบ ซึ่่�งในบทที่่� ๒ ได้้นำำ�เสนอสถานการณ์์ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน
๑๑ รายสาขา
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บทที่่�

๒

สถานการณ์์
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรายสาขา

สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรายสาขา

๒.๑ ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิิน
๒.๑.๑ สถานการณ์์
๑) ทรััพยากรดิิน
ดิินเป็็นทรััพยากรที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์ พืืช สััตว์์ และสิ่่�งมีีชีีวิิต รวมทั้้�งยัังมีีความสำำ�คััญ
ต่่อเศรษฐกิิจและการพััฒนาประเทศ เนื่่�องจากทรััพยากรดิินส่่วนใหญ่่ใช้้เพื่่�อการเกษตรกรรม ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยมีีเนื้้�อที่่ทั้้� ง� หมด 
๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร่่๑ หรืือ ๓๒๐.๗๐ ล้้านไร่่ จากข้้อมููลทรััพยากรดิินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ จำำ�แนกตามลัักษณะ
และคุุณสมบััติิดิิน แบ่่งพื้้�นที่่�ออกเป็็น ๒ เขต ได้้แก่่ (๑) เขตดิินที่่�มีีศัักยภาพสำำ�หรัับการเกษตร๒ มีีเนื้้�อที่่� ๑๔๘,๖๔๑,๓๖๓ ไร่่
คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๖.๓๕ ของเนื้้�อที่่ปร
� ะเทศ เป็็นดิินที่่มี� คี วามอุุดมสมบูรณ์
ู ป์ านกลางถึึงสููง ๔๙,๗๖๖,๔๕๕ ไร่่ หรืือร้้อยละ ๑๕.๕๒
ของเนื้้�อที่่�ประเทศ และดิินมีีความอุุดมสมบููรณ์์ต่ำำ��ที่่�ต้้องการการปรัับปรุุงบำำ�รุุงดิิน ๙๘,๘๗๔,๙๐๘ ไร่่ หรืือร้้อยละ ๓๐.๘๓
ของเนื้้� อ ที่่� ปร ะเทศ จะเห็็ น ได้้ ว่่ า ประเทศไทยมีีพื้้� น ที่่� ที่่� ต้้ อ งได้้ รัั บ การปรัั บปรุุ ง บำำ�รุุ ง ดิิ น และจัั ด การดิิ น ให้้ เ หมาะสมกัั บ
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเป็็นจำำ�นวนมาก และ (๒) เขตดิินที่่�มีีศัักยภาพต่ำำ��สำำ�หรัับการเกษตร๓ ที่่�เกิิดตามธรรมชาติิ มีีเนื้้�อที่่�
๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๘.๗๑ ของเนื้้�อที่่�ประเทศ โดยส่่วนใหญ่่ พบว่่า เป็็นดิินตื้้�น ดิินทรายจััด  ดิินเปรี้้�ยวจััด 
ดิินเค็็ม และดิินอิินทรีีย์์ ตามลำำ�ดับ 
ั และที่่เ� กิิดจากการใช้้ที่ดิ่� นิ ไม่่เหมาะสม เช่่น ดิินเกิิดชั้้น� ดาน ดิินปนเปื้้อ� น และดิินเหมืืองแร่่ร้า้ ง
เป็็นต้้น ดิินทั้้�ง ๒ เขตนี้้� หากขาดการจััดการที่่�ดีีจะก่่อให้้เกิิดสภาวะดิินเสื่่�อมโทรม๔ เช่่น เกิิดการชะล้้างพัังทลายของดิิน
เกิิดความไม่่สมดุุลของธาตุุอาหารในดิิน และเกิิดการสููญเสีียอิินทรีียวััตถุุในดิินจากการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต  และเกิิดการอััดแน่่น
ของดิิน เป็็นต้้น ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อระบบการผลิิต ทำำ�ให้้ความสามารถในการผลิิตของดิินลดลง (รููปที่่� ๒.๑) (กรมพััฒนาที่่ดิ� นิ ,
๒๕๖๔)
๑
๒

๓

๔

คำำ�นวณจากการถ่่วงน้ำำ��หนัักของแหล่่งข้้อมููล ๒ แห่่ง คืือ กรมแผนที่่�ทหาร และกรมการปกครอง (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
ดิินที่่มี� ีศัักยภาพสำำ�หรัับการเกษตร หมายถึึง ดิินมีีศัักยภาพในการให้้ผลผลิิตภายใต้้การจััดการพื้้�นฐาน โดยทั่่�วไปมีีความเหมาะสมสำำ�หรัับปลูกู พืืช
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดการดิินเป็็นพิิเศษ หรืือหากมีีการจััดการดิินให้้ดีีขึ้้น� ก็็จะได้้ผลผลิิตสูงู ขึ้้น� คุ้้�มต่่อการลงทุุน (กรมพััฒนาที่่ดิ� นิ , ๒๕๖๔)
ดิินที่่�มีีศัักยภาพต่ำำ��สำำ�หรัับการเกษตร หมายถึึง ดิินมีีศัักยภาพต่ำำ��ในการให้้ผลผลิิตของพืืช  ดิินมีีสมบััติิอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างที่่�
ไม่่ค่อ่ ยเหมาะสมหรืือไม่่เหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืช หากนำำ�มาใช้้ปลูกู พืืชจำำ�เป็็นต้้องมีกี ารจััดการดิินเป็็นพิิเศษกว่่าดิินทั่่�วไป ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
มีีการลงทุุนสููงขึ้้�นและมัักให้้ผลผลิิตไม่่คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุน (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
ดิินเสื่่อ� มโทรม หมายถึึง ดิินที่่อ� ยู่่�ในสภาพที่่ไ� ม่่เ่ อื้้อ� อำำ�นวยต่่อการผลิิตทางการเกษตร เนื่่�องจากสมบััติต่ิ า่ งๆ ของดิินไม่่เ่ หมาะสมต่่อการเจริิญ
เติิบโตของพืืช  เช่่น สมบััติิทางเคมีีของดิินมีีสภาพเป็็นกรดจััด  เค็็มจััด  ทางด้้านกายภาพของดิิน สููญเสีียโครงสร้้าง เกิิดการอััดตััวแน่่น
ขาดความโปร่่งพรุุน และดิินอยู่่�ในสภาวะไม่่สมดุลุ ความเสื่่อ� มโทรมของดิินจึึงเป็็นสาเหตุุสำำ�คัญ
ั ที่่นำ� ำ�ไปสู่่�ความเสื่่อ� มโทรมของที่่ดิ� นิ เนื่่�องจาก
ดิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ดิิน (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
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รููปที่่� ๒.๑ สถานภาพทรััพยากรดิินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่่�มา: กรมพััฒนาที่่�ดิิน (๒๕๖๔)
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สำำ�หรัับดิินที่่มี� ีปััญหาทางด้้านการเกษตรในเขตดิินที่่มี� ีศัักยภาพต่ำำ��สำำ�หรัับการเกษตร สาเหตุุอาจเกิิดขึ้้น� เองตาม
สภาพธรรมชาติิ และเกิิดจากการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ  ส่่งผลให้้สมบััติดิิ นิ เปลี่่ย� นแปลงจนเป็็นอัันตรายต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืช 
และทำำ�ให้้ผลผลิิตพืืชลดลง นอกจากนี้้� ยัังพบดิินที่่�มีีปััญหาทางการเกษตรที่่�เกิิดจากการปนเปื้้�อนสารเคมีีจากการใช้้ประโยชน์์
ที่่� ดิิ น หรืื อ กิิ จ กรรมของมนุุ ษ ย์์ เช่่ น การทิ้้� ง ขยะและของเสีียในดิิ น การใช้้ ปุ๋๋� ย  สารกำำ�จัั ด แมลงและศัั ตรูู พืื ชผิิ ดวิิ ธีี  หรืื อ
การลัักลอบใช้้ สารที่่� ห้้ามใช้้ทางการเกษตร การปล่่อยน้ำำ��เสีียและการรั่่�วไหลของสารกัั มมัันตรัังสีีจากโรงงานและภาค
อุุตสาหกรรมต่่างๆ รวมไปถึึงการทำำ�อุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ ทำำ�ให้้ดิินเป็็นแหล่่งสะสมสารเคมีีตกค้้างในพื้้�นที่่�การเกษตรและ
บริิเวณใกล้้เคีียง สำำ�หรัับประเทศไทยมีีการนำำ�ปุ๋๋�ยเคมีีมาใช้้เพื่่�อการบำำ�รุุงดิินอย่่างต่่อเนื่่�อง และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์์
การนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมี๕ี พบว่่า มีีปริิมาณรวมทั้้�งสิ้้�น ๕.๑๔ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒.๓๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีกี ารนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีี
รวม ๕.๐๒ ล้้านตััน อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า ปริิมาณการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีมีี แี นวโน้้มลดลง (รููปที่่�
๒.๒) (กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีปริิมาณทั้้�งหมด ๓.๕๒ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ ๓๗.๘๖ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาณทั้้�งหมด ๒.๕๖ ล้้านตััน สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความต้้องการใช้้ปุ๋๋�ย
เคมีีที่่�ยัังคงมีอี ยู่่�จำำ�นวนมาก (กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๒ ปริิมาณการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ปริมาณการนำเขาปุยเคมี (ลานตัน)

๗.๐๐
๖.๕๐
๖.๐๐

๕.๕๘

๕.๕๐

๕.๔๑

๕.๘๒

๕.๖๔

๕.๔๓

๕.๖๓
๕.๐๒

๕.๐๐

๕.๑๔

๔.๘๘

๔.๖๕

๔.๕๐
๔.๐๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

ที่่�มา: กรมวิิชาการเกษตร (๒๕๖๔)
๕

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ป (พ.ศ.)

สถานการณ์์ด้้านทรััพยากรดิินที่่�สำำ�คััญเรื่่�องหนึ่่�ง คืือ สถานการณ์์ปริิมาณสารเคมีีที่่�ตกค้้างในพื้้�นที่่�การเกษตรและบริิเวณใกล้้เคีียง ซึ่่�งปััญหา
ดัังกล่่าวเกิิดจากการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ ทางการเกษตร โดยเฉพาะการใช้้ปุ๋๋ย� เคมีเี พื่่�อการบำำ�รุงุ ดิิน และการใช้้วัตถุ
ั อัุ นั ตรายทางการเกษตร เช่่น
สารกำำ�จัดวั
ั ชพื
ั ช 
ื เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ยัังไม่่พบข้้อมููลการศึึกษาสถานการณ์์ปริมิ าณสารเคมีีที่่ต� กค้้างในพื้้�นที่่ก� ารเกษตร
ในภาพรวมของประเทศไทยที่่�รวบรวมและเผยแพร่่อย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งยัังไม่่มีีหน่่วยงานที่่�ดููแลรัับผิิดชอบโดยตรง ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงทำำ�ให้้
เกิิดข้้อจำำ�กััดในการนำำ�เสนอข้้อมููลสถานการณ์์ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์ปริิมาณสารเคมีีที่่�ตกค้้างในพื้้�นที่่�
การเกษตร คืือ สถานการณ์์ปริิมาณการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีและวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรจากต่่างประเทศ ซึ่่�งสามารถสะท้้อนถึึงความสััมพัันธ์์
ทางอ้้อมในการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีและวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรที่่�ก่่อให้้เกิิดสารเคมีีตกค้้างในดิิน และเชื่่�อมโยงถึึงผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
สััมผััสสารเคมีีทางการเกษตรซึ่่�งปรากฏเนื้้�อหาในหััวข้้อ ๒.๑.๒ ผลกระทบ
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สำำ�หรัับสถานการณ์์การนำำ�เข้้าวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตร ได้้แก่่ สารกำำ�จัดวั
ั ชพื
ั ช ส
ื ารกำำ�จัดั แมลง สารป้้องกััน
และกำำ�จััดโรคพืืช  และประเภทอื่่�นๆ ได้้แก่่ สารควบคุุมการเจริิญเติิบโตของพืืช สารรมควัันพิิษ สารกำำ�จััดหอยและหอยทาก
สารกำำ�จััดไร ไส้้เดืือนฝอย และสารกำำ�จััดหนูู ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้ารวม ๐.๐๙๘ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ
๒๒.๕๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีการนำำ�เข้้ารวม ๐.๑๓๑ ล้้านตััน เมื่่�อพิิจารณาเฉพาะการนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายทางการเกษตร 
๓ ชนิิด  ได้้แก่่ พาราควอต คลอร์์ไพริิฟอส และไกลโฟเซต ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้าไกลโฟเซต ๐.๐๑๑๖ ล้้านตััน
ลดลงร้้อยละ ๕๓.๖๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๐.๐๒๕๑ ล้้านตััน สำำ�หรัับพาราควอตและคลอร์์ไพริิฟอสได้้ถููกยกเลิิก
ใช้้และนำำ�เข้้าแล้้ว มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๓ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า การนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตราย
ทางการเกษตรมีีแนวโน้้มลดลง ซึ่่�งหมายถึึงความต้้องการใช้้วััตถุุอัันตรายทางการเกษตรลดลงตามไปด้้วย ทำำ�ให้้ภาพรวมของ
สถานการณ์์ที่ส่่� ่งผลต่่อทรััพยากรดิินในระยะยาวมีีทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๓) (กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตรในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีปริิมาณทั้้�งหมด 
๐.๑๒ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑๘๖.๓๒ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาณทั้้�งหมด ๐.๐๔๓ ล้้านตััน สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความต้้องการใช้้วััตถุุอัันตรายทางการเกษตรที่่�ยัังคงมีีอยู่่�จำำ�นวนมาก โดยสาเหตุุหนึ่่�งเกิิดจากการยกเลิิกการใช้้
พาราควอตและคลอร์์ไพริิฟอส และมีีการจำำ�กััดการใช้้ไกลโฟเซตตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๓ ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการใช้้วััตถุุ
อัันตรายทางการเกษตรประเภทอื่่�นทดแทนมากขึ้้�น (กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๓ ปริิมาณการนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริมาณการนำเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ลานตัน)

๐.๒๔
๐.๒๒

๐.๑๙๘

๐.๒๐
๐.๑๘

๐.๑๗๓

๐.๑๖๕

๐.๑๖

๐.๑๔๗ ๐.๑๕๐

๐.๑๓๔

๐.๑๔

๐.๑๗๑

๐.๑๖๑

๐.๑๓๑

๐.๑๒

๐.๐๙๘

๐.๑๐
๐.๐๘
๐.๐๖
๐.๐๔
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมวิิชาการเกษตร (๒๕๖๔)

ส่่วนสถานการณ์์การชะล้้างพัังทลายของดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการประเมิินค่่าการสููญเสีียดิินในภาพรวม
ทั้้ง� ประเทศโดยใช้้สมการการสููญเสีียดิินสากล พบว่่า พื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่ของประเทศไทยมีีปริิมาณการสููญเสีียดิินอยู่่�ในระดัับน้อ้ ย (๐ - ๒ ตัันต่่อไร่่ต่อ่ ปีี)
พบกระจายครอบคลุุมเกืือบทุุกพื้้น� ที่่ร� วมทั้้�งสิ้้น� ๒๔๒.๕๒ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๗๕.๖๒ ของเนื้้อ� ที่่ทั้้� ง� หมดของประเทศ รองลงมา คืือ
การสููญเสีียดิินในระดัับปานกลาง ๔๖.๐๕ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๑๔.๓๖ ของเนื้้อ� ที่่ทั้้� ง� หมดของประเทศ และการสููญเสีียดิินในระดัับ
รุุนแรง ๑๘.๖๙ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๐.๙๙ ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� พิิจารณาตามสภาพพื้้น� ที่่ข� องประเทศไทยที่่มี� เี นื้้อ� ที่่ทั้้� ง� หมด ๓๒๐.๗๐
ล้้านไร่่ หรืือ ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร่่ สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น ๒ พื้้�นที่่� ได้้แก่่ พื้้น� ที่่ร� าบ และพื้้น� ที่่สู� งู โดยพื้้น� ที่่ร� าบ (ความลาดชัันน้้อย
กว่่าร้้อยละ ๓๕) มีีเนื้้อ� ที่่� ๒๑๗.๘๘ ล้้านไร่่ และพื้้น� ที่่�สูงู (ความลาดชัันมากกว่่าร้้อยละ ๓๕) มีีเนื้้อ� ที่่ปร
� ะมาณ ๑๐๒.๘๑ ล้้านไร่่
เมื่่�อพิิจารณาการสููญเสีียดิินเฉพาะพื้้�นที่่�ราบ พบว่่า ส่่วนใหญ่่สููญเสีียดิินในระดัับน้้อย ๑๗๒.๘๑ ล้้านไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๓.๘๙
ของเนื้้�อที่่�ประเทศ รองลงมา สููญเสีียดิินในระดัับปานกลาง ๒๙.๐๙ ล้้านไร่่ (ร้้อยละ ๙.๐๗) และระดัับรุุนแรง ๑๒.๗๒ ล้้านไร่่
(ร้้อยละ ๓.๙๗) ตามลำำ�ดับ 
ั นอกจากนี้้ ยั
� งั มีีพื้้น� ที่่ร� าบบางส่่วนเกิิดการสููญเสีียดิินในระดัับที่น่�่ า่ เป็็นห่่วง ทำำ�ให้้ต้อ้ งมีกี ารจััดการดิินอย่่าง
เหมาะสมตามหลัักวิิชาการ เพื่่อ� ลดความรุุนแรงของการสููญเสีียดิินดัังกล่่าว (ตารางที่่� ๒.๑ และรููปที่�่ ๒.๔) (กรมพััฒนาที่่ดิ� นิ , ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๒.๑ พื้้�นที่่�การสููญเสีียดิินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ชั้้�นความรุุนแรงของการสููญเสีียดิิน

๑

เนื้้อที่
� ๒่�
ล้้านไร่่

ร้้อยละ

๑. พื้้�นที่่�ราบ (ที่่�ราบลำำ�น้ำำ�� ที่่�ลาดเชิิงเขา และเนิินเขา ความลาดชัันน้้อยกว่่าร้้อยละ ๓๕)
ชั้้�น ๑

การสููญเสีียดิินน้้อย

๑๗๒.๘๑

๕๓.๘๙

ชั้้�น ๒

การสููญเสีียดิินปานกลาง

๒๙.๐๙

๙.๐๗

ชั้้�น ๓

การสููญเสีียดิินรุุนแรง

๑๒.๗๒

๓.๙๗

ชั้้�น ๔

การสููญเสีียดิินรุุนแรงมาก

๐.๙๑

๐.๒๘

ชั้้�น ๕

การสููญเสีียดิินรุุนแรงมากที่่สุ� ุด

๒.๓๖

๐.๗๔

๒๑๗.๘๘

๖๗.๙๔

เนื้้�อที่่�รวม
๒. พื้้�นที่่สู� ูง (ภููเขาและที่่ล� าดหุุบเขา ความลาดชัันมากกว่่าร้้อยละ ๓๕)
ชั้้�น 1H

การสููญเสีียดิินน้้อย

๖๙.๗๑

๒๑.๗๔

ชั้้�น 2H

การสููญเสีียดิินปานกลาง

๑๖.๙๖

๕.๒๙

ชั้้�น 3H

การสููญเสีียดิินรุุนแรง

๕.๙๗

๑.๘๖

ชั้้�น 4H

การสููญเสีียดิินรุุนแรงมาก

๒.๒๘

๐.๗๑

ชั้้�น 5H

การสููญเสีียดิินรุุนแรงมากที่่สุ� ุด

๗.๘๙

๒.๔๖

๑๐๒.๘๑

๓๒.๐๖

๒๔๒.๕๒

๗๕.๖๒

การสููญเสีียดิินปานกลาง

๔๖.๐๕

๑๔.๓๖

การสููญเสีียดิินรุุนแรง

๑๘.๖๙

๕.๘๓

๓.๑๘

๐.๙๙

๑๐.๒๕

๓.๒๐

๒๔๒.๕๒

๑๐๐.๐๐

เนื้้อที่
� ่�รวม
๓. รวมพื้้�นที่่�ราบและพื้้�นที่่สู� ูง
การสููญเสีียดิินน้้อย

การสููญเสีียดิินรุุนแรงมาก
การสููญเสีียดิินรุุนแรงมากที่่สุ� ุด
เนื้้�อที่่�ประเทศรวม

หมายเหตุุ: ๑ ชั้้�นความรุุนแรงของการสููญเสีียดิิน สามารถแบ่่งได้้ ๕ ระดัับ  โดยแต่่ละระดัับชั้้�นมีีปริิมาณการสููญเสีียดิิน ได้้แก่่ ๑) การสููญเสีียดิินน้้อย
๐ - ๒ ตัันต่่อไร่่ต่อ่ ปีี ๒) การสููญเสีียดิินปานกลาง ๐ - ๕ ตัันต่่อไร่่ต่อ่ ปีี ๓) การสููญเสีียดิินรุุนแรง ๕ - ๑๕ ตัันต่่อไร่่ต่อ่ ปีี ๔) การสููญเสีียดิินรุุนแรง
มาก ๑๕ - ๒๐ ตัันต่่อไร่่ต่่อปีี และ ๕) การสููญเสีียดิินรุุนแรงมากที่่สุ� ุด  > ๒๐ ตัันต่่อไร่่ต่่อปีี ตามลำำ�ดับั
๒
เนื้้�อที่่�ได้้จากการคำำ�นวณด้้วยระบบสารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์ ยึึดตามประกาศของกรมแผนที่่�ทหาร
ที่่�มา: กรมพััฒนาที่่�ดิิน (๒๕๖๔)
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รููปที่่� ๒.๔ แผนที่่�การสููญเสีียดิินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมพััฒนาที่่�ดิิน (๒๕๖๔)
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สำำ�หรัับสถานการณ์์ภััยพิิบััติิธรรมชาติิที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ทรััพยากรดิินในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ใน พ.ศ.
๒๕๖๓ พบว่่า มีีพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากภััยแล้้งทั้้�งสิ้้�น ๒.๓๓ ล้้านไร่่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�ได้้รัับ
ความเสีียหายจากภััยแล้้ง ๑๘.๗๐ ล้้านไร่่ เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า พื้้�นที่่เ� กษตรกรรมที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหาย
จากภััยแล้้งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากภััยแล้้งมากที่่�สุุด ส่่วนพื้้�นที่่�
เกษตรกรรมที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหายจากน้ำำ��ท่ว่ มทั้้�งสิ้้น� ๑.๗๖ ล้้านไร่่ เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหายจาก
น้ำำ��ท่่วม ๑.๗๓ ล้้านไร่่ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า พื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากน้ำำ��ท่่วม
มีีแนวโน้้มลดลง จะเห็็นได้้ว่า่ ปััญหาภััยแล้้งและน้ำำ��ท่ว่ มที่่เ� กิิดขึ้้น� ในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมยัังคงเป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อ
การเกิิดความเสื่่�อมโทรมของดิินและการสููญเสีียดิิน (รููปที่่� ๒.๕) (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๕ พื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากภััยแล้้งและน้ำำ�ท่
� ่วม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ (ลานไร)

๒๐.๐๐

๑๘.๗๐

๑๘.๐๐
๑๖.๐๐
๑๔.๐๐
๑๒.๐๐

๑๑.๘๐

๑๐.๐๐
๘.๐๐
๖.๑๐

๖.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๐.๐๐

๑.๔๙
๐.๘๑
๒๕๕๔

๑.๐๔
๒๕๕๕

๒.๔๑

๕.๐๙
๒.๗๓
๑.๗๑ ๒.๓๙
๐.๖๙ ๐.๕๗
๑.๖๘

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

นํ้าทวม

๐.๐๖
๒๕๖๐

๐.๗๑

๑.๗๓

๐.๐๐
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒.๓๓
๑.๗๖
๒๕๖๓

ภัยเเลง

หมายเหตุุ: * พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่่มีีการประกาศเขตให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�องภััยแล้้ง
ที่่�มา: กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (๒๕๖๔)

นอกจากนี้้� ดิินถล่่มที่เ่� ป็็นปรากฏการณ์์ธรรมชาติิ ส่ว่ นใหญ่่เกิิดขึ้้น� พร้้อมหรืือหลัังจากน้ำำ��ป่า่ ไหลหลาก อัันเนื่่�อง
มาจากปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่ต� กหนัักอย่่างต่่อเนื่่�องรุุนแรง ส่่งผลให้้มวลดิินและหิินไม่่สามารถอุ้้�มน้ำำ��ได้้ โดยมัักเกิิดบริเิ วณภููเขาซึ่ง่� เป็็น
พื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออก และภาคใต้้ ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิด  ได้้แก่่ ลัักษณะภููมิิประเทศ ลัักษณะหิิน
ลัักษณะดิิน สภาพการใช้้ที่่�ดิิน และปริิมาณน้ำำ��ฝนเป็็นตััวเร่่งหรืือกระตุ้้�นทำำ�ให้้เกิิดดิินถล่่มขึ้้�น (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔) และ
เหตุุการณ์์ดิินถล่่มที่่�เป็็นภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า เกิิดขึ้้�น ๑ พื้้�นที่่� คืือ จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อพิิจารณาใน
ช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า เหตุุการณ์์ดิินถล่่มมีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๒.๖) (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
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รููปที่่� ๒.๖ เหตุุการณ์์ดิินถล่่ม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๑๘
๑๖

๑๕

๑๔

เหตุการณดินถลม (ครั้ง)

๑๒
๑๐
๘
๖

๔

๔

๔

๕

๔

๒

๒

๑

๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๓

๒๕๖๑

๑

๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ป (พ.ศ.)

ที่่�มา: กรมทรััพยากรธรณีี (๒๕๖๔)

๒)

การใช้้ที่่�ดิิน
จากข้้อมููลการใช้้ที่ดิ่� นิ ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีกี ารใช้้ที่ดิ่� นิ เป็็นพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมมากที่่สุ� ด 
ุ
มีีเนื้้�อที่่� ๑๗๘.๗๔ ล้้านไร่่ รองลงมาคืือ พื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ มีีเนื้้�อที่่� ๑๐๔.๖๖ ล้้านไร่่ พื้้น� ที่่ชุ� มช
ุ นและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง มีีเนื้้�อที่่� ๑๘.๗๔ ล้้านไร่่
พื้้�นที่่�แหล่่งน้ำำ��  มีีเนื้้�อที่่� ๙.๓๗ ล้้านไร่่ และพื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ด  มีีเนื้้�อที่่� ๙.๑๙ ล้้านไร่่ ตามลำำ�ดัับ  เมื่่�อเปรีียบเทีียบการใช้้ที่่�ดิิน
ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ กัับช่ว่ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ พบว่่า ประเภทการใช้้ที่ดิ่� นิ ที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงเนื้้�อที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ได้้แก่่
พื้้�นที่่�ชุุมชนและสิ่่�งปลููกสร้้าง รองลงมาคืือ พื้้�นที่่�แหล่่งน้ำำ��๖ และพื้้�นที่่�เกษตรกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๔.๖๐ ๑.๓๗ และ ๐.๖๒
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนประเภทการใช้้ที่่�ดิินที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเนื้้�อที่่�ลดลง ได้้แก่่ พื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ด๗ และพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ คิิดเป็็นร้้อยละ
๘.๖๔ และ ๑.๑๒ ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๑ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า พื้้�นที่่ชุ� มช
ุ นและสิ่่ง� ปลููกสร้้างมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงเนื้้�อที่่�
เพิ่่�มขึ้้น� มากที่่สุ� ด 
ุ จะเห็็นได้้ว่า่ พื้้�นที่่ชุ� มช
ุ นและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง พื้้�นที่่เ� กษตรกรรม พื้้�นที่่แ� หล่่งน้ำำ�� พื้้น� ที่่เ� บ็็ดเตล็็ด  มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
ในขณะที่่�พื้้�นที่่�ป่่าไม้้มีีแนวโน้้มลดลงเรื่่�อยๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากความจำำ�เป็็นต้้องใช้้พื้้�นที่่�เพื่่�อการอยู่่�อาศััยและเป็็นพื้้�นที่่�ทำำ�กิิน
จากการศึึกษาพบว่่า ราคาผลผลิิต รวมถึึงนโยบายต่่างๆ ของภาครััฐ ก็็เป็็นปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการเปลี่่ย� นแปลงการใช้้ประโยชน์์
ที่่ดิ� นิ นอกเหนืือจากปััจจััยทางกายภาพต่่างๆ เช่่น ชนิิดดิิน ปริิมาณน้ำำ��ฝน อุุณหภููมิิ หรืือความลาดชัันของพื้้�นที่่� (ตารางที่่� ๒.๒
และรููปที่่� ๒.๗) (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
๖

๗

พื้้�นที่่แ� หล่่งน้ำำ�� หมายถึึง บริิเวณที่่เ� ป็็นพื้้�นน้ำำ�� ได้้แก่่ หนอง บึึง อ่่างเก็็บน้ำำ�� บ่อ่ น้ำำ�� สระน้ำำ�� ชะวากทะเล บ่่อขุุดต่่างๆ ที่่เ� ต็็มไปด้้วยน้ำำ�� และอาจ
รวมถึึงพื้้�นที่่�ของแม่่น้ำำ�� ลำำ�ห้้วย และคลองด้้วย (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
พื้้�นที่่เ� บ็็ดเตล็็ด  หมายถึึง พื้้�นที่่ที่� มี่� ีส่่วนของดิินน้้อย และมีีพืืชพรรณขึ้้น� เพีียงเล็็กน้้อย หรืือไม่่มีีพืืชพรรณเลย อาจจะเนื่่�องมาจากดิินถููกกร่่อน
อย่่างรุุนแรง สภาพดิินไม่่เหมาะสม หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีกิิจกรรมของมนุุษย์์ ได้้แก่่ สนามบิิน พื้้�นที่่�เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  หาด สุุสาน สัันทราย ผาชััน
ที่่�ดิินร่่องลึึก บ่่อ ที่่�ดิิน (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๔ หลายหน่่วยงานยัังขาดการบููรณาการฐานข้้อมููลทรััพยากรดิินและ
การใช้้ที่่�ดิินของประเทศเข้้าด้้วยกััน ทำำ�ให้้ข้้อมููลพื้้�นฐานในการคำำ�นวณและประเมิินสถานการณ์์ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิิน
ยัังไม่่เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�แต่่ละหน่่วยงานจััดเก็็บแตกต่่างกััน อาทิิ ฐานข้้อมููลผัังเมืือง ฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�
ป่่าไม้้ประเภทต่่างๆ และฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�เกษตรกรรม (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๒ พื้้�นที่่�ประเทศไทยจำำ�แนกตามประเภทการใช้้ที่่�ดิิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑
เปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ที่ดิ�่ นิ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
กัับ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

เนื้้อที่
� ่� (ล้้านไร่่)
ประเภทการใช้้ที่่�ดิิน
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

เนื้้�อที่่�
(ล้้านไร่่)

ร้้อยละ*

๑๕.๑๑

๑๖.๕๒

๑๗.๙๒

๑๘.๗๔

+๐.๘๒

+๔.๖๐

๑๗๑.๕๙

๑๗๔.๓๑

๑๗๗.๖๓

๑๗๘.๗๔

+๑.๑๑

+๐.๖๒

๑.๓๔

๑.๑๙

๑.๐๓

๐.๘๙

-๐.๑๔

-๑๔.๓๐

- นา

๗๘.๖๒

๗๕.๙๒

๗๓.๒๕

๗๐.๕๗

-๒.๖๘

-๓.๖๖

- พืืชไร่่

๓๘.๖๘

๔๐.๗๑

๔๑.๒๕

๔๓.๘๑

+๒.๕๖

+๖.๑๙

- ไม้้ยืืนต้้น

๓๒.๔๖

๓๖.๔๓

๔๒.๘๗

๔๔.๕๙

+๑.๗๒

+๔.๐๒

- ไม้้ผล

๑๒.๕๓

๑๑.๒๓

๑๐.๓๐

๑๐.๔๒

+๐.๑๒

+๑.๒๐

- พืืชไร่่หมุุนเวีียน

๓.๖๑

๔.๐๔

๔.๓๓

๓.๘๔

-๐.๔๙

-๑๑.๓๓

- สถานที่่�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� 

๒.๖๙

๒.๙๐

๒.๖๘

๒.๗๔

+๐.๐๖

+๒.๐๕

- อื่่�นๆ (พืืชสวน,
 ทุ่่�งหญ้้าเลี้้�ยงสััตว์์, พืืชน้ำำ��)

๑.๖๕

๑.๘๘

๑.๙๒

๑.๘๙

-๐.๐๓

-๑.๖๓

๑๑๓.๑๗

๑๐๙.๒๖

๑๐๕.๘๕

๑๐๔.๖๖

-๑.๑๙

-๑.๑๒

พื้้�นที่่�แหล่่งน้ำำ�� 

๘.๘๑

๘.๙๘

๙.๒๕

๙.๓๗

+๐.๑๒

+๑.๓๗

พื้้�นที่่�เบ็็ดเตล็็ด 

๑๒.๐๒

๑๑.๖๓

๑๐.๐๕

๙.๑๙

-๐.๘๖

-๘.๖๔

พื้้น� ที่่ชุุ� มชนและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
พื้้�นที่่�เกษตรกรรม
- นาร้้าง

พื้้�นที่่ป่� ่าไม้้

รวม

๓๒๐.๗๐

หมายเหตุุ: คำำ�นวณด้้วยเทคโนโลยีีภููมิิสารสนเทศและถ่่วงน้ำำ�� หนัักกัับเนื้้�อที่่� (ไร่่) จากกรมการปกครอง รายจัังหวััด
* ร้้อยละเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับเนื้้�อที่่�เดิิม  – ลดลง / + เพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�มา: กรมพััฒนาที่่�ดิิน (๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
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๒.๑.๒ ผลกระทบ
๑) ทรััพยากรดิิน
ความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรดิิน เป็็นผลกระทบทางลบที่่�เกิิดจากกระบวนการต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับทรััพยากร
ดิิน โดยเกิิดจากสภาพตามธรรมชาติิหรืือการกระทำำ�ของมนุุษย์์ ซึ่่�งอาจเกิิดจากกระบวนการเดีียว เกิิดขึ้้�นพร้้อมๆ กััน หรืือ
เกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ขึ้้�นอยู่่�กัับความรุุนแรงของปััจจััยที่่�มากระทบ ความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรดิินเกิิดขึ้้�นได้้จากกระบวนการ
ทั้้�งทางกายภาพ เช่่น การกร่่อนของดิิน โครงสร้้างดิินแน่่นทึึบ  การชะล้้างพัังทลาย และดิินขาดความชุ่่�มชื้้�น เป็็นต้้น ทางเคมีี 
เช่่น ความอุุดมสมบูรณ์
ู ข์ องดิินลดลง ดิินเป็็นกรดมีีเกลืือมาก และดิินมีีสารพิิษหรืือโลหะหนัักปนเปื้้อ� น เป็็นต้้น และทางชีวี ภาพ
เช่่น ดิินขาดอิินทรีียวััตถุุ และดิินมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงหรืือขาดสมดุุลของจุุลินิ ทรีีย์์ในดิิน เป็็นต้้น ซึ่ง่� ผลกระทบทางเคมีเี ป็็นผลกระทบ
ที่่ส่� ง่ ผลกระทบรุุนแรงต่่อมนุุษย์์และสิ่่ง� แวดล้้อม เนื่่�องจากการตกค้้างและสะสมของสารเคมีใี นดิิน ส่่งผลต่่อผลผลิิตทางการเกษตร
คุุ ณ ภาพแหล่่ ง น้ำำ�� สัั ตว์์ ที่่� อ ยู่่�บริิ เวณใกล้้ เ คีียง รวมทั้้� ง ยัั ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ความสมดุุ ล ของระบบนิิ เวศ และสุุ ข ภาพของ
เกษตรกรที่่�ได้้รัับสารเคมีีโดยตรง ตลอดจนอาจเกิิดอัันตรายต่่อผู้้�บริิโภคที่่�บริิโภคผลผลิิตทางการเกษตรที่่�มีีสารอัันตราย
ทางการเกษตรตกค้้าง (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
นอกจากนี้้� ภััยพิิบััติิทางการเกษตรที่่�เกิิดจากธรรมชาติิยัังได้้ส่่งผลกระทบต่่อทรััพยากรดิิน ได้้แก่่ (๑) ภััยแล้้ง
ทำำ�ให้้ดิินและที่่�ดิินขาดความชื้้�นเป็็นสาเหตุุให้้ดิินเกิิดความเสื่่�อมโทรม ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืชและคุุณภาพผลผลิิต 
(๒) น้ำำ��ท่ว่ ม ทำำ�ให้้การถ่่ายเทอากาศในดิินลดลง ส่่งผลให้้รากพืืชขาดออกซิิเจน ดิินอิ่่มตั
� วั ด้้วยน้ำำ�� ทำำ�ให้้โครงสร้้างดิินถููกทำำ�ลาย
ได้้ง่่าย และในบริิเวณที่่�หน้้าดิินถููกพััดพาไป ปริิมาณอิินทรีียวััตถุุและธาตุุอาหารในดิินจะลดลง อย่่างไรก็็ตาม ในบริิเวณพื้้�นที่่�
ลุ่่�มต่ำำ��จะเกิิดการทัับถมของตะกอน ทำำ�ให้้มีีการสะสมของปริิมาณอิินทรีียวััตถุุและธาตุุอาหาร และ (๓) ดิินถล่่ม  ซึ่่�งเกิิดจาก
ฝนตกหนัักเป็็นเวลานานบนที่่�ลาดเชิิงเขาหรืือภููเขาสููง การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การก่่อสร้้าง และการทำำ�การเกษตรในบริิเวณ
เชิิงเขาลาดชััน ได้้ส่่งผลให้้เกิิดการสููญเสีียหน้้าดิินหรืือการชะล้้างพัังทลาย (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
จากข้้อมููลการสำำ�รวจการใช้้/ป่่วยจากการสััมผััสสารเคมีีทางการเกษตร ๓ ชนิิด  (พาราควอต คลอร์์ไพริิฟอส 
และไกลโฟเซต) จำำ�นวน ๒ รอบ ได้้แก่่ รอบที่่� ๑ ระหว่่างวัันที่่� ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผลการสำำ�รวจจาก ๕๗๐,๐๕๓ ครััวเรืือน
พบว่่า มีีครััวเรืือนที่่�ไม่่เคยใช้้สารเคมีี ๓๔๒,๘๓๓ ครััวเรืือน และมีีครััวเรืือนที่่�มีีประวััติิการใช้้สารเคมีี ๑๗๙,๖๗๖ ครััวเรืือน
ซึ่่�งครััวเรืือนที่่�มีีประวััติิการใช้้สารเคมีีดัังกล่่าว พบว่่า ยัังคงใช้้สารเคมีีทางการเกษตรอยู่่�ทั้้�งสิ้้�น ๑๕๓,๒๔๙ ครััวเรืือน คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๘๕.๒๙ ของครััวเรืือนทั้้�งหมดที่่มี� ีประวััติกิ ารใช้้สารเคมีี โดยอาการผิิดปกติิที่พ่� บ ได้้แก่่ มือื สั่่น� ๒,๗๔๒ คน ชาปลายมืือ
ปลายเท้้า ๑๖,๓๐๖ คน ผิิวหนัังอัักเสบ ๔,๒๕๗ คน เนื้้�อเน่่า ๓๑๕ คน ไตเสื่่�อม (ต้้องฟอกไตเป็็นประจำำ�) ๕๗๕ คน มะเร็็ง
เม็็ดเลืือดขาว ๕๘ คน มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง ๙๘ คน และปััญญาอ่่อน ๑๙๒ คน และรอบที่่� ๒ ระหว่่างวัันที่่� ๑ กรกฎาคม ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ผลการสำำ�รวจจาก ๒,๗๗๙,๐๔๓ ครััวเรืือน พบว่่า มีีครััวเรืือนที่่�ไม่่เคยใช้้สารเคมีี ๑,๙๑๕,๕๖๙
ครััวเรืือน และมีีครััวเรืือนที่่มี� ีประวััติกิ ารใช้้สารเคมีี ๘๖๓,๔๗๔ ครััวเรืือน ซึ่ง่� ครััวเรืือนที่่มี� ีประวััติกิ ารใช้้สารเคมีีดัังกล่่าว พบว่่า
ยัังคงใช้้สารเคมีที างการเกษตรอยู่่�ทั้้ง� สิ้้น� ๖๗๕,๓๐๓ ครััวเรืือน คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๘.๒๑ ของครััวเรืือนทั้้�งหมดที่่มี� ีประวััติกิ ารใช้้
สารเคมีี โดยอาการผิิดปกติิที่พ่� บ ได้้แก่่ มือื สั่่น� ๑๓,๒๔๔ คน ชาปลายมืือ ปลายเท้้า ๗๙,๕๒๘ คน ผิิวหนัังอัักเสบ ๒๔,๑๒๔
คน เนื้้�อเน่่า ๗๐๘ คน ไตเสื่่�อม (ต้้องฟอกไตเป็็นประจำำ�) ๒,๕๒๔ คน มะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว ๔๑๒ คน มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง
๙๕๒ คน และปััญญาอ่่อน ๑,๒๒๑ คน (กรมควบคุุมโรค, ๒๕๖๔)
๒) การใช้้ที่่�ดิิน
การใช้้ที่ดิ่� นิ ที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องเหมาะสมตามหลัักวิิชาการหรืือประเภทของการใช้้ที่ดิ่� นิ  ก่่อให้้เกิิดปัญ
ั หาดิินเสื่่อ� มโทรม 
ได้้แก่่ ปัญ
ั หาการชะล้้างพัังทลายของดิิน ทำำ�ให้้หน้้าดิินที่่มี� คี วามอุุดมสมบูรณ์
ู สู์ ญ
ู เสีียไป โดยเฉพาะพื้้�นที่่เ� กษตรที่่มี� ีประสิิทธิิภาพ
การผลิิตของดิินลดลง รวมถึึงส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรลดลงเช่่นเดีียวกััน และดิินที่่ถู� กู ชะล้้างพัังทลาย
จะตกตะกอนตามแหล่่งน้ำำ�� ทำำ�ให้้ดินิ ตื้้น� เขิินได้้ ส่ง่ ผลกระทบทั้้�งทางด้้านกายภาพ นอกจากนี้้� ดิินบางแห่่งเหมาะที่่จ� ะใช้้ทางการเกษตร
แต่่กลัับนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านอื่่�นๆ เช่่น สร้้างโรงงานอุุตสาหกรรม บ้้านจััดสรร  เป็็นต้้น (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ม.ป.ป.)
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๒.๑.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิิน ดัังนี้้�
๑) การจััดทำำ�และขัับเคลื่่�อนนโยบายและแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๑.๑) จััดทำำ�ประเด็็นยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการที่่ดิ� นิ และทรััพยากรดิินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อศึึกษา วิิเคราะห์์ ทบทวนข้้อมููลสถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงด้้านที่่�ดิินและ
ทรััพยากรดิินของประเทศ และผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในช่่วงระยะเวลา ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจััดทำำ�ประเด็็น
ยุุ ท ธศาสตร์์ สำำ� หรัั บ แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดิิ น และทรัั พ ยากรดิิ น ของประเทศในช่่ ว งระยะเวลา ๕ ปีี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน โดยการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารในภููมิภิ าค
การแลกเปลี่่ย� นความเห็็นกัับเจ้้าหน้้าที่่ร� ะดัับนโยบายของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายที่่ดิ� นิ แห่่งชาติิ, ๒๕๖๔)
๑.๒) จััดทำำ�เป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ความสมดุุลของการจััดการทรััพยากรที่่ดิ� นิ เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการการจััดการ
ดิินเสื่่�อมโทรมในระดัับพื้้�นที่่� กรณีีศึึกษา: จัังหวััดนครราชสีีมา โดยเป็็นการประเมิินตััวชี้้�วััดความสมดุุลของจััดการทรััพยากร
ที่่�ดิิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อประเมิินตััวชี้้�วััดตามกรอบของอนุุสััญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการต่่อด้้านการแปรสภาพเป็็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) (Progress
indicators) ในระดัับพื้้น� ที่่� ได้้แก่่ (๑.๑) ผลิิตภาพของที่่ดิ� นิ (Land Productivity: LUP) (๑.๒) การกัักเก็็บคาร์์บอนอิินทรีีย์์ในดิิน
(Soil Carbon Stock: SOC) และ (๑.๓) พืืชปกคลุุมดิินและการเปลี่่�ยนแปลงพืืชปกคลุุมดิิน (Land Cover/Land Cover
Change: LUC) เพื่่�อนำำ�ผลจากการศึึกษามาวิิเคราะห์์แนวโน้้มความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรที่่�ดิิน และสรุุปจััดทำำ�เป็็น
คู่่�มืือแนวทางการจััดการด้้านความสมดุุลของการใช้้ที่่�ดิินในระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และป้้องกัันไม่่ให้้ที่่�ดิินเสื่่�อมโทรม
และขยายผลไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ครอบคลุุมทั้้�งประเทศ อีีกทั้้�งยัังใช้้เป็็นฐานข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ัญในการวิิเคราะห์์ในระดัับที่�่สููงขึ้้�น
(Scaling up) (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
๑.๓) จััดทำำ�แผนบริิหารจััดการโครงการเพื่่�อป้้องกัันการชะล้้างพัังทลายของดิินระดัับลุ่่�มน้ำำ�� จากการวิิเคราะห์์
สภาพปััญหาของพื้้�นที่่ ข้
� อ้ มููลทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั ครอบคลุุมประเด็็นปััญหาของสภาพพื้้�นที่่ ผ่
� า่ นกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชน และการรัับฟัังความคิิดเห็็นของหน่่วยงานในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาประกอบการวิิเคราะห์์ และ
จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการเพื่่�อป้้องกัันการชะล้้างพัังทลายของดิินและฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ด้้วยระบบอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ��ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพเกิิดประสิิทธิิผลถููกต้้องตามสมรรถนะและศัักยภาพของที่่�ดิิน เกษตรกรและชุุมชนสามารถใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินได้้
อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งและเหมาะสม โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้ ดำำ� เนิิ น การใน ๑๐ จัั ง หวัั ด  ได้้ แ ก่่  จัั ง หวัั ดตร าด 
นครราชสีีมา อุุบลราชธานีี สกลนคร ลำำ�ปาง น่่าน เพชรบููรณ์ อุ
์ ทัุ ยั ธานีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และกระบี่่� (กรมพััฒนาที่่ดิ� นิ , ๒๕๖๔)
๒) การจััดการทรััพยากรดิินในพื้้�นที่่�เกษตร
๒.๑) ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการทำำ�การเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีี/วััตถุุอัันตราย
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้มีีการรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์แก่่เกษตรกร ๘๓,๘๕๔ ราย พื้้�นที่่�เพาะปลููก
เกษตรอิินทรีีย์์ ๗๑๕,๓๕๑.๒๒ ไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีเกษตรกร ๖๘,๕๗๔ ราย พื้้�นที่่�เพาะปลููกเกษตรอิินทรีีย์์
๕๒๖,๒๖๕.๙๗ ไร่่ (ตารางที่่� ๒.๓) (กรมการข้้าว, ๒๕๖๔) (กรมปศุุสัตว์
ั ,์ ๒๕๖๔) (กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔) (กรมประมง,
๒๕๖๔) (กรมหม่่อนไหม, ๒๕๖๔) (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔) เเละ (สำำ�นัักงานปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อเกษตรกรรม, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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[๑]

๑๐,๗๕๔

รวมทุุกหน่่วยงาน

๒๓๐,๙๔๖.๓๗

๑๔๘,๑๕๔.๖๘

๖๑,๓๗๐.๓๘

๑๒,๓๑๓.๔๓

๗๔,๔๗๐.๘๗

๘๒,๗๙๑.๖๙

๑,๒๖๑.๒๖

-

๕๗,๘๕๕.๐๒

๑๓,๑๙๗.๓๖

๘,๓๔๘.๐๑

-

๒,๑๓๐.๐๔

พื้้�นที่่� (ไร่่)

๑๕,๙๗๔

๒,๗๕๓

๒,๒๕๔[๑]

๔๙๙[๑]

๔๐๘ [๒]

๑๓,๒๒๑

๑๖๔[๑]

๕๑

๗,๔๖๑

๔,๘๘๐

๔๒๔

๑๙๗

๔๔

จำำ�นวน (ราย)

๒๕๖๑

๓๕๗,๐๙๐.๗๒

๒๑๗,๒๓๖.๙๒

๖๑,๓๗๐.๓๘[๑]

๑๒,๓๑๓.๔๓[๑]

๑๔๓,๕๓๓.๑๑

๑๓๙,๘๕๓.๘๐

๑,๒๖๑.๒๖[๑]

๓๘.๖๐

๗๓,๔๒๓.๙๐

๕๔,๓๓๐.๙๓

๓,๖๕๐.๐๐

๖,๓๖๖.๙๗

๗๘๒.๑๔

พื้้�นที่่� (ไร่่)

๒๕๖๒

๖๘,๕๗๔

-

-

-

-

๖๘,๕๗๔

๕๒๑

๔๑

๖๕,๓๐๑

๒,๔๘๗

-

๑๒๖

๙๘

จำำ�นวน (ราย)

ปีีงบประมาณ (พ.ศ.)

๕๒๖,๒๖๕.๙๗

-

-

-

-

๕๒๖,๒๖๕.๙๗

๓,๙๑๐.๐๐

๕๐.๘๐

๕๑๙,๒๐๔.๖๐

๑๕,๐๕๒.๖๒

-

๒,๙๕๐.๘๔

๑๔๙.๗๓

พื้้�นที่่� (ไร่่)

๘๓,๘๕๔

-

-

-

-

๘๓,๘๕๔

๖๐๓

๒๒

๗๙,๙๙๘

๒,๔๘๙

๔๙๒

๖๓

๑๘๗

จำำ�นวน (ราย)

๒๕๖๓

๗๑๕,๓๕๑.๒๒

-

-

-

-

๗๑๕,๓๕๑.๒๒

๗,๓๐๔.๐๐

๒๓.๓๐

๖๘๔,๐๓๙.๐๐

๑๖,๙๓๑.๓๓

๓,๖๖๗.๐๐

๔๗๖.๙๒

๒,๙๐๙.๖๗

พื้้�นที่่� (ไร่่)
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[๒]

กรมพััฒนาที่่�ดิิน วัังขนาย และมาตรฐานเอกชนอื่่�นๆ เป็็นข้้อมููลเดิิมจาก พ.ศ. ๒๕๖๐
จำำ�นวนพื้้�นที่่�ของสำำ�นัักงานมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ (มกท.) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้้อมููลไม่่มีกี ารจำำ�แนกเป็็นรายบุุคคล)
- หมายถึึง ไม่่มีีการรวบรวมข้้อมููล
* สถิิติิข้้อมููลจำำ�นวนรายและพื้้�นที่่�เพาะปลููกเกษตรอิินทรีีย์์ จากระบบการรัับรองแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Guarantee System: PGS) เป็็นระบบมาตรฐานการรัับรองเกษตรอิินทรีีย์์ระบบหนึ่่�งที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับโดยทั่่�วไป ซึ่่ง� รัับรองโดยชุุมชนด้้วยการมีีส่่วนร่่วมอย่่างเข้้มแข็็งและต่่อเนื่่�องของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของชุุมชน และเป็็นกลุ่่�มเกษตรกรที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองเกษตรอิินทรีีย์์ระยะปรัับเปลี่่ย� น หรืือรัับรอง
PGS หรืือรัับรองตามมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์/หรืือติิดเครื่่�องหมาย PGS สามารถเชื่่�อมโยงและจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ในตลาดต่่างๆ ได้้
[๓]
กรมวิิชาการเกษตร ไม่่ได้้จััดเก็็บข้้อมููลจำำ�นวนเกษตรกรในหน่่วย “ราย” แต่่จััดเก็็บเป็็นหน่่วย “แปลง” แทน
ที่่�มา: กรมการข้้าว (๒๕๖๔) กรมปศุุสััตว์์ (๒๕๖๔) กรมวิิชาการเกษตร (๒๕๖๔) กรมประมง (๒๕๖๔) กรมหม่่อนไหม (๒๕๖๔) กรมพััฒนาที่่�ดิิน (๒๕๖๔) และสำำ�นัักงานปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อเกษตรกรรม (๒๕๖๔)

หมายเหตุุ:

๒,๗๕๓

รวมหน่่วยงานของเอกชน

๒,๒๕๔

๔๙๙

วัังขนาย

มาตรฐานเอกชนอื่่�นๆ

๑๔๒

๘,๐๐๑

สำำ�นัักงานมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ (มกท.)

รวมหน่่วยงานของรััฐบาล

๑๖๔

กรมพััฒนาที่่�ดิิน

๔,๘๓๘

กรมการข้้าว
-

๑,๑๙๔

กรมวิิชาการเกษตร[๔]

กรมหม่่อนไหม

๑,๖๑๕

๑๕๒

กรมปศุุสััตว์์

สำำ�นัักงานปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อเกษตรกรรม (สปก.)

๓๘

จำำ�นวน (ราย)

๒๕๖๐

กรมประมง

หน่่วยงานรััฐบาล

ตารางที่่� ๒.๓ จำำ�นวนเกษตรกรและพื้้�นที่่�เพาะปลููกเกษตรอิินทรีีย์์ ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

สำำ�หรัับปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายและแผนดำำ�เนิินการที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ (๑) การพััฒนา
ส่่งเสริิมการผลิิตและการใช้้สารอิินทรีีย์์ชีวี ภาพเพื่่�อเพิ่่�มศักั ยภาพการผลิิตพืช พื้้
ื น� ที่่เ� ป้้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ไร่่ (๒) พััฒนาเกษตร
อิินทรีีย์์ (พััฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ��อินิ ทรีีย์์) ๕๐๐ ราย (๓) ส่่งเสริิมปศุสัุ ตว์
ั อิ์ นิ ทรีีย์์ โดยตรวจรัับรอง
มาตรฐานปศุุสัตว์
ั อิ์ นิ ทรีีย์์ ถ่า่ ยทอดองค์์ความรู้้�และสร้้างเครืือข่่ายผู้้�ผลิิตปศุสัุ ตว์
ั อิ์ นิ ทรีีย์์ ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการเลี้้ย� งสััตว์เ์ ข้้าสู่่�
ระบบการผลิิตปศุสัุ ตว์
ั อิ์ นิ ทรีีย์์ และพััฒนาตลาดสีีเขีียว ๙๐ ราย (๔) เสริิมสร้า้ งความรู้้�ด้้านบััญชีแี ก่่เกษตรกร ในโครงการพััฒนา
เกษตรอิินทรีีย์์ ๑,๖๕๐ ราย (๕) ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์ในระดัับพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งติิดตามและ
ประเมิินผล พร้้อมทั้้�งศึึกษาการบริิหารจััดการกลุ่่�มเกษตรกรที่่ผ� ลิิตปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์ (๖) อบรมเจ้้าหน้้าที่่ตร
� วจรัับรองการผลิิตเกษตร
อิินทรีีย์์ การส่่งเสริิม  และให้้คำำ�แนะนำำ�เกษตรกร ๕๖๐ ราย (๗) ตรวจประเมิินเพื่่�อรัับรองการผลิิตเกษตรอิินทรีีย์์ และจััดทำำ�
เอกสารสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์สร้
์ า้ งความเข้้าใจแก่่ผู้้�บริโิ ภคพืืชอินิ ทรีีย์์ เป้้าหมายจำำ�นวน ๓,๒๘๐ ฟาร์์ม  (๘) ส่่งเสริิมการผลิิตข้า้ วอิินทรีีย์์
๔๕๐,๐๐๐ ไร่่ พััฒนาเกษตรกรสู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ๔,๐๐๐ ราย พััฒนาการผลิิตสิินค้้าสู่่�มาตรฐาน ๓ แห่่ง เตรีียม
ความพร้้อมเข้้าสู่่�การผลิิตในระบบเกษตรอิินทรีีย์์ ส่ง่ เสริิมกลุ่่�มเกษตรกรเข้้าสู่่�การรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์แบบมีีส่่วนร่่วม 
๘,๒๕๐ ไร่่ และส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์์ในเขตปฏิิรููปที่่�ดิินภาคเหนืือตอนบน ๘๐๐ ไร่่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตรวจรัับรองแหล่่งผลิิตพืืช  (ข้้อมููล ณ เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔) โดยดำำ�เนิินการตรวจประเมิินแหล่่ง
ผลิิตพืช จำ
ื ำ�นวน ๔,๓๔๘ แปลง คิิดเป็็นพื้้�นที่่� ๒๕,๓๘๘.๔ ไร่่ ผ่า่ นการรัับรองทั้้�งหมด ๓,๐๑๐ แปลง คิิดเป็็นพื้้�นที่่ผ่� า่ นการรัับรอง
ทั้้�งหมด ๑๗,๔๗๔.๐๔ ไร่่ นอกจากนี้้� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และ
วิิธีีปฏิบัิ ติั ใิ นการจััดการซากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วัตถุ
ั อัุ นั ตรายทางการเกษตร เพื่่�อให้้ได้้หลัักเกณฑ์์และวิิธีีปฏิบัิ ติั ใิ นการจััดเก็็บ และทำำ�ลาย
ซากบรรจุุภััณฑ์์วััตถุุอัันตรายทางการเกษตรที่่�ถููกต้้อง ลดการปนเปื้้�อนของวััตถุุอัันตรายต่่อมนุุษย์์ สััตว์์ พืืช  และสิ่่�งแวดล้้อม 
(กรมวิิชาการเกษตร, ๒๕๖๔)
๒.๒) ปรัับปรุงุ ฟื้้น� ฟููและอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรดิิน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้แก่่ (๑) จััดระบบอนุุรักั ษ์์ดินิ
และน้ำำ��ด้้วยวิิธีีกลและวิิธีีพืืชในพื้้�นที่่�ลุ่่�ม ที่่�ดอน ที่่�สููง และพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิทางการเกษตร จำำ�นวน ๑.๐๒ ล้้านไร่่
และเพิ่่�มพื้้�นที่่�กัักเก็็บน้ำำ��  โดยการขุุดสระน้ำำ��ในไร่่นา จำำ�นวน ๔๐,๐๐๐ บ่่อ (๒) ปรัับปรุุงคุุณภาพดิินในพื้้�นที่่�ดิินเปรี้้�ยว ดิินเค็็ม 
ดิินเป็็นกรด รวมทั้้�งสิ้้�น ๖๘,๗๒๗ ไร่่ อาทิิ การเพิ่่�มอิินทรีียวััตถุุในดิิน ได้้แก่่ การไถกลบตอซััง ลดการเผาวััสดุุเศษพืืชในพื้้�นที่่�
ทำำ�การเกษตร การรณรงค์์ส่ง่ เสริิมให้้เกษตรกรไถกลบตอซัังในไร่่นา การประยุุกต์์ใช้้น้ำำ��หมัักชีวี ภาพ ที่่ผ� ลิิตจากสารเร่่งซุุปเปอร์์ พด.
๒ ในการหมัักตอซััง ช่่วยให้้ตอซัังอ่่อนนุ่่�มย่่อยสลายได้้ง่่าย และไถกลบได้้สะดวก การใช้้ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ได้้แก่่ การผลิิตปุ๋๋�ยหมััก
และการใช้้ปุ๋๋�ยพืืชสด  และการใช้้วััสดุุปููนปรัับปรุุงดิินเปรี้้�ยวจััด  เพื่่�อปรัับค่่า pH ให้้อยู่่�ในช่่วงที่่�เหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโต
ของพืืช  (๓) ฟื้้�นฟููทรััพยากรดิินที่่�มีีปััญหาดิินเฉพาะพื้้�นที่่� โดยดำำ�เนิินการเพิ่่�มผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิมาตรฐานเพื่่�อการส่่งออก
ในพื้้�นที่่�ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ โดยจััดทำำ�ระบบอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ��  และปรัับปรุุงบำำ�รุุงดิินด้้วยปุ๋๋�ยพืืชสด พััฒนาลุ่่�มน้ำำ��ทะเลสาบสงขลา
โดยการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ��เพื่่�อป้้องกัันการชะล้้างพัังทลายของดิิน และการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ��ในพื้้�นที่่�นาร้้างเพื่่�อการเกษตร
แบบผสมผสาน ฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ที่�ผ่่ ่านการเลี้้�ยงกุ้้�งกุุลาดำำ� พััฒนาพื้้�นที่่�ทุ่่�งสััมฤทธิ์์� โดยการปรัับปรุุงดิินด้้วยปุ๋๋�ยพืืชสด  และการจััดทำำ�
ระบบอนุุรักั ษ์์ดินิ และน้ำำ�� และดำำ�เนิินโครงการเพิ่่�มศักั ยภาพการผลิิตข้า้ วอิินทรีีย์์และพืืชหลัังนา เพื่่�อการส่่งออกในพื้้�นที่่ทุ่่�� งหมาหิิว
จัังหวััดอุบุ ลราชธานีี ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่จำ� ำ�นวน ๑๒,๕๓๐ ไร่่ (๔) สาธิิตถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีีด้้านการพััฒนาที่่ดิ� นิ ให้้แก่่หมอดิิน
อาสาและเกษตรกร จำำ�นวน ๓๗,๘๕๘ ราย เป็็นการจััดฝึึกอบรมถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีการพััฒนาที่่�ดิิน การใช้้
เครื่่อ� งมืือตรวจวิิเคราะห์์ดินิ อย่่างง่่ายให้้แก่่หมอดิินอาสา รวมถึึงส่่งเสริิมการลดต้้นทุุนการผลิิต ฝึกึ อบรมให้้เป็็นวิิทยากรมืืออาชีพี
สามารถถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านการพััฒนาที่่�ดิินให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้จััดทำำ�แปลงสาธิิต
ในพื้้�นที่่�ของหมอดิินอาสา เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้เกษตรกรรายอื่่�นและผู้้�สนใจมาดููงาน และเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาที่่�ดิิน
ให้้เข้้าถึึงเกษตรกรในระดัับจังั หวััด อำำ�เภอ ตำำ�บล หมู่่�บ้้าน และโรงเรีียน (๕) จััดตั้้ง� ธนาคารปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ จำำ�นวน ๗๘ แห่่ง พร้้อมทั้้�ง
ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ วััสดุใุ นการผลิิตเบื้้�องต้้น เพื่่�อให้้มีกี ารดำำ�เนิินการผลิิต และใช้้ประโยชน์์ปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่ง� ยืืน
เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้เกษตรกรนำำ�เอาเศษวััสดุเุ หลืือใช้้ในครััวเรืือนและจากโรงงานอุุตสาหกรรมมาฝากไว้้ที่ธ่� นาคาร และมีีการนำำ�ไปใช้้
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ประโยชน์์ได้้ถููกต้้องและมีีราคาถููก โดยธนาคารปุ๋๋�ยหมััก ผลิิตปุ๋๋�ยหมัักได้้ ๓,๒๓๐ ตััน และธนาคารผลิิตน้ำำ��หมัักชีีวภาพ
ผลิิตน้ำำ��หมัักชีีวภาพได้้ ๓๒๓,๐๐๐ ลิิตร  (๖) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในพื้้�นที่่�ดิินปััญหา ได้้แก่่ พััฒนาและ
แก้้ปัญ
ั หาการแพร่่กระจายดิินเค็็ม โดยส่่งเสริิมการเพิ่่�มผลผลิิตข้า้ วในพื้้�นที่่ดิ� นิ เค็็มน้อ้ ยและปานกลาง ปลููกไม้้ยืนื ต้้นเพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายดิินเค็็ม ส่ง่ เสริิมการพััฒนาพื้้�นที่่ดิ� นิ เค็็มแบบบููรณาการในพื้้�นที่่ลุ่่�มน้ำ
� ำ��ย่อ่ ย ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่จำ� ำ�นวน ๓๖,๘๕๐ ไร่่
พััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพพื้้�นที่่ดิ� นิ เปรี้้�ยวทุ่่�งรัังสิิต เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปรัับปรุงุ แก้้ไขดิินเปรี้้�ยว ให้้มีีสภาพเหมาะสม สามารถ
ทำำ�นา ปลููกไม้้ผลและไม้้ยืืนต้้น ให้้ได้้ผลผลิิตสููงขึ้้�น โดยการใช้้วััสดุุปรัับปรุุงดิิน (ปููนเพื่่�อการเกษตร) ร่่วมกัับการใช้้พืืชปุ๋๋�ยสด 
ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�จำำ�นวน ๓,๕๕๐ ไร่่ และ (๗) ส่่งเสริิมการไถกลบและการผลิิตปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เพื่่�อป้้องกัันหมอกควัันไฟในพื้้�นที่่�
เกษตรภาคเหนืือ ในพื้้�นที่่� ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ ลำำ�พูนู  ลำำ�ปาง แม่่ฮ่อ่ งสอน น่่าน พะเยา เชีียงราย แพร่่ และ
ตาก โดยปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้ดำำ�เนิินการไถกลบ ๗๐,๐๐๐ ไร่่ และผลิิตปุ๋๋�ยหมััก ๓,๖๔๕ ตััน ส่่วนในปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีเป้้าหมาย ในการไถ ๖๐,๐๐๐ ไร่่ และผลิิตปุ๋๋�ยหมััก ๓,๕๐๐ ตััน (กรมพััฒนาที่่�ดิิน, ๒๕๖๔)
๒.๑.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่ดิ่� นิ ด้้านทรััพยากรดิิน พบว่่า สถานการณ์์ทรััพยากรดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบดิินที่่มี� ีศัักยภาพ
สำำ�หรัับการเกษตร คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๖.๓๕ ของเนื้้�อที่่�ประเทศ ส่่วนใหญ่่มีีความอุุดมสมบููรณ์์ต่ำำ�� คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐.๘๓ ของ
เนื้้�อที่่�ประเทศ และพบดิินที่่�มีีศัักยภาพต่ำำ��สำำ�หรัับการเกษตรที่่�เกิิดตามธรรมชาติิ คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๘.๗๑ ของเนื้้�อที่่�ประเทศ
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นดิินตื้้�น สำำ�หรัับปริิมาณการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒.๓๗ และปริิมาณ
การนำำ�เข้้าวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตร ลดลงร้้อยละ ๒๒.๕๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่่วนของการนำำ�เข้้าวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตร 
๓ ชนิิด  ได้้แก่่ ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์์ไพรีีฟอส ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้าลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่่�องจากมีีการจำำ�กััดการใช้้ไกลโฟเซต นอกจากนี้้� พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่่มีีการนำำ�เข้้าพาราควอตและคลอร์์ไพริิฟอส เนื่่�องจาก
มีีการยกเลิิกการใช้้ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน เมื่่�อเปรีียบเทีียบการนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีีและวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรในช่่วงเดืือน
มกราคม - มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กัับช่ว่ งเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า การนำำ�เข้้าปุ๋๋�ยเคมีี และวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตร
เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๓๗.๘๖ และ ๑๘๖.๓๒ ตามลำำ�ดับ สถ
ั านการณ์์การชะล้้างพัังทลายของดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ส่่วนใหญ่่
สููญเสีียดิินอยู่่�ในระดัับน้้อย พบกระจายครอบคลุุมเกืือบทุุกพื้้�นที่่� คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๕.๖๒ ของเนื้้�อที่่�ประเทศ สถานการณ์์
ภััยพิิบัติั ธิ รรมชาติิที่ส่่� ง่ ผลกระทบต่่อการใช้้ทรััพยากรดิินในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีพื้้น� ที่่เ� กษตรกรรมที่่ไ� ด้้รับั
ความเสีียหายจากภััยแล้้ง ๒.๓๓ ล้้านไร่่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากน้ำำ��ท่่วม
มีี ๑.๗๖ ล้้านไร่่ เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับด้า้ นการใช้้ที่ดิ่� นิ พบว่่า ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ การใช้้ที่ดิ่� นิ ส่่วนใหญ่่
ถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมมากที่่สุ� ด 
ุ โดยมีีเนื้้�อที่่� ๑๗๘.๗๔ ล้้านไร่่ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับช่ว่ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ พบว่่า
ประเภทการใช้้ที่ดิ่� นิ ที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงเนื้้�อที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ได้้แก่่ พื้้น� ที่่ชุ� มช
ุ นและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง พื้้�นที่่เ� กษตรกรรม และพื้้�นที่่แ� หล่่งน้ำำ��
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรดิินและการใช้้ที่ดิ่� นิ ได้้แก่่ การจััดทำำ�ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
การบริิหารจััดการที่่ดิ� นิ และทรััพยากรดิินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจััดทำำ�ประเด็็นยุุทธศาสตร์์สำำ�หรัับแผนปฏิิบัติั กิ าร
ด้้านการบริิหารจััดการที่่ดิ� นิ และทรััพยากรดิินของประเทศ ในช่่วงระยะเวลา ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การจััดทำ�ำ เป้้าหมาย
และตััวชี้้�วััดความสมดุุลของการจััดการทรััพยากรที่่�ดิิน การจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการโครงการเพื่่�อป้้องกัันการชะล้้างพัังทลาย
ของดิินระดัับลุ่่�มน้ำำ�� การส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้มีกี ารรัับรองพื้้�นที่่เ� พาะปลููกเกษตร
อิินทรีีย์์ ๗๑๕,๓๕๑.๒๒ ไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ การวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีปฏิิบััติิในการจััดการ
ซากบรรจุุภััณฑ์์วััตถุุอัันตรายทางการเกษตร การจััดระบบอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ�ด้
� ้วยวิิธีีกลและวิิธีีพืืชในพื้้�นที่่�ลุ่่�ม ที่�่ดอน ที่่�สููง
และพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิทางการเกษตรและเพิ่่�มพื้้�นที่่�กัักเก็็บน้ำำ��  การปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน การฟื้้�นฟููทรััพยากรดิิน
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�มีีปััญหาดิินเฉพาะพื้้�นที่่� การสาธิิตถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการพััฒนาที่่�ดิินให้้แก่่
หมอดิินอาสาและเกษตรกร การจััดตั้้�งธนาคารปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ (รููป  ๒.๘)
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ข้้อเสนอแนะ
๑) ควรบููรณาการเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิินของประเทศเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้การประเมิิน
สถานการณ์์ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่่�ดิินเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน และเพื่่�อให้้หน่่วยงานต่่างๆ รวมทั้้�งประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่่ายและใช้้ประโยชน์์ได้้
หน่่ ว ยงานรัั บผิิ ดช อบหลัั ก ได้้ แ ก่่ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่่� ดิิ น แห่่ ง ชาติิ กรมพัั ฒ นาที่่� ดิิ น
กรมวิิชาการเกษตร สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นักั งานปฏิิรูปที่
ู ดิ่� นิ เพื่่�อเกษตรกรรม กรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่
และพัันธุ์์�พืืช  กรมทรััพยากรธรณีี กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กรมที่่�ดิิน กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง และสำำ�นัักงาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน)
๒) ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพแก่่ประชาชนที่่�คืืนถิ่่�นกลัับสู่่�ภาคเกษตรกรรมอัันเกิิดจากวิิกฤต
โรคโควิิด 19 และปฏิิรูปร
ู ะบบเกษตรกรรม ที่่ส่� ว่ นใหญ่่เน้้นการผลิิตเชิิงเดี่่ย� วเพื่่�อผลิิตวัตถุ
ั ดิุ บร
ิ าคาถููกไปสู่่�ระบบเกษตรผสมผสาน
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความมั่่�นคงทางอาหารมากขึ้้�น เพื่่�อลดปััญหาการใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืชในระยะยาว และเพื่่�อ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงรัับมืือยุุคหลัังโรคโควิิด  19
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมพััฒนาที่่�ดิิน กรมวิิชาการเกษตร และกรมส่่งเสริิมการเกษตร
๓) กำำ�หนดมาตรการการใช้้ที่่�ดิินในพื้้�นที่่�ชุุมชน และพื้้�นที่่�เกษตรกรโดยรอบพื้้�นที่่�เปราะบาง เช่่น พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� 
โดยควบคุุมการปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��  ควบคุุมการใช้้ที่่�ดิินเพื่่�อการเกษตร  เพื่่�อป้้องกััน สารเคมีีปนเปื้้�อนลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�� 
โดยการกำำ�หนดเขตการใช้้ที่่�ดิินในพื้้�นที่่�เปราะบาง โดยบููรณาการความร่่วมมืือ กัับการวางผัังเมืืองรวมของกรมโยธาธิิการและ
ผัังเมืือง ตามกฎกระทรวงใช้้บัังคัับผัังเมืืองรวมแต่่ละแห่่ง
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมพััฒนาที่่�ดิิน กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รูปที่ ๒.๘ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรัพยากรดิน
และการใช้ที่ดิน
ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
การตอบสนอง (Response: R)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว และการเกษตร
- การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
- การคืนถิ่นภาคการเกษตร
จากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- การใชปุยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรที่เปนวัตถุอันตราย
- การพัฒนาสินคาเกษตรที่มีมูลคาสูง
(High Value)
- ความตองการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และเปนพื้นที่ทํากิน

สถานการณ์ (State: S)
- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน
สวนใหญอยูในระดับตํ่า
- การชะลางพังทลายของดินสวนใหญ
อยูในระดับนอย
- การนําเขาปุยเคมีเพิ่มขึ้นแตการนําเขา
และวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลง
- การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินสวนใหญ
เปนพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสรางมากขึน้
- ภัยพิบตั ทิ างการเกษตร ไดแก ภัยแลงลดลง
นํ้าทวมเพิ่มขึ้น และดินถลมคงที่
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- จัดทําประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด
ของการจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อกําหนด
มาตรการการจัดการดินเสือ่ มโทรมในระดับพืน้
- จัดทําแผนบริหารจัดการโครงการชะลาง
พังทลายของดินระดับลุมนํ้า
- ดําเนินการลดการใชสารเคมี/วัตถุอันตราย
โดยขับเคลือ่ นและพัฒนาเกษตรอินทรีย วิจยั
และพัฒนาเพื่อกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติในการจัดการซากบรรจุภัณฑ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
- จัดระบบอนุรักษดินและนํ้าดวยวิธีกลและ
วิธีพืชในพื้นที่ลุม ที่ดอน ที่สูง และพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดภัยพิบัติทางการเกษตร

ผลกระทบ (Impact: I)
- ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
- ประสิทธิภาพในการผลิตของดินลดลง
รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรลดลง
- สารเคมีอนั ตรายทางการเกษตรตกคาง
ในพืช สัตว และสิ่งแวดลอม
- สุขภาพของเกษตรกรและประชาชน
จากผลการใชสารเคมีอันตรายทาง
การเกษตรและการบริโภคอาหาร
ที่ไมปลอดภัย

๒.๒ ทรััพยากรแร่่
๒.๒.๑ สถานการณ์์
แร่่เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิชนิิดหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศและเป็็นวััตถุุดิิบพื้้�นฐาน
ของอุุตสาหกรรมทั้้�งต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� พ.ศ. ๒๕๖๔ พบทรััพยากรแร่่มากกว่่า ๔๐ ชนิิด ครอบคลุุมพื้้น� ที่่� ๙๙,๗๓๐
ตารางกิิโลเมตร (๖๐ ล้้านไร่่) หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๑๙.๔๔ ของเนื้้�อที่่�ประเทศ ปริิมาณทรััพยากรแร่่ทั้้�งหมดรวมประมาณ
๒๗ ล้้านล้้านเมตริิกตััน ประเมิินมููลค่่าแร่่เบื้้�องต้้นรวมมากกว่่า ๔๐,๐๐๐ ล้้านล้้านบาท ทรััพยากรแร่่ของประเทศไทย
มีีการกระจายตััวอยู่่�ทั่่�วทุุกภาคของประเทศ โดยจำำ�แนกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป็็น ๙ กลุ่่�ม ได้้แก่่ แร่่เชื้้�อเพลิิงและพลัังงาน
หิิ น อุุ ตส าหกรรมและหิิ น ประดัั บ  แร่่ เ พื่่� อ อุุ ตส าหกรรมซีีเมนต์์ โลหะมีีค่่ า โลหะพื้้� น ฐาน เหล็็ ก และโลหะผสมเหล็็ ก
แร่่อุุตสาหกรรมเซรามิิก แร่่อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ และโลหะเบาและแร่่หายาก เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายชนิิดแร่่ พบว่่า แร่่เกลืือหิิน
มีีมากที่่�สุุดประมาณ ๑๘ ล้้านล้้านเมตริิกตััน รองลงมา ๖ อัันดัับ  ได้้แก่่ (๑) หิินปููนเพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้างประมาณ ๖.๒
เเสนล้้านเมตริิกตััน (๒) หิินปููนเพื่่อ� อุุตสาหกรรมซีีเมนต์์ประมาณ ๑.๖ เเสนล้้านเมตริิกตััน (๓) หิินปููนเพื่่อ� อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ ประมาณ
๖ แสนล้้านเมตริิกตััน (๔) แร่่โพแทชประมาณ ๔ แสนล้้านเมตริิกตััน (๕) หิินทรายประมาณ ๒.๖ แสนล้้านเมตริิกตััน และ
(๖) หิินแกรนิิตประมาณ ๑.๖ แสนล้้านเมตริิกตััน (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
จากระบบฐานข้้ อมูู ลประทานบัั ตรของกรมอุุ ตสาหกรรมพื้้� นฐานและการเหมืื องแร่่ โดยฝ่่ ายควบคุุ มสััมปทาน
กองบริิการงานอนุุญาต (ณ เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔) พบว่่า มีีการอนุุญาตประทานบััตรทั้้�งสิ้้�น ๙๒๐ แปลง ลดลงจาก
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๓) ที่่�มีีจำำ�นวน ๙๓๙ แปลง โดยมีีการกระจายตััวอยู่่�ในภาคกลาง จำำ�นวน ๓๒๓ แปลง
ภาคเหนืือ จำำ�นวน ๑๖๙ แปลง ภาคใต้้ จำ�ำ นวน ๑๔๒ แปลง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จำำ�นวน ๑๒๐ แปลง ภาคตะวัันออก
จำำ�นวน ๙๐ แปลง และภาคตะวัันตก จำำ�นวน ๗๖ แปลง ซึ่่�งจำำ�แนกออกเป็็น (๑) ประทานบััตรที่่�มีีอายุุและเปิิดดำำ�เนิินการ 
จำำ�นวน ๘๘๓ แปลง (๒) ประทานบััตรที่่�มีีอายุุ แต่่อยู่่�ระหว่่างการต่่ออายุุ จำำ�นวน ๔ แปลง (๓) ประทานบััตรที่่�มีีอายุุ
แต่่ขอคืืนสิิทธิิการทำำ�เหมืือง จำำ�นวน ๑๔ แปลง และ (๔) ประทานบััตรที่สิ้้่� น� อายุุ จำำ�นวน ๑๙ แปลง (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐาน
และการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
ในช่่ ว งระหว่่ า งเดืื อ นมกราคม ๒๕๖๓ - เดืื อ นมิิ ถุุ น ายน ๒๕๖๔ มีี ก ารอนุุ ญ าตประทานบัั ตรทั้้� ง หมด จำำ� นวน
๕๔ แปลง ซึ่่�งจำำ�แนกตามรายภาคได้้ดัังนี้้� (๑) ภาคกลาง จำำ�นวน ๑๑ แปลง (๒) ภาคเหนืือ จำำ�นวน ๕ แปลง (๓) ภาคใต้้
จำำ� นวน ๑๑ แปลง (๔) ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืื อ  จำำ� นวน ๙ แปลง (๕) ภาคตะวัั น ออก จำำ� นวน ๕ แปลง และ
(๖) ภาคตะวัันตก จำำ�นวน ๑๓ แปลง โดยเป็็นชนิิดแร่่ หิินอุุ ตสาหกรรมชนิิ ดหิินปููนเพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง จำำ�นวน
๒๙ แปลง หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินบะซอลต์์เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง จำำ�นวน ๓ แปลง หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินทราย
เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง จำำ�นวน ๒ แปลง หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินแกรนิิตเพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง จำำ�นวน ๑ แปลง
หิินประดัับชนิิดหิินแกรนิิต จำ�ำ นวน ๑ แปลง แร่่ยิิปซััมและแอนด์์ไฮไดรต์์ จำำ�นวน ๖ แปลง แร่่ดิินขาว จำำ�นวน ๒ แปลง
แร่่ฟลููออไรต์์ จำำ�นวน ๑ แปลง แร่่แบไรต์์ จำำ�นวน ๑ แปลง แร่่บอลเคลย์์ จำำ�นวน ๑ แปลง แร่่ทรายแก้้วจำำ�นวน ๕ แปลง
และดิินอุุตสาหกรรมชนิิดดิินซีีเมนต์์ จำำ�นวน ๒ แปลง (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
สำำ� หรัั บปริิ ม าณและมูู ล ค่่ า การผลิิ ต  การใช้้ การนำำ� เข้้ า และการส่่ ง ออกทรัั พ ยากรแร่่ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า
การผลิิตแร่่มีีปริิมาณรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ ๒๔๓.๒๗ ล้้านเมตริิกตััน คิิดเป็็นมููลค่่าแร่่รวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ ๗๐,๗๐๘ ล้้านบาท
ซึ่่�งแร่่ที่่�มีีปริิมาณการผลิิตสููงสุุดคืือ หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง รองลงมาคืือ หิินอุุตสาหกรรม
ชนิิดหิินปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมซีีเมนต์์ และหิินอุุตสาหกรรมชนิิดหิินแกรนิิต  เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง การใช้้แร่่มีีปริิมาณ
รวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ ๒๓๔.๐๒ ล้้านเมตริิกตััน คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น ๖๖,๑๘๓ ล้้านบาท ซึ่่�งชนิิดแร่่ที่่�มีีปริิมาณการใช้้สููงสุุด
คืือ หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหินิ ปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง รองลงมาคืือ หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหินิ ปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมซีีเมนต์์
และถ่่านหิินลิิกไนต์์ การนำำ�เข้้าแร่่มีีปริิมาณรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ ๒๕.๓๗ ล้้านเมตริิกตััน คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น ๕๖,๘๔๓
ล้้านบาท ซึ่่�งแร่่ที่่�มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงสุุด คืือ ถ่่านหิินสำำ�หรัับนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง รองลงมาคืือ ถ่่านหิินบิิทููมิินััส  และ
แอนทราไซต์์ ตามลำำ�ดับ 
ั การส่่งออกแร่่มีีปริิมาณรวมทั้้�งสิ้้น� ประมาณ ๘.๙๖ ล้้านเมตริิกตััน คิิดเป็็นมููลค่่าแร่่รวมทั้้�งสิ้้น� ๑๑,๙๐๗
ล้้านบาท ซึ่่�งแร่่ที่่�มีีปริิมาณการส่่งออกสููงสุุดคืือ แร่่ยิิปซััม รองลงมาคืือ แร่่โดโลไมต์์ และแร่่แอนไฮไดรต์์
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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เมื่่อ� เปรีียบเทีียบปริิมาณและมููลค่่าการผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกแร่่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ กัับ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า
ปริิมาณการผลิิต การใช้้ และการส่่งออกแร่่ ลดลงร้้อยละ ๒.๒๑ ๒.๗๘ และ ๑๓.๐๙ ตามลำำ�ดับ 
ั ยกเว้้นปริิมาณการนำำ�เข้้าแร่่ เพิ่่มขึ้้
� น� ร้้อยละ
๗.๑๘ สำำ�หรัับมูลู ค่่าการผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกแร่่ ลดลงร้้อยละ ๑.๗๒ ๔.๘๖ ๘.๖๐ และ ๑๐.๑๔ ตามลำำ�ดับ ทั้้
ั ง� นี้้�
เมื่่อ� พิิจารณาปริิมาณทรััพยากรแร่่ในช่่วง ๖ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา พบว่่า ปริิมาณการผลิิตและการส่่งออกมีีแนวโน้้มลดลง ส่่วนปริิมาณการใช้้และการนำำ�
เข้้ามีแี นวโน้้มค่อ่ นข้้างคงที่่� และเมื่่อ� พิิจารณามููลค่่าทรััพยากรแร่่ในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา พบว่่า มููลค่่าการผลิิต การใช้้ และการนำำ�เข้้าแร่่
มีีแนวโน้้มเพิ่่มขึ้้
� น� ในขณะที่่มู� ลู ค่่าการส่่งออกแร่่มีแี นวโน้้มลดลง (รููปที่�่ ๒.๙ และ ๒.๑๐) (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๙ ปริิมาณการผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกทรััพยากรแร่่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
๓๐๕

๒๙๖.๑๗

๒๗๔.๐๖

๒๕๑.๑๖

๒๖๑.๔๙

๒๔๒.๙๗

๒๔๓.๓๒

๒๔.๓๔

๒๖.๙๐

ปริมาณเเร (ลานเมตริกตัน)

๒๕๕
๒๔๓.๘๕

๒๓๑.๔๗

๒๐๕

๒๔๘.๗๖

๒๔๓.๒๗

๒๔๐.๗๓

๒๓๔.๐๒

๑๕๕
๑๐๕
๕๕

๕๐.๙๖

๓๖.๕๓

๑๐.๑๐
ป (พ.ศ.)
๒๕๖๐

๒๓.๑๘

๒๓.๓๖

๕

๒๕๕๙

๒๕๕๘

การใช

การผลิต

๙.๘๗

๒๓.๖๗
๑๐.๓๑

๒๕๖๑

๒๕๖๒

การนำเขา

๒๕.๓๗
๘.๙๖
๒๕๖๓

การสงออก

ที่่�มา: กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ (๒๕๖๔)

รููปที่่� ๒.๑๐ มููลค่่าการผลิิต การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกทรััพยากรแร่่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๑๐๐,๐๐๐
๘๗,๗๔๗

มูลคาเเร (ลานบาท)

๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๗๗,๑๙๙ ๗๗,๐๘๒ ๗๑,๙๔๗
๗๐,๗๐๘
๗๒,๘๒๐
๗๘,๐๕๑ ๗๖,๙๙๓
๖๔,๑๘๓ ๖๓,๖๓๐
๗๐,๘๗๗ ๖๙,๕๖๗
๕๙,๘๑๕ ๖๑,๒๖๕ ๖๐,๗๒๔
๖๖,๑๑๐
๖๑,๙๗๘
๖๖,๑๘๓
๖๒,๑๙๐
๕๙,๑๕๘ ๖๒,๙๐๐ ๕๕,๕๑๔
๕๗,๘๗๔
๕๖,๘๔๓
๕๒,๘๘๘
๕๓,๓๔๔ ๕๔,๕๓๓
๕๐,๑๕๒ ๕๑,๒๖๑
๒๙,๒๒๒ ๓๐,๐๖๗ ๒๗,๙๙๕

๒๔,๗๕๗

๒๐,๐๐๐
๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

การผลิต

๒๕๕๗
การใช

ที่่�มา: กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ (๒๕๖๔)

92

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๑๗,๔๓๖ ๒๐,๑๔๐

๑๒,๘๗๙ ๑๒,๘๙๕ ๑๓,๒๕๐ ๑๑,๙๐๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป (พ.ศ.)
การนำเขา

๒๕๖๑

๒๕๖๒

การสงออก

๒๕๖๓

ประเทศไทยมีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้ อ งนำำ� เข้้ า แร่่ บ างชนิิ ดที่่� ไ ม่่ ส ามารถผลิิ ต เองได้้ ห รืื อ ผลิิ ต ได้้ แ ต่่ ยัั ง ไม่่ เ พีียงพอจาก
ต่่างประเทศ โดยกลุ่่�มแร่่เชื้้�อเพลิิงมีีปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงที่่�สุุด  ได้้แก่่ ถ่่านหิินชนิิดอื่่�นๆ ถ่่านหิินบิิทููมิินััส  และแอนทราไซต์์
โดยนำำ�เข้้าจากอิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย และเวีียดนาม ส่่วนแร่่อโลหะที่่�มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงสุุด คืือ หิินฟลิินต์์ โดยนำำ�เข้้า
จากสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว สำำ�หรัับการส่่งออกสิินค้้าแร่่ของไทยมีีทั้้�งการส่่งออกในรููปแร่่ดิิบบางชนิิด
ที่่ผ� ลิิตได้้มากเกิินกว่่าความต้้องการภายในประเทศ เช่่น แร่่ยิปซั
ิ ม 
ั แร่่โซเดีียมเฟลด์์สปาร์์ เป็็นต้้น และการนำำ�เข้้าแร่่ดิบม
ิ าเพิ่่�มมูลู ค่่า
ก่่อนส่่งออก คืือ โลหะดีีบุุก ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าแร่่ที่่�มีีมููลค่่าการส่่งออกสููงสุุดด้้วย ในส่่วนของแร่่ที่่�มีีปริิมาณการส่่งออกมากที่่�สุุด
คืือ ยิิปซััม ตลาดส่่งออกที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย และเวีียดนาม (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่,
๒๕๖๔)
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ส่่งผลกระทบให้้เกิิดการชะลอตััวของการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ทั่่�วโลก และกระทบกัับธุุรกิิจในหลายภาคส่่วน โดยส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ในระดัับปานกลาง โดยทำำ�ให้้ราคา
วััตถุดิุ บิ แร่่ในตลาดโลกลดลง เนื่่�องจากความต้้องการใช้้งานแร่่ลดลง อีีกทั้้�งในมาตรการป้้องกัันการแพร่่กระจายของไวรััส ทำำ�ให้้
มีกี ารประกาศปิิดเหมืืองชั่่ว� คราวในหลายประเทศ กระทบต่่อปริิมาณการผลิิตแร่่ในตลาดโลก เช่่น ทองแดง เหล็็ก แพลตทิินัม 
ั
และถ่่านหิิน เป็็นต้้น แต่่ไม่่กระทบต่่ออุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ของไทยมากนััก เนื่่�องจากประเทศไทยไม่่มีีเหมืืองแร่่ขนาดใหญ่่
ที่่�ผลิิตแร่่เพื่่�อส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ อีีกทั้้�งรายได้้ของภาคเหมืืองแร่่ของไทยไม่่ได้้พึ่่�งพาการส่่งออกเป็็นหลััก แร่่ที่่�ผลิิตได้้
ส่่วนใหญ่่ถููกใช้้ในประเทศ อย่่างไรก็็ตาม อาจส่่งผลให้้ปริิมาณการส่่งออกมีีจำำ�นวนลดลง และขาดแคลนวััตถุุดิิบในระยะสั้้�น
เนื่่�องจากการปิิดประเทศในบางประเทศ (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
จากการรายงานของสำำ�นักั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เปิิดเผยว่่า ภาวะเศรษฐกิิจไทยในไตรมาสแรก
ของ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงร้้อยละ ๒๖ ปรัับตััวดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับการลดลงร้้อยละ ๔.๒ ในไตรมาสก่่อน แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย
พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ ๑.๕ - ๒.๕ ฟื้้น� ตััวอย่่างช้้าๆ จากการลดลงร้้อยละ ๖.๑ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีีปััจจััย
สนัับสนุุนจากแนวโน้้มการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก รวมถึึงแรงขัับเคลื่่�อนจากการใช้้จ่่ายของรััฐบาล
ซึ่่�งกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ประเมิินว่่าใน พ.ศ. ๒๕๖๕ เศรษฐกิิจไทยจะขยายตััวได้้ในระดัับร้้อยละ ๔.๖
การขยายตััวทางเศรษฐกิิจย่่อมส่่งผลกระทบไปยัังทุุกภาคส่่วนของระบบเศรษฐกิิจในประเทศ ซึ่ง่� รวมถึึงอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่
ซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมต้้นน้ำำ��และเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ โดยในส่่วนของการผลิิตแร่่สำ�ำ หรัับอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง
และอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น และจากข้้อมููลของศููนย์์วิิจััยกรุุงศรีี ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา รายงานว่่าใน พ.ศ.
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แนวโน้้มธุรกิ
ุ จิ วััสดุกุ่ อ่ สร้้างมีแี นวโน้้มกระเตื้้อ� งขึ้้น� ตามความต้้องการทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยมีีปััจจััยหนุุน
จากมููลค่่าการลงทุุนด้้านก่่อสร้้างโดยรวมในไทย คาดว่่าจะขยายตััวเฉลี่่ย� ร้้อยละ ๔.๙ - ๕.๒ ตามการลงทุุนโครงการขนาดใหญ่่
ของภาครััฐ โดยเฉพาะโครงการที่่เ� กี่่ย� วเนื่่�องกัับ Eastern Economic Corridors (EEC) รวมถึึงโครงการขยายเส้้นทางคมนาคม
ขนส่่งทางถนนและระบบรางทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้� การก่่อสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศััยภาคเอกชนมีีแนวโน้้มฟื้น้� ตััวตามทิิศทางเศรษฐกิิจ
รวมถึึงการส่่งออกวััสดุุก่่อสร้้างจะได้้รัับอานิิสงส์์จากการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจหลัังวิิกฤตโรคโควิิด  19 และการขยายตััวของ
การลงทุุนภาคก่่อสร้้างทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานและโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ในราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม ซึ่่ง� เป็็นตลาดหลััก คาดการณ์์ว่า่ ความต้้องการแร่่ในอนาคตน่่าจะมีแี นวโน้้ม
ฟื้้�นตััวดีีขึ้้�นในอีีก ๑ - ๒ ปีีข้้างหน้้า (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
๒.๒.๒ ผลกระทบ
ผลผลิิตแร่่ภายในประเทศแต่่ละปีีจะมีีมููลค่่าประมาณ ๗ หมื่่�นล้้านบาท อััตราค่่าภาคหลวงประมาณ ร้้อยละ ๔
ได้้ค่า่ ภาคหลวงเข้้ารััฐปีีละ ๓ พัันล้้านบาท นอกจากนี้้� ยังั มีีผลประโยชน์์พิเิ ศษที่่เ� หมืืองแร่่จะต้้องมอบให้้รัฐั และท้้องถิ่่น� ประมาณ
ร้้อยละ ๒ คิิดจากมููลค่่าแร่่ทั้้�งหมด ซึ่่�งจะจััดสรรให้้ชุุมชน ร้้อยละ ๕๐ และรััฐบาล ร้้อยละ ๕๐ (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐาน
และการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔) และเนื่่�องจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ไม่่สามารถเลืือกสถานที่่ตั้้� ง� ได้้ จึงึ จำำ�เป็็นต้้องมีีพิิจารณา
ผลกระทบด้้านต่่างๆ ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมเหมืืองแร่่ และการวางแผนฟื้้�นฟููภายหลัังทำำ�เหมืืองอย่่างเหมาะสม
โดยมีีผลกระทบที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ (๑) ผลกระทบต่่อภููมิิประเทศ จากการปรัับสภาพพื้้�นที่่�ให้้เหมาะสมต่่อการทำำ�เหมืืองในระยะ
รายงานสถานการณ์์คุณ
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เตรีียมการทำำ�เหมืือง รวมถึึงลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศที่่จ� ะเปลี่่ย� นแปลงไปเป็็นขั้้น� บัันไดตามพื้้�นที่่แ� ละทิิศทางการเดิินหน้้าเหมืือง (๒) ผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพอากาศที่่เ� กิิดจากการดำำ�เนิินการต่่างๆ เช่่น การเจาะรููระเบิิดหน้้าเหมืือง การตัักแร่่ การระเบิิดแร่่ การโม่่บด ย่อ่ ยหิิน
และการขนส่่งแร่่ เป็็นต้้น (๓) ผลกระทบด้้านเสีียงและแรงสั่่�นสะเทืือน จากการใช้้วััตถุุระเบิิดเพื่่�อผลิิตแร่่ของโครงการ และ
การทำำ�งานของเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้ในการทำำ�เหมืืองของโครงการ ได้้แก่่ รถขุดุ แบ็็คโฮ รถตัักล้้อยาง รถเจาะระเบิิดไฮดรอลิิค
เครื่่อ� งเจาะกระแทก รถบรรทุุกเทท้้าย และรถบรรทุุกน้ำำ�� (๔) ผลกระทบต่่อคุุณภาพน้ำำ�� ในช่่วงฤดููฝนอาจเกิิดปัญ
ั หาการชะล้้าง
ผิิวดิิน ส่่งผลให้้เกิิดการพััดพาตะกอนลงไปรบกวนในพื้้�นที่่ที่� น้ำ่� ำ��ไหลผ่่าน (๕) ผลกระทบด้้านทััศนีียภาพ จากลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากกิิจกรรมการทำำ�เหมืืองซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบด้้านการมองเห็็นต่่อประชาชนบริิเวณใกล้้เคีียง และ
(๖) ผลกระทบด้้านคมนาคม ในด้้านสภาพเส้้นทางที่่�เสีียหายจากรถบรรทุุกแร่่มีีน้ำำ��หนัักมาก ด้้านอุุบััติิเหตุุ ที่่�เกิิ ดจาก
ความประมาทของผู้้�ขัับขี่่�รถบรรทุุกหรืือการขัับรถเร็็วเกิินกว่่าที่่กำ� �ำ หนด และด้้านปริิมาณการจราจรที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� จากการขนส่่งแร่่
ทำำ�ให้้ผู้้�ร่ว่ มใช้้เส้้นทางขาดความคล่่องตััวในการสััญจรไปมา (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
การประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ ทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ เช่่น บริิเวณหน้้าพระลาน จัังหวััดสระบุุรีี  ซึ่่�งมีีปริิมาณ
ฝุ่่�นละอองเกิินค่่ามาตรฐานอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี โดย พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ฝุ่่�นละออง PM10 ค่่าเฉลี่่�ยรายปีี ๑๐๗ ไมโครกรััมต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัั มต่่อลููกบาศก์์เมตร) เกิินค่่ามาตรฐาน ๙๒ วััน สำำ�หรัับปริิมาณฝุ่่�นละออง
PM2.5 ค่่าเฉลี่่�ยรายปีี ๓๒ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๒๕ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) อย่่างไรก็็ตาม
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้แนวโน้้มปัญั หาฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่ตำ� �บ
ำ ลหน้้าพระลาน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดสระบุุรีี  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่่มีีค่่าเกิินมาตรฐาน ทั้้�งนี้้� ยัังคงต้้องมีีมาตรการควบคุุมและแก้้ไข
ปััญหาอย่่างเข้้มข้้น (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)
๒.๒.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรแร่่ ดัังนี้้�
๑) การขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการทรััพยากรแร่่
(๑) จััดประชุุมสัมม
ั นาเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
ของหน่่วยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ๔ พื้้�นที่่� ได้้แก่่ จัังหวััดนครราชสีีมา เลย ตาก และราชบุุรีี  อยู่่�ระหว่่างการเสริิมสร้้าง
ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การแร่่ แ ก่่ ปร ะชาชนทั่่� ว ไป ส่่ ง เสริิ ม การมีีส่่ ว นร่่ ว มของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในการจัั ดทำำ�
แผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ฉบัับถััดไป และส่่งเสริิมการดำำ�เนิินกิิจการเหมืืองแร่่ตามหลัักธรรมาภิิบาลและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม “Green and Smart Mining” (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
(๒) คณะกรรมการนโยบายบริิ ห ารจัั ด การแร่่ แ ห่่ ง ชาติิ มีีมติิ ใ นการประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� ๑/๒๕๖๔ ดัั ง นี้้�
(๒.๑) เห็็นชอบ (ร่่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการแร่่แห่่งชาติิ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การมีีส่่วนร่่วมของภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริิหารจััดการแร่่ โดยลงวัันที่่� ๑๗ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา
เล่่ ม  ๑๓๘ ตอนพิิเศษ ๑๖๘ ง หน้้า ๒๙ วัันที่่� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒.๒) เห็็นชอบการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
ด้้านกิิจกรรมเหมืืองแร่่ที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและมีีธรรมาภิิบาล โดยมีีคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการแร่่แห่่งชาติิ
ที่่� ๑/๒๕๖๔ เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการด้้านกิิจกรรมเหมืืองแร่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและมีีธรรมาภิิบาล ลงวัันที่่� ๑๗
มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ เพื่่�อดำำ�เนิินการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ผลิิตและภาคอุุตสาหกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านแร่่มีกี ารดำำ�เนิินกิิจการที่่เ� ป็็นมาตรฐาน
และมุ่่�งเน้้นการประกอบการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และสุุขภาพของประชาชน (๒.๓) เห็็นชอบการปรัับปรุุงคำำ�สั่่�ง
แต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแนวทางและมาตรการการบริิหารจััดการหิินอุุตสาหกรรม โดยมีีคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการแร่่แห่่งชาติิ ที่่� ๒/๒๕๖๔ เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแนวทางและมาตรการการบริิหารจััดการ
หิินอุุตสาหกรรม ลงวัันที่่� ๑๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่� เสนอแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิิบััติิการการบริิหาร
จััดการหิินอุุตสาหกรรม รวมถึึงการรองรัับโครงการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่ของภาครััฐให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
ยุุทธศาสตร์์ และแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ และเสนอกลไกการตััดสิินการนำำ�หิินอุุตสาหกรรมมาใช้้ประโยชน์์ในแต่่ละ
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ช่่วงเวลาให้้เหมาะสมกัับกลไกทางเศรษฐศาสตร์์ (๒.๔) เห็็นชอบ (ร่่าง) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
เรื่่� อ ง กำำ� หนดพื้้� น ที่่� ใ นท้้ อ งที่่� อำำ� เภอเมืื อ งพัั ง งา อำำ� เภอคุุ ร ะบุุ รีี อำำ� เภอตะกั่่� ว ป่่ า  อำำ� เภอกะปง อำำ� เภอท้้ า ยเหมืื อ ง
และอำำ�เภอตะกั่่�วทุ่่�ง จัังหวััดพัังงา ให้้เป็็นเขตสำำ�หรัับดำำ�เนิินการสำำ�รวจ การทดลอง การศึึกษา หรืือการวิิจััยเกี่่�ยวกัับแร่่
(๒.๕) เห็็นชอบ (ร่่าง) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม  เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของประชาชนสำำ�หรัับการทำำ�เหมืือง (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. .... (๒.๖) เห็็นชอบ (ร่่าง) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม
เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชนสำำ�หรัับการประกอบโลหกรรม
(ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. .... (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
๒) การสำำ�รวจและประเมิินสถานภาพทรััพยากรแร่่
จััดทำำ�ข้อ้ มููลพื้้�นที่่ศั� กั ยภาพแร่่ ๑๓ ชนิิด  ได้้แก่่ หินิ ปููน หิินดิินดาน ยิิปซัม 
ั เฟลด์์สปาร์์ ควอตซ์์ บอลล์์เคลย์์
หิินแกรนิิต หินิ อ่่อน หิินทราย แบไรต์์ ทรายแก้้ว หิินบะซอลต์์ และรััตนชาติิ ในพื้้�นที่่� ๓๗ จัังหวััด มีเี นื้้�อที่่ร� วม ๑๐.๓๒ ล้้านไร่่
และสามารถกำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการทำำ�เหมืืองรวม ๔.๒๒ ล้้านไร่่ ซึ่่�งนำำ�เสนอเพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการกำำ�หนด
เขตแหล่่งแร่่ เพื่่�อทำำ�เหมืืองแร่่หรืือตััดสินิ ใจเชิิงนโยบายต่่อไป และอยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�ข้อ้ มููลพื้้�นที่่ศั� กั ยภาพแร่่และพื้้�นที่่ศั� กั ยภาพ
ในการทำำ�เหมืืองของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมซีีเมนต์์ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเซรามิิก กลุ่่�มหิินประดัับ  กลุ่่�มหิินอุุตสาหกรรม และ
กลุ่่�มแร่่อุตส
ุ าหกรรมอื่่�นๆ ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่ดำ� ำ�เนิินการทั่่�วประเทศ (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๓) การส่่งเสริิมเทคโนโลยีีรีีไซเคิิลของเสีียเป็็นแหล่่งทรััพยากรทดแทน
การพััฒนาเทคโนโลยีีรีีไซเคิิลขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์และประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีแต่่งแร่่ด้ว้ ยการออกแบบและพััฒนา
เครื่่อ� งคััดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Machine) เพื่่�อบดย่่อยและคััดแยกส่่วนประกอบต่่างๆ จากซากแผงวงจร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลในขั้้�นตอนต่่อไป นัับเป็็นเครื่่�องจัักรต้้นแบบสมััยใหม่่เครื่่�องแรกในประเทศไทย
โดยสามารถแยกส่่วนประกอบต่่างๆ ในซากแผงวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยกระบวนการที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ได้้แก่่ โลหะที่่ไ� ม่่ติดิ แม่่เหล็็ก (เช่่น ทองแดง ดีีบุุก ทองคำำ� เงิิน อะลููมิเิ นีียม) โลหะที่่ติ� ดิ แม่่เหล็็ก (เช่่น เหล็็ก และ
นิิกเกิิล) และส่่วนประกอบที่่ไ� ม่่ใช่่โลหะ (เช่่น Epoxy Resin และ Fiberglass เป็็นต้้น) ซึ่ง่� วััตถุดิุ บทั้้
ิ ง� หมดนี้้�สามารถนำำ�กลัับมา
สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดประโยชน์์ได้้ใหม่่ และได้้ดำำ�เนิินการถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีีให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ นัักลงทุุน และผู้้�สนใจ
เฉลี่่�ยปีีละมากกว่่า ๓๐๐ ราย สามารถยกระดัับผู้้�ประกอบการ (Level Up) และสร้้างธุุรกิิจใหม่่ (Startup) ก่่อให้้เกิิดมููลค่่า
เพิ่่�มในประเทศจากการลงทุุนหรืือการใช้้ประโยชน์์จากของเสีียประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ ล้้านบาทต่่อปีี ไม่่นัับรวมมููลค่่า
ทางเศรษฐศาสตร์์ที่เ�่ กิิดขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นขยะหรืือของเสีียเป็็นแหล่่งทรััพยากรทดแทนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของประเทศ ซึ่ง�่ เป็็นการลดปััญหา
มลพิิษต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและชุุมชน สนัับสนุนุ การขัับเคลื่่อ� นสู่่�สัังคมไร้้ขยะ (Zero Waste Society) และมุ่่�งสู่่� Circular Economy
(กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
นอกจากนี้้� ภาครััฐได้้สนับสนุ
ั นุ งบประมาณเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการลงทุุนมากกว่่า ๕๖๐ ล้้านบาท เพื่่�อสร้้าง
อุุตสาหกรรมรีีไซเคิิลเศษโลหะสีีเขีียว ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีการรีีไซเคิิลขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เผยแพร่่ต่่อหน่่วยงานต่่างๆ
พร้้อมจััดทำำ�คู่่�มือื การประเมิินประสิิทธิิภาพการประยุุกต์์ใช้้หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในองค์์กร (Circular Economy Performance
Assessment Guidebook) และระบบการประเมิินด้้วยตนเอง (Circular Economy Performance Assessment System:
CEPAS) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการสามารถพััฒนาและยกระดัับสู่่�องค์์กรที่่�มีีกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นเลิิศอย่่างเป็็นระบบ 
และเป็็นรููปธรรมที่่�ชััดเจน (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
๔) การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการบริิหารจััดการแร่่
การสำำ�รวจพื้้น� ที่่ปร
� ะทานบััตรเหมืืองแร่่ที่ส�่ ามารถใช้้เป็็นแหล่่งน้ำำ�� ได้้ ทั้้ง� ในเหมืืองเก่่าและเหมืืองที่่ดำ� �ำ เนิินการอยู่่� 
๒๓๘ แปลง จำำ�นวน ๓๖ แห่่ง พบว่่า มีีปริิมาณน้ำำ��รวม ๑๖๖.๐๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่่�งสามารถส่่งน้ำำ��ให้้แก่่ชุุมชนใกล้้เคีียง
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาภััยแล้้งให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียงได้้ ซึ่ง่� หากองค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่น� มีงี บประมาณในการดำำ�เนิินการ
ไม่่เพีียงพอก็็สามารถประสานไปยัังอุุตสาหกรรมจัังหวััด  เพื่่�อให้้กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่จัดสรร
ั งบประมาณ
จากเงิินบำำ�รุุงพิิเศษในการดำำ�เนิินการได้้ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้มีีการนำำ�น้ำำ��จากขุุมเหมืืองไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการอุุปโภค
และใช้้ในพื้้�นที่่เ� กษตรแล้้ว จำำ�นวน ๙ บ่่อเหมืือง มีีปริิมาณน้ำำ�� ๓๒.๒๓ ล้้านลููกบาศก์์เมตร โดยพบว่่ายัังมีีอุุปสรรค เช่่น ประชาชน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ยัังขาดความรู้้� ความเข้้าใจในการนำำ�น้ำำ��มาใช้้ประโยชน์์ เนื่่�องจากประชาชนบางส่่วนมีีความกัังวลเรื่่�องสารปนเปื้้�อนในน้ำำ��
จากขุุมเหมืือง ขุุมเหมืืองบางแห่่งตั้้ง� อยู่่�ห่่างไกลพื้้�นที่่ชุ� มช
ุ นและพื้้�นที่่เ� กษตร การขาดอุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือในการวััดปริมิ าณน้ำำ��และ
ตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ� 
� เป็็นต้้น (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
๕) การส่่งเสริิมความร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการให้้เป็็นเหมืืองแร่่ที่มีี่� ธรรมาภิิบาลและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
(๑) ส่่งเสริิมการพััฒนาเหมืืองหิินปููนสู่่�ความยั่่�งยืืน ๒ พื้้�นที่่� ในจัังหวััดสระบุุรีี  ได้้แก่่ “เขาวงโมเดล” และ
“แก่่งคอยโมเดล” และจััดทำำ�สื่่�อวีีดิิทััศน์์เผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�เหมืืองอย่่างมีีธรรมภิิบาลและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
(๒) ดำำ�เนิินงานโครงการปลููกป่่าและฟื้้น� ฟููพื้้น� ที่่ที่� ผ่่� า่ นการทำำ�เหมืืองแร่่ ในพื้้�นที่่ตำ� ำ�บลหััวเสืือ อำำ�เภอแม่่ทะ
จัังหวััดลำำ�ปาง ภายใต้้แผนงานโครงการส่่งเสริิมและพััฒนาพื้้�นที่่ปร
� ะกอบการทำำ�เหมืืองแร่่ให้้มีกี ารปรัับสภาพและใช้้ประโยชน์์
ในรููปแบบต่่างๆ ซึ่่�งดำำ�เนิินงานมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พื้้�นที่่�โครงการฯ มีีขนาดพื้้�นที่่�
๑๕๐ ไร่่ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้้ดำำ�เนิินงานปรัับสภาพพื้้�นที่่แ� ละปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อปรัับปรุงุ ภููมิทัิ ศั น์์ของพื้้�นที่่� โดยเป็็น
การปลููกป่่าแบบผสมผสานให้้แก่่ชุุมชน รวม ๑๓ ไร่่ จำำ�นวนต้้นไม้้ที่่�ปลููก จำำ�นวน ๖,๒๖๐ ต้้น และปล่่อยปลาตะเพีียนขาว
ในขุุมเหมืือง จำำ�นวน ๖,๐๐๐ ตััว และในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้ดำำ�เนิินงานปรัับสภาพพื้้�นที่่�และปลููกต้้นไม้้เพิ่่�มเติิม
ครอบคลุุมพื้้�นที่่ร� วม ๕๐ ไร่่ จำำ�นวนต้้นไม้้ที่่�ปลููก ๑๓,๒๗๑ ต้้น ทั้้�งนี้้� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้้กำำ�หนดแผน
งานเป็็นการดููแล บำำ�รุุงรัักษากล้้าไม้้ที่ปลู
่� ูกในพื้้�นที่่�โครงการฯ ทั้้�งหมด (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่, ๒๕๖๔)
๒.๒.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ ท รัั พ ยากรแร่่ ใ น พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า  ปริิ ม าณการผลิิ ต  การใช้้ และการส่่ ง ออกแร่่ ลดลงร้้ อ ยละ
๒.๒๑ ๒.๗๘ และ ๑๓.๐๙ ตามลำำ�ดัับ  ยกเว้้นการนำำ�เข้้าแร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๗.๑๘ ซึ่่�งแร่่ที่่�มีีปริิมาณการผลิิตและการใช้้สููงสุุด
คืือ หิินอุุตสาหกรรมชนิิดหินิ ปููน เพื่่�ออุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง แร่่ที่มี่� ีปริิมาณการนำำ�เข้้าสููงสุุด คือื  ถ่่านหิินสำำ�หรัับนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิง
และแร่่ที่่�มีีปริิมาณการส่่งออกสููงสุุดคืือ แร่่ยิิปซััม  ขณะที่่�มููลค่่าการผลิิต  การใช้้ การนำำ�เข้้า และการส่่งออกแร่่ ลดลงร้้อยละ
๑.๗๒ ๔.๘๖ ๘.๖๐ และ ๑๐.๑๔ ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� การประกอบกิิจการเหมืืองแร่่ในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ เดืือน
มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔) พบว่่า มีกี ารอนุุญาตประทานบััตรทั้้ง� สิ้้น� ๙๒๐ แปลง ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ เดืือนมิิถุนุ ายน ๒๕๖๓)
โดยเป็็นประทานบััตรประเภทที่่มี� อี ายุุและเปิิดดำำ�เนิินการมากที่่สุ� ด จำ
ุ ำ�นวน ๘๘๓ แปลง ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่ภ� าคกลางมากที่่สุ� ดุ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทการบริิหารจััดการแร่่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
โดยการประชุุมกับั หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมความเข้้าใจในการบริิหารจััดการแร่่ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป ส่่งเสริิม
กิิจกรรมเหมืืองแร่่ตามหลัักธรรมาภิิบาลและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม “Green and Smart Mining” การสำำ�รวจและ
ประเมิินศัักยภาพทรััพยากรแร่่ เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นที่่�ศัักยภาพแร่่สู่่�การตััดสิินใจเชิิงนโยบาย การส่่งเสริิมเทคโนโลยีีรีีไซเคิิล
ของเสีียเป็็นแหล่่งทรััพยากรทดแทน โดยใช้้ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์และประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีแต่่งแร่่ด้้วยการออกแบบและ
พััฒนาเครื่่�องคััดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Machine) การอััดฉีีดวงเงิินเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการลงทุุนมากกว่่า
๕๖๐ ล้้านบาท เพื่่�อสร้้างอุุตสาหกรรมรีีไซเคิิลเศษโลหะสีีเขีียว การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการบริิหารจััดการแร่่
โดยนำำ�น้ำำ��จากขุุมเหมืืองไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการอุุปโภคและใช้้ในพื้้�นที่่�เกษตรเพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาภััยแล้้ง รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการให้้เป็็นเหมืืองแร่่ที่มี�่ ธี รรมาภิิบาลและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยพััฒนาเหมืืองหิินปููนสู่่�ความยั่่�งยืืน
๒ พื้้�นที่่� ในจัังหวััดสระบุุรีี  ได้้แก่่ “เขาวงโมเดล” และ “แก่่งคอยโมเดล” (รููปที่่� ๒.๑๑)
ข้้อเสนอแนะ
  ๑) ศึึกษาหาแนวทางกำำ�หนดหรืือพิิจารณาการบริิหารจััดการแร่่อย่่างชััดเจนและเป็็นระบบ เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุล
ระหว่่างการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรแร่่อย่่างคุ้้�มค่่ากัับการสงวนรัักษาและอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และส่่งผลกระทบต่่อสัังคม 
สิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพน้้อยที่่สุ� ด 
ุ ลดความขััดแย้้งระหว่่างภาครััฐ เอกชน และประชาชน
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ กรมทรััพยากรธรณีี และสำำ�นักั งาน
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  ๒) ศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐาน (Baseline Data) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของประชาชน เพื่่�อสามารถ
ระบุุแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ แก้้ไขปััญหาในกรณีีมีีการร้้องเรีียน กำำ�หนดความเหมาะสมของการตั้้�งถิ่่�นฐานของประชาชน รวมทั้้�ง
กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันมลพิิษที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุ ตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ กรมควบคุุ มมลพิิษ และ
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
รููปที่่� ๒.๑๑ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรััพยากรแร่่

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การขยายตัวของเมือง
- การพัฒนาดานอุตสาหกรรมและ
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- ความตองการใชทรัพยากรเเร
- แหลงทรัพยากรเเร
- การทําเหมืองเเร

การตอบสนอง (Response: R)
- ขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร ภายใต
แผนแมบทการบริหารจัดการแร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ
- สํารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรแร
เพื่อจัดทําขอมูลศักยภาพสูการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
- สงเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเปนแหลง
ทรัพยากรทดแทน
- สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการบริหารจัดการเเร
- สงเสริมความรวมมือกับผูป ระกอบการใหเปน
เหมืองแรที่มีธรรมาภิบาล และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ผลกระทบ (Impact: I)
สถานการณ์ (State: S)
- ปริมาณการผลิต การใช และสงออก
แรลดลง ยกเวนการนําเขาแรเพิ่มขึ้น
- มูลคาการผลิต การใช
การนําเขา และการสงออกแรลดลง
- แนวโนมความตองการแรในอนาคต
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

- สรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหสังคม
- ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
- การฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองเเร

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๒.๓ พลัังงาน
๒.๓.๑ สถานการณ์์
๑) การผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น๘
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีีการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้นรวมทั้้�งสิ้้�น ๔๒,๗๒๑ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  ลดลง
ร้้อยละ ๑๐.๐๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น ๔๗,๔๙๔ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ ส่่วนใหญ่่เป็็นการลดลง
จากผลิิตคอนเดนเสทและก๊๊าซธรรมชาติิ คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๖.๙๐ และ ๙.๗๐ ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีี
ที่่�ผ่่านมา พบว่่า การผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้นของไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นจนถึึง พ.ศ. ๒๕๕๖ และเริ่่�มลดลงตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็็นต้้นมา (รููปที่่� ๒.๑๒) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
การใช้้พลัังงานขั้้�นต้้น ลดลงร้้อยละ ๕.๕๐ จากการใช้้น้ำำ��มัันที่่�ลดลงร้้อยละ ๑๑.๘๐ ก๊๊าซธรรมชาติิลดลง
ร้้อยละ ๖.๓๐ เนื่่�องจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้พลัังงานลดลง และ
เศรษฐกิิจภายในประเทศชะลอตััว ในขณะที่่ถ่� า่ นหิินและลิิกไนต์์ เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๑.๖๐ พลัังงานทดแทนมีีการใช้้เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ
๐.๔๐ และไฟฟ้้านำำ�เข้้ามีีการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ๖.๗๐ เนื่่�องจากปลายปีี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��จากประเทศลาวเริ่่�มจ่่าย
เข้้าระบบจำำ�นวน ๓ โรง ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าเซเปีีย (๓๕๔ เมกะวััตต์์) โรงไฟฟ้้าน้ำำ��เงี้้�ยบ (๒๖๙ เมกะวััตต์์) และโรงไฟฟ้้าไชยะบุุรีี 
(๑,๒๒๐ เมกะวััตต์์) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๑๒ ปริิมาณการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น จำำ�แนกตามประเภทพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นตน (พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ, KTOE)

๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๔๙,๕๕๑

๔๐,๐๐๐
๓๒,๐๗๕
๓๐,๐๐๐

๕๒,๙๔๔ ๕๓,๐๑๒ ๕๒,๗๗๖

๕๐,๖๕๕ ๕๐,๙๔๓

๔๘,๔๙๗ ๔๖,๙๗๙ ๔๗,๔๙๔

๔๒,๗๒๑

๓๕,๙๓๕ ๓๖,๒๖๘ ๓๖,๕๒๖ ๓๔,๕๒๗
๓๓,๘๗๒ ๓๒,๔๖๖
๓๑,๖๓๐ ๓๒,๔๙๔ ๒๙,๓๓๑

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๐

๖,๙๘๗ ๗,๔๕๕ ๗,๔๖๐ ๖,๙๑๓ ๗,๖๐๕ ๘,๑๖๑ ๗,๐๔๙ ๖,๔๔๘ ๖,๒๘๓ ๕,๘๕๗
๕,๙๙๒ ๔,๗๕๓ ๔,๖๘๒ ๔,๖๑๓ ๔,๓๔๔ ๔,๓๐๕ ๔,๔๗๗ ๔,๔๙๗ ๔,๖๔๘
๓,๘๖๔
๓,๘๒๒ ๔,๐๘๓ ๔,๑๔๑ ๔,๒๘๕ ๓,๘๕๙ ๔,๓๐๔ ๔,๑๐๖ ๓,๗๕๖ ๓,๕๓๒
๓,๒๘๒
๖๗๖
๗๑๘
๖๔๗
๔๖๑
๔๔๐
๓๒๐
๓๙๙
๓๐๒
๓๘๗
๕๓๘
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)
คอนเดนเสท
กาชธรรมชาติ
นํ้ามันดิบ
ลิกไนต
พลังนํ้า
รวมทั้งสิ้น

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

การผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น แยกตามประเภทพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรีียงลำำ�ดัับปริิมาณการผลิิตจากมากที่่�สุุดไป
จนถึึงน้้อยที่่สุ� ด คื
ุ อื  ก๊๊าซธรรมชาติิ น้ำำ��มันั ดิิบ คอนเดนเสท ลิิกไนต์์ และพลัังน้ำำ��  โดยพบว่่า ลำำ�ดับั ไม่่มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงในช่่วง
๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา (รููปที่่� ๒.๑๓) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
๘

พลัังงานขั้้น� ต้้น หมายถึึง พลัังงานเชื้้อ� เพลิิงที่่ปร
� ากฏในธรรมชาติิ อาจยัังไม่่อยู่่�ในรููปที่ใ่� ช้้ประโยชน์์ได้้ โดยการผลิิตพลัังงานขั้้น� ต้้น หมายรวมถึึง
การผลิิตน้ำำ��มัันดิิบ  คอนเดนเสท ก๊๊าซธรรมชาติิ ลิิกไนต์์ และพลัังน้ำำ��  (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
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รููปที่่� ๒.๑๓ สััดส่่วนการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น จำำ�แนกตามประเภทพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

สัดสวนการผลิตพลังงานชั้นตน (รอยละ)

๑๐๐
๘๐

๘.๙๘
๗.๗๑

๐.๘๗
๘.๘๓
๗.๘๑

๐.๘๓
๘.๗๔
๘.๑๒

๐.๖๓
๗.๖๒
๘.๕๘

๐.๕๙
๘.๔๕
๘.๔๕

๐.๘๒
๘.๔๗
๙.๒๓

๑.๓๘
๗.๙๙
๙.๕๗

๑.๑๓
๗.๔๔
๙.๗๙

๐.๙๑
๗.๖๘
๙.๐๔

๑๔.๐๘

๑๔.๐๗

๑๓.๑๐

๑๕.๐๑

๑๖.๐๒

๑๔.๕๔

๑๓.๗๓

๑๓.๒๓

๑๓.๗๑

๖๔.๗๓

๖๗.๘๗

๖๘.๔๒

๖๙.๒๑

๖๘.๑๖

๖๖.๔๙

๖๖.๙๔

๖๗.๓๓

๖๘.๔๒

๖๘.๖๖

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑.๓๖

๑.๓๗

๑๒.๐๙
๗.๗๑
๑๔.๑๐

๖๐
๔๐
๒๐
๐

กาชธรรมชาติ

นํ้ามันดิบ

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)
คอนเดนเสท
พลังนํ้า
ลิกไนต

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

๒)

การนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกี ารนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้น� ต้้นรวมทั้้�งสิ้้น� ๖๙,๙๕๒ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มันั ดิิบ เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ
๒.๐๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีการนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น ๖๘,๕๔๔ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ ส่่วนใหญ่่เป็็นการนำำ�เข้้า
น้ำำ��มัันดิิบ ถ่่านหิิน และก๊๊าซธรรมชาติิและก๊๊าซธรรมชาติิเหลว เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า การนำำ�เข้้า (สุุทธิิ)
พลัังงานขั้้�นต้้นของประเทศไทย มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นในพลัังงานทุุกประเภท ยกเว้้นน้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปที่่�มีีการส่่งออกมากกว่่า
การนำำ�เข้้าพลัังงาน (รููปที่่� ๒.๑๔) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๑๔ ปริิมาณการนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น จำำ�แนกตามประเภทพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปริมาณการนำเขา (สุทธิ) พลังงานขั้นตน
(พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ, KTOE)

๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๕๐,๘๔๘

๕๔,๑๓๐

๕๖,๑๕๔ ๕๘,๓๕๔

๔๒,๐๘๐ ๓๙,๘๓๗
๓๘,๐๑๕ ๔๐,๙๙๕

๖๒,๓๖๔ ๖๓,๖๕๙

๖๙,๙๕๒
๖๗,๕๐๕ ๗๐,๕๐๑ ๖๘,๕๔๔

๔๓,๖๕๑ ๔๑,๑๐๓ ๔๓,๖๓๔ ๔๖,๐๓๗๔๑,๓๔๕

๔๐,๖๔๐

๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๐
-๑๐,๐๐๐

นํ้ามันดิบ

๑๓,๐๒๒ ๑๓,๖๕๐ ๑๓,๕๗๐ ๑๓,๙๐๙๑๕,๕๔๔ ๑๓,๒๖๐ ๑๔,๘๓๘
๑๐,๑๘๘ ๑๑,๖๐๗ ๑๑,๒๔๐
๑๑,๓๓๒ ๑๑,๒๔๓ ๑๒,๗๙๓ ๑๒,๔๓๑๑๒,๕๑๓๑๒,๙๔๐
๘,๓๓๒ ๘,๕๕๒ ๙,๐๙๕ ๙,๒๐๐
๒,๑๗๗ ๒,๕๑๘
๙๑๘ ๘๙๗ ๑,๐๗๑ ๑,๐๔๕ ๑,๒๒๘ ๑,๖๘๙ ๒,๐๘๑ ๒,๒๗๓
-๖,๖๐๕ -๗,๙๒๑ -๗,๓๓๒ -๔,๗๕๑ -๗,๔๙๖
-๗๕๒ -๙๘๔
-๓,๙๔๖ -๔,๙๑๒
-๕,๗๘๓
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)
กาซธรรมชาติเเละกาซธรรมชาติเหลว
รวมทั้งสิ้น
ไฟฟา
ถานหิน
นํ้ามันสำเร็จรูป

หมายเหตุุ: ๑) การนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น หมายถึึง การนำำ�เข้้าพลัังงานที่่หั� ักลบการส่่งออกพลัังงานแล้้ว
๒) เครื่่�องหมายติิดลบ (-) หมายถึึง มีีการส่่งออกพลัังงานสููงกว่่าการนำำ�เข้้าพลัังงาน
ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)
๙

พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย หมายถึึง พลัังงานที่่�เกิิดจากการนำำ�พลัังงานขั้้�นต้้นมาแปรรููป ปรัับปรุุงคุุณภาพให้้สามารถใช้้งานได้้หลากหลาย
หรืือมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เช่่น พลัังงานปิิโตรเลีียม และพลัังงานไฟฟ้้า เป็็นต้้น (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

99

100

๗๘,๓๓๒

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

๔,๕๔๗

๒,๕๖๗

๓,๕๓๘

๕,๖๙๙

๗,๐๙๒

๗๗๔

๖,๓๑๘

๗๙,๙๙๙

๑๓,๙๗๘

๘,๖๖๑

๑๔,๑๘๙

๓๖,๐๗๙

๑,๗๔๙

๑๗,๙๗๐

๒๕๕๖

ไม่่รวม LPG โพรเพน และบิิวเทน ที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
 ข้้อมููลจากกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน

๒/

๑/

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

หมายเหตุุ:

๗๔,๖๒๗

๑๒,๙๗๖

๑๓,๑๓๘

พลัังงานหมุุนเวีียน๒/

รวมทั้้�งสิ้้�น

๘,๔๔๔

๗,๒๕๒

ก๊๊าซธรรมชาติิ

๑๓,๙๙๘

๑๓,๐๖๕

๓๕,๒๒๑

๑,๙๔๘

๑๗,๗๒๒

๑๑

๔,๑๖๒

๓,๙๗๐

๑,๗๗๐

๕,๖๓๘

๗,๖๙๔

๗๐๓

๖,๙๙๑

๒๕๕๕

ไฟฟ้้า

๓๓,๓๗๑

๒,๐๔๐

นํ้้�ามัันเตา

รวม

๑๖,๕๔๕

๔,๑๕๐

นํ้้�ามัันเครื่่�องบิิน

นํ้้�ามัันดีีเซล

๓,๖๗๘

นํ้้�ามัันเบนซิินปกติิ

๑๑

๑,๗๘๔

นํ้้�ามัันเบนซิินพิิเศษ

นํ้้�ามัันก๊๊าด

๕,๑๖๓

LPG๑/

๗,๘๐๑

๑,๒๔๕

ลิิกไนต์์

รวม

๖,๕๕๕

๒๕๕๔

ถ่่านหิิน

ชนิิดพลัังงาน
๒๕๕๗

๘๒,๗๕๙

๑๔,๗๒๙

๘,๘๗๙

๑๔,๕๘๘

๓๖,๒๗๐

๑,๖๑๓

๑๘,๑๕๖

๙

๔,๕๐๖

๒,๖๗๘

๓,๖๕๙

๕,๖๔๘

๘,๒๙๒

๕๙๒

๗,๗๐๐

ตารางที่่� ๒.๔ ปริิมาณการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย จำำ�แนกตามชนิิดพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๓)

๑,๗๖๐

๑๘,๘๘๙

๙

๔,๙๓๒

๒,๙๙๔

๔,๑๘๒

๕,๓๓๕

๘,๘๓๖

๒๗๐

๘,๕๖๖

๘๔,๘๓๒

๑๔,๐๓๙

๘,๗๙๓

๑๕,๐๖๕

๓๘,๑๐๐

๒๕๕๘

๙

๕,๒๘๗

๓,๐๓๕

๔,๘๖๙

๕,๐๔๕

๘,๖๐๓

๒๓๔

๘,๓๖๙

๘๕,๖๐๙

๑๒,๖๓๒

๘,๗๖๓

๑๕,๗๘๓

๓๙,๘๒๘

๒,๐๗๕

๑๙,๕๐๗

๒๕๕๙

ปริิมาณการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย

๖

๕,๕๑๒

๒,๘๙๕

๕,๒๘๐

๔,๙๘๑

๙,๑๒๙

๑๗๐

๘,๙๕๙

๘๗,๑๑๑

๑๒,๖๓๖

๘,๖๒๘

๑๖,๐๓๖

๔๐,๖๘๑

๑,๙๗๙

๒๐,๐๒๗

๒๕๖๐

๘๙,๗๒๔

๑๒,๘๘๐

๘,๗๒๕

๑๖,๑๓๑

๔๑,๔๗๓

๒,๐๗๔

๒๐,๓๓๖

๖

๕,๘๐๐

๒,๗๑๑

๕,๗๓๔

๔,๘๑๒

๑๐,๒๖๕

๑๘๒

๑๐,๐๘๓

๒๕๖๑

๘๙,๙๘๓

๑๓,๕๘๒

๘,๔๕๒

๑๖,๑๕๘

๔๒,๑๖๘

๑,๘๕๖

๒๑,๑๙๓

๖

๕,๘๔๗

๒,๕๙๗

๖,๑๕๘

๔,๕๑๑

๘,๖๒๓

๑๔๑

๘,๔๘๒

๒๕๖๒

๗๙,๙๐๔

๑๐,๑๔๙

๗,๕๑๒

๑๕,๙๒๑

๓๗,๒๖๖

๑,๖๓๘

๒๐,๖๓๕

๕

๒,๒๔๔

๒,๒๔๐

๖,๔๐๙

๔,๐๙๖

๙,๐๕๖

๘๙

๘,๙๖๗

๒๕๖๓

หน่่วย : พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ

การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย รวมทั้้�งสิ้้�น ๗๙,๙๐๔ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  ลดลงมากถึึงร้้อยละ ๑๑.๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีการใช้้พลัังงาน
ขั้้น� สุุดท้า้ ยรวมทั้้�งสิ้้น� ๘๙,๙๘๓ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มันั ดิิบ ส่ว่ นใหญ่่เป็็นการใช้้น้ำำ��มันั สำำ�เร็็จรููป ไฟฟ้้า และพลัังงานหมุุนเวีียน เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑
การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทย
มีีแนวโน้้มลดลง (ตารางที่่� ๒.๔) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)

ถ่่านหิิน

น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููป

การใช้้น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููป  ๑๒๗.๓ ล้้านลิิตรต่่อวััน ลดลงร้้อยละ ๑๑.๕๐ สาเหตุุหลัักเกิิดจากผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้การเดิินทางลดลงในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคมถึึงสิ้้�นเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๓
จากมาตรการล็็อกดาวน์์ และการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from Home) ในช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงตุุลาคม ๒๕๖๓ พบว่่า
การใช้้น้ำำ��มันั กลัับมาเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจากการผ่่อนคลายล็็อกดาวน์์ การเพิ่่�มวันั หยุุดยาว การส่่งเสริิมท่อ่ งเที่่ย� วไทย และการยกเลิิก
การทำำ�งานจากที่่บ้� ้าน (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับการใช้้ไฟฟ้้า ๑๘๗,๐๔๖ ล้้านหน่่วย ลดลงร้้อยละ ๓.๑๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยลดลงในเกืือบ
ทุุ ก สาขา โดยเฉพาะสาขาอุุ ตส าหกรรมและธุุ รกิิ จ เนื่่� อ งจากปัั ญ หาการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด  19 ส่่ ง ผลกระทบ
ต่่อภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยทั้้�งภาคการท่่องเที่่�ยว โดยกลุ่่�มธุุรกิิจหลัักที่่�ใช้้ไฟฟ้้าลดลงอย่่างชััดเจนจาก
มาตรการล็็อกดาวน์์ ได้้แก่่ โรงแรม ห้้างสรรพสิินค้้า ภััตตาคาร และสถานบัันเทิิงกลางคืืน อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วง ๖ เดืือนแรก
ของปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาคครััวเรืือนมีีการใช้้ไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นค่่อนข้้างสููงมาก เนื่่�องจากอุุณหภููมิิสููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
ประกอบกัับมาตรการอยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้อ� เพื่่�อชาติิ และมาตรการทำำ�งานจากที่่บ้� า้ น สำำ�หรัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าสำำ�หรัับสูบน้ำ
ู ำ��
เพื่่�อการเกษตรมีีการใช้้ลดลง (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
๔) พลัังงานทดแทน๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานทดแทนรวมทั้้�งสิ้้�น ๑๑,๖๔๒ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  ลดลงจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้้อยละ ๑๘.๙๘ ที่่มี� กี ารใช้้พลัังงานทดแทน ๑๔,๓๗๐ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มันั ดิิบ ทั้้ง� นี้้� การใช้้ไฟฟ้้าและความร้้อน
ที่่�ผลิิตได้้จากพลัังงานทดแทน ๒,๙๑๘ และ ๖,๓๔๗ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� นั ดิิบ ตามลำำ�ดัับ ส่่วนเชื้้�อเพลิิงชีวี ภาพ ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย เอทานอล และไบโอดีีเซล มีีการใช้้ ๗๖๕ และ ๑,๖๑๒ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มันั ดิิบ ตามลำำ�ดับ 
ั (ตารางที่่� ๒.๕) (กรมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับช่ว่ งเดืือนมกราคม - มีีนาคม ๒๕๖๔ พบว่่า มีีการใช้้พลัังงานทดแทนรวมทั้้�งสิ้้น� ๔,๑๑๕ พัันตัันเทีียบเท่่า
น้ำำ��มันั ดิิบ  ลดลงเล็็กน้้อยร้้อยละ ๑.๓๓ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่มี� กี ารใช้้พลัังงานทดแทน ๔,๐๖๑ พัันตัันเทีียบเท่่า
น้ำำ��มันั ดิิบ  โดยจำำ�แนกเป็็นความร้้อน ๒,๖๙๔ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� นั ดิิบ  ไฟฟ้้า ๘๔๒ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� นั ดิิบ  และเชื้้อ� เพลิิง
ชีีวภาพ ๕๗๙ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  (กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๕ ปริิมาณการใช้้พลัังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
การใช้้พลัังงาน
ทดแทน

ปริิมาณ (พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ)
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

อััตราการเปลี่่�ยนแปลง (ร้้อยละ)
๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๒ กัับ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) ไฟฟ้้า ๑/

๒,๑๒๒

๒,๔๗๓

๒,๙๓๙

๓,๒๓๐

๒,๙๑๘

๙.๗

๒) ความร้้อน ๒/

๗,๑๘๒

๗,๓๒๒

๗,๖๗๐

๘,๗๗๔

๖,๓๔๗

๒๗.๗

๖๘๔

๗๓๓

๗๘๑

๘๒๓

๗๖๕

๗.๐

๑,๐๖๓

๑,๒๐๓

๑,๓๓๕

๑,๕๔๓

๑,๖๑๒

๔.๕

๑๑,๐๕๑

๑๑,๗๓๑

๑๒,๓๒๕

๑๔,๓๗๐ ๑๑,๖๔๒

๑๙.๐

๓) เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ
- เอทานอล
- ไบโอดีีเซล
รวมทั้้�งสิ้้�น
หมายเหตุุ:

๓/

ไฟฟ้้า (รวมการผลิิตนอกระบบ) ได้้แก่่ แสงอาทิิตย์์ ลม น้ำำ� 
� ชีีวมวล ขยะ และก๊๊าซชีีวภาพ
ความร้้อน ได้้แก่่ แสงอาทิิตย์์ ชีีวมวล ขยะ และก๊๊าซชีีวภาพ
๓/
มีีการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีคำ�ำ นวณค่่าความร้้อนจากน้ำำ�มั
� ันเบนซิินเป็็นเอทานอล
ที่่�มา: กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (๒๕๖๔)
๑๐

๑/
๒/

พลัังงานทดแทน ประกอบด้้วย พลัังงานหมุุนเวีียน เชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพ และพลัังงานทดแทนอื่่น� ๆ ที่่ใ� ช้้ทดแทนปิิโตรเลีียม (กรมพััฒนาพลัังงาน
ทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑๐,๑๔๙ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  ลดลงร้้อยละ ๒๕.๒๘
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน ๑๓,๕๘๒ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ  โดยมีีแนวโน้้มลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ ๒.๕๓
ต่่อปีี ซึ่่ง� คิิดเป็็นสััดส่ว่ นต่่อการใช้้พลัังงานขั้้น� สุุดท้า้ ยทั้้�งหมดเท่่ากัับร้อ้ ยละ ๑๒.๗๐ เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า
สััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนต่่อการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทย มีีแนวโน้้มลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ ๓.๘๗ ต่่อปีี
(ตารางที่่� ๒.๖) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๖ การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนต่่อการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
หน่่วย: พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ
ปีี (พ.ศ.)

การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

การใช้้พลัังงาน
ขั้้�นสุุดท้้าย*

สััดส่ว่ นการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
ต่่อพลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย (ร้้อยละ)

๒๕๕๔

๑๓,๑๓๘

๗๔,๖๒๗

๑๗.๖๐

๒๕๕๕

๑๒,๙๗๖

๗๘,๓๓๒

๑๖.๕๗

๒๕๕๖

๑๓,๙๗๘

๗๙,๙๙๙

๑๗.๔๗

๒๕๕๗

๑๔,๗๒๙

๘๒,๗๕๙

๑๗.๘๐

๒๕๕๘

๑๔,๐๓๙

๘๔,๘๓๒

๑๖.๕๕

๒๕๕๙

๑๒,๖๓๒

๘๕,๖๐๙

๑๔.๗๖

๒๕๖๐

๑๒,๖๓๖

๘๗,๑๑๑

๑๔.๕๑

๒๕๖๑

๑๒,๘๘๐

๘๙,๗๒๔

๑๔.๖๓

๒๕๖๒

๑๓,๕๘๒

๘๙,๙๘๒

๑๕.๐๙

๒๕๖๓

๑๐,๑๔๙

๗๙,๙๐๔

๑๒.๗๐

-๒.๕๓

๑.๑๙

-๓.๘๗

การเปลี่่�ยนแปลงเฉลี่่�ยต่่อปีี
(ร้้อยละ)

หมายเหตุุ: * รวมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน ข้้อมููลจากกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

จากสถานการณ์์การใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียนที่่ล� ดลง โดยเฉพาะความร้้อนจากพลัังงานทดแทน
ในอุุตสาหกรรมการเกษตร ที่่�มีีสาเหตุุมาจากสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจและสภาพภููมิิอากาศที่่�แปรปรวน ที่่�ทำำ�ให้้กำำ�ลััง
การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานธรรมชาติิ โดยเฉพาะพลัังงานน้ำำ��ลดลง เนื่่�องจากต้้องสำำ�รองน้ำำ��เพื่่�อการชลประทานเป็็นอัันดัับแรก
๕) ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
การวััดผลประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในภาพรวมของประเทศ พิิจารณาจากค่่าความเข้้มข้น้ ของการใช้้พลัังงาน
(Energy Intensity: EI) หรืือปริิมาณการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายเพื่่�อให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) หนึ่่�งหน่่วยของประเทศไทย หากสััดส่่วนค่่า EI ลดลง แสดงว่่าการใช้้พลัังงานของประเทศมีีประสิิทธิิภาพ
ดีีขึ้้�น หรืือหมายถึึงมีีการใช้้พลัังงานน้้อยลงในการผลิิตสิินค้้าและบริิการ โดย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่า EI อยู่่�ที่่�ระดัับ  ๗.๘๔ พัันตััน
เทีียบเท่่าน้ำำ��มันั ดิิบต่่อพัันล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๓.๙๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีค่่า EI อยู่่�ที่ร่� ะดัับ  ๘.๑๖ พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ��มันั
ดิิบต่่อพัันล้้านบาท เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ค่่า EI มีีแนวโน้้มลดลง แสดงถึึงการใช้้พลัังงานของประเทศ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๑๕) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
๑๑

พลัังงานหมุุนเวีียน ประกอบด้้วย พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม พลัังงานน้ำำ� � ชีีวมวล ก๊๊าซธรรมชาติิ พลัังงานความร้้อนใต้้พิภิ พ พลัังงานน้ำำ�ขึ้้
� น� น้ำำ�� ลง
และพลัังงานคลื่่�น (กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
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คาความเขมขนของการใชพลังงาน
(พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบตอพันลานบาท)

รููปที่่� ๒.๑๕ ค่่าความเข้้มข้้นของการใช้้พลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๑๐.๐
๙.๕
๙.๐

๘.๙๙

๘.๘๐

๘.๗๕

๘.๙๖

๘.๙๑

๘.๖๙ ๘.๕๐

๘.๕

๘.๔๑

๘.๑๖

๘.๐

๗.๘๔

๗.๕
๗.๐

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

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

นอกจากนี้้� เมื่่�อพิิจารณาถึึงค่่าความยืืดหยุ่่�นของการใช้้พลัังงานต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (Energy
Elasticity: EE) ซึ่่�งเป็็นอััตราการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้พลัังงานต่่ออััตราการเปลี่่�ยนแปลงผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ และ
เป็็นดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน หากค่่า EE ใกล้้เคีียงหรืือต่ำำ��กว่่า ๑ หมายถึึง การใช้้พลัังงานมีีประสิิทธิิภาพ
โดย พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่่า EE อยู่่�ที่่�ระดัับ  ๑.๗๙ เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่า EE อยู่่�ที่่�ระดัับ  -๐.๒๕ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง
๑๐ ปีี ที่่�ผ่่านมา พบว่่าค่่าเฉลี่่�ย EE ของประเทศไทยอยู่่�ที่่� ระดัั บ  ๑.๒๒ ซึ่่�งหมายถึึง การที่่�จะทำำ�ให้้ผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวม
ในประเทศเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น ๑ หน่่วย ต้้องใช้้พลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น ๑.๒๒ หน่่วย ทั้้�งนี้้� ค่่า EE ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าว
แสดงให้้เห็็นถึึงการใช้้พลัังงานของประเทศที่่มี� ีประสิิทธิิภาพลดลง (รููปที่่� ๒.๑๖) (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)

คาความยืดหยุน ของการใชพลังงาน
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

รููปที่่� ๒.๑๖ ค่่าความยืืดหยุ่่�นของการใช้้พลัังงานต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๕.๐
๔.๐
๓.๐
๒.๐
๑.๐
๐.๐
-๑.๐
-๒.๐
-๓.๐
-๔.๐
-๕.๐

๓.๕๐

๓.๔๘
๐.๖๙

๐.๗๙

o.๘๐

๑.๗๙
๐.๒๗

๐.๔๓

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๐.๗๒

-๐.๒๕

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

ป (พ.ศ.)

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)
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๒.๓.๒ ผลกระทบ
ปััญหาและผลกระทบจากการใช้้พลัังงานของประเทศ โดยเฉพาะพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด
ก๊๊าซเรืือนกระจก ที่่ส่� ง่ ผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ สิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพอนามััยของประชาชน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายลดลงจากปีีก่่อน โดยปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์รวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ ๒๒๔.๓๓
ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ ลดลงร้้อยละ ๑๐.๔๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณ ๒๕๐.๓๙ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ สาขา
การผลิิตไฟฟ้้ามีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์มากที่่�สุุด  เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๕ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์มีีแนวโน้้มลดลง โดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ที่่�ทุุกภาคส่่วนได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 (ตารางที่่� ๒.๗)
ทั้้�งนี้้� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�ลดลง เมื่่�อมีีการใช้้พลัังงานทดแทนและหมุุนเวีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลต่่อความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของประเทศ เนื่่�องจากทำำ�ให้้ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศสููงขึ้้�น เมื่่�อมีีการใช้้
พลัังงานในการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๗ ปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ขอ งประเทศไทย จำำ� แนกตามสาขาเศรษฐกิิ จ ในภาคพลัั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
หน่่วย: ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
สาขาเศรษฐกิิจที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ปีี (พ.ศ.)
การผลิิตไฟฟ้้า
การขนส่่ง
อุุตสาหกรรม
อื่่�นๆ*
รวมทั้้�งสิ้้�น
๒๕๕๘

๙๗.๕๔

๖๑.๒๘

๗๗.๒๗

๑๘.๗๗

๒๕๔.๘๖

๒๕๕๙

๙๘.๔๐

๖๖.๒๓

๗๗.๙๘

๑๖.๐๘

๒๕๘.๖๙

๒๕๖๐

๙๔.๖๘

๗๓.๖๓

๗๕.๑๗

๑๕.๐๐

๒๕๘.๔๗

๒๕๖๑

๙๓.๙๒

๗๕.๑๔

๗๘.๔๔

๑๕.๙๐

๒๖๓.๓๙

๒๕๖๒

๙๔.๒๖

๗๑.๔๙

๖๙.๖๓

๑๕.๐๑

๒๕๐.๓๙

๒๕๖๓

๘๙.๙๘

๕๖.๓๔

๖๕.๗๒

๑๒.๒๘

๒๒๔.๓๓

หมายเหตุุ: * อื่่�นๆ ได้้แก่่ ภาคครััวเรืือน เกษตรกรรม พาณิิชยกรรม และอื่่�นๆ
ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (๒๕๖๔)

สััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ 
๒๑.๘๕ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๔.๗๕ จากปีี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๒๒.๙๔ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อล้้านบาท และมีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อคน เท่่ากัับ  ๓.๓๗ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อคน
ลดลงร้้อยละ ๑๐.๕๐ จากปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่มี� ีปริิมาณ ๓.๗๗ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่อ่ คน (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
๒.๓.๓ การดำำ�เนิินงาน
๑) การขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
ประเทศไทยได้้ ส่่ ง เสริิ ม การเพิ่่� มสัั ดส่่ ว นการผลิิ ต และการใช้้ พ ลัั ง งานสะอาด เป็็ น มิิ ตร ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม 
สนัับสนุนุ เศรษฐกิิจฐานรากให้้เกิิดการสร้้างรายได้้และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตด้ว้ ยเทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสม และสนัับสนุนุ การลงทุุน
ด้้านพลัังงานทดแทน ได้้แก่่ โครงการผลิิตก๊า๊ ซชีวี ภาพ (ไบโอแก๊๊ส) และชีวี มวล โครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานราก
โครงการเสริิ มสมรรถ นะโครงการเตาชีี ว มวล โครงการโซลาร์์ สูู บน้ำำ�� และโครงการโซลาร์์ อ บแห้้ ง สำำ� หรัั บ โครงการ
โรงไฟฟ้้ า ชุุ มช นเพื่่� อ เศรษฐกิิ จ ฐานราก ยัั ง ประสบปัั ญ หาที่่� ไ ม่่ ส ามารถดำำ� เนิิ น การได้้ ต่่ อ เนื่่� อ ง สาเหตุุ เ นื่่� อ งจาก
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(๑) โรงไฟฟ้้ า ชุุ มช นที่่� ส ามารถผลิิ ต เพื่่� อ ใช้้ เ ฉพาะในชุุ มช นที่่� มีี ค วามคุ้้�มทุุ น จะต้้ อ งมีี ข นาดระดัั บ เมกะวัั ตต์์ ม าก
ทำำ� ให้้ โ รงไฟฟ้้ า ชุุ มช นที่่� ดำำ� เนิิ น การอยู่่�ควรจำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บ การไฟฟ้้ า และการไฟฟ้้ า นำำ� ไปจำำ� หน่่ า ยให้้ แ ก่่ ผู้้� ใช้้ ไ ฟฟ้้ า
จึึงจะเหมาะสม (๒) กองทุุนหมู่่�บ้้านมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นแหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียน สำำ�หรัับการลงทุุนช่่วยพััฒนาอาชีีพ
ของประชาชน สร้้างงาน สร้้างรายได้้ หรืือเพิ่่�มรายได้้ต่่อตนเองและครอบครััว ซึ่่�งไม่่ตรงกัับจุุดประสงค์์ของโรงไฟฟ้้าชุุมชน
ที่่�ต้้องการจะนำำ�เงิินส่่วนแบ่่งรายได้้จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าไปใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานให้้ชุุมชนและใช้้ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจฐานราก
และ (๓) เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ทำำ�ให้้การนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์จากต่่างประเทศต้้องเลื่่�อน
เวลาออกไป ส่่งผลให้้การก่่อสร้้างไฟฟ้้าชุุมชนไม่่แล้้วเสร็็จตามกำำ�หนดเวลา ดัังนั้้�น จึึงแก้้ไขปััญหาโดย (๑) โรงไฟฟ้้าชุุมชน
เน้้นการผลิิตตามศัักยภาพ และจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้แก่่การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (๒) โรงไฟฟ้้าชุุมชน ให้้มีีส่่วนแบ่่งรายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าที่่ยั� งั ไม่่ได้้หักั ค่่าใช้้จ่า่ ยใดๆ ให้้กับ 
ั “กองทุุนโรงไฟฟ้้าชุุมชน” ซึ่ง่� จะมีกี ารจััดตั้้ง� และกำำ�หนดระเบีียบการใช้้จ่า่ ย
เงิินขึ้้�นมาใหม่่ โดยนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหารนโยบายพลัังงานพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และ (๓) โครงการโรงไฟฟ้้า
ชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานราก ให้้จ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบภายใน ๑๒ เดืือน นัับจากวัันลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (สำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนพลัังงาน, ๒๕๖๔)
ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินการ (๑) ส่่งเสริิมการติิดตั้้ง� ระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์สำ์ ำ�หรัับพื้้น� ที่่ห่� า่ งไกล
ที่่�ไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้หรืือไฟฟ้้าเข้้าไม่่ถึึง จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๕๓๗ แห่่ง (๒,๖๑๙ ระบบ) กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งรวมประมาณ
๔,๐๓๖.๙๘๖ กิิโลวััตต์์ ได้้ดำำ�เนิินการซ่่อมแซม บำำ�รุุงรัักษา พร้้อมจััดหาและเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ที่่�ชำำ�รุุด  และเร่่งส่่งมอบให้้แก่่
หน่่ ว ยงานผู้้�ใช้้ ปร ะโยชน์์ เพื่่� อ สามารถบริิ ห ารจัั ด การเองได้้ (๒) ออกแบบและจัั ดทำำ� แบบประยุุ ก ต์์ ก ารใช้้ พ ลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์์ให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานที่่�หลากหลายเผยแพร่่ให้้แก่่ผู้้�สนใจ (๓) ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพสถานีีวััดความเข้้มรัังสีี
ดวงอาทิิตย์์ให้้สามารถส่่งข้้อมููลแบบออนไลน์์ได้้ โดยปััจจุุบัันมีีสถานีีที่่�ส่่งข้้อมููลแบบออนไลน์์ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน ๓๒ สถานีี 
(๔) พััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้ระบบอบแห้้งพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีผู้้�ประกอบการได้้รัับ
การสนัับสนุนุ การลงทุุนติิดตั้้ง�  จำำ�นวน ๓๘ ระบบ และมีีการพััฒนาโดยนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology:
IT) มาใช้้ในการติิดตามตรวจสอบการทำำ�งานของระบบอบแห้้งผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต  เป็็นต้้น (๕) สนัับสนุุนการผลิิตพลัังงานจาก
ก๊๊าซชีวี ภาพ โดยมีโี ครงการสาธิิตการใช้้ระบบสููบน้ำำ��ด้ว้ ยก๊๊าซชีวี ภาพเพื่่�อทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าในการสููบน้ำำ��เข้้าสู่่�ระบบชลประทาน
ในชุุมชนท่่ามะนาว อำำ�เภอชััยบาดาล จัังหวััดลพบุุรีี  และทดแทนน้ำำ��มันั ดีีเซลในการสููบน้ำำ��ในระบบประปาของชุุมขนหนองตาด 
อำำ�เภอเมืืองบุุรีีรััมย์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการสููบน้ำำ��ด้้วยระบบเดิิมและเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้แก่่ชุุมชน และ
(๖) สนัับสนุุนพลัังงานชีีวมวล โดยสนัับสนุุนกลุ่่�มผู้้�ผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล โดยให้้งบประมาณในการจััดตั้้�งโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิง
ชีีวมวลในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ ๘๐ ของเงิินลงทุุน แต่่ไม่่เกิิน ๓ ล้้านบาทต่่อแห่่ง ซึ่ง่� มีีผู้้�ผ่า่ นการคััดเลืือกและได้้รับั การสนัับสนุนุ
๙ ราย ประกอบด้้วย ชีวี มวลอััดเม็็ด ไม้้บด ไม้้สับ 
ั เปลืือกมะพร้้าวสัับ และสนัับสนุนุ กลุ่่�มผู้้�ใช้้เชื้้อ� เพลิิงชีวี มวล โดยได้้สนับสนุ
ั นุ
ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็็กที่่�มีีความต้้องการติิดตั้้�งใหม่่หรืือเปลี่่�ยนการใช้้พลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลมาเป็็น
เชื้้อ� เพลิิงจากพลัังงานทดแทน ในการปรัับปรุงุ ระบบผลิิตพลัังงานภายในโรงงานให้้สามารถรองรัับต่่อการใช้้เชื้้อ� เพลิิงชีวี มวลได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสนัับสนุุนงบประมาณในการติิดตั้้�งใหม่่ หรืือเปลี่่�ยนหััวเผาที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลไปเป็็นหััวเผาที่่�ใช้้
เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล พร้้อมระบบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ระบบบำำ�บััด ระบบลำำ�เลีียงของหม้้อไอน้ำำ��  และระบบอบแห้้ง เป็็นต้้น
โดยจะสนัับสนุนุ ไม่่เกิินร้้อยละ ๔๐ ของเงิินลงทุุน แต่่ไม่่เกิิน ๓ ล้้านบาทต่่อแห่่ง ปััจจุุบันั มีีผู้้�ประกอบการเข้้าร่่วมโครงการแล้้ว
จำำ�นวน ๔๒ แห่่ง (กรมพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
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๒)

การขัับเคลื่่�อนแผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน
จัั ดทำำ� โครงการ (๑) ส่่ ง เสริิ ม การอนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งานในโรงงานอุุ ตส าหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็็ ก
เพื่่�อตรวจสอบและวิิเคราะห์์การใช้้พลัังงาน จััดทำำ�ข้อ้ มููลการใช้้พลัังงานต่่อปริิมาณผลผลิิต (Specific Energy Consumption:
SEC) และผลัักดัันให้้สถานประกอบการดำำ�เนิินมาตรการอนุุรักั ษ์์พลัังงานด้้วยระบบการจััดการ พลัังงานเพื่่�อให้้เกิิดผลการอนุุรักั ษ์์
พลัังงานที่่เ� ป็็นรููปธรรม (๒) อนุุรักั ษ์์พลัังงานแบบมีีส่่วนร่่วมในอาคารธุุรกิจิ ขนาดกลางและขนาดเล็็ก เพี่่อ� ให้้สถานประกอบการ
สามารถดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์พลัังงานด้้วยตนเอง เกิิดการปรัับปรุุงและใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดการประหยััด
พลัังงานอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อเนื่่�องเป็็นระบบและยั่่�งยืืน (๓) สร้้างความเข้้าใจและเตรีียมความพร้้อม เพื่่�อรองรัับการบัังคัับใช้้
เกณฑ์์มาตรฐานอาคารด้้านพลัังงานตามกฎหมายสำำ�หรัับบุุคลากรองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เตรีียมความพร้้อมให้้บุุคลากร
ท้้องถิ่่�นมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการตรวจพิิจารณาอนุุญาตการก่่อสร้้างอาคารอนุุรัักษ์์พลัังงาน และ (๔) ตรวจสอบและออก
ใบอนุุญาตผลิิตพลัังงานควบคุุม ตามพระราชบััญญััติิการพััฒนาและส่่งเสริิมพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรมพลัังงานทดแทน
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน, ๒๕๖๔)
๒.๓.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์พลัังงานใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ประเทศไทยมีีการผลิิตพลัังงานขั้้�นต้้น ลดลงร้้อยละ ๑๐.๐๕ จาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนใหญ่่ลดลงจากการผลิิตคอนเดนเสทและก๊๊าซธรรมชาติิ และมีีการนำำ�เข้้า (สุุทธิิ) พลัังงานขั้้�นต้้น เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ ๒.๐๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนใหญ่่เป็็นการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันดิิบ ถ่่านหิิน และก๊๊าซธรรมชาติิและก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
ส่่วนการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย ลดลงร้้อยละ ๑๑.๒๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููป  ไฟฟ้้า และ
พลัังงานหมุุนเวีียน สำำ�หรัับพลัังงานทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียน มีีการใช้้ลดลงร้้อยละ ๑๘.๙๘ และ ๒๕.๒๘ ตามลำำ�ดัับ 
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเดืือนมกราคม - มีนี าคม ๒๕๖๔ พบว่่า มีกี ารใช้้พลัังงานทดแทนลดลงเล็็กน้้อย ร้้อยละ ๑.๓๓
จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�หรัับภาพรวมการใช้้พลัังงานในประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น นอกจากนี้้�
ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในภาคพลัังงานใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงร้้อยละ ๑๐.๔๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสาขา
การผลิิตไฟฟ้้าเป็็นสาขาที่่�ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์มากที่่สุ� ุด
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินการสนัับสนุุนการลงทุุนด้้านพลัังงานทดแทนจากก๊๊าซชีีวภาพและชีีวมวล ได้้แก่่
โครงการผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ (ไบโอแก๊๊ส) และชีีวมวล โครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานราก โครงการเสริิมสมรรถนะ
โครงการเตาชีีวมวล โครงการโซลาร์์สููบน้ำำ��  และโครงการโซลาร์์อบแห้้ง รวมทั้้�งสนัับสนุุนพลัังงานทดแทนจากแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อน (รููปที่่� ๒.๑๗)
ข้้อเสนอแนะ
๑) ส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานทดแทนจากก๊๊าซชีวี ภาพ ชีวี มวล เชื้้อ� เพลิิงขยะ และพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เพื่่�อช่่วยลด
การใช้้เชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิล
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กรมส่่งเสริิมการเกษตร และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
๒) ส่่งเสริิมและพััฒนาการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าหรืือยานยนต์์ทางเลืือกจากพลัังงานทดแทน
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ กรมโรงงานอุุตสาหกรรม และกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
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รูปที่ ๒.๑๗ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: พลังงาน
ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

การตอบสนอง (Response: R)

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ สงเสริมพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก
- การขับเคลื่อนแผนอนุรักษพลังงาน
- การขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศ

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
เปนหลัก
- การพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
- มลพิษจากการผลิตและการใชพลังงาน

ผลกระทบ (Impact: I)
สถานการณ์ (State: S)
- การผลิตพลังงานสวนใหญลดลงจาก
การผลิตคอนเดนเสทและกาซธรรมชาติ
- การนําเขา (สุทธิ) พลังงานขัน้ ตนเพิม่ ขึน้
- การใชพลังงานขั้นสุดทายลดลง
โดยเฉพาะนํ้ามันสําเร็จรูป
- การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียนลดลง
- ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น

- การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง
- มลพิษทางอากาศ
- ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ

รายงานสถานการณ์์คุณ
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๒.๔ ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
๒.๔.๑ สถานการณ์์
๑) ป่่าไม้้
ประเทศไทยมีีพื้้น� ที่่ป่� า่ ไม้้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้้�งสิ้้น� ๑๐๒.๓๕ ล้้านไร่่ หรืือร้้อยละ ๓๑.๖๔ ของพื้้น� ที่่ปร
� ะเทศ
ค่่อนข้้างคงที่่�จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ๑๐๒.๔๘ ล้้านไร่่ โดยมีีอััตราการเปลี่่�ยนแปลง ร้้อยละ ๐.๑๒๗ เมื่่�อพิิจารณา
ในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� ่านมา พบว่่า มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ค่่อนข้้างคงที่่� (รููปที่่� ๒.๑๘) (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๑๘ พื้้�นที่่ป่� ่าไม้้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๓

๘๐

๓๐.๙๒

พื้นที่ปาไม (ลานไร)

๑๐๐

๙๙.๑๖

๑๐๗.๒๔

๓๓.๔๔

๑๐๒.๑๒ ๑๐๒.๒๙ ๑๐๒.๒๔ ๑๐๒.๑๗ ๑๐๒.๑๖ ๑๐๒.๔๙ ๑๐๒.๔๘ ๑๐๒.๓๕

๔๕

๓๑.๖๔

๓๕

๓๑.๕๗

๓๑.๖๐

๓๑.๖๒

๓๑.๕๘

๓๑.๕๘

๓๑.๖๘

๓๑.๖๘

๔๐
๓๐

๖๐

๒๕
๒๐

๔๐

๑๕

๒๐

๑๐

๐

๐

สัดสวนพื้นที่ปา ไมตอพื้นทีท่ ั้งหมด (รอยละ)

๕๐

๑๒๐

๕
๒๕๔๙

๒๕๕๑

๒๕๕๖

๒๕๕๗
พื้นที่

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)
สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด (รอยละ)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

หมายเหตุุ: - ในการคำำ�นวณพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้จากภาพถ่่ายดาวเทีียม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ กำำ�หนดให้้พื้้น� ที่่ป่� า่ ไม้้ หมายถึึง พื้้�นที่่ป� กคลุุมของพืืชพรรณที่่ส� ามารถ
จำำ�แนกได้้ว่า่ เป็็นไม้้ยืนื ต้้นปกคลุุมเป็็นผืืนต่่อเนื่่�องไม่่น้อ้ ยกว่่า ๓.๑๒๕ ไร่่ รวมถึึงทุ่่�งหญ้้าและลานหิินที่่มี� อี ยู่่�ตามธรรมชาติิที่ปร
่� ากฏล้้อมรอบ
ด้้วยพื้้�นที่่ที่� จำ่� ำ�แนกได้้ว่า่ เป็็นพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ โดยไม่่รวมถึึงสวนยููคาลิิปตัสั หรืือพื้้�นที่่ที่� มี่� ีต้้นไม้้ แต่่ประเมิินได้้ว่า่ ผลผลิิตหลัักของการดำำ�เนิินการไม่่ใช่่
เนื้้�อไม้้ ได้้แก่่ พื้้�นที่่�วนเกษตร สวนผลไม้้ สวนยางพารา และสวนปาล์์มน้ำำ��มััน
- พื้้� น ที่่� ป่่ า สงวนแห่่ ง ชาติิ ต ามที่่� ก ฎหมายกำำ� หนดที่่� อ ยู่่�ในความดูู แ ลของกรมป่่ า ไม้้ มีีพื้้� น ที่่� ร วม ๑๔๖.๓๔ ล้้ า นไร่่ อย่่ า งไรก็็ ต าม 
จากการคำำ�นวณพื้้�นที่่�ป่่าไม้้จากภาพถ่่ายดาวเทีียม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้คงเหลืือ ๑๐๒.๓๕ ล้้านไร่่
ที่่�มา: กรมป่่าไม้้ (๒๕๖๔)

สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ป่่าไม้้แต่่ละภููมิิภาคของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ทั้้�งหมด 
๑๐๒,๓๕๓,๔๘๕.๗๖ ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑.๖๔ ของพื้้�นที่่�ประเทศ โดยภาคเหนืือมีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้มากที่่�สุุด ร้อ้ ยละ ๖๓.๘๔
ของพื้้�นที่่�ภาค รองลงมาคืือ ภาคตะวัันตก ภาคใต้้ ภาคตะวัันออก ภาคกลาง และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตามลำำ�ดัั บ
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบการเปลี่่ย� นแปลงพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ กัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า มีเี พีียงภาคกลางที่่มี� ีสััดส่ว่ นพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้
เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ ๐.๑๐๒ ส่่วนพื้้�นที่่�อื่่�นสััดส่่วนพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง ได้้แก่่ ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคตะวัันตก
ภาคใต้้ และภาคตะวัันออก ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๘) สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง อาทิิ การบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่า เพื่่�อนำำ�มาใช้้
ทำำ�การเกษตร พื้้�นที่่ทำ� �กิ
ำ ิน และที่่�อยู่่�อาศััย รวมถึึงการเกิิดไฟป่่าในหลายพื้้�นที่่� เป็็นต้้น (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
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ตารางที่่� ๒.๘ เปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่ป่� ่าไม้้ในแต่่ละภููมิิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ภาค

พื้้�นที่่�จัังหวััด

พ.ศ. ๒๕๖๒
พื้้�นที่่ป่� ่าไม้้ (ไร่่)

พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้้อยละ

พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ (ไร่่)

การเปลี่่�ยนแปลง (+/-)
ร้้อยละ

พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ (ไร่่)

ร้้อยละ

เหนืือ

๖๐,๐๔๘,๓๔๙

๓๘,๔๒๒,๑๘๕

๖๓.๙๘๕

๓๘,๓๓๒,๑๑๕

๖๓.๘๔

-๙๐,๐๗๐

-๐.๒๓๔

กลาง

๕๖,๙๑๒,๖๔๖

๑๒,๒๒๑,๓๐๘

๒๑.๔๗๔

๑๒,๒๓๓,๘๑๘

๒๑.๕๐

+๑๒,๕๑๐

+๐.๑๐๒

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๑๐๔,๘๒๓,๗๐๙

๑๕,๗๕๑,๙๙๘

๑๕.๐๒๗

๑๕,๗๑๘,๐๕๐

๑๔.๙๙

-๓๓,๙๔๘

-๐.๒๑๖

ตะวัันออก

๒๑,๕๕๐,๘๘๔

๔,๗๒๖,๖๙๗

๒๑.๙๓๓

๔,๗๒๔,๕๔๘

๒๑.๙๒

-๒,๑๔๙

-๐.๐๔๕

ตะวัันตก

๓๔,๐๓๘,๒๑๐

๒๐,๑๓๔,๑๒๔

๕๙.๑๕๒

๒๐,๑๒๒,๙๗๙

๕๙.๑๒

-๑๑,๑๔๔

-๐.๐๕๕

ใต้้

๔๖,๑๕๔,๙๐๑

๑๑,๒๒๗,๗๖๐

๒๔.๓๒๖

๑๑,๒๒๑,๙๗๕

๒๔.๓๑

-๕,๗๘๕

-๐.๐๕๒

รวม

๓๒๓,๕๒๘,๗๐๐

๑๐๒,๔๘๔,๐๗๒

๓๑.๖๗๗

๑๐๒,๓๕๓,๔๘๕

๓๑.๔๖

-๑๓๐,๕๘๖

-๐.๑๒๗

หมายเหตุุ: จัังหวััดที่่�ไม่่พบพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ คืือ จัังหวััดนนทบุุรีี ปทุุมธานีี และอ่่างทอง
ที่่�มา: กรมป่่าไม้้ (๒๕๖๔)

สถานการณ์์ของพื้้น� ที่่ป่� า่ สงวนแห่่งชาติิที่อ�่ ยู่่�ในความดููแลของกรมป่่าไม้้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีจำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� ๑,๒๒๑ แห่่ง
คิิดเป็็นพื้้�นที่่�รวม ๑๔๖.๓๔ ล้้านไร่่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ ๑๔๖.๓๘ ไร่่ (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
ส่่วนพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  ได้้แก่่ พื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ
เขตรัั ก ษาพัั น ธุ์์�สัั ตว์์ ป่่ า และเขตห้้ า มล่่ า สัั ตว์์ ป่่ า มีีจำำ� นวนทั้้� ง สิ้้� น ๒๘๙ แห่่ ง  พื้้� น ที่่� ร วม ๖๘,๗๒๒,๓๔๗.๙๓ ไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๗ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า จำำ�นวนแห่่งและพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
(ตารางที่่� ๒.๙) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๙ พื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓
ปีี (พ.ศ.)

อุุทยานแห่่งชาติิ
แห่่ง

พื้้�นที่่� (ไร่่)

เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
แห่่ง

พื้้�นที่่� (ไร่่)

เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า
แห่่ง

พื้้�นที่่� (ไร่่)

รวมป่่าอนุุรัักษ์์
แห่่ง

พื้้�นที่่� (ไร่่)

๒๕๕๖

๑๒๗

๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘

๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗

๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒

๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๗

๑๒๗

๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘

๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗

๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒

๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๘

๑๒๗

๔๐,๒๐๖,๕๕๒.๑๘ ๕๘

๒๓,๑๙๒,๓๑๒.๗๔ ๖๗

๒,๘๗๘,๑๗๖.๐๑ ๒๕๒

๖๖,๒๗๗,๐๔๐.๙๓

๒๕๕๙

๑๒๙

๔๐,๓๘๘,๐๕๔.๒๗ ๕๙

๒๓,๒๕๔,๑๓๕.๙๑ ๗๐

๓,๓๓๖,๒๐๖.๔๙ ๒๕๘

๖๖,๙๗๘,๓๙๖.๖๗

๒๕๖๐

๑๓๑

๔๐,๘๒๖,๖๑๐.๔๖ ๖๐

๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๗๙

๓,๗๓๙,๓๐๙.๓๘ ๒๗๐

๖๗,๙๗๑,๐๔๑.๐๘

๒๕๖๑

๑๓๒

๔๐,๘๕๓,๔๗๖.๘๖ ๖๐

๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๘๐

๓,๗๕๖,๘๙๕.๔๒ ๒๗๒

๖๘,๐๑๕,๔๙๓.๕๒

๒๕๖๒

๑๓๓

๔๑,๐๖๓,๖๗๗.๙๖ ๖๐

๒๓,๔๐๕,๑๒๑.๒๔ ๘๐

๓,๗๕๖,๘๙๕.๔๒ ๒๗๓

๖๘,๒๒๕,๖๙๔.๖๑

๒๕๖๓

๑๓๓

๔๑,๐๖๓,๖๗๕.๑๐ ๖๐

๒๓,๔๐๕,๑๒๘.๖๙ ๙๖

๔,๒๕๓,๕๔๔.๑๕ ๒๘๙

๖๘,๗๒๒,๓๔๗.๙๓

หมายเหตุุ: ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๑๘ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการจััดเตรีียมประกาศอุุทยานแห่่งชาติิ และเขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า ดัังนี้้�
๑) เตรีียมการประกาศอุุทยานแห่่งชาติิ จำำ�นวน ๒๒ แห่่ง พื้้�นที่่�ประมาณ ๓,๙๗๕,๖๑๗.๑๐ ไร่่
๒) เตรีียมการประกาศเขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า จำำ�นวน ๕ แห่่ง พื้้�นที่่�ประมาณ ๒๘๕,๔๐๕.๕๘ ไร่่
ที่่�มา: กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  (๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ป่่าชุุมชน เป็็นป่่านอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์หรืือพื้้�นที่่อื่่� น� ของรััฐนอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ที่ไ�่ ด้้รับั การอนุุมัติั ใิ ห้้ตั้้ง� เป็็นป่่าชุุมชน
โดยชุุมชนร่่วมกัับรััฐในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้น�้ ฟูู จัดั การ บำำ�รุงุ รัักษา ตลอดจนใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพในป่่าชุุมชนอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน (พระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒) การส่่งเสริิม
การจััดการป่่าชุุมชน ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๔ (ณ วัันที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีีชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ป่่าชุุมชนที่่�มีอี ายุุโครงการ และถืือว่่าได้้รัับอนุุมััติิจััดตั้้�งเป็็นป่่าชุุมชนตามพระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
๑๓,๐๒๘ หมู่่�บ้้าน มีีพื้้�นที่่�ป่่ารวม ๖,๒๙๕,๗๑๘ ไร่่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา โดยภาคเหนืือมีีพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชนมากที่่�สุุด รองลงมา
คืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคใต้้ ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๑๐) (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๑๐ ผลการอนุุมััติิโครงการป่่าชุุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๔ (ณ วัันที่่� ๓๑ มีีนาคม ๒๕๖๔)
ภาค

จำำ�นวนหมู่่�บ้้าน

จำำ�นวนโครงการ

พื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน
ไร่่

งาน

ตารางวา

เหนืือ

๔,๗๖๖

๔,๓๑๑

๔,๒๘๘,๐๔๑

๒

๒๕

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๖,๒๐๕

๕,๐๔๓

๑,๒๔๖,๘๙๐

๑

๔๒

กลาง

๑,๑๙๕

๑,๑๑๘

๕๓๙,๕๖๔

๑

๙๙

๘๖๒

๘๕๕

๒๒๑,๒๒๒

๒

๓๒

ใต้้
รวม

๑๓,๐๒๘

๑๑,๓๒๗

๖,๒๙๕,๗๑๘

๓

๙๘

ที่่�มา: กรมป่่าไม้้ (๒๕๖๔)

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินงานในการปราบปรามการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าอย่่างเข้้มงวดและต่่อเนื่่�อง ใน พ.ศ.
๒๕๖๓ พบว่่า สถิิติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในเขตพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิในความรัับผิิดชอบ
ของกรมป่่าไม้้ มีีจำำ�นวนคดีีบุุกรุุกรวม ๑,๔๔๖ คดีี และมีีพื้้�นที่่�ที่่�ถููกบุุกรุุกรวมทั้้�งสิ้้�น ๙,๑๒๔.๑๘ ไร่่ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า จำำ�นวนคดีีบุุกรุุกและพื้้�นที่่ที่� ถู่� กู บุุกรุุกมีีแนวโน้้มลดลง (ตารางที่่� ๒.๑๑) (กรมป่่าไม้้,
๒๕๖๔) สถิิติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในเขตพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ในความรัับผิิดชอบของกรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีคดีีบุุกรุุก ๗๖๕ คดีี และมีีพื้้น� ที่่ที่� ถู่� กู บุุกรุุกรวม ๕,๙๔๒.๙๗ ไร่่ ลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า จำำ�นวนคดีีบุุกรุุกและพื้้�นที่่ที่� ถู่� กู บุุกรุุกมีีแนวโน้้มลดลง (กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีคดีีบุุกรุุก ๒๓๘ คดีี และมีีพื้้�นที่่�ที่่�ถููกบุุกรุุกรวม 
๑,๑๖๒.๙๔ ไร่่ ลดลงจากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีคดีีบุุกรุุก ๕๒๒ คดีี และมีีพื้้�นที่่�ที่่�ถููกบุุกรุุกรวม ๔,๘๔๘.๘๐ ไร่่
(ตารางที่่� ๒.๑๑) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ตารางที่่� ๒.๑๑ สถิิติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปีี (พ.ศ.)

เขตพื้้�นที่่ป่� ่าสงวนแห่่งชาติิ
ในความรัับผิิดชอบของกรมป่่าไม้้
จำำ�นวนคดีีบุุกรุุก (คดีี)

พื้้�นที่่�ที่ถู่� ูกบุุกรุุก (ไร่่)

เขตพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ในความรัับผิิดชอบ
ของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
จำำ�นวนคดีีบุุกรุุก (คดีี)

พื้้�นที่่�ที่่�ถููกบุุกรุุก (ไร่่)

๒๕๕๔

๒,๔๗๐

๓๙,๑๐๘.๓๐

๑,๗๙๕

๑๖,๖๘๖.๕๑

๒๕๕๕

๒,๓๔๓

๓๕,๒๑๑.๓๗

๒,๙๙๘

๒๘,๓๓๒.๑๖

๒๕๕๖

๒,๔๑๙

๔๗,๒๐๑.๔๙

๑,๗๙๕

๑๗,๑๒๒.๔๗

๒๕๕๗

๒,๗๑๘

๗๔,๓๕๖.๓๐

๒,๖๘๔

๒๔,๐๔๘.๙๖

๒๕๕๘

๓,๖๘๕

๑๖๔,๑๙๖.๙๖

๓,๔๗๖

๓๔,๑๔๔.๔๕

๒๕๕๙

๓,๐๓๙

๘๓,๖๗๓.๓๕

๒,๒๐๙

๕๐,๐๕๓.๒๒

๒๕๖๐

๒,๑๗๓

๔๖,๒๔๑.๓๗

๒,๐๖๘

๓๕,๑๘๙.๕๒

๒๕๖๑

๑,๗๖๗

๔๕,๔๑๖.๘๕

๑,๕๓๙

๒๑,๘๙๖.๑๒

๒๕๖๒

๑,๘๕๓

๓๓,๔๔๙.๑๔

๑,๐๔๖

๑๖,๕๓๔.๑๒

๒๕๖๓

๑,๔๔๖

๙,๑๒๔.๑๘

๗๖๕

๕,๙๔๒.๙๗

หมายเหตุุ: ๑) เขตพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ในความรัับผิดช
ิ อบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืช ปร
ื ะกอบด้้วย อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สัตว์
ั ป่์ า่
และเขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า
๒) เนื่่�องจากเป็็นข้้อมููลนำำ�เสนอของหน่่วยงาน ไม่่ใช่่ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสถานการณ์์ป่่าไม้้ เป็็นเพีียงข้้อมููลที่่�ใช้้ประกอบเท่่านั้้�น
ที่่�มา: กรมป่่าไม้้ (๒๕๖๔) และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  (๒๕๖๔)

สำำ�หรัับการเกิิดไฟป่่ามีีสาเหตุุมาจากธรรมชาติิและจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ จากข้้อมููลของกรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการดัับไฟป่่า ๗,๕๕๐ ครั้้�ง และมีีพื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้รวม 
๑๗๔,๘๑๓ ไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่�อพิิจารณาพื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ที่่�มีีการดัับไฟป่่าในแต่่ละภููมิิภาค พบว่่า
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาคเหนืือมีีพื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้มากที่่�สุุด รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลางและ
ภาคตะวัันออก และภาคใต้้ ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๔ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา พบว่่า สถิิติกิ ารดัับไฟป่่ามีแี นวโน้้มเพิ่่มขึ้้
� น� เช่่นเดีียวกัับ
พื้้�นที่่�ที่่�ถููกไฟไหม้้ สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ เดืือนมิิถุุนายน) พบว่่า มีีการดัับไฟป่่า ๔,๓๑๒ ครั้้�ง และมีีพื้้�นที่่�
ถููกไฟไหม้้ทั้้ง� ประเทศรวม ๑๐๐,๗๗๓ ไร่่ โดยพื้้�นที่่ถู� กู ไฟไหม้้ลดลงทุุกภาคจากช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตารางที่่� ๒.๑๒) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
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ตารางที่่� ๒.๑๒ สถิิติิการดัับไฟป่่าทั่่�วประเทศของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช แยกรายภาค
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ปีีงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
(ณ เดืือน
มิิถุุนายน)

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๓,๔๙๒

๒,๖๘๕

๕,๕๕๑

๕,๔๓๕

๓,๑๗๒

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๖๐,๗๗๔

๔๓,๔๓๗

๑๐๒,๔๖๙

๑๓๐,๖๑๑

๘๔,๔๑๘

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๘๗๓

๘๗๙

๑,๐๔๗

๑,๓๑๐

๗๔๓

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๑๐,๖๔๘

๙,๖๙๙

๒๓,๔๐๗

๒๑,๙๓๔

๑๐,๕๑๔

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๒๖๕

๑๖๗

๖๒๐

๗๖๕

๓๘๓

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๓,๓๖๘

๑,๖๓๒

๗,๙๗๒

๒๑,๓๐๑

๕,๒๕๙

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๒๐

๓๗

๑๐๕

๔๐

๑๔

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๖๒๙

๙๙๘

๑๗,๙๒๕

๙๖๘

๕๘๒

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๔,๖๕๐

๓,๗๖๘

๗,๓๒๓

๗,๕๕๐

๔,๓๑๒

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๗๕,๔๑๙

๕๕,๗๖๖

๑๕๑,๗๗๒

๑๗๔,๘๑๓

๑๐๐,๗๗๓

ภาค

เหนืือ
ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
กลางและ
ตะวัันออก
ใต้้
รวม

หมายเหตุุ: ข้้อมููลสำำ�หรัับการรายงานเท่่านั้้�น เนื่่�องจากพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ของประเทศไทย ร้้อยละ ๗๐ เป็็นป่่าเต็็งรััง ซึ่่ง� เกิิดไฟไหม้้เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีโดยธรรมชาติิ
ในฤดููแล้้ง และจะกลัับมาฟื้้�นตััวได้้ใหม่่ในฤดููฝน
ที่่�มา: กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ ่า และพัันธุ์์�พืืช  (๒๕๖๔)

ส่่วนการดัับไฟป่่าของกรมป่่าไม้้ พบว่่า ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการดัับไฟ ๓,๑๕๘ ครั้้�ง พื้้�นที่่�
ถููกไฟไหม้้รวม ๖๓,๓๘๖ ไร่่ เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่อ� พิิจารณาพื้้�นที่่ถู� กู ไฟไหม้้ที่มี่� กี ารดัับไฟป่่าในแต่่ละภููมิภิ าค พบว่่า พื้้�นที่่�
ภาคเหนืื อ ถูู ก ไฟไหม้้ ม ากที่่� สุุ ด ร องลงมาคืื อ ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืื อ ภาคกลางและภาคตะวัั น ออก และภาคใต้้
ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� พิิจารณาช่่วง ๔ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า สถิิติกิ ารดัับไฟป่่าและพื้้�นที่่ถู� กู ไฟไหม้้มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� สำำ�หรัับปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ เดืือนมิิถุุนายน) พบว่่า มีีการดัับไฟป่่า ๗,๗๒๒ ครั้้�ง และมีีพื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ทั้้�งประเทศรวม ๑๔๗,๙๘๕ ไร่่
(ตารางที่่� ๒.๑๓) (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
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ตารางที่่� ๒.๑๓ สถิิติิการดัับไฟป่่าทั่่�วประเทศของกรมป่่าไม้้ แยกรายภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ปีีงบประมาณ (พ.ศ.)
ภาค

เหนืือ
ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
กลางและ
ตะวัันออก
ใต้้
รวม

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
(ณ เดืือน
มิิถุุนายน)

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๙๗๗

๔๒๗

๑,๒๘๓

๓,๐๖๑

๗,๐๓๘

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๓๑,๓๑๓

๑๔,๘๙๖

๔๙,๕๓๕

๕๗,๕๗๕

๑๒๒,๕๓๖

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๑๑๓

๗๒

๑๗๗

๕๒

๔๒๗

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๔,๖๒๙

๒,๑๑๗

๖,๗๓๑

๓,๕๙๑

๑๓,๙๕๓

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๓๔

๑๒

๔๗

๓๗

๒๕๐

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๑,๗๓๔

๔๓๙

๓,๑๙๑

๒,๐๖๙

๑๑,๓๑๙

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๒

๙

๓๘

๘

๗

พื้้�นที่่�ถููกไฟไหม้้ (ไร่่)

๓๘

๑๐๔

๔,๖๒๔

๑๕๑

๑๗๗

การดัับไฟป่่า (ครั้้�ง)

๑,๑๒๖

๕๒๐

๑,๕๕๕

๓,๑๕๘

๗,๗๒๒

พื้้�นที่่ถู� ูกไฟไหม้้ (ไร่่)

๓๗,๗๑๔

๑๗,๕๕๖

๖๓,๙๐๐

๖๓,๓๘๖

๑๔๗,๙๘๕

หมายเหตุุ: (๑) ข้้อมููลสำำ�หรัับการรายงานเท่่านั้้�น เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ของประเทศไทย ร้้อยละ ๗๐ เป็็นป่่าเต็็งรััง ซึ่่�งเกิิดไฟไหม้้เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยธรรมชาติิในฤดููแล้้ง และจะกลัับมาฟื้้�นตััวได้้ใหม่่ในฤดููฝน
(๒) ข้้อมููลการดัับไฟป่่าช่่วงเวลาระหว่่าง (๑ ตุุลาคม - ๓๐ มิิถุุนายน ของปีีถัดั ไป)
ที่่�มา: กรมป่่าไม้้ (๒๕๖๔)

ทั้้�งนี้้� จากการติิดตามสถานการณ์์จุุดความร้้อนสะสม (Hotspot) โดยอาศััยข้้อมููลจากดาวเทีียม Suomi
NPP ระบบ VIIRS๑๒ ในช่่วงวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พบว่่า มีีจำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสมทั้้�งประเทศ
รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๐๑,๘๖๙ จุุด  ลดลงร้้อยละ ๕๐.๓๘ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีจุุดความร้้อนสะสม ๒๐๕,๒๘๘ จุุด 
โดยพบว่่า ปรากฏจุุดความร้้อนสะสมสููงสุุดในพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ ๓๓,๑๑๕ จุุด รองลงมาคืือ พื้้�นที่่ป่� า่ สงวนแห่่งชาติิ ๒๘,๗๗๓ จุุด
พื้้�นที่่�เกษตร ๒๐,๕๔๙ จุุด พื้้�นที่่�เขตปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อการเกษตร (สปก.) ๑๐,๔๒๙ จุุด พื้้�นที่่�ชุุมชนและอื่่�นๆ ๘,๑๑๑ จุุด 
และพื้้�นที่่�ริิมทางหลวง (๕๐ เมตร) ๘๙๒ จุุด ตามลำำ�ดัับ  เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายภาค พบว่่า ภาคเหนืือปรากฏจำำ�นวนจุุด
ความร้้อนสะสมสููงที่่�สุุด  ๖๑,๗๗๖ จุุด รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๒๑,๔๑๐ จุุด  ภาคตะวัันตก ๙,๑๙๐ จุุด 
ภาคกลาง ๕,๐๓๒ จุุด ภาคตะวัันออก ๓,๔๐๘ จุุด และภาคใต้้ ๑,๐๕๓ จุุด ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๕ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า
จุุดความร้้อนสะสมมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และมีีแนวโน้้มลดลงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ตารางที่่� ๒.๑๔)
(สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๔)

๑๒

ระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite: VIIRS) ติิดตั้้�งบนดาวเทีียม Suomi NPP
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ตารางที่่� ๒.๑๔ จำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสม (Hotspot) ทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม
ภาค

หน่่วย: จุุด

จำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสม (Hotspot)
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เหนืือ[๑]

๓๙,๒๔๗

๓๐,๓๑๘

๘๕,๖๘๒

๑๒๙,๓๒๘

๖๑,๗๗๖

ตะวัันตก[๒]

๑๖,๖๗๕

๑๕,๓๖๖

๒๓,๕๐๐

๑๙,๘๖๖

๙,๑๙๐

กลาง[๓]

๒๔,๔๗๗

๑๙,๙๘๓

๓๙,๖๐๑

๖,๘๕๗

๕,๐๓๒

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๒๘,๒๗๘

๒๙,๔๑๖

๕๐,๗๔๕

๔๐,๙๖๕

๒๑,๔๑๐

ตะวัันออก[๔]

๓,๒๗๘

๒,๒๖๖

๔,๒๖๘

๖,๖๙๗

๓,๔๐๘

ใต้้

๑,๐๘๒

๑,๔๘๖

๑,๕๗๗

๑,๕๗๕

๑,๐๕๓

๑๑๓,๐๓๗

๙๘,๘๓๕

๒๐๕,๓๗๓

๒๐๕,๒๘๘

๑๐๑,๘๖๙

รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ:

ภาคเหนืือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้้วย ๙ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงราย เชีียงใหม่่ น่่าน พะเยา แพร่่ แม่่ฮ่่องสอน ลำำ�ปาง
ลำำ�พูนู และอุุตรดิิตถ์์ ในขณะที่่� พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แบ่่งออกเป็็น ภาคเหนืือตอนบน ๙ จัังหวััด  ได้้แก่่ จังั หวััดเชียี งราย เชียี งใหม่่ น่า่ น
พะเยา แพร่่ แม่่ฮ่่องสอน ลำำ�ปาง ลำำ�พููน และอุุตรดิิตถ์์ และภาคเหนืือตอนล่่าง ๘ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ตาก นครสวรรค์์
พิิจิิตร พิิษณุุโลก เพชรบููรณ์์ สุุโขทััย และอุุทััยธานีี
[๒]
ภาคตะวัันตก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้้วย ๕ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดกาญจนบุุรีี ตาก ประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพชรบุุรีี  และราชบุุรีี 
ในขณะที่่� พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ประกอบด้้วย ๘ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดกาญจนบุุรีี  นครปฐม ประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพชรบุุรีี ราชบุุรีี 
สมุุทรสงคราม สมุุทรสาคร และสุุพรรณบุุรีี
[๓]
ภาคกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้้วย ๒๒ จัังหวััด ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ชััยนาท นครนายก นครปฐม 
นครสวรรค์์ นนทบุุรีี ปทุมุ ธานีี พระนครศรีีอยุุธยา พิิจิตร พิ
ิ ษิ ณุุโลก เพชรบููรณ์์ ลพบุุรีี สมุทุ รปราการ สมุุทรสงคราม สมุุทรสาคร สระบุุรีี 
สิิงห์์บุรีี สุ
ุ โุ ขทััย สุุพรรณบุุรีี อ่า่ งทอง และอุุทัยั ธานีี ในขณะที่่� พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ประกอบด้้วย ๑๐ จัังหวััด  ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร 
จัังหวััดชััยนาท นนทบุุรีี ปทุุมธานีี พระนครศรีีอยุุธยา ลพบุุรีี สมุุทรปราการ สระบุุรีี สิิงห์์บุุรีี  และอ่่างทอง
[๔]
ภาคตะวัันออก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้้วย ๗ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดจัันทบุุรีี  ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี ตราด ปราจีีนบุุรีี ระยอง
และสระแก้้ว ในขณะที่่� พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ประกอบด้้วย ๘ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดจัันทบุุรีี  ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี ตราด นครนายก
ปราจีีนบุุรีี ระยอง และสระแก้้ว
ที่่�มา: สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) (๒๕๖๔)
[๑]

๒)

สััตว์์ป่่า
ชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบ ๕,๐๐๕ ชนิิด  โดยมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น ๒๗๔ ชนิิด  จากเดิิม
ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่่มี� ีจำ�ำ นวน ๔,๗๓๑ ชนิิด โดยทะเบีียนสถานภาพชนิิดพันั ธุ์์�สัตว์
ั ป่์ า่ ที่่ถู� กู คุุกคามของประเทศไทย (ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�อย่่างยิ่่ง�
ใกล้้สููญพัันธุ์์� มีีแนวโน้้มใกล้้สููญพัันธุ์์�) จำำ�นวน ๖๗๖ ชนิิด  โดยชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีร้้อยละของการถููกคุุกคามมากที่่�สุุด คืือ สััตว์์เลี้้�ยง
ลูู กด้้ วยนม คิิ ด เป็็ น ร้้ อยละ ๓๕.๓๖ รองลงมาคืื อ นก สัั ตว์์เ ลื้้�อ ยคลาน สัั ตว์์ ส ะเทิิ นน้ำำ�ส
� ะเทิินบก และปลา ตามลำำ�ดัับ
(ตารางที่่� ๒.๑๕) (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔) และตามพระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครอง
สััตว์ป่์ า่ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำำ�หนดให้้สัตว์
ั ป่์ า่ สงวน มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด ๑๙ ชนิิด และสััตว์ป่์ า่ คุ้้�มครอง มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด ๑,๓๑๖ ชนิิด 
แบ่่งเป็็น สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม ๒๐๒ ชนิิด  นก ๙๕๒ ชนิิด สััตว์์เลื้้�อยคลาน ๙๒ ชนิิด สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก ๑๒ ชนิิด 
ปลา ๒๖ ชนิิด  แมลง ๒๐ ชนิิด  และสััตว์์ป่่าไม่่มีีกระดููกสัันหลัังอื่่�นๆ ๑๒ ชนิิด  (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช,
๒๕๖๔)

114

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๒.๑๕ สถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่ถู่� ูกคุุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคาม (ชนิิด)
กลุ่่�มสััตว์์ป่่า
สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม

จำำ�นวน (ชนิิด) ใกล้้สููญพัันธุ์์�
อย่่างยิ่่�ง

ใกล้้
สููญพัันธุ์์�

มีีแนวโน้้ม
ใกล้้สููญพัันธุ์์�

รวม

การถููกคุุกคาม
(ร้้อยละ)

๓๔๕

๑๙

๓๙

๖๔

๑๒๒

๓๕.๓๖

๑,๐๗๕

๕๒

๕๙

๗๘

๑๘๙

๑๗.๕๘

สััตว์์เลื้้�อยคลาน

๔๖๑

๑๗

๑๗

๑๗

๕๑

๑๑.๐๖

สััตว์์สะเทิินน้ำำ�ส
� ะเทิินบก

๑๘๔

-

๔

๑๕

๑๙

๑๐.๓๓

ปลา

๒,๙๔๐

๕๓

๗๒

๑๗๐

๒๙๕

๑๐.๐๓

รวม

๕,๐๐๕

๑๔๑

๑๙๑

๓๔๔

๖๗๖

๑๓.๕๑

นก

ที่่�มา: สำำ�นัักงานโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๒๕๖๔)

ชนิิดสััตว์์ป่่าที่่�มีีความสำำ�คััญและเป็็นที่่�สนใจในระดัับนานาชาติิ ๑๒ ชนิิด  ได้้แก่่ นกชนหิิน (Rhinoplax vigil)
เสืือโคร่่ง (Panthera tigris) งููหางแฮ่่มกาญจน์์ (Trimeresurus kanburiensis) พะยููนหรืือหมููน้ำำ��  (Dugong dugon)
จระเข้้น้ำำ��จืืด  (Crocodylus siamensis) นกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�  (Hydrornis gurneyi) กวางผา (Naemorhedus griseus)
ไก่่ฟ้า้ หางลายขวาง (Syrmaticus humiae) นกยููงไทย (Pavo muticus) สมเสร็็จ (Tapirus indicus) วััวแดง (Bos javanicus)
และควายป่่า (Bubalus arnee) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ ่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
นกชนหิิน เป็็นนกเงืือก ๑ ใน ๑๓ ชนิิดที่่�สามารถพบได้้ในประเทศไทย โดยอาศััยอยู่่�ตามป่่าที่่�ราบต่ำำ��บริิเวณ
ภาคใต้้ของประเทศไทย ไปจนถึึงบรููไน อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย และเมีียนมาร์์ ในประเทศไทยสามารถพบนกชนหิินได้้ในพื้้�นที่่�
ป่่าอนุุรักั ษ์์ ๑๐ แห่่ง โดยพบในพื้้�นที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิ ๕ แห่่ง และเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์ป่์ า่ ๕ แห่่ง เนื่่�องจากนกชนหิินมีีลัักษณะ
พิิเศษที่่�แตกต่่างจากนกเงืือกชนิิดอื่่�นๆ ตรงที่่�มีีโหนกหรืือสัันบนปากที่่�มีีลัักษณะทึึบตััน เนื้้�อด้้านในมีีสีีขาวคล้้ายงาช้้าง
จึึงมีีปััจจััยคุุกคามที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การถููกล่่าเพื่่�อเอาโหนกมาทำำ�เป็็นเครื่่�องประดัับ  และถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยถููกทำำ�ลาย
เสืือโคร่่ง เป็็นสััตว์์ผู้้�ล่่าที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อระบบนิิเวศอย่่างมาก โดยเป็็นผู้้�ล่่าอัันดัับสููงสุุด  และเป็็นดััชนีีชี้้�วััด
ความอุุดมสมบููรณ์์ของพื้้�นที่่� ปััจจุุบัันสามารถพบเสืือโคร่่งในพื้้�นที่่� ๘ ประเทศ ได้้แก่่ สาธารณรััฐประชาชนบัังกลาเทศ
ราชอาณาจัั ก รภูู ฏ าน สาธารณรัั ฐ อิิ น เดีีย สาธารณรัั ฐ อิิ น โดนีีเซีีย มาเลเซีีย สหพัั น ธ์์ ส าธารณรัั ฐ ประชาธิิ ป ไตยเนปาล
สหพัันธรััฐรััสเซีีย และราชอาณาจัักรไทย จากการศึึกษาของกลุ่่�มงานวิิจััยสััตว์์ป่่า พบว่่า เสืือโคร่่งมีีการกระจายในพื้้�นที่่�เขต
รัักษาพัันธุ์์�สััตว์ป่์ า่ และอุุทยานแห่่งชาติิเพีียง ๒๕ แห่่ง และมีีประชากรเสืือโคร่่งประมาณ ๑๙๐ - ๒๕๐ ตััว ซึ่่ง� พื้้�นที่่ที่� มี่� เี สืือโคร่่ง
หนาแน่่นมากที่่�สุด คื
ุ ือ กลุ่่�มป่่าตะวัันตกของประเทศไทย
งููหางแฮ่่มกาญจน์์ เป็็นงููที่่�มีีสีีสัันและลวดลายที่่�สวยงาม หายาก และมีีลัักษณะที่่�จำำ�เพาะ มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย
จำำ�เพาะกัับป่า่ ไผ่่ ป่า่ เบญจพรรณที่่มี� แี นวภููเขาหิินปููน จึึงเป็็นดััชนีีชี้้วั� ดั ความสมบููรณ์ข์ องป่่าเขาหิินปููน และจััดเป็็นสััตว์เ์ ฉพาะถิ่่น�
(Endemic) ของประเทศไทย ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการกระจายและนิิเวศวิิทยาค่่อนข้้างน้้อย รวมถึึงมีีรายงานการพบเจอเพีียงไม่่กี่แ�่ ห่่ง
ในประเทศไทย เช่่ น  จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี  และระนอง เป็็ น ต้้ น  ประกอบกัั บถิ่่� น ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ของงูู ห างแฮ่่ ม กาญจน์์ ที่่� เ ป็็ น
ป่่าหิินปููนถููกคุุกคามโดยหลายปััจจััย เช่่น การเกิิดไฟป่่า และการเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะของถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�อาศััย จึึงทำำ�ให้้งูหู างแฮ่่มกาญจน์์
หายาก และถููกจััดให้้อยู่่�ในสถานะใกล้้สููญพัันธุ์์�
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ประชากรพะยููนหรืือหมููน้ำ� 
�ำ เป็็นสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม ที่่�เป็็นหนึ่่�งในสััตว์์ป่่าสงวนตามพระราชบััญญััติิสงวนและ
คุ้้�มครองสััตว์ป่์ า่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพะยููนจะอาศััยอยู่่�ตามชายฝั่่ง� ทะเล และบริิเวณรอบๆ หมู่่�เกาะ พบได้้ทั้้ง� บริิเวณอ่่าวไทย และ
บริิเวณอัันดามััน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่่า ในประเทศไทยมีพี ะยููนประมาณ ๒๐๐ ตััว กระจายอยู่่�บริิเวณอ่่าวไทยประมาณ ๒๕ ตััว
และบริิเวณทะเลอัันดามััน ประมาณ ๑๗๕ ตััว โดยในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีการรายงานการตายของพะยููนเป็็นจำำ�นวนมาก
เกิิดจากเครื่่�องมืือการทำำ�ประมง การล่่า และมลพิิษทางสิ่่�งแวดล้้อม
จระเข้้น้ำำ��จืืด  เป็็นสััตว์์เลื้้�อยคลานที่่�มีีการกระจายอยู่่�ทั่่�วไปตามแหล่่งน้ำำ��ที่่�สำำ�คััญ สามารถพบกระจายได้้
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ได้้แก่่ ราชอาณาจัักรไทย สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีีย สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย และเนอการาบรููไนดารุุซซาลาม ปััจจุุบันั ในธรรมชาติิมีีประชากร
จระเข้้น้ำำ��จืืด ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตััว ในประเทศไทยมีีรายงานการพบจระเข้้น้ำำ��จืืดในธรรมชาติิเพีียง ๗ แห่่ง ในแต่่ละ
พื้้�นที่่�มีีจำำ�นวนประชากรค่่อนข้้างน้้อย อีีกทั้้�งยัังพบว่่าพื้้�นที่่�ที่่�มีีการวางไข่่มีีไม่่เกิิน ๔ เเห่่ง
นกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�  เป็็นสััตว์์ป่่าสงวนของประเทศไทย ตามพระราชบััญญััติิสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า
พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถพบการกระจายได้้เพีียง ๒ แห่่ง ทั่่�วโลก คืือ พื้้�นที่่�ป่่าที่่�ราบต่ำำ��เขานอจู้้�จี้้�ของประเทศไทย (เขตรัักษา
พัันธุ์์�สัตว์
ั ป่์ า่ เขาประ - บางคราม อำำ�เภอคลองท่่อม จัังหวััดกระบี่่)� และแถบเทนััสเซริิมของสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา นกแต้้วแล้้ว
ท้้องดำำ�เป็็นนกที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ในระบบนิิเวศ ส่่วนมากพื้้�นที่่อ� าศััยมัักเป็็นพื้้�นที่่ร� าบ ความชัันน้้อยกว่่า ๑๐ องศาเซลเซีียส และ
มีีความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลางไม่่เกิิน ๓๐๐ เมตร สามารถพบได้้ทั้้�งป่่าธรรมชาติิที่่�ไม่่ถููกรบกวนและป่่าที่่�มีีกิิจกรรม
จากมนุุษย์์ ป่า่ ฟื้้น� ฟูู ป่า่ ที่่ร� าบกึ่่�งดิิบชื้้น� (Lowland Semi - evergreen) และป่่าไผ่่ ทั้้ง� นี้้� มัักพบการทำำ�รัังวางไข่่ภายในไม้้สกุลุ สละ
และสกุุลหวาย สาเหตุุที่ปร
่� ะชากรนกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�ลดลง เกิิดจากพื้้�นที่่อ� าศััยของนกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�ที่อ่� ยู่่�นอกพื้้�นที่่คุ้้�ม
� ครอง
ถููกเปลี่่ย� นเป็็นพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม และถููกสััตว์ผู้้�ล่
์ า่ คุุกคามในช่่วงทำำ�รััง วางไข่่ และเลี้้ย� งดููลูกู แนวโน้้มประชากรนกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�
ในประเทศไทยลดลงเป็็นอย่่างมาก และกำำ�ลัังเผชิิญหน้้ากัับการสููญพัันธุ์์�ในธรรมชาติิ จึึงทำำ�ให้้นกแต้้วแล้้วท้้องดำำ�ถููกจััดให้้มีี
สถานภาพใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง
กวางผา เป็็นสััตว์กีีบคู่่� ที่
์
เ�่ ป็็นหนึ่่ง� ในสััตว์ป่์ า่ สงวนของประเทศไทย ตามพระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครองสััตว์ป่์ า่
พ.ศ. ๒๕๖๒ กวางผามีีการกระจายอยู่่�ในแถบประเทศจีีน แพร่่กระจายออกไปในสาธารณรััฐเกาหลีี แมนจููเรีีย และ
แถบอััสซูริู ขิ องสหพัันธรััฐรััสเซีีย ลงมาทางใต้้จนถึึงแถบภาคตะวัันออกของสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา ภาคตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
ของราชอาณาจัั ก รไทย และบางพื้้� น ที่่� ท างตอนเหนืื อ ของสาธารณรัั ฐ สัั ง คมนิิ ย มเวีียดนาม  ในประเทศไทย
ำ วจโดยการนัับตััวโดยตรง พบกวางผาจำำ�นวน ๒๙๒ ตััว บริิเวณลุ่่�มแม่่น้ำำ��ปิิงทั้้�งสองข้้าง โดยพบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้้สำ�ร
กระจายใน ๓ กลุ่่�มป่่า คืือ กลุ่่�มป่่าลุ่่�มน้ำำ��ปาย - สาละวิิน จำำ�นวน ๑๗๕ ตััว กลุ่่�มป่่าแม่่ปิิง - อมก๋๋อย จำำ�นวน ๑๑๑ ตััว และ
กลุ่่�มป่่าศรีีลานนา จำำ�นวน ๖ ตััว
ไก่่ฟ้า้ หางลายขวาง เป็็นไก่่ฟ้า้ ขนาดใหญ่่ที่มี่� ีลัักษณะสวยงาม มีกี ารกระจายอยู่่�ทางภาคเหนืือของประเทศไทย
ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ และจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ไก่่ฟ้้าหางลายขวางนิิยมใช้้พื้้�นที่่�อาศััยที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง ป่่าดิิบชื้้�นบริิเวณ
กึ่่ง� ร้้อนชื้้น�  ป่่าสน หรืือป่่าสนผสมไม้้ใบกว้้างในพื้้�นที่่สู� งู ชััน อย่่างไรก็็ตาม รายงานการพบเจอไก่่ฟ้า้ หางลายขวางนั้้�นมีีน้้อยมาก
โดยสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ประชากรไก่่ฟ้้าหางลายขวางลดลง คืือ การล่่าและการสููญเสีียถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย ทำำ�ให้้ไก่่ฟ้้าหางลายขวาง
ในประเทศไทยอยู่่�ในสถานภาพใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์�อย่่างยิ่่ง� อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบันั ประชากรของไก่่ฟ้้าหางลายขวางมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากมีกี ารดููแลถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยมากขึ้้�น
นกยูู ง ไทย เป็็ น นกกลุ่่�มไก่่ ฟ้้ า ที่่� มีี ข นาดใหญ่่ และมีี ค วามสวยงาม สามารถพบการกระจายได้้ ตั้้� ง แต่่
รััฐอััสสััม สาธารณรััฐอิินเดีีย ด้้านตะวัันตกเฉีียงใต้้ของสาธารณรััฐประชาชนจีีนจนถึึงสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจัักรไทย สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม ราชอาณาจัักรกััมพูชู า มาเลเซีีย และสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ในประเทศไทย
สามารถพบนกยููงไทยได้้ในภาคเหนืือและภาคตะวัันตกเท่่านั้้�น จากการประเมิินประชากรนกยููงไทยทั่่�วโลก คาดว่่ามีีอยู่่�
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ตััว ในธรรมชาติิ แต่่เนื่่�องจากนกยููงไทยมัักถููกล่่าเพื่่�อการค้้า การนำำ�เอาเนื้้�อไปประกอบอาหาร 
และนำำ�ไปเป็็นสััตว์์เลี้้�ยง เป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ประชากรในธรรมชาติิลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
116 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

สมเสร็็จ เป็็นสััตว์กีีบคี่
์ ่� ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�งในสััตว์ป่์ า่ สงวนตามพระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครองสััตว์ป่์ า่ พ.ศ. ๒๕๖๒
พบการกระจายตััวในคาบสมุุทรมลายููและเกาะสุุมาตราเท่่านั้้�น พบเห็็นในธรรมชาติิค่่อนข้้างยาก โดยมัักอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ราบลุ่่�มป่่ า ดิิ บชื้้� น  รวมถึึ ง พื้้� น ที่่� ชุ่่�มน้ำำ��  ในประเทศไทยมีี ก ารกระจาย ตั้้� ง แต่่ พื้้� น ที่่� ก ลุ่่�มป่่ า ตะวัั น ตก ไล่่ ล งมายัั ง ภาคใต้้
ของประเทศไทยตามแนวเทืือกเขาตะนาวศรีี จนถึึงกลุ่่�มป่่าด้้านทิิศใต้้สุดุ ของไทยอย่่างกลุ่่�มป่่าฮาลา - บาลา รวมทั้้�งสิ้้น� กว่่า ๗ กลุ่่�มป่่า
วััวแดง เป็็นสััตว์กีีบคู่่� ที่
์
ส่� ามารถพบการกระจายตั้้ง� แต่่ตอนใต้้ของสาธารณรััฐประชาชนจีีนตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ของสาธารณรััฐอิินเดีีย ตลอดทวีีปเอเชีีย และตลอดแนวคาบสมุุทรมลายูู ในธรรมชาติิมีีประมาณ ๘,๐๐๐ ตััว โดยพบว่่า
กว่่า ๔,๖๐๐ ตััว กระจายอยู่่�บริิเวณทางตะวัันออกของราชอาณาจัักรกััมพูชู าในประเทศไทย วััวแดงมีกี ารกระจายตััวอยู่่�ใน ๑๐
กลุ่่�มป่่า มีีประชากรวััวแดงประมาณ ๔๕๐ ตััว โดยอยู่่�ในเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าห้้วยขาแข้้งประมาณ ๓๐๐ ตััว
ควายป่่า เป็็นสััตว์์กีีบคู่่�  ซึ่�่งเป็็นหนึ่่�งในสััตว์์ป่่าสงวนของประเทศไทยตามพระราชบััญญััติิสงวนและคุ้้�มครอง
สััตว์์ป่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากรควายป่่าทั่่�วโลก สามารถพบได้้เพีียง ๖ พื้้�นที่่�เท่่านั้้�น ได้้แก่่ สาธารณรััฐอิินเดีีย สหพัันธ์์
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยเนปาล ราชอาณาจัักรภููฏาน สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา ราชอาณาจัักรกัั มพููชา และ
ราชอาณาจัักรไทย ในประเทศไทยสามารถพบควายป่่าได้้เฉพาะพื้้�นที่่�ทางตอนใต้้ของเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าห้้วยขาแข้้ง และ
อุุทยานแห่่งชาติิเขื่่�อนศรีีนคริินทร์์ตอนบน ซึ่่�งจากการสำำ�รวจใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนรเศรษฐ์์ เขีียวศรีี พบว่่า มีีประชากร
ควายป่่าเพีียงแค่่ ๖๙ ตััว เท่่านั้้�น และยัังมีีภััยคุุกคามประชากรควายป่่า เช่่น การถููกล่่าจากสััตว์ผู้้�ล่
์ า่ การล่่าเพื่่�อเป็็นอาหาร รวมถึึง
การแก่่งแย่่งการใช้้ประโยชน์์ร่่วมกัันของทรััพยากรอาหารและแหล่่งน้ำำ��กับั ควายบ้้าน เป็็นต้้น
สำำ�หรัับสถิิติิการป้้องกัันและปราบปรามการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับการค้้าสััตว์์ป่่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า
มีีคดีีเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่า ๗๒๑ คดีี สามารถตรวจยึึดสััตว์์ป่่าของกลางได้้ ๑,๗๙๒ ตััว และตรวจยึึดซากสััตว์์ป่่าได้้ ๑,๑๐๔ ซาก
โดยมีีจำำ�นวนคดีีเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า จำำ�นวนคดีีมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น (ตารางที่่� ๒.๑๖) (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีคดีีเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่า ๒๖๕ คดีี และตรวจยึึด
ซากสััตว์ป่์ า่ ได้้ ๕๓๔ ซาก ลดลงจากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่มี� คี ดีีเกี่่ย� วกัับสัตว์
ั ป่์ า่ ๔๖๔ คดีี (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่
และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๑๖ สถิิติิคดีีตรวจปราบปรามการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่า พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปีี (พ.ศ.)

คดีีเกี่่�ยวกัับสััตว์์ป่่า
(คดีี)

ผู้้�กระทำำ�ผิด 
ิ
(คน)

ตรวจยึึดสััตว์์ป่่าของกลาง
(ตััว)

ตรวจยึึดซากสััตว์์ป่่าของกลาง
(ซาก)

(กิิโลกรััม)

๒๕๕๔

๕๒๘

๕๗๘

๓๐,๓๖๙

๑,๖๓๑

๑,๓๐๘.๘๕

๒๕๕๕

๗๐๓

๗๕๖

๑๖,๓๔๕

๓,๓๗๖

๔,๕๕๗.๓๕

๒๕๕๖

๕๘๓

๖๗๑

๑๐,๑๐๙

๑,๒๕๓

๓,๐๒๙.๕๐

๒๕๕๗

๕๒๘

๖๑๘

๘,๗๐๓

๕,๒๒๐

๒,๕๙๗.๔๘

๒๕๕๘

๕๕๓

๔๓๔

๑๐,๗๕๔

๑,๖๔๑

๑๐,๘๗๑.๖๕

๒๕๕๙

๖๒๗

๔๗๑

๑๓,๔๒๘

๑,๒๐๔

๓,๒๒๓.๙๐

๒๕๖๐

๕๕๓

๔๐๙

๔,๘๕๑

๑,๐๓๑

๗๓๖.๐๐

๒๕๖๑

๕๗๐

๔๔๔

๗,๓๑๘

๑,๕๐๙

๑,๖๗๑.๖๓

๒๕๖๒

๖๗๙

๖๖๑

๑๐,๔๒๖

๓,๑๖๕

๑,๓๖๖.๐๐

๒๕๖๓

๗๒๑

๗๗๔

๑,๗๙๒

๑,๑๐๔

๑,๐๐๕.๓๗

ที่่�มา: กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ ่า และพัันธุ์์�พืืช  (๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

117

ทั้้� ง นี้้�  สถิิ ติิ ก ารนำำ� เข้้ า และส่่ ง ออกสัั ตว์์ ป่่ า ที่่� ใ กล้้ สูู ญ พัั น ธุ์์�ตามอนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ
ซึ่่� ง ชนิิ ดสัั ตว์์ ป่่ า และพืื ชป่่ า ที่่� ใ กล้้ สูู ญ พัั น ธุ์์� มีีทั้้� ง ส่่ ว นที่่� มีี ชีีวิิ ต ซ ากสัั ตว์์ และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่ า มีี
การนำำ�เข้้าสััตว์เ์ ลื้้อ� ยคลานมากที่่สุ� ด ร
ุ องลงมาคืือ สััตว์จำ์ �ำ พวกนก และสััตว์เ์ ลี้้ย� งลููกด้้วยนม ส่่วนการส่่งออก พบว่่า มีกี ารส่่งออกส่่วนที่่เ� ป็็น
ซากของสััตว์์จำำ�พวกนกมากที่่�สุุด รองลงมาคืือ สััตว์์เลื้้�อยคลาน และสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม ตามลำำ�ดัับ  (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
ส่่วนสถานการณ์์ปัญ
ั หาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสัตว์
ั ป่์ า่ ที่่เ� กิิดขึ้้น� บริิเวณพื้้�นที่่ที่� ติ่� ดิ เขตแนวพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ ได้้แก่่
ปััญหาระหว่่างคนกัับช้า้ งป่่า คนกัับลิงิ พบว่่า (๑) คนกัับช้า้ งป่่า จากการติิดตามประชากรช้้างป่่า ประมาณ ๓,๑๖๘ - ๓,๔๔๐ ตััว
บริิเวณพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ ๑๖ กลุ่่�มป่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีช้้างป่่าออกนอกพื้้�นที่่� ๔,๐๐๕ ครั้้�ง ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีี
ช้้างป่่าออกนอกพื้้�นที่่� ๔,๔๖๘ ครั้้�ง โดยเกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิิน พืืชผล บาดเจ็็บ  และเสีียชีีวิิต  ๗๓๙ ราย ลดลงจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�เกิิดความเสีียหายรวมทั้้�งสิ้้�น ๘๙๘ ราย และ (๒) คนกัับลิิง จากการตรวจสอบพื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหาความขััดแย้้ง
ระหว่่างคนกัับลิิงนอกพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ ใน พศ. ๒๕๖๑ พบว่่า มีีพื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหา ๒๒๒ แห่่ง ครอบคลุุมพื้้�นที่่� ๕๑ จัังหวััด 
แบ่่งเป็็น นอกพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ จำำ�นวน ๒๐๖ แห่่ง และในพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ จำำ�นวน ๑๖ แห่่ง โดยมีีการสำำ�รวจนัับประชากรลิิง
ในพื้้�นที่่� ๑๗๓ แห่่ง มีีประชากรลิิง ๕๓,๐๖๘ ตััว สาเหตุุที่สั่� ตว์
ั ป่์ า่ ออกหากิินนอกเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ ประกอบด้้วย ๓ ปััจจััย สำำ�คัญ
ั
ได้้แก่่ (๑) ลัักษณะพื้้�นฐานทางนิิเวศวิิทยาและพฤติิกรรมของสััตว์์ป่่า เกี่่�ยวข้้องกัับความต้้องการแหล่่งน้ำำ��  และแหล่่งอาหาร 
หากพื้้�นที่่�ใดขาดแคลนน้ำำ��และอาหาร ทำำ�ให้้สััตว์์ป่่าเคลื่่�อนที่่�และขยายพื้้�นที่่�ในการหากิินออกจากเขตป่่าอนุุรัักษ์์ รวมถึึง
พฤติิกรรมการเรีียนรู้้�พื้้น� ที่่แ� หล่่งอาหารและแหล่่งน้ำำ��ชายขอบป่่า โดยเฉพาะพืืชผลทางการเกษตร เป็็นปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลให้้สัตว์
ั ป่์ า่
มีีพฤติิกรรมหากิินนอกพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์เช่่นกััน (๒) การเปลี่่�ยนแปลงถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่า เนื่่�องจากสิ่่�งรบกวนภายใน
เขตป่่าอนุุรัักษ์์ เช่่น การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า และการล่่าสััตว์์ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้สััตว์์ป่่าหลายชนิิดที่่�อ่่อนไหวต่่อกิิจกรรมการรบกวน
ดัังกล่่าว เคลื่่�อนย้้ายถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยออกมานอกเขตป่่าอนุุรัักษ์์ และ (๓) การพััฒนาพื้้�นที่่�ทางการเกษตรและการพััฒนา
แหล่่งน้ำำ��ของประชาชน เป็็นปััจจััยดึึงดููดให้้สััตว์์ป่่าออกหากิินนอกเขตป่่าอนุุรัักษ์์ ทั้้�งนี้้� สาเหตุุที่�สั่ ัตว์์ป่่าออกหากิินนอกเขต
ป่่าอนุุรักั ษ์์ดังั กล่่าวนั้้น� มีคี วามแตกต่่างกัันไปตามลัักษณะของสภาพแวดล้้อมแต่่ละพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ด้้วย (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๒.๔.๒ ผลกระทบ
๑) ป่่าไม้้
สถานการณ์์ทรััพยากรป่่าไม้้ ในรอบหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีอััตราการเปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างคงที่่�
จาก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีีพื้้�นที่่�ป่่าที่่�ถููกบุุกรุุกลดลง ในขณะที่่�พื้้�นที่่�ป่่าในความรัับผิิดชอบของกรมป่่าไม้้ถููกไฟไหม้้เพิ่่�มขึ้้�น
โดยไฟป่่าส่่งผลต่่อความสมดุุลของระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีวี ภาพ รวมถึึงส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของมนุุษย์์
นอกจากนี้้� ยัังส่่งผลให้้ต้้นไม้้ใบไม้้แห้้ง ใบไม้้ร่่วง ความชุ่่�มชื้้�นน้้อยลง และการเปลี่่�ยนแปลงหรืือการมีีชีีวิิตอยู่่�ของพืืชบางชนิิด
ในระบบนิิเวศ อย่่างไรก็็ตาม พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ไฟป่่าไม่่ได้้ไหม้้ต้้นไม้้เสีียหาย เนื่่�องจากส่่วนใหญ่่ไฟป่่าไหม้้หญ้้าและใบไม้้
โดยร้้อยละ ๗๐ ของป่่าไม้้ในประเทศไทยเป็็นป่่าเต็็งรัังหรืือป่่าผลััดใบ ในภาคเหนืือและภาคอีีสาน เมื่่�อถึึงฤดููฝนจะกลัับมา
ฟื้้น� ตััวใหม่่เหมืือนเดิิม โดยมีีระบบรากรวมที่่ท� นไฟ รวมทั้้�งบริิเวณชุุมชนที่่มี� ีชาวกะเหรี่่ย� งอาศััยอยู่่�จะทำำ�แนวกัันไฟ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดไฟไหม้้เข้้าไปในพื้้�นที่่� (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๓)
๒) สััตว์์ป่่า
สััตว์ป่์ า่ หลายชนิิดตกอยู่่�ในสภาพที่่น่� า่ เป็็นห่่วงและเสี่่ย� งต่่อการสููญพัันธุ์์� เนื่่�องจากการถููกคุุกคาม ถููกล่่า ถิ่่�นอาศััย
ลดลง และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพของแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�ป่่าซึ่่�งเป็็นแหล่่งอาศััยตามธรรมชาติิถููกทำำ�ลาย ป่่าถููกบุุกรุุก
การลัักลอบล่่าสััตว์์ป่่า และสััตว์์ที่่�เป็็นเหยื่่�อมีีจำำ�นวนลดลง รวมทั้้�งปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสััตว์์ป่่า ยัังส่่งผลกระทบ
ต่่อจำำ�นวนประชากรของสััตว์ป่์ า่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สััตว์เ์ ลี้้ย� งลููกด้้วยนมเป็็นสััตว์ที่์ มี่� ีสถานภาพถููกคุุกคามมากที่่สุ� ดุ ของชนิิดพันั ธุ์์�
ที่่�พบในประเทศไทย รองลงมาคืือ นก สััตว์์เลื้้�อยคลาน และสััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก ตามลำำ�ดัับ  (สำำ�นัักงานโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
118 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๒.๔.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า ดัังนี้้�
๑) ป่่าไม้้
๑.๑) การป้้องกัันและปราบปรามการบุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้
(๑) จัั ดกิิจกรรมป้้ องกัั นและปราบปรามการบุุ ก รุุ ก ทำำ� ลายทรัั พ ยากรป่่ า ไม้้ โดยมีีวัั ตถุุประสงค์์
เพื่่�อหยุุดยั้้ง� การบุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ โดยความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกระดัับและทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการเฝ้้าระวัังและดููแลรัักษาทรััพยากรป่่าไม้้ การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือในการป้้องกัันรัักษา
ป่่าในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ และเพื่่�อป้้องกััน ปราบปราม และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อประชาชนสููงสุุด  และ
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของราษฎรในพื้้�นที่่ใ� ห้้เกิิดความรััก ความหวงแหน และความรู้้�สึึกความเป็็นเจ้้าของ นอกจากนี้้� ยังั ได้้ดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อจััดกิิจกรรมปฏิิบััติิการพิิเศษในการป้้องกัันทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อหยุุดยั้้ง� การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าและทวงคืืนผืืนป่่าจากผู้้�บุุกรุุกครอบครองให้้ได้้ตามที่่เ� ป้้าหมายกำำ�หนดไว้้ใน ๑ ปีี และเพื่่�อให้้มีีระบบ
การจััดการทรััพยากรป่่าไม้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล รวมทั้้�งเกิิดความยั่่�งยืืนภายใน ๒ ปีี และเพื่่�อฟื้้น� ฟููสภาพป่่า
ในพื้้�นที่่�เป้้าหมายทั่่�วทั้้�งประเทศให้้มีีสภาพอุุดมสมบููรณ์์ภายในระยะเวลา ๒ - ๑๐ ปีี (กรมป่่าไม้้, ๒๕๖๔)
(๒) จััดให้้มีีระบบลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพ (SMART Patrol System) ในพื้้น� ที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์อย่่างเป็็นระบบ 
เพื่่�อป้้องกัันและปราบปรามการทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ โดยใช้้ระบบลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ ๒๑๓ แห่่ง
ประกอบด้้วย อุุทยานแห่่งชาติิ ๑๓๓ แห่่ง เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์ป่์ า่ ๖๒ แห่่ง และเขตห้้ามล่่าสััตว์ป่์ า่ ๑๘ แห่่ง ครอบคลุุมพื้้น� ที่่�
กลุ่่�มป่่า ๑๙ กลุ่่�มป่่าทั่่�วประเทศ มีีชุุดลาดตระเวนทั้้�งหมด ๑,๑๒๕ ชุุด โดยกำำ�หนดให้้แต่่ละชุุดลาดตระเวนในพื้้�นที่่รั� บผิ
ั ดช
ิ อบ
ไม่่น้้อยกว่่า ๑๔ วัันต่่อเดืือน มีีการลาดตระเวนครอบคลุุมพื้้�นที่่� (Patrol Coverage) ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ๗๐ ต่่อปีี และ
พััฒนาฐานข้้อมููลการลาดตระเวนเพื่่�อจััดเก็็บ รวมรวม และวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อใช้้ในการวางแผนการบริิหารทรััพยากรป่่าไม้้
และสััตว์์ป่่าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๑.๒) การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าไม้้
การฟื้้น� ฟููพื้้น� ที่่อ� นุุรักั ษ์์ มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการฟื้้น� ฟููพื้้น� ที่่อ� นุุรักั ษ์์ที่เ่� สื่่อ� มโทรม เพื่่�อคืืนความอุุดมสมบูรณ์
ู ์
ให้้ แก่่ ระบบนิิ เวศและเพิ่่�มศัักยภาพการอนุุ รัักษ์์ ดิินและน้ำำ��ในพื้้� นที่่� อนุุ รัักษ์์ เพิ่่� มความสามารถในการกัั กเก็็บน้ำำ��ของดิิ น
ลดการชะล้้างพัังทลายของดิินในพื้้�นที่่ต้� น้ น้ำำ�� และทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ไหลในลำำ�ธารสม่ำำ��เสมอตลอดปีี รวมทั้้�งเพิ่่�มความสมบููรณ์แ์ ละพื้้�นที่่สีี� เขีียว
ในพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ ช่ว่ ยสนัับสนุนุ ให้้บรรลุเุ ป้้าหมายในการเพิ่่�มพื้้น� ที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ให้้ได้้ ร้อ้ ยละ ๒๕ ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศ เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ให้้ได้้ร้้อยละ ๔๐ ของพื้้�นที่่�ประเทศ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และ
พัันธุ์์�พืืช ดำำ�เนิินการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ รวมทั้้�งสิ้้�น ๔๗,๗๖๐ ไร่่ และโครงการป่่าในเมืือง “สวนป่่าประชารััฐเพื่่�อความสุุข
ของคนไทย” จำำ�นวน ๕๔ แห่่ง (ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ ๕๑ แห่่ง และอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ ๓ แห่่ง (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่
และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔) และมีีการบริิหารจััดการเชื้้อ� เพลิิงจากใบไม้้และกิ่่ง� ไม้้เพื่่�อป้้องกัันไฟป่่า ด้้วยการจััดทำำ�โครงการ “ชิิงเก็็บ 
ลดเผา” ในพื้้�นที่่� ๒๐ จัังหวััด  ได้้แก่่ จังั หวััดเชียี งราย เชียี งใหม่่ แม่่ฮ่อ่ งสอน ลำำ�พูนู  ลำำ�ปาง พะเยา น่่าน ตาก แพร่่ พิษิ ณุุโลก
กำำ�แพงเพชร เพชรบููรณ์์ พิิจิิตร  นครสวรรค์์ สุุโขทััย อุุตรดิิตถ์์ อุุทััยธานีี มุุกดาหาร อำำ�นาจเจริิญ และอุุบลราชธานีี รวมทั้้�ง
การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายอาสาสมััครพิิทัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมหมู่่�บ้้าน (ทสม.) ในการจััดการ
ปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน ทั้้�งหมด ๔๙ แห่่ง ในพื้้�นที่่� ๑๖ จัังหวััดภาคเหนืือ (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒) สััตว์์ป่่า
๒.๑) การดำำ�เนิินการตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศซึ่่�งชนิิดสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าที่่�ใกล้้
สููญพัันธุ์์� (CITES)
๑. การดำำ�เนิินงานภายใต้้ความร่่วมมืือกัับประเทศอาเซีียน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
(๑) เข้้าร่่วมประชุุมเรื่่�องการพััฒนาคู่่�มืืออาเซีียนด้้านความร่่วมมืือทางกฎหมายในการต่่อต้้าน
การค้้าสััตว์ป่์ า่ และพืืชป่า่ ผิิดกฎหมาย (ASEAN Technical Meeting on Development of ASEAN Handbook on Legal
Cooperation to Combat Illegal Wildlife Trade) เมื่่�อวัันที่่� ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ และวัันที่่� ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ประกอบด้้วย ผู้้�แทนจากประเทศสมาชิิกอาเซีียน สำำ�นัักเลขาธิิการอาเซีียน และโครงการ USAID Wildlife Asia (UWA)
พร้้อมด้้วยที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับการจ้้างโดย UWA ให้้จััดทำำ�ร่่างคู่่�มืือดัังกล่่าว สำำ�หรัับคณะผู้้�แทนไทย ประกอบด้้วย ผู้้�แทนจาก
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมศุุลกากร และกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดด้้านทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งการพิิจารณาร่่างคู่่�มืืออาเซีียนด้้านความร่่วมมืือทางกฎหมายในการต่่อต้้านการค้้าสััตว์์ป่่าและ
พืืชป่่าผิิดกฎหมาย และคู่่�มืือฯ จะถููกนำำ�ไปพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการประชุุม  เจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสอาเซีียนด้้านป่่าไม้้
ครั้้�งที่่� ๒๔ (ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF) และมีีมติิรัับรองในการประชุุมรััฐมนตรีีด้้านการเกษตรและ
ป่่าไม้้ ครั้้ง� ที่่� ๔๓ (Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry: AMAF) ซึ่่ง� จะจััดขึ้้น� ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ประเทศอิินโดนีีเซีีย (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
(๒) เข้้าร่่วมประชุุมคณะทำำ�งานอาเซีียนด้้านอนุุสััญญา CITES และการบัังคัับใช้้กฎหมาย
เกี่่ย� วกัับสัตว์
ั ป่์ า่ และพืืชป่า่ ครั้้ง� ที่่� ๑๖ (The Sixteenth Meeting of The ASEAN Working Group on the Convention
on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora and Wildlife Enforcement
(16th AWG-CITES and WE) ระหว่่างวัันที่่� ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีีสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาเป็็นเจ้้าภาพ
จััดประชุุม  มีีผู้้�แทนจากประเทศมาเลเซีียเป็็นประธานการประชุุม  (Chairman) และเลขาธิิการอาเซีียน ASEAN Secretariat)
ร่่วมดำำ�เนิินการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัับทราบและพิิจารณาความคืืบหน้้า การดำำ�เนิินงานด้้านอนุุสััญญา CITES และ
การบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่ย� วกัับสัตว์
ั ป่์ า่ และพืืชป่า่ ของประเทศสมาชิิกอาเซีียน รวมถึึงข้้อริิเริ่่ม� และกิิจกรรมภายใต้้แผนปฏิิบัติั กิ าร 
(Plan of Action: PoA) ของคณะทำำ�งาน ตลอดจนเพื่่�อเสริิมสร้้างความร่่วมมืือด้้านการอนุุวััติิอนุุสััญญา CITES และ
การต่่อต้้านการค้้าสััตว์ป่์ า่ และพืืชป่า่ ที่่ผิ� ดิ กฎหมายในภููมิภิ าคผ่่านการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลข่่าวสาร ประสบการณ์์ และแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีี  ซึ่่�งองค์์ประกอบของคณะผู้้�แทนไทย ประกอบด้้วย ผู้้�แทนกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมวิิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมศุุลกากร และกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม 
(กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๒. การประชุุมตามอนุุสััญญา CITES
ประเทศไทยเข้้าร่่วมการประชุุมตามอนุุสััญญา CITES โดยมีีประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศไทย
ได้้แก่่ (๑) พิิจารณาทบทวนการบริิหารจััดการสต็็อกงาช้้างและการทำำ�ลายงาช้้างของกลาง เนื่่�องจากประเทศไทยมีีสต็็อกงาช้้าง
ในประเทศ (๒) พิิจารณา (ร่่าง) ขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจของ CITES เกี่่ย� วกัับสัตว์
ั ใ์ นตระกููลแมวใหญ่่
(CITES Big Cats Task Force) โดยประเทศไทยถููกกำำ�หนดให้้เป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการค้้าสััตว์์
ในตระกููลแมวใหญ่่ผิิดกฎหมายและมีีโอกาสที่่�จะถููกคััดเลืือกเป็็นสมาชิิกคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจได้้ในอนาคต และประเทศไทย
ได้้มีีหนัังสืือแสดงความเห็็นเพื่่�อแสดงว่่า ไทยพร้้อมให้้การสนัับสนุุนภารกิิจของคณะทำำ�งานฯ (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
		 ๓. โครงการวิิจััยเพื่่�อการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอนุุสััญญา
ดำำ�เนิินโครงการวิิจััย เรื่่�อง การสำำ�รวจและเฝ้้าระวัังโรคติิดเชื้้�อที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อป้้องกัันโรคระบาด
ระหว่่างสััตว์์และคนในสััตว์์ป่่าต่่างประเทศ กลุ่่�มสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมและสััตว์์เลื้้�อยคลานในประเทศไทย ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 
๒๕๖๓ ถึึงเดืือนกัันยายน ๒๕๖๔ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการตรวจหาและเฝ้้าระวัังโรคโควิิด  19 และโรคติิดเชื้้�อที่่�สำ�คั
ำ ัญ
จากสัั ตว์์ ป่่ า ต่่ า งประเทศ ในกลุ่่�มสัั ตว์์ เ ลี้้� ย งลูู ก ด้้ ว ยนมและกลุ่่�มสัั ตว์์ เ ลื้้� อ ยคลาน และจัั ดทำำ� แนวทางปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ หมาะสม
ในการป้้องกัันการเกิิดโรคระบาดจากสััตว์สู่่�สั
์ ตว์
ั ์ และสััตว์สู่่�์ คนในสััตว์ป่์ า่ ต่่างประเทศ กลุ่่�มสััตว์เ์ ลี้้ย� งลููกด้้วยนมและสััตว์เ์ ลื้้อ� ยคลาน
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพคนและสััตว์์ ตลอดจนเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อการสร้้างความมั่่�นใจ และเกิิดมาตรฐาน
ต่่อการจััดการการค้้าสััตว์์ป่่าต่่างประเทศที่่�ถููกกฎหมายในประเทศไทย (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๒.๒) การจััดการและแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสััตว์์ป่่า
ประเทศไทยอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสัตว์
ั ป่์ า่ โดยการแก้้ไขปััญหา
ช้้างป่่าออกนอกพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการจััดการ เช่่น ติิดตามประชากรช้้างป่่า จััดทำำ�และปรัับปรุุงสิ่่�งกีีดขวาง ฟื้้�นฟูู
สภาพถิ่่�นอาศััยของช้้างป่่า และศึึกษาศัักยภาพในการรองรัับช้้างป่่าในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ เป็็นต้้น รวมทั้้�งการจััดการช้้างป่่า
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นอกพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ เช่่น สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับชุุมชน (อาสาสมััครเฝ้้าระวัังและผลัักดัันช้้างป่่า)
และประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�และสร้้างเครืือข่่ายข้้อมููลในการเฝ้้าระวัังภััยจากช้้างป่่า เป็็นต้้น สำำ�หรัับปััญหาคนกัับลิิง
มีีการดำำ�เนิินการควบคุุมประชากรลิิง โดยการทำำ�หมััน (กรมอุุทยานแห่่งชาติิสััตว์ป่์ ่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๓) การดำำ�เนิินการตามมาตรการในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินการประกาศปิิดการท่่องเที่่ย� วในอุุทยานแห่่งชาติิ ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปลายเดืือนมีีนาคมถึึงต้้นเดืือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็็นระยะเวลา ๓ เดืือน โดยให้้หน่่วยงานพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่ย� วต่่างๆ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการรองรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว จากการปิิดอุุทยานแห่่งชาติิ พบว่่า ธรรมชาติิ ป่่าไม้้ และสััตว์์ป่่า ได้้มีีการพัักฟื้้�น ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�ต่่างๆ ที่่�เคย
เปิิดให้้มีีการท่่องเที่่�ยวนั้้�น มีีสััตว์์ป่่าปรากฏตััวในพื้้�นที่่� ซึ่่�งเดิิมเป็็นแหล่่งนัันทนาการของมนุุษย์์ ทั้้�งนี้้� รวมถึึงสััตว์์ทะเล เช่่น
ฉลามหููดำ� 
ำ พะยููน และโลมา เป็็นต้้น ที่่ส� ามารถพบเห็็นได้้บ่อ่ ยขึ้้น� อย่่างที่่ไ� ม่่เคยปรากฏมาก่่อน และเตรีียมการจััดการท่่องเที่่ย� วพื้้น� ที่่�
อนุุรัักษ์์ในอนาคต (New Normal) เช่่น การจองตั๋๋�วล่่วงหน้้าผ่่านแอปพลิิเคชััน QueQ และแอปพลิิเคชััน NP Thailand
เพื่่�อควบคุุมจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วไม่่ให้้เกิินขีีดความสามารถในการรองรัับ  (Carrying Capacity: CC) จััดจำำ�หน่่ายบััตรอัตั โนมััติิ
(KIOSK) สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว Walk in การดููแลและรัักษาความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยวตามมาตรการในการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรค ของศููนย์์บริหิ ารสถานการณ์์โควิิค 19 การเตรีียมความพร้้อมด้้านการรัักษาความปลอดภััยการกู้้�ชีพี กู้้�ภัยั
การเตืือนภััย การเน้้นย้ำำ��ข้อ้ ควรปฏิิบัติั ขิ องนัักท่่องเที่่ย� ว และการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ด้้านการอนุุรักั ษ์์ เป็็นต้้น (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๒.๔.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ป่า่ ไม้้ของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๑๐๒.๓๕ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๓๑.๖๔
ของพื้้�นที่่�ทั้้�งประเทศค่่อนข้้างคงที่่� เมื่่�อเทีียบกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีีอััตราการเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ร้้อยละ ๐.๑๒๗
ในขณะที่่พื้้� น� ที่่ที่� ถู่� กู ไฟไหม้้เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ จำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสมลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และจุุดความร้้อนสะสม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่่นเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� มีีการส่่งเสริิมการจััดตั้้�งป่่าชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับสถานการณ์์
สัั ตว์์ ป่่ า  ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ส งวนและคุ้้�มครองสัั ตว์์ ป่่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ กำำ� หนดให้้ สัั ตว์์ ป่่ า สงวน มีีจำำ� นวน ๑๙ ชนิิ ด 
และสััตว์ป่์ า่ คุ้้�มครอง มีีจำำ�นวน ๑,๓๑๖ ชนิิด โดยกลุ่่�มสััตว์ที่์ มี่� ีสถานภาพชนิิดพันั ธุ์์�ที่ถู่� กู คุุกคาม พบว่่า สััตว์เ์ ลี้้ย� งลููกด้้วยนมถููกคุุกคาม
มากที่่�สุุด ร้้อยละ ๓๕.๓๖ รองลงมาคืือ นก สััตว์์เลื้้�อยคลาน สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก และปลา ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� ยัังคงพบ
ปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสัตว์
ั ป่์ า่ ที่่เ� กิิดขึ้้น� บริิเวณพื้้�นที่่ที่� ติ่� ดิ เขตแนวพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ ได้้แก่่ ปัญ
ั หาระหว่่างคนกัับช้า้ งป่่า
และคนกัับลิิง
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินงานตามมาตรการป้้องกัันและปราบปรามการบุุกรุุกทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ อนุุรักั ษ์์
และฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ ดำำ�เนิินการตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศซึ่่�งชนิิดสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าที่่�ใกล้้สููญพัันธุ์์� จััดการ
และแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสััตว์์ป่่า รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตามมาตรการในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด  19 โดยพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวเพื่่�อความพร้้อมในการรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว (รููปที่่� ๒.๑๙)
ข้้อเสนอแนะ
๑) ส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนและเครืือข่่ายภาค ประชาชน และภาคประชาสัังคม เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา
ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมป่่าไม้้ และกรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น
๒) สนัับสนุนุ การสำำ�รวจข้้อมููลและการศึึกษาวิิจัยั ด้้านทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์ป่์ า่ เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลเป็็นปััจจุุบันั  สามารถ
ใช้้เป็็นฐานข้้อมููลในการติิดตามประเมิินผล รวมทั้้�งบููรณาการข้้อมููลให้้หน่่วยงานต่่างๆ และภาคประชาชน สามารถเข้้าถึึงและ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อการแก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  และกรมป่่าไม้้
๓) พััฒนาแนวทางการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างคนกัับสััตว์์ป่่าให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
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รููปที่่� ๒.๑๙ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การใชเทคโนโลยีดิจิทลั

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ เชน
ถนน แหลงนํ้า
- กระแสสังคมเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ
- อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
- การแพรระบาดของโรคโควิด 19

สถานการณ์ (State: S)
- พื้นที่ปาไมคอนขางคงที่
- ไฟปาเกิดเพิ่มขึ้น และเกิดมากที่สุด
ในพื้นที่ภาคเหนือ
- สถานภาพสัตวปา มีทะเบียนชนิดพันธุ
สัตวปาเพิ่มขึ้น โดยที่ถูกคุกคามมากที่สุด
คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม มีการนําเขา
สัตวเลือ้ ยคลานมากทีส่ ดุ และมีการคาสัตวปา
ปาผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น
- ความขัดแยงระหวางคนกับ
สัตวปา สวนใหญเปนปญหาระหวางคน
กับชางปา โดยสรางความเสียหาย
ตอทรัพยสิน พืชผล คนบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
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การตอบสนอง (Response: R)
- ปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาไม
และอนุรักษและฟนฟูปาไม
- ดําเนินตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกล
สูญพันธุ และอนุสัญญา รวมถึงขอตกลง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- การทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติ ภายใต
การทองเที่ยววิถีใหม (New Normal)
- การจัดสถานภาพพืชปาและสัตวปาที่
ถูกคุกคาม และเรงฟนฟูประชากร
- การปรับปรุงกฎหมาย และสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคน
กับสัตวปา

ผลกระทบ (Impact: I)
- ความสมดุลของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- แหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
ถูกทําลาย
- สัตวปาเสี่ยงสูญพันธุ
- ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมถึงจํานวนประชากรสัตวปา

๒.๕ ทรััพยากรน้ำำ��
๒.๕.๑ สถานการณ์์
๑) ปริิมาณฝน
ประเทศไทยมีีปริิมาณฝนเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑,๕๒๗.๓ มิิลลิิเมตร ต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิหรืือ
ปริิมาณฝนเฉลี่่ย� คาบ ๓๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓)๑๓ คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๓.๖๙ เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณฝนเฉลี่่ย�
๑,๓๔๓.๔ มิิลลิิเมตร โดยภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตกมีีปริิมาณฝนสููงสุุด  ๒,๘๐๘.๒ มิิลลิิเมตร รองลงมาคืือ ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออก
ภาคตะวัันออก ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคเหนืือ เท่่ากัับ  ๑,๙๔๖.๒ ๑,๗๗๓.๑ ๑,๓๓๔.๗ ๑,๑๖๓.๕
และ ๑,๐๒๕.๒ มิิลลิิเมตร ตามลำำ�ดัับ  เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยมีีแนวโน้้มลดลง โดยมีี
ปริิมาณสููงที่่สุ� ุดใน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รููปที่่� ๒.๒๐) (กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา, ๒๕๖๔)

ปริมาณฝนเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ (มิลลิเมตร)

รููปที่่� ๒.๒๐ ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

๒,๒๐๐
๒,๐๑๗.๑
๒,๐๐๐ ๑,๙๔๗.๙
๑,๗๖๔.๔
๑,๗๑๖.๑
๑,๘๐๐
๑,๖๘๑.๗
๑,๖๖๐.๙
๑,๖๐๐
๑,๕๒๐.๔
๑,๕๒๗.๓
๑,๔๑๙.๗
๑,๔๐๐
๑,๓๔๓.๔
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)

ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (๒๕๖๔)

๒)

ปริิมาณน้ำำ��ท่่าและปริิมาณน้ำำ�กั
� ักเก็็บ
ปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ในประเทศไทยทั้้�ง ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ�� ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณน้ำำ��ท่า่ โดยธรรมชาติิเฉลี่่ย� ทั้้�งปีีรวม 
๑๙๙,๙๓๙.๐๙ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๓๑.๓๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณน้ำำ��ท่า่ เฉลี่่ย� ทั้้�งปีีรวม ๑๕๒,๒๐๙.๗๓
ล้้านลููกบาศก์์เมตร โดยภาคใต้้มีีปริิมาณน้ำำ��ท่่ามากที่่�สุุด  ๖๙,๗๓๒.๙๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตร รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ ภาคกลาง ภาคเหนืือ และภาคตะวัันออก โดยมีีปริิมาณ ๔๑,๔๐๐.๔๙ ๓๒,๐๘๑.๖๗ ๓๐,๒๗๖.๑๔ และ
๒๖,๔๔๗.๘๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๑๗) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๔)

๑๓

ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยคาบ ๓๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓) เท่่ากัับ  ๑,๕๘๗.๗ มิิลลิิเมตร
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ตารางที่่� ๒.๑๗ ปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่าในประเทศไทยจำำ�แนกตามภููมิิภาค พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาค

พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��* (ตร.กม.)

หน่่วย: ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปีี (พ.ศ.)
๒๕๖๒

๒๕๖๓

เหนืือ

๑๒๘,๔๔๘.๐๐

๒๕,๒๐๓.๔๐

๓๐,๒๗๖.๑๔

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๑๗๖,๖๐๒.๐๐

๓๔,๑๒๓.๗๘

๔๑,๔๐๐.๔๙

กลาง

๙๘,๔๗๓.๐๐

๒๐,๕๓๐.๗๔

๓๒,๐๘๑.๖๗

ตะวัันออก

๓๖,๔๓๘.๐๐

๒๑,๕๘๗.๔๖

๒๖,๔๔๗.๘๗

ใต้้

๗๑,๔๐๑.๐๐

๕๐,๗๖๔.๓๕

๖๙,๗๓๒.๙๒

รวมทั้้�งประเทศ

๕๑๑,๓๖๒.๐๐

๑๕๒,๒๐๙.๗๓

๑๙๙,๙๓๙.๐๙

หมายเหตุุ: * ข้้อมููลพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��  ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ� 
� จากคณะกรรมการอุุทกวิิทยาแห่่งชาติิ
ที่่�มา: กรมชลประทาน (๒๕๖๔)

ส่่วนปริิมาตรน้ำำ�� ในอ่่างเก็็บน้ำ��ำ ขนาดใหญ่่และขนาดกลางใน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) พบว่่า
อ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่มีีปริิมาตรน้ำำ��  ๓๓,๘๗๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๓๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่่มี� ีปริิมาตรน้ำำ� 
� ๓๓,๗๕๘ ล้้านลููกบาศก์์เมตร และอ่่างเก็็บน้ำ��ำ ขนาดกลางมีีปริิมาตรน้ำำ� 
� ๒,๓๑๒.๕๑ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เพิ่่มขึ้้
� น�
ร้้อยละ ๓๑.๕๑ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่มี� ีปริิมาตรน้ำำ� 
� ๑,๕๘๔ ล้้านลููกบาศก์์เมตร นอกจากนี้้� อ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่มีีปริิมาตรน้ำำ��
ใช้้การ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า ปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การ ๑๐,๓๓๔ ล้้านลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐.๕๑ ของปริิมาตรน้ำำ��ในอ่่าง
ลดลงเล็็กน้้อย คิิดเป็็นร้้อยละ ๑.๑๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาตรน้ำำ�� ใช้้การ ๑๐,๔๔๙ ล้้านลููกบาศก์์เมตร และอ่่างเก็็บน้ำ��ำ
ขนาดกลางมีีปริิมาตรน้ำำ�� ใช้้การ ๑,๙๓๒.๙๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๓.๕๙ ของปริิมาตรน้ำำ��ในอ่่าง เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
๕๙.๔๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การ ๑,๒๑๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า
ปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่มีีแนวโน้้มลดลงเล็็กน้้อย ในขณะที่่�ปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดกลาง
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (ตารางที่่� ๒.๑๘ และ ๒.๑๙) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๔)
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ตารางที่่� ๒.๑๘ ปริิมาณน้ำำ�กั
� ักเก็็บในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
หน่่วย: ล้้านลููกบาศก์์เมตร
รายการ
ความจุุที่่�
รนก.
เหนืือ

ปีี (พ.ศ.)
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗๐,๑๕๑ ๗๐,๑๕๑ ๗๐,๓๒๖ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๓๗๐ ๗๐,๗๕๗ ๗๐,๘๖๗ ๗๐,๙๒๖ ๗๐,๙๒๖ ๗๐,๙๒๖
๒๔,๗๑๕

๒๔,๗๑๕

๒๔,๗๑๕

๒๔,๗๑๕

๒๔,๗๑๕

๒๔,๗๑๕

๒๔,๘๒๕

๒๔,๘๒๕

๒๔,๘๒๕

๒๔,๘๒๕

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๘,๓๒๓

๘,๓๒๓

๘,๓๒๓

๘,๓๒๓

๘,๓๒๓

๘,๓๖๘

๘,๓๖๘

๘,๓๖๘

๘,๓๖๘

๘,๓๖๘

ตะวัันออก

๑,๑๗๓

๑,๑๗๓

๑,๑๗๓

๑,๑๗๓

๑,๑๗๓

๑,๕๑๕

๑,๕๑๕

๑,๕๑๕

๑,๕๑๕

๑,๕๑๕

กลาง

๑,๑๘๕

๑,๑๘๕

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๔๑๙

๑,๔๑๙

๑,๔๑๙

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๒๖,๖๐๕

๘,๑๕๐

๘,๑๕๐

๘,๑๕๐

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

๘,๑๙๔

ตะวัันตก
ใต้้
ปริิมาตรน้ำำ��
เหนืือ

๓๙,๕๗๑ ๓๕,๘๘๑ ๓๗,๕๓๕ ๓๖,๕๖๗ ๓๒,๔๒๒ ๓๘,๕๖๐ ๔๔,๓๗๕ ๔๐,๔๕๒ ๓๓,๗๕๘ ๓๓,๘๗๖
๑๒,๔๔๔

๙,๖๑๒

๑๐,๐๔๙

๑๐,๕๐๐

๘,๓๑๔

๑๑,๑๓๑

๑๓,๙๓๔

๑๒,๐๐๐

๘,๗๓๒

๙,๐๑๔

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๓,๕๓๘

๒,๔๖๔

๓,๐๕๐

๓,๐๑๘

๒,๓๕๔

๓,๔๐๐

๔,๐๑๒

๒,๗๓๑

๒,๖๓๗

๓,๕๖๑

ตะวัันออก

๔๔๔

๕๓๗

๔๖๐

๔๒๘

๔๑๒

๕๑๔

๗๖๒

๕๔๑

๒๖๘

๕๓๔

กลาง

๓๗๖

๓๔๘

๓๖๒

๓๘๔

๓๕๗

๔๕๑

๖๐๒

๒๘๕

๒๑๗

๔๐๙

๑๗,๕๙๒

๑๘,๑๙๖

๑๗,๙๘๓

๑๖,๔๗๐

๑๕,๘๖๐

๑๖,๙๗๐

๑๙,๒๘๖

๑๙,๔๑๑

๑๗,๕๐๗

๑๕,๓๙๓

๕,๑๗๗

๔,๗๒๔

๕,๖๓๑

๕,๗๖๗

๕,๑๒๕

๖,๐๙๔

๕,๗๗๙

๕,๔๘๔

๔,๓๙๗

๔,๙๖๕

ตะวัันตก
ใต้้
ปริิมาตร
น้ำำ��ใช้้การ

๑๖,๐๗๓ ๑๒,๓๘๒ ๑๔,๐๓๒ ๑๓,๐๖๔

๘,๙๕๔ ๑๕,๐๓๓ ๒๐,๘๓๒ ๑๖,๙๐๙ ๑๐,๔๔๙ ๑๐,๓๓๔

เหนืือ

๕,๗๐๕

๒,๘๗๓

๓,๓๑๐

๓,๗๖๑

๑,๕๗๕

๔,๔๐๒

๗,๑๘๘

๕,๒๕๕

๑๙๘๗

๒,๒๖๙

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๑,๘๘๕

๘๑๐

๑,๔๐๐

๑,๓๖๘

๗๓๙

๑,๗๔๙

๒,๓๖๒

๑,๐๘๑

๑๒๒๑

๑,๙๑๑

ตะวัันออก

๓๖๓

๔๕๖

๓๘๐

๓๔๘

๓๓๒

๔๑๕

๖๖๒

๔๔๑

๑๖๘

๔๓๔

กลาง

๓๒๕

๒๙๗

๓๐๒

๓๒๔

๒๙๗

๓๙๑

๕๔๒

๒๒๕

๑๕๗

๓๔๙

ตะวัันตก

๔,๓๑๕

๔,๙๑๙

๔,๗๐๖

๓,๑๙๓

๒,๕๘๓

๓,๖๙๓

๖,๐๐๙

๖,๑๓๔

๔,๒๓๐

๒,๑๑๖

ใต้้

๓,๔๘๐

๓,๐๒๘

๓,๙๓๔

๔,๐๗๐

๓,๔๒๘

๔,๓๘๓

๔,๐๖๙

๓,๗๗๓

๒,๖๘๖

๓,๒๕๕
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ตารางที่่� ๒.๑๙ ปริิมาณน้ำำ�กั
� ักเก็็บในอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔
หน่่วย: ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ปีี (พ.ศ.)

รายการ
ความจุุที่่�
รนก.
เหนืือ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๓,๗๘๖

๔,๐๘๙

๔,๐๗๓

๔,๑๓๑

๔,๑๔๒

๔,๔๕๕

๕,๑๓๖

๕,๑๔๒

๕,๑๔๐

๒๕๖๔
๕,๑๔๐

๖๒๑

๗๑๙

๗๒๐

๗๒๐

๗๒๐

๘๘๗

๑,๐๐๑

๑,๐๐๑

๑,๐๐๑

๑,๐๐๑

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๑,๖๙๘

๑,๘๑๙

๑,๘๒๐

๑,๘๒๐

๑,๘๒๕

๒,๐๐๔

๒,๐๐๕

๑,๙๙๘

๑,๙๙๘

๑,๙๙๘

ตะวัันออก

๖๔๕

๖๔๗

๖๒๙

๖๘๗

๗๐๑

๗๐๓

๙๖๑

๙๖๔

๙๖๔

๙๖๔

กลาง

๑๘๓

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๔๑

๓๖๙

๓๖๙

๓๖๙

๓๖๙

ตะวัันตก

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๔๒

๑๔๐

๑๔๐

ใต้้

๕๐๗

๕๗๘

๕๗๘

๕๗๘

๕๗๐

๕๘๘

๖๖๘

๖๖๘

๖๖๘

๖๖๘

ปริิมาตรน้ำำ��

๒,๒๗๙

๑,๗๕๕

๒,๐๖๔

๑,๙๕๓

๑,๕๒๓

๒,๔๗๖

๓,๐๓๖

๒,๐๙๖

๑,๕๘๔

๒,๓๑๒.๕๑

เหนืือ

๓๘๑

๓๓๙

๓๕๖

๓๔๓

๒๐๗

๔๑๑

๖๒๓

๔๒๓

๒๘๗

๓๑๙.๔๐

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๙๑๓

๖๔๓

๘๙๐

๘๖๑

๖๙๔

๑,๐๓๑

๑,๐๗๕

๖๗๓

๖๓๗

๑,๐๒๘.๙๘

ตะวัันออก

๓๘๑

๓๕๑

๓๔๔

๒๖๖

๒๓๖

๓๗๔

๖๐๓

๔๒๐

๒๕๐

๔๗๐.๕๐

๗๗

๔๐

๔๘

๔๑

๔๘

๕๕

๑๙๗

๑๑๗

๘๒

๘๑.๘๖

ตะวัันตก

๑๐๗

๕๒

๘๖

๖๘

๒๙

๙๓

๑๑๑

๖๙

๔๐

๑๑๔.๑๔

ใต้้

๔๒๐

๓๓๐

๓๔๐

๓๗๔

๓๐๙

๕๑๒

๔๒๗

๓๙๔

๒๘๘

๒๙๗.๖๓

กลาง

ปริิมาตร
น้ำำ��ใช้้การ

๑,๖๖๑

๑,๔๘๒

๑,๗๙๘

๑,๖๘๕

๑,๒๖๓

๒,๑๘๓

๒,๖๖๒

๑,๗๐๖

๑,๒๑๒

๑,๙๓๒.๙๖

เหนืือ

๒๖๑

๒๗๘

๒๙๕

๒๘๒

๑๔๖

๓๒๘

๕๓๔

๓๒๗

๑๙๑

๒๒๙.๐๒

ตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

๗๒๓

๕๐๑

๗๕๗

๗๒๖

๕๖๙

๘๘๘

๙๒๙

๕๒๔

๔๙๘

๘๗๘.๐๕

ตะวัันออก

๓๒๘

๓๑๓

๓๐๕

๒๒๗

๑๙๗

๓๓๕

๕๕๐

๓๖๕

๑๙๘

๔๑๘.๐๕

กลาง

๓๘

๓๑

๓๙

๓๑

๓๙

๕๒

๑๗๓

๙๒

๕๘

๕๗.๗๘

ตะวัันตก

๙๘

๔๓

๗๗

๕๙

๒๐

๘๓

๑๐๒

๕๙

๓๒

๑๐๕.๐๗

๒๑๓

๓๑๖

๓๒๕

๓๖๐

๒๙๒

๔๙๗

๓๗๔

๓๓๙

๒๓๕

๒๔๔.๙๙

ใต้้
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จากการคาดการณ์์พื้้น� ที่่เ� สี่่ย� งขาดแคลนน้ำำ��ในฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ โดยการติิดตามสถานการณ์์ปริมิ าณ
ฝนสะสม (เดืือนพฤษภาคมถึึงกัันยายน ๒๕๖๒) และคาดการณ์์ปริิมาณน้ำำ�� ใช้้การได้้ในอ่่างเก็็บน้ำ��ำ ขนาดกลางและขนาดใหญ่่
บริิเวณพื้้�นที่่� ๕ กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ของประเทศ พบว่่า ประเทศไทยมีีปริิมาณฝนสะสม ๔๐๗ - ๔,๖๗๐ มิิลลิิเมตร โดยจัังหวััดที่ปริ
่� มิ าณ
ฝนสะสมมากกว่่า ๑,๐๐๐ มิิลลิิเมตร มีี ๓๒ จัังหวััด  โดยอยู่่�ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��เจ้้าพระยาใหญ่่ ๓ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดน่่าน
แม่่ฮ่่องสอน และนครนายก อยู่่�ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๑๔ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดหนองคาย บึึงกาฬ
นครพนม อุุดรธานีี กาฬสิินธุ์์� สกลนคร มุุกดาหาร มหาสารคาม ร้้อยเอ็็ด  ยโสธร อำำ�นาจเจริิญ อุุบลราชธานีี สุุริินทร์์ และ
ศรีีสะเกษ อยู่่�ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคตะวัันออก ๕ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดนครนายก ปราจีีนบุุรีี ตราด จัันทบุุรีี  และสระแก้้ว
อยู่่�ในพื้้�นที่่ก� ลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคตะวัันตก ๒ จัังหวััด  ได้้แก่่ จังั หวััดกาญจนบุุรีี  และตาก และอยู่่�ในพื้้�นที่่ก� ลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ ๙ จัังหวััด
ได้้แก่่ จัังหวััดชุุมพร ระนอง สุุราษฎร์์ธานีี ภููเก็็ต  กระบี่่� ตรััง สตููล ยะลา และนราธิิวาส ซึ่่�งพบว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็นจัังหวััดที่่�อยู่่�
บริิเวณรอยต่่อของประเทศไทยกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน และพบว่่าบริิเวณตอนกลางของประเทศมีฝี นตกน้้อย ทำำ�ให้้มีคี วามเสี่่ย� ง
ในการขาดแคลนน้ำำ��  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม (รููปที่่� ๒.๒๑) (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
สำำ�หรัับสถานการณ์์อ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่ ๓๕ แห่่ง (ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใช้้เกณฑ์์ปฏิิบััติิการ
อ่่างเก็็บน้ำำ��  (Rule Curve)) พบว่่า มีีอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่ที่่�มีีปริิมาณน้ำำ��ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ปฏิิบััติิการอ่่างเก็็บน้ำำ��กัักเก็็บน้ำำ��ต่ำำ��สุุด 
(Lower Rule Curve) จำำ�นวน ๑๕ แห่่ง โดยอยู่่�ในพื้้�นที่่ก� ลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��เจ้้าพระยาใหญ่่ ๘ แห่่ง ได้้แก่่ อ่า่ งเก็็บน้ำำ��ภูมิู พิ ล อ่่างเก็็บน้ำำ��
แม่่กวงอุุดมธารา อ่่างเก็็บน้ำำ��กิ่่�วลม อ่่างเก็็บน้ำำ��แม่่มอก อ่่างเก็็บน้ำำ��สิิริิกิิติ์์� อ่่างเก็็บน้ำำ��ป่่าสัักชลสิิทธิ์์� อ่่างเก็็บน้ำำ��ทัับเสลา และ
อ่่างเก็็บน้ำำ��กระเสีียว อยู่่�ในกลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๕ แห่่ง ได้้แก่่ อ่่างเก็็บน้ำำ��จุุฬาภรณ์์ อ่่างเก็็บน้ำำ��อุุบลรััตน์์
อ่่างเก็็บน้ำำ��ลำำ�พระเพลิิง อ่่างเก็็บน้ำำ��ลำำ�แซะ และอ่่างเก็็บน้ำำ��ลำำ�นางรอง อยู่่�ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคตะวัันออก ๑ แห่่ง ได้้แก่่
อ่่างเก็็บน้ำำ��คลองสีียััด  และอยู่่�ในพื้้�นที่่�กลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ ๑ แห่่ง ได้้แก่่ อ่่างเก็็บน้ำำ��บางลาง (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ,
๒๕๖๔ก)
๓) ปริิมาณน้ำำ��ใต้้ดิิน๑๔
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ แหล่่งน้ำำ��บาดาลในประเทศจากข้้อมููลบ่่อสัังเกตการณ์์ จำำ�นวน ๑,๑๗๕ สถานีี ๒,๑๒๐ บ่่อ
กระจายอยู่่�ใน ๒๗ แอ่่งน้ำำ��บาดาล๑๕ มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาลกัักเก็็บรวมทั้้�งประเทศ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
ซึ่่�งเป็็นปริิมาณน้ำำ��บาดาลที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ได้้อย่่างปลอดภััย ๔๕,๓๘๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๓.๙๙
ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลที่่�กัักเก็็บทั้้�งหมด โดยภาคกลางมีีปริิมาณน้ำำ��กัักเก็็บมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๘.๓๑ ของปริิมาณ
น้ำำ��บาดาลที่่�กัักเก็็บทั้้�งหมด รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคใต้้ ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออก และภาคตะวัันตก
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๙.๓๙ ๑๗.๕๑ ๑๔.๗๖ ๕.๔๓ และ ๔.๖๐ ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลที่่�กัักเก็็บทั้้�งหมด ตามลำำ�ดัับ  ในขณะที่่�
น้ำำ��ที่่�ใช้้ได้้อย่่างปลอดภััย ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีปริิมาณมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๕.๔๘ ของปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ได้้อย่่าง
ปลอดภััยทั้้�งประเทศ รองลงมาคืือ ภาคใต้้ ภาคกลาง ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออก และภาคตะวัันตก คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๐.๕๙
๑๗.๔๙ ๑๑.๗๑ ๙.๐๒ และ ๕.๗๑ ของปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยทั้้�งประเทศ ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๒๐) (กรม
ทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล, ๒๕๖๔)

๑๔

๑๕

น้ำำ��ใต้้ดิินที่่�เกิิดอยู่่�ในชั้้�นใต้้ดิิน กรวด ทรายหรืือหิิน ซึ่่�งอยู่่�ลึึกจากผิิวดิินไม่่น้้อยกว่่า ๑๕ เมตร (มาตรา ๓ พระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ.
๒๕๒๐) หรืือเรีียกว่่า น้ำำ�บ
� าดาล
แอ่่งน้ำำ��บาดาล ๒๗ แอ่่ง ประกอบด้้วย เชียี งใหม่่ - ลำำ�พูนู เชีียงราย - พะเยา ลำำ�ปาง แม่่ฮ่อ่ งสอน แพร่่ ฝาง น่่าน เจ้้าพระยาตอนบน เพชรบููรณ์์
เจ้้าพระยาตอนล่่าง ตาก กาญจนบุุรีี เพชรบุุรีี - ประจวบคีีรีีขัันธ์์ นครราชสีีมา - อุุบลราชธานีี อุุดรธานีี - สกลนคร เลย ปราจีีนบุุรีี - สระแก้้ว
จัันทบุุรีี - ตราด ระยอง ชลบุุรีี สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช - พััทลุุง ระนอง - สตููล หาดใหญ่่ จะนะ ปััตตานีี และนราธิิวาส
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๒.๒๐ ปริิมาณน้ำำ�� บาดาลในบ่่อสัังเกตการณ์์ ๒๗ แอ่่งน้ำำ��บาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริิมาณน้ำำ� 
� (ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี)
ภููมิิภาค

จำำ�นวนสถานีี

เหนืือ

จำำ�นวนบ่่อ

พื้้�นที่่�
(ตารางกิิโลเมตร)

ปริิมาณน้ำำ��
กัักเก็็บ

ปริิมาณน้ำำ��
เพิ่่�มเติิมรายปีี

ปริิมาณน้ำำ��
ที่่�ใช้้ได้้
อย่่างปลอดภััย

๘๔

๑๔๙

๘๗,๓๙๖

๑๖๗,๙๕๗

๑๒,๑๒๒

๕,๓๑๕

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๒๔๖

๓๓๘

๑๖๗,๑๔๑

๒๒๐,๕๓๘

๒๒,๗๖๓

๑๖,๑๐๔

ตะวัันออก

๒๐๙

๓๑๕

๓๑,๙๕๘

๖๑,๗๔๕

๕,๘๘๑

๔,๐๙๕

กลาง

๔๒๒

๙๐๗

๑๑๐,๗๒๐

๔๓๕,๘๐๖

๑๑,๗๓๒

๗,๙๓๘

๓๑

๕๗

๔๕,๓๗๑

๕๒,๓๖๙

๕,๓๙๒

๒,๕๙๐

๑๘๓

๓๕๔

๗๑,๓๐๘

๑๙๙,๑๗๒

๑๕,๐๙๓

๙,๓๔๔

ตะวัันตก
ใต้้
รวมทั้้�งประเทศ

๑,๑๗๕

๒,๑๒๐

๕๑๓,๘๙๔

๑,๑๓๗,๕๘๗

๗๒,๙๘๓

๔๕,๓๘๖

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล (๒๕๖๔)

สำำ�หรัับสถานการณ์์ด้้านปริิมาณน้ำำ��บาดาลในภาพรวมระดัับน้ำำ��บาดาลไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงมากนััก พบว่่า
ระดัับน้ำำ��บาดาลชั้้�นตื้้�นความลึึกไม่่เกิิน ๕๐ เมตร ในพื้้�นที่่�ภาคกลางมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สััมพัันธ์์กัับปริิมาณน้ำำ��ฝนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดสุุโขทััย พิิษณุุโลก พิิจิิตร  นครสวรรค์์ ชััยนาท สุุพรรณบุุรีี สิิงห์์บุุรีี  และอ่่างทอง มีีการสููบใช้้น้ำำ��บาดาลระดัับตื้้�น
เพื่่�อทำำ�นาในปริิมาณสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ระดัับน้ำำ��บาดาลในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ลดลง ๐.๔ - ๑.๔๕ เมตรต่่อปีี
ส่่วนระดัับน้ำำ��บาดาลในเมืืองใหญ่่ที่่�ชุุมชนหนาแน่่นหรืือเป็็นที่่�ตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรม เช่่น นิิคมอุุตสาหกรรมเชีียงใหม่่ - ลำำ�พููน
อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น อำำ�เภอหาดใหญ่่ จังั หวััดสงขลา อำำ�เภอปากช่่อง และอำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััด
นครราชสีีมา เป็็นต้้น ระดัับน้ำำ��บาดาลมีีแนวโน้้มลดลง และในเขตวิิกฤตน้ำำ��บาดาล (กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล) พบว่่า
ระดัับน้ำำ��บาดาลในชั้้�นน้ำำ��บาดาลที่่�มีีความลึึกน้้อยกว่่า ๑๕๐ เมตร ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนนทบุุรีี ปทุุมธานีี กรุุงเทพมหานคร และ
สมุุทรปราการ มีีแนวโน้้มค่อ่ นข้้างคงที่่แ� ละคืืนตััว ปััจจุุบันั ระดัับน้ำำ��บาดาลอยู่่�ที่่� ๑๙ เมตรจากผิิวดิิน ในขณะที่่ร� ะดัับน้ำำ��บาดาล
ในชั้้�นน้ำำ��บาดาลที่่�มีีความลึึกมากกว่่า ๑๕๐ เมตร ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม สมุุทรสาคร และพระนครศรีีอยุุธยา ในช่่วง ๕ ปีี
ที่่ผ่� ่านมายัังคงมีแี นวโน้้มลดลงเฉลี่่�ย ๐.๕ เมตรต่่อปีี (รููปที่่� ๒.๒๒ และรููปที่่� ๒.๒๓) (กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ��บาดาลใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า น้ำำ��บาดาลทั่่�วไปมีีคุุณภาพดีี อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
น้ำำ��บาดาลที่่ใ� ช้้บริโิ ภคได้้ตามพระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บางพื้้�นที่่มี� ีปริิมาณธาตุุเหล็็กและแมงกานีีสในปริิมาณสููง
เป็็นผลจากสภาพธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยา ในบางพื้้�นที่่�ทิ้้�งขยะชุุมชน แหล่่งรัับกำำ�จััดกากของเสีียอุุตสาหกรรม (จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา ปทุุมธานีี ลพบุุรีี สระบุุรีี  นครปฐม สมุุทรปราการ กาญจนบุุรีี  นครศรีีธรรมราช สุุราษฎร์์ธานีี ราชบุุรีี 
สมุุทรสาคร และฉะเชิิงเทรา) และนิิคมอุุตสาหกรรม ตรวจพบปริิมาณโลหะหนัักเป็็นพิิษและสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายเกิินเกณฑ์์
มาตรฐานน้ำำ��บาดาล ต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังในการใช้้น้ำำ��บาดาลและเฝ้้าระวัังติิดตามการปนเปื้้�อน พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลด้้าน
อ่่าวไทยและบริิเวณทะเลสาบสงขลา คุุณภาพน้ำำ��บาดาลมีคี วามกร่่อยเค็็มเพิ่่�มขึ้้น� และคุุณภาพน้ำำ��บาดาลในบางจุุดเปลี่่ย� นจาก
จืืดเป็็นกร่่อยเค็็ม  (รููปที่่� ๒.๒๔) (กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล, ๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รููปที่่� ๒.๒๒ แผนที่่�แสดงคุุณภาพน้ำำ��บาดาลทั้้�งประเทศ

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล (๒๕๖๔)
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รููปที่่� ๒.๒๓ แผนที่่�แสดงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาลในช่่วง ๔ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล (๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
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รููปที่่� ๒.๒๔ แผนที่่�แสดงระดัับน้ำำ��บาดาลจากผิิวดิิน ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล (๒๕๖๔)
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๔)

ความต้้องการใช้้น้ำ�ำ�
๔.๑) ความต้้องการใช้้น้ำ�ำ� ในภาพรวมทั้้�งประเทศ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ประเทศไทยมีีความต้้องการใช้้น้ำำ��ทุุกกิิจกรรมรวม ๓,๕๘๙.๒๕ ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร โดยเป็็นการใช้้น้ำำ��เพื่่�อเกษตรกรรมมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๓.๙๑ รองลงคืือ การรัักษาระบบนิิเวศ อุุปโภค
บริิโภค และอุุตสาหกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๔๙ ๑๒.๙๘ และ ๕.๖๒ ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๒๑) (กรมทรััพยากรน้ำำ��,
๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๒๑ ความต้้องการใช้้น้ำำ��ทั้้�งประเทศ ทั้้�งน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ�� บาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔
การใช้้น้ำำ��

ความต้้องการใช้้น้ำำ�� (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

อุุปโภคบริิโภค

ร้้อยละ

๔๖๕.๘๙

๑๒.๙๘

เกษตรกรรม

๒,๒๙๓.๙๘

๖๓.๙๑

อุุตสาหกรรม

๒๐๑.๖๘

๕.๖๒

การรัักษาระบบนิิเวศ

๖๒๗.๗๑

๑๗.๔๙

รวม

๓,๕๘๙.๒๕

๑๐๐.๐๐

หมายเหตุุ: ข้้อมููลความต้้องการใช้้น้ำำ��เชิิงพื้้�นที่่�รายตำำ�บลช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓ ในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ��ฝน
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��  (๒๕๖๔)

๔.๒) ความต้้องการใช้้น้ำำ��ในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ�� ฝน (พื้้�นที่่�นอกเขตชลประทาน)
ผลการประเมิินศัักยภาพของน้ำำ��ต้น้ ทุุน และความต้้องการใช้้น้ำำ��ในกิิจกรรมต่่างๆ โดยการวิิเคราะห์์และ
ประเมิินสมดุุลน้ำำ��เชิิงพื้้�นที่่�ในระดัับตำำ�บลสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ��ฝน (พื้้�นที่่�นอกเขตชลประทาน) พบว่่า ศัักยภาพของน้ำำ��ต้้นทุุน
มีีปริิมาณน้ำำ��ใช้้การรวม ๑๑,๗๖๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ได้้แก่่ แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินมีีปริิมาณน้ำำ��ใช้้การ รวม ๘,๗๔๘ ล้้านลููกบาศก์์
เมตร น้ำำ��ในลำำ�น้ำำ��มีีปริิมาณน้ำำ��ใช้้การ รวม ๒,๓๖๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร และฝนคาดการณ์์ในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายนถึึงธัันวาคม 
๒๕๖๒ มีีปริิมาณน้ำำ��ใช้้การ รวม ๖๕๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตร (ตารางที่่� ๒.๒๒) (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๖๓)
ตารางที่่� ๒.๒๒ ศัักยภาพของน้ำำ�ต้
� ้นทุุนในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ�� ฝน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาค

หน่่วย: ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปริิมาณน้ำำ��ใช้้การ
แหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิิน

เหนืือ

ลำำ�น้ำำ��

ฝน

รวม

๙๓๕

๕๑๒

๑๔๓

๑,๕๙๐

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๔,๔๒๑

๘๐๖

๑๘๓

๕,๔๑๐

กลาง

๑,๐๐๒

๔๔๑

๖๕

๑,๕๐๘

ตะวัันออก

๗๓๐

๑๑๗

๔๑

๘๘๘

ตะวัันตก

๕๘๘

๒๖๐

๔๒

๘๙๐

๑,๐๗๒

๒๓๐

๑๗๘

๑,๔๘๐

ใต้้
รวม

๘,๗๔๘

๒,๓๖๖

๖๕๒

๑๑,๗๖๖

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ� 
� (๒๕๖๓)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ส่่วนผลการวิิเคราะห์์สมดุุลน้ำำ��ในระดัับตำำ�บลสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ��ฝน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ�� ฝน
มีีน้ำ�ต้
�ำ ้นทุุน ๑๑,๗๖๖.๐๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร มากกว่่าความต้้องการใช้้น้ำ� 
�ำ ๗,๙๗๑.๔๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นจำำ�นวน
๓,๗๙๔.๖๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เมื่่�อวิิเคราะห์์แยกรายภาค พบว่่า ภาคเหนืือมีีปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนน้้อยกว่่าความต้้องการใช้้น้ำำ�� 
คิิดเป็็นจำำ�นวน ๖๒๙.๕๘ ล้้านลููกบาศก์์เมตร และภาคกลางมีีปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนน้้อยกว่่าความต้้องการใช้้น้ำำ�� คิิดเป็็นจำำ�นวน
๘.๐๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร (ตารางที่่� ๒.๒๓) (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๖๓)
ตารางที่่� ๒.๒๓ ปริิมาณน้ำำ�� ใช้้การของแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินในพื้้�นที่่�เกษตรน้ำำ�� ฝน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาค

หน่่วย: ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ปริิมาณน้ำำ�� ใช้้การ
ปริิมาณน้ำำ�ต้
� ้นทุุน

ความต้้องการใช้้น้ำ�ำ�

ส่่วนต่่าง

เหนืือ

๑,๕๙๐.๐๐

๒,๒๑๙.๕๘

-๖๒๙.๕๘

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

๕,๔๑๐.๐๐

๓,๐๕๒.๐๖

๒,๓๕๗.๙๔

กลาง

๑,๕๐๘.๐๐

๑,๕๑๖.๐๖

-๘.๐๖

ตะวัันออก

๘๘๘.๐๐

๓๗๖.๖๖

๕๑๑.๓๔

ตะวัันตก

๘๙๐.๐๐

๔๐๑.๐๕

๔๘๘.๙๕

๑,๔๘๐.๐๐

๔๐๕.๙๙

๑,๐๗๔.๐๑

ใต้้
รวม

๑๑,๗๖๖.๐๐

๗,๙๗๑.๔๐

๓,๗๙๔.๖๐

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ� 
� (๒๕๖๓)

๔.๓) ความต้้องการใช้้น้ำำ��ในพื้้�นที่่�เขตชลประทาน
กรมชลประทานวางแผนจัั ดสรรน้ำำ�� ในช่่ ว งฤดูู แ ล้้ ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รวมทั้้� ง สิ้้� น ๑๗,๑๒๒
ล้้านลููกบาศก์์เมตร โดยมีีแผนการจััดสรรเพื่่�อใช้้ในการรัักษาระบบนิิเวศและอื่่�นๆ มากที่่�สุุด  ๗,๖๕๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร 
รองลงมาคืือ ภาคเกษตรกรรม อุุปโภคบริิโภค และอุุตสาหกรรม ซึ่่�งมีีแผนการจััดสรรน้ำำ��  ๖,๕๐๘ ๒,๕๗๒ และ ๓๙๒
ล้้านลููกบาศก์์เมตร ตามลำำ�ดับ 
ั สำำ�หรัับแผนการจััดสรรน้ำำ��ในช่่วงฤดููฝน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้้�งสิ้้�น ๓๒,๓๓๙ ล้้านลููกบาศก์์เมตร 
โดยมีีแผนการจััดสรรเพื่่�อใช้้ในภาคเกษตรกรรมมากที่่�สุุด  ๒๑,๘๒๖ ล้้านลููกบาศก์์เมตร รองลงมาคืือ การรัักษาระบบนิิเวศ
และอื่่น� ๆ อุุปโภคบริิโภค และอุุตสาหกรรม ซึ่่ง� มีีแผนการจััดสรรน้ำำ�� ๗,๓๖๗ ๒,๖๘๖ และ ๔๖๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ตามลำำ�ดับ 
ั
(ตารางที่่� ๒.๒๔) (กรมชลประทาน, ๒๕๖๔)
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ตารางที่่� ๒.๒๔ การจััดสรรน้ำำ��ในช่่วงฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ และช่่วงฤดููฝน พ.ศ. ๒๕๖๔
ช่่วงฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔
การใช้้น้ำำ��

ปริิมาณน้ำำ� 
�
(ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

ช่่วงฤดููฝน พ.ศ. ๒๕๖๔
ปริิมาณน้ำำ� 
�
(ล้้านลููกบาศก์์เมตร)

ร้้อยละ

ร้้อยละ

เกษตรกรรม

๖,๕๐๘

๓๘

๒๑,๘๒๖

๖๘

อุุปโภคบริิโภค

๒,๕๗๒

๑๕

๒,๖๘๖

๘

๓๙๒

๒

๔๖๐

๑

๗,๖๕๐

๔๕

๗,๓๖๗

๒๓

อุุตสาหกรรม
การรัักษาระบบนิิเวศและอื่่�นๆ
รวม

๑๗,๑๒๒

๑๐๐

๓๒,๓๓๙

๑๐๐

ที่่�มา: กรมชลประทาน (๒๕๖๔)

๔.๔) ปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาล
การใช้้น้ำำ��บาดาลของประเทศไทยสำำ�หรัับบ่่อเอกชนที่่�ขออนุุญาตใช้้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน
บ่่อน้ำำ��บาดาลรวมทั้้�งสิ้้�น ๑๐๓,๕๐๙ บ่่อ มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาลตามใบอนุุญาตรวมทั้้�งสิ้้�น ๒,๕๖๓,๖๙๓,๒๐๕ ลููกบาศก์์เมตร 
โดยเป็็นการใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการทำำ�เกษตรกรรมมากที่่สุ� ด คิ
ุ ดิ เป็็นร้้อยละ ๔๖.๔๓ ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลทั้้�งหมดตามใบอนุุญาต 
รองลงมาคืือ ธุุรกิิจ และอุุปโภคบริิโภค คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑.๓๙ และ ๒๒.๑๘ ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลทั้้�งหมดตามใบอนุุญาต 
ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� น้ำำ��บาดาลที่่�ใช้้จริิงมีีปริิมาณ รวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕ ลููกบาศก์์เมตร โดยเป็็นการใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�อ
การทำำ�ธุุรกิิจมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๘.๓๐ ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลทั้้�งหมดที่่�ใช้้จริิง รองลงมาคืือ อุุปโภคบริิโภค และ
เกษตรกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐.๗๓ และ ๒๐.๙๗ ของปริิมาณน้ำำ��บาดาลทั้้�งหมดที่่�ใช้้จริิง ตามลำำ�ดัับ  (ตารางที่่� ๒.๒๕) (กรม
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล, ๒๕๖๔)
ตารางที่่� ๒.๒๕ จำำ�นวนบ่่อน้ำำ��บาดาลและปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ� บาดาลของเอกชนที่่�ได้้รัับอนุุญาตทั้้�งประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๓
ปริิมาณน้ำำ��บาดาลตามใบอนุุญาต
การใช้้น้ำำ��

จำำ�นวนบ่่อ

ปริิมาณน้ำำ��
(ลููกบาศก์์เมตร)

ร้้อยละ

ปริิมาณน้ำำ�� บาดาลที่่�ใช้้จริิง*
ปริิมาณน้ำำ��
(ลููกบาศก์์เมตร)

ร้้อยละ

อุุปโภคบริิโภค

๒๙,๑๓๘

๕๖๘,๖๑๙,๙๙๕

๒๒.๑๘

๔๖๘,๗๑๔,๗๕๐

๓๐.๗๓

เกษตรกรรม

๓๐,๑๑๘

๑,๑๙๐,๓๐๖,๖๑๐

๔๖.๔๓

๓๑๙,๙๐๕,๗๑๐

๒๐.๙๗

ธุุรกิิจ

๔๔,๒๕๓

๘๐๔,๗๖๖,๖๐๐

๓๑.๓๙

๗๓๖,๗๖๕,๒๗๕

๔๘.๓๐

รวม

๑๐๓,๕๐๙

๒,๕๖๓,๖๙๓,๒๐๕

๑๐๐.๐๐

๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕

๑๐๐.๐๐

หมายเหตุุ: *ตััวเลขที่่�ได้้รับั การรายงานเข้้ามาในระบบสารสนเทศเพื่่�อการควบคุุมกิิจการน้ำำ��บาดาล กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล (๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๕.๒ ผลกระทบ
จากข้้อมููลปริิมาณฝนเฉลี่่ย� ทั้้�งประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณฝนเฉลี่่ย� ทั้้�งประเทศ ๑,๕๒๗.๓ มิิลลิิเมตร ต่ำำ�� กว่่าค่่าปกติิ
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๓.๖๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และปริิมาณน้ำำ�ท่
� ่าในประเทศไทยทั้้�ง ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ� 
� เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนเช่่นกััน โดย
ภาคใต้้มีีปริิมาณฝนและปริิมาณน้ำำ�ท่
� า่ มากที่่สุ� ุด  เช่่นเดีียวกัับปริมิ าณน้ำำ�� ในอ่่างเก็็บน้ำำ��ทั้้ง� ขนาดใหญ่่และขนาดกลางที่่มี� ีปริิมาณ
เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนระดัับน้ำำ��บาดาลในภาพรวมไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลงมากนััก ทั้้�งนี้้� พบปััญหาทรััพยากรน้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ
การขาดแคลนน้ำำ�� น้ำำ��ท่ว่ ม น้ำำ��เสีีย น้ำำ��เค็็ม ซึ่ง่� มีีสาเหตุุมาจากปริิมาณน้ำำ��ฝนไม่่เพีียงพอหรืือมากเกิินไป การบุุกรุุกพื้้�นที่่ป่� า่ ต้้นน้ำำ��
และแหล่่งน้ำำ��สาธารณะ การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรและการขยายตััวของชุุมชนเมืือง การพััฒนาพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ การขยายตััว
ด้้านอุุตสาหกรรม การท่่องเที่่ย� วพิิเศษ การปลููกพืืชไม่่เหมาะสมกัับสภาพดิินและน้ำำ�� การปลููกสร้้างสิ่่ง� กีีดขวางทางน้ำำ�� การปล่่อย
มลพิิษลงสู่่�แม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง การขาดแหล่่งเก็็บกักั น้ำำ��ต้น้ ทุุนที่่เ� พีียงพอ และการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ซึ่ง่� แตกต่่างกัันในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��  และส่่งผลกระทบในวงกว้้าง ได้้แก่่ สถานการณ์์อุุทกภััยและภััยแล้้งที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�  ในหลายพื้้�นที่่�ส่่งผล
กระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และประชาชน ดัังจะเห็็นได้้จากพื้้�นที่่ที่� ไ่� ด้้รับั ความเสีียหายจากอุุทกภััยและภััยแล้้งในประเทศไทย
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓๒๒.๔๔ ล้้านไร่่ แบ่่งประเภทพื้้�นที่่ต� ามความรุุนแรงของสภาวะวิิกฤต ได้้แก่่ (๑) พื้้�นที่่วิ� กิ ฤตรุุนแรงและ
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ๗๕.๙๒ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๒๓.๕๕ (๒) พื้้�นที่่วิ� กิ ฤตปานกลาง ๔๖.๒๐ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๑๔.๓๓
(๓) พื้้�นที่่วิ� กิ ฤตน้้อย ๓๔.๐๘ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๑๐.๕๗ และ (๔) พื้้�นที่่ไ� ม่่วิกิ ฤต ๑๖๖.๒๔ ล้้านไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๕๑.๕๖
(ตารางที่่� ๒.๒๖) (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๖๓)
ตารางที่่� ๒.๒๖ พื้้�นที่่วิ� ิกฤตอุุทกภััย ภััยแล้้ง และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาค

หน่่วย: ล้้านไร่่

พื้้�นที่่�วิิกฤตอุุทกภััย ภััยแล้้ง และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
รุุนแรงและเศรษฐกิิจพิิเศษ

ปานกลาง

น้้อย

พื้้�นที่่�ไม่่วิิกฤต

รวม

เหนืือ

๑๙.๗๖

๑๑.๗๒

๗.๒๐

๖๘.๘๐

๑๐๗.๔๘

กลาง

๑๕.๔๕

๘.๙๖

๔.๙๐

๒๑.๐๕

๕๐.๓๖

๘.๔๔

๐.๔๑

๐.๘๑

๕.๐๖

๑๔.๗๒

๒๘.๐๐

๒๓.๘๐

๒๐.๐๘

๓๓.๐๔

๑๐๔.๙๒

ใต้้

๒.๖๔

๐.๘๙

๐.๙๑

๒๗.๐๕

๓๑.๔๙

ใต้้ชายแดน

๑.๖๓

๐.๔๒

๐.๑๘

๑๑.๒๔

๑๓.๔๗

ตะวัันออก
ตะวัันออกเฉีียง
เหนืือ

รวม

๗๕.๙๒

๔๖.๒๐

๓๔.๐๘

๑๖๖.๒๔

๓๒๒.๔๔

หมายเหตุุ: ประเทศไทยมีีพื้้น� ที่่ทั้้� ง� หมด ๓๒๐.๗๐ ล้้านไร่่ โดยพื้้�นที่่วิ� กิ ฤตอุุทกภััย ภััยแล้้ง และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีจำำ�นวน
เนื้้�อที่่�มากกว่่าพื้้�นที่่�ประเทศไทย เนื่่�องจากบางพื้้�นที่่�ประสบปััญหาทั้้�งอุุทกภััยและภััยแล้้ง
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��  (๒๕๖๓)

สำำ�หรัับความเสีียหายจากสถานการณ์์อุุทกภััย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจัังหวััดที่่�ได้้รัับความเสีียหาย ๖๕ จัังหวััด 
ราษฎรประสบภััย ๓,๑๓๒,๙๓๑ ราย ๑,๑๙๘,๙๓๔ ครััวเรืือน ผู้้�เสีียชีีวิิต  ๓๒ ราย และผู้้�บาดเจ็็บ  ๖ ราย คิิดเป็็นมููลค่่า
ความเสีียหาย ๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒ บาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีมููลค่่าความเสีียหาย ๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑ บาท เมื่่อ� พิิจารณา
ในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า มููลค่่าความเสีียหายจากสถานการณ์์อุุทกภััยมีีแนวโน้้มลดลง (ตารางที่่� ๒.๒๗) (กรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ก)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีพื้้�นที่่�ประสบอุุทกภััย จำำ�นวน ๒๗ จัังหวััด บ้้านเรืือน
ที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหาย จำำ�นวน ๒,๘๕๗ หลััง ผู้้�เสีียชีีวิิต จำำ�นวน ๓ คน ผู้้�บาดเจ็็บ จำำ�นวน ๒ คน และมีีพื้้น� ที่่ก� ารเกษตรเสีียหาย
จำำ�นวน ๒๑,๗๑๑ ไร่่ (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ค)
ตารางที่่� ๒.๒๗ สถิิติิความเสีียหายจากสถานการณ์์อุุทกภััย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ความเสีียหาย

ปีี
(พ.ศ.)

จำำ�นวน
(จัังหวััด)

๒๕๕๔

๗๔

๑๖,๒๒๔,๓๐๒

๕,๒๔๗,๑๒๕

๑,๐๒๖

๓๓

๒๓,๘๓๙,๒๑๙,๓๕๖

๒๕๕๕

๔๗

๒,๓๕๓,๐๒๗

๗๓๓,๒๘๑

๑๔

๐

๗๑๖,๐๐๐,๘๔๔

๒๕๕๖

๗๔

๕,๙๒๓,๓๘๐

๑,๙๐๗,๔๗๒

๑๓๔

๑๗

๑,๘๔๑,๒๑๗,๑๔๘

๒๕๕๗

๕๘

๑,๘๑๐,๗๔๘

๖๐๑,๗๙๖

๓๑

๘

๓๒๓,๕๗๘,๘๐๔

๒๕๕๘

๔๙

๘๘๕,๙๑๕

๒๑๑,๓๖๐

๑๑

๐

๑๖๒,๐๖๓,๔๗๘

๒๕๕๙

๖๒

๑,๑๒๘,๔๔๗

๔๒๓,๑๗๖

๑๗

๕

๒๗๑,๑๖๗,๙๕๗

๒๕๖๐

๖๘

๓,๖๗๘,๔๗๔

๑,๓๓๓,๗๙๑

๑๕๒

๑

๑,๐๕๐,๒๘๑,๙๙๗

๒๕๖๑

๖๖

๑,๐๐๙,๒๘๙

๔๑๘,๓๓๘

๒๓

๘

๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐

๒๕๖๒

๖๐

๑,๗๑๓,๖๗๖

๖๕๒,๕๒๕

๑๘

๕

๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑

๒๕๖๓

๖๕

๓,๑๓๒,๙๓๑

๑,๑๙๘,๙๓๔

๓๒

๖

๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒

ราษฎร
ราษฎรประสบภััย
ประสบภััย (ราย)
(ครััวเรืือน)

เสีียชีีวิิต
(ราย)

บาดเจ็็บ
(ราย)

มููลค่่า
(บาท)

ที่่�มา: กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (๒๕๖๔ก)

ส่่วนความเสีียหายจากสถานการณ์์ภัยั แล้้ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจัังหวััดที่ไ่� ด้้รับั ความเสีียหาย ๓๒ จัังหวััด ราษฎร
ประสบภััย ๑,๔๓๔,๖๓๕ ราย ๖๔๓,๐๗๘ ครััวเรืือน และมีีพื้้�นที่่�การเกษตรเสีียหาย ๒,๓๓๒,๓๗๖ ไร่่ คิิดเป็็นมููลค่่า
ความเสีียหาย ๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑ บาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีมููลค่่าความเสีียหาย ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖ บาท เมื่่�อพิิจารณา
ในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า มููลค่่าความเสีียหายจากสถานการณ์์ภััยแล้้งมีีแนวโน้้มลดลง (ตารางที่่� ๒.๒๘) (กรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ก)
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้ง จำำ�นวน ๒ จัังหวััด  ๒ อำำ�เภอ
๒ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๙ หมู่่�บ้้านชุุมชน (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ค)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ตารางที่่� ๒.๒๘ สถิิติิความเสีียหายจากสถานการณ์์ภััยแล้้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ความเสีียหาย

ปีี
(พ.ศ.)

จำำ�นวน
(จัังหวััด)

๒๕๕๔

๕๕

๑๖,๕๖๐,๕๖๑

๔,๘๓๕,๓๒๑

๘๑๑,๖๘๐

๑๓๑,๘๖๔,๗๓๐

๒๕๕๕

๕๓

๑๕,๒๓๕,๘๓๐

๔,๑๘๘,๕๑๖

๑,๔๘๖,๕๑๒

๓๙๙,๑๗๘,๕๔๔

๒๕๕๖

๕๘

๙,๐๗๐,๑๔๔

๒,๖๗๘,๔๘๗

๒,๔๐๖,๖๖๕ ๒,๙๑๔,๙๘๖,๘๕๔

๒๕๕๗

๕๐

๕,๗๗๑,๙๕๕

๑,๗๔๗,๘๗๐

๑,๖๗๕,๐๑๕

๖๘,๙๘๓,๘๔๑

๒๕๕๘

๔๐

๓,๙๘๘,๑๒๕

๑,๔๔๓,๕๔๓

๒,๓๙๓,๔๖๐

๖๓๗,๙๘๒,๙๔๘

๒๕๕๙

๔๐

๓,๐๑๕,๓๙๑

๑,๐๖๑,๑๒๕

๒,๗๒๘,๓๕๔

๑๔๕,๓๙๖,๗๓๙

๒๕๖๐

๑

๔๖,๗๙๖

๒๕,๘๒๑

๖๔,๓๗๓

๗๓,๔๘๑,๓๗๓

๒๕๖๑*

-

-

-

-

-

๒๕๖๒

๒๖

๑,๑๑๔,๓๒๕

๒,๒๑๑,๙๒๒

๑๘,๖๙๙,๗๙๗

๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖

๒๕๖๓

๓๒

๑,๔๓๔,๖๓๕

๖๔๓,๐๗๘

๒,๓๓๒,๓๗๖

๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑

ราษฎรประสบภััย
(ราย)

ราษฎรประสบภััย
(ครััวเรืือน)

พื้้�นที่่�การเกษตร
(ไร่่)

มููลค่่า
(บาท)

หมายเหตุุ: * พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่่มีีการประกาศเขตให้้ความช่่วยเหลืือ
ที่่�มา: กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (๒๕๖๔ก)

สำำ�หรัับผลกระทบต่่อน้ำำ��บาดาลที่่�เกิิดจากการสููบน้ำำ��ขึ้้�นมาใช้้และผลกระทบแหล่่งน้ำำ��บาดาลจากมลพิิษบนผิิวดิิน และ
การเติิมน้ำำ��ใต้้ดิิน (กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล, ๒๕๖๔) มีีดัังนี้้�
(๑) พื้้�นที่่�ภาคกลาง ตั้้�งแต่่จัังหวััดสุุโขทััย พิิจิิตร พิิษณุุโลก กำำ�แพงเพชร นครสวรรค์์ ชััยนาท สิิงห์์บุุรีี สุุพรรณบุุรีี 
และอ่่างทอง เป็็นพื้้�นที่่ปลู
� กู ข้้าวที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของประเทศ เกษตรกรขุุดบ่อ่ น้ำำ��บาดาลขนาด ๒ - ๔ นิ้้�ว ในไร่่นาของตนเอง เพื่่�อพััฒนา
น้ำำ��บาดาลระดัับตื้้�น ความลึึกไม่่เกิิน ๓๐ เมตร ขึ้้�นมาใช้้ทำำ�นา ประเมิินว่่ามีีการสููบน้ำำ��บาดาลขึ้้�นมาใช้้ในช่่วงฤดููแล้้งไม่่ต่ำำ��กว่่า
๓.๑๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี และมีีการสููบใช้้น้ำำ��บาดาลในช่่วงฤดููฝนไม่่ต่ำำ��กว่่า ๑.๒๑ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ในช่่วง พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ระดัับน้ำำ��บาดาลมีแี นวโน้้มลดลงเฉลี่่ย� ๐.๗๕ เมตรต่่อปีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดัับน้ำำ��บาดาลอยู่่�ที่่� ๑๐ - ๑๕ เมตร
จากผิิวดิิน โดยพบว่่าตำำ�บลหนองหญ้้าไซ อำำ�เภอหนองหญ้้าไซ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ระดัับน้ำำ��บาดาลลดลงมากที่่�สุุด อยู่่�ที่่�
๒๗ เมตร จากผิิวดิิน แม้้ว่่าระดัับน้ำำ��บาดาลชั้้�นตื้้�นในพื้้�นที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงโดยสััมพัันธ์์กัับปริิมาณฝน แต่่เมื่่�อพิิจารณา
ตามแนวโน้้มของการเปลี่่ย� นแปลงระดัับน้ำำ��บาดาลที่่ล� ดลงอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว แสดงว่่าบางพื้้�นที่่ใ� นภาคกลางมีกี ารสููบใช้้น้ำำ��บาดาล
ในปริิมาณที่่ม� ากกว่่าปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไหลซึึมลงสู่่�ชั้้�นน้ำำ��บาดาลเพิ่่�มเติิมรายปีี
(๒) พื้้� น ที่่� เ มืื อ งใหญ่่ ที่่� มีี ก ารใช้้ น้ำำ��บ าดาลค่่ อ นข้้ า งสูู ง เช่่ น  จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่  ลำำ�พูู น นครราชสีีมา ขอนแก่่ น
อุุบลราชธานีี และสงขลา เป็็นต้้น ในบริิเวณที่่เ� ป็็นที่่ตั้้� ง� ของชุุมชนเมืือง ประชากรอาศััยอย่่างหนาแน่่น มีีแหล่่งท่่องเที่่ย� ว และ
นิิคมอุุตสาหกรรมหรืือโรงงานอุุตสาหกรรม มีีแนวโน้้มระดัับน้ำำ��บาดาลลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เฉลี่่ย� มากกว่่า ๑ เมตรต่่อปีี ปัจั จุุบันั
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� ๑๐ - ๑๕ เมตร จากผิิวดิิน
(๓) พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ภาพรวมอััตราการทรุุดตััวเฉลี่่�ย ๐ - ๑ เซนติิเมตรต่่อปีี โดยบางบริิเวณ
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐมและสมุุทรสาคร การเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาลของชั้้�นน้ำำ��บาดาลระดัับลึึกที่่�มากกว่่า ๑๕๐ เมตร 
มีีแนวโน้้มลดลง ซึ่่�งใน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีการพััฒนาเพื่่�อใช้้น้ำำ��บาดาลที่่�ระดัับความลึึกมากกว่่า ๑๕๐ เมตร เพิ่่�มมากขึ้้�น
ในขณะที่่�จำำ�นวนบ่่อสัังเกตการณ์์น้ำำ��บาดาลในชั้้�นน้ำำ��บาดาลระดัับลึึกมีีน้้อย
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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นอกจากนี้้� การก่่อสร้้างโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��บนแม่่น้ำำ��โขงสายประธาน ส่่งผลให้้ ๘ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงราย
เลย หนองคาย บึึงกาฬ นครพนม มุุกดาหาร อำำ�นาจเจริิญ และอุุบลราชธานีี ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ติิดกัับแม่่น้ำำ��โขงมีีแนวโน้้มได้้รัับ
ความเสี่่�ยงจากผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมข้้ามพรมแดน โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับก่่อนการพััฒนาโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��  พบว่่า
มีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกายภาพ คืือ อััตราการไหลของน้ำำ��ในฤดููแล้้งและฤดููน้ำำ��หลากมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น ระดัับน้ำำ��ในฤดููแล้้ง
มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น แต่่ฤดููฝนมีีแนวโน้้มลดลง มีีความเสี่่�ยงด้้านอััตราการไหลของน้ำำ��และระดัับน้ำำ��สููงมากในช่่วงเดืือนมีีนาคม เมษายน โดยในภาพรวมปริิมาณพื้้�นที่่ที่� ถู่� กู กััดเซาะมีีมากกว่่าพื้้�นที่่ซึ่� ง่� ถููกทัับถม สาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั มาจากการเปลี่่ย� นแปลงความเร็็ว
ในการไหลของน้ำำ��และระดัับน้ำำ��  และการเปลี่่�ยนแปลงด้้านชีีวภาพ คืือ ชนิิดและปริิมาณปลาลดลง พืืชน้ำำ��บางชนิิดสููญหายไป 
และสาหร่่ายน้ำำ��จืืดลดลง (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ, ๒๕๖๓)
๒.๕.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ� ดั
� ังนี้้�
๑) จััดทำำ�กฎหมายและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๑.๑) จััดทำำ�กฎหมาย เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพใน พ.ศ. ๒๕๖๔
จำำ�นวน ๔ ฉบัับ  ได้้แก่่ (๑) กฎกระทรวงการคััดเลืือกกรรมการผู้้�แทนคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ��ในคณะกรรมการทรััพยากรน้ำำ��
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) กฎกระทรวงการได้้มาซึ่่ง� กรรมการลุ่่�มน้ำำ��ผู้้�แทนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� กรรมการ ลุ่่�มนํ้้�า ผู้้�แทนองค์์กร
ผู้้�ใช้้น้ำำ�� และกรรมการลุ่่�มน้ำำ��ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ในคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ�� (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) กฎกระทรวงการพ้้นจากตำำ�แหน่่งของ
กรรมการลุ่่�มนํ้้�าผู้้�แทนองค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ��  และกรรมการลุ่่�มน้ำำ�� ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิอัันเนื่่�องมาจากเหตุุบกพร่่องหรืือไม่่สุุจริิตต่่อหน้้าที่่�
มีีความประพฤติิเสื่่�อมเสีีย หรืือหย่่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔) กฎกระทรวงองค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ��  พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้้
ออกหลัักการจำำ�นวน ๑ ฉบัับ คืือ ประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการพิิจารณาของคณะกรรมการ
เปรีียบเทีียบ ตามกฎหมายว่่าด้้วยทรััพยากรน้ำำ��  พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
๑.๒) บัังคัับใช้้พระราชกฤษฎีีกากำำ�หนดลุ่่�มน้ำำ��  พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่่�ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม  ๑๓๘
ตอนที่่� ๑๒ ก ลงวัันที่่� ๑๑ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา สำำ�หรัับใช้้
ประโยชน์์ในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��และสร้้างความรัับรู้้�ให้้เกิิดความเข้้าใจตรงกััน ซึ่่�งกำำ�หนดลุ่่�มน้ำำ�� ของประเทศไทย
เป็็น ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ� 
� ได้้แก่่ (๑) ลุ่่�มน้ำำ�ส
� าละวิิน (๒) ลุ่่�มน้ำำ�� โขงเหนืือ (๓) ลุ่่�มน้ำำ�� โขงตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (๔) ลุ่่�มน้ำำ��ชีี (๕) ลุ่่�มน้ำำ��มููล
(๖) ลุ่่�มน้ำำ��ปิิง (๗) ลุ่่�มน้ำำ��วััง (๘) ลุ่่�มน้ำำ��ยม (๙) ลุ่่�มน้ำำ��น่่าน (๑๐) ลุ่่�มน้ำำ��เจ้้าพระยา (๑๑) ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง (๑๒) ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสััก
(๑๓) ลุ่่�มน้ำำ��ท่่าจีีน (๑๔) ลุ่่�มน้ำำ��แม่่กลอง (๑๕) ลุ่่�มน้ำำ��บางปะกง (๑๖) ลุ่่�มน้ำำ��โตนเลสาบ (๑๗) ลุ่่�มน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก
(๑๘) ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี - ประจวบคีีรีีขัันธ์์ (๑๙) ลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออกตอนบน (๒๐) ลุ่่�มน้ำำ��ทะเลสาบสงขลา (๒๑) ลุ่่�มน้ำำ��
ภาคใต้้ตะวัันออกตอนล่่าง และ (๒๒) ลุ่่�มน้ำำ�� ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตก (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ข)
๑.๓) ดำำ�เนิินการออกอนุุบัญ
ั ญััติติ ามพระราชบััญญััติทิ รััพยากรน้ำำ�� พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่่ง� ได้้ร่า่ งกฎหมายลำำ�ดับร
ั อง
ที่่อ� อกตามความในพระราชบััญญััติทิ รััพยากรน้ำำ� 
� พ.ศ.๒๕๖๑ จำำ�นวน ๒ หมวด ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ (๑) (ร่่าง) กฎกระทรวงกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเพื่่�อการอนุุรัักษ์์และการพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��สาธารณะ ตามหมวด ๖ มาตรา ๗๘ ซึ่่�งได้้ผ่่านการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นของประชาชน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเสร็็จสิ้้�นแล้้ว โดยผ่่านความเห็็นชอบคณะกรรมการ
พััฒนากฎหมายกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างเสนอคณะอนุุกรรมการพิิจารณา
กลั่่�นกรองกฎหมายด้้านบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��  เพื่่�อพิิจารณา (ร่่าง) กฎกระทรวงเสนอคณะกรรมการทรััพยากรน้ำำ��
แห่่งชาติิให้้ความเห็็นชอบ และ (๒) (ร่่าง) กฎหมาย กฎ ระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องภายใต้้พระราชบััญญััติทิ รััพยากรน้ำำ��  พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใต้้หมวด ๔ การจััดสรรน้ำำ��และการใช้้น้ำำ�� ตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ซึ่่�งได้้ยกร่่าง
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงฯ และประกาศกรมทรััพยากรน้ำำ�� ดัังกล่่าว โดยผ่่านการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแล้้วทุุกภููมิิภาคในประเทศ (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๖๓)
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๑.๔) ดำำ� เนิิ น การ ได้้ แ ก่่ (๑) กำำ� หนดพื้้� น ที่่� เ ป้้ า หมาย (Area Based) และโครงการสำำ�คัั ญ เพื่่� อ แก้้ ไข
ปััญหาอย่่างเป็็นระบบภายใต้้แผนแม่่บทการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��  ๒๐ ปีี ได้้กำำ�หนดพื้้�นที่่�เป้้าหมายในการแก้้ไขปััญหา
และพััฒนาอย่่างเป็็นระบบ (Area Based) เพื่่�อให้้ทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเร่่งดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนในเป้้าหมายเดีียวกััน
ทั้้�งประเทศ รวม ๖๖ แห่่ง (๒) ประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
เพื่่�อกำำ�หนดนโยบาย หรืือวางแผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��  โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน คำำ�นึงึ ถึึง
การพััฒนาอย่่างสมดุุล ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ปััจจุุบันั ศึึกษาแล้้ว ๗ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่ สะแกกรััง บางปะกง ชีี มููล
เพชรบุุรีี - ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออก และภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตก ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศึึกษา ๒ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่
แม่่กลอง และโขงตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ส่่วนลุ่่�มน้ำำ��ที่่�เหลืือจะดำำ�เนิินการตามแผนให้้แล้้วเสร็็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓) จััดทำำ�
ผัังน้ำำ��  เพื่่�อกำำ�หนดเส้้นทางน้ำำ��ให้้เชื่่อ� มต่่อกัันอย่่างเป็็นระบบ โดยอยู่่�ระหว่่างศึึกษา ๘ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่ ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง เจ้้าพระยา
ป่่าสััก ท่่าจีีน แม่่กลอง บางปะกง ชีี มููล ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศึึกษา ๖ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่ ปิิง วััง ยม น่่าน โขงตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ และภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออกตอนบน (๔) สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ ร่่วมกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศเยอรมััน (German International Cooperation หรืือ GIZ) ดำำ�เนิินโครงการด้้านน้ำำ��ภายใต้้ความร่่วมมืือไทย เยอรมััน ด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (Thai - German Climate Programme - Water: TGCP - Water) โดยอยู่่�
ระหว่่างเชื่่�อมโยงแนวคิิดดัังกล่่าวสู่่�นโยบายด้้านน้ำำ��ของประเทศและนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิในระดัับจัังหวััดและท้้องถิ่่�น นำำ�ร่่อง
ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ยม และสะแกกรััง (๕) การพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อรองรัับความต้้องการในอนาคต โดยมีีรููปแบบการพััฒนา
ตามวััตถุุประสงค์์การใช้้ประโยชน์์และศัักยภาพของพื้้�นที่่� (๖) โครงการผลิิตน้ำำ��จืืดจากน้ำำ��ทะเล (Desalination) มีีแผน
ดำำ� เนิิ น การในพื้้� น ที่่� ภ าคตะวัั น ออก เพื่่� อ ให้้ มีีศัั ก ยภาพเพีียงพอที่่�จะรองรัับเหตุุการณ์์การขาดแคลนน้ำำ� 
� โดยมีีขนาดกำำ�ลััง
ผลิิตของระบบ Desalination ที่่� ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม./วััน เนื่่�องจากสามารถรองรัับความต้้องการใช้้น้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
และอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ, ๒๕๖๔ก)
๒) การบรรเทาและแก้้ไขปััญหาภััยแล้้งและอุุทกภััย
๒.๑) จััดตั้้ง� ศููนย์์อำำ�นวยการเฉพาะกิิจแก้้ไขและบรรเทาวิิกฤตภััยแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เพื่่�อหาแนวทาง
การดำำ�เนิินงานแก้้ไขวิิกฤตภััยแล้้ง และบููรณาการให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตภััยแล้้ง ให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีกี ารบููรณาการ และเชื่่อ� มโยงนโยบายไปสู่่�การปฏิิบัติั ใิ นพื้้�นที่่จั� ดั เตรีียมเครื่่อ� งจัักรและเครื่่อ� งมืือ จำำ�นวน
๕,๙๓๕ หน่่วย ประจำำ�ทั้้ง� ๗๖ จัังหวััด  พร้้อมทั้้�งสั่่ง� การให้้เจ้้าหน้้าที่่ใ� นพื้้�นที่่ใ� ห้้เฝ้้าระวัังและติิดตามสถานการณ์์น้ำำ��อย่่างใกล้้ชิดิ
ในทุุกพื้้�นที่่� โดยมีีมาตรการบริิหารจััดการน้ำำ��ในพื้้�นที่่�เฝ้้าระวัังเสี่่�ยงภาวะน้ำำ��แล้้งด้้านการเกษตร จััดทำำ�โครงการจ้้างแรงงาน
ชลประทาน เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๔ เป้้าหมาย ๙๔,๐๐๐ คน วงเงิิน ๕,๖๖๒ ล้้านบาท โดยจ้้างแรงงาน ๙,๕๔๖ คน
วงเงิิน ๑๓๓.๒๘ ล้้านบาท (กรมชลประทาน, ๒๕๖๔)
๒.๒) ดำำ�เนิินโครงการอนุุรััก ษ์์ ฟื้�้นฟูู  พััฒนาแหล่่ งน้ำำ�� และบริิ หารจัั ด การน้ำำ� ต
� ามแผนพระราชบัั ญ ญัั ติิ
งบประมาณ จำำ�นวน ๗๐ แห่่ง ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับเมื่่�อดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ คิิดเป็็นปริิมาณน้ำำ��ที่่�ได้้รัับ จำำ�นวน ๑๐๕
ล้้านลููกบาศก์์เมตร ประชาชนได้้รัับประโยชน์์ จำำ�นวน ๓๐,๔๔๗ ครััวเรืือน และพื้้�นที่่�การเกษตรได้้รัับประโยชน์์ จำำ�นวน
๑๑๔,๙๘๔ ไร่่ และโครงการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบกระจายน้ำำ�� ตามแผนพระราชบััญญััติิงบประมาณ จำำ�นวน
๑๑๘ แห่่ง ผลที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั เมื่่อ� ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ คิิดเป็็นปริิมาณน้ำำ��ที่ไ่� ด้้รับ จำ
ั ำ�นวน ๕๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ประชาชน
ได้้รัับประโยชน์์ จำำ�นวน ๒๑,๐๑๘ ครััวเรืือน และพื้้�นที่่�การเกษตรได้้รัับประโยชน์์ จำำ�นวน ๙๔,๐๐๘ ไร่่ (กรมทรััพยากรน้ำำ��,
๒๕๖๔)
๒.๓) จััดทำำ�แบบประเมิินความต้้องการหลัังเกิิดสาธารณภััยสำำ�หรัับภาคการเกษตร และได้้นำำ�ไปทดลอง
ใช้้เก็็บข้้อมููลความเสีียหาย ความสููญเสีีย และผลกระทบทางเศรษฐกิิจในภาคดัังกล่่าว ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ จัังหวััด
อุุบลราชธานีี ภายหลัังจากเหตุุการณ์์อุุทกภััย ในปลายปีี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้้มีีการประชุุมหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อร่่วมจััดทำำ�
กรอบแนวทางในการฟื้้�นฟูู ภายหลัังเกิิดสาธารณภััย และการจััดทำำ�แบบประเมิินในการประเมิินความเสี่่�ยงจากอุุทกภััยและ
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ดิินโคลนถล่่มระดัับชุมช
ุ นและได้้ทดลองใช้้เครื่่อ� งมืือดัังกล่่าว ในหมู่่�บ้้านบ่่อหลวง ตำำ�บลบ่่อเกลืือใต้้ อำ�ำ เภอบ่่อเกลืือ จัังหวััดน่า่ น
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการจััดทำ�ำ แผนที่่ ส
� ารสนเทศทางภููมิศิ าสตร์์ด้า้ นอุุทกภััยและดิินโคลนถล่่ม รวมถึึงแนวทางในการจััดการอุุทกภััย
และดิินโคลนถล่่มของหมู่่�บ้้านบ่่อหลวง (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ข)
๒.๔) ดำำ�เนิินโครงการจััดการอุุทกภััยโดยอาศััยชุุมชนเป็็นฐาน (Community - Based Flood Management:
CBFM) ส่่งเสริิมให้้ชุมช
ุ นเป็็นแกนกลางในการจััดทำำ�แผนจััดการอุุทกภััยระดัับชุมช
ุ น ทั้้�งข้้อมููลพื้้�นที่่เ� สี่่ย� งภััย แนวทางการจััดการ
ความเสี่่�ยงอุุทกภััย ขั้้�นตอนการแจ้้งเตืือนภััย การเตรีียมเส้้นทางอพยพและพื้้�นที่่�ปลอดภััย จััดการฝึึกซ้้อมแผนการจััดการ
อุุทกภััยระดัับชุุมชน การถอดบทเรีียน ปััจจััยความสำำ�เร็็จ ปััญหาอุุปสรรค เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีแผนการจััดการอุุทกภััยได้้ตรงจุุด
และมีีประสิิทธิิภาพ และเหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่�และพร้้อมรัับมืืออุุทกภััยในเบื้้�องต้้น นำำ�ไปสู่่�การสร้้างชุุมนุุมที่่�ปลอดภััย
จากภััยพิิบััติิด้้านน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๔ จะขยายพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยงอุุทกภััยใน ๑๔ จัังหวััด รวม 
๒๐ อำำ�เภอ ครอบคลุุม  ๔ ภููมิิภาค ทั่่�วประเทศ (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ง)
๒.๕) ดำำ�เนิินโครงการวิิจััยและพัั ฒนาข้้ อมูู ลเชิิ งพื้้� นที่่� และแผนที่่� ภููมิิศาสตร์์ เพื่่� อการจัั ดการความเสี่่� ย ง
จากสาธารณภััยโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน โดยดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ตำำ�บลเมืืองฝาง อำำ�เภอเมืืองบุุรีีรััมย์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ได้้แก่่
(๑) เสริิมสร้้างองค์์ความรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะด้้านการประเมิินความเสี่่�ยงจากสาธารณภััยแก่่บุคุ ลากรภาครััฐ หน่่วยงาน
ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนในพื้้�นที่่� (๒) รวบรวมและจััดเก็็บข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำ�ำ ฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�
เสี่่ย� งภััยโดยให้้ชุมช
ุ นมีีส่่วนร่่วม และ (๓) จััดทำ�ำ แผนที่่เ� สี่่ย� งภััยและแนวทางการจััดการความเสี่่�ยงจากสาธารณภััยโดยใช้้ชุุมชน
เป็็นฐาน (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔ง)
๒.๖) การดำำ�เนิินการพััฒนาเทคโนโลยีีขั้้�นสููงและระบบสารสนเทศด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� 
โดยดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ (๑) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบฐานข้้อมููล การให้้บริิการคลัังข้้อมููลและภููมิิอากาศแห่่งชาติิ โดยออกแบบ
ระบบ สำำ�หรัับ  Disaster Recovery Site: DR Site แล้้วเสร็็จ รวบรวมรููปแบบสารสนเทศ ศึึกษารููปแบบโครงสร้้างข้้อมููล
จััดกลุ่่�มข้้อมููลภููมิิสารสนเทศ และส่่งมอบคอมพิิวเตอร์์และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้วเสร็็จ ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการออกแบบ
และพััฒนาระบบ (๒) การต่่อยอดพััฒนาระบบสำำ�รวจทางน้ำำ�� แบบหนึ่่�งอุุปกรณ์์ที่่�ระบบหลายรููปลักั ษณ์์ โดยติิดตั้้ง� และทดสอบ
ปรัับแต่่งค่่าการทำำ�งานของระบบควบคุุมการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิ ในชุุดทดสอบการทำำ�งานที่่สร้
� า้ งขึ้้น� เพื่่�อทดสอบประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานของระบบโดยรวมบนบก และ (๓) การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบติิดตาม วิิเคราะห์์ และบริิหารจััดการน้ำำ�� 
โดยประเมิิ น และวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ฝนดาวเทีียม Gallon Per Minute: GPM ออกแบบการเชื่่� อ มโยงข้้ อ มูู ล Global
Navigation Satellite System: GNSS ข้้อมููลโทรมาตร และระบบจััดทำำ�แผนที่่�แสดงปริิมาณไอน้ำำ��ในอากาศแล้้วเสร็็จ
อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบประมวลผลและแสดงผลแผนที่่� PWV และวิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ต่่อการผลิิตภาคการเกษตร ซึ่่�งการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบสนัับสนุุนการบริิหารจััดการน้ำำ�� ทำำ�ให้้คลัังข้้อมููล
น้ำำ��แห่่งชาติิ พร้้อมด้้วยระบบวิิเคราะห์์ ติิดตาม และสนัับสนุุนการบริิหารจััดการน้ำำ��มีีความทัันสมััยและได้้รัับการพััฒนา
ประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง สนัับสนุุนและทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารจััดการน้ำำ��ทั้้�งในสภาวะปกติิ
และวิิกฤต (สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��  (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๓)
๒.๗) โครงการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�ต
� ามแนวพระราชดำำ�ริิ
โดยชุุ มช นอย่่ า งยั่่� ง ยืื น โดยดำำ� เนิิ น การ ได้้ แ ก่่ (๑) สร้้ า งบุุ ค ลากร พัั ฒ นาศัั ก ยภาพคนในพื้้� น ที่่� ใ ห้้ ส ามารถบริิ ห าร
จัั ด การทรัั พ ยากรน้ำำ�ชุ
� ุ มช น ด้้ ว ยวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีีได้้ ด้้ ว ยตนเอง เพื่่� อ บริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรน้ำำ��
ตามแนวพระราชดำำ�ริิ และขยายผลไปสู่่�พื้้� นที่่� อื่่� น โดยถ่่ า ยทอดองค์์ ค วามรู้้�การประยุุ ก ต์์ ใช้้ วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
ในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ชุุมชน จััดอบรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การดำำ�เนิินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีีใหม่่ เพื่่�อการ
ทำำ�งานและวางแผนบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การถ่่ายทอดความรู้้�เชิิงปฏิิบััติิการพี่่�นำ�น้
ำ ้อง
รัักษ์์น้ำำ��ตามแนวพระราชดำำ�ริิ รััชกาลที่่� ๙ จัังหวััดกาญจนบุุรีี  เพื่่�อเรีียนรู้้�การสร้้างฝายชะลอความชุ่่�มชื้้�นและดัักตะกอน
การอนุุรักั ษ์์ ดิิน น้ำำ�� ป่า่  ตามแนวพระราชดำำ�ริิ ให้้แก่่กลุ่่�มเยาวชน ชาวบ้้าน ครูู และบุุคคลากรทางการศึึกษา (๒) ประสานการทำำ�งาน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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และวางแผนบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ชุุมชน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�งานพััฒนาและฟื้้�นฟููแหล่่งน้ำำ�� สร้้างต้้นแบบการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ��ที่่�เหมาะสมกัับภููมิิสัังคม  โครงสร้้างหรืือแหล่่งน้ำำ��สามารถใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยชุุมชนเครืือข่่าย
๖๐ ชุุมชน ได้้จััดทำำ�ข้้อเสนอโครงการและสััญญา เพื่่�อดำำ�เนิินงานด้้านพััฒนาแหล่่งน้ำำ�� ตััวอย่่างเกษตรตามแนวทฤษฎีีใหม่่
และพััฒนาศัักยภาพเยาวชน และ (๓) ดำำ�เนิินงานพััฒนาและฟื้้�นฟููแหล่่งน้ำำ��และเกษตร สร้้างต้้นแบบความสำำ�เร็็จการบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ� � โดยแบ่่งการดำำ�เนิินงานออกเป็็น ๓ ด้้าน ได้้แก่่ ด้า้ นพััฒนาฟื้้น� ฟููแหล่่งน้ำำ� ด้
� า้ นพััฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีีใหม่่
และด้้านพััฒนาเครืือข่่ายเยาวชน
๒.๘) การดำำ�เนิินการด้้านการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิิน เพื่่�อฟื้้�นฟููแหล่่งน้ำำ�บ
� าดาลในพื้้�นที่่�ประสบปััญหาระดัับน้ำ�บ
ำ� าดาล
ลดลง ปััญหาการแคลนน้ำำ��ในช่่วงฤดููแล้้ง และบรรเทาปััญหาน้ำำ��ท่่วมขััง ได้้แก่่ (๑) อบรมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านการเติิมน้ำำ��
ใต้้ดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ให้้แก่่ หน่่วยงานราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และประชาชนทั่่�วไป ในพื้้�นที่่�จัังหวััด
สุุโขทััย จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิจิิตร  และจัังหวััดกำำ�แพงเพชร รวมผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวน ๗๗๐ คน (๒) จััดทำำ�แนวทาง
การเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินของประเทศไทย แผนที่่�ความเหมาะสมในการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินของประเทศไทย และคู่่�มืือการก่่อสร้้างระบบ
เติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ให้้หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง (๓) ก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�นผ่่านบ่่อวง
คอนกรีีต ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๕๐๐ แห่่ง ในพื้้�นที่่อำ� �ำ เภอบางระกำำ� จังั หวััดพิษิ ณุุโลก และก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำ�ด้
�ำ ว้ ยระบบ
หลัังคาน้ำำ�� ฝนผ่่านบ่่อวงคอนกรีีต จำำ�นวน ๓๐ แห่่ง พื้้�นที่่�จังั หวััดระยองและจัันทบุุรีี  (๔) ดำำ�เนิินโครงการเติิมน้ำ�ำ� ใต้้ดินิ ระดัับตื้้น�
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�นผ่่านบ่่อวงคอนกรีีต จำำ�นวน ๑,๐๐๐ แห่่ง (๑,๐๐๐
ตำำ�บล) ทั่่�วประเทศ (กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล, ๒๕๖๔)
๓) การผลัักดัันน้ำำ��เค็็ม
ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาความเค็็มในแม่่น้ำ�ำ� เจ้้าพระยาตอนล่่าง (กรมชลประทาน, ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
๑)
แผนงานระยะเร่่งด่่วน เพิ่่�มการระบายน้ำำ��เขื่่�อนป่่าสัักชลสิิทธิ์์� ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๓ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. จากอััตรา ๕๐ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี เป็็น ๗๕ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี ถึึงวัันที่่� ๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. หลัังจากนั้้�นลดเหลืืออััตรา ๔๕ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี และควบคุุมปริิมาณน้ำำ��ไหลผ่่านเขื่่�อนพระรามหก
ในอััตรา ๖๐ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึึงวัันที่่� ๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. หลัังจากนั้้�นลดลงเหลืือ ๒๕ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี
๒)
แผนงานระยะสั้้�น ดำำ�เนิินการโดย (๑) ประสานงานกัับการประปานครหลวง เพื่่�อเฝ้้าระวัังน้ำำ��ทะเล
หนุุนสููงในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึงสิ้้�นเดืือนเมษายน เพื่่�อเตรีียมการบริิหารจััดการน้ำำ��  ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมเพื่่�อควบคุุม
ค่่าความเค็็มในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาไม่่ให้้เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน (๒) ทำำ�หนัังสืือขอความร่่วมมืือผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดในเขตลุ่่�มน้ำำ��
เจ้้าพระยา และกระทรวงมหาดไทย ที่่�รัับน้ำำ��จากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา (๓) กรมชลประทานร่่วมกัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต ระบายน้ำำ��
จาก ๔ เขื่่อ� นหลััก ประกอบด้้วย เขื่่อ� นภููมิพิ ล เขื่่อ� นสิิริกิิ ติ์์ิ � เขื่่อ� นนเรศวร และเขื่่อ� นป่่าสัักชลสิิทธิ์์ ร
� วมถึึงเขื่่อ� นระบายน้ำำ��  ได้้แก่่
เขื่่�อนเจ้้าพระยา และเขื่่�อนพระรามหก ให้้มีีความเหมาะสมเพื่่�อควบคุุมความเค็็มในแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา (๔) บริิหารจััดการ
เปิิดและปิิดประตููระบายน้ำำ�� คลองลััดโพธิ์์� ตามจัังหวะการขึ้้�นลงของน้ำำ��ทะเล เพื่่�อควบคุุมค่่าความเค็็มในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
(๕) ผัั น น้ำำ�� จากลุ่่�มน้ำำ�� แม่่ ก ลอง ผ่่ า นคลองพระยาบรรลืื อ ลงสู่่�แม่่ น้ำำ�� เจ้้ า พระยาทางสถานีีสูู บน้ำำ��สิิ ง หนาท ๒ โดยอัั ตร า
ไม่่น้้อยกว่่า ๓๐ ลููกบาศก์์เมตรต่่อวิินาทีี ตามที่่�เคยดำำ�เนิินการในฤดููแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖) ประสานสำำ�นัักการระบายน้ำำ�� 
กรุุงเทพมหานคร ลดการสููบระบายน้ำำ��ลงแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาในช่่วงน้ำำ��ทะเลหนุุนสููง เพื่่�อรัักษาคุุณภาพน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา และ
(๗) การประปานครหลวง ร่่วมกัับการประปาส่่วนภููมิิภาคปทุุมธานีี และกรมชลประทานปฏิิบััติิการกระแทกลิ่่�มความเค็็ม
ในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาด้้วยวิิธีี  Water Hammer Operation ในช่่วงน้ำำ�� ทะเลหนุุนสููงให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
๒.๕.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ทรััพยากรน้ำำ� � ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณฝนเฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ ๑,๕๒๗.๓ มิิลลิิเมตร ต่ำำ�� กว่่าค่่าปกติิ
หรืือปริิมาณฝนเฉลี่่�ยคาบ ๓๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑๓.๖๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนปริิมาณน้ำำ��ท่่า
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โดยธรรมชาติิเฉลี่่�ยทั้้�งปีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณ ๑๙๙,๙๓๙.๐๙ ล้้านลููกบาศก์์เมตร เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๓๑.๓๖ จาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การลดลงเล็็กน้้อย คิิดเป็็นร้้อยละ ๑.๑๐
จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ และอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดกลางมีีปริิมาตรน้ำำ��ใช้้การ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๕๙.๔๙ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�หรัับปริิมาณ
น้ำำ��บาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณกัักเก็็บรวมทั้้�งประเทศ ๑,๑๓๗,๕๘๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี โดยระดัับน้ำำ��บาดาล
ไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลงมากนััก ด้้านคุุณภาพน้ำำ��บาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า น้ำำ��บาดาลทั่่�วไปมีีคุุณภาพดีี อยู่่�ในเกณฑ์์
มาตรฐานน้ำำ��บาดาลที่่�ใช้้บริิโภคได้้ตามพระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่่บางพื้้�นที่่�มีีปริิมาณธาตุุเหล็็กและแมงกานีีส
ในปริิมาณสููง บางพื้้�นที่่�ทิ้้�งขยะชุุมชน แหล่่งรัับกำำ�จััดกากของเสีียอุุตสาหกรรม และนิิคมอุุตสาหกรรม ตรวจพบปริิมาณ
โลหะหนัักเป็็นพิิษและสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายเกิินเกณฑ์์มาตรฐานน้ำำ��บาดาล ในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลด้้านอ่่าวไทยและบริิเวณ
ทะเลสาบสงขลา คุุณภาพน้ำำ��บาดาลมีีความกร่่อยเค็็มเพิ่่�มขึ้้�น และคุุณภาพน้ำำ��บาดาลในบางจุุดเปลี่่�ยนจากจืืดเป็็นกร่่อยเค็็ม 
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยมีีความต้้องการใช้้น้ำำ��ทุุกกิิจกรรมใน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้้�งสิ้้�น ๓,๕๘๙.๒๕ ล้้านลููกบาศก์์เมตร 
โดยเป็็นการใช้้น้ำำ��เพื่่�อเกษตรกรรมมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๓.๙๑ รองลงมาคืือ เพื่่�อการรัักษาระบบนิิเวศ อุุปโภคบริิโภค
และอุุตสาหกรรม เมื่่อ� พิิจารณาเชิิงพื้้�นที่่ใ� น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า พื้้�นที่่เ� กษตรน้ำำ��ฝน (นอกเขตชลประทาน) มีีปริิมาณน้ำำ��ต้น้ ทุุน
มากกว่่ า ความต้้ องการใช้้ น้ำำ��  สำำ�หรัั บพื้้� นที่่� ชลประทานใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า มีี ก ารวางแผนจัั ดสรรน้ำำ�� ในช่่ ว งฤดูู แล้้ ง
รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๗,๑๒๒ ล้้านลููกบาศก์์เมตร โดยมีีแผนการจััดสรรเพื่่�อใช้้ในภาคการรัักษาระบบนิิเวศและอื่่�นๆ มากที่่�สุุด 
รองลงมาคืือ ภาคเกษตรกรรม อุุปโภคบริิโภค และอุุตสาหกรรม ส่่วนแผนการจััดสรรน้ำำ��ในช่่วงฤดููฝน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม
ทั้้�งสิ้้�น ๓๒,๓๓๙ ล้้านลููกบาศก์์เมตร โดยมีีแผนการจััดสรรเพื่่�อใช้้ในภาคเกษตรกรรมมากที่่�สุุด รองลงมาคืือ การรัักษา
ระบบนิิเวศและอื่่�นๆ อุุปโภคบริิโภค และอุุตสาหกรรม ตามลำำ�ดัับ  สำำ�หรัับการใช้้น้ำำ��บาดาลสำำ�หรัับบ่่อเอกชนที่่�ขออนุุญาตใช้้
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการใช้้จริิง ๑,๕๒๕,๓๘๕,๗๓๕ ลููกบาศก์์เมตร
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้จััดทำำ�กฎหมาย จำำ�นวน ๔ ฉบัับ  เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และกฎหมายมีีผลบัังคัับใช้้โดยสมบููรณ์์ การประเมิินสิ่่ง� แวดล้้อมระดัับยุทุ ธศาสตร์์ พื้้น� ที่่�ลุ่่�มน้ำำ��  โดยศึึกษาแล้้ว
๗ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่ สะแกกรััง บางปะกง ชีี มููล เพชรบุุรีี - ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออก และภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตก เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแผนแม่่บทการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��  ๒๐ ปีี ดำำ�เนิินการบรรเทาและแก้้ไขปััญหาภััยแล้้งและอุุทกภััย
โดยจััดตั้้ง� ศููนย์์อำำ�นวยการเฉพาะกิิจแก้้ไขและบรรเทาวิิกฤตภััยแล้้ง พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เพื่่�อหาแนวทางการดำำ�เนิินงานแก้้ไข
วิิกฤตภััยแล้้ง และบููรณาการให้้ความช่่วยเหลืือประชาชน รวมทั้้�งดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู พััฒนาแหล่่งน้ำำ��และบริิหาร
จััดการน้ำำ�� ตามแผนพระราชบััญญััติิ งบประมาณ จำำ�นวน ๗๐ แห่่ง และโครงการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบกระจายน้ำำ� 
�
ตามแผนพระราชบััญญััติิงบประมาณ จำำ�นวน ๑๑๘ แห่่ง นอกจากนี้้� มีีการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ชุุมชนตามแนว
พระราชดำำ�ริิ ตลอดจนติิดตามการบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศในลุ่่�มน้ำำ��  อาทิิ การระบายน้ำำ��จากเขื่่�อนหรืือผัันน้ำำ��
เพื่่�อผลัักดัันน้ำำ��เค็็ม  (รููปที่่� ๒.๒๕)
ข้้อเสนอแนะ
๑) ส่่งเสริิมการบริิหารจััดการน้ำำ�� โดยการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน โดยอาศััย
กลไกคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ��
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ กรมชลประทาน กรมทรััพยากรน้ำำ��  กรม
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
๒) จัั ด หาน้ำำ��อุุ ป โภค บริิ โ ภค ให้้ ค รอบคลุุ มทุุ ก พื้้� น ที่่�  ร วมทั้้� ง การจัั ด หาน้ำำ�� สำำ�ร องในพื้้� น ที่่� ข าดแคลนในราคา
ที่่�เหมาะสม
หน่่ ว ยงานรัั บผิิ ดช อบหลัั ก ได้้ แ ก่่ สำำ�นัั ก งานทรัั พ ยากรน้ำำ�� แห่่ ง ชาติิ กรมชลประทาน กรมทรัั พ ยากรน้ำำ�� 
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย การประปาส่่วนภููมิิภาค และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
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๓) จััดการคุุณภาพน้ำำ��และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��  โดยพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบรวบรวมและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ชุุมชน การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ ป้อ้ งกัันและลดการเกิิดน้ำำ��เสีียต้้นทาง การควบคุุมปริมิ าณการไหลของน้ำำ��เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศ
พร้้อมทั้้�งฟื้้�นฟููแม่่น้ำำ�� ลำำ�คลอง และแหล่่งน้ำำ�� ธรรมชาติิ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมโรงงานอุุตสาหกรรม การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย องค์์การจััดการน้ำำ��เสีีย กรมควบคุุมมลพิิษ กรมชลประทาน และกรมทรััพยากรน้ำำ��
๔) อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููสภาพป่่าต้้นน้ำำ��ที่่�เสื่่�อมโทรม และป้้องกัันการพัังทลายของดิิน
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  และกรมพััฒนาที่่�ดิิน
รููปที่่� ๒.๒๕ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรััพยากรน้ำำ��

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การแพรระบาดของโรคโควิด 19

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- ความตองการนํ้าใชเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค การทองเทีย่ ว
และสาธารณสุข
- มลพิษทางนํ้าจากปุย ยาฆาแมลง
นํ้าเสียอุตสาหกรรม และนํ้าเสียชุมชน
- การบุกรุกพื้นที่แหลงนํ้าธรรมชาติ

สถานการณ์ (State: S)
- ปริมาณนํ้าตนทุน ไดแก นํ้าฝนตํ่า
กวาคาปกติ, นํ้าทามีปริมาณเพิ่มขึ้น,
นํ้าบาดาลไมมีการเปลี่ยนแปลง
- ปริมาณนํ้าใช สวนใหญมีมากกวา
ความตองการใชนาํ้ แตแหลงเก็บนํ้านอย
- คุณภาพนํ้าบาดาลสวนใหญมีคุณภาพดี
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การตอบสนอง (Response: R)
- พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑
- พัฒนาระบบกํากับและบังคับใชกฎหมาย
ดานปริมาณและคุณภาพทรัพยากรนํ้า
- จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- การพยากรณอากาศที่แมนยํา และการพัฒนา
ฐานขอมูลทรัพยากรนํ้า
- การบริหารจัดการนํ้า

ผลกระทบ (Impact: I)
- ปริมาณนํ้าตนทุนลดลง
- อุทกภัย ภัยแลง มีพื้นที่
ไดรับความเสียหายเพิ่มขึ้น
- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มีมูลคาความเสียหายเพิ่มขึ้น
- คุณภาพชีวิตของมนุษย
- นํ้าเสีย

๒.๖ ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
๒.๖.๑ สถานการณ์์
๑) ทรััพยากรประมง
เมื่่�อพิิจารณาความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรประมง จากข้้อมููลปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรง
๑๖
ประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในแหล่่งทำำ�การประมง ดำำ�เนิินการโดยเรืือสำำ�รวจของกรมประมง ใช้้เครื่่อ� งมืือ
อวนลากแผ่่นตะเฆ่่ ขนาดตาอวนก้้นถุุง ๔ เซนติิเมตร ทำำ�การลากอวนเป็็นเวลา ๑ ชั่่�วโมง ในเวลากลางวััน จากสถานีีสำำ�รวจ
ทั้้�งสิ้้�น ๘๖ สถานีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ฝั่่�งอ่่าวไทย มีีค่่า CPUE เท่่ากัับ  ๑๓.๕๒ กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
๗.๒๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๑๒.๖๑ กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง ส่่วนฝั่่�งทะเลอัันดามััน มีีค่่า CPUE เท่่ากัับ  ๕๕.๕๕
กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๓๐.๔๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๔๒.๕๙ กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง เมื่่�อนำำ�ค่่า CPUE
แต่่ละฝั่่�งมาถ่่วงน้ำำ��หนัักตามพื้้�นที่่� พบว่่า น่่านน้ำำ��ไทยมีีค่่า CPUE เท่่ากัับ  ๒๗.๘๑ กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒๑.๙๗
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๒๒.๘๐ กิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง (รููปที่่� ๒.๒๖) (กรมประมง, ๒๕๖๔)

ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงเเรงประมง
(กิโลกรัม/ชั่วโมง)

รููปที่่� ๒.๒๖ ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๘๐

๗๕.๐๔

๗๐
๕๘.๓๓

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐

๔๑.๒๖
๓๐.๕๔

๒๔.๓๒

๒๕.๐๒
๑๘.๒๓

๑๐
๐

๓๖.๑๕

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๓๒.๐๕

๓๒.๙๖

๕๙.๖๑

๓๕.๑๗

๕๕.๕๕
๓๗.๑๔

๒๐.๕๙
๑๔.๖๙
๒๕๕๖

๑๙.๘๙

๒๕๕๗

ฝงอาวไทย

๒๒.๕๙

๔๐.๙๔

๑๗.๖๑

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)
ฝงอันดามัน

๔๒.๕๙

๓๒.๗๑
๒๑.๖๗
๑๘.๓๘

๒๒.๘๐

๑๑.๐๐ ๑๑.๗๓

๑๒.๖๑

๑๓.๕๒

๒๕๖๐

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๗.๘๑

นานนํ้าไทย

หมายเหตุุ: ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ สำำ�รวจโดยใช้้เครื่่�องมืืออวนลากแผ่่นตะเฆ่่ ขนาดตาอวนก้้นถุุง ๒.๕ เซนติิเมตร
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ สำำ�รวจโดยใช้้เครื่่�องมืืออวนลากแผ่่นตะเฆ่่ ขนาดตาอวนก้้นถุุง ๔ เซนติิเมตร
ที่่�มา: กรมประมง (๒๕๖๔)

๑๖

ปริิมาณการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) คืือ ปริิมาณการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง
(หรืือที่่รู้้�จั
� กั กัันว่่าอััตราการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��) เมื่่อ� อััตราการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��มีีการปรัับเป็็นค่่ามาตรฐานแล้้ว สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อเป็็นตััวชี้้วั� ดั การเปลี่่ย� นแปลง
ความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ได้้
รายงานสถานการณ์์คุณ
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ประเทศไทยได้้กํําหนดแนวทางการบริิหารจััดการทรััพยากรประมงตามค่่าผลผลิิตสูงู สุุดที่ยั่่่� ง� ยืืน๑๗ (Maximum
Sustainable Yield: MSY) ผลการประเมิิน MSY แบบกลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��ฝั่่�งอ่่าวไทย (กรมประมง, ๒๕๖๔) พบว่่า
- กลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ผลการจัับสััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๕๑๓,๕๘๖ ตััน ลดลงจาก พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๕๔๕,๓๖๓ ตััน และปริิมาณการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑๕.๕๑ ล้้านชั่่�วโมง คิิดเป็็นร้้อยละ
๖๗.๑๒ ของปริิมาณการลงแรงประมงที่่�ระดัับ  MSY
- ปลากะตััก ผลการจัับปลากะตััก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ ๙๒,๒๙๘ ตััน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณ
๑๑๒,๗๐๑ ตััน และปริิมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๓๒,๕๒๒ วััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๐.๔๘ ของปริิมาณ
การลงแรงประมงที่่ร� ะดัับ  MSY
- ปลาผิิวน้ำำ��  ผลการจัับปลาผิิวน้ำำ��  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๒๒๐,๑๐๐ ตััน ลดลงจาก พ.ศ ๒๕๖๒ ที่่�มีี
ปริิมาณ ๒๔๖,๔๙๖ ตััน และปริิมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑๐๐,๘๓๗ วััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๐.๖๕
ของปริิมาณการลงแรงประมงที่่�ระดัับ  MSY
ในขณะที่่�ผลการประเมิิน MSY แบบกลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��ฝั่่�งทะเลอัันดามััน พบว่่า
- กลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ผลการจัับสััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๒๒๖,๔๙๓ ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๑๗๔,๗๑๗ ตััน และปริิมาณการลงแรงประมง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๓.๙๒ ล้้านชั่่�วโมง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๗๕.๑๓ ของปริิมาณการลงแรงประมงที่่�ระดัับ  MSY
- ปลากะตััก ผลการจัับปลากะตััก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๒๘,๔๓๕ ตััน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีี
ปริิมาณ ๓๒,๔๔๒ ตััน และปริิมาณการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑๙,๓๕๘ วััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๐.๔๒ ของ
ปริิมาณการลงแรงประมงที่่ร� ะดัับ  MSY
- ปลาผิิวน้ำำ��  ผลการจัับปลาผิิวน้ำำ��  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑๑๗,๑๐๕ ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีี
ปริิมาณ ๑๑๑,๖๘๘ ตััน และระดัับการลงแรงประมงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๔๐,๔๘๕ วััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๓.๓๐ ของ
ปริิมาณการลงแรงประมงที่่ร� ะดัับ  MSY (ตารางที่่� ๒.๒๙)

๑๗

ค่่าผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่�ง่ ยืืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) หมายถึึง ปริิมาณสููงสุุดของสััตว์์น้ำ��ำ ที่่�จะจัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้ โดยสััตว์์น้ำ��ำ
ส่่วนที่่เ� หลืือยัังคงได้้วางไข่่และเจริิญเติิบโตมาแทดแทนอย่่างสมดุุลกัับปริิมาณนั้้�น นัับเป็็นการพิิจารณาการจัับที่่�รัักษาสมดุุลของวงจรชีีวิิต
สััตว์์น้ำ�ำ� ภายใต้้สภาวะการเกิิด แก่่ เจ็็บ และตายของสััตว์์น้ำำ��ที่่มีีนั้้
� �น
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ตารางที่่� ๒.๒๙ ผลการประเมิินผลผลิิตสููงสุุดที่่�ยั่่�งยืืน (MSY) และปริิมาณการลงแรงประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ผลจัับสััตว์์น้ำำ�� (ตััน)
กลุ่่�มสััตว์์น้ำ�ำ�

MSY (ตััน)

ปริิมาณการลง
แรงประมง
ที่่�ระดัับ MSY

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปริิมาณการลงแรงประมง

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานะการ
ลงแรง
ประมง
ระดัับ MSY
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ร้้อยละ)

อ่่าวไทย
สััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ๗๗๕,๕๔๘ ๒๓.๑๐ ล้้านชั่่�วโมง ๕๔๕,๓๖๓

๕๑๓,๕๘๖

๑๗.๓๔ ล้้านชั่่�วโมง ๑๕.๕๑ ล้้านชั่่�วโมง

๖๗.๑๒

ปลากะตััก

๒๐๐,๐๙๒

๑๕๘,๘๑๓ วััน ๑๑๒,๗๐๑

๙๒,๒๙๘

๕๒,๔๗๖ วััน

๓๒,๕๒๒ วััน

๒๐.๔๘

ปลาผิิวน้ำำ��

๒๔๗,๘๘๐

๑๔๒,๗๒๓ วััน ๒๔๖,๔๙๖

๒๒๐,๑๐๐

๑๑๓,๗๐๕ วััน

๑๐๐,๘๓๗ วััน

๗๐.๖๕

๒๒๖,๔๙๓

๓.๙๘ ล้้านชั่่�วโมง

๓.๙๒ ล้้านชั่่�วโมง

๗๕.๑๓

ทะเลอัันดามััน
สััตว์์น้ำำ��หน้้าดิิน ๒๒๘,๓๔๘

๕.๒๒ ล้้านชั่่�วโมง ๑๗๔,๗๑๗

ปลากะตััก

๓๒,๐๙๐

๔๗,๘๙๕ วััน

๓๒,๔๔๒

๒๘,๔๓๕

๓๑,๕๘๘ วััน

๑๙,๓๕๘ วััน

๔๐.๔๒

ปลาผิิวน้ำำ��

๑๑๗,๕๑๔

๖๓,๙๕๘ วััน ๑๑๑,๖๘๘

๑๑๗,๑๐๕

๔๔,๔๒๓ วััน

๔๐,๔๘๕ วััน

๖๓.๓๐

ที่่�มา: กรมประมง (๒๕๖๔)

สำำ�หรัับสถานการณ์์ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  ๑,๙๘๕.๓๔
พัันตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑.๙๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  ๑,๙๔๗.๑๓ พัันตััน แต่่มีีมููลค่่าสััตว์์น้ำำ��เค็็ม
๑๓๒,๓๘๖.๔๒ ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๔.๙๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีมููลค่่าสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  ๑๓๙,๓๐๙.๐๕ ล้้านบาท สำำ�หรัับ
การจัับแบบธรรมชาติิมีีปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  ๑,๔๗๒.๑๐ พัันตััน มููลค่่า ๖๓,๖๐๕.๕๒ ล้้านบาท เป็็นปริิมาณการจัับ
ในน่่านน้ำำ��ไทย ๑,๔๗๐.๖๘ พัันตััน (ร้้อยละ ๙๙.๙๐) มููลค่่า ๖๓,๕๔๘.๑๔ ล้้านบาท (ร้้อยละ ๙๙.๙๑) ส่่วนที่่�เหลืือเป็็น
ปริิมาณการจัับจากนอกน่่านน้ำำ��ไทย ๑,๔๒๑ ตััน (ร้้อยละ ๐.๑๐) มููลค่่า ๕๕.๓๘ ล้้านบาท (ร้้อยละ ๐.๐๙) ปริิมาณ
การจัับสัตว์
ั น้ำ์ ำ��เค็็มในแต่่ละพื้้�นที่่ทำ� ำ�การประมง พบว่่า ในบริิเวณอ่่าวไทย มีีปริิมาณการจัับ ๙๖๒.๓๓ พัันตััน (ร้้อยละ ๖๕.๓๗)
บริิเวณทะเลอัันดามััน มีีปริิมาณการจัับ ๕๐๘.๓๔ พัันตััน (ร้้อยละ ๓๔.๕๓) และนอกน่่านน้ำำ��ไทย ๑,๔๒๑ ตััน (ร้้อยละ ๐.๑๐)
สำำ�หรัับการเพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�ง ประกอบด้้วย กุ้้�งทะเล ปลาน้ำำ��กร่่อย (ปลากะพงและปลากะรััง) และหอยทะเล (หอยนางรม 
หอยแครง และหอยแมลงภู่่�) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณการเพาะเลี้้�ยงและมีีผลผลิิต  ๕๑๓.๒๔ พัันตััน มููลค่่า ๖๘,๗๘๒.๙๐
ล้้านบาท เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ปริิมาณการจัับสััตว์์น้ำำ��เค็็มจากธรรมชาติิและการเพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�ง
มีีแนวโน้้มลดลง แต่่มููลค่่าสััตว์์น้ำำ��เค็็มมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (ตารางที่่� ๒.๓๐) (กรมประมง, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ตารางที่่� ๒.๓๐ ปริิมาณและมููลค่่าสััตว์์น้ำ�ำ� เค็็ม จำำ�แนกตามวิิธีีทำ�ำ การประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
พ.ศ.

ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��เค็็ม (พัันตััน)
จัับจากธรรมชาติิ เพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�ง

มููลค่่าสััตว์์น้ำำ��เค็็ม (ล้้านบาท)
รวม

จัับจากธรรมชาติิ เพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�ง

รวม

๒๕๕๔

๑,๖๑๐.๔๒

๘๑๗.๐๕

๒,๔๒๗.๔๗

๔๙,๖๓๐.๕๗

๘๑,๔๒๒.๗๖

๑๓๑,๐๕๓.๓๒

๒๕๕๕

๑,๕๐๐.๒๐

๘๑๗.๗๔

๒,๓๑๗.๙๔

๕๔,๙๑๑.๐๖

๘๓,๒๑๗.๒๔

๑๓๘,๑๒๘.๓๐

๒๕๕๖

๑,๖๑๔.๕๔

๕๖๑.๔๙

๒,๑๗๖.๐๓

๕๖,๑๙๑.๙๗

๖๕,๓๗๙.๑๖

๑๒๑,๕๗๑.๑๒

๒๕๕๗

๑,๔๘๘.๒๘

๓๑๗.๖๔

๑,๘๐๕.๙๒

๕๒,๒๔๒.๘๙

๕๘,๒๑๓.๓๖

๑๑๐,๔๕๖.๒๕

๒๕๕๘

๑,๓๑๗.๒๒

๕๐๘.๖๙

๑,๘๒๕.๙๑

๕๐,๙๐๐.๑๕

๕๔,๖๐๕.๘๓

๑๐๕,๕๐๕.๙๘

๒๕๕๙

๑,๓๔๓.๒๘

๔๙๙.๖๐

๑,๘๔๒.๘๘

๕๕,๗๘๗.๒๐

๖๓,๔๖๔.๓๙

๑๑๙,๒๕๑.๖๐

๒๕๖๐

๑,๓๐๐.๔๒

๔๘๐.๖๑

๑,๗๘๑.๐๓

๕๘,๒๒๒.๐๘

๖๙,๒๒๙.๓๐

๑๒๗,๔๕๑.๓๘

๒๕๖๑

๑,๓๙๒.๙๓

๔๙๔.๐๓

๑,๘๘๖.๙๖

๖๒,๐๐๐.๗๔

๗๑,๘๖๘.๗๕

๑๓๓,๘๖๙.๔๙

๒๕๖๒

๑,๔๑๐.๖๗

๕๓๖.๔๗

๑,๙๔๗.๑๓

๖๖,๑๑๗.๘๒

๗๓,๑๙๑.๒๓

๑๓๙,๓๐๙.๐๕

๒๕๖๓

๑,๔๗๒.๑๐

๕๑๓.๒๔

๑,๙๘๕.๓๔

๖๓,๖๐๕.๕๒

๖๘,๗๘๒.๙๐

๑๓๒,๓๘๖.๔๒

หมายเหตุุ: การเพาะเลี้้�ยงชายฝั่่�งใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นข้้อมููลพยากรณ์์
ที่่�มา: กรมประมง (๒๕๖๔)

ปริิมาณการจัับตามกลุ่่�มสััตว์์น้ำำ��เค็็ม  พบว่่า กลุ่่�มปลาที่่�มีีการจัับมากที่่�สุุดเป็็นปลาเศรษฐกิิจสำำ�หรัับการบริิโภค
๗๘๗.๒๖ พัันตััน (ร้้อยละ ๕๓.๔๘) ส่่วนใหญ่่เป็็นปลากระตััก ปลาหลัังเขีียว ปลาลััง ปลาสีีกุุน ปลาทููแขก ปลาทรายแดง
ปลาสีีกุุนตาโต และปลาเป็็ด  ๔๑๑.๒๙ พัันตััน (ร้้อยละ ๒๗.๙๔) รองลงมาคืือ กลุ่่�มหมึึก ๙๙.๖๔ พัันตััน (ร้้อยละ ๖.๗๗)
กลุ่่�มกุ้้�ง ๕๓.๕๘ พัันตััน (ร้้อยละ ๓.๖๔) กลุ่่�มปูู ๔๔.๖๘ พัันตััน (ร้้อยละ ๓.๐๓) กลุ่่�มหอย ๒๘.๑๒ พัันตััน (ร้้อยละ ๑.๑๙)
และสััตว์์น้ำำ��อื่่�นๆ ๔๗.๕๒ พัันตััน (ร้้อยละ ๓.๒๓) จากปริิมาณการจัับสัตว์
ั น้ำ์ ��ำ เค็็ม พบว่่า บริิเวณฝั่่ง� อ่่าวไทย จัังหวััดที่มี�่ ีสััตว์น้ำ์ ��ำ
ขึ้้�นท่่ามากที่่�สุุด  ๓ อัันดัับแรก ได้้แก่่ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ชุุมพร และประจวบคีีรีีขัันธ์์ และพื้้�นที่่�ฝั่่�งอัันดามััน จัังหวััดที่่�มีี
สััตว์์น้ำำ��ขึ้้�นท่่ามากที่่�สุด 
ุ ๓ อัันดัับแรก ได้้แก่่ จัังหวััดพัังงา ภููเก็็ต  และตรััง (กรมประมง, ๒๕๖๔)
สาเหตุุการเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��เกิิดได้้ทั้้�งจากธรรมชาติิ และจากการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์
โดยการเสื่่�อมโทรมตามธรรมชาติิ ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงกระแสน้ำำ��  การพัังทลายของดิินตามชายฝั่่�งทะเล การเปลี่่�ยนแปลง
อุุณหภููมิิของน้ำำ��ในทะเล และการเกิิดคลื่่�นลมอย่่างรุุนแรง สาเหตุุตามธรรมชาติิเหล่่านี้้�ส่่งผลต่่อแหล่่งวางไข่่ แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
และขบวนการห่่วงโซ่่อาหาร ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การดำำ�รงชีีวิิตของสััตว์น้ำ์ ำ��เปลี่่ย� นแปลงไป ส่่วนสาเหตุุที่เ่� กิิดจากการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์
ได้้แก่่ การทำำ�ประมงมากเกิินไปหรืือเกิินศัักยภาพในการทำำ�ประมงมากเกิินระดัับที่่�เหมาะสม (Overcapacity) ดัังจะเห็็นได้้
จากจำำ�นวนเรืือประมงเพิ่่�มขึ้้�น ประสิิทธิิภาพของเรืือประมงและเครื่่�องมืือประมงมีีมากกว่่าจำำ�นวนทรััพยากรในธรรมชาติิ
จะอำำ�นวยให้้ เนื่่�องจากการทำำ�ประมงทะเลให้้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิิจค่่อนข้้างสููง จึึงมีีผู้้�สนใจเข้้ามาลงทุุนประกอบอาชีีพนี้้�
เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีการฝ่่าฝืืนมาตรการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��  และการทำำ�ลายแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์น้ำำ�� 
(สถาบัันวิิจััยทรััพยากรทางน้ำำ�� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, ม.ป.ป.ก)
นอกจากนี้้� กิจิ กรรมการขนส่่งทางทะเล และกิิจกรรมการขุุดลอกร่่องน้ำำ�� ก็เ็ ป็็นสาเหตุุหรืือปััจจััยกดดัันที่่ทำ� ำ�ให้้
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งเกิิดความเสื่่�อมโทรม เช่่น เรืือชนกััน การอัับปางของเรืือ การถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง การระบายน้ำำ��
ในท้้องเรืือ การขนถ่่ายน้ำำ��มััน การขุุดเจาะก๊๊าซธรรมชาติิ และน้ำำ��มัันในทะเล น้ำำ��ทิ้้�งเหล่่านี้้�ล้้วนปนเปื้้�อนน้ำำ��มัันก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในทะเล สำำ� หรัั บกิิ จ กรรมขุุ ด ลอกร่่ อ งน้ำำ�� เป็็ น การเคลื่่� อ นย้้ า ยดิิ น ตะกอนจากพื้้� น ท้้ อ งน้ำำ��  และ
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การทิ้้�งดิินตะกอน ก่่อให้้เกิิดการเพิ่่�มปริมิ าณตะกอนและสารแขวนลอยในน้ำำ�� การเพิ่่�มความขุ่่�นของน้ำำ�� การเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะ
ทางกายภาพของพื้้�นท้้องน้ำำ��  กรณีีทิ้้�งดิินตะกอนบนฝั่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะอุุทกวิิทยาของพื้้�นที่่� เช่่น ทิิศทาง
การไหลของน้ำำ��ผิิวดิิน และการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะสมุุทรศาสตร์์ชายฝั่่�ง การฟุ้้�งกระจายของสารอาหารและสารเป็็นพิิษ
การเปลี่่�ยนแปลงปริิมาณของพืืชและสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�บนท้้องน้ำำ��  (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๐) อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 เป็็นปััจจััยกดดัันที่่�ทำำ�ให้้กิิจกรรมต่่างๆ มีีแนวโน้้มลดลง ได้้แก่่ อุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวชายฝั่่�ง การขนส่่งและพาณิิชย์์นาวีี เกษตรกรรม และการทำำ�นาเกลืือ แต่่กิิจกรรมที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ทางทะเลและชายฝั่่�ง การประมง และการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดน้ำำ��ทิ้้�ง น้ำำ��เสีีย และขยะ
จนทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรมมากขึ้้�น
๒) หญ้้าทะเล
ประเทศไทยพบแหล่่งหญ้้าทะเลเติิบโตได้้ดีีในบริิเวณชายฝั่่�งน้ำำ��ตื้้�นแพร่่กระจายในหลายรููปแบบพื้้�นที่่� เช่่น
ในแหล่่งน้ำำ��กร่่อยบริิเวณปากแม่่น้ำำ�� ชายฝั่่ง� น้ำำ��ตื้้น� ที่่มี� ีพื้้น� ทรายหรืือทรายปนโคลน หรืือขึ้้น� ปะปนกัับแนวปะการััง พบหญ้้าทะเล
รวม ๑๒ ชนิิด ตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๓ พบว่่า พื้้�นที่่แ� พร่่กระจายของหญ้้าทะเลสามารถเคลื่่อ� นย้้ายไปมาได้้ตลอด เนื่่�องจาก
หญ้้าทะเลสามารถแพร่่พันั ธุ์์�ได้้ทั้้ง� แบบอาศััยเพศและแบบไม่่อาศััยเพศ ดัังนั้้�น พื้้�นที่่ที่� เ่� คยมีีรายงานการพบหญ้้าทะเล จึึงถืือว่่า
เป็็นพื้้�นที่่ที่� ่�มีีศัักยภาพที่่�หญ้้าทะเลจะเจริิญได้้ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
จากข้้อมููลการสำำ�รวจ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบหญ้้าทะเลเป็็นพื้้�นที่่�รวม ๑๐๔,๐๘๖ ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๕.๑๒
ของพื้้�นที่่�มีีศัักยภาพเป็็นแหล่่งหญ้้าทะเล (๑๕๙,๘๒๙ ไร่่) โดยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑๕.๙ ของเนื้้�อที่่�หญ้้าทะเลที่่�รายงานไว้้
ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่่งเป็็น บริิเวณอ่่าวไทยฝั่่ง� ตะวัันออก ๕,๗๙๒ ไร่่ สถานภาพสมบููรณ์เ์ ล็็กน้้อยถึึงปานกลาง อ่่าวไทยตอนกลาง
๒๒,๑๔๗ ไร่่ สถานภาพสมบููรณ์ป์ านกลาง อ่่าวไทยตอนล่่าง ๑,๒๔๖ ไร่่ สถานภาพสมบููรณ์ป์ านกลาง ทะเลอัันดามัันตอนบน
๒๐,๔๗๗ ไร่่ สถานภาพสมบููรณ์ป์ านกลาง และทะเลอัันดามัันตอนล่่าง ๕๔,๔๒๔ ไร่่ สถานภาพสมบููรณ์เ์ ล็็กน้้อยถึึงปานกลาง
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบแหล่่งหญ้้าทะเลแห่่งใหม่่ ๒ แห่่ง คืือเกาะช้้าง จัังหวััดระนอง มีีพื้้น� ที่่� ๒๕๕ ไร่่ และเกาะรัังใหญ่่ จังั หวััด
ภููเก็็ต  มีีพื้้�นที่่� ๐.๖ ไร่่ (ตารางที่่� ๒.๓๑) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

149

ตารางที่่� ๒.๓๑ สถานภาพของแหล่่งหญ้้าทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
เขต

จัังหวััด

สถานภาพ

พื้้�นที่่�รายจัังหวััด 
(ไร่่)

พื้้�นที่่�รวม
(ไร่่)

ตราด

สมบููรณ์์ปานกลาง

๑,๓๖๐

จัันทบุุรีี

สมบููรณ์์ดีี

๒,๑๑๘

ระยอง

สมบููรณ์์ปานกลาง

๗๐๔

ชลบุุรีี

สมบููรณ์์ปานกลาง

๑,๖๑๐

เพชรบุุรีี

ไม่่พบ

-

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

สมบููรณ์์ปานกลาง

๔

ชุุมพร

สมบููรณ์์ปานกลาง

๖,๘๕๙

สุุราษฎร์์ธานีี

สมบููรณ์์ดีี

นครศรีีธรรมราช

สมบููรณ์์ปานกลาง

พััทลุุง

ไม่่พบ

สงขลา

สมบููรณ์์ปานกลาง

๔๘๗

ปััตตานีี

สมบููรณ์์เล็็กน้้อย

๓๔๕

นราธิิวาส

สมบููรณ์์ปานกลาง

๓๓๑

สมบููรณ์์ปานกลาง

๑,๙๒๘

พัังงา

สมบููรณ์์ปานกลาง

๑๕,๑๘๒

ภููเก็็ต

สมบููรณ์์เล็็กน้้อย

๓,๓๖๗

กระบี่่�

สมบููรณ์์ปานกลาง

๒๗,๙๐๘

ทะเลอัันดามัันตอนล่่าง ตรััง

สมบููรณ์์เล็็กน้้อย - ปานกลาง

๒๕,๗๖๒

สตููล

สมบููรณ์์เล็็กน้้อย - ปานกลาง

๗๕๔

อ่่าวไทยฝั่่�งตะวัันออก
อ่่าวไทยตอนบน
อ่่าวไทยตอนกลาง

อ่่าวไทยตอนล่่าง

ทะเลอัันดามัันตอนบน ระนอง

รวม

๕,๗๙๒

๒๒,๑๔๗

๑๕,๒๘๔
๘๓
๑,๒๔๖

๒๐,๔๗๗

๕๔,๔๒๔
๑๐๔,๐๘๖

ที่่�มา: กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (๒๕๖๔)

สาเหตุุที่ทำ่� ำ�ให้้แหล่่งหญ้้าทะเลเสื่่อ� มโทรมสรุุปได้้ ๒ สาเหตุุ คือื (๑) สาเหตุุจากธรรมชาติิ ซึ่่ง� เป็็นการเปลี่่ย� นแปลง
ตามฤดููกาล หญ้้าทะเลจะมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงในรอบปีีค่อ่ นข้้างชััดเจน โดยเฉพาะช่่วงปลายฤดููร้อ้ น หญ้้าทะเลส่่วนเหนืือพื้้�นจะ
หายไปจากพื้้�นที่่�เหลืือแต่่รากและส่่วนใต้้ดิิน ส่่วนของใบจะแตกยอดใหม่่ในช่่วงหมดมรสุุมตะวัันตก และจะเจริิญเติิบโต
เต็็มที่่�ในช่่วงปลายฤดููมรสุุมตะวัันออก และปััญหาคลื่่�นลมมรสุุมที่่�รุุนแรง ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนย้้ายของแนวสัันทรายและตะกอน
ตามธรรมชาติิทัับถมแนวหญ้้า ตลอดจนผลกระทบจากปรากฏการณ์์น้ำำ��ทะเลอุุณหภููมิิสูงู และ (๒) สาเหตุุเกิิดจากการกระทำำ�
ของมนุุษย์์ เช่่น การพััฒนาชายฝั่่ง� ทุุกรููปแบบที่่ทำ� ำ�ให้้มีีตะกอนในน้ำำ��ทะเลมากขึ้้น� การขุุดลอกร่่องน้ำำ��เดิินเรืือ รวมถึึงการพััฒนา
พื้้�นที่่�ทะเลชายฝั่่�งเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว สร้้างสะพาน ธุุรกิิจมารีีน่่า ที่่�จอดเรืือในอ่่าวที่่�มีีแหล่่งหญ้้าทะเล การปล่่อยน้ำำ��เสีียจาก
โรงงานอุุตสาหกรรม บ้้านเรืือนชุุมชนขนาดใหญ่่ใกล้้ชายฝั่่ง� และจากนากุ้้�ง ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพน้ำำ��ทะเลเสื่่อ� มโทรม ตลอดจนการทำำ�
ประมงที่่ก่� ่อให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรมแก่่แหล่่งหญ้้าทะเล (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
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๓)

แนวปะการััง
จากการสำำ�รวจสถานภาพแนวปะการัังใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีแนวปะการัังทั้้�งหมด ๑๔๙,๐๒๕ ไร่่ อยู่่�ใน
ฝั่่ง� อ่่าวไทย ๗๕,๖๖๐ ไร่่ และฝั่่ง� อัันดามััน ๗๓,๓๖๕ ไร่่ ส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในสถานภาพสมบููรณ์ป์ านกลาง ซึ่ง่� มีีสััดส่ว่ นใกล้้เคีียงกัับ
สถานภาพสมบููรณ์ดีี 
์ - สมบููรณ์ดีีม
์ าก คืือ ร้้อยละ ๓๗.๒ และ ๓๒.๙ ตามลำำ�ดับ 
ั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบสถานภาพปะการัังช่่วง พ.ศ.
๒๕๖๒ กัับ  พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า สถานภาพแนวปะการัังมีแี นวโน้้มเสื่่อ� มโทรมลงเล็็กน้้อย โดยจัังหวััดที่มี่� แี นวปะการัังมากที่่สุ� ด 
ุ
คืือ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ๓๖,๑๗๐ ไร่่ รองลงมาคืือ จัังหวััดพัังงา ๒๖,๑๒๖ ไร่่ สำำ�หรัับฝั่่�งทะเลอัันดามััน พบว่่า ส่่วนใหญ่่
มีีแนวปะการัังสถานภาพสมบููรณ์์ปานกลาง ร้้อยละ ๓๔.๖ รองลงมา มีีสถานภาพสมบููรณ์์ดีี  - สมบููรณ์์ดีีมาก ร้้อยละ ๓๓.๔
และสถานภาพเสีียหาย - เสีียหายมาก ร้้อยละ ๓๒.๒ ตามลำำ�ดัับ ส่่วนฝั่่�งอ่่าวไทย พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพแนวปะการััง
สมบููรณ์์ปานกลาง ร้้อยละ ๓๙.๘ รองลงมาคืือ สถานภาพสมบููรณ์์ดีี  - สมบููรณ์์ดีีมาก ร้้อยละ ๓๒.๔ และสถานภาพเสีียหาย
- เสีียหายมาก ร้้อยละ ๒๗.๘ ตามลำำ�ดับ 
ั ซึ่ง่� แหล่่งที่่มี� แี นวปะการัังขนาดใหญ่่ที่ถื่� อื ว่่าอยู่่�ในสภาพสมบููรณ์ที่์ สุ่� ดุ ของประเทศ คืือ
บริิเวณหมู่่�เกาะอาดััง - ราวีี สำำ�หรัับแนวปะการัังที่่อ� ยู่่�ในสภาพเสีียหาย - เสีียหายมากอยู่่�ในจัังหวััดพังั งาและจัังหวััดตราด (ตารางที่่�
๒.๓๒) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
จากการศึึกษาสถานภาพปะการัังในบริิเวณทะเลฝั่่ง� อ่่าวไทยและอัันดามัันทั้้�งหมด ๒๒๒ สถานีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่่า ในหลายพื้้�นที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการัังมีีแนวโน้้มเสื่่�อมโทรมลงเล็็กน้้อย ปััญหาหลัักที่่�ยัังคง
เกิิดขึ้้น� กัับแนวปะการัังในประเทศไทย นอกเหนืือจากปััญหาที่่เ� กิิดจากปััจจััยตามธรรมชาติิดังั เช่่นปรากฏการณ์์ปะการัังฟอกขาว
และพายุุปาบึึกแล้้ว ยัังคงมีีปััญหาภััยคุุกคามที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ โดยปััญหาที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบอย่่างชััดเจน
ได้้แก่่ การลัักลอบทำำ�การประมงใกล้้แนวปะการัังหรืือในแนวปะการัังตามเกาะที่่�อยู่่�ห่่างไกล ตะกอนจากการพััฒนาชายฝั่่�ง
เช่่น การก่่อสร้้างที่่�มีีการเปิิดหน้้าดิิน การขุุดลอกพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งเพื่่�อกิิจการต่่างๆ การลัักลอบปล่่อยน้ำำ��เสีียลงทะเล การทิ้้�งขยะ
ลงทะเล การลัักลอบเก็็บปะการัังและจัับปลาสวยงามเพื่่�อการค้้า การลัักลอบรื้้�อปะการัังที่่�อยู่่�ติิดหาดเพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นทราย
สำำ�หรัับให้้นัักท่่องเที่่�ยวลงเล่่นน้ำำ��หรืือการขุุดลอกแนวปะการัังให้้เป็็นร่่องน้ำำ��  การท่่องเที่่�ยวในแนวปะการััง หรืือผลกระทบ
ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความเสีียหายจากนัักท่่องเที่่ย� วประเภทดำำ�ผิวิ น้ำำ��  (Skin Diving) ปััญหาที่่เ� กิิดจากการดำำ�น้ำำ��ท่อ่ งเที่่ย� ว Sea walker
และ Try dive การยืืนเหยีียบปะการััง การเดิินเหยีียบย่ำำ��และพลิิกปะการัังเพื่่�อหาสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างๆ เช่่น หอย หมึึกยัักษ์์
ปลิิงทะเล การรั่่�วไหลของน้ำำ��มัันลงทะเล การชะล้้างน้ำำ��มัันจากเรืือประมง และการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งจากเรืือนำำ�เที่่�ยว เป็็นต้้น
รวมทั้้�งน้ำำ��ทิ้้ง� จากชายฝั่่ง� อาทิิ บริเิ วณเกาะเต่่า เกาะพะงััน เกาะสมุุย อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดผลเสีียหายอย่่างรุุนแรง
เป็็นพื้้�นที่่�กว้้างครอบคลุุมเกืือบทั่่�วประเทศ คืือ ผลกระทบจากการเกิิดปะการัังฟอกขาวใน พ.ศ. ๒๕๕๓ (กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๒.๓๒ ขนาดพื้้�นที่่�แนวปะการัังและสถานภาพของแนวปะการัังในช่่วงปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
จัังหวััด

สถานภาพของแนวปะการััง

ขนาดพื้้�นที่่�แนว
ปะการััง (ไร่่)

สมบููรณ์์ดีี สมบููรณ์์ดีีมาก

สมบููรณ์์
ปานกลาง

เสีียหาย เสีียหายมาก

ระนอง

๒,๘๒๘

-

๑,๔๙๘.๙

๑,๓๒๙.๑

พัังงา

๒๖,๑๒๖

๔,๕๘๖.๗

๖,๙๓๗.๑

๑๔,๖๐๒.๒

ภููเก็็ต

๑๓,๙๓๒

๕,๑๓๘.๒

๕,๘๗๘.๕

๒,๙๑๕.๓

กระบี่่�

๑๔,๐๓๙

๓,๗๔๓.๖

๕,๖๘๙.๔

๔,๖๐๖.๐

ตรััง

๓,๐๑๓

-

๓,๐๑๓.๐

-

สตููล

๑๓,๔๒๗

๑๑,๐๗๕.๓

๒,๓๕๑.๗

-

ตราด

๑๗,๗๕๘

๑,๖๘๘.๘

๒,๐๕๗.๐

๑๔,๐๑๒.๒

จัันทบุุรีี

๗๖๖

๔๑๖.๐

๓๓๔.๐

๑๖.๐

ระยอง

๓,๑๕๑

๑,๐๙๕.๕

๑,๒๙๙.๘

๗๕๕.๗

ชลบุุรีี

๖,๔๗๒

๒,๑๖๓.๓

๒,๗๐๖.๕

๑,๖๐๒.๑

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

๑,๔๕๐

๑,๐๘๘.๕

๑๕๒.๐

๒๐๙.๕

ชุุมพร

๙,๑๖๕

๑,๓๔๖.๕

๗,๗๕๙.๑

๕๙.๔

๓๖,๑๗๐

๑๖,๖๒๒.๑

๑๕,๕๖๐.๔

๓,๙๘๗.๕

นครศรีีธรรมราช

๔๑๒

-

-

๔๑๒.๐

สงขลา

๑๖๗

๓๕.๐

๑๓๒.๐

-

ปััตตานีี

๑๐๘

๑๕.๐

๙๓.๐

-

นราธิิวาส

๔๑

๔๑.๐

-

-

สุุราษฎร์์ธานีี

รวม

๑๔๙,๐๒๕

๓๒.๙

๓๗.๒

๒๙.๙

ที่่�มา: กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (๒๕๖๔)

จากการสำำ�รวจสถานการณ์์ปะการัังฟอกขาวในประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน - กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ภาพรวมฝั่่�งทะเลอ่่าวไทย ปะการัังเกิิดการฟอกขาวระดัับปานกลาง (พบรุุนแรงในบางพื้้�นที่่�เฉพาะที่่�เป็็น
แนวปะการัังโผล่่พ้้นน้ำำ��ในช่่วงเวลาน้ำำ��ลง) ส่่วนในทะเลอัันดามััน เกิิดปะการัังฟอกขาวในระดัับเล็็กน้้อย สถานการณ์์ปะการััง
ฟอกขาวมีีความรุุนแรงสููงสุุดในช่่วงต้้นเดืือนมิิถุุนายน ส่่วนในช่่วงปลายเดืือนมิิถุุนายน ปะการัังที่่�ฟอกขาวเริ่่�มมีีการฟื้้�นตััว
สีีของปะการัังที่่�ฟอกขาวเริ่่�มกลัับมาใกล้้เคีียงสภาพปกติิ ยกเว้้นหาดค่่ายเจษฎาราชเจ้้า อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี  และ
หาดพลา อำำ�เภอบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง (แนวปะการัังที่่�โผล่่พ้้นน้ำำ��มีีการฟอกขาวในระดัับรุุนแรง) และจากการสํํารวจ
ช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงเดืือนสิิงหาคม แนวปะการัังบริิเวณเหล่่านี้้�ฟื้้�นตััวได้้ดีี ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของ
แนวปะการัังในแต่่ละพื้้�นที่่�ตามช่่วงเวลาต่่างๆ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
สรุุปได้้ว่่าจากติิดตามสถานการณ์์ปะการัังฟอกขาวและข้้อมููลอุุณหภููมิิน้ำำ��ทะเลจากสถานีีติิดตามอุุณหภููมิิ
น้ำำ��ทะเลชายฝั่่�ง พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า หลัังจากที่่�อุุณหภููมิิเพิ่่�มขึ้้�นสููงสุุดในช่่วงปลายเดืือนพฤษภาคม ในเดืือนมิิถุุนายน
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มีีอุุณหภููมิิน้ำำ��ทะเลลดลงอย่่างชััดเจนทั้้�งฝั่่�งทะเลอ่่าวไทยและอัันดามััน ทํําให้้ปะการัังหลายพื้้�นที่่�เริ่่�มฟื้้�นตััวจากการฟอกขาว
เนื่่�องจากมีีฝนตกอย่่างต่่อเนื่่�อง สถานการณ์์ปะการัังฟอกขาวจึึงไม่่รุุนแรง และพบปะการัังตายจากการฟอกขาวน้้อยมาก
(ตายไม่่ถึงึ ร้้อยละ ๑๐ ของปะการัังที่่ฟ� อกขาว) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔)
๔) สััตว์์ทะเลหายาก
สััตว์์ทะเลหายากในน่่านน้ำำ��ไทย แบ่่งออกเป็็น ๔ กลุ่่�ม คืือ เต่่าทะเล พะยููน โลมาและวาฬ และกลุ่่�มปลา
กระดููกอ่่อน ซึ่่�งเป็็นดััชนีีชี้้�วััดความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ ส่่วนใหญ่่ถููกจััดเป็็นสััตว์์ป่่าสงวนและสััตว์์ป่่าคุ้้�มครอง ตาม
พระราชบััญญััติิสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ๒๕๖๒ และอนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� ชนิิด
สััตว์ป่์ า่ และพืืชป่า่ ที่่ใ� กล้้สูญ
ู พัันธุ์์� (CITES) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔) มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
เต่่าทะเลในประเทศไทยก่่อน พ.ศ. ๒๕๕๐ พบทั้้�งหมด ๕ ชนิิด  ได้้แก่่ เต่่าตนุุ เต่่ากระ เต่่าหญ้้า เต่่ามะเฟืือง
และเต่่าหััวค้้อน กระจายตามฝั่่�งอ่่าวไทยและฝั่่�งทะเลอัันดามััน การวางไข่่ของเต่่าทะเลในธรรมชาติิ โดยพบเพีียง ๔ ชนิิด 
และไม่่พบการวางไข่่ของเต่่าหััวค้้อน
พะยููน พบเพีียง ๑ ชนิิด คืือ Dugong dugon แพร่่กระจายอยู่่�ในบริิเวณแหล่่งหญ้้าทะเลทั้้�งชายฝั่่�งตะวัันตก
และฝั่่ง� ตะวัันออกของประเทศไทย โดยพบว่่าจัังหวััดตรัังเป็็นแหล่่งประชากรพะยููนที่่ใ� หญ่่ที่สุ�่ ดุ ในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� จากสำำ�รวจ
ประชากรพะยููนปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีประมาณ ๒๕๕ ตััว ลดลงจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่พ� บประมาณ
๒๖๑ ตััว
กลุ่่�มโลมาและวาฬในประเทศไทยพบ ๒๗ ชนิิด  โดยแบ่่งเป็็น ๒ กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่�อยู่่�ประจำำ�ถิ่่�นใกล้้ฝั่่�ง และ
กลุ่่�มที่่อ� พยพย้้ายถิ่่น� ระยะไกล กลุ่่�มโลมาและวาฬที่่อ� ยู่่�ประจำำ�ถิ่่น� ใกล้้ฝั่่ง� พบ ๖ ชนิิด คือื โลมาปากขวด โลมาหััวบาตรหลัังเรีียบ 
โลมาหลัังโหนก โลมากลุ่่�มสตีีเนลล่่า ประกอบด้้วย โลมาลายแถบ โลมาลายจุุด  โลมากระโดด โลมาอิิรวดีี วาฬบรููด้้า และ
โอมููระ และกลุ่่�มโลมาและวาฬอีีก ๑๘ ชนิิด  เช่่น วาฬสีีน้ำำ��เงิิน วาฬฟิิน และวาฬหลัังค่่อม เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� จากสำำ�รวจประชากร
กลุ่่�มโลมาและวาฬในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ามีีประมาณ ๓,๐๒๕ ตััว กลุ่่�มโลมาที่่มี� ีจำำ�นวนมากที่่สุ� ด คื
ุ อื โลมาอิิรวดีี 
รองลงมา คืือ โลมาหััวบาตรหลัังเรีียบ โลมาหลัังโหนก โลมากลุ่่�มสตีีเนลลา และโลมาปากขวด วาฬเพชฌฆาตดำำ�  และ
วาฬบรููด้้า ตามลำำ�ดับ 
ั โดยในภาพรวมพบโลมาและวาฬเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�พบจำำ�นวน ๒,๔๗๓ ตััว
กลุ่่�มปลากระดููกอ่่อน ที่่มี� กี ารศึึกษาในเชิิงสถานภาพ มีกี ารแพร่่กระจายและพบเห็็นได้้บ่อ่ ยในแหล่่งดำำ�น้ำ��ำ สำำ�คัญ
ั
พบ ๒ ชนิิด ได้้แก่่ ฉลามวาฬ และกระเบนแมนต้้า ทั้้�งนี้้� จากสำำ�รวจประชากรฉลามวาฬ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า
มีีประมาณ ๘๖ ตััว ทั้้�งฝั่่ง� อ่่าวไทยและทะเลอัันดามััน โดยพบว่่าจำำ�นวนรวมของฉลามวาฬฝั่่ง� อ่่าวไทยมากกว่่าฝั่่ง� ทะเลอัันดามััน
และในภาพรวมพบฉลามวาฬเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�พบจำำ�นวน ๗๓ ตััว สำำ�หรัับกระเบนแมนต้้า มีีอััตรา
การพบเห็็นบริิเวณฝั่่ง� อัันดามัันมากกว่่าอ่่าวไทย โดยพบมากบริิเวณเกาะตาชััยและกองหิินม่่วงหิินแดง สำำ�หรัับอ่า่ วไทยมีีข้้อมููล
การพบเห็็นบริิเวณเกาะเต่่าและเกาะโลซิิน อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าการระบุุอััตลัักษณ์์เพื่่�อใช้้ในการประเมิินจำำ�นวนประชากร
สามารถทำำ�ได้้ แต่่การได้้ภาพถ่่ายที่่�เหมาะสมบริิเวณด้้านท้้องของกระเบนแมนต้้าค่่อนข้้างทำำ�ได้้ยาก จึึงไม่่สามารถบ่่งบอกถึึง
จำำ�นวนประชากรที่่�ชััดเจนได้้
สำำ�หรัับสถิิติิการเกยตื้้�นสััตว์์ทะเลหายาก ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีสััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�น
รวมทั้้�งสิ้้น� ๙๐๕ ตััว จำำ�แนกเป็็น ซากเกยตื้้น� ๕๙๒ ตััว และเกยตื้้น� ที่่มี� ชีี ีวิิต ๓๑๓ ตััว ประกอบด้้วย เต่่าทะเลเกยตื้้น� ๖๑๐ ตััว
โลมาและวาฬเกยตื้้�น ๒๘๓ ตััว และพะยููนเกยตื้้�น ๑๒ ตััว เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีสััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�น ๕๔๗ ตััว
จำำ�แนกเป็็น ซากเกยตื้้น� ๓๖๕ ตััว และเกยตื้้น� ที่่มี� ชีี ีวิิต ๑๘๒ ตััว ประกอบด้้วย เต่่าทะเลเกยตื้้น� ๓๕๒ ตััว โลมาและวาฬเกยตื้้น�
๑๘๔ ตััว และพะยููนเกยตื้้น� ๑๑ ตััว สำำ�หรัับสาเหตุุการเกยตื้้น� ของเต่่าทะเลส่่วนใหญ่่เกิิดจากการพัันรััดจากขยะทะเลที่่เ� กิิดจาก
กิิจกรรมทางประมง และติิดเครื่่�องมืือประมงประเภทอวน ในส่่วนกลุ่่�มโลมาและวาฬส่่วนใหญ่่เกิิดจากการป่่วยตามธรรมชาติิ
และการติิดเครื่่�องมืือประมง สำำ�หรัับพะยููนส่่วนใหญ่่มาจากความผิิดปกติิของระบบทางเดิินอาหารและระบบทางเดิินหายใจ
การถููกกระแทกด้้วยของแข็็งและการติิดเครื่่�องมืือประมง (รููปที่่� ๒.๒๗) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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จำนวน (ตัว)

รููปที่่� ๒.๒๗ จำำ�นวนสััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓
๑,๐๐๐
๙๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๙๐๕
๖๙๒

๒๙๔

๑๐๔
๗๑ ๘๘
๑๗
๑
๑๓

๒๕๕๕

๓๕๕

๒๙๔
๑๒๒
๔๙ ๘๘
๑

๙

๒๕

๒๕๕๖

๔๑๓

๔๓๓

๑๘๖
๑๖๘
๑๔๕
๑๒๙ ๑๔๒
๑๐๗๑๑๐
๙๙
๑๑๘
๘๒ ๑๐๗
๑๐๖
๑๔
๙
๑๐
๑๔
๑
๑๐ ๒
๑๑
๑
๓๓ ๓
๗

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

๕๔๗

๔๑๓
๒๓๔
๒๐๒

๒๕๖๐

๑

๒๒๑ ๑๘๑ ๑๗๑
๑๗๔

๑๓
๒๑

๒๕๖๑

ซากเกยตื้น: เตาทะเล

ซากเกยตื้น: โลมาเเละวาฬ

ซากเกยตื้น: พะยูน

เกยตื้นที่มีชีวิต: โลมาเเละวาฬ

เกยตื้นที่มีชีวิต: พะยูน

เกยตื้นรวม

๑

๑๐

๒๕๖๒

๑๐

๓๑๑๒๙๙
๒๖๙

๑๒
๐ ๑๔

๒๕๖๓

เกยตื้นที่มีชีวิต: เตาทะเล

หมายเหตุุ: สาเหตุุที่่�สััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�นเพิ่่�มขึ้้�น ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่่�องจากมีีการสร้้างเครืือข่่ายการช่่วยเหลืือสััตว์์ทะเลหายากที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ทุุกจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล ให้้มีีการแจ้้งข่่าวสาร รวมถึึงการตอบสนองที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพของกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
ในการเข้้าไปช่่วยเหลืือหรืือตรวจสอบซากสััตว์์ทะเลหายากในพื้้�นที่่ จึ
� ึงทำำ�ให้้เกิิดการพบเห็็นสััตว์์ทะเลหายากเกยตื้้�นมากขึ้้�น
ที่่�มา: กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (๒๕๖๔)

การสำำ�รวจการวางไข่่ของเต่่าทะเล ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบเต่่าทะเลวางไข่่ ๔๙๑ รััง แบ่่งเป็็น เต่่าตนุุ
๒๔๐ รััง เต่่ากระ ๒๓๔ รััง เต่่าหญ้้า ๑ รััง และเต่่ามะเฟืือง ๑๖ รััง โดยในภาพรวมเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่่มี� กี ารวางไข่่เต่่าทะเล ๔๓๑ รััง ทั้้�งนี้้� พบว่่า จำำ�นวนครั้้ง� การวางไข่่ของเต่่าตนุุค่อ่ นข้้างคงที่่� ขณะที่่เ� ต่่ากระมีกี ารวางไข่่เพิ่่�มขึ้้น�
ในขณะที่่�จำำ�นวนครั้้�งการวางไข่่ของเต่่าหญ้้ามีีจำำ�นวนลดลง ส่่วนเต่่ามะเฟืืองพบว่่าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด พื้้�นที่่�การวางไข่่ของ
เต่่ามะเฟืืองและเต่่าหญ้้า จะพบวางไข่่เฉพาะชายหาดบนแผ่่นดิินใหญ่่ทางฝั่่�งทะเลอัันดามััน สำำ�หรัับเต่่าตนุุและเต่่ากระ
พบวางไข่่บนชายหาดของแผ่่นดิินใหญ่่และชายหาดของเกาะต่่างๆ ทั้้�งบริิเวณอ่่าวไทยและทะเลอัันดามััน (กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
๕) ป่่าชายเลน ป่่าชายหาด และป่่าพรุุ
จากการสำำ�รวจพื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลน ๒๔ จัังหวััด ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนคงสภาพ ๑,๗๓๗,๐๒๐ ไร่่
เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๑๒.๙๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ี ๑,๕๓๘,๑๘๕ ไร่่ โดยจัังหวััดที่พ่� บพื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนคงสภาพมากที่่สุ� ด คื
ุ อื  จัังหวััด
พัังงา (รููปที่่� ๒.๒๘) สำำ�หรัับป่่าชายหาด พบใน ๑๖ จัังหวััดชายฝั่่�งทะเล จำำ�นวน ๖๕,๘๔๑ ไร่่ และป่่าพรุุ พบใน ๑๐ จัังหวััด
ชายฝั่่�งทะเล จำำ�นวน ๒๗๓,๒๖๓ ไร่่ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
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รููปที่่� ๒.๒๘ พื้้�นที่่ป่� ่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๑,๘๐๐,๐๐๐
๑,๕๗๙,๗๘๑

๑,๖๐๐,๐๐๐
พื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ (ไร)

๑,๔๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๔๕๘,๑๗๕

๑,๕๒๕,๐๖๑ ๑,๕๓๔,๕๘๕ ๑,๕๓๘,๑๘๕ ๑,๕๓๘,๑๘๕ ๑,๗๓๗,๐๒๐

๑,๐๔๗,๓๙๐

๘๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๐

๒๕๓๙

๒๕๔๓

๒๕๔๗

๒๕๕๒ ๒๕๕๗
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (๒๕๖๔)

๖)

การกััดเซาะชายฝั่่�ง
ประเทศไทยมีีความยาวชายฝั่่�งประมาณ ๓,๑๕๑.๑๓ กิิโลเมตร จากการสำำ�รวจการเปลี่่�ยนแปลงชายฝั่่�ง
โดยกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งที่่�ประสบปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งมีีความยาว
ประมาณ ๗๙๔.๓๗ กิิโลเมตร แบ่่งออกเป็็น ได้้รัับการแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะแล้้ว ๗๐๒.๖๘ กิิโลเมตร เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ.
๒๕๖๑ ประมาณ ๖๕.๒๐ กิิโลเมตร สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งที่่�ไม่่มีีการกััดเซาะ ระยะทาง ๒,๓๕๖.๗๖ กิิโลเมตร มีีลัักษณะ
เป็็นพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งสมดุุล พื้้�นที่่�หาดหิิน/หน้้าผา พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งที่่�มีีการสะสมของตะกอน พื้้�นที่่�ก่่อสร้้างรุุกล้ำำ��แนวชายฝั่่�ง และ
พื้้�นที่่ป� ากแม่่น้ำำ��/ปากคลอง การวิิเคราะห์์แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงชายฝั่่ง� พบว่่า พื้้�นที่่กั� ดั เซาะรุุนแรง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่่ากัับ 
๑๒.๘๗ กิิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่่�งเท่่ากัับ  ๙.๖๔ กิิโลเมตร พื้้�นที่่�กััดเซาะปานกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่่ากัับ
๒๘.๖๔ กิิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่่ง� เท่่ากัับ ๐.๗๓ กิิโลเมตร และพื้้�นที่่กั� ดั เซาะน้้อย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่่ากัับ ๕๐.๑๘
กิิโลเมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่่ง� เท่่ากัับ ๑๒.๗๘ กิิโลเมตร (ตารางที่่� ๒.๓๓) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔)
สาเหตุุของการกััดเซาะชายฝั่่ง� แบ่่งออกเป็็น ๓ กลุ่่�ม ได้้แก่่ (๑) การทำำ�ลายแนวป้้องกัันการกััดเซาะโดยธรรมชาติิ
เช่่น การทำำ�ลายป่่าชายเลน ป่่าชายหาด แนวสัันทราย หาดทราย และปะการััง เป็็นต้้น (๒) การรบกวนหรืือเปลี่่�ยนแปลง
สภาพตามธรรมชาติิ เช่่น กิิจกรรมหรืือสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�มีีผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการพััดพาของตะกอนหรืือการเคลื่่�อนที่่�ของ
คลื่่�น และการพััฒนาหรืือการก่่อสร้้างทั้้�งบริิเวณริิมชายฝั่่�งและบนแผ่่นดิิน เป็็นต้้น และ (๓) การกััดเซาะจากสาเหตุุอื่่�นๆ เช่่น
การเปลี่่�ยนแปลงบริิเวณปากแม่่น้ำำ��  การปรัับตััวเข้้าสู่่�สมดุุลใหม่่จากการสะสมตััวของทรายตามธรรมชาติิ การเปลี่่�ยนแปลง
ของธรณีีสััณฐานชายฝั่่�ง และการกััดเซาะเนื่่�องจากเหตุุการณ์์ลมพายุุที่่�รุุนแรงผิิดปกติิ เป็็นต้้น จากข้้อมููลการกััดเซาะชายฝั่่�ง
แยกตามสาเหตุุ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่่า ปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งเนื่่�องจากสาเหตุุอื่่�นๆ มีีระยะทางมากที่่�สุุด คืือ ๔๑.๔๖
กิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๕๖ รองลงมาเป็็นการกััดเซาะเนื่่�องจากการเลี้้ย� วเบนของกระแสน้ำำ��เมื่่อ� สิ้้น� สุุดแนวโครงสร้้างทาง
วิิศวกรรมมีีระยะทาง ๒๒.๘๓ กิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๒๕ การกััดเซาะชายฝั่่ง� ที่่มี� ีสาเหตุุจากการก่่อสร้้างโครงสร้้างที่่ตั้้� ง�
ฉากกัับแนวชายฝั่่�ง ระยะทาง ๑๔.๑๗ กิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๑๕ และการกััดเซาะเนื่่�องจากการทํําลายแนวป้้องกััน
การกััดเซาะตามธรรมชาติิ ระยะทาง ๓.๒๓ กิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ ๔ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๒.๓๓ สรุุปสถานภาพการกััดเซาะชายฝั่่�งทะเล ๒๓ จัังหวััด พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะชายฝั่่�งที่่�ประสบปััญหา
การกััดเซาะชายฝั่่�ง (กม.)
จัังหวััด

ชายฝั่่�งที่่�
ดํําเนิินการ
แก้้ไขแล้้ว
(กม.)

รุุนแรง ปานกลาง น้้อย
(>๕
(๑-๕
(<๕
เมตร/ปีี) เมตร/ปีี) เมตร/ปีี)

หน่่วย: กิิโลเมตร

ระยะชายฝั่่�งที่่�ไม่่มีีการกััดเซาะชายฝั่่�ง
(กม.)
พื้้�นที่่�
หััวหาด/
หน้้าผา

พื้้�นที่่�
สมดุุล

พื้้�นที่่�
ตะกอน
สะสม

พื้้�นที่่�
พื้้�นที่่�
รุุกล้ำำ��
ปากแม่่น้ำำ��
ชายฝั่่�ง

รวมระยะ
ทาง
ชายฝั่่�ง
(กม.)

ตราด 

-

๓.๖๖

๓.๗๔

๓๐.๒๖

๑๐๐.๙๗

๒๕.๖๔

๑.๑๒

๗.๗๒

๕.๐๘

๑๗๘.๑๙

จัันทบุุรีี 

-

-

๐.๐๕

๓๙.๑๒

๓๖.๕๙

๒๐.๖๕

-

๔.๕๖

๓.๐๖

๑๐๔.๐๔

ระยอง

-

๐.๔๑

๒.๑๓

๓๕.๔๙

๔๙.๘๖

๕.๙๓

๑.๖๓

๘.๙๙

๑.๑๘

๑๐๕.๖๑

ชลบุุรีี 

-

-

-

๗๐.๕๑

๓๕.๑๘

๓๗.๐๘

-

๒๖.๔๔

๐.๙๖

๑๗๐.๑๗

ฉะเชิิงเทรา

-

-

-

๑๕.๗๖

๐.๐๔

-

-

-

๐.๗๕

๑๖.๕๖

สมุุทรปราการ 

-

-

-

๕๑.๘๐

๒.๘๔

-

-

-

๒.๗๖

๕๗.๔๐

กรุุงเทพมหานคร 

-

-

-

๗.๑๑

-

-

-

-

-

๗.๑๑

สมุุทรสาคร 

-

-

-

๔๐.๗๙

๐.๔๑

-

-

-

๐.๘๘

๔๒.๐๘

สมุุทรสงคราม 

-

-

-

๑๕.๘๔

๕.๘๕

-

๐.๗๔

-

๑.๗๖

๒๔.๑๘

เพชรบุุรีี 

๔.๘๗

๒.๗๗

๐.๐๕

๔๒.๐๒

๓๗.๖๙

-

๐.๑๕

๐.๐๓

๒.๑๓

๘๙.๗๑

ประจวบคีีรีีขัันธ์์

๑.๑๙

๒.๒๙

๐.๐๘

๖๗.๕๘

๑๑๙.๓๘

๕๒.๙๖

๐.๕๑

๐.๗๖

๒.๐๘

๒๔๖.๘๓

ชุุมพร 

๐.๑๙

-

๐.๒๐

๑๕.๒๒

๑๕๔.๗๔

๗๐.๓๒

๐.๓๖

๔.๔๖

๒.๘๓

๒๔๘.๓๓

-

๐.๕๓

๐.๕๑

๑๘.๕๑

๑๒๐.๙๘

๗.๖๗

๐.๘๔

๑.๗๑

๖.๔๒

๑๕๗.๑๗

นครศรีีธรรมราช 

๐.๗๙

๒.๑๐

๕.๘๓

๗๔.๕๖

๑๑๕.๔๖

๓๒.๑๓

๐.๕๔

-

๕.๔๒

๒๓๖.๘๑

สงขลา

๐.๗๙

๑.๘๕

๘.๕๒

๕๐.๗๕

๘๗.๗๑

๑.๕๒

๕.๖๓

-

๑.๗๖

๑๕๘.๕๓

ปััตตานีี 

๐.๗๒

๒.๙๑

๑๔.๑๔

๒๒.๙

๗๖.๘๘

๐.๖๙

๑๔.๘๗

๓.๙๒

๓.๐๐

๑๔๐.๐๔

นราธิิวาส 

๑.๙๐

๐.๖๕

๑.๕๕

๒๔.๒๑

๒๔.๘๑

๑.๑๓

๑.๗๔

-

๑.๐๒

๕๗.๐๒

ระนอง

๐.๔๖

๒.๕๖

๒.๔๑

๖.๒๖

๑๑๑.๒๘

๒๙.๗๕

๐.๐๘

๐.๖๘

๑๙.๐๖

๑๗๒.๕๔

พัังงา

๑.๐๙

๐.๕๘

๒.๘๙

๗.๗๐

๑๕๐.๗๓

๓๒.๗๒

-

๒.๘๒

๓๗.๒๕

๒๓๕.๗๘

ภููเก็็ต 

๐.๑๖

๕.๕๕

๒.๓๐

๒๕.๑๖

๘๑.๖๙

๘๑.๑๘

-

๒.๘๙

๓.๘๙

๒๐๒.๘๓

กระบี่่�

-

๑.๒๑

-

๑๒.๐๐

๑๐๙.๗๓

๕๔.๕๖

-

๓.๖๒

๒๒.๖๗

๒๐๓.๗๙

ตรััง

๐.๓๙

๑.๕๗

๕.๗๘

๖.๔๑

๗๙.๓๗

๑๙.๗๓

๓.๒๗

๑.๐๙

๑๗.๕๓

๑๓๕.๑๔

สตููล

๐.๓๐

-

-

๒๒.๗๓

๑๑๐.๐๘

๑๔.๖๘

-

๑.๒๑

๑๒.๒๖

๑๖๑.๒๗

๑๒.๘๗

๒๘.๘๑

๕๐.๑๘

๗๐๒.๖๘ ๑,๖๑๒.๒๘ ๔๘๘.๓๓

๓๑.๓๐

สุุราษฎร์์ธานีี 

รวม

ที่่�มา: กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (๒๕๖๔)

156

รายงานสถานการณ์์คุณ
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๗๐.๙๐ ๑๕๓.๗๓ ๓,๑๕๑.๑๓

๗)

ขยะทะเล
ปริิมาณขยะจากการคาดการณ์์ว่า่ ตกค้้างอยู่่�บริิเวณ ๒๓ จัังหวััดชายทะเล๑๘ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า อาจจะลงสู่่�
ทะเลประมาณ ๓๔,๓๑๘ - ๕๑,๔๗๗ ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีประมาณ ๒๖,๘๐๐ - ๔๐,๒๐๐ ตััน ส่่วนใหญ่่เป็็น
ขยะพลาสติิกที่่ต� กค้้างในสิ่่ง� แวดล้้อม และอาจถููกพััดพาลงสู่่�ทะเลผ่่านลำำ�คลองและแม่่น้ำำ��ต่่างๆ (โดยขยะที่่ค� าดการณ์์ว่า่ ตกค้้าง
ในพื้้�นที่่� ๒๓ จัังหวััดชายทะเลและอาจลงสู่่�ทะเล คำำ�นวณจากข้้อมููลขยะบกที่่�กำำ�จััดไม่่ถููกต้้องในพื้้�นที่่� ๒๓ จัังหวััดชายทะเล
ซึ่่ง� ร้้อยละ ๑๒ ของขยะบกที่่กำ� ำ�จัดั ไม่่ถูกู ต้้องเป็็นขยะพลาสติิก และร้้อยละ ๑๐ - ๑๕ ของขยะพลาสติิกเป็็นขยะที่่ค� าดการณ์์ว่า่
ตกค้้างอยู่่�บริิเวณ ๒๓ จัังหวััดชายทะเล และอาจจะหลุุดรอดลงสู่่�ทะเล ซึ่่ง� จากรายงานปริิมาณขยะบกที่่กำ� ำ�จัดั ไม่่ถูกู ต้้องในพื้้�นที่่�
๒๓ จัังหวััดชายฝั่่�งทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒ มีีปริิมาณเท่่ากัับ  ๒.๘๖ และ ๒.๒๐ ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ) อย่่างไรก็็ตาม
จากข้้อมููลปริิมาณขยะทะเลลอยน้ำำ�ที่
� �่ไหลผ่่าน แม่่น้ำำ��สายหลััก ๕ สาย ลงสู่่�อ่่าวไทยตอนบน (บางปะกง เจ้้าพระยา ท่่าจีีน
แม่่กลอง และบางตะบููน) พบว่่า ปริิมาณขยะที่่�ไหลลงสู่่�อ่่าวไทยตอนบน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีี
ปริิมาณ ๒,๒๒๖ ตััน เป็็น ๑,๐๓๕ ตััน ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นผลมาจากการดำำ�เนิินโครงการบริิหารจััดการขยะทะเลในพื้้�นที่่� ๒๓
จัังหวััดชายฝั่่�งทะเล กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง เช่่น กิิจกรรมเก็็บขยะตกค้้างในระบบนิิเวศที่่�สำำ�คััญ การจััดทำำ�
มาตรการลดปริิมาณขยะลงทะเล การจััดเก็็บขยะโดยใช้้นวััตกรรมทุ่่�นกัักขยะ (Boom) ทุ่่�นกัักขยะลอยน้ำำ� 
� (SCG - DMCR
Litter Trap) และเรืือเก็็บขยะ (Garbage Boat) เป็็นต้้น รวมถึึงการรณรงค์์จัดกิ
ั จิ กรรมเก็็บขยะชายหาดสากล โดยการมีีส่่วนร่่วม
จากภาครััฐ ภาคเอกชน เครืือข่่ายประชาชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ส่่งผลให้้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถจััดเก็็บ
ขยะตกค้้างออกจากระบบนิิเวศชายฝั่่ง� ทะเลได้้รวม ๒๒๕ ตััน ส่่งผลให้้ปริมิ าณขยะบริิเวณปากแม่่น้ำำ��ที่ไ่� หลลงสู่่�อ่่าวไทยตอนบน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่าต่ำำ��กว่่าใน พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔) เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓ พบว่่า ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�มีีการกำำ�จััดไม่่ถููกต้้องในพื้้�นที่่� ๒๓ จัังหวััดชายฝั่่�งทะเลมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๒๙)
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔)

จำนวน (รอยละ)

รููปที่่� ๒.๒๙ การจััดการขยะมููลฝอยของจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
๑๐๐%
๙๐%
๘๐%
๗๐%
๖๐%
๕๐%
๔๐%
๓๐%
๒๐%
๑๐%
๐%

๒๖

๕๙

๑๕
๒๕๕๙

๑๔

๑๖

๑๘

๖๐

๕๙

๕๐

๒๖

๒๕

๓๒

๒๕๖๐
นำมาใชประโยชน

๒๖

๕๐

๒๔

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)
มีการกำจัดถูกตอง
มีการกำจัดไมถูกตอง

หมายเหตุุ: ดััดแปลงจากข้้อมููลปริิมาณและการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน ๒๓ จัังหวััดชายฝั่่ง� ทะเล จากรายงานสถานการณ์์มลพิิษ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ของกรมควบคุุมมลพิิษ
ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔)
๑๘

๒๓ จัังหวััดชายฝัง� ทะเล ไดแก จัังหวััดตราด จัันทบุุรีี ระยอง ชลบุุรีี ฉะเชิิงเทรา สมุุทรปราการ กรุุงเทพมหานคร สมุุทรสาคร สมุุทรสงคราม 
เพชรบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ ชุุมพร สุุราษฎรธานีี นครศรีีธรรมราช สงขลา ปตตานีี นราธิิวาส ระนอง พัังงา ภููเก็็ต  กระบี่่� ตรััง และสตููล
(กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั�ง, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
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การจััดเก็็บขยะตกค้้างในพื้้�นที่่�ชายหาด ปะการััง และป่่าชายเลน ๒๔ จัังหวััด  แบบมีีส่่วนร่่วมผ่่านเครืือข่่าย
ภาคประชาชน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกและลดผลกระทบต่่อ
ระบบนิิเวศทางทะเล ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่่�งประเมิินจากกิิจกรรมเก็็บขยะชายหาดสากล (International
Coastal Cleanup - ICC) ที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ในเดืือนกัันยายนของทุุกปีี จากผลรวมขยะที่่�เก็็บได้้ทั้้�งสิ้้�น ๑๒๘,๕๖๓ ชิ้้�น
น้ำำ��หนัักรวม ๑๑,๓๓๗ กิิโลกรััม  หรืือประมาณ ๑๑ ตััน ประเภทขยะตกค้้างที่่พ� บมาก ๑๐ อัันดัับแรก ได้้แก่่ ถุงุ พลาสติิกอื่่น� ๆ
(ร้้อยละ ๒๔) เศษโฟม (ร้้อยละ ๑๑) ถุุงก๊๊อปแก๊๊ป  (ร้้อยละ ๑๐) ขวดเครื่่�องดื่่�ม  (พลาสติิก) (ร้้อยละ ๑๐) ห่่อ/ถุุงอาหาร 
(ร้้อยละ ๖) ขวดเครื่่�องดื่่�ม  (แก้้ว) (ร้้อยละ ๖) เสื้้�อผ้้า/รองเท้้า (ร้้อยละ ๓) ฝาจุุกขวด (พลาสติิก) (ร้้อยละ ๓) หลอด/
ที่่�คนเครื่่�องดื่่�ม  (ร้้อยละ ๒) พลาสติิกอื่่�นๆ/โฟมกัันกระแทก (ร้้อยละ ๒) และส่่วนที่่�เหลืือเป็็นขยะประเภทอื่่�นๆ (ร้้อยละ ๒๓)
(รููปที่่� ๒.๑๙) (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
๒.๖.๒ ผลกระทบ
๑) ทรััพยากรประมง
การทำำ�ประมงและการเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� เป็็นกิิจกรรมที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดน้ำำ��ทิ้้ง�  น้ำำ��เสีีย และขยะ ทำำ�ให้้ทรััพยากรประมง
และทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งเสื่่�อมโทรมมากขึ้้�น เช่่น การเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งกุุลาดำำ�  เพาะเลี้้ย� งกัันมากในภาคใต้้ มีกี ารปล่่อย
น้ำำ�ทิ้้
� �งที่่�มีีคุุณภาพต่ำำ� ปร
� ะกอบด้้วยของเสีียจากการขัับถ่่าย ตะกอนดิิน สารเคมีี ยาปฏิิชีีวนะ และเศษอาหารปนอยู่่�ด้้วย
เช่่น แอมโมเนีีย ไนไตรท์์ รวมถึึงค่่าความเป็็นกรดและด่่าง ไม่่เหมาะสมกัับการเจริิญเติิบโตของสััตว์์น้ำำ�� ปริิมาณออกซิิเจน
ละลายน้ำำ��ต่ำำ�� จำำ�นวนแพลงก์์ตอนในน้ำำ��สููงมาก เป็็นต้้น (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๐) อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลปริิมาณ
การจัับสััตว์์น้ำำ��ต่่อหน่่วยการลงแรงประมง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
ความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรประมงเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลมาจากรััฐบาลได้้ดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อป้้องกัันการประมงที่่�
ผิิดกฎหมาย และส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการขจััดและต่่อต้้านการประมงที่่ผิ� ดิ กฎหมาย เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการและใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่ง� ยืืน การทำำ�ประมงที่่ผิ� ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม  (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing: IUU) มาตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการต่่างประเทศ, ๒๕๖๒) และจากการดำำ�เนิินมาตรการ
ปิิดอ่่าวไทยรููปตััว ก ในช่่วงสััตว์์น้ำ��ำ มีีไข่่ วางไข่่ และเลี้้�ยงตััวอ่่อน โดยการกำำ�หนดให้้ใช้้เครื่่�องมืือและวิิธีีทำ�ำ การประมงที่่�สามารถ
ทำำ�การประมงได้้ รวมถึึงให้้ปฏิบัิ ติั ติ ามเงื่่อ� นไขในการทำำ�การประมงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ที่กำ่� ำ�หนด ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับผลการศึึกษาทางวิิชาการเกี่่ย� วกัับวงจรชีีวิิตของสััตว์น้ำ์ ำ��ที่อ่� พยพตามห้้วงเวลาในแต่่ละพื้้�นที่่ ส
� ามารถฟื้้น� ฟููทรััพยากรสััตว์น้ำ์ ำ��
หลัังมาตรการปิิดอ่่าวได้้อย่่างยั่่�งยืืน และส่่งผลให้้สามารถจัับปลาเศรษฐกิิจเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (กรมประมง, ๒๕๖๓)
๒) หญ้้าทะเล
การเปลี่่ย� นแปลงของแหล่่งหญ้้าทะเล อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศทางทะเลได้้ เช่่น แหล่่งที่่อ� ยู่่�ของ
สััตว์น้ำ์ ำ��น้อ้ ยลง และแหล่่งอาหารของสััตว์ท์ ะเลหายากลดลง เป็็นต้้น ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการทำำ�ประมงและอาจทำำ�ให้้
อััตราการพัังทลายของชายฝั่่ง� ทะเลเพิ่่�มมากขึ้้น� เกิิดการฟุ้้�งกระจายของดิินตะกอนที่่อ� าจส่่งผลต่่อไปยัังระบบนิิเวศปะการัังที่่อ� ยู่่�
ใกล้้เคีียง รวมทั้้�งยัังมีีภััยคุุกคามจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ เช่่น การพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลของประเทศไทย การเดิินเรืือ และ
การขุุดลอกร่่องน้ำำ��เพื่่�อการเดิินเรืือ เป็็นต้้น ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดตะกอน และน้ำำ��เสีียไหลลงสู่่�แหล่่งหญ้้าทะเล ซึ่่�งมีีผลต่่อการเจริิญ
เติิบโตของหญ้้าทะเลโดยตรง อีีกทั้้�ง การใช้้เครื่่�องมืือประมงบางประเภทที่่�สามารถใช้้งานได้้ในน้ำำ��ตื้้�น เข้้าไปทำำ�การประมง
ในแหล่่งหญ้้าทะเล ส่่งผลให้้ใบ ลำำ�ต้น้ และรากของหญ้้าทะเลเสีียหาย หน้้าดิินถููกรบกวน และเกิิดการฟุ้้�งกระจายของตะกอน
ในน้ำำ��  นอกจากนี้้� ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจะมีีผลต่่อวงจรชีีวิิตของหญ้้าทะเล การเจริิญ
เติิบโต การออกดอก และเมล็็ดของหญ้้าทะเล เป็็นต้้น (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
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๓)

แนวปะการััง
กรณีีที่่แ� นวปะการัังถููกทำำ�ลายหรืือเปลี่่ย� นแปลงไป จะส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและทรััพยากรปะการััง ได้้แก่่
ระบบนิิเวศเสีียสมดุุล แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและแหล่่งอาหารของสััตว์์น้ำำ��ถููกทำำ�ลาย และส่่งผลกระทบต่่อมนุุษย์์ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคม เช่่น ผลผลิิตการจัับสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�งลดลง และทำำ�ให้้รายได้้จากการประมงลดลง เป็็นต้้น นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
วิิถีีชีีวิิตและการประกอบอาชีีพ และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ต่่างๆ ที่่�เกิิดจากกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวด้้วย เนื่่�องจากปะการััง
มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อระบบนิิเวศทางทะเลเป็็นอย่่างมาก โดยเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างๆ เพราะระบบนิิเวศปะการััง
มีีโครงสร้้างที่่�เหมาะสำำ�หรัับเป็็นแหล่่งหากิิน แหล่่งหลบภััย แหล่่งสืืบพัันธุ์์� แหล่่งวางไข่่ และแหล่่งอนุุบาลตััวอ่่อน สิ่่�งมีีชีีวิิต
ทั้้�งพืืชและสััตว์์ในแนวปะการัังมีีความสััมพัันธ์์กัันเป็็นห่่วงโซ่่อาหารที่่�สลัับซัับซ้้อนอย่่างสมดุุล จึึงทำำ�ให้้แนวปะการัังเป็็น
แหล่่งที่่�มีีผลผลิิตทางชีีวภาพสููง อีีกทั้้�งแนวปะการัังยัังเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�สำ�คั
ำ ัญ เป็็นสิ่่�งดึึงดููดใจที่่�โดดเด่่น
มากที่่�สุุดอย่่างหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย ผลจากการท่่องเที่่�ยวก่่อให้้เกิิดรายได้้กระจายไปสู่่�
ชุุมชน และธุุรกิจิ อื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และทำำ�ให้้วิถีีิ การประกอบอาชีพี ของชุุมชนบางพื้้�นที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปจากเดิิม (กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔) อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเปรีียบเทีียบสถานภาพปะการัังใน พ.ศ. ๒๕๖๓ กัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า
สถานภาพแนวปะการัังมีีแนวโน้้มเสื่่�อมโทรมลงเล็็กน้้อย
๔) สััตว์์ทะเลหายาก
สััตว์ท์ ะเลหายาก เป็็นกลุ่่�มสััตว์ท์ ะเลที่่มี� คี วามเสี่่ย� งต่่อการสููญพัันธุ์์� ทั้้�งยัังเป็็นดััชนีีชี้้วั� ดั ความสมบููรณ์ข์ องระบบ
นิิเวศทางทะเล และในหลายพื้้�นที่่�มีีรายได้้จากการนำำ�นัักท่่องเที่่�ยวไปเที่่�ยวชมสััตว์์ทะเลหายาก สร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในพื้้�นที่่�
เป็็นจำำ�นวนมาก หากสััตว์์ทะเลหายากมีีจำำ�นวนลดลงย่่อมสะท้้อนให้้เห็็นว่่าทะเลไทยมีีความหลากหลายทางชีีวภาพและอุุดม
สมบููรณ์์ลดลง แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย และแหล่่งอาหารลดลง เช่่น หากจำำ�นวนโลมาและวาฬลดลงจะทำำ�ให้้ระบบนิิเวศทางทะเล
เสีียสมดุุลในเชิิงของห่่วงโซ่่อาหาร เป็็นต้้น และด้้านเศรษฐกิิจ เช่่น การลดลงของเต่่าทะเลซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ล่่าแมงกะพรุุน
จะส่่งผลให้้แมงกะพรุุนมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น อาจเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวลดลง เป็็นต้้น (กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
๕) ป่่าชายเลน ป่่าชายหาด และป่่าพรุุ
การเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ป่่าชายเลน ป่่าชายหาด และป่่าพรุุ ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อระบบนิิเวศและทรััพยากร 
ได้้แก่่ ความหลากหลายของระบบนิิเวศลดลง เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างของพืืชและสััตว์น้ำ์ ำ��ที่ก่� ระทบต่่อสมดุุลของระบบ
นิิเวศ แหล่่งอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย และแหล่่งอาหารลดลง พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนที่่�อยู่่�ใกล้้แหล่่งอุุตสาหกรรม
ที่่�สำำ�คััญ แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับความนิิยม รวมทั้้�งพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�มีีอััตราการขยายตััวสููง จะได้้รัับผลกระทบจากกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรมของระบบนิิเวศและทรััพยากร นำำ�ไปสู่่�ปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ลดลงตามไปด้้วย นอกจากนี้้�
อาจทำำ�ให้้เกิิดการพัังทลายของดิินตามแนวชายฝั่่�งที่่�ไม่่มีีแนวป่่าชายเลนช่่วยลดแรงคลื่่�น อีีกทั้้�งยัังส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนใกล้้
ชายฝั่่�ง การประมง และการท่่องเที่่�ยว ตลอดจนกระทบต่่อสภาพทางเศรษฐกิิจของชุุมชน และของประเทศในภาพรวม
(กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔) อย่่างไรก็็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ พื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนคงสภาพ เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ
๑๒.๙๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๑
๖) การกััดเซาะชายฝั่่�ง
ปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งสร้้างผลกระทบในหลายด้้าน อาจจำำ�แนกผลกระทบที่่�สำำ�คััญได้้ ๔ ประการ ได้้แก่่
(๑) ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ ธุุรกิจิ ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบโดยตรง คืือ ภาคการท่่องเที่่ย� วจากชายฝั่่ง� ถููกกััดเซาะจนเกิิดสภาพเสื่่อ� มโทรม สููญเสีีย
แนวชายหาดที่่ส� วยงาม โดยเฉพาะชายหาดที่่มี� ีชื่่อ� เสีียงและเป็็นจุุดหมายท่่องเที่่ย� วของนัักท่่องเที่่ย� วจากทั่่�วโลก กระทบถึึงรายได้้
และการลงทุุนในอนาคต อีีกทั้้�งต้้องสููญเสีียงบประมาณและทรััพยากรจำำ�นวนมากเพื่่�อป้้องกัันการกััดเซาะแนวชายฝั่่�งอีีกด้้วย
(๒) ผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ระบบนิิเวศชายฝั่่ง� ได้้แก่่ ระบบนิิเวศชายหาด ป่่าชายเลน หญ้้าทะเล และปะการัังจะได้้รับั ผลกระทบ
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โดยตรง เนื่่�องจากการกััดเซาะ การทัับถมของตะกอน การสููญเสีียแนวชายหาดเดิิมที่เ่� คยมีกี ารเกิิดตะกอนทัับถมบนหญ้้าทะเล
และแนวปะการััง อีีกทั้้�งแนวป่่าชายเลนที่่�ถููกกััดเซาะมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�เสื่่�อมโทรมลง ทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรม
ในแหล่่งหญ้้าทะเล แนวปะการััง และความหลากหลายทางชีีวภาพลดลง กระทบถึึงสมดุุลของระบบนิิเวศในบริิเวณนั้้�น
(๓) ผลกระทบด้้านสัังคม ชุุมชนริิมฝั่่ง� ทะเลต้้องอพยพย้้ายถิ่่น� ฐานจากพื้้น� ที่่ที่� ถู�่ กู กััดเซาะไปยัังพื้้น� ที่่อื่่� น� ทำำ�ให้้สูญู เสีียวิิถีีชีีวิติ และวััฒนธรรม
ประเพณีีดั้้�งเดิิมของชุุมชน ไม่่มีีที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำำ�กิิน ไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ตามปกติิ ตลอดจนส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�อง
ไปยัังภาคเศรษฐกิิจ และ (๔) ผลกระทบด้้านคุุณภาพชีีวิิต ชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการกััดเซาะ สููญเสีียที่่ดิ� นิ และทรััพย์์สินิ
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตไปจากเดิิม  เกิิดความวิิตกกัังวลในการประกอบอาชีีพใหม่่ อาจส่่งผลถึึงสภาพจิิตใจและ
ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตตกต่ำำ��ลงหรืือไม่่ดีีเหมืือนเดิิม  ผลกระทบจากการกััดเซาะเกิิดขึ้้�นเป็็นลููกโซ่่ และ
เกิิดต่่อเนื่่�องสััมพันั ธ์์กันั ในทุุกๆ ส่่วนของสัังคม ทั้้�งภาคเศรษฐกิิจ สัังคม ทรััพยากร และคุุณภาพชีีวิิต  ซึ่่ง� ผลกระทบนั้้�นสามารถ
ป้้องกัันและลดผลกระทบให้้เบาบางลงได้้ จากการเตรีียมพร้้อมรัับมือื ทั้้�งจากภาครััฐ ชุุมชนชายทะเลและประชาชนทุุกภาคส่่วน
(สถาบัันวิิจััยทรััพยากรทางน้ำำ�� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, ม.ป.ป.ข)
๗) ขยะทะเล
ปัั ญ หาขยะทะเลส่่ ง ผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและด้้ า นเศรษฐกิิ จ เช่่ น ความหลากหลายและปริิ ม าณ
ของสิ่่�ง มีี ชีีวิิ ต ในทะเลลดลง และรายได้้ จากการท่่ อ งเที่่� ย วลดลง เป็็ นต้้ น และด้้ า นสุุ ข ภาพ โดยเฉพาะขยะทะเลทำำ� ให้้
เกิิดแหล่่งสะสมเชื้้�อโรค (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔) ผลกระทบของขยะทะเลต่่อสััตว์์ทะเลและระบบ
นิิ เ วศ ได้้ แ ก่่ (๑) ผลกระทบต่่ อ สัั ตว์์ ท ะเล โดยสัั ตว์์ ท ะเลหลายชนิิ ดกิิ น พลาสติิ ก โดยเข้้ า ใจผิิ ดคิิ ดว่่ า เป็็ น อาหาร
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อระบบทางเดิินอาหาร ทำำ�ให้้สััตว์์ขาดอาหารและอาจตายได้้ในที่่�สุุด  และขยะพลาสติิกยัังเป็็นอัันตราย
โดยการถููกรััด  (Entangled) และทำำ�ให้้บาดเจ็็บ  (๒) ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ โดยระบบนิิเวศและทรััพยากรเกิิดการสููญเสีีย
เช่่ น การตายของปะการัั ง เนื่่� อ งจากมีี อ วนจำำ� นวนมากปกคลุุ ม ในแนวปะการัั ง การติิ ด อวนของสัั ตว์์ ท ะเลจนตาย
หรืือติิดเชื้้�อ ทำำ�ให้้เกิิดการแพร่่กระจายของชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น โดยติิดมากัับขยะที่่�ล่่องลอยอยู่่�ในน้ำำ��จากพื้้�นที่่�หนึ่่�งไปยััง
อีีกพื้้�นที่่�หนึ่่�ง เป็็นต้้น และส่่งผลกระทบต่่อสายใยอาหาร (Food Web) เม็็ดพลาสติิกขนาดเล็็กและขยะอื่่�นๆ ที่่�ลอยอยู่่�ที่่�
ผิิวน้ำำ��จะบัังแสงแดดไม่่ให้้ส่่องลงไปถึึงแพลงก์์ตอนและสาหร่่ายที่่�อยู่่�ด้้านล่่าง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตในสายใยอาหาร
โดยใช้้ออกซิิเจน คาร์์บอนไดออกไซด์์ และแสงแดด เมื่่�อแพลงก์์ตอนและสาหร่่ายได้้รัับผลกระทบสายใยอาหารก็็จะได้้รัับ
ผลกระทบไปด้้วย สััตว์์ที่่�กิินแพลงก์์ตอนและสาหร่่ายเป็็นอาหารก็็จะไม่่สามารถมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ หากสััตว์์เหล่่านี้้�มีีจำำ�นวนลดลง
ก็็จะมีีผลทำำ�ให้้สััตว์์ที่่�เป็็นผู้้�บริิโภคระดัับสููงสุุด  อาทิิ ปลาทููน่่าและปลาฉลามลดลงตามไปด้้วย ในที่่�สุุดอาหารทะเลก็็จะมีี
น้้อยลงและราคาแพงขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังส่่งผลกระทบต่่อปลาและนกทะเลที่่�กิินเม็็ดพลาสติิกบริิสุุทธิ์์�เข้้าไป เช่่น รบกวน
ระบบการย่่อย อุุดตัันทางเดิินอาหาร หรืือเป็็นพิิษต่่อร่่างกายจนทำำ�ให้้เสีียชีีวิิต  เป็็นต้้น ขณะเดีียวกัันสารพิิษที่่�ตกค้้าง
ในเนื้้�อเยื่่�อยัังถููกส่่งต่่อตามลำำ�ดัับห่่วงโซ่่อาหารจากสััตว์์ทะเลขนาดเล็็กถึึงปลาตััวโตและถึึงสััตว์์ผู้้�ล่่าที่่�อยู่่�ปลายสุุดซึ่่�งมีีมนุุษย์์
รวมอยู่่�ด้้วย ผลกระทบจากสารพิิษ พลาสติิกสามารถถููกย่่อยเป็็นขนาดเล็็กลงได้้โดยแสงแดด (Photodegradation)
ทำำ�ให้้สารเคมีีบางชนิิดที่่�เป็็นพิิษ ละลายไปในน้ำำ��ทะเล นอกจากนี้้� พลาสติิกยัังสามารถดููดซึึมสารพิิษ เช่่น Polychlorinated
biphenyls (PCBs) ที่่�อยู่่�ในน้ำำ��ทะเลซึ่่�งสามารถเข้้าสู่่�สายใยอาหารได้้เมื่่�อถููกกิินโดยสััตว์์ และ (๓) ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคม พบว่่า ขยะทะเลสร้้างความเสีียหายให้้กัับการเดิินเรืือ การประมงและสััตว์์ทะเลจำำ�นวนมาก รวมถึึงนิิเวศบริิการ
ทั้้�งในทะเลและชายฝั่่ง�  ส่่งผลต่่อรายได้้ทั้้ง� ที่่ม� าจากการประมงและการท่่องเที่่ย� ว ส่่วนผลกระทบต่่อสัังคม รวมถึึงผลกระทบต่่อ
สุุขภาพของมนุุษย์์ เช่่น การได้้รัับบาดเจ็็บจากขยะบริิเวณชายหาดและขยะทะเลพลาสติิกขนาดเล็็กที่่�สามารถเข้้าไปปนเปื้้�อน
ในห่่วงโซ่่อาหารทั้้�งมนุุษย์์และสััตว์์ทะเล เป็็นต้้น (สถาบัันวิิจััยทรััพยากรทางน้ำำ� จุ
� ุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, ม.ป.ป.ค)

160

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๒.๖.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ดัังนี้้�
๑) ทรััพยากรประมง
(๑) แก้้ไขปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม  (Illegal Unreported
and Unregulated Fishing: IUU) ของไทยในปัั จ จุุ บัั น มีี ค วามก้้ า วหน้้ า ในการดำำ� เนิิ น การในส่่ ว นต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
รวม ๗ ด้้าน ได้้แก่่ (๑.๑) กรอบกฎหมาย กรมประมงได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานพิิจารณาแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยผู้้�ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน โดยมีีผู้้�แทนสมาคมประมง เพื่่�อพิิจารณาปรัับแก้้ไขอนุุบััญญััติิ เพื่่�อผ่่อนคลายความเดืือดร้้อน
ของชาวประมง (๑.๒) บริิหารจััดการประมงทะเลไทยและการจััดการกองเรืือไทย โดยจััดทำำ�  (ร่่าง) แผนการบริิหาร
จััดการประมงของไทย (Marine Fisheries Management Plan: FMP) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยใช้้แนวทางเชิิงระบบ
นิิเวศเพื่่�อการทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้เกิิดความสมดุุลระหว่่างภาคสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม (๑.๓) ติิดตาม 
ควบคุุม  และเฝ้้าระวัังการทำำ�ประมง โดยคณะกรรมการปรัับปรุงุ แผนปฏิิบัติั กิ ารระดัับชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกััน ยัับยั้้ง� และขจััด
การทำำ�การประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม  (National Plan fo Action to Prevent, Deter
and Eliminate illegal Unreported and Unregulated fishing: NPOA - IUU) ได้้จััดทำำ�  (ร่่าง) NPOA - IUU ฉบัับที่่� ๒
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่�งประกอบด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อการป้้องกััน ยัับยั้้�ง และขจััดการทำำ�ประมง IUU โดยมีีพื้้�นฐานการจััดทำำ�
จากองค์์การอาหารเเละเกษตรเเห่่งสหประชาชาติิ (Food and Agriculture Organization : FAO) International Plan of Action
on IUU (IPOA - IUU) กำำ�หนดความรัับผิดช
ิ อบของรััฐเจ้้าของธง รััฐชายฝั่่�ง รััฐเจ้้าท่่า และรััฐตลาด และพััฒนาศัักยภาพและ
องค์์ความรู้้�เจ้้าหน้้าที่่แ� ละผู้้�สังั เกตการณ์์ (๑.๔) บัังคัับใช้้กฎหมายตามพระราชกำำ�หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่ม� เติิม 
รวมทั้้�งกฎหมายและกฎระเบีียบอื่่�นที่่เ� กี่่ย� วกัับแรงงานในภาคการประมงของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์อย่่างเข้้มงวดและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน (๑.๕) ปรัับปรุงุ ระบบตรวจสอบย้้อนกลัับและนำำ�ระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้สำ�ำ หรัับระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับสัตว์
ั น้ำ์ �ที่
�ำ จั�่ บั จากเรืือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certification)
และระบบตรวจสอบย้้ อ นกลัั บสัั ตว์์ น้ำำ��นำำ� เข้้ า (PSM linked and Processing Statement and System: PPS)
(๑.๖) แก้้ไขปััญหาด้้านแรงงานโดยดำำ�เนิินความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดกัับ  DG Employment และ International Labour
Organization (ILO) โดยปรัับปรุงุ กฎหมายด้้านแรงงานให้้เป็็นสากล และกำำ�หนดให้้มีกี ารจดทะเบีียนแรงงานต่่างด้้าวให้้ถูกู กฎหมาย
กำำ�หนดมาตรการต่่างๆ ในการควบคุุม ติิดตามและตรวจสอบแรงงานต่่างด้้าว และ (๑.๗) ความร่่วมมืือในภููมิิภาคอาเซีียน
เพื่่�อการต่่อต้้านการประมง IUU (ASEAN Network for Combating IUU Fishing: AN - IUU) เป็็นหนึ่่ง� ในโครงการที่่ปร
� ะเทศไทย
เสนอ ในระหว่่างที่่น� ายกรััฐมนตรีีไทยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานอาเซีียน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่่งชาติิ ที่มี่� นี ายกรััฐมนตรีีเป็็นประธานได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในระดัับนโยบาย (กรมประมง, ๒๕๖๔) (๒) ดำำ�เนิินการป้้องกัันและ
ปราบปรามทางทะเล โดยออกตรวจปราบปรามการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุม  ๘๔ ครั้้�ง/ปีี
ผลดำำ�เนิินการ  พบว่่า ตรวจปราบปรามฯ จำำ�นวน ๕๘ ครั้้�ง จำำ�นวนเรืือที่่�ตรวจสอบ ๕๔๔ ลำำ� จำำ�นวนแรงงานที่่�ตรวจสอบ
๖,๕๖๖ คน พบการกระทำำ�ความผิิด ๑ คดีี ผู้้�ต้้องหา ๑ ราย (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔) และ (๓) มาตรการ
ด้้านการประมงเกี่่ย� วกัับการกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อคุ้้�มครองสััตว์น้ำ์ ำ��จืดื มีีไข่่ หรืือวางไข่่ เลี้้ย� งตััวอ่่อนประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
ประกาศกรมประมง เรื่่อ� ง กำำ�หนดพื้้�นที่่แ� ละระยะเวลาฤดููสัตว์
ั น้ำ์ ำ��จืดื มีไี ข่่ หรืือวางไข่่ เลี้้ย� งตััวอ่่อนและกำำ�หนดเครื่่อ� งมืือ วิิธีีการ
ทำำ�การประมง และเงื่่�อนไขการทำำ�การประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
(กรมประมง, ๒๕๖๔)
๒) หญ้้าทะเล แนวปะการััง และสััตว์์ทะเลหายาก
(๑) สำำ�รวจประเมิินสถานภาพทรััพยากรปะการััง แหล่่งหญ้้าทะเล สััตว์ท์ ะเลหายาก แมงกะพรุุนพิิษ และติิดตาม
ตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�� ทะเล เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้มาใช้้ในการบริิหารจััดการด้้านการอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููทรััพยากร ได้้ตามหลัักวิิชาการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (๒) ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศและแหล่่งทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง โดยการปลููกเสริิมปะการััง ๑๙๗,๐๐๐ กิ่่�ง ๑๑๓.๕ ไร่่
๙ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดชลบุุรีี ภูเู ก็็ต พังั งา ระนอง กระบี่่ สุ
� รุ าษฎร์์ธานีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ จันั ทบุุรีี และตราด ปลููกเสริิมหญ้้าทะเล
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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จำำ�นวน ๖๐ ไร่่ ๙๖,๐๐๐ ต้้น/กอ ในพื้้น� ที่่� ๔ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดพังั งา ตราด ชุุมพร และนครศรีีธรรมราช และจััดวางปะการัังเทีียม 
๓,๗๙๔ แท่่ง ๔ จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ตรััง ปััตตานีี และนราธิิวาส (๓) ติิดตั้้�งและซ่่อมแซมทุ่่�นจอดเรืือเพื่่�อป้้องกััน
การทิ้้�งสมอและทุ่่�นแสดงแนวเขตเพื่่�อประโยชน์์ในการบริิหารจััดการและจััดระเบีียบการเข้้าไปใช้้พื้้น� ที่่แ� นวปะการััง เพื่่�อป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาการลดผลกระทบจากการทำำ�ลายแนวปะการัังและจากกิิจกรรมการท่่องเที่่ย� วทางน้ำำ�� ติดตั้้
ิ ง� ทุ่่�นผููกเรืือเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ปะการััง
ในพื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยวทางทะเล และติิดตั้้�งทุ่่�นแพลอยน้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศทางทะเลในพื้้�นที่่�จัังหวััดชลบุุรีี 
ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และภููเก็็ต  (๔) ยกระดัับการช่่วยเหลืือสััตว์์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการพิิทัักษ์์
สััตว์ท์ ะเลหายาก ได้้แก่่ เต่่าทะเล พะยููน โลมาและวาฬ ฉลามวาฬ ในพื้้�นที่่� ๒๔ จัังหวััดชายทะเลที่่มี� ีพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลน รวมทั้้�ง
เฝ้้าระวัังหลุุมฟัักไข่่เต่่ามะเฟืืองและปล่่อยลููกเต่่ามะเฟืืองลงสู่่�ทะเล จััดตั้้�งศููนย์์ช่่วยชีีวิิตสััตว์์ทะเลหายากฝั่่�งอัันดามััน และ
จััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ธรรมชาติิวิิทยาและสััตว์์ทะเล (๕) ป้้องกัันรัักษาพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเลให้้คงความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ
โดยนำำ�ระบบการลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเข้้ามา
เพื่่� อ ช่่ ว ยในการลาดตระเวนให้้ ไ ด้้ มาตรฐาน และสามารถดำำ� เนิิ นการได้้ ในบริิ เวณพื้้� นที่่� คุ้้�ม ครองทางทะเลและชายฝั่่� ง
(๖) ความร่่วมมืือจากเครืือข่่ายอาสาสมััครพิิทักั ษ์์ทะเลของกรมทรััพยากรทางทะเลแลชายฝั่่ง� พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� ๒๑,๑๒๙ คน
ซึ่่� ง มีี ก ารดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมอนุุ รัั ก ษ์์ ท รัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง อย่่ า งมีีส่่ ว นร่่ ว มในการฟื้้� น ฟูู ห ญ้้ า ทะเลและปะการัั ง
(กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔) (๗) ดำำ�เนิินโครงการ “อนุุรักั ษ์์แนวปะการัังและสิ่่ง� มีชีี ีวิิตใต้้ทะเลไทยในพระดำำ�ริิ
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอเจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีีนารีีรััตนราชกััญญา” ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประสานความร่่วมมืือ
จากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และเอกชนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ บูู ร ณาการความร่่ ว มมืื อ กัั บ ภาคส่่ ว นต่่ า งๆ ตลอดจนคำำ�ปรึึ ก ษาจาก
นัักวิิชาการและผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิทางทะเล และสำำ�รวจติิดตามประเมิิน
สถานภาพพะยููนและสััตว์์ทะเลหายากในพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิทางทะเลและพื้้�นที่่�เชื่่�อมโยง พบชนิิดสััตว์์ ได้้แก่่ พะยููน วาฬ
ฉลาม โลมา และเต่่าทะเล (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔) และ (๘) โดยมีกี ารดำำ�เนิินงานของอาสาสมััคร
ที่่ร่� ว่ มขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานทั้้�ง ๔ กลุ่่�ม ได้้แก่่ (๘.๑) การมีีส่่วนร่่วมโดยเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์
และฟื้้� น ฟูู ท รัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง (๘.๒) การมีีส่่ ว นร่่ ว มโดยสมัั ค รใจ อาทิิ กลุ่่�มอาสาสมัั ค รพิิ ทัั ก ษ์์ ท ะเล
(๘.๓) กลุ่่�มอาสาสมััครเข้้าร่่วมโครงการที่่ดำ� �ำ เนิินการโดยหน่่วยงานภาครััฐ โดยได้้รับั ผลตอบแทนจากการดำำ�เนิินการ อาทิิ กลุ่่�มธนาคาร
ปููม้า้ และ (๘.๔) กลุ่่�มอาสาสมััครกิิจกรรมพิิเศษ อาทิิ อาสาสมััครดำำ�น้ำำ��เก็็บขยะใต้้น้ำำ��  และอาสาสมััครเก็็บขยะชายหาด ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่� ๑๔ การอนุุรัักษ์์ ใช้้ประโยชน์์จากมหาสมุุทร ทะเล และทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๓) ป่่าชายเลน ป่่าชายหาด และป่่าพรุุ
(๑) จััดทำ�ม
ำ าตรการ/ร่่างประกาศ/กฎกระทรวง ๓๕ พื้้�นที่่� ๑๔,๓๓๐ ตารางกิิโลเมตร (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘)
เพื่่�อประกาศกำำ�หนดพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเลและชายฝั่่�ง อาทิิ กฎกระทรวงฯ กำำ�หนดให้้บริิเวณหมู่่�เกาะกระ ตำำ�บลปากพนััง
ฝั่่�งตะวัันออก อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เป็็นพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑ พื้้�นที่่� (หมู่่�เกาะกระ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช) และร่่างกฎ/
ประกาศกระทรวง เสนอเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อนำำ�เรื่่อ� งเข้้าประชุุมคณะรััฐมนตรีีพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในร่่างฯ และ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาต่่อไป จำำ�นวน ๑ พื้้�นที่่� (หมู่่�เกาะมััน จัังหวััดระยอง) (๒) ดำำ�เนิินการกำำ�หนด
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนอนุุรัักษ์์ ตามมาตรา ๑๘ และกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครอง ตามมาตรา ๒๓ แห่่งพระราชบััญญััติิส่่งเสริิม
การบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจััดทำำ�  (ร่่าง) กฎกระทรวงกำำ�หนดพื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนอนุุรักั ษ์์
เป็็นรายจัังหวััด  (๓) ปลููกป่่าชายเลนในพื้้�นที่่� ๑๑ จัังหวััด รวมทั้้�งหมด ๕,๓๑๙ ไร่่ ได้้แก่่ ปลููกป่่าโดยกรมทรััพยากรทางทะเล
และชายฝั่่�ง จำำ�นวน ๔,๗๗๙ ไร่่ และปลููกป่่าร่่วมกัับหน่่วยงานราชการอื่่�นๆ เอกชนหรืือบุุคคลภายนอก (Corporate Social
Responsibility: CSR) และวัันสำำ�คัญ
ั หรืือประชาอาสา จำำ�นวน ๕๔๐ ไร่่ และภาพรวมตั้้�งแต่่ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๓
มีี ก ารปลูู ก ป่่ า ชายเลนทั้้�ง ในลัั ก ษณะดำำ� เนิิ น การเองและร่่ ว มกัั บ ภาครัั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่่�ว ไป รวมเนื้้�อ ที่่�
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๑๔๑,๔๕๐ ไร่่ ในท้้องที่่� ๒๔ จัังหวััดชายฝั่่�งทะเล แบ่่งเป็็น การดำำ�เนิินงานตามแผนงานงบประมาณ จำำ�นวน ๑๐๑,๓๖๘ ไร่่
การดำำ�เนิินการโดยองค์์กรหรืือบุุคคลภายนอกในลัักษณะ CSR จำำ�นวน ๔๐,๐๘๒ ไร่่ (๔) โครงการป่่าในเมืือง “สวนป่่าประชารััฐ
เพื่่�อความสุุขของคนไทย” ได้้ดำำ�เนิินการทั้้�งหมด ๓ โครงการ ๓ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดเพชรบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และปััตตานีี
รวมเนื้้�อที่่�ทั้้�งหมด ๔,๔๗๖ ไร่่ และ (๕) ดำำ�เนิินการทวงคืืน (พลิิกฟื้้น� ) ผืืนป่่าชายเลนในท้้องที่่� ๑๔ จัังหวััด ได้้แก่่ ระยอง ตราด
สมุุทรสาคร สมุุทรสงคราม ประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพชรบุุรีี สุุราษฎร์์ธานีี ปััตตานีี ระนอง พัังงา ภููเก็็ต  กระบี่่� ตรััง และสตููล
รวมจำำ�นวน ๑๑๓ คดีี เนื้้�อที่่ทั้้� ง� หมด ๒,๗๗๐.๗๓ ไร่่ มีีผู้้�ต้อ้ งหา จำำ�นวน ๔๗ คน (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� , ๒๕๖๔)
๔) การกััดเซาะชายฝั่่�ง
(๑) จััดทำำ� (ร่่าง) กฎกระทรวงกํําหนดเขตพื้้�นที่่ที่� จ่� ะใช้้มาตรการในการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่ง�  ตามมาตรา ๒๑
แห่่งพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จำำ�นวน ๑๕ ระบบหาด ในพื้้�นที่่�
๗ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดตราด ชลบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ชุุมพร ปััตตานีี พัังงา เเละตรััง จััดทำำ�  (ร่่าง) กฎกระทรวง
สำำ�หรัับรัักษาพื้้�นที่่สมดุ
� ลุ ที่่ยั� งั ไม่่มีีปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่ง� ออกเป็็นระบบหาด ๓๔ ระบบหาด (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) และจััดทำำ�
(ร่่าง) กฎกระทรวงกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่ใ� ช้้มาตรการในการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่ง� สำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการก่่อสร้้างกำำ�แพงป้้องกััน
คลื่่�นริิมชายหาดและเขื่่�อนป้้องกัันตลิ่่�งริิมทะเล พ.ศ. .... (ใช้้ Environmental Checklist เป็็นมาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม)
(๒) จััดตั้้ง� คณะทำำ�งานเพื่่�อพิิจารณากลั่่น� กรองและให้้ข้อ้ เสนอแนะ ข้้อคิิดเห็็นต่่อโครงการ มาตรการ ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่ง� ในภาพรวมและเชิิงพื้้น� ที่่� ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็็นการบููรณาการ
ระหว่่างกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� สำำ�นักั งบประมาณ กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง และกรมเจ้้าท่่า เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการ
ของหน่่วยงานต่่างๆ และให้้สำ�นั
ำ กั งบประมาณใช้้ข้อ้ คิิดเห็็นในการประกอบการพิิจารณางบประมาณด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การกััดเซาะชายฝั่่�ง (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔) (๓) ป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง ได้้แก่่ (๓.๑) ศึึกษา
สำำ�รวจออกแบบและจััดทำำ�รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม โครงสร้้างป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง บริิเวณ
หาดหัั ว หิิ น และหาดคลองสน ตำำ�บ ลบ่่ อ หิิ น  อำำ� เภอสิิ เ กา จัั ง หวัั ดต รัั ง (๓.๒) ติิ ดต ามตรวจสอบผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
โครงการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งทะเลในพื้้�นที่่�จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ชุุมพร และนครศรีีธรรมราช
(๓.๓) ก่่อสร้้างเขื่่�อนป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�งทะเล บริิเวณตำำ�บลชิิงโคและตำำ�บลหััวเขา อำำ�เภอสิิงหนคร และตำำ�บล
คลองแดน อำำ�เภอระโนด จัังหวััดสงขลา (๓.๔) ปรัับปรุงุ เขื่่อ� นป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่ง� บริิเวณบ้้านหน้้าโกฏิิถึงึ บ้้านหน้้าสตน
อำำ� เภอหัั ว ไทร จัั ง หวัั ด นครศรีีธรรมราช และหาดพัั ท ยา จัั ง หวัั ดช ลบุุ รีี ร วมถึึ ง ตำำ�บ ลท่่ า บอน อำำ� เภอระโนด จัั ง หวัั ด
สงขลา (๓.๕) ก่่อสร้้างกำำ�แพงป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง บริิเวณตำำ�บลท่่าชนะ อำำ�เภอท่่าชนะ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และ
บริิเวณบ้้านทุ่่�งใหญ่่ ตำำ�บลเขารููปช้้าง อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา (๓.๖) เสริิมทรายป้้องกัันการกััดเซาะชายหาด
จอมเทีียน อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี ระยะที่่� ๑ (๓.๗) ปรัับปรุุงกำำ�แพงหิินทิ้้�งป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง บริิเวณ
บ้้านทุ่่�งประดู่่� ตำำ�บลทัับสะแก อำำ�เภอทัับสะแก จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ (๓.๘) ขุุดลอกและบำำ�รุุงรัักษาร่่องน้ำำ�ช
� ายฝั่่�งทะเล
Sand Bypassing ในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอเทพา จัังหวััดสงขลา อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส จัังหวััดนราธิิวาส และอำำ�เภอสายบุุรีี จัังหวััด
ปััตต านีี (กรมเจ้้ า ท่่า, ๒๕๖๔) (๓.๙) ก่่อสร้้างเขื่่�อนป้้ องกัั นการกัั ด เซาะชายฝั่่� งทะเลพื้้� นที่่� คุ้้�งกระเบน จัั งหวัั ดจัันทบุุ รีี 
และบริิเวณอำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช รวมทั้้�งฟื้้�นฟููบููรณะและปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์เพื่่�อป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง
จัังหวััดเพชรบุุรีี  และประจวบคีีรีีขัันธ์์ (กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง, ๒๕๖๔) และ (๓.๑๐) ป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง
โดยวิิธีีการปัักไม้้ไผ่่ชะลอความรุุนแรงของคลื่่น�  ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่� ๕ จัังหวััด คือื  จัังหวััดตราด จัันทบุุรีี สมุทุ รสงคราม เพชรบุุรีี 
และนครศรีีธรรมราช ระยะทางไม้้ไผ่่รวม ๑๑,๑๕๐ เมตร ได้้ดำำ�เนิินการปัักไม้้ไผ่่ชะลอความรุุนแรงของคลื่่น� แล้้ว ๖,๖๙๐ เมตร 
และ (๔) พััฒนาเทคโนโลยีีการจััดการพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง อาทิิ ระบบฐานข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�การเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลไทย
เพื่่�อการจััดการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่ง� ทะเลอย่่างยั่่ง� ยืืน และการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่ง� โดยวิิธีีการปััก
ไม้้ไผ่่ชะลอความรุุนแรงของคลื่่�นในชายฝั่่�งที่่�เป็็นหาดโคลนในพื้้�นที่่� ๓ จัังหวััด  (จัังหวััดเพชรบุุรีี สมุุทรปราการ และจัันทบุุรีี)
ระยะทางไม้้ไผ่่รวม ๑๕,๘๕๐ เมตร (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔)
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๕)

ขยะทะเล
(๑) บริิหารจััดการขยะทะเล โดยการจััดเก็็บขยะตกค้้างในระบบนิิเวศที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อย่่างมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน
จััดทำำ�มาตรการลดการใช้้ถุุงพลาสติิก เลิิกใช้้โฟมบรรจุุอาหาร และนำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้กัับจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล รวมทั้้�งสำำ�รวจและ
ศึึกษาเชิิงวิิชาการทั้้�งด้้านสถานการณ์์ขยะทะเล สาเหตุุและผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและทรััพยากร โดยเฉพาะสััตว์์ทะเล
หายาก รวมทั้้�งการวิิจััยด้้านไมโครพลาสติิก สำำ�หรัับกิิจกรรมเก็็บขยะทะเลแบบมีีส่่วนร่่วมได้้ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่� ๒๔ จัังหวััด
ชายทะเล รวมขยะที่่เ� ก็็บได้้ทั้้ง� สิ้้น� ๑๒๘,๕๖๓ ชิ้้�น น้ำำ��หนัักรวม ๑๑,๓๓๗ กิิโลกรััม  หรืือประมาณ ๑๑ ตััน (๒) ศึึกษาปริิมาณ
ขยะปากแม่่น้ำำ��บริิเวณอ่่าวไทยที่่�ไหลลงสู่่�ทะเลอ่่าวไทย ๙ แห่่ง ได้้แก่่ ปากแม่่น้ำำ��บางปะกง ปากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ปากแม่่น้ำำ��
ท่่าจีีน ปากแม่่น้ำ�ำ� แม่่กลอง ปากแม่่น้ำำ��บางตะบููน ปากทะเลสาบสงขลา ปากแม่่น้ำำ��ปัตต
ั านีี ปากแม่่น้ำำ��บางนรา และปากแม่่น้ำำ��
โกลก พบขยะประเภทพลาสติิกแผ่่นบาง (ถุุงแกง/ถุุงขนม/ถุุงอาหารสำำ�เร็็จรููป) มากที่่สุ� ด ร
ุ องลงมาเป็็นพลาสติิกแข็็ง และวััสดุุ
ผ้้าและไฟเบอร์์ ตามลำำ�ดัับ  พบกิิจกรรมชายฝั่่�งและการพัักผ่่อนก่่อให้้เกิิดขยะมากที่่�สุุด รองลงมาเป็็นกิิจกรรมการประมง
การเดิินเรืือ และกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการสููบ  (๓) ศึึกษาผลกระทบขยะทะเลต่่อระบบนิิเวศแนวปะการััง ทำำ�การศึึกษาทั้้�งหมด 
๓๘ สถานีี ผลการศึึกษาเบื้้�องต้้น หมู่่�เกาะสีีชัังและหมู่่�เกาะล้้าน พบขวดแก้้ว (ร้้อยละ ๑๘.๖) และขวดพลาสติิก (ร้้อยละ
๒๔.๐) มากที่่�สุุด ตามลำำ�ดัับ ส่่วนเกาะขี้้�ปลา (ระยอง) พบขยะส่่วนใหญ่่เป็็นเชืือกและเอ็็น และ (๔) ศึึกษาผลกระทบของ
ขยะทะเลต่่อระบบนิิเวศชายหาด ศึึกษาการเจริิญเติิบโต องค์์ประกอบเลืือด การเปลี่่�ยนแปลงทางเนื้้�อเยื่่�อวิิทยา การติิดเชื้้�อ
ปรสิิตและเชื้้�อแบคทีีเรีียของปููลมที่่�อาศััยอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน และ (๕) ศึึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่่อสััตว์์
ทะเลหายาก พบสััตว์์ทะเลหายากที่่�ได้้รัับกระทบจากขยะทะเล และศึึกษาวิิจัยั ไมโครพลาสติิกในน้ำำ�� ทะเล ศึึกษาประเภทและ
ปริิมาณของขยะไมโครพลาสติิกในตะกอนดิิน น้ำำ��ทะเล และสิ่่�งมีีชีีวิิต ตลอดแนวชายฝั่่�งประเทศไทย ๓๕ พื้้�นที่่� เก็็บรวบรวม
ตััวอย่่างไมโครพลาสติิก ๒ ครั้้�ง เพื่่�อเป็็นตััวแทนฤดููกาล รวมสถานีีสะสม ๑๕๔ สถานีี (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง,
๒๕๖๔)
๒.๖.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรประมง
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒๑.๙๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ พบแหล่่งหญ้้าทะเล ๑๐๔,๐๘๖ ไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๕.๑๒ ของพื้้�นที่่�มีีศัักยภาพ
เป็็นแหล่่งหญ้้าทะเล ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพความสมบููรณ์์ปานกลาง สำำ�หรัับแนวปะการัังมีีพื้้�นที่่�ประมาณ ๑๔๙,๐๒๕ ไร่่
ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพสมบููรณ์์ปานกลาง รองลงมา คืือ สถานภาพสมบููรณ์์ดีี  - ดีีมาก สำำ�หรัับสถานการณ์์ปะการัังฟอกขาว
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถืือว่่าไม่่รุุนแรง โดยรวมฝั่่�งทะเลอ่่าวไทย ปะการัังเกิิดการฟอกขาวระดัับปานกลาง ส่่วนในทะเลอัันดามััน
เกิิดปะการัังฟอกขาวในระดัับเล็็กน้้อย นอกจากนี้้� จากสถิิติิการเกยตื้้�นของสััตว์์ทะเลหายาก ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่่า มีีจำำ�นวน ๙๐๕ ตััว ประกอบด้้วย เต่่าทะเล ๖๑๐ ตััว โลมาและวาฬ ๒๘๓ ตััว และพะยููน ๑๒ ตััว โดยการเกยตื้้น� ของ
สััตว์ท์ ะเลหายากเพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนคงสภาพใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๑,๗๓๗,๐๒๐ ไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑๒.๙๓ ด้้านสถานการณ์์พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่่า มีีพื้้�นที่่�ประสบปััญหา
การกััดเซาะชายฝั่่�ง ๗๙๔.๓๗ กิิโลเมตร พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะแล้้ว ๗๐๒.๖๘ กิิโลเมตร เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ.
๒๕๖๑ ประมาณ ๖๕.๒๐ กิิโลเมตร และพื้้�นที่่ช� ายฝั่่ง� ที่่ไ� ม่่มีกี ารกััดเซาะ ระยะทาง ๒,๓๕๖.๗๖ กิิโลเมตร สำำ�หรัับปริมิ าณขยะ
ที่่ค� าดการณ์์ว่า่ ตกค้้างอยู่่�บริิเวณ ๒๓ จัังหวััดชายทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า อาจจะลงสู่่�ทะเลประมาณ ๓๔,๓๑๘ - ๕๑,๔๗๗ ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปริิมาณขยะทะเลที่่�เก็็บได้้ใน ๒๓ จัังหวััดชายทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีทั้้�งสิ้้�น ๑๒๘,๕๖๓ ชิ้้�น
หรืื อ ประมาณ ๑๑ ตัั น อย่่ า งไรก็็ ต าม ปริิ ม าณขยะทะเลลอยน้ำำ��ที่่� ไ หลผ่่ า นใน ๕ แม่่ น้ำำ��ส ายหลัั ก ลงสู่่�อ่่ า วไทยตอนบน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีทั้้�งสิ้้�น ๑,๐๓๕ ตััน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง โดยการการแก้้ไขปััญหา
การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม  (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU)
สำำ�รวจประเมิินสถานภาพทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาใช้้ในการบริิหารจััดการด้้านการอนุุรัักษ์์และ
ฟื้้น� ฟูู ป้อ้ งกัันรัักษาพื้้�นที่่คุ้้�ม
� ครองทางทะเลให้้คงความสมบููรณ์ข์ องระบบนิิเวศโดยนำำ�ระบบการลาดตระเวนเชิิงคุุณภาพทางทะเล
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มาใช้้ จัดทำ
ั ำ�มาตรการ/ร่่างประกาศ/กฎกระทรวง ๓๕ พื้้�นที่่� ๑๔,๓๓๐ ตารางกิิโลเมตร (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) เพื่่�อประกาศ
กำำ�หนดพื้้�นที่่คุ้้�ม
� ครองทางทะเลและชายฝั่่ง�  ดำำ�เนิินการกำำ�หนดพื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนอนุุรักั ษ์์ ตามมาตรา ๑๘ และกำำ�หนดมาตรการ
คุ้้�มครอง ตามมาตรา ๒๓ แห่่งพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมการบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจััดทำำ� 
(ร่่าง) กฎกระทรวงกำำ�หนดพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนอนุุรัักษ์์เป็็นรายจัังหวััด ดำำ�เนิินการปลููกป่่าชายเลน ดำำ�เนิินโครงการป่่าในเมืือง
“สวนป่่าประชารััฐ เพื่่�อความสุุขของคนไทย” ดำำ�เนิินการทวงคืืนผืืนป่่าชายเลน กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�ใช้้มาตรการในการป้้องกััน
การกััดเซาะชายฝั่่�ง และ (ร่่าง) กฎกระทรวงกํําหนดเขตพื้้�นที่่�ที่่�จะใช้้มาตรการในการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�ง ตามมาตรา
๒๑ แห่่งพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการบริิหารจััดการทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จััดทำำ�  (ร่่าง) กฎกระทรวง
สำำ�หรัับรัักษาพื้้�นที่่�สมดุุลที่่�ยัังไม่่มีีปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งออกเป็็นระบบหาด ๓๔ ระบบหาด (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) และ
จััดทำำ�  (ร่่าง) กฎกระทรวงกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�ใช้้มาตรการในการป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�งสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการก่่อสร้้าง
กำำ� แพงป้้ อ งกัั น คลื่่� น ริิ มช ายหาดและเขื่่� อ นป้้ อ งกัั น ตลิ่่� ง ริิ ม ทะเล พ.ศ. .... นอกจากนี้้� มีี ก ารป้้ อ งกัั น การกัั ด เซาะชายฝั่่� ง
โดยการก่่อสร้้างและปรัับปรุุงสิ่่�งป้้องกัันการกััดเซาะชายฝั่่�งติิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมโครงการกััดเซาะชายฝั่่�ง
พัั ฒ นาเทคโนโลยีีการจัั ด การพื้้� น ที่่� ช ายฝั่่� ง  รวมทั้้� ง จัั ด เก็็ บ ขยะตกค้้ า งในระบบนิิ เวศในพื้้� น ที่่� ๒๔ จัั ง หวัั ดช ายทะเล
ศึึกษาปริิมาณขยะปากแม่่น้ำำ��บริเิ วณอ่่าวไทยที่่ไ� หลลงสู่่�ทะเลอ่่าวไทย ๙ ปากแม่่น้ำำ�� และศึึกษาผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� จากขยะทะเล
ที่่�มีต่ี ่อทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (รููปที่่� ๒.๓๐)
ข้้อเสนอแนะ
๑) ทบทวนการกำำ�หนดมาตรฐานเครื่่�องมืือประมงให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
รวมถึึงการประมงที่่เ� ปลี่่ย� นไป เพื่่�อป้้องกัันและลดผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ต่่อแหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััยแนวปะการััง หญ้้าทะเล สััตว์ท์ ะเล
หายาก และสััตว์์ทะเลอื่่�น
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมประมง และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
๒) จััดทำำ� รวบรวม และจััดเก็็บระบบฐานข้้อมููลที่่จำ� ำ�เป็็นเกี่่ย� วกัับการสำำ�รวจพื้้�นที่่ จำ
� ำ�นวนพื้้�นที่่ ส
� าเหตุุการทำำ�ลาย
และลัักษณะความเสีียหายของแนวปะการััง รวมถึึงรููปแบบวิิธีีการฟื้้น� ฟููปะการัังในแต่่ละพื้้�นที่่อ� ย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อเพิ่่�มความสมบููรณ์์
ของแนวปะการัังและลดความเสีียหายของแนวปะการัังจากกิิจกรรมต่่างๆ
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
๓) ส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะชายฝั่่�งทะเล ให้้ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�
ความเข้้าใจที่่ถู� ูกต้้องในการแก้้ไขปััญหาการกััดเซาะได้้อย่่างเหมาะสมและคุ้้�มค่่า และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง กรมเจ้้าท่่า กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
และกรมส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รูปที่ ๒.๓๐ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน
- การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
- ความตองการอาหาร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- การพัฒนาพื้นที่ชายฝง และตะกอนที่
ลงสูทะเล
- การขนสงทางทะเล และการขุดลอกรองนํา้
- ศักยภาพในการทําประมงมากเกินระดับ
ที่เหมาะสม (Overcapacity)
- การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําให
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชายฝงลดลง

สถานการณ์ (State: S)
- ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง
เพิ่มขึ้น
- หญาทะเล มีสถานภาพคงที่ สวนใหญ
อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง
- แนวปะการัง มีสถานภาพคงที่ สวนใหญ
อยูในสถานภาพสมบูรณปานกลาง
- สัตวทะเลหายาก การวางไขเตาเพิ่มขึ้น
ประชากรโลมาและวาฬพบมากขึ้น
พะยูนพบนอยลง
- ปาชายเลนเพิม่ ขึน้ ปาชายหาดและปาพรุคงที่
- การกัดเซาะชายฝงรุนแรงนอยลง
- ขยะทะเลสวนใหญเปนถุงพลาสติก
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

การตอบสนอง (Response: R)
- แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(Illegal Unreportedand Unregulated
Fishing : IUU)
- สํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง และปองกันรักษาพื้นที่คุมครอง
ทางทะเลใหคงความสมบูรณของระบบนิเวศ
- จัดทํามาตรการ/รางประกาศ/กฎกระทรวง
๓๕ พื้นที่ ๑๔,๓๓๐ ตารางกิโลเมตร
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) เพื่อประกาศกําหนด
พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
- การอนุรักษและฟนฟูโดยการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชนชายฝง
- กําหนดเขตพื้นที่ใชมาตรการในการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง และกอสรางและปรับปรุง
สิ่งปองกันการกัดเซาะชายฝง
- กําหนดมาตรการคุม ครองตาม มาตรา ๑๘ ๒๐
และ ๒๒ ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ. ๒๕๕๘
- การอนุรักษและฟนฟูโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชนชายฝง

ผลกระทบ (Impact: I)
- ความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารทะเล
- การทองเที่ยวและรายไดของประชาชน
- แหลงสะสมของสารพิษและแหลงเชื้อโรค
- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง

๒.๗ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
๒.๗.๑ สถานการณ์์
ความหลากหลายด้้ า นระบบนิิ เวศในประเทศไทย จากการแบ่่ ง ระบบนิิ เวศตามสมัั ชช าภาคีีอนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ย
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ทั้้�ง ๗ ระบบนิิเวศ ได้้แก่่ ระบบนิิเวศเกษตร ระบบนิิเวศป่่าไม้้ ระบบนิิเวศทางทะเลและชายฝั่่�ง
ระบบนิิเวศเกาะ ระบบนิิเวศแหล่่งน้ำำ��ในแผ่่นดิิน ระบบนิิเวศแห้้งแล้้งและกึ่่�งชื้้�น และระบบนิิเวศภููเขา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระบบนิิเวศเกษตรและระบบนิิเวศป่่าไม้้ เป็็นระบบนิิเวศหลััก มีีพื้้น� ที่่คิ� ดิ เป็็นร้้อยละ ๕๕.๗๓ และร้้อยละ ๓๑.๖๘ ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศ
ตามลำำ�ดับ 
ั โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีพื้้น� ที่่ป่� า่ ชายเลนคงสภาพ ๑.๔๔ ล้้านไร่่ ป่า่ ชายหาดกระจายอยู่่�ตามชายหาด ทั้้�งฝั่่ง� อ่่าวไทย
และฝั่่�งอัันดามััน หญ้้าทะเล มีีพื้้�นที่่�รวมทั้้�งหมด ๑๐๔,๗๗๘ ไร่่ แนวปะการััง มีีพื้้�นที่่�รวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร่่ หรืือพื้้�นที่่�รวมกััน
คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๙๙ ของพื้้�นที่่�ประเทศ ระบบนิิเวศเกาะ มีีเกาะ จำำ�นวน ๙๓๖ แห่่ง กระจายอยู่่�ในฝั่่�งอ่่าวไทยและฝั่่�งทะเล
อัันดามััน มีีความยาวรอบเกาะรวมกัันทั้้ง� หมด ๓,๗๒๔.๓๒ กิิโลเมตร และพื้้�นที่่�รวมทั้้�งสิ้้น� ๑.๗ ล้้านไร่่ คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๕๓
ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศไทย ระบบนิิเวศแหล่่งน้ำำ��ในแผ่่นดิิน ครอบคลุุมพื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� � 
ำ� แหล่่งน้ำำ�� ไหล แหล่่งน้ำำ�นิ่่
� �ง พรุุ และป่่าบุ่่�งป่่าทาม 
คิิดเป็็นพื้้�นที่่�ประมาณ ๑๐.๙ ล้้านไร่่ (๑๗,๔๓๒ ตารางกิิโลเมตร) คิิดเป็็นร้้อยละ ๓.๔๐ ของพื้้�นที่่�ประเทศไทย ระบบนิิเวศ
แห้้งแล้้งและกึ่่ง� ชื้้น� พบในพื้้น� ที่่ภ� าคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย โดยมีีพื้้น� ที่่ปร
� ะมาณ ๖๕ ล้้านไร่่ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
๒๐.๒๗ ของพื้้น� ที่่ปร
� ะเทศไทย และระบบนิิเวศภููเขา มีีพื้้น� ที่่ภู� เู ขาประมาณ ๑๕๐,๓๒๒.๔๕ ตารางกิิโลเมตร หรืือ ๙๓,๙๕๑,๕๓๓ ไร่่
คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๙.๓๐ ของพื้้�นที่่�ประเทศ (กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง, ๒๕๖๔ และสำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑) สถานภาพความหลากหลายทางชีีวภาพด้้านพืืช
จากการศึึกษาและสำำ�รวจพรรณพืืชของโครงการพรรณพฤกษชาติิประเทศไทย (Flora of Thailand Project)
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนพรรณไม้้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ชนิิด  (ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาและสำำ�รวจ โดยจะแล้้วเสร็็จภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๗) คิิดเป็็นร้้อยละ ๓ ของพรรณไม้้ทั้้�งหมดในโลก
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบพืืชที่่�มีีท่่อลำำ�เลีียงไม่่ต่ำำ��กว่่า ๑๑,๐๐๐ ชนิิด ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามประมาณ ๙๙๑ ชนิิด 
ช่่วงปีี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ สำำ�รวจพบพืืชชนิดิ ใหม่่ของโลก (New Species) ในประเทศไทยประมาณ ๖๔ ชนิิด ดังั นี้้� พ.ศ. ๒๕๕๙
จำำ�นวน ๙ ชนิิด  พ.ศ. ๒๕๖๐ จำำ�นวน ๗ ชนิิด  พ.ศ. ๒๕๖๑ จำำ�นวน ๖ ชนิิด  พ.ศ. ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๑๙ ชนิิด  พ.ศ. ๒๕๖๓
จำำ�นวน ๑๖ ชนิิด  และ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๗ ชนิิด  ได้้แก่่ (๑) Curcuma lithophila Škorničk. & Soonthornk. (VU)
(๒) Curcuma rufostriata Škorničk. & Soonthornk. (VU) (๓) หนามแน่่ขาวอััมไพ Thunbergia amphaii Suwanph.,
K. Khamm., D. J. Middleton & Suddee (DD) (๔) Ilex depressifructu Pruesapan & Welzen (DD) (๕) พรหมพะงััน
Ilex phanganensis Pruesapan & Welzen (DD) (๖) ชาฤาษีีเขาใหญ่่ Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun
& Sungkaew (EN) และ (๗) ทลายเขาพููดจา Antheroporum puudjaae Mattapha & Tetsana (CR) (ตารางที่่� ๒.๓๔)
(กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สัตว์
ั ์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ตารางที่่� ๒.๓๔ จำำ�นวนพรรณพืืชและสถานภาพชนิิดพัันธุ์์�พืืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่่�ม

หน่่วย: ชนิิด

จำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคาม
ใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง

ใกล้้สููญพัันธุ์์�

มีีแนวโน้้มใกล้้สููญพัันธุ์์�

รวม

เฟิิร์์น [๑] (Pteridophytes)

๑

-

๑๕

๑๖

พืืชเมล็็ดเปลืือย [๒] (Gymnosperms)

๒

-

๗

๙

พืืชใบเลี้้�ยงเดี่่�ยว [๓] (Monocotyledons)

๑

๑๔๓

๒๗๗

๔๒๑

๒๖

๗๕

๔๔๔

๕๔๕

พืืชใบเลี้้�ยงคู่่� [๓] (Dicotyledons)
รวม
หมายเหตุุ:

๓๐

๒๑๘

๗๔๓

๙๙๑

Flora of Thailand Website
รวมชนิิดใหม่่ในสกุุล Cycas
[๓]
เพิ่่�มเติิมสกุุลและชนิิดใหม่่ที่�ตีีพิ
่ ิมพ์์ใน ๖ ปีีที่�ผ่่ ่านมา ข้้อมููลจากวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) และวารสารอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
อ้้างอิิงข้้อมููลเดิิมจาก Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2017
ที่่�มา: กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  (๒๕๖๔)
[๑]
[๒]

๒)

สถานภาพความหลากหลายทางชีีวภาพด้้านสััตว์์
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบชนิิดพันั ธุ์์�สััตว์ใ์ นประเทศไทย ๕,๐๐๕ ชนิิด  เพิ่่�มขึ้้น� ๒๗๔ ชนิิด  จากเดิิมใน พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่่�มีีจำำ�นวน ๔,๗๓๑ ชนิิด  แบ่่งออกเป็็น สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม ๓๔๕ ชนิิด  นก ๑,๐๗๕ ชนิิด สััตว์์เลื้้�อยคลาน ๔๖๑ ชนิิด 
สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก ๑๘๔ ชนิิด  และปลา ๒,๙๔๐ ชนิิด  และพบว่่ามีีชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าถููกคุุกคาม (Threatened
Species) ซึ่่�งประกอบด้้วย ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ในสถานภาพใกล้้สููญพัันธ์์อย่่างยิ่่�ง (Critically Endangered) ใกล้้สููญพัันธุ์์� 
(Endangered) และมีีแนวโน้้มใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� (Vulnerable) จำำ�นวน ๖๗๖ ชนิิด ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� ๑๐๗ ชนิิด จากเดิิมใน พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่่�มีีจำำ�นวน ๕๖๙ ชนิิด  (ตารางที่่� ๒.๓๕ และรููปที่่� ๒.๓๑) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม,
๒๕๖๔)
นอกจากนี้้� ได้้มีกี ารสำำ�รวจพบสััตว์ชนิ
์ ดิ ใหม่่ของโลก (New Species) ในประเทศไทย ๒ ชนิิด  ได้้แก่่ ผึ้้ง� หยาด
อำำ�พัันภููจอง (Anthidiellum phuchongensis) และผึ้้�งกาเหว่่า ซึ่่�งเป็็นปรสิิตของตััวอ่่อน (Stelis flavofuscinular)
(สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔)
168 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ตารางที่่� ๒.๓๕ สััตว์์ป่่าที่่�ได้้รัับการประเมิินสถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่่วย: ชนิิด

จำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีการประเมิินสถานภาพการถููกคุุกคาม
สััตว์์ป่่า

สััตว์์เลี้้�ยงลููก
ด้้วยนม

จำำ�นวน
สููญพัันธุ์์�
ชนิิดพัันธุ์์�
สููญพัันธุ์์�
ใน
ในไทย
ธรรมชาติิ

สถานภาพชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคาม
ใกล้้
สููญพัันธุ์์�
อย่่างยิ่่�ง

ใกล้้ มีีแนวโน้้ม
สููญ
ใกล้้
พัันธุ์์� สููญพัันธุ์์�

ใกล้้
ถููก
รวม
คุุกคาม

กลุ่่�ม
รวม
ที่่�เป็็น ข้้อมูลู ไม่่
ชนิิดพัันธุ์์�
กัังวล เพีียงพอ
ที่่�ประเมิิน
น้้อยที่่�สุุด

๓๔๕

๔

-

๑๙

๓๙

๖๔

๑๒๒

๓๔

๑๕๐

๓๕

๓๔๕

๑,๐๗๕

๓

๓

๕๒

๕๙

๗๘

๑๘๙

๑๓๘

๗๒๗

๕

๑,๐๗๕

สััตว์์เลื้้�อยคลาน

๔๖๑

-

๑

๑๗

๑๗

๑๗

๕๑

๕๙

๓๑๕

๓๔

๔๖๑

สััตว์ส์ ะเทิินน้ำำ��
สะเทิินบก

๑๘๔

-

-

-

๔

๑๕

๑๙

๒๐

๑๓๓

๓๒

๑๘๔

๒,๙๔๐

๕

๑

๕๓

๗๒

๑๗๐

๒๙๕

๙๓

๑,๕๐๒

๑,๐๔๔

๒,๙๔๐

นก

ปลา
รวม

๕,๐๐๕

๑๒

๕

๑๔๑

๑๙๑

๓๔๔

๖๗๖

๓๔๔

๒,๘๒๗

๑,๑๕๐

๕,๐๐๕

หมายเหตุุ: -

สููญพัันธุ์์� (Extinct: EX) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่สู่� ูญพัันธุ์์�ไปแล้้ว โดยมีีหลัักฐานที่่น่� ่าเชื่่�อถืือเกี่่�ยวกัับการตายของชนิิดพัันธุ์์�นี้้�ตััวสุุดท้้าย
สููญพัันธุ์์�ในธรรมชาติิ (Extinct in the Wild: EW) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ไม่่มีีรายงานว่่า พบอาศััยอยู่่�ในถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิ
ใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง (Critically Endangered: CR) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการสููญพัันธุ์์�จากพื้้�นที่่�ธรรมชาติิในขณะนี้้�
ใกล้้สููญพัันธุ์์� (Endangered: EN) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในภาวะอัันตรายที่่�ใกล้้จะสููญพัันธุ์์�ไปจากโลกหรืือสููญพัันธุ์์�ไปจากแหล่่งที่่�
มีีการกระจายพัันธุ์์�อยู่่� ถ้้าปััจจััยต่่างๆ ที่่�เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดการสููญพัันธุ์์�ยัังดำำ�เนิินต่่อไป
- มีีแนวโน้้มใกล้้สููญพัันธุ์์� (Vulnerable: VU) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เข้้าสู่่�ภาวะใกล้้สููญพัันธุ์์�ในอนาคตอัันใกล้้ ถ้้ายัังคงมีีปััจจััยต่่างๆ อัันเป็็น
สาเหตุุให้้ชนิิดพัันธุ์์�นั้้�นสููญพัันธุ์์�
- ใกล้้ถููกคุุกคาม (Near Threatened: NT) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีแนวโน้้มอาจถููกคุุกคามในอนาคตอัันใกล้้ เนื่่�องจากปััจจััยต่่างๆ ยัังไม่่มีี
ผลกระทบมาก
- กลุ่่�มที่่�เป็็นกัังวลน้้อยที่่�สุุด  (Least Concern: LC) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในกลุ่่�มใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�ง ใกล้้สููญพัันธุ์์� มีีแนวโน้้ม
ใกล้้สููญพัันธุ์์� หรืือกลุ่่�มใกล้้ถููกคุุกคาม
- ข้้อมููลไม่่เพีียงพอ (Data Deficient: DD) หมายถึึง ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีข้้อมููลไม่่เพีียงพอที่่�จะวิิเคราะห์์ถึึงความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�โดยตรง
หรืือโดยอ้้อม ชนิิดพัันธุ์์�กลุ่่�มนี้้�มีีความจำำ�เป็็นต่่อการจััดหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากการศึึกษาวิิจััยในอนาคต
ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รููปที่่� ๒.๓๑ จำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าที่่ถู� ูกคุุกคาม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓
จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม (ชนิด)

๘๐๐
๗๐๐

๖๗๖

๖๐๐

๕๕๕

๕๐๐

๕๖๙

๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๑๑๘

๑๒๓

๑๒๒

๑๖๘

๐
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม

๒๐๒ ๒๐๘

๑๗๑ ๑๘๙

นก

๔๙ ๔๙ ๕๑

๑๘ ๑๘ ๑๙

สัตวเลื้อยคลาน

สัตวสะเทินนํ้า
สะเทินบก

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๙๕

ปลา

ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ทั้งหมด

พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๒๕๖๔)

ดััดแปลงจาก Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2015)

๓)

ถิ่่�นที่่อยู่่�อ
� าศััย
พื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� � ปร
�ำ ะกอบด้้วย ป่่าชายเลน ป่่าพรุุ หนอง บึึง สนุ่่�น ทะเลสาบ และแม่่น้ำ� 
�ำ กระจััดกระจายทั่่�วประเทศ
โดยเป็็นถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยของพืืชและสััตว์์หลายชนิิดพัันธ์ุุ� สำำ�หรัับประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ รวมพื้้�นที่่�
ประมาณ ๒๒,๘๘๕,๑๐๐ ไร่่ คิดิ เป็็นร้้อยละ ๗.๕ ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศ ประเทศไทยเข้้าเป็็นภาคีีอนุุสัญ
ั ญาแรมซาร์์หรืืออนุุสัญ
ั ญา
ว่่าด้้วยพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��เป็็นลำำ�ดัับที่่� ๑๑๐ มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� ๑๓ กัันยายน ๒๕๔๑ และมีีพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็น
แรมซาร์์ไซต์์ (Ramsar Site) จำำ�นวน ๑๕ แห่่ง๑๙ โดยเมื่่�อวัันที่่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แม่่น้ำำ��สงครามตอนล่่าง จัังหวััด
นครพนม เนื้้�อที่่� ๕,๕๐๔.๕ เฮกตาร์์ ได้้รัับการรัับรองการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นแรมซาร์์ไซต์์แห่่งที่่� ๑๕ ของประเทศไทย ลำำ�ดัับที่่�
๒,๔๒๐ ของโลก นอกจากนี้้� ยัังมีีพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับนานาชาติิ ๖๙ แห่่ง พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับชาติิ
๔๗ แห่่ง พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับท้้องถิ่่�น ๑๙,๒๙๕ แห่่ง และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�สมควรได้้รัับการคุ้้�มครองและฟื้้�นฟูู
๒๘แห่่ง (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๓) นอกจากนี้้� ระบบนิิเวศป่่าไม้้ เป็็นนิิเวศหลััก
ที่่�มีีสำำ�คััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต  โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ของประเทศไทยมีีแนวโน้้มลดลง คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๓.๒๑ ของพื้้�นที่่�
ประเทศ และใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงเหลืือร้้อยละ ๓๑.๕๘ ของพื้้�นที่่�ประเทศ ระบบนิิเวศป่่าไม้้มีีความสััมพัันธ์์ต่่อระบบนิิเวศ
ภููเขา ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููง มีีความเปราะบาง และเสื่่�อมสภาพง่่าย โดยประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ภููเขา
คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๙.๓ ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศ กระจายอยู่่�ตามภููมิภิ าคต่่างๆ ของประเทศ ทั้้�งระบบนิิเวศป่่าไม้้และระบบนิิเวศภููเขา
มีีความสำำ�คััญในการเป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร แหล่่งผลิิตอาหารป่่า ไม้้ซุุงหรืือเส้้นใย เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล แหล่่งพัันธุุกรรม
๑๗

พื้้�นที่่�ชุุมน้ำำ��ที่่�ไดขึ้้�นทะเบีียนเปนแรมซารไซต (Ramsar Site) จํํานวน ๑๕ แห่ง แบงเปน (๑) อยูู่ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ เชน อุุทยานแห่งชาติิ
เขตห้ามล่าสััตวปา จํํานวน ๙ แห่ง ไดแก (๑.๑) พรุุควนขี้้�เสี้้�ยน ในเขตห้ามล่าสััตวปาทะเลน้อย จัังหวััดพััทลุุง (๑.๒) เขตห้ามล่าสััตวปา
บึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ (๑.๓) เขตห้ามล่าสััตวปาหนองบงคาย จัังหวััดเชีียงราย (๑.๔) เขตรัักษาพัันธุุสััตวปาเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี (พรุุโตะแดง) จัังหวััดนราธิิวาส (๑.๕) อุุทยานแห่งชาติิหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสััตวปาหมููเ่ กาะ
ลิิบง - ปากนํ้้�าตรััง จัังหวััดตรััง (๑.๖) อุุทยาน แห่งชาติิแหลมสน - ปากแมน้ำำ��กระบุุรีี - ปากคลองกะเปอร จัังหวััดระนอง (๑.๗) อุุทยานแห่งชาติิ
หมูู่เกาะอ่างทอง จัังหวััดสุุราษฎรธานีี (๑.๘) อุุทยานแห่งชาติิอ่าวพัังงา จัังหวััดพัังงา และ (๑.๙) อุุทยานแห่งชาติิเขาสามรอยยอด จัังหวััด
ประจวบคีีรีีขัันธ (๒) อยูู่ในพื้้�นที่่�ชุุมชน และ/หรืือที่่�สาธารณะ รวม ๖ แห่ง ไดแก (๒.๑) ดอนหอยหลอด จัังหวััดสมุุทรสงคราม (๒.๒)
ปากแมน้ำำ��กระบี่่ จั
� งั หวััดกระบี่่� (๒.๓) กุุดทิงิ  จัังหวััดบึงึ กาฬ (๒.๔) เกาะกระ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช (๒.๕) เกาะระ เกาะพระทอง จัังหวััด
พัังงา และ (๒.๖) แมน้ำำ��สงครามตอนล่าง จัังหวััดนครพนม
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และสารสกััดชีีวเคมีี บริิการด้้านการควบคุุมคุุณภาพอากาศ สภาพภููมิิอากาศ สมดุุลของน้ำำ��  การพัังทลายของดิิน การแพร่่
ละอองเรณูู และภััยธรรมชาติิ บริิการด้้านวััฒนธรรม ด้้านนัันทนาการและการท่่องเที่่�ยว (สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๔) ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น
ประเทศไทยมีีชนิิดพันั ธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� อยู่่�มากกว่่า ๓,๕๐๐ ชนิิดพันั ธ์ุุ�ต่า่ งถิ่่น� ส่่วนใหญ่่ถูกู นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในการเกษตร 
การเพาะเลี้้� ย ง เป็็ น สัั ตว์์ เ ลี้้� ย งและไม้้ ปร ะดัั บ ร วมทั้้� ง การเก็็ บร วบรวมไว้้ ใ นสวนสัั ตว์์ แ ละสวนพฤกษศาสตร์์ บ างชนิิ ด
แพร่่ ร ะบาดข้้ า มพรมแดนผ่่ า นทางประเทศเพื่่� อ นบ้้ า น และติิ ดม ากัั บ ยานพาหนะ การเดิิ น ทาง การขนส่่ ง สิิ น ค้้ า
และการท่่องเที่่ย� ว รวมทั้้�งการเข้้ามาทางน้ำำ��อับั เฉาของเรืือ โดยบางชนิิดสามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้ดีีในสภาพธรรมชาติิและกลายเป็็นพืืช
และสััตว์ที่์ มี่� คี วามสำำ�คัญ
ั ทางเศรษฐกิิจ ในขณะที่่บ� างชนิิดเข้้ามาแล้้วสามารถตั้้�งถิ่่น� ฐานและมีกี ารแพร่่กระจายได้้ดีีในธรรมชาติิ
จนกลายเป็็นชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่รุ� กุ ราน ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีวี ภาพ และก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ
อย่่างมาก หากไม่่มีีระบบการจััดการป้้องกัันและควบคุุมอย่่างทัันท่่วงทีี
มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๑ เห็็นชอบมาตรการป้้องกััน ควบคุุม  และกำำ�จััดชนิิดพัันธุ์์�
ต่่างถิ่่�น เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินการป้้องกััน ควบคุุม กำำ�จััด  เฝ้้าระวััง และติิดตาม
ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานเข้้ามาแล้้วและยัังไม่่ได้้เข้้ามาในประเทศไทยอย่่างเป็็นระบบ ประกอบด้้วยมาตรการ ๕ ด้้าน
รวมทั้้�งมีีแนวทางปฏิิบััติิ จำำ�นวน ๒๒ เรื่่�อง โดยประเทศไทยมีีทะเบีียนรายการชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�ควรป้้องกััน ควบคุุม
และกำำ�จัด จำ
ั ำ�นวน ๓๒๓ ชนิิด ซึ่ง่� แบ่่งตามสถานภาพการรุุกรานออกเป็็น ๔ ทะเบีียนรายการ ได้้แก่่ ทะเบีียนรายการ ๑ ชนิิดพันั ธุ์์�
ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานแล้้ว ๑๓๘ ชนิิด  เป็็นชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานที่่�มีีการส่่งเสริิมให้้ใช้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจะต้้องมีีมาตรการ
ป้้องกัันเฉพาะ จำำ�นวน ๑๖ ชนิิด  ทะเบีียนรายการ ๒ ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�มีีแนวโน้้มรุุกราน จำำ�นวน ๕๘ ชนิิด  โดยเป็็น
ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานที่่�มีีการส่่งเสริิมให้้ใช้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจะต้้องมีีมาตรการป้้องกัันเฉพาะ จำำ�นวน ๑๕ ชนิิด 
ทะเบีียนรายการ ๓ ชนิิดพันั ธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� ที่่มี� ีประวััติว่ิ า่ รุุกรานแล้้วในประเทศอื่่น� แต่่ยังั ไม่่รุกุ รานในประเทศไทย จำำ�นวน ๔๕ ชนิิด 
โดยเป็็นชนิิดพันั ธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� ที่่รุ� กุ รานที่่มี� กี ารส่่งเสริิมให้้ใช้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจะต้้องมีีมาตรการป้้องกัันเฉพาะ จำำ�นวน ๔ ชนิิด 
และทะเบีียนรายการ ๔ ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่รุ� ุกรานที่่ยั� ังไม่่เข้้ามาในประเทศไทย จำำ�นวน ๘๒ ชนิิด
นอกจากนี้้� การจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของชนิิ ดพัั น ธุ์์�ต่่ า งถิ่่� น ที่่� รุุ ก ราน เส้้ น ทางการแพร่่ ร ะบาด
และการจััดทำ�ำ แนวทางการควบคุุมหรืือกำำ�จัดชนิ
ั ดพั
ิ นั ธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� ที่่มี� ีลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั สููง รวม ๒๓ ชนิิด เป็็นชนิิดพันั ธุ์์�สัตว์
ั ต่์ า่ งถิ่่น�  จำำ�นวน
๑๒ ชนิิด ได้้แก่่ ไส้้เดืือนฝอยรากปม แมงมุุมแม่่หม้้ายสีีน้ำำ��ตาล หอยทากยัักษ์์แอฟริิกา หอยเชอรี่่� หอยเชอรี่่ยั� กั ษ์์ ปลากดเกราะ
หรืือปลาซัักเกอร์์ ในสกุุล Hypostomus, Liposarcus และ Pterygoplichthys ปลาหมอคางดำำ� ปลาหมอมายััน เต่่าแก้้มแดง
และหนููท่่อ เป็็นชนิิดพัันธุ์์�พืืชต่่างถิ่่�น จำำ�นวน ๑๑ ชนิิด  ได้้แก่่ ไมยราบยัักษ์์ หญ้้าขจรจบดอกเล็็ก หญ้้าขจรจบดอกใหญ่่
หญ้้าขจรจบดอกเหลืือง ผัักตบชวา จอกหููหนููยัักษ์์ กระถิินหางกระรอก ขี้้�ไก่่ย่่าน สาบหมา กกช้้าง และธููปฤาษีี (สำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๕) จุุลิินทรีีย์์
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยค้้นพบจุุลิินทรีีย์์ชนิิดใหม่่ของโลก จำำ�นวน ๑๒ ชนิิด  ได้้แก่่ Chitinophaga
oryzae, Donghicola mangrovi, Gordonia asplenii, Micromonospora veneta, Nonomuraea antri,
Nonomuraea montanisoli, Paeniglutamicibacter terrestris, Pseudonocardia acidicola, Streptomyces
acidicola, Streptomyces adelaidensis, Streptomyces coffeae และ Streptomyces musisoli (สำำ�นัักงานพััฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ, ๒๕๖๔)

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๒.๗.๒ ผลกระทบ
การบุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ การลัักลอบเก็็บของป่่า การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การล่่าสััตว์์ป่่าเพื่่�อการบริิโภคและการค้้า
ผิิดกฎหมาย การรุุกรานของชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น รวมทั้้�งการกััดเซาะชายฝั่่�ง และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งพบว่่า
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในเขตพื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิและพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ถููกบุุกรุุกรวม ๑๕,๐๖๗.๑๕ ไร่่ สำำ�หรัับ
การกััดเซาะชายฝั่่�ง พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลถููกกััดเซาะ ๗๙๔.๓๗ กิิโลเมตร สถานการณ์์ดัังกล่่าวเป็็นภััย
คุุกคามที่่�สำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศไทย ทั้้�งความหลากหลายทางพัันธุุกรรม และ
ชนิิดพัันธุ์์� รวมทั้้�งชนิิดพัันธุ์์�พืืชและสััตว์์พื้้�นเมืือง ตลอดจนส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศ
๒.๗.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านความหลากหลายทางชีวี ภาพ ดัังนี้้�
๑) การพััฒนากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๑.๑) ประเทศไทยได้้จัดทำ
ั ำ�  (ร่่าง) พระราชบััญญััติคิ วามหลากหลายทางชีีวภาพ พ.ศ. .... เพื่่�อเป็็นกฎหมาย
กลางสำำ�หรัับบริหิ ารจััดการความหลากหลายทางชีวี ภาพของประเทศให้้เป็็นเอกภาพและครอบคลุุมการส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ
การอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน โดยยกระดัับ  เสริิม  หรืือเติิมเต็็มช่่องว่่างของ
การบัังคัับใช้้กฎหมายเฉพาะที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน และเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การบููรณาการความหลากหลายทางชีีวภาพ
เข้้าสู่่�นโยบายของภาคส่่วนต่่างๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการรองรัับการพััฒนาเศรษฐกิิจจากฐานชีวี ภาพ และการขัับเคลื่่อ� นวาระแห่่งชาติิ
เรื่่�องการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio - Circular - Green Economy: BCG
Model) ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม โดยมีีสาระสำำ�คััญครอบคลุุมการเสริิมสร้้างสมรรถนะและแรงจููงใจ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการมีี
ส่่ ว นร่่ ว มของประชาชนและชุุ มช นท้้ อ งถิ่่� น ในการอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละใช้้ ปร ะโยชน์์ ค วามหลากหลายทางชีี ว ภาพอย่่ า งยั่่� ง ยืื น
การแบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างยุุติิธรรมและเท่่าเทีียม การป้้องกัันและลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ทั้้�งจาก
ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานและสิ่่�งมีีชีีวิิตดััดแปลงพัันธุุกรรม ตลอดจนการป้้องกััน เยีียวยา หรืือแก้้ไขในกรณีีที่่�เกิิดผลกระทบ
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศ ซึ่่�งผ่่านกระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็น ตามมาตรา ๗๗ ของรััฐธรรมนููญแห่่ง
ราชอาณาจัักรไทย และอยู่่�ระหว่่างขั้้น� ตอนการเสนอเรื่่อ� ง (ร่่าง) พระราชบััญญััติฯิ เข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาของคณะรััฐมนตรีี 
เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในหลัักการของ (ร่่าง) พระราชบััญญััติิฯ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒) การดำำ�เนิินการตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพและข้้อตกลงระหว่่างประเทศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
๒.๑) อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)
ในการประชุุมสุุดยอดว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ (Summit on Biodiversity) เมื่่�อวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓
เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนของการดำำ�เนิินการในระดัับสููงสุุด  การสนัับสนุุนกระบวนการจััดทำำ�กรอบงานความ
หลากหลายทางชีีวภาพของโลกหลััง ค.ศ. ๒๐๒๐ วาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ความ
หลากหลายทางชีวี ภาพใน ค.ศ. ๒๐๕๐ นอกจากนี้้� ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� น Bio - Circular - Green Economy
model (BCG - model) โดยมุ่่�งหวัังให้้กระจายรายได้้อย่่างเป็็นธรรม ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ
และส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�กัับธรรมชาติิที่่�ดีีขึ้้�น (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒.๒) อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยพื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� ำ��  (Ramsar Convention) ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการ
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ (แรมซาร์์ไซต์์) และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ ดัังนี้้� (๑) การขึ้้�น
ทะเบีียนพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการแล้้วจำำ�นวน ๑๕ พื้้�นที่่� (๒) การปรัับปรุุงทะเบีียน
รายนามพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ และมาตรการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��  พร้้อมปรัับปรุงุ ขอบเขตพื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� � 
�ำ เพื่่�อให้้
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำ��ำ ของประเทศไทยเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ตลอดจน
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��อย่่างชาญฉลาดและยั่่�งยืืนแก่่ภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อเตรีียมการสำำ�หรัับการเสนอเป็็นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศ และขึ้้�นทะเบีียนเป็็นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญ
ระหว่่างประเทศ (๓) การจััดทำำ�รายงานแห่่งชาติิ (National Report) ภายใต้้อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยพื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� ำ��  เพื่่�อใช้้ในการจััดทำำ�
นโยบายและแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านพื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� ำ��ในระดัับสากล เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นและการอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (๔) การจััดทำำ�คู่่�มืือการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วม โดยการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานการศึึกษา
สถานภาพพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��  การจััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่่วม การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน บทเรีียน
ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน และการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและความตระหนัักในพื้้�นที่่� เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ในการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��อย่่างชาญฉลาด และ (๕) การจััดทำำ�แนวทางการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีี
ความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานด้้านการอนุุรัักษ์์ คุ้้�มครอง ฟื้้�นฟูู และใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�
ชุ่่�มน้ำำ�� ของหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการกำำ�กัั บดูู แ ลพื้้� น ที่่� ชุ่่�มน้ำำ��ที่�เ่ ป็็นแรมซาร์์ไซต์์ ให้้ดำ�ร
ำ งการให้้บริิการทางนิิเวศได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒.๓) พิิธีีสารนาโงยาว่่าด้้วยการเข้้าถึึงทรััพยากรพัันธุุกรรมและการแบ่่งปัันผลประโยชน์์จากการใช้้ทรััพยากร
พัันธุุกรรมอย่่างเท่่าเทีียมและยุุติิธรรม โดยในเวทีีระดัับโลกได้้ผนวกประเด็็นเรื่่�องการเข้้าถึึงและแบ่่งปัันผลประโยชน์์ ไว้้เป็็น
เป้้าประสงค์์และเป้้าหมายของกรอบงานฯ ดัังนั้้�น ประเทศไทยจึึงต้้องเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับรองรัับการดำำ�เนิินงานในอนาคต
ที่่�สอดคล้้องกัับประชาคมโลกด้้วย ดัังนั้้�น การเตรีียมการสำำ�หรัับเข้้าร่่วมพิิธีีสารนาโงยาฯ จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อยกระดัับ
การดำำ�เนิินงานภายในประเทศบนพื้้�นฐานของเครื่่�องมืือ/กลไกที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันและปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม  (พรบ.คุ้้�มครองพัันธุ์์�พืืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พรบ.คุ้้�มครองและส่่งเสริิมภููมิิปััญญาการแพทย์์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบีียบ กอช. ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีการในการเข้้าถึึงทรััพยากรชีีวภาพและการได้้รัับผลประโยชน์์ตอบแทนจากทรััพยากรชีีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็็นต้้น)
ทั้้�งในระดัับนโยบายและการดำำ�เนิินงานในระดัับท้้องถิ่่�นและประชาคมนัักวิิจััย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของประเทศไทย
สำำ�หรัับการเจรจาต่่อรองเรื่่�องการเข้้าถึึงและแบ่่งปัันผลประโยชน์์ในเวทีีระหว่่างประเทศในอนาคต (สำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๓) การดำำ�เนิินงานตามกรอบอาเซีียน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้ดำำ�เนิินการ ได้้แก่่ (๑) การพิิจารณาเสนอต่่อรััฐมนตรีีอาเซีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ให้้อนุุมััติิ
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นอุุทยานมรดกอาเซีียนลำำ�ดัับที่่� ๕๐ (๒) ดำำ�เนิินโครงการ Biodiversity
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์
และการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพในภููมิิภาคอาเซีียน ในช่่วงขยายระยะเวลา เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด  19 (๓) จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง แนวทางการบููรณาการความหลากหลายทางชีีวภาพกัับภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� ๒๘ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กรุุงเทพมหานคร และ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อรวมรวมนโยบายและแผน
การดำำ�เนิินงานของประเทศไทยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกับั การบููรณาการความหลากหลายทางชีีวภาพเข้้าสู่่�ภาคการเกษตร (๔) ดำำ�เนิิน
โครงการศึึกษาจััดทำำ�แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีและตััวชี้้�วััดความหลากหลายทางชีีวภาพในภาคการเกษตร โดยเน้้นการหาแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีในการทำำ�นาข้้าวและตััวชี้้�วััดความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สามารถประเมิินได้้ว่่าการทำำ�นาข้้าวนั้้�นสอดคล้้องกัับ
การอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจะนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานโครงการฯ ในเวทีีอาเซีียน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) เสนอพื้้�นที่่�ในการเข้้าร่่วมโครงการ Improving Biodiversity Conservation of Wetlands and
Migratory Waterbirds in the ASEAN Region - Phase II (JAIF) จำำ�นวน ๒ แห่่ง ได้้แก่่ เขตห้้ามล่่าสััตว์ป่์ า่ อ่่างเก็็บน้ำ�ห้
�ำ ว้ ยจระเข้้
มาก - เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่าอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยตลาด - เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่าอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยสนามบิิน จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ และศููนย์์ศึึกษา
ธรรมชาติิบางปูู จัังหวััดสมุุทรปราการ เพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถนะเจ้้าหน้้าที่่�ในด้้านการสื่่�อสารและสร้้างความตระหนัักให้้กัับ
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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สาธารณชน และ (๖) การทบทวนโครงสร้้ างองค์์ กรของศูู นย์์ อาเซีียนว่่ าด้้ วยความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่�อขยาย
การดำำ�เนิินงานของศููนย์์อาเซีียนฯ ให้้ครอบคลุุมการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพทางบกและทางทะเล ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ
ร่่างยุุทธศาสตร์์อาเซีียนด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม,
๒๕๖๔)
๒.๗.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพใน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีพืืชที่่�มีีท่อลำำ�เลีียงไมต่ำำ��กว่า ๑๑,๐๐๐ ชนิิด 
มีีชนิิดพัันธุุที่่�ถููกคุุกคามประมาณ ๙๙๑ ชนิิด  และสำำ�รวจพบพืืชชนิิดพัันธุ์์�ใหม่่ของโลกในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๔
พบจำำ�นวน ๗ ชนิิด  จากเดิิมใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบจำำ�นวน ๑๖ ชนิิด  (ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ รวมทั้้�งสิ้้�น ๖๔ ชนิิด)
สำำ�หรัับชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๕,๐๐๕ ชนิิด  เพิ่่�มขึ้้�น ๒๗๔ ชนิิด  จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีีชนิิด
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าที่่�ถููกคุุกคาม ๖๗๖ ชนิิด  เพิ่่�มขึ้้�น ๑๐๗ ชนิิด  จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��พบกระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ
คิิดเป็็นร้้อยละ ๗.๕ ของพื้้�นที่่ปร
� ะเทศ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้้�นที่่ชุ่่�มน้ำ
� ำ��แม่่น้ำำ��สงครามตอนล่่าง จัังหวััดนครพนม ได้้ขึ้้น� ทะเบีียน
เป็็นแรมซาร์์ไซต์์ แห่่งที่่� ๑๕ ของประเทศไทย ลำำ�ดัับที่่� ๒,๔๒๐ ของโลก สำำ�หรัับชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�ควรป้้องกััน ควบคุุม  และ
กำำ�จัด 
ั ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๓๒๓ ชนิิด โดยหลายชนิิดเป็็นชนิิดพันั ธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� ที่่รุ� กุ รานที่่มี� กี ารส่่งเสริิมให้้ใช้้ประโยชน์์
ทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งต้้องมีีมาตรการป้้องกัันเฉพาะที่่�รััดกุุมเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการแพร่่กระจายเข้้าไปในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ และป้้องกััน
การปล่่อยสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ นอกจากนี้้� ประเทศไทยได้้ค้น้ พบจุุลินิ ทรีีย์์ชนิดิ ใหม่่ของโลกใน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๑๒ ชนิิด
ประเทศไทยได้้ ดำ�ำ เนิิ น การจัั ดทำ� 
ำ (ร่่ า ง) พระราชบัั ญ ญัั ติิ ค วา มหลากหลาย ทางชีี วภาพ พ.ศ. ....
เพื่่� อ เป็็ น กฎหมายกลางสำำ� หรัั บบริิ ห ารจัั ด การความหลากหลายทางชีี ว ภาพของประเทศให้้ เ ป็็ น เอกภาพและ
ครอบคลุุมการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน พััฒนา
ระบบคลัังข้้อมููลความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศไทย เพื่่�อเชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายและบริิการข้้อมููลความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ ดำำ�เนิินการตามแผนการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ และอนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ข้้อตกลงระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ การจััดทำำ�กรอบงานความหลากหลายทางชีีวภาพของโลกหลััง ค.ศ. ๒๐๒๐
วาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ความหลากหลายทางชีีวภาพใน ค.ศ. ๒๐๕๐ การดำำ�เนิินการ
ขึ้้�นทะเบีียนพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ (แรมซาร์์ไซต์์) การปรัับปรุุงทะเบีียนรายนามพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำ� 
�ำ การจััดทำ�ำ
คู่่�มืือและแนวทางการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำ�ที่
�ำ �มี่ ีความสำำ�คััญระหว่่างประเทศ (แรมซาร์์ไซต์์) สำำ�หรัับพิิธีีสารคาร์์ตาเฮนาว่่า
ด้้วยความปลอดภััยทางชีีวภาพ จััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิความหลากหลายทางชีีวภาพ พ.ศ. .... รวมทั้้�งจััดทำำ�และพััฒนา
เว็็บไซต์์ด้้านความปลอดภััยทางชีีวภาพระดัับประเทศไทย และจััดทำำ�  (ร่่าง) พระราชบััญญััติิความหลากหลายทางชีีวภาพ
พ.ศ. .... เพื่่�อกำำ�หนดกลไกในการเข้้าถึึงและการแบ่่งปัันผลประโยชน์์จากทรััพยากรพัันธุุกรรมอย่่างยุุติิธรรมและเท่่าเทีียม 
(รููปที่่� ๒.๓๒)
ข้้อเสนอแนะ
๑) เร่่งรััดการจััดทำำ�ร่า่ งพระราชบััญญััติคิ วามหลากหลายทางชีวี ภาพ พ.ศ. .... เพื่่�อให้้มีกี ฎหมายกลางในการบริิหาร
จััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมป่่าไม้้
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  และสำำ�นัักงานพััฒนาเศรษฐกิิจจากฐานชีวี ภาพ (องค์์การมหาชน)
๒) สร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากกิิจกรรมของ
มนุุษย์์ เช่่น การทำำ�เกษตรโดยใช้้ปริิมาณสารเคมีีเกิินมาตรฐานที่่�กำำ�หนด การเผาเพื่่�อเตรีียมพื้้�นที่่�ในฤดููเพาะปลููก และ
การก่่อมลพิิษทางน้ำำ� 
� เป็็นต้้น
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมป่่าไม้้
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมส่่งเสริิมการเกษตร และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
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รูปที่ ๒.๓๒ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
- การเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภค
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) และ BCG Model

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- การพัฒนาเกินขีดความสามารถในการองรับ
ของพื้นที่
- มลพิษทางนํ้าจากสารเคมีทางการเกษตร
นํ้าเสียอุตสาหกรรม และ
นํ้าเสียชุมชน
- มลพิษจากขยะ
- ภัยพิบัติธรรมชาติ/การแปรปรวน
ของสภาพอากาศ
- การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
- การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ไมเหมาะสมและไมเกิดความยั่งยืน

การตอบสนอง (Response: R)
- พัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน อนุสัญญา
ขอตกลงระหวางประเทศกรอบอาเซียน
- พัฒนากลไกและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลกระทบ (Impact: I)
- แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
- ชนิดพันธุพืชและสัตวพื้นเมือง
- ความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดพันธุ
และระบบนิเวศ

สถานการณ์ (State: S)
- ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการพบ
สิ่งมีชีวิตชนิดใหมของโลกในประเทศไทย
ไดแก พืช ๗ ชนิด สัตว ๒ ชนิด และ
จุลินทรีย ๑๒ ชนิด
- ชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม ๙๙๑ ชนิด
- ชนิดพันธุสัตวปาเพิ่มขึ้น
- ชนิดพันธุสัตวปาที่ถูกคุกคามเพิ่มขึ้น
- ชนิดพันธุต า งถิน่ ทีค่ วรปองกัน ควบคุม
และกําจัด มี ๓๒๓ ชนิด
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๒.๘ สถานการณ์์มลพิิษ
๒.๘.๑ คุุณภาพอากาศ
๒.๘.๑.๑ สถานการณ์์
คุุ ณภาพอากาศที่่� ตรวจวััดจากสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศอัั ตโนมัั ติิทั่่� วประเทศ ทั้้� งหมด ๓๗ จัั งหวัั ด 
๖๘ สถานีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มลพิิษทางอากาศในภาพรวมมีแี นวโน้้มดีีกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ สาเหตุุเนื่่�องจากการขัับเคลื่่อ� น
การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องตามแผนปฏิิบัติั กิ ารขัับเคลื่่อ� นวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง”
ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ทำำ�ให้้ประชาชนลดกิิจกรรมการเดิินทาง การจราจรขนส่่งลดลง
จัังหวััดที่่�ตรวจพบคุุณภาพอากาศเกิินค่่ามาตรฐานบ่่อยครั้้�งมากที่่�สุุด มากกว่่า ๗๐ วััน/ปีี ได้้แก่่ สระบุุรีี ลำำ�ปาง ขอนแก่่น
แพร่่ พะเยา น่่าน เชีียงใหม่่ เชีียงราย ตาก และแม่่ฮ่่องสอน ตามลำำ�ดัับ จัังหวััดที่่�ไม่่พบคุุณภาพอากาศเกิินค่่ามาตรฐาน
ได้้แก่่ สุรุ าษฎร์์ธานีี ภููเก็็ต สงขลา นราธิิวาส ยะลา และสตููล (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) โดยมีีรายละเอีียดผลการตรวจวััด
คุุณภาพอากาศ ดัังนี้้�
๑) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ย ๒๔ ชั่่�วโมงสููงสุุด 
อยู่่�ในช่่วง ๓๙ - ๔๓๙ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๑๒๐.๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) ค่่าเฉลี่่�ยรายปีี
อยู่่�ในช่่วง ๑๘ - ๑๐๗ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) ค่่าเฉลี่่�ยรายปีี
ทั้้�งประเทศ ๔๓ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน สำำ�หรัับฝุ่่�นละออง PM10 ทุุกพื้้�นที่่มี� ีค่่าลดลง เมื่่อ� เทีียบกัับ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีีเพีียงบริิเวณพื้้�นที่่จั� งั หวััดสระบุุรีีที่ยั่� งั เกิินค่่ามาตรฐาน เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า ฝุ่่�นละออง
PM10 มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๓๓) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณฝุ่่�นละออง PM10 ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เฉลี่่�ย ๒๔ ชั่่�วโมง ในพื้้�นที่่�
หน้้าพระลาน จัังหวััดสระบุุรีี พบว่่า อยู่่�ในช่่วง ๓๒ - ๒๓๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร จำำ�นวนวัันที่่เ� กิินค่่ามาตรฐาน ๖๙ วััน
ลดลงจากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�แล้้ว (๗๕ วััน) ค่่าเฉลี่่�ยรายเดืือน ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าในเดืือนมกราคม - มีีนาคม และ
มิิถุุนายน สำำ�หรัับพื้้�นที่่�หน้้าพระลาน จัังหวััดสระบุุรีี ถืือว่่าเป็็นพื้้�นที่่�หลัักที่่�ประสบปััญหาวิิกฤตฝุ่่�นละออง PM10 และเป็็นเขต
ควบคุุมมลพิิษ เนื่่�องมาจากกิิจกรรมของแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ เหมืืองหิิน โรงโม่่ และปููนซีีเมนต์์ (กรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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รูปที่ ๒.๓๓ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ย
รายพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
๑๔๐
๑๒๐.๐

PM10 เฉลี่ยรายป (มคก./ลบ.ม.)

๑๒๐
๑๐๐

๙๕.๐

๑o๗.๐
๙๘.๐

๙๕.๐

๙๗.๐

๙๖.๐

๑๒๓.๐
๑๐๗.๐

๑๐๓.๐

๘๐
๖๐
๔๔.๐
๓๙.๐
๔๐
๓๖.๐

๕๓.๐
๔๒.๐
๔๒.๐

คามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.
๔๙.๐ ๔๖.๐ ๔๕.๐
๔๗.๐ ๔๔.๐ ๔๒.๐
๔๕.๐
๔๓.๐
๔๑.๐

๔๘.๘
๔๒.๐

๔๘.๗ ๔๖.๗

๔๔.๐ ๔๓.๐ ๔๓.๓
๔๑.๐
๔๓.๐
๓๗.๐

๓๙.๔

๔๕.๙

๒๕๕๙

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๔๖.๐
๔๕.๐
๔๓.๐

๒๐
๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๖๐

ชวงคาตรวจวัด

ป (พ.ศ.)
กทม. เเละปริมณฑล

ภาคเหนือ

สระบุรี (หนาพระลาน)

มาตรฐาน

ทั้งประเทศ

๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)

๒) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ย ๒๔ ชั่่�วโมง อยู่่�ในช่่วง
๒๒ - ๓๙๘ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๕๐.๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) ค่่าเฉลี่่ย� รายปีี อยู่่�ในช่่วง ๘ - ๔๒
ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๒๕.๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) โดยพบในบริิเวณพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล ภาคเหนืือ สระบุุรีี  (หน้้าพระลาน) และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีฝุ่่�นละออง PM2.5 ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีเกิิน
ค่่ามาตรฐาน อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวมทั้้�งประเทศค่่าเฉลี่่�ยรายปีีเท่่ากัับ  ๒๓ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร 
ซึ่่�งไม่่เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน ฝุ่่�นละออง PM2.5 มีีแนวโน้้มลดลง ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีี
และจำำ�นวนวัันที่่�เกิินมาตรฐานลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเกืือบทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศ ยกเว้้นกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ พบว่่า ฝุ่่�นละออง PM2.5 บริิเวณพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ สระบุุรีี  (หน้้าพระลาน) มีีแนวโน้้มลดลง แต่่บริิเวณพื้้�นที่่�ภาคเหนืือมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๓๔) (กรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
เมื่่อ� พิิจารณาปริิมาณฝุ่่�นละออง PM2.5 ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ พบว่่า พื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล ปริิมาณฝุ่่�นละออง PM2.5 เฉลี่่ย� ๒๔ ชั่่�วโมงสููงสุุด  อยู่่�ในช่่วง ๖๓ - ๑๓๑ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ค่่าเฉลี่่ย�
รายเดืือนสููงขึ้้�นเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า อย่่างไรก็็ตาม ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ในภาพรวมจำำ�นวน
วัันที่่เ� กิินค่่ามาตรฐานเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า ส่่วนพื้้�นที่่� ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ปริิมาณ
ฝุ่่�นละออง PM2.5 ค่่ า เฉลี่่� ย ๒๔ ชั่่� ว โมงสูู ง สุุ ด  อยู่่�ในช่่ ว ง ๖๘ - ๔๑๔ ไมโครกรัั ม ต่่ อ ลูู ก บาศก์์ เ มตร ค่่ า เฉลี่่� ย รายเดืื อ น
ลดลงจากปีี ก่่ อ นหน้้ า และจำำ� นวนวัั น ที่่� เ กิิ น ค่่ า มาตรฐานในภาพรวมลดลงจากปีี ก่่ อ นหน้้ า เช่่ น เดีียวกัั น ซึ่่� ง สะท้้ อ น
ความสำำ�เร็็จของผลการดำำ�เนิินงานตามแผนเฉพาะกิิจ แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง ๑๒ มาตรการ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�หลัักที่่�ประสบ
ปััญหาวิิกฤตฝุ่่�นละออง PM2.5 ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล สาเหตุุหลัักมาจากการจราจรขนส่่งที่่�หนาแน่่น
และโรงงานอุุตสาหกรรม และพื้้�นที่่ภ� าคเหนืือของประเทศ สาเหตุุหลัักมาจากการเผาในที่่โ� ล่่ง ไฟป่่า และหมอกควัันข้้ามแดน
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

177

รููปที่่� ๒.๓๔ ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่่�ยรายปีีและค่่าเฉลี่่�ย
รายพื้้�นที่่� พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
๗๐

PM2.5เฉลี่ยรายป (มคก./ลบ.ม.)

๖๐
๕๐

๔๘.๕

๔๐
๓๐

๓๓.๐

๓๕.๐
๓๓.๗
๒๙.o ๒๘.๖
๒๗.๐

๓๘.๐
๓๕.๐
๓๐.๕
๒๘.๘

๔๖.๐
๓๙.๐
๓๓.๐
๓๑.๕
๓๐.๐ ๒๙.๓
๒๘.๘

๒๐ ๒๑.๔
๑๔.๙
๑๔.๙
๑๐
๐
๒๕๕๔

๓๕.๐
๓๓.๐
๓๑.๕ ๓๑.๐
๒๙.๗
๒๘.๐
๒๖.๕
๒๗.๐ ๒๘.๐
๒๔.๘

คามาตรฐาน ๒๕.o มคก./ลบ.ม.

๒๕๕๖

๒๕๕๕
คาสูงสุด

มาตรฐาน

๔๓.๐
๓๖.๐
๓๐.๐
๒๖.๕
๒๒.๔๒๕.๓
๒๒.๐

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๖๐
ป (พ.ศ.)
กทม. เเละปริมณฑล
ภาคเหนือ
เชียงใหม
สระบุรี (พระลาน)

๒๕๕๗

๒๙.๔
๒๘.๕ ๒๗.๐
๒๔.๐ ๒๔.๕
๒๓.๑

๒๕๖๑

๓๕.๐
๓๓.๐
๓๑.๓
๒๗.๗
๒๔.๙ ๒๕.๗

๒๕๖๒

๓๐.๐
๓๐.๐
๒๙.๐
๒๖.๐
๒๓.๐
๒๓.๐

๒๕๖๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งประเทศ

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)

๓) ก๊๊าซโอโซน (O3) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� ๘ ชั่่�วโมงสููงสุุด อยู่่�ในช่่วง ๕๒-๑๑๓ ส่่วนในพัันล้้านส่่วน
(พีีพีีบีี) (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ พีีพีีบีี) และมีีค่่าเฉลี่่�ย ๑ ชั่่�วโมง อยู่่�ในช่่วง ๖๑-๑๕๗ พีีพีีบีี (ค่่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ พีีพีีบีี)
โดยพบว่่า พื้้�นที่่เ� ฝ้้าระวััง ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ภาคตะวัันออก ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคกลาง มีีค่่าเกิิน
มาตรฐาน และค่่าเฉลี่่�ยทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศมีีค่่าเกิินมาตรฐาน เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่า่ นมา พบว่่า ปริิมาณก๊๊าซโอโซน
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศต่ำำ��ที่่�สุดุ ในรอบ ๑๐ ปีี (รููปที่่� ๒.๓๕) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณก๊๊าซโอโซนในช่่วงเดืือนมกราคม-มิิถุุนายน ๒๕๖๔ พบว่่า เกิินค่่ามาตรฐานในทุุกภาค
ของประเทศ ยกเว้้นภาคใต้้ ก๊า๊ ซโอโซนเป็็นปััญหาสืืบเนื่่�องจากมลพิิษทางอากาศข้้ามแดนระยะไกล ดัังนั้้�น กิิจกรรมที่่ก่� อ่ ให้้เกิิด
มลพิิษทางอากาศจากพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงและจากต่่างประเทศ ส่่งผลให้้เกิินค่่ามาตรฐานได้้ โดยในช่่วงเดืือนมกราคม-มิิถุุนายน
๒๕๖๔ ปริิมาณก๊๊าซโอโซน เฉลี่่�ย ๘ ชั่่�วโมงสููงสุุด ตรวจวััดได้้อยู่่�ในช่่วง ๔๘-๑๗๗ พีีพีีบีี ค่่าเฉลี่่�ย ๖ เดืือน มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่อ่ นหน้้าในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวัันตก และภาคใต้้ สำำ�หรัับภาคเหนืือ ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ และภาคตะวัันออก พบว่่า มีีปริิมาณลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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รููปที่่� ๒.๓๕ ปริิมาณก๊๊าซโอโซนเฉลี่่�ย ๑ ชั่่�วโมงสููงสุุด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๒๔๐

กาชโอโซนคาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (พีพีบี)

๒๐๐
๑๖๐
๑๒๓.๐
๑๒๐๑๒๑.๐
๑๐๙.๐
๑๐๔.๐

๑๓๓.๐
๑๒๘.๐
๑๒๖.๐
๑๒๐.๐

๘๐

๑๔๕.๐
๑๔๓.๐
๑๓๐.๐
๑๒๙.๐ ๑๒๘.๐
๑๒๗.๐
๑๒๗.๐
๑๑๐.๐

๑๕๓.๐
๑๓๑.๐
๑๒๕.๐
๑๑๗.๐

๑๕๐.๐
๑๓๙.๒
๑๓๖.๐ ๑๓๔.๕๑๔๐.๐ ๑๓๕.๑
๑๒๙.๐
๑๓๓.๗ ๑๓๑.๗
๑๒๑.๙
๑๒๐.๓ ๑๒๓.๐
๑๒๓.๐
๑๒๒.๐
๑๑๗.๑
๑๐๙.๒

๑๐๔.๐
๑๐๓.๐
๑๐๒.๐
๑๐๑.๐

คามาตรฐาน ๑๐๐.๐ พีพีบี

๔๐
๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖
ชวงคาตรวจวัด
ภาคกลาง

ที่มา:

๒๕๕๗

๒๕๕๙
๒๕๕๘
ป (พ.ศ.)
กทม. เเละปริมณฑล
มาตรฐาน

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ตะวันออก
ทั้งประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๔ก)

๔) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) และก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO)
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานในเกืือบทุุกพื้้�นที่่�ที่่�มีีการตรวจวััด  ยกเว้้นไนโตรเจนไดออกไซด์์ที่่�พบเกิิน
ค่่ามาตรฐาน ๒ ชั่่�วโมง ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลบางโปร่่ง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
เมื่่อ� พิิจารณาปริิมาณก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ไม่่พบเกิินค่่ามาตรฐาน
โดยมีีค่่าเฉลี่่�ย ๑ ชั่่�วโมงสููงสุุดของแต่่ละสถานีีอยู่่�ในช่่วง ๑๕ - ๑๕๔ พีีพีีบีี และค่่าเฉลี่่�ย ๖ เดืือน มีีปริิมาณเทีียบเท่่า
กัับช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ลดลงในภาคเหนืือ และเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกััน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาคอื่่�นๆ ของประเทศ ทั้้�งนี้้� ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ มาจากแหล่่งกำำ�เนิิดประเภทยานพาหนะ การเผา
ในที่่�โล่่ง และอุุตสาหกรรม (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
ส่่วนก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ไม่่พบเกิินค่่ามาตรฐานเฉลี่่�ย ๑ ชั่่�วโมง
สููงสุุดของแต่่ละสถานีีอยู่่�ในช่่วง ๔ - ๙๘ พีีพีีบีี และค่่าเฉลี่่�ย ๖ เดืือน มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล เนื่่�องมาจากสถานีีในจัังหวััดสมุุทรสาคร พบปริิมาณก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์สููง
มากกว่่ า ปกติิ (๙๘ พีีพีีบีี) เป็็ น เวลา ๓ วัั น ในเดืื อ นมกราคม ๒๕๖๔ สำำ� หรัั บ ภาคตะวัั น ออกมีีปริิ ม าณลดลง
จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนในภาคอื่่�นๆ เท่่ากัับช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมาจากแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ใช้้ถ่่านหิิน
และน้ำำ�มั
� ันเตาเป็็นเชื้้�อเพลิิงเป็็นหลััก (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
และปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ไม่่พบเกิินค่่ามาตรฐาน
โดยมีีค่่าราย ๘ ชั่่�วโมงสููงสุุด  อยู่่�ในช่่วง ๐.๖ - ๓.๑ พีีพีีเอ็็ม  โดยไม่่พบเกิินค่่ามาตรฐาน ค่่าเฉลี่่�ย ๖ เดืือน มีีปริิมาณลดลง
จากปีีก่อ่ นหน้้าในเกืือบทุุกภาค ยกเว้้น ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลางและภาคตะวัันตก ทั้้�งนี้้� ก๊า๊ ซคาร์์บอนมอนอกไซด์์
มาจากแหล่่งกำำ�เนิิดประเภทยานพาหนะ รองลงมา คืือ การเผาในที่่�โล่่ง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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๕)

สถานการณ์์มลพิิษทางอากาศในพื้้�นที่่�วิิกฤต
๕.๑) หมอกควััน ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า สถานการณ์์หมอกควััน ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ
(ในช่่วงวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ฝุ่่�นละออง PM2.5 เฉลี่่�ย ๒๔ ชั่่�วโมง มีีค่่าสููงสุุด  ๓๖๖ ไมโครกรััม
ต่่อลููกบาศก์์เมตร และมีีจำำ�นวนวัันที่่ฝุ่่�� นละอองเกิินค่่ามาตรฐานเท่่ากัับ พ.ศ. ๒๕๖๒ คืือ ๑๑๒ วััน จุุดความร้้อนสะสมรายจัังหวััด
มีีค่่าลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ๙๐,๔๕๕ จุุด  เป็็น ๘๘,๘๕๕ จุุด  (ลดลงร้้อยละ ๑.๗๗) แนวโน้้มสถานการณ์์รุุนแรงขึ้้�น
เล็็กน้้อย โดยมีีปััจจััยสำำ�คััญมาจากสภาพอากาศที่่�แห้้งแล้้งยาวนาน และเกิิดเร็็วกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำำ�ให้้เกิิดไฟลุุกติิดได้้ง่่าย
ลุุกลามอย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อไฟลามเข้้าสู่่�พื้้�นที่่�ป่่าซึ่่�งมีีเชื้้�อเพลิิงจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ไฟที่่�ลุุกไหม้้มีีความรุุนแรง ประกอบกัับพื้้�นที่่�
เป็็นภููเขาสููงชัันจึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการเข้้าดัับไฟของเจ้้าหน้้าที่่� (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๕.๒) พื้้น� ที่่ก� รุุงเทพมหานครและปริิมณฑล พบว่่า ฝุ่่�นละออง PM2.5 มัักเกิิดขึ้้น� ในช่่วงต้้นปีี (เดืือนมกราคม เมษายน) และปลายปีี (เดืื อ นธัั น วาคม) ของทุุ ก ปีี มีีสาเหตุุ ม าจากการจราจรขนส่่ ง อุุ ตส าหกรรม การเผาในที่่� โ ล่่ ง
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์์ ฝุ่่� นละออง PM 2.5 ในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ดสมุุ ท รปราการ สมุุ ท รสาคร ปทุุ ม ธานีี  และ
นครปฐมมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น ยกเว้้นพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครมีีสถานการณ์์รุุนแรงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ สาเหตุุที่่�สถานการณ์์ดีีขึ้้�น
เนื่่�องจากการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง” และมาตรการยกระดัับ
ให้้เข้้มงวดขึ้้�น ได้้แก่่ การเข้้าตรวจแหล่่งกำำ�เนิิดเชิิงรุุก การเพิ่่�มความถี่่�ในการแจ้้งเตืือน สื่่�อสาร และสร้้างการรัับรู้้�ให้้กัับ
ประชาชน การบููรณาการและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๕.๓) พื้้�นที่่� ตำำ�บลหน้้าพระลาน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสระบุุรีี พบว่่า ปััญหาฝุ่่�นละออง PM10
ยัังคงมีีค่่าสููงเกิินมาตรฐานเป็็นระยะ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงหน้้าแล้้งของทุุกปีี มีีค่่าเกิินมาตรฐานติิดต่่อกัันหลายวััน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีเท่่ากัับ  ๑๐๗ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีี ๑๑๘
ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (ค่่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) และมีีจำำ�นวนวัันที่่�เกิินค่่ามาตรฐาน ๙๒ วััน
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวน ๑๕๑ วััน จากการวิิเคราะห์์หาความเชื่่�อมโยงของปััญหาฝุ่่�นละอองที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�
พบว่่า แนวโน้้มฝุ่่�นละออง PM10 จะเริ่่�มมีีค่่าสููงขึ้้�นในช่่วงเช้้าและช่่วงกลางคืืน สาเหตุุหลัักของปััญหาฝุ่่�นละอองในพื้้�นที่่�
มาจากการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละอองจากโรงปููนซีีเมนต์์ โรงปููนขาว โรงโม่่บดย่่อยหิิน เหมืืองหิินในพื้้�นที่่�และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
รวมถึึงการจราจร การบรรทุุกขนส่่งในพื้้�นที่่� ถนนสาธารณะที่่�มีีสภาพชำำ�รุด 
ุ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๕.๔) พื้้�นที่่�มาบตาพุุดและบริิเวณใกล้้เคีียง จัังหวััดระยอง พบว่่า จากการติิดตามตรวจสอบสถานการณ์์
สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในบรรยากาศโดยทั่่ว� ไป จำำ�นวน ๑๑ สถานีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้แก่่ (๑) สารเบนซีีน พบเกิินค่่าเฝ้้าระวััง
สำำ�หรัับสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในเวลา ๒๔ ชั่่�วโมง ณ สถานีีบ้้านพลง จำำ�นวน ๓ ครั้้ง� และสถานีีค่่ายสุุรสิงิ หนาท ๑ ครั้้ง� สำำ�หรัับ
ค่่าเฉลี่่ย� ๑๒ เดืือน เกิินค่่ามาตรฐานเป็็นจำำ�นวน ๘ สถานีี ค่่าเฉลี่่ย� ทั้้�งพื้้�นที่่เ� พิ่่�มสูงู ขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) สาร ๑,๓ - บิิวทาไดอีีน
พบเกิินค่่าเฝ้้าระวัังสำำ�หรัับสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในเวลา ๒๔ ชั่่�วโมง ประกอบด้้วย สถานีีบ้้านพลง จำำ�นวน ๑ ครั้้ง� และสถานีี
บริิเวณค่่ายมหาสุุรสิิงหนาท จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง ค่่าเฉลี่่�ย ๑๒ เดืือนมีีค่่าเกิินมาตรฐาน จำำ�นวน ๔ สถานีี ค่่าเฉลี่่�ยทั้้�งพื้้�นที่่�
เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๓) สาร ๑,๒ - ไดคลอโรอีีเทน ไม่่พบเกิินค่่าเฝ้้าระวัังสำำ�หรัับสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในเวลา
๒๔ ชั่่�วโมง และไม่่พบค่่าตรวจวััดสูงู ผิิดปกติิ ค่า่ เฉลี่่ย� ๑๒ เดืือน เกิินค่่าเกิินมาตรฐาน จำำ�นวน ๓ สถานีี และค่่าเฉลี่่ย� ในพื้้�นที่่�
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๖) หมอกควัันภาคใต้้ ปััญหาหมอกควัันภาคใต้้เกิิดขึ้้�นในช่่วงฤดููแล้้งของอนุุภููมิิภาคอาเซีียนตอนล่่าง (เดืือน
กรกฎาคม - กัันยายนของทุุกปีี) มีีสาเหตุุจากหมอกควัันข้้ามแดน ไฟไหม้้ป่า่ และพื้้�นที่่เ� กษตรในพื้้�นที่่พ� รุุ ซึ่ง่� ประเทศไทยมีีพื้้น� ที่่�
พรุุที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ พรุุควนเคร็็ง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช และพรุุโต๊๊ะแดง จัังหวััดนราธิิวาส ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจุุด
ความร้้อนสะสม ๑,๖๘๓ จุุด  โดยสถานการณ์์ไม่่รุุนแรงเท่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ คุุณภาพอากาศไม่่พบการเกิินค่่ามาตรฐานในพื้้�นที่่�
(๑๒๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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๒.๘.๑.๒ ผลกระทบ
ฝุ่่�นละออง PM2.5 ที่่�เกิินค่่ามาตรฐานทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น
ไอ ระคายเคืือง และเจ็็บคอ เป็็นต้้น และยัังทำำ�ให้้เกิิดปััญหาทััศนวิิสััยการมองเห็็น ภาพลัักษณ์์ในเชิิงลบต่่อการท่่องเที่่�ยว
และส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๓ข) และจากฐานข้้อมููลโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศ
คลัังข้้อมููลสุุขภาพ (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุุข ระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๓
พบว่่า ในพื้้�นที่่�เขตสุุขภาพที่่� ๑ - ๑๓ มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยสะสมด้้วยโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษอากาศ จำำ�นวน ๖,๘๘๓,๕๖๒ ราย
ส่่วนใหญ่่ป่่วยด้้วยกลุ่่�มโรคระบบทางเดิินหายใจ รองลงมา คืือ กลุ่่�มโรคผิิวหนัังอัักเสบ และกลุ่่�มโรคตาอัักเสบ ตามลำำ�ดัับ 
โดยกลุ่่�มอายุุที่่�พบผู้้�ป่่วยมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป รองลงมา คืือ กลุ่่�มอายุุ ๕๕ - ๕๙ ปีี และ ๕๐ - ๕๔ ปีี
ตามลำำ�ดัับ  โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�วิิกฤติิ ได้้แก่่ พื้้�นที่่� ๑๗ จัังหวััดภาคเหนืือ มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยสะสมด้้วยโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษ
อากาศ จำำ�นวน ๑,๔๑๐,๓๓๑ ราย และพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน ๘๖๗,๓๖๑ ราย และจัังหวััดในพื้้�นที่่�
วิิกฤตที่่�มีีการรายงานผู้้�ป่่วยสููงสุุด คืือ กรุุงเทพมหานคร รองลงมาคืือ นครสวรรค์์ นนทบุุรีี  และลำำ�ปาง ตามลำำ�ดัับ  ซึ่่�งจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยมีีแนวโน้้มสูงู ขึ้้น� ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม - มีีนาคม ๒๕๖๓ และตุุลาคม - พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ โดยสููงที่่สุ� ดุ ในเดืือนพฤศจิิกายน
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับปริิมาณ PM2.5 ที่่�มีแี นวโน้้มสููงขึ้้�นในช่่วงเวลาดัังกล่่าวเช่่นเดีียวกััน (กระทรวงสาธารณสุุข, ๒๕๖๔)
๒.๘.๑.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพอากาศ ดัังนี้้�
๑) ขัั บ เคลื่่� อ นการดำำ� เนิิ น งานตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารขัั บ เคลื่่� อ นวาระแห่่ ง ชาติิ “การแก้้ ไขปัั ญ หามลพิิ ษ
ด้้านฝุ่่�นละออง” ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ (๑) มาตรการที่่� ๑ การลดมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด ภาคการคมนาคมขนส่่ง
(ยานพาหนะ และน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง) ได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนรถโดยสารประจำำ�ทางจากดีีเซลเป็็น NGV เพิ่่�มจุุดตรวจจัับรถยนต์์
ควัันดำำ�  และยกระดัับความเข้้มงวดของการบัังคัับใช้้กฎหมาย โครงการรถลดฝุ่่�น และส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ที่่�มีีกำำ�มะถัันต่ำำ��  ภาคอุุตสาหกรรม ได้้ดำำ�เนิินการลงพื้้�นที่่�กำำ�กัับดููแลมลพิิษจากอุุตสาหกรรมอย่่างเข้้มงวด ส่่งเสริิมการใช้้
เชื้้อ� เพลิิงสะอาด ปรัับปรุงุ กระบวนการผลิิต และปรัับเปลี่่ย� นวัันหยุุดการประกอบการในช่่วงวิิกฤต ภาคการก่่อสร้้าง ทำำ�การเร่่ง
การคืืนพื้้�นผิิวการจราจรระหว่่างพัักการก่่อสร้้าง และงดหรืือเลื่่อ� นกิิจกรรมการก่่อสร้้างที่่จ� ะก่่อฝุ่่�นละอองในช่่วงวิิกฤติิ สำำ�หรัับ
กิิจกรรมการเผาในที่่โ� ล่่ง มีีการส่่งเสริิมการนำำ�เศษวััสดุกุ ารเกษตรไปใช้้ประโยชน์์ กำำ�หนดให้้ลดปริิมาณอ้้อยไหม้้ไฟเป็็นร้้อยละ
๒๐ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓/๖๔ และเป็็น ๐ ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ และยกระดัับการบัังคัับใช้้กฎหมายการควบคุุมการเผาในที่่�โล่่ง
(๒) มาตรการที่่� ๒ การบรรเทาสถานการณ์์เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสุุขภาพ โดยการเปิิดศููนย์์ปฏิิบััติิการตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน
ด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข เร่่งแจกจ่่ายหน้้ากากอนามััย ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มเสี่่ย� ง รวมทั้้�งจััดเตรีียมห้้องปลอดฝุ่่�นในโรงเรีียน
สถานพััฒนาเด็็กเล็็ก สถานที่่�ดููแลผู้้�สููงอายุุ และให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน และ (๓) มาตรการที่่� ๓ การพััฒนากลไกสนัับสนุุน
เพื่่�อพััฒนาเครื่่�องมืือกลไกการบริิหารจััดการ ผ่่านการพยากรณ์์ที่่�แม่่นยำำ�ล่่วงหน้้า ๓ วััน การขยายเครืือข่่ายตรวจวััดคุุณภาพ
อากาศให้้ครอบคลุุม  การปรัับปรุงุ มาตรฐานฝุ่่�นละออง PM2.5 /มาตรฐานควบคุุม  และการระบายมลพิิษทางอากาศจากแหล่่ง
กำำ�เนิิด ด้้านการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ เน้้นการให้้ข้้อมููล/การสื่่�อสารเชิิงรุุกก่่อนเกิิดเหตุุ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒) ถอดบทเรีียนและทบทวนแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิและจััดทำำ�แผนเฉพาะกิิจแก้้ปััญหา
ฝุ่่�นละอองเพิ่่� ม เติิ ม  เพื่่� อ ให้้ ห น่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนำำ� ไปแก้้ ปัั ญ หาฝุ่่�นละอองเชิิ ง รุุ ก การดำำ� เนิิ น งานตามแผนเฉพาะกิิ จ
เพื่่�อการแก้้ไขปััญหาด้้านฝุ่่�นละออง ประกอบด้้วย ๑๒ ข้้อ ได้้แก่่ (๑) การสื่่�อสารประชาสััมพันั ธ์์ สร้า้ งการรัับรู้้�  (๒) การแต่่งตั้้ง�
คณะอนุุกรรมการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่าหมอกควัันและฝุ่่�นละออง ภายใต้้คณะกรรมการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
แห่่งชาติิ (๓) การบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่า (๔) การสร้้างเครืือข่่ายอาสาสมััคร เพื่่�อติิดตาม เฝ้้าระวััง และดัับไฟป่่า
(๕) การเร่่งขัับเคลื่่อ� นโครงการปลููกป่่าและป้้องกัันไฟป่่า ภายใต้้ศูนู ย์์อำำ�นวยการจิิตอาสาพระราชทาน (๖) การเร่่งรััดการถ่่ายโอน
ภารกิิจการควบคุุมไฟป่่าให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (๗) การพยากรณ์์ฝุ่่�นละอองล่่วงหน้้า ๓ วััน (๘) การประยุุกต์์
ใช้้ภาพถ่่ายดาวเทีียมในการรายงานปริิมาณฝุ่่�นละอองเชิิงพื้้�นที่่� (๙) พััฒนาระบบคาดการณ์์ และระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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รวมถึึงการพััฒนาและใช้้งานแอปพลิิเคชัันบััญชาการการดัับไฟป่่า (๑๐) บริิหารจััดการเชื้้อ� เพลิิงโดยใช้้แอปพลิิเคชัันลงทะเบีียน
จััดการเชื้้�อเพลิิง (๑๑) ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการดููแลป่่าไม้้ และลดการเผาป่่า และ (๑๒) สร้้างความร่่วมมืือกัับประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๓) กำำ�หนดมาตรฐานและมาตรการควบคุุมมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด  ได้้แก่่ (๑) ประกาศกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดให้้รถโดยสารเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�จะต้้องถููกควบคุุมการปล่่อยควัันดำำ�
ออกสู่่�บรรยากาศ (๒) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เรื่่อ� ง กำำ�หนดมาตรฐานค่่าควัันดำำ�ของรถโดยสาร
ที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์แบบจุุดระเบิิดด้้วยการอััด  (๓) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐาน
ระดัับเสีียงของรถจัักรยานยนต์์ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔) (๔) ประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม จำำ�นวน ๔ ฉบัับ  ได้้แก่่
เรื่่�อง การรายงานการใช้้หอเผาทิ้้�ง พ.ศ. .... เรื่่�อง มาตรการควบคุุมการระบายไอสารอิินทรีีย์์ระเหยจากการประกอบกิิจการ 
พ.ศ. .... เรื่่อ� ง มาตรการควบคุุมการระบายไอสารอิินทรีีย์์ระเหยจากถัังกัักเก็็บ  พ.ศ. .... และเรื่่อ� ง การประเมิินการปลดปล่่อย
และเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษ พ.ศ. .... (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) (๕) ประกาศกรมการ
ขนส่่งทางบก เรื่่อ� ง กำำ�หนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุุณลัักษณะของเครื่่อ� งวััดควัันดำำ�  เครื่่อ� งวิิเคราะห์์ก๊า๊ ซ เครื่่อ� งวััดก๊า๊ ซรั่่�ว
เครื่่อ� งวััดระดัับเสีียง เครื่่อ� งวััดความเร็็วรอบเครื่่อ� งยนต์์ และเครื่่อ� งวััดความเข้้มของฟิิล์ม์ กรองแสง สำำ�หรัับใช้้ในการตรวจสภาพ
รถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖) ประกาศกรมการขนส่่งทางบก เรื่่�อง กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานและ
วิิธีีการตรวจวััดค่่าควัันดำำ�จากท่่อไอเสีียของรถตามกฎหมายว่่าด้้วยการขนส่่งทางบก (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗) ประกาศ
กรมการขนส่่งทางบก เรื่่�อง กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานและวิิธีีการตรวจวััดค่่าควัันดำำ�จากท่่อไอเสีียของรถตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยรถยนต์์ (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมการขนส่่งทางบก อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) (๘) กำำ�กัับดููแล
การระบายทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงงาน ประกอบด้้วย (๘.๑) กำำ�หนดแผนการตรวจโรงงานเพื่่�อเฝ้้าระวัังด้้านคุุณภาพอากาศ
ตลอดทั้้�งปีี (๘.๒) ให้้โรงงานส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบตรวจสอบคุุณภาพอากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติอิ ย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous
Emission Monitoring System: CEMS) ของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับโรงงานที่่�เข้้าข่่ายตามประกาศกระทรวง
อุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนดให้้โรงงานประเภทต่่างๆ ต้้องติิดตั้้�งเครื่่�องมืือหรืือเครื่่�องอุุปกรณ์์พิิเศษเพื่่�อตรวจสอบคุุณภาพ
อากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติิ พ.ศ. ๒๕๔๔ (๘.๓) การรายงานมลพิิษอากาศในระบบรายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษ
ที่่�ระบายออกจากโรงงาน (รว.๓) ปีีละ ๒ ครั้้�ง สำำ�หรัับโรงงานที่่�เข้้าข่่ายตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง การจััดทำำ�
รายงานชนิิดและปริิมาณสารมลพิิษที่่�ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม อ้้างถึึงในกรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔ก) (๙) ควบคุุมกำำ�กัับการทำำ�งานของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างให้้ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันและลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมตามรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) อย่่างเคร่่งครััด 
(การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๔) แก้้ไขปััญหาหมอกควัันข้้ามแดนในระดัับชาติิ ได้้แก่่ เจรจาผ่่านกลไกอาเซีียนภายใต้้ความตกลงอาเซีียน
ว่่าด้้วยมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน ปรัับปรุงุ แผนปฏิิบัติั กิ ารเชียี งรายให้้มีกี ลไกในการตรวจสอบและสร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศในอนุุภููมิิภาคแม่่โขง โดยขยายแผนปฏิิบััติิการเชีียงรายที่่�จะสิ้้�นสุุดใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปอีีก ๕ ปีี จนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่่�อใช้้เป็็นแผนปฏิิบััติิการในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาหมอกควัันข้้ามแดนในอนุุภููมิิภาคแม่่โขง และให้้ความช่่วยเหลืือ
ในการพััฒนาศัักยภาพเจ้้าหน้้าที่่ใ� นประเทศเพื่่�อนบ้้าน การแก้้ไขปััญหาหมอกควัันข้้ามแดนในพื้้�นที่่ช� ายแดน ได้้แก่่ เจรจาผ่่าน
กลไกของหน่่วยทหาร และจัังหวััดชายแดน สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ และองค์์ความรู้้� ในการป้้องกัันและดัับไฟให้้กัับ
ประเทศเพื่่�อนบ้้าน (จัังหวััดชายแดน/หมู่่�บ้้านคู่่�ขนาน) และจััดกิิจกรรมสร้้างการรัับรู้้�ร่่วมกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (กรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๕) แก้้ไขหมอกควััน ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ โดยใช้้ “๔ มาตรการเชิิงพื้้�นที่่� ๕ มาตรการบริิหารจััดการ”
มีีเป้้าหมายที่่�คนจุุดไฟอัันเป็็นสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหา ดำำ�เนิินงานภายใต้้พระราชบััญญััติิป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยกรมควบคุุ มม ลพิิ ษ ในฐานะหน่่ ว ยประสาน
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การดำำ�เนิินงานร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน และมีกี ระทรวงมหาดไทยเป็็นหน่่วยงานหลััก กระทรวงอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้การสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
การดำำ�เนิินการในระดัับพื้้�นที่่� ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็นผู้้�อำำ�นวยการสั่่�งการแบบเบ็็ดเสร็็จ (Single Command) บููรณาการ
สั่่�งการจากผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด  นายอำำ�เภอไปจนถึึงระดัับกำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้านให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีพฤติิกรรมจุุดไฟเผาป่่า
และเศษวััสดุทุ างการเกษตรในชุุมชน สำำ�หรัับการจััดการเชื้้อ� เพลิิง จัังหวััดกำำ�หนดแผนจััดการเชื้้อ� เพลิิงโดยพิิจารณาจากปริิมาณ
เชื้้�อเพลิิงสะสม ช่่วงเวลาในการจััดการเชื้้�อเพลิิง และแนวทางที่่�เหมาะสม กำำ�หนดพื้้�นที่่�เสี่่�ยงหรืือหมู่่�บ้้านเสี่่�ยงที่่�เกิิดการเผา
ซ้ำำ��ซาก กรมควบคุุมมลพิิษและสำำ�นักั งานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิสิ ารสนเทศ (องค์์การมหาชน) สนัับสนุนุ ข้้อมููลในการ
กำำ�หนดแผนงานรัับมืือปััญหาในช่่วงวิิกฤตหมอกควััน ทุุกหน่่วยงานได้้เร่่งระดมสรรพกํําลััง เครื่่�องมืือ และอากาศยาน
เข้้าดัับไฟ โดยมีกี ารจััดชุดปฏิ
ุ บัิ ติั กิ ารลาดตระเวนและดัับไฟตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง ร่่วมกัับการใช้้เฮลิิคอปเตอร์์ อากาศยานไร้้คนขัับ 
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) และโดรน มีีการจััดตั้้�งชุุดประจำำ�หมู่่�บ้้าน ๑,๗๐๐ หมู่่�บ้้าน เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ให้้แก่่
ประชาชน นอกจากนี้้� กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ได้้จัดตั้้
ั ง� ศููนย์์ปฏิบัิ ติั กิ ารแก้้ไขปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน
(ส่่วนหน้้า) เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ มีีนาคม ๒๕๖๓ ณ จัังหวััดเชีียงใหม่่ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�หลัักในการควบคุุม สั่่�งการ และดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน โดยสนธิิกำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิการดัับไฟป่่าอย่่างเข้้มข้้นภายใต้้
การประสานงานกัับจัังหวััดและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการประชุุมทางไกลเป็็นประจำำ�ทุุกวััน เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้า
ผลการดำำ�เนิินงาน ปััญหาอุุปสรรค และข้้อจำำ�กััด  (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๖) การบริิหารจััดการเชื้้อ� เพลิิงในพื้้�นที่่ป่� า่ แบบมีีส่่วนร่่วมมาตรการ “ชิิงเก็็บ” ซึ่่ง� เป็็นมาตรการในการดำำ�เนิินงาน
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน ในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน โดยกำำ�หนดมาตรการตามความรุุนแรงของสถานการณ์์
๓ ระดัับขั้้�น ได้้แก่่ (๑) ขั้้�นเตรีียมการ ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๒ ถึึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (๒) ขั้้�นรัับมืือ
ดำำ�เนิินการช่่วงก่่อนวิิกฤต ช่่วงวิิกฤต ช่่วงเผชิิญเหตุุ และช่่วงหลัังวิิกฤต โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ กุุมภาพัันธ์์ ถึึงวัันที่่�
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ (๓) ขั้้�นสร้้างความร่่วมมืือ เริ่่มดำ
� ำ�เนิินการตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๑ มิิถุนุ ายน ถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓
โดยในขั้้� น รัั บมืื อ ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการบริิ ห ารจัั ด การเชื้้� อ เพลิิ ง ในพื้้� น ที่่� ป่่ า เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม และลดความรุุ น แรง
ของสถานการณ์์ไฟป่่าและหมอกควััน โดยกำำ�หนดมาตรการจััดการเชื้้อ� เพลิิงในแต่่ละระยะ ประกอบด้้วย ช่่วงก่่อนวิิกฤต กำำ�หนด
มาตรการจััดการเชื้้อ� เพลิิงตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑ กุุมภาพัันธ์์ ถึึงวัันที่่� ๑๔ มีนี าคม ๒๕๖๓ ช่่วงวิิกฤต ช่่วงเผชิิญเหตุุ และช่่วงหลัังวิิกฤต 
กำำ�หนดมาตรการห้้ามเผาเด็็ดขาด ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม ถึึงวัันที่่� ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และในกรณีีของพื้้�นที่่�เกษตรที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นต้้องเผาเพื่่�อกำำ�จััดเศษวััชพืืช  เศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรในที่่�ดิินทำำ�กิิน ให้้ดำำ�เนิินการในช่่วงวัันที่่� ๑ - ๑๐
เมษายน ๒๕๖๓ โดยต้้องยื่่น� ความประสงค์์เพื่่�อขออนุุญาตจากศููนย์์บัญ
ั ชาการเหตุุการณ์์แก้้ไขปััญหาไฟป่่าและหมอกควัันระดัับ
อำำ�เภอ และต้้องทำำ�การควบคุุมอย่่างเข้้มข้น้ เพื่่�อไม่่ให้้ค่า่ ฝุ่่�นละออง PM2.5 มีีค่่าสููงเกิินมาตรฐานที่่กำ� �ำ หนด และไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพอนามััยของประชาชน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๗) แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล (๑) แต่่งตั้้�งคณะกรรมการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ในกรุุงเทพมหานคร โดยมีีผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานครเป็็นประธาน เพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิ
การแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร เฝ้้าระวััง คาดการณ์์และแจ้้งเตืือนสถานการณ์์ เพื่่�อตอบสนอง
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ในการลดการระบายฝุ่่�นละอองจากแหล่่งกำำ�เนิิด  โดยบููรณาการดำำ�เนิินงานระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(๒) กรมควบคุุมมลพิิษ ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ประสานงานและแจ้้งเตืือนสถานการณ์์ฝุ่่�นละอองและหมอกควััน กรมควบคุุมมลพิิษ
(ศปฝ.คพ.) เพื่่�อเฝ้้าระวัังสถานการณ์์ฝุ่่�นละออง วิิเคราะห์์ ประเมิินสถานการณ์์ และบููรณาการประสานการดำำ�เนิินงาน
ร่่วมกัับหน่่วยงาน ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร กรมการขนส่่งทางบก กองบัังคัับการตำำ�รวจจราจร จัังหวััดสมุุทรสาคร จัังหวััด
สมุุทรปราการ กรมทางหลวง กระทรวงสาธารณสุุข และกรมอุุตุุนิิยมวิิทยา เป็็นต้้น และทำำ�หน้้าที่่�รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ในภาพรวมของประเทศ สู่่�สาธารณะเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก วัั น  ทั้้� ง นี้้� ศปฝ.คพ. ยัั ง เป็็ น ช่่ อ งทางให้้ ปร ะชาชนติิ ด ต่่ อ สอบถาม 
รายงานสถานการณ์์คุณ
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และแจ้้งเหตุุเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศได้้ทุุกวััน ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ ทั้้�งผ่่านทางโทรศััพท์์ เว็็บไซต์์กรมคุุมมลพิิษและ
แฟนเพจเฟซบุ๊๊�กในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤตฝุ่่�นละอองเมื่่อ� ต้้นปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่่อมาคณะอนุุกรรมการสื่่�อสารการแก้้ไขปััญหา
มลพิิษทางอากาศ มีีมติิให้้จััดตั้้�งศููนย์์แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ (ศกพ.) เพื่่�อยกระดัับการปฏิิบััติิงานจาก ศปผ.คพ.
(๓) เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์ฝุ่่�นละออง PM2.5 โดยผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการ
และผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์ (Single Command) ได้้ประชุุมเตรีียมรัับมืือและมอบหมายให้้ทุุกหน่่วยงานเร่่งดำำ�เนิินการ
ตามแผนปฏิิบััติิการแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร และยกระดัับมาตรการเป็็นระยะตามสถานการณ์์
ฝุ่่�นละออง ได้้แก่่ มาตรการระยะที่่� ๑ สำำ�หรัับสถานการณ์์ฝุ่่�นละอองไม่่เกิิน ๕๐ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ได้้แก่่ การล้้างถนน
การกำำ�กัับดููแลสถานที่่�ก่่อสร้้าง บริิการตรวจเช็็คควัันดำำ�เครื่่�องยนต์์ฟรีี ควบคุุมโรงงานอุุตสาหกรรมในการปล่่อยควัันดำำ� 
กวดขัันไม่่ให้้มีีการเผาในที่่�โล่่ง งดกิิจกรรมกลางแจ้้งของเด็็กเล็็กและประชาสััมพัันธ์์ให้้สวมใส่่หน้้ากากอนามััย ติิดตั้้�งเครื่่�องวััด
ปริิมาณฝุ่่�นบริิเวณสวนสาธารณะ เปิิดคลิินิิกมลพิิษทางอากาศในโรงพยาบาลสัังกััดกรุุงเทพมหานคร และการประชาสััมพัันธ์์
ให้้ประชาชนใช้้บริิการติิดตามคุุณภาพอากาศผ่่านแอปพลิิเคชัันและช่่องทางประชาสััมพัันธ์์อื่่�นๆ มาตรการระยะที่่� ๒ สำำ�หรัับ
สถานการณ์์ที่่�มีีค่่าฝุ่่�นละอองระหว่่าง ๕๐ - ๗๕ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร ได้้แก่่ การปิิดการเรีียนการสอนโรงเรีียนสัังกััด
กรุุงเทพมหานคร ครั้้�งละไม่่เกิิน ๓ วััน การบัังคัับใช้้กฎหมายกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดในการเผา การงดกิิจกรรมก่่อสร้้าง
ทุุกประเภทที่่�เกิิดฝุ่่�น การจััดให้้มีี Safe Zone ในทุุกโรงเรีียนและศููนย์์เด็็กเล็็กสัังกััดกรุุงเทพมหานคร การจััดเก็็บขยะ
มููลฝอยให้้แล้้วเสร็็จก่่อนเวลา ๐๔.๐๐ น. และมาตรการระยะที่่� ๓ สำำ�หรัับสถานการณ์์ที่่�มีีค่่าฝุ่่�นละออง ๗๖ ไมโครกรััม
ต่่อลููกบาศก์์เมตร ได้้แก่่ การปิิดการเรีียนการสอนครั้้�งละไม่่เกิิน ๑๕ วััน ให้้บุุคลากรของกรุุงเทพมหานครเหลื่่�อมเวลา
การทำำ�งานและลดการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััว ใช้้มาตรการจัับปรัับจอดรถไม่่ดัับเครื่่�อง และประสานให้้หน่่วยงานราชการใช้้ระบบ
ขนส่่งมวลชน การบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มงวดกัับผู้้�กระทำำ�ผิิดในการเผา การตรวจวััดควัันดำำ�รถโดยสารไม่่ประจำำ�ทาง
ทุุ ก คัั น (๔) สั่่� ง การหน่่ ว ยงานในสัั ง กัั ด กรุุ ง เทพมหานคร เข้้ ม งวดดำำ� เนิิ น มาตรการเพื่่� อ ลดฝุ่่�นละอองที่่� แ หล่่ ง กำำ� เนิิ ด 
(๕) การตรวจควัันดำำ�ร่่วมกัับกรมการขนส่่งทางบกและองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพมหานคร และ (๖) รายงานสถานการณ์์
ฝุ่่�นละออง PM2.5 อย่่ า งเป็็ น ปัั จ จุุ บัั น  ประชาชนสามารถติิ ดต ามข้้ อ มูู ล คุุ ณ ภาพอากาศผ่่ า นช่่ อ งทางต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่
www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com, www.air4bangkok.com, Facebook: กองจััดการคุุณภาพ
อากาศและเสีียง สำำ�นัักสิ่่�งแวดล้้อม Facebook: กรุุงเทพมหานคร โดยสำำ�นัักงานประชาสััมพัันธ์์ และแอปพลิิเคชััน AirBKK มีีความถี่่�การแจ้้งเตืือนวัันละ ๓ รอบเวลา คืือ ๐๗.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. และขอความร่่วมมืือประชาชน
ดููสุุขภาพและป้้องกัันตนเองจากฝุ่่�นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในกลุ่่�มเสี่่�ยง ผู้้�สููงอายุุ เด็็กเล็็ก และผู้้�ที่่�ต้้องดููแลสุุขภาพ
เป็็นพิิเศษ และวางแผนการทำำ�งาน การทำำ�กิจิ กรรมโดยเฉพาะในพื้้�นที่่ที่� คุ่� ณ
ุ ภาพอากาศอยู่่�ในระดัับเริ่่ม� มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ควรลดระยะเวลา หรืืองดการทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้ง หากมีีความจำำ�เป็็นควรสวมใส่่หน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากป้้องกััน
ฝุ่่�นละออง PM2.5 ทุุกครั้้�งก่่อนออกจากบ้้าน (กรุุงเทพมหานคร อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๘) แก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM10 พื้้�นที่่� ตำำ�บลหน้้าพระลาน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสระบุุรีี  ได้้แก่่
(๑) ติิดตามตรวจสอบฝุ่่�นละอองทั้้�งในบรรยากาศทั่่�วไปและการระบายฝุ่่�นละอองจากแหล่่งกำำ�เนิิด  เช่่น โรงโม่่บดหรืือย่่อยหิิน
โรงปููนซีีเมนต์์ โรงงานปููนขาว (๒) เฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนการระบายฝุ่่�นในพื้้�นที่่� โดยกรมควบคุุมมลพิิษจััดส่ง่ Mr.PM10 ลาดตระเวน
เพื่่�อสุ่่�มตรวจแบบ Spot Check และรายงานผลให้้หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลทราบเพื่่�อสั่่ง� การควบคุุมและแก้้ไขปััญหาอย่่างทัันท่่วงทีี
เพื่่�อลดปััญหาการระบายฝุ่่�นในพื้้�นที่่� (๓) ทำำ�ความสะอาดถนนสาธารณะ รวมทั้้�งเส้้นทางขนส่่งลำำ�เลีียงหิินในพื้้�นที่่สถ
� านประกอบ
การเพื่่�อลดฝุ่่�นละอองฟุ้้�งกระจาย การปรัับปรุุงถนนในพื้้�นที่่�หน้้าพระลานที่่�ชำำ�รุุดและพื้้�นผิิวถนนเสีียหาย รวมทั้้�งการทำำ�ถนน
ทางเชื่่อ� มระหว่่างสถานประกอบการและถนนสาธารณะให้้มีีสภาพดีี (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) (๔) ตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมของผู้้�ประกอบการให้้เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในเงื่่�อนไขแนบท้้าย
การอนุุญาตประทานบััตร  ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ และ (๕) กำำ�กับดู
ั แู ลแจ้้งเตืือน
และกำำ�ชัับผู้้�ประกอบการเหมืืองแร่่ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบที่่�มีีความเสี่่�ยงในการก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นละออง ให้้ประกอบกิิจการด้้วย
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ความระมััดระวััง และดำำ�เนิินการทำำ�ความสะอาดฝุ่่�นสะสมในสถานประกอบการ (กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่
อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๙) แก้้ไขปััญหาสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย (VOCs) พื้้�นที่่�มาบตาพุุดและบริิเวณใกล้้เคีียง จัังหวััดระยอง ได้้แก่่
(๑) ติิดตาม เฝ้้าระวัังสถานการณ์์สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง และแจ้้งผลการตรวจวััดสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย
ที่่�พบค่่าสููงเกิินค่่าเฝ้้าระวััง ๒๔ ชั่่�วโมง ให้้จัังหวััดระยอง หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการหาสาเหตุุและควบคุุมการระบายสารดัังกล่่าวจากแหล่่งกำำ�เนิิด (๒) วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลผลการตรวจวััดสารอิินทรีีย์์
ระเหยง่่าย และกิิจกรรมที่่ไ� ม่่ใช่่การผลิิตปกติิ เพื่่�อหาสาเหตุุและควบคุุมการระบายสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย และ (๓) เตรีียมความพร้้อม
ให้้โรงงานอุุตสาหกรรมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเตรีียมการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดใหม่่ เรื่่�อง มาตรฐานควบคุุม
การปล่่อยทิ้้�งอากาศเสีียจากโรงกลั่่น� น้ำำ��มันั ปิิโตรเลีียม สำำ�หรัับการควบคุุมการระบายสารเบนซีีนในรููปแบบการเฝ้้าระวัังบริิเวณ
ริิมรั้้�ว (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๑๐) การดููแลสุุขภาพประชาชนในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ (๑) เฝ้้าระวััง แจ้้งเตืือนสถานการณ์์ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพและสื่่�อสารแจ้้งเตืือนประชาชนทุุกวััน (๒) เฝ้้าระวัังการเจ็็บป่่วย และสอบสวนโรค ตอบโต้้
ข่่าวสารและติิดตามสอบสวนผู้้�ป่่วยและผู้้�ได้้รัับผลกระทบกรณีีข่่าวและการรายงานเกี่่�ยวกัับผลกระทบสุุขภาพจากฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็กที่่�รุุนแรง (๓) สื่่�อสาร สร้้างความรู้้�ในการปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชน โดยจััดทำำ�ชุุดความรู้้� เช่่น อิินโฟกราฟิิก
วีีทีีอาร์์ (Video Tape Recorde: VTR) เสีียงตามสาย ข้้อความตััววิ่่�ง บทความวิิทยุุและโทรทััศน์์ แอปพลิิเคชััน อสม.
และสนัับสนุุนสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ (๔) จััดบริิการสาธารณสุุข/คลิินิิกมลพิิษ และสนัับสนุุนหน้้ากากอนามััย หน้้ากาก N95
โดยเฉพาะกลุ่่�มเสี่่�ยง (๕) เปิิดศููนย์์ตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิินด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข กรณีีฝุ่่�นละออง PM2.5 เพื่่�อยกระดัับ
การปฏิิบััติิการและบููรณาการมาตรการให้้มีีประสิิทธิิภาพ ในระดัับจัังหวััด  เขตสุุขภาพ ระดัับกรมและระดัับกระทรวง และ
(๖) สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  เพื่่�อลดแหล่่งกำำ�เนิิด
มลพิิษทางอากาศ โดยจััดทำำ�คำำ�แนะนำำ�คณะกรรมการสาธารณสุุข เรื่่�อง ป้้องกัันควบคุุมผลกระทบต่่อสุุขภาพจากฝุ่่�นละออง
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่่�อให้้ราชการส่่วนท้้องถิ่่�นใช้้เป็็นแนวทางในการควบคุุมฝุ่่�นละอองจากสถานประกอบการ การกำำ�จััดมููลฝอย
การจััดการเหตุุรำำ�คาญและการประกาศพื้้�นที่่�ควบคุุมเหตุุรำำ�คาญจากฝุ่่�นละออง ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๘/๑ ภายใต้้
กฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข (กระทรวงสาธารณสุุข อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๑๑) ตรวจสอบมลพิิษทางอากาศและเสีียงรถราชการ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน
๒๕๖๔ มีีจำำ�นวนรถที่่�เข้้ารัับการตรวจสอบมลพิิษ ทั้้�งในส่่วนของรถราชการในสัังกััดกระทรวงคมนาคม ที่่�ตรวจสอบโดย
กรมการขนส่่งทางบก และรถราชการที่่�ตรวจสอบโดยสำำ�นัักงานขนส่่งจัังหวััดทั่่�วประเทศ ๑๙๙ แห่่ง รวม ๗๒,๔๖๒ คััน
ตรวจผ่่าน ๗๐,๖๙๑ คััน ตรวจไม่่ผ่่าน ๑,๗๗๑ คััน คิิดเป็็นจำำ�นวนรถที่่�ตรวจผ่่านร้้อยละ ๙๗.๕๖ โดยรถที่่�ตรวจไม่่ผ่่าน
การตรวจสอบมลพิิษอากาศ ส่่วนใหญ่่ไม่่ผ่่านควัันดำำ�  ๑,๖๒๓ คััน และผลการดำำ�เนิินการตั้้�งจุุดตรวจวััดควัันดำำ�บนท้้องถนน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้แก่่ ตรวจวััดควัันดำำ�รถ
ทั่่ว� ประเทศทั้้ง� สิ้้น�  จำำ�นวน ๒๐๖,๗๔๓ คััน พบรถที่่ค่� า่ ควัันดำำ�เกิินร้้อยละ ๔๕ จำำ�นวน ๑,๗๑๕ คััน และพบรถที่่�มีีค่่าควัันดำำ�สููง
แต่่ไม่่เกิินกำำ�หนด ระหว่่างร้้อยละ ๓๐ - ๔๕ จำำ�นวน ๗,๗๔๒ คััน (กรมการขนส่่งทางบก, ๒๕๖๔)
๒.๘.๑.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์มลพิิษ พบว่่า คุุณภาพอากาศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมมีีแนวโน้้มลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
เกืือบทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศ โดยปริิมาณฝุ่่�นละออง PM10 พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีทั้้�งประเทศยัังอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน ยกเว้้น
จัังหวััดสระบุุรีี ส่่วนปริิมาณฝุ่่�นละออง PM2.5 มีีค่่าเฉลี่่�ยรายปีีทั้้�งประเทศไม่่เกิินมาตรฐาน ยกเว้้นพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล ภาคเหนืือ สระบุุรีี  (หน้้าพระลาน) และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ สำำ�หรัับสถานการณ์์หมอกควััน ๙ จัังหวััด
ภาคเหนืือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีความรุุนแรงขึ้้�นเล็็กน้้อย จากสภาพอากาศที่่�แห้้งแล้้งยาวนาน และเกิิดเร็็วกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ทำำ�ให้้เกิิดไฟลุุกติิดได้้ง่่าย ลุุกลามอย่่างรวดเร็็ว ส่่วนสถานการณ์์คุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�หน้้าพระลาน จัังหวััดสระบุุรีี  ในช่่วง
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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เดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ พบว่่า ปริิมาณฝุ่่�นละออง PM10 มีีค่่าเฉลี่่ย� รายเดืือนและจำำ�นวนวัันที่่เ� กิินค่่ามาตรฐานลดลง
จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ พบว่่า
ค่่าฝุ่่�นละออง PM2.5 เฉลี่่�ยรายเดืือนเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากช่่วงเดีียวกััน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้้�นที่่� ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ ในช่่วง
เดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ พบว่่า ปริิมาณฝุ่่�นละออง PM2.5 มีีค่่าเฉลี่่ย� รายเดืือนและจำำ�นวนวัันที่่เ� กิินค่่ามาตรฐานลดลง
จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละออง โดยการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานตามแผน
ปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง” อาทิิ มาตรการการลดมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด 
และมาตรการบรรเทาสถานการณ์์เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสุุขภาพ การถอดบทเรีียนและทบทวนแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระ
แห่่งชาติิและจััดทำำ�แผนเฉพาะกิิจแก้้ปััญหาฝุ่่�นละอองเพิ่่�มเติิม  เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปแก้้ปััญหาฝุ่่�นละอองเชิิงรุุก
กำำ�หนดมาตรฐานและมาตรการควบคุุมมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดจากยานพาหนะและวิิธีีการตรวจวััดค่่าควัันดำำ�
จากท่่อไอเสีีย มีีการแก้้ไขปััญหาหมอกควัันข้้ามแดนในระดัับชาติิ โดยเจรจาผ่่านกลไกอาเซีียนภายใต้้ความตกลงอาเซีียน
ว่่าด้้วยมลพิิษจากหมอกควัันข้้ามแดน และแก้้ไขหมอกควััน ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ โดยใช้้ “๔ มาตรการเชิิงพื้้�นที่่� ๕ มาตรการ
บริิหารจััดการ” มีีเป้้าหมายที่่�คนจุุดไฟอัันเป็็นสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหา การบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าแบบ
มีีส่่วนร่่วมมาตรการ “ชิิงเก็็บ” รวมทั้้�งการเฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนภััยสุุขภาพ เช่่น เฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือนสถานการณ์์ฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็กประเมิินความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ และจััดบริิการสาธารณสุุข/คลิินิิกมลพิิษ เป็็นต้้น (รููปที่่� ๒.๔๐)
ข้้อเสนอแนะ
๑) ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่ย� นรถโดยสารในระบบขนส่่งมวลชน และรถบรรทุุกขนส่่งเพื่่�อการพาณิิชย์์ จากเครื่่อ� งยนต์์
สัันดาปที่่�ใช้้น้ำำ��มัันเป็็นเชื้้�อเพลิิงเป็็นเครื่่�องยนต์์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) หรืือเครื่่�องยนต์์ไฮบริิด  (Hybrid)
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมการขนส่่งทางบก กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
กรมควบคุุมมลพิิษ
๒) ควบคุุมการระบายมลพิิษจากเครื่่�องยนต์์สัันดาป เช่่น การจำำ�กััดอายุุการใช้้งานการควบคุุมการจดทะเบีียน
รถยนต์์ไม่่ให้้มีีมากเกิินความจำำ�เป็็น โดยอาจใช้้การคำำ�นวณจากขนาดพื้้�นที่่ที่� จ่� อดรถยนต์์ต่อ่ หลัังคาเรืือน หรืือเพิ่่�มความเข้้มงวด
ในการตรวจสภาพรถยนต์์และเพิ่่�มความถี่่�ในการตรวจสภาพรถยนต์์ที่่�มีีอายุุการใช้้งานมาก
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมการขนส่่งทางบก และกรมควบคุุมมลพิิษ
๓) ประชาสััมพันั ธ์์ สื่่อ� สาร สร้้างความตระหนัักแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการลดมลพิิษทางอากาศ
โดยเฉพาะฝุ่่�นละออง PM2.5
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และกรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น
๒.๘.๒ ระดัับเสีียง
๒.๘.๒.๑ สถานการณ์์
การติิดตามตรวจสอบระดัับเสีียงในสิ่่ง� แวดล้้อมโดยสถานีีแบบอััตโนมััติต่ิ อ่ เนื่่�องตลอดทั้้�งปีี บริเิ วณพื้้�นที่่ริ� มถ
ิ นน
และพื้้�นที่่ทั่่� ว� ไปใน ๑๓ จัังหวััด  ๒๘ สถานีี และตรวจวััดระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่ริ� มถ
ิ นนในเขตกรุุงเทพมหานครแบบจุุดตรวจวััด
ชั่่�วคราว รวม ๒๗ จุุด  เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และแนวโน้้มของปััญหามลพิิษทางเสีียงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า การจราจร
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดเสีียงหลััก โดยบริิเวณริิมถนนในเมืืองขนาดใหญ่่ที่มี่� กี ารจราจรหนาแน่่นจะมีีระดัับเสีียงเกิินเกณฑ์์มาตรฐาน เช่่น
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และจัังหวััดสระบุุรีี  เป็็นต้้น ส่่วนบริิเวณพื้้�นที่่ทั่่� ว� ไประดัับเสีียงส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
ระดัับเสีียงในภาพรวมมีีค่่าใกล้้เคีียงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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๑) ระดัับเสีียงในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
๑.๑) พื้้�นที่่�ริิมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีค่่าเฉลี่่�ยของระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง เท่่ากัับ 
๖๘.๕ เดซิิเบลเอ (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ  ๖๘.๖ เดซิิเบลเอ บริิเวณที่่�มีี
ระดัับเสีียงเฉลี่่�ยเกิินมาตรฐาน ได้้แก่่ พาหุุรััด ถนนตรีีเพชร การเคหะชุุมชนดิินแดง ถนนดิินแดง และสถานีีไฟฟ้้าย่่อยธนบุุรีี 
ถนนอิินทรพิิทักั ษ์์ (มาตรฐานระดัับเสีียงเฉลี่่ย� (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง กำำ�หนดไม่่เกิิน ๗๐ เดซิิเบลเอ) เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่ที่� มี่� ีปริิมาณ
การจราจรหนาแน่่นตลอดทั้้�งวััน เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง บริิเวณพื้้�นที่่�
ริิมถนนในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลมีีแนวโน้้มค่่อนข้้างคงที่่� (รููปที่่� ๒.๓๖) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๓๖ ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่ริ� ิมถนนในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๙๐

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

๘๐
๗๐

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ
๖๙.๒

๖๙.๖

๖๙.๑

๖๘.๗

๖๘.๙

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๖๙.๒

๖๗.๔

๖๙.๒

๖๘.๖

๖๘.๕

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๖๐
๕๐
๔๐

๒๕๕๔

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด)

๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ป (พ.ศ.)
คาเฉลี่ย

คามาตรฐาน

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)

ส่่วนพื้้�นที่่�ริิมถนน (จุุดตรวจวััดชั่่�วคราว) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีค่่าเฉลี่่�ยของระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq)
๒๔ ชั่่�วโมง เท่่ากัับ  ๗๔.๘ เดซิิเบลเอ (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิิเบลเอ) ลดลงเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
๗๕.๔ เดซิิเบลเอ โดยพบว่่า จุุดตรวจวััดทั้้ง� ๒๗ จุุดตรวจวััดมีีค่่าระดัับเสีียงเฉลี่่ย� สููงเกิินค่่ามาตรฐาน โดยจุุดตรวจวััดที่มี่� ีระดัับ
เสีียงสููงที่่สุ� ด 
ุ ๓ ลำำ�ดับ 
ั ได้้แก่่ (๑) ป้้อมตำำ�รวจสี่่แ� ยกวงศ์์สว่า่ ง ถนนกรุุงเทพ - นนทบุุรีี (๒) ปั๊๊�มน้ำำ��มันั บางจาก ถนนศรีีนคริินทร์์ และ
(๓) ป้้อมตำำ�รวจสามแยก ถนนสุุขสวััสดิ์์� - ประชาอุุทิิศ โดยค่่าระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง มีีค่่า ๗๗.๔ ๗๗.๓ และ
๗๗.๒ เดซิิเบลเอ ตามลำำ�ดัับ  (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
		๑.๒) พื้้น� ที่่ทั่่� ว� ไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีค่่าเฉลี่่ย� ของระดัับเสีียงเฉลี่่ย� (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง พ.ศ. ๒๕๖๓
เท่่ากัับ  ๕๖.๘ เดซิิเบลเอ (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ  ๕๗.๔ เดซิิเบลเอ
บริิเวณที่่�ตรวจวััดส่่วนใหญ่่มีีระดัับเสีียงอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ระดัับเสีียงเฉลี่่�ย
(Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง บริิเวณพื้้�นที่่ทั่่� ว� ไปในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลมีแี นวโน้้มค่อ่ นข้้างคงที่่� และยัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
(รููปที่่� ๒.๓๗) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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รููปที่่� ๒.๓๗ ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่ทั่่� �วไปในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๙๐

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

๘๐

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๗๐
๖๐
๕๙.๓
๕๐
๔๐
๒๕๕๔

๕๘.๘

๕๘.๙

๕๖.๙

๕๖.๗

๕๖.๗

๕๗.๗

๕๖.๙

๕๗.๔

๕๖.๘

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด)

คาเฉลี่ย

คาตํ่าสุด

คามาตรฐาน

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)

๒) ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่�ริิมถนนในต่่างจัังหวััด
๒.๑) พื้้�นที่่�ริิมถนน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่าเฉลี่่�ยของระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง เท่่ากัับ  ๖๒.๖
เดซิิเบลเอ (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ  ๖๒.๘ เดซิิเบลเอ บริิเวณที่่มี� ีระดัับ
เสีียงสููงเกิินมาตรฐานและสููงกว่่าบริิเวณอื่่�น คืือ สถานีีตำำ�รวจภููธรหน้้าพระลาน อำำ�เภอเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสระบุุรีี  ซึ่่�งมีี
ค่่าเฉลี่่ย� ระดัับเสีียงเฉลี่่ย� (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง เท่่ากัับ ๗๐.๙ เดซิิเบลเอ โดยมีีจำำ�นวนวัันที่่ร� ะดัับเสีียงเกิินค่่ามาตรฐานร้้อยละ ๘๑.๗
ซึ่่ง� มีีสาเหตุุจากยานพาหนะบนเส้้นทางจราจรมีีจำำ�นวนมากและส่่วนใหญ่่เป็็นรถบรรทุุกขนาดใหญ่่ เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีี
ที่่�ผ่่านมา พบว่่า ระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง บริิเวณพื้้�นที่่�ริิมถนนในต่่างจัังหวััดมีีแนวโน้้มค่่อนข้้างคงที่่� (รููปที่่� ๒.๓๘)
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

รููปที่่� ๒.๓๘ ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่ริ� ิมถนนในต่่างจัังหวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๙๐
๘๐

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๗๐
๖๐ ๖๓.๐

๖๒.๘

๖๓.๘

๖๓.๕

๖๓.๑

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)
คาเฉลี่ย

๖๒.๔

๖๓.๐

๖๓.๕

๖๒.๘

๖๒.๖

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๕๐
๔๐

๒๕๕๔

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด)
ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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คามาตรฐาน

		๒.๒) พื้้�นที่่�ทั่่�วไป ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีค่่าเฉลี่่�ยของระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง เท่่ากัับ  ๕๕.๙
เดซิิเบลเอ (ค่่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ  ๕๖.๘ เดซิิเบลเอ พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่
มีีระดัับเสีียงอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า ระดัับเสีียงเฉลี่่�ย (Leq) ๒๔ ชั่่�วโมง บริิเวณ
พื้้�นที่่ทั่่� �วไปในต่่างจัังหวััดมีีแนวโน้้มค่่อนข้้างคงที่่� (รููปที่่� ๒.๓๙) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๓๙ ระดัับเสีียงบริิเวณพื้้�นที่่ทั่่� �วไปในต่่างจัังหวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

๙๐
๘๐

คามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ

๗๐
๖๐
๕๘.๑
๕๐
๔๐
๒๕๕๔

๕๙.๔

๕๘.๔

๕๘.๐

๕๗.๗

๕๗.๓

๕๕.๖

๕๖.๕

๕๖.๘

๕๕.๙

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)
คาเฉลี่ย

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ชวงคา (สูงสุด - ตํ่าสุด)

คามาตรฐาน

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)

๒.๘.๒.๒ ผลกระทบ
การจราจรที่่�หนาแน่่น เป็็นปััจจััยหลัักของการเกิิดมลพิิษทางเสีียง โดยเฉพาะในบริิเวณริิมถนน ในเมืืองใหญ่่
ที่่�มีีการจราจรหนาแน่่น เช่่น กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จัังหวััดสระบุุรีี ส่่วนบริิเวณพื้้�นที่่�ทั่่�วไประดัับเสีียงส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน โดยปััญหาหลัักยัังคงเป็็นปััญหามลพิิษทางเสีียงริิมเส้้นทางจราจรในเขตกรุุงเทพมหานคร อย่่างไรก็็ตาม 
ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทำำ�ให้้มีีมาตรการทำำ�งานที่่�บ้้าน (Work From
Home) ประชาชนลดกิิจกรรมการเดิินทาง การจราจรขนส่่งลดลง และการควบคุุมการเดิินทาง เข้้าออกประเทศไทย ซึ่่ง� เป็็น
สาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มลพิิษทางอากาศและระดัับเสีียงมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้ผลกระทบมลพิิษทางเสีียงที่่�มีีต่่อประชาชนลดลง
ตามไปด้้วย (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒.๘.๒.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพเสีียง ดัังนี้้�
(๑) การตรวจสภาพรถก่่อนต่่อทะเบีียนประจำำ�ปีี มีีผลการดำำ�เนิินการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสภาพรถ 
(ตรอ.) และการตรวจสอบการดำำ�เนิินการของ ตรอ. เพื่่�อตรวจสอบอาคารสถานที่่� ผู้้�ตรวจสภาพรถ และเครื่่�องตรวจสภาพรถ 
เช่่น เครื่่�องวััดควัันดำำ�  และเครื่่�องวััดระดัับเสีียง เป็็นต้้น โดยกรมการขนส่่งทางบก ในช่่วงวัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึึง
๓๐ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ได้้แก่่ (๑.๑) มีีรถที่่เ� ข้้าตรวจสภาพรถกัับ ตรอ. ๓,๔๐๒ แห่่ง ทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งสิ้้น� ๙,๒๒๐,๓๑๗ คััน
(๑.๒) สุ่่�มตรวจสอบข้้อมููลผลการตรวจสภาพรถผ่่านระบบสารสนเทศ รวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๑๕๘,๒๗๕ คัันและออกตรวจสอบ ตรอ.
ณ ที่่ตั้้� ง�  ทั้้�งหมด ๑๒,๗๕๓ ครั้้ง� พบข้้อบกพร่่อง ๑๕๓ แห่่ง ตัักเตืือน ๖๒๗ แห่่ง ระงัับ ตรอ. ชั่่�วคราว ๓๙ แห่่ง และเพิิกถอน
ใบอนุุญาตจััดตั้้�งสถานตรวจสภาพรถ ๑ แห่่ง และ (๑.๓) นัับแต่่อดีีตจนถึึง พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการขนส่่งทางบกได้้เพิิกถอน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ใบอนุุญาตจััดตั้้�งสถานตรวจสภาพรถ รวมทั้้�งสิ้้�น ๘๑ ราย (๒) ตรวจสอบการระบายมลพิิษจากรถราชการตามระเบีียบ 
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยรถราชการ (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่่กำ� ำ�หนดให้้ส่ว่ นราชการตรวจสอบดููแลสภาพรถทุุก ๖ เดืือน
และควบคุุมมิิให้้มีีการระบายมลพิิษเกิินมาตรฐาน โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔ ดำำ�เนิิน
การตรวจสอบมลพิิษทางอากาศและเสีียงรถราชการรวม ๗๒,๔๖๒ คััน ตรวจผ่่าน ๗๐,๖๙๑ คััน ตรวจไม่่ผ่่าน ๑,๗๗๑ คััน
โดยรถที่่�ตรวจไม่่ผ่่านการตรวจสอบมลพิิษทางเสีียง ๑๒๒ คััน (กรมการขนส่่งทางบก, ๒๕๖๔) (๓) การตรวจสอบและบำำ�รุุง
รัักษารถขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.) และรถร่่วม ขสมก. ให้้มีีการระบายมลพิิษอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานก่่อนออกให้้บริิการ 
(๔) กวดขัันและป้้องกัันการแข่่งขัันรถยนต์์และจัักรยานยนต์์บนทางสาธารณะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
ตามคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� ๒๒/๒๕๕๘ ดำำ�เนิินการโดยกองบัังคัับการตำำ�รวจจราจร สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ รวมถึึงได้้สนธิิกำำ�ลัังร่่วมกัับกรมควบคุุมมลพิิษทำำ�การตรวจสอบตรวจจัับยานพาหนะควัันดำำ�และเสีียงดัังริิมเส้้นทาง
จราจรเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งเข้้มงวดกวดขัันในช่่วงวิิกฤตสถานการณ์์มลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๕) ได้้ปรัับปรุงุ
การกำำ�หนดมาตรฐานระดัับเสีียงของรถจัักรยานยนต์์ที่ใ�่ ช้้งานในทาง ตามประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานระดัับเสีียงของรถจัักรยานยนต์์ ลงวัันที่่� ๒๒ ตุุลาคม ๒๕๖๓ โดยกำำ�หนดให้้รถจัักรยานยนต์์ต้้องมีี
ค่่าระดัับเสีียงไม่่เกิิน ๕ เดซิิเบลเอ จากค่่าผลการทดสอบระดัับเสีียงที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองแบบเพื่่�อผลิิตหรืือนำำ�เข้้ามาเพื่่�อจำำ�หน่่าย
ตามที่่�ได้้รัับการรัับรองจากกรมการขนส่่งทางบก (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒.๘.๒.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ระดัับเสีียงใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ระดัับเสีียงส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน และมีีค่่าลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีีระดัับเสีียงเกิินมาตรฐานในบริิเวณพื้้�นที่่�ริิมถนนในเมืืองขนาดใหญ่่ที่่�มีีการจราจรหนาแน่่น เช่่น
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และจัังหวััดสระบุุรีี  เป็็นต้้น
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการจััดการระดัับเสีียง โดยการตรวจสภาพยานพาหนะก่่อนต่่อทะเบีียนประจำำ�ปีี
การตรวจสอบการระบายมลพิิษจากรถราชการทุุก ๖ เดืือน และควบคุุมมิใิ ห้้มีกี ารระบายมลพิิษเกิินมาตรฐาน การตรวจสอบ
และบำำ�รุงุ รัักษารถขนส่่งมวลชนกรุุงเทพและรถร่่วมให้้มีกี ารระบายมลพิิษอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานก่่อนออกให้้บริกิ าร ดำำ�เนิินการ
กวดขัันและป้้องกัันการแข่่งขัันรถยนต์์และจัักรยานยนต์์บนทางสาธารณะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ตรวจจัับ
ยานพาหนะควัั น ดำำ� และเสีียงดัั ง ริิ ม เส้้ น ทางจราจรเป็็ น ประจำำ�ร วมทั้้� ง เข้้ ม งวดกวดขัั น ในช่่ ว งวิิ ก ฤตสถานการณ์์ ม ลพิิ ษ
ด้้านฝุ่่�นละออง รวมทั้้�งปรัับปรุุงการกำำ�หนดมาตรฐานระดัับเสีียงของรถจัักรยานยนต์์ที่่�ใช้้งานในทาง เพื่่�อผลิิตหรืือนำำ�เข้้ามา
เพื่่�อจำำ�หน่่ายตามที่่�ได้้รับั การรัับรอง (รููปที่่� ๒.๔๐)
ข้้อเสนอแนะ
ส่่งเสริิมรณรงค์์ให้้ความรู้้�และสร้้างค่่านิิยมให้้ประชาชนเลืือกใช้้ยานพาหนะที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมการปล่่อย
มลพิิ ษ  รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ปร ะชาชนดูู แ ลบำำ�รุุ ง รัั ก ษายานพาหนะให้้ มีีสภาพดีีอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ โดยสร้้ า งความร่่ ว มมืื อ
จากภาคเอกชนเข้้ามาสนัับสนุุน เพื่่�อลดปััญหายานพาหนะที่่�ปล่่อยควัันดำำ�และเสีียงดััง
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมการขนส่่งทางบก กรมควบคุุมมลพิิษ กรมส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม และสำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ
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รููปที่่� ๒.๔๐ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: มลพิิษทางอากาศและเสีียง

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การขยายตัวของเมือง
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- กิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ
และเสียง (การจราจร การเผาในที่โลง
การเกิดไฟไหมปา/หมอกควันขามแดน
และจากภาคอุตสาหกรรม)

การตอบสนอง (Response: R)
- จัดทําและขับเคลื่อนแผนเพื่อการบริหารจัดการ
ดานคุณภาพอากาศและเสียง
- กําหนดใหการแกไขปญหาฝุนละออง ไฟปา
หมอกควันขามแดนเปนวาระแหงชาติ
- กําหนดมาตรฐานและมาตรการควบคุม
แหลงกําเนิดมลพิษอากาศและเสียงทีแ่ หลงกําเนิด
ใหครอบคลุมทุกพารามิเตอรทสี่ งผลกระทบ
- ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง เตือนภัยคุณภาพ
อากาศและเสียง
- เผยแพรคุณภาพอากาศและระดับเสียง
ตอสาธารณะ

สถานการณ์ (State: S)
- ปริมาณฝุนละออง PM10 และ PM2.5
ลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยกเวนหนาพระลาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม
- สถานการณหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ
รุนแรงขึ้นเล็กนอย
- ระดับเสียงพื้นที่ริมถนน พื้นที่ทั่วไป
อยูในเกณฑมาตรฐาน

ผลกระทบ (Impact: I)
- สุขภาพของประชาชน
- เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
- สิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๘.๓ คุุณภาพแหล่่งน้ำำ�ผิ
� ิวดิิน
๒.๘.๓.๑ สถานการณ์์
การติิ ดต ามตรวจสอบคุุ ณ ภาพน้ำำ�� แหล่่ ง น้ำำ��ผิิ ว ดิิ น ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ทั่่� ว ประเทศจากแม่่ น้ำำ��ส ายหลัั ก ของประเทศ
๕๙ แหล่่งน้ำำ��  และแหล่่งน้ำำ��นิ่่�ง ๖ แหล่่ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีดััชนีีคุุณภาพน้ำำ��  (Water Quality Index:
WQI) อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ร้้อยละ ๓๙ อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ ร้้อยละ ๔๓ และเกณฑ์์เสื่่�อมโทรม ร้้อยละ ๑๘ โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับ พ.ศ. ๒๕๖๒ แหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ถึงึ ดีีมากคิิดเป็็นร้้อยละ ๘๒ เท่่ากัันและแหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์เสื่่อ� มโทรมร้้อยละ ๑๘
มีีค่่าเท่่ากัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่า สััดส่ว่ นของคุุณภาพน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ถึงึ ดีีมีแี นวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๔๑ และรููปที่่� ๒.๔๒) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๔๑ แนวโน้้มสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

เกณฑคุณภาพนํ้า (รอยละ)
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๒๓

๒๒

๒๕๕๖

๒๕๕๗

เสื่ิอมโทรม
ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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๔๖
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๒๕

๒๐

๑๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป (พ.ศ.)
พอใช
ดี

๙

๓๔

๓๙

๔๖

๔๓

๑๘

๑๘

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
ดีมาก

๒๕๖๓

รููปที่่� ๒.๔๒ คุุณภาพน้ำำ�� ในเเหล่่งนํ้้�าผิิวดิิน พ.ศ ๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
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จากผลการวิิ เ คราะห์์ คุุ ณ ภาพน้ำำ��ส ายหลัั ก เปรีียบเทีียบกัั บม าตรฐานประเภทแหล่่ ง น้ำำ��ผิิ ว ดิิ น ที่่� กำำ� หนด
ของแหล่่งน้ำำ�� ๕๙ แหล่่ง ในช่่วง ๖ ปีีที่ผ่่� า่ นมา ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ จากการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��
สำำ�คัญ
ั ทั่่�วประเทศ ๕๙ แหล่่งน้ำำ��สายหลััก และ ๖ แหล่่งน้ำำ��นิ่่ง� ในพื้้�นที่่� ๖๔ จัังหวััด ประเมิินโดยใช้้ดัชนีีคุ
ั ณ
ุ ภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��
ผิิวดิิน พบว่่า มีีจัังหวััดที่มี่� ีคุุณภาพน้ำำ��อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี จำำ�นวน ๒๕ จัังหวััด  (ร้้อยละ ๓๙) อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ จำำ�นวน ๒๖ จัังหวััด
(ร้้อยละ ๔๑) และอยู่่�ในเกณฑ์์เสื่่�อมโทรม ๑๓ จัังหวััด  (ร้้อยละ ๒๐) ซึ่่�งแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพน้ำำ��อยู่่�ในเกณฑ์์เสื่่�อมโทรม
ส่่วนใหญ่่เป็็นจัังหวััดที่่�ตั้้�งอยู่่�ในภาคกลาง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
คุุณภาพแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินในแต่่ละภาคเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ พบว่่า แหล่่งน้ำำ��
ในภาคกลางและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีคุุณภาพน้ำำ��  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสื่่�อมโทรมลงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนแหล่่งน้ำำ��
ในภาคใต้้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ คุุณภาพดีีกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ แหล่่งน้ำำ��ที่มี่� ีคุุณภาพน้ำำ��เสื่่อ� มโทรมมากที่่สุ� ดุ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในภาคกลางเช่่นเดีียวกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่่างไรก็็ตาม แม่่น้ำำ��ลำำ�ตะคองตอนล่่าง (บริิเวณเทศบาลนครนครราชสีีมา จัังหวััด
นครราชสีีมา) ซึ่่�งอยู่่�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพเสื่่�อมโทรมที่่�สุุด  โดยสาเหตุุหลัักมาจากการปล่่อย
ทิ้้�งน้ำำ��เสีียจากชุุมชน กิิจกรรมทางการเกษตร และอุุตสาหกรรม รายละเอีียดคุุณภาพน้ำำ��ในแต่่ละภาคใน พ.ศ. ๒๕๖๓
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) ดัังนี้้�
ภาคเหนืือ คุุณภาพน้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ พารามิิเตอร์์ที่ไ่� ม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��
ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ มากที่่สุ� ด คื
ุ อื ความสกปรกในรููปสารอิินทรีีย์์ (BOD) (ร้้อยละ ๓๑ ของตััวอย่่างน้ำำ��ทั้้ง� หมด) และโลหะหนััก
(HM) เกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน (ร้้อยละ ๐.๓ ของการตรวจวััดทั้้�งหมด) ได้้แก่่ สัังกะสีี (Zn) แมงกานีีส 
(Mn) และแคดเมีียม (Cd) โดยจุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��๒๐ ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน ประเภทที่่� ๓ จำำ�แนก
ตามพารามิิเตอร์์ โดยจุุดตรวจวััดที่่�ค่่าออกซิิเจนละลาย (DO) และ BOD เกิินค่่ามาตรฐาน ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ยม (บริิเวณอำำ�เภอ
ศรีีสััชนาลััย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุโขทััย อำำ�เภอบางระกำำ� จัังหวััดพิิษณุุโลก และอำำ�เภอโพธิ์์�ประทัับช้้าง อำำ�เภอสามง่่าม 
อำำ�เภอโพทะเล จัังหวััดพิิจิิตร) แม่่น้ำำ��วััง (บริิเวณเทศบาลนครลำำ�ปาง จัังหวััดลำำ�ปาง) แม่่น้ำำ��ปิิง (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกำำ�แพงเพชร อำำ�เภอบรรพตพิิสััย จัังหวััดนครสวรรค์์) แม่่น้ำำ��น่่าน (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
น่่าน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอตะพานหิิน อำำ�เภอบางมููลนาก จัังหวััด
พิิจิตร
ิ ) แม่่น้ำำ��กวง (บริิเวณอำำ�เภอสัันทราย จัังหวััดเชียี งใหม่่ และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลำำ�พูนู ) แม่่น้ำำ��ลี้้� (บริิเวณอำำ�เภอลี้้ จั
� งั หวััด
ลำำ�พูนู ) แม่่น้ำำ��อิงิ (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอจุุน จัังหวััดพะเยา) กว๊๊านพะเยา (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพะเยา) แม่่น้ำำ��แม่่จาง
(บริิเวณอำำ�เภอเกาะคา อำำ�เภอแม่่ทะ จัังหวััดลำ�ป
ำ าง บึึงบอระเพ็็ด  และบริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครสวรรค์์) สาเหตุุมาจาก
การระบายน้ำำ��เสีียที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดจากชุุมชนเมืือง ชุุมชนที่่�อาศััยริิมน้ำำ��  การท่่องเที่่�ยว รีีสอร์์ทหรืือโรงแรม และพื้้�นที่่�
เกษตรกรรม (พืืชไร่่ นาข้้าว สวนผลไม้้) ส่่งผลต่่อคุุณภาพน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ��
ภาคกลาง คุุณภาพน้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้และเสื่่อ� มโทรม พารามิิเตอร์์ที่ไ่� ม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�� 
ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินประเภทที่่� ๓ มากที่่สุ� ด คื
ุ อื ความสกปรกในรููปสารอิินทรีีย์์ (BOD) (ร้้อยละ ๓๕ ของตััวอย่่างน้ำำ��ทั้้ง� หมด) และ
โลหะหนััก (HM) เกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิิน (ร้้อยละ ๐.๒ ของการตรวจวััดทั้้ง� หมด) ได้้แก่่ แมงกานีีส (Mn)
และสารหนูู (As) โดยจุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��  ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ โดยจุุดตรวจวััด
ที่่ค่� า่ ออกซิิเจนละลาย (DO) และ BOD เกิินค่่ามาตรฐาน ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา (บริิเวณอำำ�เภอพยุุหะคีีรีี จัังหวััดนครสวรรค์์
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท อำำ�เภออิินทรบุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอ่่างทอง อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี อำำ�เภอปากเกร็็ด อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี  กรุุงเทพมหานคร 
และอำำ�เภอพระประแดง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ) แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััด
๒๐

จุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ พิิจารณาจากการตรวจพบพารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตาม
มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ผิิวดิินตั้้�งแต่่ ๒ ครั้้�งขึ้้�นไปจากการตรวจวััดทั้้�งหมด ๔ ครั้้�ง
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สมุุทรสาคร อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี) แม่่น้ำำ��ป่่าสััก (บริิเวณอำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี 
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเพชรบููรณ์์ อำำ�เภอชััยบาดาล อำำ�เภอพััฒนานิิคม จัังหวััดลพบุุรีี อำำ�เภอแก่่งคอย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
สระบุุรีี  และอำำ�เภอท่่าเรืือ อำำ�เภอนครหลวง อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา) แม่่น้ำำ��ลพบุุรีี  (บริิเวณ
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี อำ�ำ เภอท่่าวุ้้�ง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลพบุุรีี  และอำำ�เภอบ้้านแพรก อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา) แม่่น้ำำ��เพชรบุุรีี  (บริิเวณอำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี) แม่่น้ำำ��สะแกกรััง (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
อุุทััยธานีี) แม่่น้ำำ��น้้อย (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท) แม่่น้ำำ��ปราณบุุรีี  (บริิเวณอำำ�เภอปราณบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์)
สาเหตุุจากการระบายน้ำำ��เสีียที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดจากชุุมชนเมืือง พื้้�นที่่�เกษตรกรรม (นาข้้าว) การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��และ
การปศุุสััตว์์ที่่�ไม่่มีีระบบการจััดการของเสีีย แต่่ในแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาตอนล่่าง และแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนตอนล่่าง เกิิดจากการระบาย
น้ำำ��เสีียที่่ยั� ังไม่่ได้้รับั การบำำ�บััดจากโรงงานอุุตสาหกรรมและนิิคมอุุตสาหกรรมที่่ตั้้� �งอยู่่�หนาแน่่น
ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืือ คุุ ณ ภาพน้ำำ��ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในเกณฑ์์ ดีี  พารามิิ เ ตอร์์ ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐาน
คุุณภาพน้ำำ��  ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ มากที่่�สุุด คืือ ความสกปรกในรููปสารอิินทรีีย์์ (BOD) (ร้้อยละ ๒๙ ของตััวอย่่าง
น้ำำ��ทั้้�งหมด) และโลหะหนััก (HM) เกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน (ร้้อยละ ๐.๕ ของการตรวจวััดทั้้�งหมด)
ได้้แก่่ แมงกานีีส (Mn) ทองแดง (Cu) สัังกะสีี (Zn) และปรอท (Hg) โดยจุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�� 
ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินประเภทที่่� ๓ จำำ�แนกตามพารามิิเตอร์์ โดยจุุดตรวจวััดที่ค่่� า่ ออกซิิเจนละลาย (DO) และ BOD เกิินค่่ามาตรฐาน
ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��พอง (บริิเวณอำำ�เภออุุบลรััตน์์ อำำ�เภอน้ำำ��พอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น) แม่่น้ำำ��มููล (บริิเวณอำำ�เภอโชคชััย
อำำ�เภอพิิมาย จัังหวััดนครราชสีีมา อำำ�เภอสตึึก จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ อำำ�เภอกัันทรารมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ และอำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ 
อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอพิิบููลมัังสาหาร อำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััดอุุบลราชธานีี) แม่่น้ำำ��ลำำ�ตะคอง (บริิเวณอำำ�เภอสีีคิ้้�ว อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดนครราชสีีมา) แม่่น้ำำ��ลำำ�ปาว (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�) แม่่น้ำำ��ลำำ�ชีี (บริิเวณอำำ�เภอกระสััง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์) แม่่น้ำำ��ชีี (บริิเวณอำำ�เภอโกสุุมพิิสััย จัังหวััดมหาสารคาม และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น)
แม่่น้ำำ��เสีียว (บริิเวณอำำ�เภอสุุวรรณภููมิิ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด) หนองหาร (บริิเวณหน้้าระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย จัังหวััดสกลนคร) สาเหตุุ
จากการระบายน้ำำ��เสีียที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดจากชุุมชนเมืือง การทำำ�ปศุุสััตว์์ การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  และการชะหน้้าดิินจาก
พื้้�นที่่ทำ� �ำ การเกษตร เช่่น นาข้้าว ไร่่มัันสำำ�ปะหลััง ไร่่อ้้อย เป็็นต้้น
ภาคตะวัันออก คุุณภาพน้ำำ��ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ พารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��
ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ มากที่่�สุุด คืือ แอมโมเนีีย - ไนโตรเจน (NH 3-N) (ร้้อยละ ๔๓ ของตััวอย่่างน้ำำ��ทั้้�งหมด) และ
โลหะหนััก (HM) เกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิิน (ร้้อยละ ๐.๕ ของการตรวจวััดทั้้ง� หมด) ได้้แก่่ แมงกานีีส (Mn)
นิิกเกิิล (Ni) และทองแดง (Cu) โดยจุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ จำำ�แนก
ตามพารามิิเตอร์์ ประกอบด้้วย แอมโมเนีีย - ไนโตรเจน (NH3-N) ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��เวฬุุ (บริิเวณอำำ�เภอขลุุง จัังหวััดจันั ทบุุรีี อำำ�เภอ
เขาสมิิง จัังหวััดตราด) แม่่น้ำำ��ระยอง (บริิเวณอำำ�เภอบ้้านค่่าย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง) แม่่น้ำำ��ประแสร์์ (บริิเวณอำำ�เภอแกลง
จัังหวััดระยอง) แม่่น้ำำ��พัังราด (บริิเวณเทศบาลตำำ�บลนายายอาม อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี) แม่่น้ำำ��จัันทบุุรีี  (บริิเวณ
อำำ�เภอมะขาม อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ จังั หวััดจันั ทบุุรีี) แม่่น้ำำ��ตราด (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดตราด) แม่่น้ำำ��บางปะกง
(บริิเวณอำำ�เภอบางน้ำำ��เปรี้้�ยว อำำ�เภอบางคล้้า อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา) ออกซิิเจนละลาย (DO) ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ระยอง
(บริิเวณอำำ�เภอบ้้านค่่าย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง) แม่่น้ำำ��ประแสร์์ (บริิเวณอำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง) แม่่น้ำำ��พังั ราด (บริิเวณ
เทศบาลตำำ�บลนายายอาม อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี) แม่่น้ำำ��บางปะกง (บริิเวณอำำ�เภอบ้้านสร้้าง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี 
อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอบ้้านโพธิ์์� และอำำ�เภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา) แม่่น้ำำ��ปราจีีนบุุรีี  (บริิเวณอำำ�เภอศรีีมหาโพธิ์์� อำำ�เภอ
เมืือง อำำ�เภอบ้้านสร้้าง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี) แม่่น้ำำ��นครนายก (บริิเวณอำำ�เภอบ้้านนา อำำ�เภอองครัักษ์์ จังั หวััดนครนายก อำำ�เภอ
บ้้านสร้้าง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี) ความสกปรกในรููปสารอิินทรีีย์์ (BOD) ได้้แก่่ แม่่น้ำ�ร
ำ� ะยอง (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง)
แม่่น้ำำ��ประแสร์์ (บริิเวณอำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง) แม่่น้ำำ��พังั ราด (บริิเวณเทศบาลตำำ�บลนายายอาม อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััด
จัันทบุุรีี) แม่่น้ำำ��บางปะกง (บริิเวณอำำ�เภอบ้้านสร้้าง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี อำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอบ้้านโพธิ์์� และอำำ�เภอบางปะกง
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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จัังหวััดฉะเชิิงเทรา) แม่่น้ำำ��ปราจีีนบุุรีี  (บริิเวณอำำ�เภอกบิินทร์์บุรีี อำ
ุ ำ�เภอศรีีมหาโพธิ์์� และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี) แม่่น้ำำ��
นครนายก (บริิเวณอำำ�เภอเมืือง อำำ�เภอบ้้านนา จัังหวััดนครนายก) โลหะหนััก (HM) ได้้แก่่ แมงกานีีส (Mn) แม่่น้ำำ��ระยอง
(บริิเวณอำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง ในเดืือนพฤษภาคม และพฤศจิิกายน) นิิกเกิิล (Ni) และทองแดง (Cu) แม่่น้ำำ��บางปะกง
(บริิเวณอำำ�เภอบางคล้้า จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ในเดืือนพฤศจิิกายน) สาเหตุุจากการระบายน้ำำ��เสีียที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดจาก
ชุุมชนเมืือง พื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร เช่่น การปลููกพืืชสวนและพืืชไร่่ และการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  โดยเฉพาะปััญหาคุุณภาพน้ำำ��
ของแม่่น้ำำ��ระยองในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง มีีสาเหตุุหลัักมาจากน้ำำ��เสีียที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการบำำ�บััดจากโรงงานอุุตสาหกรรมและนิิคม
อุุตสาหกรรม
ภาคใต้้ คุุณภาพน้ำำ��ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้และดีี ซึ่่�งพารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�� 
ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินประเภทที่่� ๓ มากที่่สุ� ด คื
ุ อื ความสกปรกในรููปสารอิินทรีีย์์ (BOD) (ร้้อยละ ๑๕ ของตััวอย่่างน้ำำ��ทั้้ง� หมด) และ
โลหะหนััก (HM) เกิินค่่ามาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิิน (ร้้อยละ ๐.๑ ของการตรวจวััดทั้้ง� หมด) ได้้แก่่ แมงกานีีส (Mn)
โดยจุุดตรวจวััดที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินประเภทที่่� ๓ จำำ�แนกตามพารามิิเตอร์์ ประกอบด้้วย
โดยจุุดตรวจวััดที่ค่่� า่ ออกซิิเจนละลาย (DO) และ BOD เกิินค่่ามาตรฐาน ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ปากพนััง (บริิเวณอำำ�เภอชะอวด อำำ�เภอ
เชียี รใหญ่่ อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช) ทะเลสาบสงขลา (บริิเวณปากคลองอู่่�ตะเภา อำำ�เภอรััตภูมิู  อำ
ิ ำ�เภอควนเนีียง
จัังหวััดสงขลา) ทะเลหลวง (บริิเวณปากคลองลำำ�ปำำ� อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพััทลุุง) และทะเลน้้อย (บริิเวณหมู่่�บ้้านทะเลน้้อย
อำำ�เภอควนขนุุน จัังหวััดพัทั ลุุง) สาเหตุุจากแหล่่งกำำ�เนิิดน้ำำ��เสีียที่่ยั� งั ไม่่ได้้รับั การบำำ�บััดจากชุุมชนและท่่าเทีียบเรืือประมง พื้้�นที่่�
เกษตรกรรม เช่่น นาข้้าว การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  และอุุตสาหกรรมชุุมชน เป็็นต้้น
จากการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��สำำ�คััญทั่่�วประเทศ ช่่วงเดืือนมกราคม - มีีนาคม ๒๕๖๔
จากการประเมิินดััชนีีคุณ
ุ ภาพน้ำำ��แหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินของแม่่น้ำำ��สายหลััก ๔๘ สาย และแหล่่งน้ำำ��นิ่่ง� ๖ แหล่่ง (กว๊๊านพะเยา บึึงบอระเพ็็ด 
หนองหาร ทะเลน้้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา) แบ่่งเป็็น ๖๕ แหล่่งน้ำำ��  มีีจุุดตรวจวััดคุณ
ุ ภาพน้ำำ� จำ
� �ำ นวน ๓๗๕ จุุด 
พบว่่ามีีแหล่่งน้ำำ�ที่
� �มี่ ีคุุณภาพน้ำำ�� อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก ร้้อยละ ๒ (๑ แหล่่งน้ำำ�� ) เกณฑ์์ดีี ร้้อยละ ๔๗ (๓๑ แหล่่งน้ำำ��) เกณฑ์์พอใช้้
ร้้อยละ ๓๗ (๒๔ แหล่่งน้ำำ��) และเกณฑ์์เสื่่�อมโทรม ร้้อยละ ๑๔ (๙ แหล่่งน้ำำ��) โดยแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพน้ำำ��อยู่่�ในเกณฑ์์
เสื่่�อมโทรม ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ลำำ�ตะคองตอนล่่าง (อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครราชสีีมา) แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาตอนล่่าง (ตั้้�งแต่่อำำ�เภอ
บางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี  จนถึึงอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ) แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนตอนล่่าง (ตั้้�งแต่่อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััด
นครปฐม จนถึึงปากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร) แม่่น้ำำ��พัังราดตอนบน (เทศบาลตำำ�บลนายายอาม อำำ�เภอ
นายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี) แม่่น้ำำ��กวง แม่่น้ำำ��ลพบุุรีี  แม่่น้ำำ��ลำำ�ปาว แม่่น้ำำ��ระยองตอนล่่าง (อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง) และ
แม่่น้ำำ��ยม (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ข)
๒.๘.๓.๒ ผลกระทบ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ คุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินบางส่่วนยัังคงมีีความเสื่่�อมโทรม ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในภาคกลาง
และภาคตะวัันออก ทั้้�งนี้้� มีีสาเหตุุมาจากกิิจกรรมต่่างๆ ของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้มีีการระบายน้ำำ��เสีียที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน
จากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��โดยตรง เช่่น ชุุมชน รีีสอร์์ทหรืือโรงแรม กิิจกรรมทางการเกษตร การเพาะเลี้้ย� งสััตว์น้ำ์ ำ�� โรงงาน
อุุตสาหกรรม และนิิคมอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น ส่่งผลให้้มีีปริิมาณการระบายน้ำำ��เสีียเกิินศัักยภาพรองรัับของแต่่ละแหล่่งน้ำำ��
ในพื้้� นที่่� ลุ่่�มน้ำำ��วิิก ฤต และคลองสายสำำ�คััญ นอกจากนี้้�  ระบบบำำ� บัั ดน้ำำ�� เสีียรวมชุุ มชนของประเทศมีีจำำ� นวนไม่่ เ พีียงพอ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีข้้อจำำ�กัดั ในการจััดทำำ�โครงการจััดสร้า้ งระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวม และยัังไม่่สามารถรวบรวมน้ำำ��เสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดมาบำำ�บััดได้้ ทำำ�ให้้มีีปริิมาณการระบายน้ำำ��เสีียเกิินศัักยภาพรองรัับของแต่่ละแหล่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��วิิกฤต 
รวมทั้้�งมีีการลัักลอบทิ้้�งน้ำำ��เสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรมในกรณีีที่่�ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียทำำ�งานไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� น้ำำ��เสีีย
ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพอนามััยของประชาชน ทำำ�ลายทััศนีียภาพ และ
ส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจและการท่่องเที่่�ยว (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๒.๘.๓.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ�ผิ
� ิวดิิน ดัังนี้้�
๑) ขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิบััติิการเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพน้ำำ��ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงและยกระดัับ
คุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายภายใต้้แผนการจััดการคุุณภาพน้ำำ��ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการยกระดัับคุุณภาพน้ำำ��  ๑๔ ลุ่่�มน้ำำ��  ได้้แก่่ (๑) ลุ่่�มน้ำำ��วััง (๒) ลุ่่�มน้ำำ��โขง
(๓) ลุ่่�มน้ำำ��สาละวิิน (๔) ลุ่่�มน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเลประจวบคีีรีีขัันธ์์ (๕) ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง (๖) ลุ่่�มน้ำำ��แม่่กลอง (๗) ลุ่่�มน้ำำ��โตนเลสาป 
(๘) ลุ่่�มน้ำำ��กก (๙) ลุ่่�มน้ำำ��เพชรบุุรีี  (๑๐) ลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออก (๑๑) ลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตก (๑๒) ลุ่่�มน้ำำ��ทะเลสาบ
สงขลา (๑๓) ลุ่่�มน้ำำ��ปััตตานีี และ (๑๔) ลุ่่�มน้ำำ��ตาปีี และให้้สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ ได้้นำำ�ไปใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบ
การจััดทำำ�แผนแม่่บทการใช้้ การพััฒนา การบริิหารจััดการ การบำำ�รุงุ รัักษา การฟื้้น� ฟููและการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรน้ำำ��ในเขตลุ่่�มน้ำำ�� 
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒) ควบคุุมการระบายน้ำำ��เสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิด  ได้้แก่่ (๑) การจััดการน้ำำ��เสีียจากภาคชุุมชนโดยสนัับสนุุน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้จััดสร้้างระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย ปรัับปรุุงฟื้้�นฟููระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมและ
เพิ่่�มศัักยภาพให้้เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและองค์์การจััดการน้ำำ��เสีียในการจััดการน้ำำ��เสีีย (องค์์การจััดการน้ำำ��เสีีย
อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) (๒) ระบบบำำ�บััดน้ำ��ำ เสีียรวมของชุุมชนทั่่ว� ประเทศ และระบบบำำ�บััดน้ำ��ำ เสีียแบบกลุ่่�มอาคารใน
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้น� ๑๘๓ แห่่ง (ไม่่รวมระบบบำำ�บััดน้ำ��ำ เสีียที่่อ� ยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างและระบบบำำ�บััดน้ำ��ำ เสีียที่่ย� กเลิิกโครงการ)
สามารถบำำ�บััดน้ำ��ำ เสีียได้้รวม ๒.๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน (๓) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ออกเทศบััญญััติแิ ละจััดเก็็บค่า่ บริิการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียแล้้ว จำำ�นวน ๑๙ พื้้�นที่่� (๒๒ ระบบ) เช่่น เทศบาลนครแม่่สอด จัังหวััดตาก เทศบาลตำำ�บลท่่าแร่่ จัังหวััดสกลนคร 
และเทศบาลนครสงขลา เป็็นต้้น (๔) ออกประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ เรื่่�อง กำำ�หนดอััตราค่่าบริิการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียของระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  จำำ�นวน ๑๕ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ในราชกิิจจานุุเบกษา
เล่่ม  ๑๓๗ ตอนพิิเศษ ๑๘๖ง ลงวัันที่่� ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่่�งเป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ใช้้เงิินกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อม
ในการจััดสร้้างระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย เช่่น เทศบาลตำำ�บลบรบืือ จัังหวััดมหาสารคาม เทศบาลเมืืองพนััสนิิคม จัังหวััดชลบุุรีี 
และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเชิิงทะเล จัังหวััดภููเก็็ต  เป็็นต้้น (๕) จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในพื้้�นที่่�ให้้บริิการน้ำำ��เสีีย
ของโรงควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน ๘ แห่่ง ได้้แก่่ สี่่�พระยา รััตนโกสิินทร์์ ช่่องนนทรีี หนองแขม 
ทุ่่�งครุุ ดิินแดง จตุุจัักร และศููนย์์การศึึกษาและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร ครอบคลุุมพื้้�นที่่� ๒๑ เขต
การปกครอง ได้้แก่่ เขตพระนคร ป้้อมปราบศััตรููพ่่าย สััมพัันธวงศ์์ บางรััก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดิินแดง ราชเทวีี 
พญาไท ปทุุ มวัั น  บางซื่่� อ จตุุ จัั ก ร ห้้ ว ยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีีเจริิ ญ  ดุุ สิิ ต ทุ่่� งครุุ จอมทอง และราษฎร์์ บูู ร ณะ
โดยอยู่่�ระหว่่างการจััดทำ�ร
ำ ะเบีียบและประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้อ้ บััญญััติฯิ (กรุุงเทพมหานคร อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) และ
(๖) การจััดการน้ำำ�� เสีียเกษตรกรรม ได้้แก่่ (๖.๑) ส่่งเสริิมเกษตรกรให้้มีีระบบการทำำ�เกษตรที่่ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดมลภาวะต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และ
กำำ�หนดมาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลดผลกระทบจากปััญหาเรื่่�องกลิ่่�นเหม็็น น้ำำ��เสีีย และปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ เช่่น
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสุุกรที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม (โครงการฟาร์์มรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม) เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกษตรกรตระหนัักและ
เกิิดจิติ สำำ�นึกึ ในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมฟาร์์มสุกุ ร และเสริิมสร้า้ งความรู้้�ความเข้้าใจและพััฒนาศัักยภาพให้้กับั เกษตรกรในการประยุุกต์์
เทคโนโลยีีหรืือแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ เ่� หมาะสมในการจััดการของเสีียจากฟาร์์มสุกุ ร นอกจากนี้้� ยังั ช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และสุุขอนามััยของชุุมชน และ (๖.๒) เฝ้้าระวัังสถานการณ์์น้ำำ��จากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษฟาร์์มสุุกร โดยมีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��
จากฟาร์์มสุุกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฟาร์์มรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� จำำ�นวน ๒๐๐ ตััวอย่่าง (กรมปศุุสััตว์์
อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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๒.๘.๓.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ร้อ้ ยละ ๓๙ อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้
ร้้อยละ ๔๓ และเกณฑ์์เสื่่อ� มโทรม ร้้อยละ ๑๘ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ แหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ถึงึ ดีีมากคิิดเป็็น
ร้้อยละ ๘๒ เท่่ากััน และแหล่่งน้ำำ��ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์เสื่่อ� มโทรมร้้อยละ ๑๘ มีีค่่าเท่่ากัับ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
คุุณภาพน้ำำ��ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี รองลงมา คืือ ภาคใต้้ คุุณภาพน้ำำ��ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้และดีี ภาคตะวัันออกและ
ภาคเหนืือ คุุณภาพส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ และภาคกลาง คุุณภาพน้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้และเสื่่อ� มโทรม ตามลำำ�ดับ 
ั
สำำ�หรัับสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิวิ ดิินในช่่วงเดืือนมกราคม - มีนี าคม ๒๕๖๔ พบว่่า ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี ร้อ้ ยละ
๔๗ รองลงมา คืือ เกณฑ์์พอใช้้ ร้้อยละ ๓๗
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคุุณภาพน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย โดยจััดการขัับเคลื่่�อน
แผนปฏิิบััติิการ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพน้ำำ��ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงและยกระดัับคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ให้้เป็็น
ไปตามเป้้าหมายภายใต้้แผนการจััดการคุุณภาพน้ำำ��ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดำำ�เนิินการตามนโยบาย
เร่่งด่่วนของรััฐบาลจััดทำำ�มาตรการเพื่่�อรองรัับภััยแล้้ง กำำ�หนดแนวทางการฟื้้�นฟููคุุณภาพน้ำำ�บ
� าดาลให้้เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�
ควบคุุมการระบายน้ำำ��เสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิด  อาทิิ การจััดการน้ำำ��เสีียจากภาคชุุมชนโดยสนัับสนุุนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ให้้จััดสร้้างระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย รวมทั้้�งส่่งเสริิมเกษตรกรให้้มีีระบบการทำำ�เกษตรที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลภาวะ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และกำำ�หนดมาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลดผลกระทบจากปััญหาเรื่่�องกลิ่่�นเหม็็น น้ำำ��เสีีย และปััญหาด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ (รููปที่่� ๒.๔๕)
ข้้อเสนอแนะ
การเร่่งสร้้างระบบรวบรวมและบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมชุุมชน ผลัักดัันการนำำ�น้ำำ��เสีียเข้้าระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวม เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� บริิหารจััดการระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ส่่งเสริิมการใช้้ถังั บำำ�บััดน้ำำ��เสีียสำำ�เร็็จรููปประสิิทธิิภาพสููง ผลัักดััน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมชุุมชนเก็็บค่่าบริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ควบคุุมการจััดการน้ำำ��เสีีย
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น และองค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย
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๒.๘.๔ คุุณภาพน้ำำ�� ทะเลชายฝั่่�ง
๒.๘.๔.๑ สถานการณ์์
คุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่ง� ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีร้อ้ ยละ ๖๐ (เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒)
รองลงมา เกณฑ์์พอใช้้ร้้อยละ ๒๗ (เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒) เกณฑ์์เสื่่�อมโทรมร้้อยละ ๗ (ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒)
เกณฑ์์ดีีมากร้้อยละ ๔ (เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒) และเกณฑ์์เสื่่�อมโทรมมากร้้อยละ ๒ (เท่่ากัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีี
แหล่่งน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก ๘ จุุด  ได้้แก่่ บริิเวณท่่าเรืือ เกาะล้้าน จัังหวััดชลบุุรีี บริิเวณอ่่าวพร้้าว เกาะเสม็็ด จัังหวััด
ระยอง บริิเวณบ้้านหน้้าทัับ อ่่าวบางสน จัังหวััดชุุมพร และบริิเวณท่่าเรืือเฟอรี่่� เกาะพะงััน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และ
มีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์เสื่่�อมโทรมมาก ๔ จุุด  ได้้แก่่ บริิเวณหน้้าโรงงานฟอกย้้อม กม. ๓๕ บริิเวณปากคลอง ๑๒ ธัันวา
และบริิเวณปากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา จัังหวััดสมุุทรปราการ และศรีีราชา (เกาะลอย) จัังหวััดชลบุุรีี  จากการเปรีียบเทีียบกัับ
มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทะเล พบว่่า ฟอสเฟต - ฟอสฟอรััส  (PO43--P) ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3--N) แอมโมเนีียรวม (NH3)
แบคทีีเรีียกลุ่่�มโคลิิฟอร์์มทั้้�งหมด (TCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม  (FCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มเอ็็นเทอโรคอกไค ค่่าความ
เป็็นกรด - ด่่าง และโลหะหนััก มีีค่่าไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทะเล โดยในพื้้�นที่่อ่� า่ วไทยตอนในพบจุุดเก็็บตัวั อย่่างที่่มี� ี
ค่่าไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทะเลมากกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า คุุณภาพน้ำำ��ทะเล
ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในระดัั บ พอใช้้ ถึึ ง ดีี โดยสัั ดส่่ ว นของคุุ ณ ภาพน้ำำ�� ทะเลที่่� อ ยู่่�ในเกณฑ์์ พ อใช้้ ถึึ ง ดีีมีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� มขึ้้� น ซึ่่� ง ตั้้� ง แต่่
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ มีแี นวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงในทิิศทางที่่เ� สื่่อ� มโทรมลง อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ คุุณภาพ
น้ำำ��ทะเลถืือว่่ามีีคุุณภาพที่่ดีีขึ้้
� �น (รููปที่่� ๒.๔๓ และรููปที่่� ๒.๔๔) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)

รููปที่่� ๒.๔๓ แนวโน้้มสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ�� ทะเลชายฝั่่�งทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
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๑
๑
๒
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ป (พ.ศ.)
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๙
๑๓
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ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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รููปที่่� ๒.๔๔ คุุณภาพนํ้้�าทะเลเเละชายฝั่่�ง พ.ศ ๒๕๖๓

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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สำำ�หรัับคุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่�งรายพื้้�นที่่�ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) สรุุปได้้ดัังนี้้�
อ่่าวไทยตอนใน เป็็นพื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์ประเภทที่่� ๑ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิประเภทที่่� ๒
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์แหล่่งปะการััง ประเภทที่่� ๓ เพื่่�อการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ประเภทที่่� ๔ เพื่่�อการนัันทนาการ ประเภทที่่� ๕
เพื่่�อการอุุตสาหกรรมและท่่าเรืือ และประเภทที่่� ๖ สำำ�หรัับเขตชุุมชน ครอบคลุุมชายฝั่่ง� ทะเลใน ๗ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดชลบุุรีี 
ฉะเชิิงเทรา สมุุทรปราการ กรุุงเทพมหานคร สมุุทรสาคร สมุุทรสงคราม และเพชรบุุรีี จำ�ำ นวน ๔๔ จุุด พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี 
๑๓ จุุด  เกณฑ์์พอใช้้ ๑๔ จุุด  เสื่่�อมโทรม ๑๓ จุุด  และเสื่่�อมโทรมมาก ๔ จุุด  ไม่่พบบริิเวณที่่�มีีคุุณภาพน้ำำ��อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก
เนื่่�องจากบริิเวณอ่่าวไทยตอนในเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลของแม่่น้ำำ��สายหลััก ๔ สาย คืือ แม่่น้ำำ��แม่่กลอง แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา และแม่่น้ำำ��บางปะกง ไหลลงสู่่�พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว จึึงพบว่่ามีีปััญหาคุุณภาพน้ำำ��ทะเลมากกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�นๆ โดย
พารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานฯ ได้้แก่่ ความเป็็นกรด - ด่่าง (pH) ออกซิิเจนละลาย (DO) ฟอสเฟต - ฟอสฟอรััส 
(PO43--P) แอมโมเนีียรวม (NH3) ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3--N) แบคทีีเรีียกลุ่่�มโคลิิฟอร์์มทั้้�งหมด (TCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�ม
ฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม  (FCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มเอ็็นเทอโรคอกไค ทองแดง (Cu) และปิิโตรเลีียมไฮโดรคาร์์บอนรวม
อ่่ า วไทยฝั่่� ง ตะวัั น ออก ส่่วนใหญ่่เป็็นพื้้�นที่่�การใช้้ประโยชน์์ประเภทที่่� ๑ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
ประเภทที่่� ๒ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์แหล่่งปะการััง ประเภทที่่� ๓ เพื่่�อการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��  และประเภทที่่� ๖ สำำ�หรัับเขตชุุมชน
ครอบคลุุมชายฝั่่ง� ทะเลใน ๓ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดตราด จัันทบุุรีี และระยอง คุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่ง�  จำำ�นวน ๓๖ จุุด พบว่่า
อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก ๑ จุุด  เกณฑ์์ดีี  ๒๓ จุุด  เกณฑ์์พอใช้้ ๑๐ จุุด  และเกณฑ์์เสื่่�อมโทรม ๒ จุุด  พารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตาม
มาตรฐานฯ ได้้แก่่ ออกซิิเจนละลาย (DO) ฟอสเฟต - ฟอสฟอรััส  (PO43--P) แอมโมเนีียรวม (NH3) ไนเตรท - ไนโตรเจน
(NO3--N) แบคทีีเรีียกลุ่่�มโคลิิฟอร์์มทั้้ง� หมด (TCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม  (FCB) และแบคทีีเรีียกลุ่่�มเอ็็นเทอโรคอกไค
อ่่าวไทยฝั่่�งตะวัันตก เป็็นพื้้�นที่่ที่� มี่� กี ารใช้้ประโยชน์์ประเภทที่่� ๑ เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ประเภทที่่� ๒
เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ปะการัังครอบคลุุมชายฝั่่ง� ทะเลใน ๕ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ชุมุ พร สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช 
และสงขลา จำำ�นวน ๖๔ จุุด  พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก ๓ จุุด  เกณฑ์์ดีี  ๔๒ จุุด  เกณฑ์์พอใช้้ ๑๘ จุุด  เกณฑ์์เสื่่�อมโทรม ๑ จุุด 
พารามิิเตอร์์ที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานฯ ได้้แก่่ ออกซิิเจนละลาย (DO) ฟอสเฟต - ฟอสฟอรััส  (PO43--P) แอมโมเนีียรวม 
(NH3) ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3--N) แบคทีีเรีียกลุ่่�มโคลิิฟอร์์มทั้้�งหมด (TCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม  (FCB)
และแบคทีีเรีียกลุ่่�มเอ็็นเทอโรคอกไค
ชายฝั่่�งอัันดามััน เป็็นพื้้�นที่่ที่� มี่� กี ารใช้้ประโยชน์์ประเภทที่่� ๑ เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ประเภทที่่� ๒
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ปะการััง และประเภทที่่� ๖ สำำ�หรัับเขตชุุมชน ครอบคลุุมชายฝั่่�งทะเลใน ๖ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดระนอง
พัังงา ภููเก็็ต  กระบี่่� ตรััง และสตููล พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งอัันดามัันส่่วนใหญ่่เป็็นชายหาดท่่องเที่่�ยว และหมู่่�เกาะจำำ�นวน ๖๖ จุุด 
พบว่่ า อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีม าก ๔ จุุ ด  เกณฑ์์ ดีี  ๔๘ จุุ ด  และเกณฑ์์ พ อใช้้ ๑๔ จุุ ด  พารามิิเตอร์์ที่�่ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานฯ
ได้้แก่่ ออกซิิเจนละลาย (DO) ฟอสเฟต - ฟอสฟอรััส  (PO44--P) แอมโมเนีียรวม (NH3) ไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3--N)
แบคทีีเรีียกลุ่่�มโคลิิฟอร์์มทั้้�งหมด (TCB) แบคทีีเรีียกลุ่่�มฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม  (FCB) และแบคทีีเรีียกลุ่่�มเอ็็นเทอโรคอกไค
จากการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทะเล ครั้้ง� ที่่� ๑ ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม ๒๕๖๔ ที่่ตร
� วจวััด
ทั้้�งหมด ๒๑๔ จุุด ประเมิินจากค่่าดััชนีีคุุณภาพน้ำำ��ทะเล พบว่่า มีีแหล่่งน้ำำ��ทะเลที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมาก ร้้อยละ ๓ จำำ�นวน ๗ จุุด 
ระดัับดีี ร้้อยละ ๕๕ จำำ�นวน ๑๑๘ จุุด ระดัับพอใช้้ ร้้อยละ ๓๗ จำำ�นวน ๗๙ จุุด ระดัับเสื่่�อมโทรม ร้้อยละ ๓ จำำ�นวน ๗ จุุด
และระดัับเสื่่อ� มโทรมมาก ร้้อยละ ๒ จำำ�นวน ๓ จุุด (การติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทะเลมีีการดำำ�เนิินการปีีละ ๒ ครั้้ง� ครั้้ง� ที่่� ๑
ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม และครั้้ง� ที่่� ๒ ระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายน - กรกฎาคม) เมื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าดััชนีีคุณ
ุ ภาพน้ำำ��ทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่่วงเดีียวกัันกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (เนื่่�องจากใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่่วงเวลาในการดำำ�เนิินการสำำ�รวจและเก็็บตััวอย่่าง
อยู่่�ในช่่วงประกาศล็็อกดาวน์์ทำำ�ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการเก็็บตัวั อย่่างได้้) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดัับดัชนีีคุ
ั ณ
ุ ภาพน้ำำ��ทะเลส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ - ดีีมาก ซึ่ง่� อยู่่�ในเกณฑ์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ��ทะเลที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ มากกว่่าร้้อยละ ๙๐ ของดััชนีีคุณ
ุ ภาพ
น้ำำ��ทะเลทั่่�วประเทศ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� เทีียบกัับมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทะเลในรายพารามิิเตอร์์แล้้ว ยัังพบว่่าส่่วนใหญ่่ยังั ไม่่เป็็น
ไปตามมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทะเล โดยเฉพาะพารามิิเตอร์์แอมโมเนีียรวม และแบคทีีเรีียกลุ่่�มฟีีคอลโคลิิฟอร์์ม ที่มี่� ีบริิเวณที่่พ� บ
ค่่าไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๘.๔.๒ ผลกระทบ
จากสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์พอใช้้ถึึงดีีมาก เพิ่่�มขึ้้�นจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็็นผลมาจากสถานการณ์์การลดลงของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (จำำ�นวนประชากร จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ภายในประเทศทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ อัตร
ั าการเข้้าพัักโรงแรมในพื้้�นที่่จั� ังหวััดที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเล จำำ�นวนโรงงานอุุตสาหกรรม 
พื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตรกรรม ทำำ�ให้้น้ำำ��เสีียจากกระบวนการผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรม น้ำำ��เสีียจากการใช้้น้ำำ��ของชุุมชนและ
การท่่องเที่่�ยว น้ำำ��เสีียจากกิิจกรรมทางเรืือท่่องเที่่�ยว เรืือประมง และจากสถานประกอบการขนาดเล็็ก อุุตสาหกรรมชุุมชน
ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีแี หล่่งน้ำำ��ที่ยั่� งั คงเสื่่อ� มโทรมและเสื่่อ� มโทรมมาก สาเหตุุส่ว่ นใหญ่่เกิิดจากผู้้�ประกอบการขาดการจััดการ
น้ำำ��เสีียที่่มี� ีประสิิทธิิภาพ การปรัับเปลี่่ย� นการใช้้ประโยชน์์ของอาคารทำำ�ให้้ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่มี� อี ยู่่�ไม่่สามารถบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้
เป็็นไปตามมาตรฐาน โดยน้ำำ��เสีียที่่�มีีการระบายลงสู่่�ชายหาดจากกิิจกรรมต่่างๆ เหล่่านี้้� ได้้ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งเศรษฐกิิจและการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ทำำ�ให้้มีีมาตรการทำำ�งาน
ที่่บ้� า้ น และการควบคุุมการเดิินทางเข้้าออกประเทศไทยของนัักท่่องเที่่ย� ว ภาคอุุตสาหกรรมปรัับลดกำำ�ลังั การผลิิต  และบริิการ
ด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่นั� กั ท่่องเที่่ย� วเข้้าพัักและใช้้บริกิ ารที่่พั� กั ลดลง เมื่่อ� มีีปริิมาณการใช้้น้ำำ��ลดลงส่่งผลให้้ปริมิ าณน้ำำ�� เสีียที่่เ� กิิดขึ้้น�
ลดลงตามไปด้้วย (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๔๖๔ก)
๒.๘.๔.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านคุุณภาพน้ำำ�� ทะเลชายฝั่่�ง ดัังนี้้�
๑) ติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทะเล รวม ๒๑๐ จุุด ครอบคลุุมพื้้น� ที่่ช� ายฝั่่ง� ทะเล ๒๑ จัังหวััด (กรมควบคุุม
มลพิิษ, ๒๕๖๔ก) และจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลที่่เ� ชื่่อ� มต่่อระบบสนัับสนุนุ การติิดตามตรวจสอบมลพิิษทางทะเล ระหว่่างหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อรองรัับการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบประมวลผล ชี้้�เป้้ามลพิิษทางทะเลและชายฝั่่ง�  รวมไปถึึงการเปิิดให้้บริกิ าร
ภููมิสิ ารสนเทศแบบออนไลน์์รองรัับการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างระบบหรืือหน่่วยงานต่่างๆ ซึ่่ง� มีีการตรวจวััดแบบใกล้้เคีียงเวลา
จริิง ครอบคลุุมทั้้�งในพื้้�นที่่�อ่่าวไทยและทะเลอัันดามััน ประกอบด้้วย ข้้อมููลจากระบบเรดาร์์ชายฝั่่�ง ข้้อมููลจากแบบจำำ�ลอง
เชิิงพื้้�นที่่ท� างทะเล ข้้อมููลจากระบบแสดงตััวตนเรืืออััตโนมััติิ และแบบจำำ�ลองวิิเคราะห์์ทิศิ ทางการเคลื่่อ� นที่่ข� องมลพิิษทางทะเล
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ดููแลระบบจะทำำ�การสร้้างรายงานการติิดตามตรวจสอบเหตุุการณ์์มลพิิษทางทะเล และส่่งออกรายงาน เพื่่�อแจ้้งเตืือน
ไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการมลพิิษ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ เช่่น อีีเมล แอปพลิิเคชัันไลน์์
และเว็็บไซต์์ เป็็นต้้น (สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๔)
๒) บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการติิดตาม ป้้องกััน แก้้ไขสถานการณ์์มลพิิษ
ทางทะเล โดยเชื่่�อมโยงชั้้�นข้้อมููลกระแสน้ำำ��จากระบบเรดาร์์ชายฝั่่�งและแบบจำำ�ลอง Particle Tracking เข้้าสู่่�ระบบฐานข้้อมููล
เชิิงพื้้�นที่่�การเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลไทย (Thailand Coastal Spatial Database System) และฐานข้้ อ มูู ล
ภููมิิสารสนเทศกลาง เพื่่�อบููรณาการข้้อมููลทางทะเลและชายฝั่่�ง (Central Spatial Database for Marine and Coastal
Integration) (สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๔)
๒.๘.๔.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์ คุุ ณ ภาพน้ำำ��ช ายฝั่่� ง ทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีร้้ อ ยละ ๖๐ (เพิ่่� มขึ้้� น จาก
พ.ศ. ๒๕๖๒) รองลงมา เกณฑ์์พอใช้้ร้้อยละ ๒๗ (เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒) เกณฑ์์เสื่่�อมโทรมร้้อยละ ๗ (ลดลงจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒) เกณฑ์์ดีีมากร้้อยละ ๔ (เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒) และเกณฑ์์เสื่่�อมโทรมมากร้้อยละ ๒ (เท่่ากัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒)
สำำ�หรัับสถานการณ์์คุุณภาพน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเลในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม ๒๕๖๔ พบว่่า คุุณภาพน้ำำ��ทะเลส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน
เกณฑ์์พอใช้้ - ดีีมาก ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์คุุณภาพน้ำำ��ทะเลที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้มากกว่่าร้้อยละ ๙๐ ของดััชนีีคุุณภาพ
น้ำำ��ทะเลทั่่�วประเทศ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการติิดตามตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทะเลครอบคลุุมพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล ๒๑ จัังหวััด 
และมีกี ารจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลที่่เ� ชื่่อ� มต่่อระบบสนัับสนุนุ การติิดตามตรวจสอบมลพิิษทางทะเล ระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อรองรัับการเชื่่�อมโยงข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบประมวลผล ชี้้�เป้้ามลพิิษทางทะเลและชายฝั่่�ง รวมทั้้�งบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการติิดตาม ป้้องกััน แก้้ไขสถานการณ์์มลพิิษทางทะเล (รููปที่่� ๒.๔๕)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ข้้อเสนอแนะ
ปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพน้ำำ��ทะเลชายฝั่่�ง โดยการรวบรวมมาตรการต่่างๆ ให้้อยู่่�ภายใต้้กฎหมาย
แบบเดีียวกััน เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในการปฏิิบััติิและการบัังคัับใช้้
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง และกรมประมง
รููปที่่� ๒.๔๕ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: คุุณภาพน้ำำ��

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการทองเที่ยว
- การขยายตัวของชุมชนเมือง

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)

การตอบสนอง (Response: R)
- จัดทํากฎหมายและบริหารจัดการคุณภาพนํ้า
- ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม และเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าผิวดิน นํ้าทะเลชายฝง
- เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
เพื่อปองกันและแกไขปญหาคุณภาพนํ้า
โดยการมีสวนรวม
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด
ในภาคอุตสาหกรรม

- นํา้ เสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
ชุมชน และการทองเที่ยว

สถานการณ์ (State: S)
- คุณภาพแหลงนํ้าผิวดินสวนใหญ
อยูในเกณฑพอใชถึงดี
- คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงสวนใหญ
อยูในเกณฑพอใชถึงดีมาก

ผลกระทบ (Impact: I)
- คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน
- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
- ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๒.๘.๕ ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย มููลฝอยติิดเชื้้อ 
� และสารอัันตราย
๒.๘.๕.๑ ขยะมููลฝอย
๑) สถานการณ์์
ประเทศไทยมีีปริิมาณขยะมููลฝอยเกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณขยะมููลฝอยเกิิดขึ้้�น
ประมาณ ๒๕.๓๗ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ ๑๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๒๘.๗๑ ล้้านตััน สาเหตุุที่่�ปริิมาณขยะมููลฝอย
ลดลง เนื่่�องจากมีกี ารควบคุุมการเดิินทางของนัักท่่องเที่่ย� วจากต่่างประเทศมาประเทศไทย ประกอบกัับมีีมาตรการกำำ�หนดให้้
ปฏิิบััติิงานที่่�บ้้านเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีอััตราการเกิิดขยะมููลฝอย ๑.๐๕ กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีอััตรา
การเกิิดขยะมููลฝอย ๑.๑๘ กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
สำำ� หรัั บ การจัั ด การขยะมูู ล ฝอยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า มีีปริิ ม าณขยะมูู ล ฝอยที่่� ถูู ก นำำ� ไปกำำ�จัั ด
อย่่างถููกต้้อง ๙.๑๓ ล้้านตััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๖ ของปริิมาณขยะมููลฝอยทั้้�งหมด ลดลงร้้อยละ ๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณ
๙.๘๑ ล้้านตััน ส่่วนที่่เ� หลืือเป็็นขยะมููลฝอยที่่ถู� กู กำำ�จัดั อย่่างไม่่ถูกู ต้้องประมาณ ๗.๘๘ ล้้านตััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑ ของปริิมาณ
ขยะมููลฝอยทั้้�งหมด เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๖.๓๘ ล้้านตััน ส่่วนขยะมููลฝอยที่่�ถููกนำำ�กลัับมาใช้้
ประโยชน์์ใหม่่มีีประมาณ ๘.๓๖ ล้้านตััน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๓ ของปริิมาณขยะมููลฝอยทั้้�งหมด ลดลงร้้อยละ ๓๓ จาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณ ๑๒.๕๒ ล้้านตััน ทั้้�งนี้้� จะเห็็นได้้ว่า่ ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่ถู� กู นำำ�ไปกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้องและขยะมููลฝอย
ที่่ถู� กู นำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่มีีปริิมาณลดลง และปริิมาณขยะมููลฝอยที่่ถู� กู กำำ�จัดั อย่่างไม่่ถูกู ต้้องมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจาก
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายประเด็็น ได้้แก่่ การหวั่่�นเกรงการแพร่่เชื้้�อจากการลัักลอบทิ้้�งขยะมููลฝอยชุุมชนที่่�อาจมีีเชื้้�อโรค
ในสถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยชุุมชน และวิิกฤตการณ์์เศรษฐกิิจของโลกที่่�ตกต่ำำ��จากผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด  19 ส่่งผลให้้ร้้านรัับซื้้�อของเก่่าหลายแห่่งต้้องปิิดตััวลง ซาเล้้ง/คนเก็็บของเก่่าหวั่่�นเกรงเชื้้�อโรค จึึงไม่่เข้้ามา
คััดแยกขยะ ทำำ�ให้้ปริมิ าณขยะมููลฝอยชุุมชนที่่ถู� กู นำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ลดลง อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่่� า่ นมา
พบว่่า ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�นมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๔๖) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่่วงตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔
คาดว่่ามีีปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนเกิิดขึ้้�นประมาณ ๑๒.๕๑ ล้้านตััน หรืือประมาณ ๖๙,๑๐๓ ตัันต่่อวััน (ข้้อมููล ณ เดืือน
มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔) ซึ่ง่� ปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนใน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแี นวโน้้มลดลงร้้อยละ ๑ จากช่่วงเวลาเดีียวกััน
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนเกิิดขึ้้�นประมาณ ๑๒.๖๒ ล้้านตััน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๔๖ ปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนที่่เ� กิิดขึ้้น� การนำำ�กลัับมาประโยชน์์ใหม่่ การกำำ�จัดอย่
ั า่ งถููกต้้อง และไม่่ถูกู ต้้อง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
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๒๗.๐๖

๒๗.๓๗

๒๗.๙๓

๒๘.๗๑
๒๕.๓๗

๒๐
๑๕.๖๑
๑๕

๐

๕.๖๔
๔.๑๐
๒๕๕๔

๑๔.๑๓

๑๓.๔๙

๑๓.๕๗

๗.๔๙

๗.๘๘

๘.๓๔

๕.๒๘

๕.๑๕

๔.๘๒

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑๓.๖๒

๑๐
๕

๕.๘๓

๒๕๕๗

การนำกลับมาใชประโยชนใหม
การกำจัดอยางไมถูกตอง

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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๒๖.๘๕

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๔.๙๔
๒๕๕๘

ป (พ.ศ.)

๑๑.๖๘
๙.๕๗
๕.๘๑
๒๕๕๙

๑๑.๖๙
๗.๑๗

๑๐.๘๕

๘.๕๑

๙.๗๖
๗.๓๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๒.๕๒
๙.๘๑
๖.๓๘

๒๕๖๒

การกำจัดอยางถูกตอง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๙.๑๓
๘.๓๖
๓.๘๘

๒๕๖๓

สำำ�หรัับสถานการณ์์การนำำ�เข้้า - ส่่งออกเศษพลาสติิกของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณ
การนำำ�เข้้า ๑๕๐,๘๐๗,๓๑๒ กิิโลกรััม  ลดลงร้้อยละ ๕๓.๓๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า ๓๒๓,๑๖๗,๐๖๕
กิิโลกรััม  และมีีปริิมาณการส่่งออก ๘๕,๖๓๘,๐๖๘ กิิโลกรััม  ลดลงร้้อยละ ๓๘.๒๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีปริิมาณการส่่งออก
๑๓๘,๖๓๘,๒๐๘ กิิโลกรััม ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาการนำำ�เข้้า - ส่่งออกเศษพลาสติิกในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า การนำำ�เข้้า
เศษพลาสติิกมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ แต่่มีแี นวโน้้มลดลงในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และการส่่งออก
เศษพลาสติิกมีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๒.๔๗) (กรมศุุลกากร, ๒๕๖๔)
การศึึกษาปริิมาณขยะพลาสติิกใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด  19 พบว่่า ขยะพลาสติิกมีีประมาณ ๖,๓๐๐ ตััน/วััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑๕ ของปริิมาณขยะพลาสติิกเมื่่�อเทีียบกัับ
ในช่่วงเวลาเดีียวกัันในสถานการณ์์ปกติิที่่�ไม่่มีีการแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีปริิมาณ
ขยะพลาสติิกเฉลี่่�ย ๒ ล้้านตััน หรืือประมาณ ๕,๕๐๐ ตััน/วััน) เนื่่�องจากในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19
ทำำ�ให้้ประชาชนมีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมในการใช้้บริิการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและอาหารผ่่านระบบออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�น เพราะ
หวั่่� น เกรงการติิ ด เชื้้� อ เมื่่� อ พิิ จ ารณาในช่่ ว ง ๑๐ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา ประเทศไทยมีี ข ยะพลาสติิ ก เกิิ ดขึ้้� น ประมาณร้้ อ ยละ ๑๒
ของปริิมาณขยะที่่เ� กิิดขึ้้น� ทั้้�งหมด หรืือประมาณปีีละ ๒ ล้้านตััน มีกี ารนำำ�ขยะพลาสติิกกลัับไปใช้้ประโยชน์์เฉลี่่ย� ประมาณปีีละ ๐.๕
ล้้านตััน (ร้้อยละ ๒๕) ส่่วนที่่�เหลืือ ๑.๕ ล้้านตััน (ร้้อยละ ๗๕) ส่่วนใหญ่่เป็็นพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว (Single-use
Plastics) อาทิิ ถุุงร้้อน ถุุงเย็็น ถุุงหููหิ้้�ว แก้้วพลาสติิก หลอดพลาสติิก กล่่องโฟมบรรจุุอาหาร โดยไม่่มีีการนำำ�กลัับไปใช้้
ประโยชน์์เข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) แม้้พลาสติิกจะมีีอายุุยาวนานแต่่มีีอายุุการใช้้งานสั้้�นมาก
โดยถููกทิ้้ง� เป็็นขยะมููลฝอยในปริิมาณและสััดส่ว่ นที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ขยะพลาสติิกเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�ไปฝัังกลบรวมกัับขยะมููลฝอย
อื่่�นๆ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๔๗ ปริิมาณการนำำ�เข้้า - ส่่งออกเศษพลาสติิก พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ปริมาณเศษพลาสติก (กิโลกรัม)

๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๕๒,๙๑๒,๐๓๔

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

๓๑๗,๕๔๐,๑๑๖
๒๖๓,๑๒๘,๖๒๔
๒๓๔,๒๘๐,๑๖๑
๙๐,๘๒๖,๙๗๐
๖๖,๙๖๐,๓๖๐
๒๗,๘๕๑,๖๑๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๓๔๖,๙๑๐,๙๔๗

๓๒๒,๕๔๐,๙๑๒
๒๖๕,๓๘๙,๔๒๒

๓๐๕,๔๗๔,๙๐๔
๒๙๖,๗๙๑,๔๓๔

๑๘๗,๙๘๐,๕๘๖

๑๕๐,๖๘๗,๓๗๐
๑๑๒,๔๒๕,๓๒๐

๒๕๕๗

๑๓๙,๐๑๒,๒๙๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)
ปริมาณนำเขา

๓๒๓,๑๖๗,๐๖๕

๒๕๖๐

๑๕๐,๘๐๗,๓๑๒
๑๓๘,๖๓๘,๒๐๘

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๘๕,๖๓๘,๐๖๘

๒๕๖๓

ปริมาณสงออก

หมายเหตุุ: นิิยามคำำ�ว่่า “เศษพลาสติิก” เป็็นไปตามนิิยามเฉพาะพิิกััดศุุลกากร HS3915 หมายถึึง “เศษ เศษตััด  และของที่่�ใช้้ไม่่ได้้ ซึ่่�งเป็็นพลาสติิก”
ที่่�มา: กรมศุุลกากร (๒๕๖๔)

สถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยชุุมชนที่่�เปิิดดำำ�เนิินงานใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๒,๒๗๔ แห่่ง ลดลงจาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้้อยละ ๑๕ และสถานีีขนถ่่ายขยะมููลฝอยชุุมชน มีี ๒๘ แห่่ง เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้้อยละ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒
มีีสถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยชุุมชนที่่�เปิิดดำำ�เนิินงาน ๒,๖๖๖ แห่่ง และสถานีีขนถ่่ายขยะมููลฝอยชุุมชน ๒๕ แห่่ง) เมื่่อ� พิิจารณา
สถานที่่กำ� �จั
ำ ดั ขยะมููลฝอยที่่เ� ปิิดดำ�ำ เนิินการ พบว่่า สถานที่่กำ� �จั
ำ ดั ขยะมููลฝอยที่่�ดำำ�เนิินการถููกต้้อง ได้้แก่่ การฝัังกลบอย่่างถููกหลััก
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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วิิชาการ การฝัังกลบแบบกึ่่�งใช้้อากาศ เตาเผาผลิิตพลัังงาน เตาเผาที่่มี� ีระบบบำำ�บััดมลพิิษอากาศ การหมัักทำำ�ปุ๋๋ย� และการผลิิต
เชื้้�อเพลิิงจากขยะมููลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) มีี ๓๕๕ แห่่ง (พ.ศ. ๒๕๖๒ มีี ๔๐๙ แห่่ง) เมื่่�อเทีียบอััตราส่่วน
ของสถานที่่�กำ�จั
ำ ัดขยะมููลฝอยที่่�ดำ�ำ เนิินการถููกต้้อง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น และสถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอย
ที่่�ดำำ�เนิินการไม่่ถููกต้้อง ได้้แก่่ การเทกอง การเผากลางแจ้้ง และเตาเผาไม่่มีีระบบบำำ�บััดมลพิิษอากาศ มีี ๑,๘๙๑ แห่่ง (พ.ศ.
๒๕๖๒ มีี ๒,๒๕๗ แห่่ง) (รููปที่่� ๒.๔๘) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒) ผลกระทบ
จากสถานการณ์์ ข ยะมูู ล ฝอยที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ทั่่� ว ประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิ ม าณขยะมูู ล ฝอยลดลง
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากมีีการควบคุุมการเดิินทางของนัักท่่องเที่่ย� วจากต่่างประเทศมาประเทศไทยประกอบกัับมีีมาตรการ
กำำ�หนดให้้ปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน อย่่างไรก็็ตาม พฤติิกรรมการบริิโภคของประชาชนที่่�นิิยมความสะดวกสบายมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
การส่่งสิินค้้าจากบริิการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและบริิการสั่่�งอาหารออนไลน์์ ทำำ�ให้้เกิิดขยะพลาสติิกเป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�
ผลกระทบที่่เ� กิิดจากขยะตกค้้าง ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นน้ำำ�ช
� ะขยะในแหล่่งน้ำำ�� และน้ำำ�� ใต้้ดินิ และการลัักลอบทิ้้�งขยะ รวมทั้้�งปััญหา
กลิ่่�นและทััศนีียภาพจากสถานที่่กำ� ำ�จััดขยะมููลฝอยอย่่างไม่่ถููกต้้อง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๔๘ สถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยชุุมชนและสถานีีขนถ่่ายที่่�เปิิดดำำ�เนิินการ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ปจจุบันมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเเละสถานีขนถายขยะมูลฝอยที่ เปดดำเนินการ

ทั้งหมด ๒,๒๗๔ เเหง
๒๘ เเหง

๓๕๕ เเหง

๑,๘๙๑ เเหง

ดำเนินการไมถูกตอง

ดำเนินการถูกตอง
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เเบบถูกตอง ๓๕๕ เเหง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เเบบไมถูกตอง ๑,๘๙๑ เเหง

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๔ก)
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สถานีขนถาย
สถานีขนถายขยะมูลฝอย
๒๘ เเหง

ดัังนี้้�

๓) การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านขยะมููลฝอย (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)

๓.๑) ดำำ�เนิินการตามแผนปฏิิบััติิการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน “จัังหวััดสะอาด” เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบ
และทิิ ศ ทางในการดำำ� เนิิ น การแก้้ ไขปัั ญ หาการจัั ด การขยะมูู ล ฝอยและขยะอัั น ตรายของประเทศ โดยการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
จากทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม มุ่่�งสู่่�การแก้้ไขปััญหาขยะอย่่างยั่่�งยืืน ลดผลกระทบปััญหา
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การลดการเกิิดขยะมููลฝอยหรืือขยะอัันตรายที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด  การนำำ�ขยะมููลฝอยกลัับมาใช้้ซ้ำำ��และ
ใช้้ประโยชน์์ใหม่่ การเก็็บขนขยะมููลฝอยที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การกำำ�จััดขยะมููลฝอยด้้วยวิิธีีการที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ 
การส่่งเสริิมภาคเอกชนให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแปรรููปขยะมููลฝอยเป็็นพลัังงานหรืือเชื้้�อเพลิิง ดำำ�เนิินงานตาม Roadmap
การจััดการขยะพลาสติิก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการจััดการขยะพลาสติิก ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕) จััดทำำ�แนวทางการจััดทำำ�กฎหมายเพื่่�อใช้้ในการบริิหารจััดการขยะพลาสติิก ตลอดจนศึึกษาวิิจัยั เพื่่�อการจััดทำำ�รายงาน
ฐานข้้อมููลขยะทะเล
๓.๒) กำำ� หนดอัั ตร าค่่ า กำำ�จัั ด ขยะมูู ล ฝอย ได้้ แ ก่่ (๑) ออกข้้ อ บัั ญ ญัั ติิ ก รุุ ง เทพมหานคร เรื่่� อ ง
ค่่าธรรมเนีียมการให้้บริิการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือมููลฝอยตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่่�อเลื่่�อนระยะเวลาจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมตามข้้อบััญญััติิกรุุงเทพมหานคร เรื่่�อง ค่่าธรรมเนีียมการให้้บริิการในการจััดการ
สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือมููลฝอยตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข พ.ศ. ๒๕๖๒ จากวัันที่่� ๑ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นวัันที่่� ๑ ตุุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (กรุุงเทพมหานคร, อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) และ
(๒) กำำ�หนดอััตราค่่าบริิการกำำ�จัดั ขยะมููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  ที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุนุ งบประมาณในการก่่อสร้้าง
ระบบกำำ�จัั ด ขยะมูู ล ฝอยจากกองทุุ น สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ตามมาตรา ๘๘ แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ส่่ ง เสริิ ม และรัั ก ษาคุุ ณ ภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๓) ขัับเคลื่่�อนการงดให้้ถุุงพลาสติิกในห้้างสรรพสิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต  และร้้านสะดวกซื้้�อ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป เพื่่�อเป็็นนโยบายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดและเลิิกใช้้
พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว (Single - use Plastics) ที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้ Roadmap การจััดการ
ขยะพลาสติิก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ โดยกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
และกรมควบคุุมมลพิิษร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายห้้างสรรพสิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต  และร้้านสะดวกซื้้�อ เข้้าร่่วมขัับเคลื่่�อนมาตรการ
การงดให้้ถุุงพลาสติิก “Everyday Say No to Plastic Bags” มากกว่่า ๙๐ ราย กรมควบคุุมมลพิิษร่่วมกัับสำำ�นัักงาน
สิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� ๑ - ๑๖ และสำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด  ๗๖ จัังหวััดทั่่�วประเทศ ดำำ�เนิินการ
ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามมาตรการการงดให้้ถุงุ พลาสติิกหููหิ้้ว�  ระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ มีนี าคม ๒๕๖๓
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุงุ พััฒนาแนวทาง การขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสม สอดคล้้องต่่อเทคโนโลยีีและกฎหมาย
กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการขัับเคลื่่อ� นมาตรการการงดให้้ถุงุ พลาสติิกในห้้างสรรพสิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต  และร้้านสะดวกซื้้อ�
ทั้้�งนี้้� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา พบว่่า ปริิมาณถุุงพลาสติิกหููหิ้้ว� ในพื้้�นที่่ต� ลาดสดทั่่�วประเทศ และห้้างสรรพสิินค้้า
ที่่�เป็็นภาคีีเครืือข่่ายทั้้�ง ๗๖ บริิษััท มีีปริิมาณลดลง รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๑,๙๕๘ ล้้านใบ หรืือคิิดเป็็น ๑๐๘,๒๒๐ ตััน
๓.๔) ขัับเคลื่่อ� นโครงการ “เปลี่่ย� นพลาสติิกเป็็นบุุญ” (เมื่่อ� คุุณหมุุนเวีียน) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ร่่วมกัับกลุ่่�มความร่่วมมืือภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ ภาคประชาสัังคม เพื่่�อจััดการพลาสติิกและขยะอย่่างยั่่�งยืืน
(Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management: PPP Plastics) และเครืือข่่าย
เพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ดำำ�เนิินโครงการ “เปลี่่ย� นพลาสติิก
เป็็นบุุญ” (เมื่่�อคุุณหมุุนเวีียน) โดยนำำ�ร่่องเป็็นจุุด  Drop Point ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐทุุกกระทรวง ห้้างสรรพสิินค้้า  
ซููเปอร์์มาเก็็ต  และร้้านสะดวกซื้้�อ และเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยยั่่�งยืืนแห่่งประเทศไทย (SUN Thailand) ซึ่่�งพลาสติิกที่่�
รวบรวมได้้จะถููกนำำ�กลัับไปรีีไซเคิิลหรืือเพิ่่�มมููลค่่ากลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ (Up - cycling) อาทิิ จีีวรพระ เสื้้�อ ของเด็็กเล่่น
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันทางการแพทย์์ อุปุ กรณ์์สำำ�หรัับผู้้�พิกิ าร โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ที่ไ�่ ด้้มานั้้น� จะนำำ�ไปมอบให้้กับมู
ั ลู นิิธิสนั
ิ บสนุ
ั นุ เครื่่อ� งมืือ
อุุปกรณ์์ เพื่่อ� รัักษาและช่่วยชีีวิตสั
ิ ตว์
ั ท์ ะเลหรืือกลุ่่�มอาสาสมััคร ชุุมชน วััด  โรงพยาบาลหรืือโรงเรีียนที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์ต่่อไป
๓.๕) แก้้ไขปััญหาผลกระทบจากการดำำ�เนิินกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลาสติิก โดยพิิจารณาข้้อมููล
ปริิมาณความต้้องการใช้้เศษพลาสติิกนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ และการดำำ�เนิินกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพลาสติิกจากโรงงาน ได้้แก่่
(๑) การจััดให้้มีีระบบการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สถานประกอบการที่่�เกี่่�ยวกัับพลาสติิก ต้้องมีีการเฝ้้าระวัังผลกระทบ
ทางสิ่่ง� แวดล้้อมให้้รัดกุ
ั มุ และเข้้มงวด (๒) พิิจารณาอนุุญาตให้้นำำ�เข้้าเศษพลาสติิกในพื้้�นที่่ป� ลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบ
การเสรีี (Free Trade Zone) และ (๓) ปรัับปรุุงแก้้ไข/เพิ่่�มเติิมกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�กัับการนำำ�เข้้าเศษพลาสติิก
เพื่่�อให้้การนำำ�เข้้าเศษพลาสติิกมีีการกำำ�กัับดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเข้้มงวด
๓.๖) จััดทำำ�  “มาตรการลด และคััดแยกขยะมููลฝอยในหน่่วยงานภาครััฐ” ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน ๕ ของ
โครงการ “ทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ ลดภััยสิ่่�งแวดล้้อม” เป็็นตััวชี้้�วััดของผู้้�บริิหารระดัับกระทรวง กรม จำำ�นวน ๑๕๒ หน่่วยงาน
และผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดทั้้�ง ๗๖ จัังหวััด
๓.๗) จััดทำำ�มาตรการการจััดการขยะพลาสติิกจากการใช้้บริิการส่่งอาหาร (Food Delivery) และ
จััดทำำ�บัันทึึกความร่่วมมืือ (Memorandum of Understanding: MOU) เมื่่อ� วัันที่่� ๓๐ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๓ ร่่วมกัับผู้้�ประกอบการ
ที่่ใ� ห้้บริกิ ารส่่งอาหาร (Platform) ได้้แก่่ Grab Food, Line Man, Gojek, Lalamove, Food Panda, Pizza Hut, McDonald’s,
Wongnai และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๓.๘) ดำำ�เนิินโครงการลดขยะพลาสติิกและขยะทะเลในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ เพื่่�อสนัับสนุนุ การเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในภููมิภิ าค โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อสนัับสนุนุ การจััดทำำ�นโยบายและ
แผนการจััดการปััญหาขยะทะเล โดยใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของประเทศไทย และดำำ�เนิินกิิจกรรมการจััดการขยะพลาสติิก
และผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก โดยผลัักดัันให้้ผู้้�ผลิิตเข้้ามามีีส่่วนรัับผิิดชอบ (Extended Producer Responsibility: EPR) เพื่่�อ
ให้้นำำ�กลัับมาคืืนมาใช้้ใหม่่ตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนการจััดการขยะ การบริิโภคและผลิิตพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งมาตรการและ
แนวทางในการลดพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
๓.๙) ดำำ�เนิินงานโครงการ Thailand - National Marine Debris Management Support
ด้้านการจััดการปััญหาขยะทะเล โดยการสนัับสนุนุ จากธนาคารโลก ประกอบด้้วย (๑) โครงการ Support Development of
Thailand’s National Action Plan on Marine Debris เพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารขยะทะเลของประเทศไทย (๒) โครงการ 
Market Study on Plastics Circularity in Thailand เพื่่�อศึึกษาห่่วงโซ่่มููลค่่าของพลาสติิกและตลาดการรีีไซเคิิลพลาสติิก
ของประเทศไทย และ (๓) โครงการ Plastic Material Flow Analysis in Priority Locations in Thailand เพื่่�อศึึกษา
เส้้นทางและปริิมาณของพลาสติิก ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตจนเข้้าสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อใช้้ในการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลพลาสติิกและ
ขยะพลาสติิกของประเทศ
๒.๘.๕.๒ ของเสีียอัันตราย
๑) สถานการณ์์
ของเสีียอัันตราย ได้้แก่่ ของเสีียอัันตรายจากชุุมชน กากของเสีียอุุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเสีีย
อัันตรายเกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศ ๑๘.๗๖ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๗.๒ (๑.๒๖ ล้้านตััน) จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีของเสีียอัันตราย
เกิิดขึ้้�น ๑๗.๕๐ ล้้านตััน โดยของเสีียอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นกากของเสีียอุุตสาหกรรม ๑๘.๐๕ ล้้านตััน และของเสีีย
อัันตรายจากชุุมชน ๐.๖๖ ล้้านตััน แนวโน้้มของเสีียอัันตรายที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ส่่วนหนึ่่�งมาจากผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็็ก
ยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิตามกฎหมายกากอุุตสาหกรรม ประชาชนส่่วนใหญ่่ยัังขาดความตระหนัักรู้้�และไม่่มีี
การคััดแยกของเสีียอัันตรายจากชุุมชนออกจากขยะทั่่�วไป องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังไม่่มีีการบัังคัับใช้้กฎระเบีียบรองรัับ
ในการจััดการของเสีียอัันตรายจากชุุมชน และยัังไม่่มีกี ฎหมายกำำ�กับดู
ั แู ลการจััดการซากผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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เมื่่อ� พิิจารณาปริิมาณของเสีียอัันตรายจากชุุมชนใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า เกิิดขึ้้น� ประมาณ ๖๕๘,๖๕๑ ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑.๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�งเป็็นซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ๔๒๘,๑๑๓ ตััน (ร้้อยละ ๖๕)
และของเสีียอัันตรายจากชุุมชนประเภทอื่่น� ๆ เช่่น แบตเตอรี่่ ถ่
� า่ นไฟฉาย ภาชนะบรรจุุสารเคมีี กระป๋๋องสเปรย์์ ๒๓๐,๕๓๘ ตััน
(ร้้อยละ ๓๕) แนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องมาจากปััจจุุบัันประชาชนมีีความต้้องการและนิิยมใช้้เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�น และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 พบว่่าพฤติิกรรมในการบริิโภคของประชาชน
ในประเทศมีี ค วามต้้ อ งการใช้้ เ ครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า และอุุ ป กรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ใ นการประกอบอาหารเพิ่่� มม ากขึ้้� น  รวมถึึ ง
การเปลี่่ย� นเเปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีส่่งผลให้้มีกี ารเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์บ่อ่ ยขึ้้น� เพื่่�อให้้ทันั ต่่อเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย การนำำ�เข้้า
ผลิิตภััณฑ์์บางส่่วนที่่�มีีคุุณภาพต่ำำ��ทำำ�ให้้อายุุการใช้้งานของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไม่่ยาวนานและก่่อให้้เกิิดเป็็นของเสีียอัันตรายจากชุุมชน
จากสถิิติิปริิมาณการจำำ�หน่่ายเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าภายในประเทศใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้้อยละ ๐.๙๑ (สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรมและสถาบัันไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อ้า้ งถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
สืืบเนื่่�องจากนโยบายกระทรวงมหาดไทยสนัับสนุุนให้้มีีการวางระบบการจััดการของเสีียอัันตรายชุุมชน ให้้มีีการบููรณาการ
ระหว่่างองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในจัังหวััด  โดยให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทุุกแห่่งจััดตั้้�งจุุดรวบรวมของเสีียอัันตราย
ในชุุมชนและรวบรวมส่่งให้้องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดหรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเเละส่่งกำำ�จััดต่่อไป ทำำ�ให้้ของเสีีย
อัันตรายได้้รัับการจััดการอย่่างถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นประมาณ ๑๒๑,๖๙๕.๓๙ ตััน (ร้้อยละ ๑๘.๔๘) แต่่ยัังต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย
ที่่� กำำ� หนด สาเหตุุ เ นื่่� อ งจากประชาชนบางส่่ ว นยัั ง ขาดความตระหนัั ก รู้้�เกี่่� ย วกัั บพิิ ษ ภัั ย อัั น ตรายจากซากผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ฯ
และผลกระทบที่่�มีีต่่อสุุขภาพอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้ไม่่มีีการแยกขยะ โดยทิ้้�งของเสีียอัันตรายจากชุุมชนปะปน
กัับขยะทั่่�วไป และเก็็บรวบรวมเพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จััดยัังระบบที่่�ถููกต้้อง นอกจากนี้้� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นยัังไม่่มีีกฎระเบีียบ
เฉพาะที่่�ชััดเจนในการบริิหารจััดการของเสีียอัันตรายจากชุุมชน รวมถึึงยัังไม่่มีีกฎหมายที่่�จะนำำ�มากำำ�กัับดููแลให้้ภาคเอกชน
รัับผิิดชอบในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ฯ ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�ปััญหาสารพิิษจากของเสีียอัันตรายที่่�กำำ�จััดไม่่ถููกต้้องตกค้้างและ
การปนเปื้้�อนในแหล่่งน้ำำ�ผิ
� ิวดิินและน้ำำ�� ใต้้ดิิน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
สำำ�หรัับกากของเสีียอุุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีปริิมาณกากของเสีียอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด (กากของเสีีย
อุุตสาหกรรมที่่�เป็็นอัันตรายและกากของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย) ที่่�มีีการแจ้้งการขนส่่งและนำำ�เข้้าสู่่�ระบบ
การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑๘.๐๕ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๗ จาก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวน ๑๖.๘๐ ล้้านตััน แบ่่งเป็็นกากของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย จำำ�นวน ๑๖.๗๗ ล้้านตััน
โดยมีกี ารนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ด้ว้ ยการเผาเพื่่�อผลิิตเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า จำำ�นวน ๑๓.๐๕ ล้้านตััน และกากของเสีียอุุตสาหกรรม
อัันตราย จำำ�นวน ๑.๒๘ ล้้านตััน กากของเสีียอุุตสาหกรรมอัันตรายมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากการผลิิตสิินค้้าอุุตสาหกรรม
ลดลงตามการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อการส่่งออก การบริิโภค และการชะลอตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศที่่�ลดลง จึึงอาจเป็็นสาเหตุุ
ที่่ทำ� �ำ ให้้ปริิมาณกากของเสีียอุุตสาหกรรมมีีปริิมาณลดลง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๒) ผลกระทบ
ของเสีียอัันตรายจากชุุมชน ซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และของเสีียอัันตราย
ภาคอุุตสาหกรรม เป็็นของเสีียอัันตรายที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและอาจปนเปื้้�อนในน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��ใต้้ดิินได้้ เนื่่�องจาก
ชิ้้�นส่่วนต่่างๆ มีีโลหะหนัักเป็็นองค์์ประกอบ และในชิ้้�นส่่วนพลาสติิกของซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
มีีสารหน่่วงการติิดไฟกลุ่่�มโบรมีนี ซึ่ง่� สารหน่่วงการติิดไฟบางชนิิดจัดั เป็็นสารมลพิิษที่่ต� กค้้างยาวนานตามอนุุสัญ
ั ญาสตอกโฮล์์ม
ว่่าด้้วยการจััดการสารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนาน การจััดการอย่่างไม่่ถููกวิิธีีทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วไหลสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม และส่่งผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๓) การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านของเสีียอัันตราย (กรมควบคุุมมลพิิษ,
๒๕๖๔ก) ดัังนี้้�
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๓.๑) บริิหารจััดการขยะอัันตรายชุุมชนด้้วยความร่่วมมืือในทุุกภาคส่่วนให้้องค์์ความรู้้�ด้้านวิิชาการ 
แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�ถููกต้้อง การประสานให้้เกิิดความร่่วมมืือจนเป็็นเครืือข่่ายที่่�เข้้มแข็็ง และร่่วมดำำ�เนิินงานจนบรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จ จัังหวััดอุุบลราชธานีีเป็็นจัังหวััดนำ�ร่
ำ ่องหรืือต้้นแบบด้้านการจััดการขยะอัันตรายชุุมชน เพื่่�อให้้จัังหวััดอื่่�นนำำ�รููปแบบ
ดัังกล่่าวไปปรัับประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อจััดการขยะอัันตรายชุุมชนให้้เหมาะสม พื้้�นที่่� ๕ จัังหวััด  ได้้แก่่ มุุกดาหาร ยโสธร ศรีีสะเกษ
อำำ�นาจเจริิญ และอุุบลราชธานีี มีีการรวบรวมขยะอัันตรายชุุมชนนำำ�ส่ง่ ไปกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้อง (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) รวมทั้้�งสิ้้น�
๗๐.๕๓ ตััน นอกจากนี้้� ประชาชนมีีความตระหนัักถึึงปััญหาและมีีความรู้้� ความเข้้าใจในการคััดแยก รวบรวมขยะอัันตราย
ชุุมชนมากขึ้้�น สามารถนำำ�ส่่งไปรวบรวมกำำ�จััดได้้อย่่างถููกต้้อง โดยผ่่านร้้านสะดวกซื้้�อ (7-Eleven) ตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้
เกิิดรูปู แบบการบริิหารจััดการขยะอัันตรายชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยความร่่วมมืือกัันทุุกภาคส่่วน
๓.๒) ออกมาตรการจััดการซากเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม 
สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริิหารจััดการของเสีียอัันตรายจากชุุมชน
๓.๓) ออกประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�อง กำำ�หนดให้้ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามในการ
นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๓ และมีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๕ กัันยายน ๒๕๖๓ โดยห้้ามนำำ�เข้้าขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จำำ�นวน ๔๒๘ รายการ
๓.๔) สนัับสนุุนจัังหวััดและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในการจัั ดการของเสีียอัันตรายชุุ มชน
ซึ่่�งในส่่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�นมีีนโยบายให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดตั้้�งถัังขยะ
อัันตรายชุุมชน และนำำ�ส่่งขยะอัันตรายให้้องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด  เพื่่�อจ้้างบริิษััทเอกชนนำำ�ไปกำำ�จััดต่่อไป
๓.๕) จััดฝึึกอบรมเทคนิิคการจำำ�แนก ควบคุุมและตรวจสอบการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีีย
อัันตรายประจำำ�ปีี เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและเพิ่่�มพููนความรู้้�ความเข้้าใจในการจำำ�แนก ควบคุุม  และตรวจสอบ
การเคลื่่อ� นย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตราย รวมทั้้�งความรู้้�ในการแจ้้งข้้อมููลล่่วงหน้้าในการขออนุุญาตนำำ�เข้้า - ส่่งออกของเสีีย
อัันตรายและสารเคมีี และความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ
และเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๓.๖) ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะพลาสติิกและขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดย
คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ได้้แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกและขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งมีี
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นประธานอนุุกรรมการ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน ๒๑ หน่่วยงาน เป็็นอนุุกรรมการ และอธิิบดีี
กรมควบคุุมมลพิิษ เป็็นอนุุกรรมการและเลขานุุการ คณะอนุุกรรมการ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เสนอแนะมาตรการเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือและประสานงานระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เสนอแนะแนวทาง รููปแบบ หรืือกลไกในการบริิหารจััดการตั้้�งแต่่
ต้้นทางจนถึึงปลายทาง ติิดตามประเมิินผล ปรัับปรุุงมาตรการ แนวทางในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาขยะพลาสติิกและ
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของประเทศ รวมทั้้�งเร่่งรััดการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม
๓.๗) จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้อ้ มููลด้้านวิิชาการ ได้้แก่่ คู่่�มือื การขนส่่งของเสีียอัันตรายจากชุุมชนในท้้องที่่�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นไปยัังสถานที่่�กำำ�จััด  เเนวทางความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐเเละภาคเอกชนในการบริิหารจััดการ
ของเสีียอัันตรายจากชุุมชน ซากผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าเเละอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น คู่่�มืือพิิกััด
อััตราศุุลกากรและรหััสสถิิติิเฉพาะสำำ�หรัับของเสีียอัันตรายภายใต้้อนุุสััญญาบาเซล คู่่�มืือปฏิิบััติิอย่่างง่่ายในการถอดแยก
ซากเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในแหล่่งชุุมชนอย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 
๓.๘) จััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม โดยดำำ�เนิินการ (๑) ส่่งเสริิมและสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการจััดการกากอุุตสาหกรรมให้้เป็็นไปตามกฎหมาย พร้้อมกัับใช้้เครื่่�องมืือตามหลััก 3R ภายในโรงงาน โดยให้้โรงงาน
มีเี ป้้าหมายไปสู่่�การลดการกำำ�จัดด้
ั ว้ ยวิิธีีการฝัังกลบ (Zero Waste to Landfill) รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายใช้้ประโยชน์์ของเสีีย
ให้้ได้้มากที่่�สุุด  และ (๒) พััฒนาและยกระดัับผู้้�ประกอบการจััดการของเสีียอัันตรายตามแผนงานของกระทรวงอุุตสาหกรรม
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ๒๐ ปีี (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๘.๕.๓ มููลฝอยติิดเชื้้�อ
๑) สถานการณ์์
ปริิ ม าณมูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่ า มีีจำำ� นวน ๔๙,๔๕๑ ตัั น ลดลงร้้ อ ยละ ๗.๔๕
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีมููลฝอยติิดเชื้้�อ ๕๓,๑๗๓ ตััน โดยเกิิดจากโรงพยาบาลในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข โรงพยาบาลที่่�อยู่่�
ภายใต้้กระทรวงสาธารณสุุข โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลสัังกััดกระทรวงอื่่�น โรงพยาบาลเอกชน คลิินิิก
เอกชน สถานพยาบาลสััตว์์ และห้้องปฏิิบัติั กิ ารเชื้้อ� อัันตราย ได้้รับั การจััดการอย่่างถููกต้้อง ๔๗,๔๔๐ ตัันต่่อปีี คิดิ เป็็นร้้อยละ
๙๘.๙๑ ส่่วนใหญ่่กำำ�จััดด้้วยวิิธีีเผาด้้วยเตาเผาของภาครััฐและเอกชน และบางส่่วนกำำ�จััดด้้วยระบบการฆ่่าเชื้้�อด้้วยไอน้ำำ�� 
ซึ่่�งมีีหน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�รัับเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและภาคเอกชน
รวม ๔๖ แห่่ง เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๕ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา พบว่่า ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ� มีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่�่ ๒.๔๙) (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๔๙ ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ 
� พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (ตัน)

๖๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๗,๙๕๔
๕๕,๖๕๖
๕๓,๘๖๘

๕๕,๔๙๗
๕๓,๑๗๓
๔๙,๔๕๑

๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
ที่่�มา: กรมอนามััย (๒๕๖๔)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อในช่่วง ๕ ปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) จะมีีแนวโน้้ม
ลดลง แต่่เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบข้้อมููลปริิมาณมููลฝอยติิ ดเชื้้�อ จำำ�แนกรายเดืือนระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ กัั บ  ๒๕๖๔
กลัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยพบว่่า ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔ มีีปริิมาณ ๓๑,๙๕๗ ตััน เพิ่่�มขึ้้�นมากถึึงร้้อยละ ๔๕.๒๔
จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อ ๒๒,๐๐๒ ตััน เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อรายเดืือน
พบว่่า ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึึงเดืือนมิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ� มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกเดืือนอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะช่่วงครึ่่�งปีีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก และพบว่่าเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔
เป็็นเดืือนที่่�มีีปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อสููงที่่�สุุด คิิดเป็็น ๖,๓๗๒ ตััน (รููปที่่� ๒.๕๐) (กรมอนามััย, ๒๕๖๔) สอดคล้้องกัับข้้อมููล
กรมควบคุุมมลพิิษ ที่่�รายงานว่่าปริิมาณขยะติิดเชื้้�อจากสถานการณ์์โรคโควิิด  19 จากสถานที่่�ต่่างๆ อาทิิ โรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลโรงแรมหรืือฮอสปิิเทล (Hospitel) และการรัักษาที่่บ้� า้ นหรืือโฮมไอโซเลชััน (Home Isolation) ในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่่า มีีการตกค้้างสะสม ไม่่สามารถกำำ�จััดได้้ทัันในบางพื้้�นที่่� เนื่่�องจากระบบเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้�อ
มีีจำำ�นวนและมีีกำำ�ลังั รองรัับมูลู ฝอยติิดเชื้้อ� ต่่อวัันไม่่เพีียงพอ ส่่งผลให้้มีีปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ� ตกค้้างสะสมเพิ่่�มขึ้้น�  ประกอบกัับ
ไม่่มีีการคััดแยกเศษอาหาร เศษพลาสติิก อุุปกรณ์์ทางการเเพทย์์ ส่่งผลให้้มููลฝอยติิดเชื้้�อมีีปริิมาณมากและขยะมีีความชื้้�นสููง
ไม่่เหมาะสมที่่จ� ะนำำ�ไปกำำ�จัดด้
ั ว้ ยการเผาในเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้อ�  ทำำ�ให้้มีีปริิมาณขยะสะสมสููงขึ้้น�  ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และสุุขภาพอนามััยของประชนในพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียง จึึงมีีการขอความมืือทั้้�งหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องและประชาชน ร่่วมคััดแยกขยะ
ตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อลดผลกระทบจากปััญหาจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ข)
รููปที่่� ๒.๕๐ ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ จำ
� ำ�แนกรายเดืือน ระหว่่างเดืือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึึงมิิถุุนายน ๒๕๖๔
๘,๐๐๐

ชวง
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (ตัน)
ม.ค.-มิ.ย. 2563
22,002
ม.ค.-มิ.ย. 2564
31,957

๗,๕๐๐
๗,๐๐๐

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (ตัน)

๖,๕๐๐

๖,๑๗๒

๖,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๐๐๐

๔,๖๔๕
๓,๘๘๘

๓,๕๐๐

๕,๐๔๖

๕,๓๔๗

๔,๓๗๖
๓,๕๘๐

๓,๖๘๕

ก.พ.

มี.ค.

๖,๓๗๒

๔,๐๑๖

๓,๖๙๕

๔,๒๖๕

๔,๔๔๙

๔,๔๕๖ ๔,๖๗๑

๔,๖๖๖

๔,๙๔๒

๓,๑๓๙

๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
ม.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่่�มา: กรมอนามััย (๒๕๖๔)

๒) ผลกระทบ
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�ไม่่ถููกต้้องตั้้�งแต่่กระบวนการคััดแยก การเก็็บรวบรวม การขนส่่ง การกำำ�จััด
อาจเป็็นแหล่่งแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคหลายชนิิด  ซึ่่�งกลุ่่�มเสี่่�ยงจากการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อ ประกอบด้้วย บุุคลากร
ทางการแพทย์์ ผู้้�ปฏิบัิ ติั งิ านที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� กลุ่่�มงานสนัับสนุนุ ของสถานพยาบาล และประชาชนหรืือ
ชุุมชนที่่�อยู่่�รอบสถานพยาบาลและสถานที่่�กำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ อาจติิดเชื้้�อจากเชื้้�อโรคที่่�ผ่่านเข้้าสู่่�ร่่างกายได้้หลายทาง ได้้แก่่
ทางผิิวหนััง ทางเยื่่�อบุุผิิวหนััง จากการแทงทะลุุหรืือถููกของมีีคมทิ่่�มตำำ� ระบบทางเดิินหายใจจากการหายใจ/สููดดมเชื้้�อโรค
เข้้าสู่่�ร่า่ งกาย และระบบทางเดิินอาหาร เป็็นต้้น ซึ่ง่� โรคที่่พ� บบ่่อยจากการได้้รับั เชื้้อ� โรคจากการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ไม่่ถูกู ต้้อง
ได้้แก่่ ติดิ เชื้้อ� ไวรััส  โรคเอดส์์ ไวรััสตับอั
ั กั เสบบีี และซีี การติิดเชื้้อ� ในทางเดิินหายใจ โรคจากการติิดเชื้้อ� แบคทีีเรีีย อหิิวาตกโรค
และโรคพยาธิิจากพยาธิิ เป็็นต้้น นอกจากผลกระทบทางด้้านสุุขภาพแล้้ว ยัังส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งมลพิิษทางอากาศ
มลพิิษทางน้ำำ�� มลพิิษทางดิิน รวมทั้้�งเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญได้้ (กรมอนามััย อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
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๓) การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านมููลฝอยติิดเชื้้�อ ดัังนี้้�
๓.๑) สร้้างความร่่วมมืือและขัับเคลื่่�อนระดัับนโยบายเพื่่�อการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ได้้แก่่ (๑) เร่่งรััด ติดต
ิ าม และขัับเคลื่่อ� นการใช้้งานระบบกำำ�กับั การขนส่่งมููลฝอยติิดเชื้้อ� (Manifest System) ในสถานบริิการ
สาธารณสุุขผ่่านเขตสุุขภาพ เพื่่�อควบคุุมให้้มููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นได้้รัับการกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
อนามััยของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อม (๒) ขัับเคลื่่�อนระบบการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่่าด้้วย
การกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในโรงพยาบาลนอกสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข (๓) ยกระดัับและขัับเคลื่่�อนมาตรฐาน
การจัั ด การมูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ ของโรงพยาบาลสัั ง กัั ดม หาวิิ ท ยาลัั ย โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลสัั ตว์์ ใ ห้้ ถูู ก ต้้ อ ง
ตามหลัักวิิชาการ และ (๔) ประสานความร่่วมมืือกัับผู้้�ให้้บริกิ ารเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้อ� เพื่่�อหารืือแนวทางการบริิหารจััดการมููลฝอย
ติิดเชื้้�อในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
๓.๒) พััฒนาและปรัับปรุงุ กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องการจััดการมููลฝอยตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข
(กรมอนามััย, ๒๕๖๔) ดัังนี้้� (๑) กฎกระทรวงการจััดการมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
ในราชกิิจจานุุเษกษา วัันที่่� ๒๒ ตุุลาคม ๒๕๖๓ (๒) กฎกระทรวงว่่าด้้วยการกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิิจจานุุเษกษา วัันที่่� ๑ มีนี าคม ๒๕๖๔ (๓) คำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการสาธารณสุุข เรื่่อ� ง การจััดการมููลฝอย
ติิดเชื้้�อจากการฉีีดวััคซีีนโควิิด  19 (๔) ประกาศกรมอนามััย เรื่่�อง การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสม
ของผู้้�มีีหน้้าที่่�ให้้บริิการในสถานบริิการฉีีดวััคซีีน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง หลัักสููตรและ
ระยะเวลาการฝึึกอบรมการจััดการมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชนอย่่างปลอดภััย สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� รับผิ
ั ดช
ิ อบ พ.ศ. ....
(๖) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่อ� ง หลัักสููตรและระยะเวลาการฝึึกอบรมการจััดการมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตราย
จากชุุมชนอย่่างปลอดภััย สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน พ.ศ. .... (๗) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง มาตรการควบคุุม
การขนมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน เพื่่�อป้้องกัันการลัักลอบทิ้้�งมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน การแตกหััก
ของมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน และการรั่่�วไหลของสารเคมีีที่่อ� อกมาจากมููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน
พ.ศ. .... (๘) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง มาตรการป้้องกัันและแก้้ไขเพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ของประชาชนและสิ่่ง� แวดล้้อมจากการฝัังกลบอย่่างปลอดภััย พ.ศ. .... (๙) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์
สถานที่่ตั้้� ง� และขนาดพื้้�นที่่ก� ารเผาโดยเตาเผา และกำำ�หนดมาตรฐานแสงสว่่างและการระบายอากาศเพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั งิ าน
พ.ศ. .... (๑๐) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่อ� ง มาตรการป้้องกัันเหตุุรำำ�คาญและผลกระทบต่่อสุุขภาพของประชาชน
และสิ่่ง� แวดล้้อมจากการแยกชิ้้น� มููลฝอยที่่เ� ป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชน พ.ศ. .... เเละ (๑๑) (ร่่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข
เรื่่อ� ง การกำำ�หนดมููลฝอยที่่�เป็็นพิิษหรืืออัันตรายจากชุุมชนประเภทยาและเวชภััณฑ์์ พ.ศ. ....
๓.๓) พััฒนาระบบบริิหารจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� และดำำ�เนิินการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ทั้้�งระบบ ภายใต้้
แผนแม่่บทการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยของชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ กำำ�หนดให้้กระทรวงสาธารณสุุขเป็็นเจ้้าภาพหลััก
ในการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ทั้้�งระบบ โดยกรมอนามััยร่่วมดำำ�เนิินงานกัับภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการพััฒนาระบบบริิหารจััดการ
มููลฝอยติิดเชื้้�อ ได้้แก่่ (๑) แหล่่งกำำ�เนิิดมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสถานพยาบาลของคนและสััตว์์ที่่�เป็็นของภาครััฐ
และเอกชน และห้้องปฏิิบััติิการเชื้้�ออัันตราย (๒) หน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อของภาครััฐและเอกชน
(๓) หน่่วยงานที่่�รัับกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อทั้้�งภาครััฐและเอกชน และ (๔) หน่่วยงานที่่�ควบคุุมกำำ�กัับสถานพยาบาลที่่�เป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดมููลฝอยติิดเชื้้�อ เพื่่�อให้้มููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นได้้รัับการจััดการอย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง โดยขัับเคลื่่�อน
และพััฒนากลไกการควบคุุมกำำ�กัับการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อร่่วมกััน พััฒนาเทคโนโลยีีการกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ โดยประสาน
ความร่่วมมืือและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานโครงการความร่่วมมืือด้้านการกำำ�จัดมู
ั ลู ฝอยติิดเชื้้อ� โดยใช้้เทคโนโลยีีเตาเผามููลฝอย
ติิดเชื้้�อแบบ Gasif ication พััฒนารููปแบบกลไกและแนวทางการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อในชุุมชน รวมทั้้�งพััฒนาเกณฑ์์ประเมิิน
มาตรฐานการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อในแหล่่งกำำ�เนิิด ผู้้�เก็็บขน และผู้้�กำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
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๓.๔) แก้้ไขปััญหาขยะติิดเชื้้�อขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ในระยะเร่่งด่่วน ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๔ ให้้กระทรวงอุุตสาหกรรม เร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุงประกาศกระทรวง เรื่่�อง การกำำ�จััด
สิ่่ง� ปฏิิกูลู หรืือวััสดุุที่ไ่� ม่่ใช้้แล้้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้้แล้้วเสร็็จ และให้้มีผี ลบัังคัับใช้้โดยด่่วน เพื่่�อให้้โรงงานอุุตสาหกรรมและโรงงาน
ผลิิตไฟฟ้้าสามารถขออนุุญาตใช้้ขยะติิดเชื้้�อเป็็นเชื้้�อเพลิิงได้้ เพื่่�อให้้ขยะติิดเชื้้�อที่่�ตกค้้างถููกนำำ�ไปเผากำำ�จััด  และให้้กระทรวง
พลัังงาน กระทรวงสาธารณสุุข และกระทรวงอุุตสาหกรรม การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เร่่งดำำ�เนิินการประกาศกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราชบััญญััติิโรงงานอุุตสาหกรรม พระราชบััญญััติิการนิิคมอุุตสาหกรรม
และพระราชบััญญััติิสาธารณสุุข เป็็นต้้น เพื่่�อให้้สามารถจััดหาแหล่่งรัับกำำ�จััดและจััดหายานพาหนะขนส่่งขยะติิดเชื้้�อ
ให้้มากขึ้้�น โดยได้้แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวไปยัังองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, ๒๕๖๔)
๓.๕) ดำำ�เนิินการจััดการหน้้ากากอนามััยที่่�ใช้้แล้้วในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19
โดยได้้จััดทำำ�ข้้อแนะนำำ�เบื้้�องต้้นในการจััดการหน้้ากากอนามััยใช้้แล้้ว เพื่่�อเป็็นแนวทางในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดให้้กัับ
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น และประชาชนทั่่� ว ไป รวมทั้้� ง ได้้ จัั ดทำำ� แบบสำำ�ร วจข้้ อ มูู ล ปริิ ม าณหน้้ า กากอนามัั ย ที่่� ใช้้ แ ล้้ ว
โดยประสานให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นรายงานข้้อมููลปริิมาณหน้้ากากอนามััยที่่�ใช้้แล้้วผ่่านทาง QR Code เป็็นรายเดืือน
พบว่่า ปริิมาณหน้้ากากอนามััยที่่ใ� ช้้แล้้วในระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๓ มีีปริิมาณรวมทั้้�งสิ้้น� ๔๑.๙๘ ตััน
(ปริิมาณหน้้ากากอนามััยใช้้แล้้วตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๔ มีีปริิมาณ ๑๖.๘ ตััน) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ที่่�รายงานข้้อมููลให้้กรมควบคุุมมลพิิษทราบ จำำ�นวน ๒,๖๙๐ แห่่ง และมีีวิิธีีการจััดการหน้้ากากอนามััยที่่�ใช้้แล้้ว ได้้แก่่
(๑) นำำ�ไปทิ้้�งในบ่่อฝัังกลบมููลฝอยทั่่�วไป ร้้อยละ ๒๕.๐๑ (๒) นำำ�ไปเผาในเตาเผาขยะติิดเชื้้�อขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ในพื้้�นที่่� ร้้อยละ ๙.๔๐ (๓) นำำ�ไปเผาในเตาเผาขยะติิดเชื้้�อขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง ร้้อยละ ๕.๖๐
(๔) จััดจ้้างบริิษััทเอกชนที่่�รัับกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อเพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จััด ร้้อยละ ๘.๕๒ และ (๕) วิิธีีอื่่�นๆ เช่่น รวบรวมส่่งให้้
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล และโรงพยาบาลในพื้้�นที่่� รวบรวมส่่งให้้องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดนำำ�ไปกำำ�จััด ราดน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้อ� แล้้วนำำ�ไปเผา และส่่งต่่อให้้หน่่วยงานสาธารณสุุขในพื้้�นที่่ดำ� ำ�เนิินการกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ ร้้อยละ ๕๑.๔๗
(กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๓.๖) กำำ� หนดแนวทางการจัั ด การมูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ ในช่่ ว งที่่� มีี ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด  19
โดยเฉพาะหน้้ากากอนามััยใช้้แล้้ว มููลฝอยจากกลุ่่�มเสี่่�ยง และสถานที่่�กัักกัันโรค ได้้แก่่ (๑) หน้้ากากอนามััยใช้้แล้้ว ได้้รณรงค์์
ประชาสัั มพัั น ธ์์ ใ ห้้ ปร ะชาชนแยกทิ้้� ง หน้้ า กากอนามัั ย ใช้้ แ ล้้ ว โดยเขีียนหรืื อ ติิ ด หน้้ า ถุุ ง ว่่ า “หน้้ า กากอนามัั ย ” แยกทิ้้� ง
ให้้รถเก็็บขนมููลฝอยของสำำ�นัักงานเขต หรืือทิ้้�งในถัังรองรัับหน้้ากากอนามััยใช้้แล้้วเฉพาะในจุุดที่่�กรุุงเทพมหานครกำำ�หนด 
โดยหน้้ากากอนามััยใช้้แล้้วที่่ปร
� ะชาชนแยกทิ้้�งจะเก็็บรวบรวมและขนส่่งไปกำำ�จัดด้
ั ว้ ยวิิธีีการเผาในเตาเผามููลฝอยชุุมชนหนองแขม 
และเตาเผามูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ ที่่� ศูู น ย์์ กำำ�จัั ดมูู ล ฝอยหนองแขมหรืื อ อ่่ อ นนุุ ช  (๒) การจัั ด การมูู ล ฝอยจากสถานที่่� กัั ก กัั น โรค
ของภาครััฐ (State Quarantine: SQ และ Local Quarantine: LQ) และโรงแรมทางเลืือกสำำ�หรัับกักั กัันโรค (Alternative
State Quarantine: ASQ) กรณีีเป็็ น มูู ล ฝอยที่่� มีี ก ารสัั มผัั สผู้้�กัั ก ตัั ว  ถืื อ เป็็ น มูู ล ฝอยติิ ด เชื้้� อ ทั้้� ง หมด เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
และลดความเสี่่�ยงของการแพร่่กระจายโรค โดยบริิษััท กรุุงเทพธนาคม จำำ�กััด  ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกรุุงเทพมหานคร 
จะเข้้าจััดเก็็บด้้วยรถเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อไปกำำ�จััดด้้วยวิิธีีการเผาในเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�ศููนย์์กำำ�จััดมููลฝอยอ่่อนนุุชและ
หนองแขม ส่่วนมููลฝอยที่่�เกิิดจากส่่วนของสำำ�นัักงานหรืือเศษวััตถุุดิิบจากห้้องครััวจะถืือเป็็นมููลฝอยทั่่�วไป สำำ�นัักงานเขต
จะเก็็บขนไปกำำ�จััดตามวิิธีีกำำ�จััดมููลฝอยทั่่�วไปต่่อไป (กรุุงเทพมหานคร อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๓.๗) จััดทำำ�คำำ�แนะนำำ�การดำำ�เนิินงานการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
จำำ�แนกตามแหล่่งกำำ�เนิิดหน้้ากากอนามััย ได้้แก่่ (๑) สถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม (๒) สถานที่่�กัักกััน SQ, LQ,
Organizational Quarantine (OQ) และ Hospital (๓) กลุ่่�มที่่มี� คี วามเสี่่ย� งสููง เช่่น Home Quarantine มีีประวััติสัิ มผั
ั สผู้้�ป่
ั ว่ ย
หรืื อ อยู่่�ในระหว่่ า งรอการยืื น ยัั น ผล (๔) กลุ่่�มที่่� เ ริ่่� ม มีี ค วามเสี่่� ย ง เช่่ น อาศัั ย ในชุุ มช นที่่� พ บผู้้�ป่่ ว ยโรคโควิิ ด  19
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

มีีการเดิินทางไปยัังสถานที่่เ� สี่่ย� ง หรืือเดิินทางโดยรถขนส่่งสาธารณะ เป็็นต้้น และ (๕) ประชาชนทั่่�วไป เช่่น ไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่เ� สี่่ย� ง
หรืือไม่่พบผู้้�ป่่วยโรคโควิิด  19 ในชุุมชน เป็็นต้้น (กรมอนามััย อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๓.๘) พััฒนางานวิิชาการ มาตรฐาน และงานวิิจััยด้้านการจััดการมููลฝอย ได้้แก่่ (๑) จััดทำำ�คำำ�แนะนำำ� 
เรื่่�อง แนวทางการจััดการของเสีียและมููลฝอยที่่�เกิิดจากกระบวนการล้้างไตทางช่่องท้้อง (Peritoneal dialysis: PD)
ในชุุมชน พร้้อมเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ (๒) ประสานความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา พร้้อมร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ศึึกษาวิิจััยด้้านการจััดการมููลฝอย (๓) จััดทำำ�แนวทางพััฒนาระบบกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด  19 อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย (๔) จััดทำำ�รายงาน เรื่่อ� ง ข้้อมููลยาและเวชภััณฑ์์ที่เ่� ป็็นของเสีียทางการแพทย์์
(๕) จััดทำำ�และเผยแพร่่คู่่�มืือประกอบการฝึึกอบรมตามประกาศกรมอนามััย เรื่่�อง หลัักสููตรฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมกำำ�กัับ
ในการจััดการมููลฝอยทั่่�วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
๓.๙) กำำ�หนดมาตรการการจััดการขยะติิดเชื้้อ� ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น�  มอบหมายให้้จังั หวััดแจ้้งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ดํําเนิินการจััดการมููลฝอย
ติิดเชื้้�อชุุมชนสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค และเพื่่�อความปลอดภััย
ของผู้้�ปฏิิบััติิงานเก็็บ  ขน และกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อชุุมชนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ประกาศเมื่่�อวัันที่่� ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ซึ่�ง่ เป็็นมาตรการต้้นทาง กลางทาง และปลายทาง (กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
(๑) มาตรการต้้นทาง รณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนคััดแยกมููลฝอยติิดเชื้้�อชุุมชน
เช่่น หน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า ชุุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่่�ปนเปื้้�อนน้ำำ��มููก น้ำำ��ลาย หรืือสารคััดหลั่่�งจากการแยก
กัักตััวที่่�บ้้าน (Home Isolation) และการแยกกัักตััวในชุุมชน (Community Isolation) เป็็นต้้น โดยแยกใส่่ถุุงต่่างหาก
จากถุุงขยะประเภทอื่่�น ปิิดปากถุุงให้้แน่่น ทำำ�สััญลัักษณ์์ที่่�ถุุงขยะ หรืือใส่่ถุุงใส และนำำ�ไปทิ้้�งในถัังขยะสีีแดง ซึ่�่งจััดให้้เป็็น
ถัังขยะติิดเชื้้�อ หรืือนำำ�ไปทิ้้�งไว้้ในจุุดรวบรวมขยะติิดเชื้้�อเป็็นการเฉพาะเพื่่�อรอการเก็็บขน และต้้องล้้างมืือให้้สะอาดด้้วยน้ำำ��
และสบู่่� หรืือเจลแอลกอฮอล์์ทัันทีี
(๒) มาตรการกลางทาง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดให้้มีีถัังขยะสีีแดงไว้้ในที่่�สาธารณะ
หรืือสถานที่่ร� วบรวมขยะ เพื่่�อเป็็นจุุดทิ้้ง� มููลฝอยติิดเชื้้อ� ชุุมชนเป็็นการเฉพาะ และจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันการติิดเชื้้อ� ได้้แก่่ ถุงุ มืือ
หน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า และเครื่่อ� งแต่่งกายที่่รั� ดกุ
ั ม 
ุ เป็็นต้้น ให้้กับผู้้�ปฏิ
ั
บัิ ติั งิ านเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้อ� สวมใส่่ในการปฏิิบัติั ิ
งาน รวมถึึงทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ เครื่่อ� งแต่่งกายที่่ส� วมใส่่ในขณะที่่ปฏิ
� บัิ ติั งิ านเมื่่�อปฏิิบัติั งิ านเสร็็จ และฉีีดล้้างรถบรรทุุก
เก็็บขนขยะมููลฝอยเป็็นประจำำ�ทุุกวััน
(๓) มาตรการปลายทาง ให้้การกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อชุุมชนเป็็นไปตามกฎกระทรวงว่่าด้้วย
การกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอาจจ้้างเหมาเอกชนที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายหรืือหน่่วยงานรััฐ หากยัังไม่่มีี
ความพร้้อมในการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อ อาจดำำ�เนิินการโดยเก็็บรวบรวมมููลฝอยติิดเชื้้�อในชุุมชนมาพัักรวมที่่�โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลหรืือโรงพยาบาลในพื้้�นที่่� เพื่่�อรอการนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ชุุมชนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ให้้ปฏิบัิ ติั ติ าม
คำำ�แนะนำำ�ของกรมอนามััยอย่่างเคร่่งครััด  และบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด 
โดยคำำ�นึึงถึึงศัักยภาพขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและตามความเหมาะสมกัับพื้้�นที่่�
๓.๑๐) เตรีียมการป้้องกัันและดำำ�เนิินการเเก้้ไขปััญหาขยะมููลฝอยติิดเชื้้อ� ตกค้้าง โดยกรมควบคุุมมลพิิษ
ได้้ประสานกัับกรมอนามััย และองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวด (สีีแดงเข้้ม) ๒๙ จัังหวััด 
โดยเสนอให้้มีีการคััดแยกขยะจากต้้นทาง ให้้มีีการแยกขยะในกลุ่่�มของเศษอาหาร ขยะพลาสติิก นำำ�ไปฆ่่าเชื้้�อโดยการฉีีดพ่่น
แอลกอฮอล์์/น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� /สารฟอกขาว หลัังจากนั้้�นนำำ�ไปฝัังในบ่่อฝัังกลบ ส่่วนขยะติิดเชื้้อ� จากโรงพยาบาลและสถานประกอบ
การต่่างๆ จะต้้องมีกี ารกำำ�จัดั โดยการเผาในเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้อ� ตามกฎกระทรวงว่่าด้้วยการกำำ�จัดมู
ั ลู ฝอยติิดเชื้้อ� พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๘.๕.๔ สารอัันตราย
๑) สถานการณ์์
๑.๑) สารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม
สารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ๑๐ อัันดัับแรก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้ารวม
ทั้้� ง สิ้้� น ๓.๐๖ ล้้ า นตัั น ลดลงร้้ อ ยละ ๗.๙๐ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�ง มีี ก ารนำำ�เข้้ า ๓.๑๔ ล้้ า นตัั น  ประเภทสารอัั น ตราย
ในภาคอุุตสาหกรรมที่่�นำำ�เข้้าสููงสุุด  ๓ อัันดัับแรก ได้้แก่่ เมทานอล (Methanol) หรืือเมทิิลแอลกอฮอล์์ (Methyl Alcohol)
กรดซััลฟููริิก (Sulfuric Acid) และเอทิิลีีนไดคลอไรด์์ (Ethylene Dichloride) หรืือ ๑,๒ - ไดคลอโรอีีเทน (1, 2 - dichloroethane) เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่�่ผ่่านมา พบว่่า ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมของประเทศไทย
มีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๒.๕๑) (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม, ๒๕๖๔)

ปริมาณการนำเขาสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ลานตัน)

รููปที่่� ๒.๕๑ ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๗.๐๐

๖.๒๒

๖.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๓.๐๐

๓.๖๔
๓.๐๐

๓.๔๖

๓.๐๕

๓.๖๔
๒.๗๗

๒.๙๑

๓.๑๔

๓.๐๖

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒.๐๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

ที่่�มา: กรมโรงงานอุุตสาหกรรม (๒๕๖๔)

สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน ๒๕๖๔
พบว่่า มีีปริิมาณ ๒.๐๑ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๑.๓๗ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่�มีีปริิมาณ ๑.๙๘ ล้้านตััน
เมื่่อ� พิิจารณาเปรีียบเทีียบปริิมาณการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมรายเดืือน พบว่่า ตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - มิิถุนุ ายน
๒๕๖๔ ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเว้้นเดืือน
มกราคม ๒๕๖๔) โดยพบว่่า เดืือนมีนี าคม ๒๕๖๔ เป็็นเดืือนที่่มี� ีปริิมาณการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมมากที่่สุ� ดุ
คิิดเป็็น ๐.๔๕ ล้้านตััน (รููปที่่� ๒.๕๒) (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม, ๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ปริมาณการนำเขาสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ลานตัน)

รููปที่่� ๒.๕๒ ปริิมาณการนำำ�เข้้าสารเคมีีอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม จำำ�แนกรายเดืือน ระหว่่างเดืือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึึง มิิถุุนายน ๒๕๖๔
๐.๕๐
๐.๔๕
๐.๔๐

๐.๓๓

๐.๓๑
๐.๒๘

๐.๓๐

ม.ค.-มิ.ย. 2563
ม.ค.-มิ.ย. 2564
๐.๓๗

๐.๓๗

๐.๓๕

๐.๒๕

ชวง

๐.๔๕
๐.๔๓

๐.๓๖
๐.๓๒
๐.๓๑ ๐.๓๑

๐.๓๑
๐.๒๖

๐.๒๕

๐.๒๔

ปริมาณการนำเขาสารเคมี
อันตราย (ลานตัน)
1.98
2.01

๐.๓๓
๐.๓๐

๐.๒๗

๐.๒๐
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่่�มา: กรมโรงงานอุุตสาหกรรม (๒๕๖๔)

๑.๒)

สารอัันตรายภาคเกษตรกรรม
สารอัันตรายภาคเกษตรกรรมหรืือวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตรใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีกี ารนำำ�เข้้า
รวมทั้้� ง สิ้้� น ๘๙,๔๘๖ ตัั น ลดลงร้้ อ ยละ ๓๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่� มีี ก ารนำำ� เข้้ า รวม ๑๓๑,๑๔๘ ตัั น โดยสารเคมีีที่่� มีี
ปริิมาณการนำำ�เข้้า ๓ ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ สารกำำ�จััดวััชพืืช  (Herbicide) สารป้้องกัันและกำำ�จััดโรคพืืช  (Fungicide) และ
สารกำำ�จััดแมลง สาเหตุุการลดลงของสารอัันตรายภาคเกษตรกรรม ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจากการยกเลิิกการใช้้พาราควอตและ
คลอร์์ไพริิฟอส และจำำ�กััดการใช้้ไกลโฟเซต โดยการออกประกาศกำำ�หนดวััตถุุอัันตรายพาราควอต และคลอร์์ไพริิฟอส 
เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� ๔ ห้้ามผลิิต นำำ�เข้้า ส่่งออก หรืือมีีไว้้ในครอบครอง มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
สำำ�หรัับวัตถุ
ั อัุ นั ตรายไกลโฟเซตให้้ใช้้มาตรการจำำ�กัดั การใช้้ตามมติิคณะกรรมการวััตถุอัุ นั ตราย เมื่่อ� วัันที่่� ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(กรมวิิชาการเกษตร อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๑.๓) สารอัันตรายในบ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุข
ปริิมาณการนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายที่่�ใช้้ในบ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุขในความรัับผิิดชอบของ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา อ้้างจากการแจ้้งปริิมาณวััตถุอัุ นั ตรายในใบแจ้้งข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับวัตถุ
ั อัุ นั ตรายชนิิดที่่� ๑
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยารัับผิิดชอบ ใบแจ้้งการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� ๒ ที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารัับผิิดชอบ (กรณีีนำำ�เข้้า) และใบอนุุญาตนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายชนิิดที่�่ ๓ ซึ่่ง� เป็็นปริิมาณคาดการณ์์
ว่่าจะนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายสููงสุุดต่่อปีีที่�ต้่ ้องแจ้้งและขออนุุญาตก่่อนการดำำ�เนิินการ โดยสถิิติิปริิมาณการนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์วััตถุุ
อัันตรายที่่�ใช้้ในบ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุขใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีประมาณ ๘,๐๑๘,๔๓๙ ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๓.๕
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ซึ่่�งเป็็นปััญหาด้้านสาธารณสุุขที่่�สำำ�คััญ และส่่งผล
กระทบต่่อการดำำ�เนิินการด้้านวััตถุุอัันตรายด้้วย ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ในบ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุขในการฆ่่าเชื้้�อโรค
ทำำ�ความสะอาดพื้้�น ฝาผนััง เครื่่�องสุุขภััณฑ์์และวััสดุุอื่่�นๆ เพิ่่�มสููงขึ้้�น (สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ้้างถึึงใน
กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒) ผลกระทบ
จากข้้อมููลการสำำ�รวจการใช้้/ป่่วยจากการสััมผัสส
ั ารเคมีีทางการเกษตร ๓ ชนิิด (พาราควอต คลอร์์ไพริิฟอส 
และไกลโฟเซต) จำำ� นวน ๒ รอบ ได้้ แ ก่่  ร อบที่่� ๑ ระหว่่ า งวัั น ที่่� ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผลสำำ�ร วจ ๕๗๐,๐๕๓
ครััวเรืือน พบว่่า มีีครััวเรืือนที่่�มีีประวััติิการใช้้สารเคมีี ๑๗๙,๖๗๖ ครััวเรืือน อาการผิิดปกติิที่่�พบ ได้้แก่่ มืือสั่่�น ๒,๗๔๒ คน
ชาปลายมืือ ปลายเท้้า ๑๖,๓๐๖ คน ผิิวหนัังอัักเสบ ๔,๒๕๗ คน เนื้้�อเน่่า ๓๑๕ คน ไตเสื่่�อม ๕๗๕ คน มะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว
๕๘ คน มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง ๙๘ คน และปััญญาอ่่อน ๑๙๒ คน และรอบที่่� ๒ ระหว่่างวัันที่่� ๑ กรกฎาคม - ๑๔ สิิงหาคม
๒๕๖๓ ผลสำำ�รวจ ๒,๗๗๙,๐๔๓ ครััวเรืือน พบว่่า มีีครััวเรืือนที่่�มีีประวััติิการใช้้สารเคมีี ๘๖๓,๔๗๔ ครััวเรืือน อาการ
ผิิดปกติิที่พ่� บ ได้้แก่่ มือื สั่่น� ๑๓,๒๔๔ คน ชาปลายมืือ ปลายเท้้า ๗๙,๕๒๘ คน ผิิวหนัังอัักเสบ ๒๔,๑๒๔ คน เนื้้�อเน่่า ๗๐๘ คน
ไตเสื่่� อ ม ๒,๕๒๔ คน มะเร็็ ง เม็็ ด เลืื อ ดขาว ๔๑๒ คน มะเร็็ ง ต่่ อ มน้ำำ�� เหลืื อ ง ๙๕๒ คน และปัั ญ ญาอ่่ อ น ๑,๒๒๑ คน
(กรมควบคุุมโรค, ๒๕๖๔)
๓) การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านสารอัันตราย ดัังนี้้�
๓.๑) ดำำ�เนิินงานตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดกรอบและนโยบายในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ พร้้อมทั้้�งแผนงานและโครงการสำำ�คััญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาประเทศด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ในยุุทธศาสตร์์ที่่� ๔ “การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน” โดยมีีกลไกที่่�ประเทศไทยดำำ�เนิินการเพื่่�อผลัักดัันการควบคุุมและจััดการสารอัันตราย ได้้แก่่ (๑) การจััดการ
สารเคมีีตามแผนยุุทธศาสตร์์การจััดการสารเคมีีแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ให้้ความสำำ�คััญกัับการขัับเคลื่่�อน
การจััดการสารเคมีีอย่่างครบวงจร พร้้อมพััฒนากลไกการบริิหารจััดการ เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชน และบทบาทภาคประชาชน และเชื่่�อมโยงกัับการดำำ�เนิินการตามพัันธกรณีี ข้้อตกลง กรอบความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศ เช่่น Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM) Intergovernmental
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Forum on Chemical Safety (IFCS) Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals (GHS) และ Free Trade Area (FTA) เป็็นต้้น และ (๒) การควบคุุมสารเคมีีที่่�มีีความเป็็นอัันตรายภายใต้้
พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็็นการควบคุุมการผลิิต นำำ�เข้้าส่่งออก และมีีไว้้ในครอบครอง ซึ่่�งหน่่วยงาน
ที่่กำ� ำ�กับดู
ั แู ลจะมีกี ารควบคุุมเพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการก่่อให้้เกิิดปัญ
ั หาด้้านสุุขอนามััยและปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม (กรมควบคุุมมลพิิษ,
๒๕๖๔ก)
๓.๒) การออกกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�สำ�คั
ำ ัญในการควบคุุมป้้องกัันการผลิิตและการใช้้สารอัันตราย
ในภาคอุุตสาหกรรม เพื่่�อเป็็นหลัักเกณฑ์์ในการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่แ� ละเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการวััตถุอัุ นั ตรายสามารถปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายได้้อย่่างถููกต้้อง ได้้แก่่ (๑) ออกประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง บััญชีีรายชื่่�อวััตถุุอัันตราย (ฉบัับที่่� ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็็นการกำำ�หนดวััตถุอัุ นั ตรายในบััญชีีรายชื่่อ� วััตถุอัุ นั ตรายแนบท้้ายประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่อ� ง บััญชีี
รายชื่่�อวััตถุุอัันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ บััญชีี ๑ กรมวิิชาการเกษตรรัับผิิดชอบ บััญชีี ๑.๑ รายชื่่�อสารควบคุุม ลำำ�ดัับที่่� ๕๓
คลอร์์ไพริิฟอส ลำำ�ดัับที่่� ๕๔ คลอร์์ไพริิฟอส - เมทิิล ลำำ�ดัับที่่� ๓๕๒ พาราควอต ลำำ�ดัับที่่� ๓๕๓ พาราควอตไดคลอไรด์์ และ
ลำำ�ดัับที่่� ๓๕๔ พาราควอตไดคลอไรด์์ [บิิส  (เมทิิลซััลเฟต)] เป็็นวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� ๔ โดยให้้ผู้้�ผลิิต ผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่่งออก หรืือ
ผู้้�มีีไว้้ในครอบครองซึ่่�งวััตถุุอัันตรายชนิิดที่่� ๔ ตามประกาศฉบัับนี้้� ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการอยู่่�ก่่อนวัันที่่�ประกาศฉบัับนี้้�มีีผลใช้้บัังคัับ 
ปฏิิ บัั ติิ ต ามคำำ�สั่่� ง ของพนัั ก งานเจ้้ า หน้้ า ที่่� ภ ายในระยะเวลาที่่� พ นัั ก งานเจ้้ า หน้้ า ที่่� กำำ� หนด (๒) ออกกฎกระทรวงกำำ� หนด
ค่่าธรรมเนีียมเกี่่ย� วกัับวัตถุ
ั อัุ นั ตราย (ฉบัับที่�่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่่อ� กำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมใบนำำ�ผ่า่ นวััตถุอัุ นั ตรายชนิิดที่�่ ๑ ชนิิดที่�่ ๒
และชนิิดที่่� ๓ (๓) ออกประกาศกรมโรงงานอุุตสาหกรรม เรื่่�อง ทำำ�เนีียบสารเคมีีที่่�มีีอยู่่�แล้้วของประเทศไทย ฉบัับที่่� ๑
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่่�อเผยแพร่่รายชื่่�อสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย (Existing Chemicals) ที่่�มีีการดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วย
วััตถุอัุ นั ตรายมาแล้้วในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๖๐ สำำ�หรัับให้้ผู้้�ประกอบการวััตถุอัุ นั ตรายใช้้ตรวจสอบรายชื่่อ� สารเคมีี
ที่่�ได้้จััดอยู่่�ในทำำ�เนีียบสารเคมีีในส่่วนที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุุตสาหกรรม อ้้างถึึง
ในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก) และ (๔) ออกประกาศกำำ�หนดวััตถุอัุ นั ตรายพาราควอต และคลอร์์ไพริิฟอส เป็็นวััตถุอัุ นั ตราย
ชนิิดที่่� ๔ ห้้ามผลิิต นำำ�เข้้า ส่่งออก หรืือมีีไว้้ในครอบครอง และออกมาตรการจำำ�กััดการใช้้วััตถุุอัันตรายไกลโฟเซต รวมทั้้�ง
กำำ�หนดแนวทางในการดำำ�เนิินการเมื่่�อไม่่ใช้้คลอร์์ไพริิฟอส และพาราควอต และการเฝ้้าระวัังการปนเปื้้�อนของวััตถุุอัันตราย
ทางการเกษตรในสิ่่�งแวดล้้อม (กรมวิิชาการเกษตร อ้้างถึึงในกรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
๔) สรุุปและข้้อเสนอแนะ (ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย มููลฝอยติิดเชื้้�อ และสารอัันตราย)
สถานการณ์์ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย มููลฝอยติิดเชื้้�อ และสารอัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า
ขยะมููลฝอย มีีปริิมาณ ๒๕.๓๗ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ ๑๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สาเหตุุที่่�ปริิมาณขยะมููลฝอยลดลง เนื่่�องจาก
มีีการควบคุุมการเดิินทางของนัักท่่องเที่่ย� วจากต่่างประเทศมาประเทศไทย ประกอบกัับมีีมาตรการกำำ�หนดให้้ปฏิบัิ ติั งิ านที่่บ้� า้ น
เพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีอััตราการเกิิดขยะมููลฝอย ๑.๐๕ กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ การจััดการขยะมููลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่่ า มีีปริิ ม าณขยะมูู ล ฝอยที่่� ถูู ก นำำ� ไปกำำ�จัั ด อย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง ๙.๑๓ ล้้ า นตัั น ลดลงร้้ อ ยละ ๗ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นขยะมููลฝอยที่่�ถููกกำำ�จััดอย่่างไม่่ถููกต้้องประมาณ ๗.๘๘ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๒๔ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ขยะมููลฝอยที่่�ถููกนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่มีีประมาณ ๘.๓๖ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ ๓๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับปริิมาณ
ขยะมููลฝอยชุุมชน ในช่่วงเดืือนมกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ คาดว่่าเกิิดขึ้้น� ประมาณ ๑๒.๕๑ ล้้านตััน (ข้้อมููลจากเดืือนมกราคม พฤษภาคม ๒๕๖๔) ซึ่่�งปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชน มีีแนวโน้้มลดลงร้้อยละ ๑ จากช่่วงเวลาเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�หรัับ
การนำำ�เข้้า - ส่่งออกเศษพลาสติิกใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า ๑๕๐,๘๐๗,๓๑๒ กิิโลกรััม ลดลงร้้อยละ ๕๓.๓๓
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีีปริิมาณการส่่งออก ๘๕,๖๓๘,๐๖๘ กิิโลกรััม ลดลงร้้อยละ ๓๘.๒๓ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ สำำ�หรัับปริมิ าณ
ขยะพลาสติิกใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีประมาณ ๖,๓๐๐ ตััน/วััน เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๑๕ ของปริิมาณขยะพลาสติิกเมื่่อ� เทีียบกัับ
ในช่่วงเวลาเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนของเสียี อัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๑๘.๗๖ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ
๗.๒ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่่งเป็็น กากของเสีียอุุตสาหกรรม ๑๘.๐๕ ล้้านตััน ของเสีียอัันตรายจากชุุมชน ๐.๖๖ ล้้านตััน
รายงานสถานการณ์์คุณ
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มููลฝอยติิดเชื้้�อ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๔๙,๔๕๑ ตััน ลดลงร้้อยละ ๗.๔๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนในช่่วงเดืือน
มกราคม - มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ มีีปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ� ๓๑,๙๕๗ ตััน เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๔๕.๒๔ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓
สารอัันตราย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า สารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรม ๑๐ อัันดัับแรก ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีการนำำ�เข้้า
รวมทั้้�งสิ้้�น ๓.๐๖ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ ๗.๙๐ ส่่วนปริิมาณการนำำ�เข้้าสารอัันตรายภาคอุุตสาหกรรมในช่่วงเดืือนมกราคม มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ พบว่่า มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� ๒.๐๑ ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ ๑.๓๗ จากช่่วงเดีียวกัันใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สารอัันตราย
ภาคเกษตรกรรมหรืือวััตถุอัุ นั ตรายทางการเกษตรใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีกี ารนำำ�เข้้ารวมทั้้�งสิ้้น� ๘๙,๔๘๖ ตััน ลดลงร้้อยละ ๓๒
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และสารอัันตรายในบ้้านเรืือนหรืือทางสาธารณสุุข ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจำำ�นวน ๘,๐๑๘,๔๓๙ ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ ๓.๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการขยะอัันตรายชุุมชนด้้วยความร่่วมมืือในทุุก
ภาคส่่วน มีีการออกมาตรการจััดการซากเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
ออกประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�อง กำำ�หนดให้้ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามในการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร
พ.ศ. ๒๕๖๓ สนัับสนุุนจัังหวััดและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และภาคเอกชน มีีจุุดรวบรวมของเสีีย
อัันตรายในชุุมชนและมีีศููนย์์รวบรวมในระดัับจัังหวััด จััดฝึึกอบรมเทคนิิคการจำำ�แนก ควบคุุมและตรวจสอบการเคลื่่�อนย้้าย
ข้้ามแดนของของเสีียอัันตรายประจำำ�ปีี เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและเพิ่่�มพููนความรู้้�ความเข้้าใจในการจำำ�แนก ควบคุุม 
และตรวจสอบการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามแดนของของเสีียอัันตราย ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะพลาสติิก
และขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้้อมููลด้้านวิิชาการ รวมทั้้�งจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม พร้้อมกัับใช้้เครื่่�องมืือ
ตามหลััก 3R ภายในโรงงาน (รููปที่่� ๒.๕๓)
ข้้อเสนอแนะ
๑) จัั ดทำำ�ม าตรการกำำ�กัั บ การนำำ� เข้้ า เศษพลาสติิ ก  มาตรการการงดให้้ ถุุ ง พลาสติิ ก ในตลาดสดและร้้ า นค้้ า
และมาตรการการจััดการขยะมููลฝอยในพื้้�นที่่�เกาะ
หน่่ ว ยงานรัั บผิิ ดช อบหลัั ก ได้้ แ ก่่ กรมควบคุุ มม ลพิิ ษ กรมส่่ ง เสริิ มคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม กรมศุุ ล กากร 
และกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
๒) ส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีระบบการให้้บริิการเก็็บขนและกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่� รวมทั้้�ง
ระบบกำำ�กัับติิดตามการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่�ให้้มีกี ารจััดการอย่่างถููกต้้อง
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมควบคุุมมลพิิษ และกรมอนามััย
๓) ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการสร้้างสถานที่่�กำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อแบบรวมกลุ่่�ม ที่่�มีีความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐศาสตร์์
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรองรัับขยะติิดเชื้้�อที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น และลดระยะทางการขนส่่งขยะติิดเชื้้�อไปกำำ�จััดในสถานที่่�กำำ�จััดมููลฝอย
ติิดเชื้้�อที่่�ยัังมีีไม่่เพีียงพอ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลในการควบคุุมมาตรฐานคุุณภาพอากาศที่่ปล่
� ่อยจากเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้�อดัังกล่่าว
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมควบคุุมมลพิิษ และกรมอนามััย
๔) เร่่งรััดและผลัักดัันให้้มีีพระราชบััญญััติิการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
ขยะมููลฝอยของประเทศเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมอนามััย กรมส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม กรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น
๕) จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อให้้ครอบคลุุมทุุกแหล่่งกำำ�เนิิด  เพื่่�อให้้มีีระบบการติิดตาม
และเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�ควบคุุมกำำ�กัับแหล่่งกำำ�เนิิดมููลฝอยติิดเชื้้�อ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมอนามััย
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รายงานสถานการณ์์คุณ
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รููปที่่� ๒.๕๓ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: ขยะมููลฝอย ของเสีียอัันตราย
มููลฝอยติิดเชื้้อ 
� และสารอัันตราย

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวของเมือง
- การสงเสริมการทองเที่ยว

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)

การตอบสนอง (Response: R)
- จัดทําและปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งขับเคลื่อน
นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ
- พัฒนามาตรการ กลไกในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย
- สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึก ในการลด
คัดแยก และกําจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย
- ดําเนินงานความรวมมือตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาหรือขอตกลงที่เกี่ยวของ

- ความตองการใชทรัพยากร
- การปลอยมลพิษ

สถานการณ์ (State: S)
- ขยะมูลฝอยลดลง
- ของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น
- กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
- ซากผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
- มูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น
- สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม และในบานเรือน

ผลกระทบ (Impact: I)
- สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบ

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๒.๙ สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
๒.๙.๑ สถานการณ์์
๑) ประชากรในเขตเมืือง
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนเทศบาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้้�งสิ้้น� ๒,๔๗๒ แห่่ง เพิ่่�มขึ้้น� ๒๒ แห่่ง จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
แบ่่งออกเป็็นเทศบาลนคร ๓๐ แห่่ง เทศบาลเมืือง ๑๙๕ แห่่ง และเทศบาลตำำ�บล ๒,๒๔๗ แห่่ง องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
๕,๓๐๐ แห่่ง องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด ๗๖ แห่่ง และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� รููปแบบพิิเศษ ๒ แห่่ง คืือ กรุุงเทพมหานคร
และเมืืองพััทยา โดยจำำ�นวนประชากรในกรุุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มีีจำำ�นวน ๒๒.๘๑ ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ
๓๔.๔๗ ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีจำำ�นวน ๒๒.๙๙ ล้้านคน เมื่่อ� พิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่ผ่�่ า่ นมา
พบว่่า จำำ�นวนประชากรที่่�อยู่่�ในเขตเมืืองมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� ๒.๕๔) (กรมการปกครอง, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๕๔ จำำ�นวนและสััดส่่วนประชากรของผู้้�อยู่่�ในเขตเมืือง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๗๐
๔๓.๕๔
๔๒.๓๕ ๔๒.๖๐ ๔๒.๖๕ ๔๒.๘๓ ๔๒.๑๘ ๔๓.๓๑ ๔๓.๕๐

๔๓.๕๗ ๔๓.๓๘

๕๐
๔๐

๖๐
๕๐

๓๓.๙๑ ๓๓.๙๑ ๓๔.๑๗ ๓๔.๒๔ ๓๔.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๔.๒๙ ๓๔.๔๔

๓๔.๕๔ ๓๔.๔๗ ๔๐

๓๐

๓๐

๒๐

๒๐

๑๐

๒๑.๗๓ ๒๑.๘๖ ๒๒.๑๔ ๒๒.๓๐ ๒๒.๕๔ ๒๒.๖๒ ๒๒.๗๐ ๒๒.๘๗ ๒๒.๙๙ ๒๒.๘๑ ๑๐

๐

๐

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)
กรุงเทพฯ เเละในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

๒๕๕๔ ๒๕๕๕

๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

สัดสวนประชากรในเขตเมือง (รอยละ)

จำนวนประชากร (ลานคน)

๖๐

๗๐

สัดสวนประชากรของผูอยูในเขตเมือง

ที่่�มา: กรมการปกครอง (๒๕๖๔)

การขยายตััวของเมืืองและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้มีีการขยายตััวของพื้้�นที่่�ชุุมชนและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อย่่างไรก็็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน ๖๔๑ ชุุมชน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีี ๖๖๒
ชุุมชน เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๙ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า จำำ�นวนชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานครมีีแนวโน้้มลดลง (รููปที่่� ๒.๕๕)
(กรุุงเทพมหานคร, ๒๕๖๔)
222 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

รููปที่่� ๒.๕๕ ชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓
๙๐๐
๘๐๐

๗๘๖

จำนวนชุมชนเเออัด (เเหง)

๗๐๐

๖๘๙

๖๘๒

๖๗๒

๖๗๐

๖๖๘

๖๖๒

๖๖๒

๖๔๑

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๒๕๕๕

ที่่�มา: กรุุงเทพมหานคร (๒๕๖๔)

ป (พ.ศ.)

๒)

พื้้�นที่่�สีีเขีียว
องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization: WHO) ได้้กำำ�หนดค่่าเฉลี่่�ยอััตราพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อจำำ�นวน
ประชากรในเมืืองควรอยู่่�ที่่� ๙.๐๐ ตารางเมตรต่่อคน เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียวและสามารถใช้้ประโยชน์์
ด้้านต่่างๆ ของเมืือง โดยสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้จััดทำำ�แนวทางการขัับเคลื่่�อน
การจััดการพื้้�นที่่สีี� เขีียวอย่่างยั่่ง� ยืืน และกำำ�หนดให้้มีีพื้้น� ที่่สีี� เขีียว๒๑ เพื่่�อการบริิการสาธารณะในภาพรวมของประเทศ ไม่่น้อ้ ยกว่่า
๑๕ ตารางเมตรต่่อคน ภายในระยะ ๒๐ ปีี ซึ่่�งมีีการรวบรวมข้้อมููลพื้้�นที่่�สีีเขีียวของประเทศไทย ดัังนี้้�
๒.๑) พื้้� น ที่่� สีี เขีียวในเขตเทศบาล โดยข้้ อ มูู ล จากระบบฐานข้้ อ มูู ล ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและพื้้� น ที่่� สีี เขีียว
(Thai Green Urban: TGU) ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า พื้้�นที่่สีี� เขีียวต่่อจำำ�นวนประชากรของเทศบาลตำำ�บล จำำ�นวน ๓๑๘ แห่่ง
มีีสััดส่ว่ นเฉลี่่ย� ๒,๗๒๗.๓๘ ตารางเมตรต่่อคน และพื้้�นที่่สีี� เขีียวสาธารณะเฉลี่่ย� ๑๔.๐๑ ตารางเมตรต่่อคน โดยเทศบาลตำำ�บล
ส่่วนใหญ่่มีีพื้้น� ที่่สีี� เขีียวประเภทที่่� ๔ (พื้้�นที่่สีี� เขีียวเพื่่�อเศรษฐกิิจของชุุมชน) และพื้้�นที่่สีี� เขีียวประเภทที่่� ๕ (พื้้�นที่่สีี� เขีียวธรรมชาติิ)
มากเป็็นอัันดัับแรก และอัันดัับสอง ตามลำำ�ดัับ  อาทิิ เทศบาลตำำ�บลแม่่สวย อำำ�เภอจอมทอง จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�
สีีเขีียวสาธารณะต่่อประชากร และพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อประชากรเป็็น ๕.๒๙ ตารางเมตรต่่อคน และ ๖,๐๗๒.๑๐ ตารางเมตร
ต่่อคน ตามลำำ�ดัับ  (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒๑

พื้้�นที่่�สีีเขีียว หมายถึึง พื้้�นที่่�ธรรมชาติิหรืือพื้้�นที่่�ที่่�มนุุษยสรางขึ้้�น หรืือกํําหนดขึ้้�นในเมืืองหรืือชุุมชน ปกคลุุมดวยพืืชพรรณเปนองคประกอบ 
มีีประโยชน์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้อม ระบบนิิเวศ การดํํารงชีีวิิตและคุุณภาพชีีวิิตของมนุุษย มีี ๖ ประเภท ไดแก ๑) พื้้�นที่่�สีีเขีียวสวนสาธารณะ เชน
สวนสาธารณะ และสวนพฤกษศาสตร  เปนตน ๒) พื้้�นที่่�สีีเขีียวเพื่่�ออรรถประโยชน ไดแก พื้้�นที่่�สีีเขีียวสวนบุุคคล พื้้�นที่่�สีีเขีียวในสถาบััน
และพื้้�นท่ีี�สีีเขีียวในพื้้�นที่่ส� าธารณููปการ ๓) พื้้�นที่่สีี� เขีียวที่่เ� ปนริ้้ว� ยาวตามแนวสาธารณููปการ เชน พื้้�นที่่ริ� มิ ทางสััญจรทางบก และพื้้�นที่่ริ� มิ ทางสััญจร
ทางนํ้้�า เปนตน ๔) พื้้�นที่่สีี� เขีียวเพื่่�อเศรษฐกิิจของชุุมชน เชน พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�เปนแหล่งผลิิตอาหารแกชุุมชน เชน ไรนา และสวนผลไม เปนตน
๕) พื้้�นที่่�สีีเขีียวธรรมชาติิ เชน เนิินเขา พรุุ แหล่งนํ้้�า และพื้้�นที่่�ชุุมนํ้้�า เปนตน และ ๖) พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ยัังไมมีีการใชประโยชน์หรืือรอการพััฒนา
เชน พื้้�นที่่�สีีเขีียวท่ี่่�ปล่อยรกราง เปนตน คํํานวณจากระบบฐานข้อมููลดานสิ่่�งแวดล้อมและพื้้�นที่่�สีีเขีียว (Thai Green Urban: TGU)
โดยการแปลภาพถายดาวเทีียมรายละเอีียดสููงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และวิิเคราะหรวมกัับระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร  (GIS)
เพื่่�อจััดเก็็บในระบบฐานข้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� อนึ่่�ง ระบบฐานข้อมููลดัังกล่าวพััฒนาโดยสํํานัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้อม 
ซึ่่�งมีีการทบทวนและตรวจสอบปรัับปรุุงข้อมููลเปนระยะ (ข้อมููล ณ เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๓) (สํํานัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้อม, ๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๒) พื้้�นที่่�สีีเขีียวในกรุุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวในรููปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่่อม
รวม ๘,๖๕๙ แห่่ง พื้้�นที่่� ๒๕,๒๙๐ ไร่่ ๓ งาน ๕๑.๘๗ ตารางวา (๔๐,๔๖๕,๔๐๗.๕๐ ตารางเมตร) คิิดเป็็นอััตราส่่วนพื้้�นที่่�
สีีเขีียวต่่ อ ประชากร ๗.๐๗ ตารางเมตรต่่ อ คน เพิ่่� มขึ้้� น จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่� มีีอัั ตร าส่่ ว นพื้้� น ที่่� สีี เขีียวต่่ อ ประชากร 
๖.๙๑ ตารางเมตรต่่อคน ซึ่ง่� เป็็นผลมาจากมีีสวนสาธารณะแห่่งใหม่่ที่เ่� ปิิดให้้บริกิ ารเป็็นสถานที่่พั� กั ผ่่อนหย่่อนใจ ออกกำำ�ลังั กาย
เป็็นสถานที่่จั� ดกิ
ั จิ กรรมในชุุมชน รวมถึึงเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ทางธรรมชาติิให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป จำำ�นวน ๑ แห่่ง คืือ สวนวนาภิิรมย์์
ร่่มเกล้้า เมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า จำำ�นวนพื้้�นที่่�สีีเขีียวและสััดส่่วนพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อคนมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
(รููปที่่� ๒.๕๖) (กรุุงเทพมหานคร, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๕๖ จำำ�นวนและสััดส่ว่ นพื้้�นที่่�สีีเขีียวในกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๙

๗.๐๗

๗

๒๑,๙๗๕ ๒๒,๘๔๓
๒๑,๒๒๘
๖.๙๑
๑๙,๓๓๙
๖.๗๐
๑๗,๗๕๓
๖.๔๓
๑๖,๗๘๑
๖.๑๗
๑๕,๘๓๘
๕.๙๗

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ (ไร)

๒๕,๒๙๐
๒๔,๖๘๘
๒๓,๘๐๑

๑๕,๐๐๐

๔.๔๗ ๔.๗๓

๑๐,๐๐๐

๕.๐๑

๕.๔๔

๘
๖
๕
๔
๓
๒

๕,๐๐๐
๐

๑
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ป (พ.ศ.)
จำนวนพื้นที่

๐

สัดสวนพื้นทีส่ ีเขียวตอประชากร (ตารางเมตรตอคน)

๑๐

สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในกรุงเทพมหานคร

ที่่�มา: กรุุงเทพมหานคร (๒๕๖๔)

๓)

สิ่่�งแวดล้้อมภููมิิทััศน์์
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภููมิิทััศน์์ในเมืืองใหญ่่ มัักเกิิดจากการติิดตั้้�งป้้ายโฆษณาที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือผิิดกฎหมาย
รวมถึึงการก่่อสร้้างโครงการ/อาคารที่่�ไม่่เหมาะสม ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมลพิิษทางสายตา บดบัังทััศนีียภาพ รวมถึึงบดบััง
ทััศนวิิสััยในการขัับขี่่� เป็็นเหตุุให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุ ในกรุุงเทพมหานครมีีป้้ายโฆษณาขนาดใหญ่่ประมาณ ๑,๐๕๐ ป้้าย เป็็นป้้าย
ถููกกฎหมาย ๘๑๗ ป้้าย คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๗.๘ ส่่วนป้้ายผิิดกฎหมายมีี ๒๓๓ ป้้าย คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๒.๒ ในส่่วนของป้้าย
ที่่�ผิิดกฎหมาย เป็็นป้้ายที่่�ติิดตั้้�งบนพื้้�นดิิน ๑๒๑ ป้้าย และติิดตั้้�งบนอาคาร ๑๑๒ ป้้าย ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นป้้ายอยู่่�ระหว่่าง
ขั้้�นตอนการบัังคัับให้้รื้้�อถอน ๕๖ ป้้าย ออกคำำ�สั่่�งให้้รื้้�อถอนตามขั้้�นตอนของกฎหมาย ๑๖๕ ป้้าย อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา
ของศาลปกครอง ๔ ป้้าย อยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบหลัักฐาน ๘ ป้้าย โดยกรุุงเทพมหานครได้้ดำำ�เนิินการให้้สำำ�นัักงานเขต
ต่่างๆ จััดเก็็บป้า้ ยโฆษณาที่่ติ� ดตั้้
ิ ง� ในที่่ส� าธารณะโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต ตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๓
ได้้จำำ�นวน ๑๖๓,๐๓๐ ป้้าย แจ้้งความดำำ�เนิินคดีี ๕๐ ราย จัับ  - ปรัับ  ๓,๘๘๖ คดีี ปรัับเป็็นเงิิน ๑๒,๑๖๖,๗๐๐ บาท
และระหว่่างวัันที่่� ๑ - ๒๘ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๓ สำำ�นักั งานเขตจััดเก็็บได้้ ๓,๙๙๖ ป้้าย จัับปรัับ ๗๐ คดีี ปรัับเป็็นเงิิน ๑๙๗,๓๐๐ บาท
(กรุุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓)
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๒.๙.๒ ผลกระทบ
การพััฒนาประเทศและการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจพื้้�นฐานต่่างๆ ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากร
ในเขตเมืือง การเพิ่่�มแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากร การใช้้ยานพาหนะ และการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทำำ�ให้้
เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ขยะมููลฝอยชุุมชน น้ำำ��เสีีย และมลพิิษอากาศ เป็็นต้้น โดยพบว่่าใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศ มีีปริิมาณ ๒๕.๓๗ ล้้านตััน (ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้้อยละ ๑๒) หรืือประมาณ ๖๙,๓๒๒
ตัั น /วัั น มีีอัั ตร าการเกิิ ด ขยะมูู ล ฝอย ๑.๐๕ กิิ โ ลกรัั ม /คน/วัั น  สาเหตุุ ส่่ ว นหนึ่่� ง มาจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
ของโรคโควิิด  19 โดยในช่่วงตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๖ มีีนาคม ถึึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นบางแห่่ง
และพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครบางเขตมีีปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนลดลง เนื่่�องจากมีีการจำำ�กััดการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยว
จากต่่างประเทศมาประเทศไทย รวมถึึงมีีมาตรการล็็อกดาวน์์กำ�ำ หนดให้้ปฏิบัิ ติั งิ านที่่บ้� า้ นมากขึ้้น� (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
อย่่างไรก็็ตาม ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุุงเทพมหานครมีีปริิมาณมููลฝอยเฉลี่่�ย ๙,๕๑๙.๘๑ ตัันต่่อวััน ลดลงร้้อยละ
๙.๘๙ จากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีปริิมาณ ๑๐,๕๖๔.๔๘ ตัันต่่อวััน และพบว่่าองค์์ประกอบขยะมููลฝอยประเภท
พลาสติิ ก เฉลี่่� ย ในปีี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ า กัั บร้้อ ยละ ๒๑.๒๔ ของมูู ล ฝอยทั้้� ง หมด เพิ่่� มขึ้้� นจากปีี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ ซึ่ง่� เท่่ากัับ ๒๐.๐๓ และ ๑๙.๘๓ ตามลำำ�ดับ 
ั เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้
ประชาชนเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมมาใช้้บริิการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและอาหารผ่่านระบบออนไลน์์มากขึ้้�น (กรุุงเทพมหานคร, ๒๕๖๔)
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบบำำ� บัั ดน้ำำ�� เสีียรวมของชุุ มช นในประเทศไทย มีีจำำ� นวนรวมทั้้� ง สิ้้� น ๑๘๓ แห่่ ง
(ไม่่รวมระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างและระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�ยกเลิิกโครงการ) สามารถบำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้รวม 
๒.๗ ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน สำำ�หรัับกรุุงเทพมหานครนั้้�นมีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ๘ แห่่ง ได้้แก่่ สี่พ่� ระยา รััตนโกสิินทร์์ ช่อ่ งนนทรีี 
หนองแขม ทุ่่�งครุุ ดิินแดง จตุุจัักร และศููนย์์การศึึกษาและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมบางซื่่�อ สำำ�หรัับคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพรวมของประเทศมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตามแผนปฏิิบััติิการ
ขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง” และมาตรการยกระดัับให้้เข้้มงวดขึ้้�น ประกอบกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด  19 ทำำ�ให้้มีีการเดิินทางของประชาชนและการจราจรขนส่่งลดลง โดยปริิมาณ
การใช้้น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปลดลงร้้อยละ ๑๒ การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลดลงร้้อยละ ๓ การเผาในที่่�โล่่ง มีีจุุดความร้้อนลดลงร้้อยละ ๗
และภาคอุุตสาหกรรมลดกำำ�ลัังการผลิิต  และปิิดกิิจการเพิ่่�มมากขึ้้�นต่่อเนื่่�องมาจากสภาพเศรษฐกิิจของโลกที่่�ขยายตััวลดลง
โดยพารามิิเตอร์์ที่่�ยัังเป็็นปััญหา ได้้แก่่ ฝุ่่�นละออง PM2.5 ฝุ่่�นละออง PM10 และก๊๊าซโอโซน สำำ�หรัับในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
และปริิ ม ณฑล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ คุุ ณ ภาพอากาศภาพรวมมีี แ นวโน้้ มดีีขึ้้�น ถึึ ง แม้้ ว่่า จำำ� นวนวัั น ที่่�ฝุ่่� นละออง PM 2.5
เกิินค่่ามาตรฐาน ในพื้้น� ที่่ก� รุุงเทพมหานครสถานการณ์์รุนุ แรงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่่าเฉลี่่ย� ๒๔ ชั่่�วโมง สููงสุุด 
๑๑๒ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร เทีียบกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่่าเฉลี่่�ย ๒๔ ชั่่�วโมงสููงสุุด  ๑๐๔ ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร 
และจำำ�นวนวัันที่่�เกิินค่่ามาตรฐานตลอดทั้้�งปีี ๕๒ วััน เทีียบกัับ  พ.ศ. ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๔๓ วััน (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ก)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๒ ถึึงกัันยายน ๒๕๖๓) ได้้รับั แจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนด้้านมลพิิษ
จำำ�นวน ๗๑๘ เรื่่อ� ง โดยเรื่่อ� งที่่ถู� กู ร้้องเรีียนมากที่่สุ� ดคื
ุ อื กลิ่่น� เหม็็น (ร้้อยละ ๔๒) รองลงมาคืือ ฝุ่่�นละออง/เขม่่าควััน (ร้้อยละ ๓๐)
เสีียงดััง/เสีียงรบกวน (ร้้อยละ ๑๔) น้ำำ��เสีีย (ร้้อยละ ๙) ความสั่่�นสะเทืือน (ร้้อยละ ๒) ขยะมููลฝอยและสิ่่ง� ปฏิิกูลู (ร้้อยละ ๑)
และเรื่่�องอื่่�นๆ (ร้้อยละ ๒) โดยพื้้�นที่่�ที่่�มีีปััญหาได้้รัับแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนสููงสุุด คืือ กรุุงเทพมหานคร ๑๙๓ เรื่่�อง รองลงมา
คืือ จัังหวััดสมุทุ รปราการ ๕๘ เรื่่อ� ง จัังหวััดสมุทุ รสาคร ๔๘ เรื่่อ� ง และจัังหวััดชลบุุรีี  ๓๒ เรื่่อ� ง (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๔ข)
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๒.๙.๓ การดำำ�เนิินงาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ดัังนี้้�
๑) การจััดทำำ�กฎหมาย นโยบาย และแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๑.๑) จััดทำำ�แนวทางการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๘๐ สำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อช่่วยผลัักดัันให้้สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชนของประเทศไทยมีีสภาพแวดล้้อม
ที่่�ดีี  มีีความสมดุุลของระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ มีีการพััฒนาบนพื้้�นฐานที่่�สอดคล้้องกัับภููมิินิิเวศ และบริิหารจััดการภายใต้้
ข้้อมููลองค์์ความรู้้� นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย และเกิิดการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน (สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๒) ออกข้้อบััญญััติกิ รุุงเทพมหานคร เรื่่อ� ง ค่่าธรรมเนีียมให้้การบริิการในการจััดการสิ่่�งปฏิิกูลู หรืือมููลฝอย
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักให้้กับปร
ั ะชาชนและสถานประกอบการ
ในการลดและคััดแยกขยะตามหลัักผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle: PPP) โดยคาดว่่าจะเริ่่�มจััดเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมใหม่่ ในวัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๔ (ข้้อบััญญััติิกรุุงเทพมหานคร เรื่่�อง ค่่าธรรมเนีียมให้้การบริิการในการจััดการ
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือมููลฝอยตามกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔, ๒๕๖๔)
๑.๓) ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนและผัังชุุมชนเชิิงนิิเวศเมืืองมายตามแนวคิิดต้้นแบบเมืืองนิิเวศ
(Eco - city) ดำำ�เนิินการใน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สำำ�หรัับใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือร่่วมผลัักดัันเมืืองมายให้้บรรลุสู่่�ุ เป้้าหมายการเป็็นชุุมชน
เชิิงนิิเวศที่่�คำำ�นึึงถึึงการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับระบบนิิเวศ โดยการส่่งเสริิมการปลููกไผ่่ การทำำ�ฝายเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้แก่่ป่่า
และต่่อยอดไปถึึงการจััดการกัักเก็็บน้ำำ��  การจััดการขยะครััวเรืือนแบบถููกวิิธีี  การรัับซื้้�อซัังข้้าวโพดและแกลบจากชุุมชนนำำ�มา
เป็็นพลัังงานทดแทนให้้กับบริ
ั ษัิ ทั  ปููนซิิเมนต์์ไทย (ลำำ�ปาง) จำำ�กัด 
ั เพื่่�อลดการเผาทิ้้�ง และการส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิต เช่่น การช่่วย
แก้้ไขปััญหาสิิทธิิที่ดิ่� นิ ทำำ�กินิ ซึ่่ง� เป็็นปััญหาของชุุมชนมาอย่่างยาวนาน เป็็นต้้น (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๔) จััดทำำ�แผนสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (ระยะที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
เพื่่�อให้้พื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรีี ระยอง และฉะเชิิงเทรา มีีแผนสิ่่�งแวดล้้อมต่่อเนื่่�องจาก
แผนสิ่่ง� แวดล้้อม ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่่ทั� นั ต่่อสถานการณ์์และรองรัับผลกระทบ รวมทั้้�งป้้องกัันปััญหาจากโครงการ
พััฒนาที่่�จะเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่� (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๕) จััดทำำ�แนวทางปฏิิบััติิงานเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการจััดการพื้้�นที่่�สีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อถ่่ายทอดแนวทาง
มาตรการ เป้้าหมาย และตััวชี้้วั� ดต
ั ามแนวทางการขัับเคลื่่อ� นการจััดการพื้้�นที่่สีี� เขีียวอย่่างยั่่ง� ยืืน สู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรม 
โดยมุ่่�งเน้้นแนวทางปฏิิบััติิที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ในระยะสั้้�น (๑ - ๕ ปีี) (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒) การอนุุรัักษ์์และเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
๒.๑) ปลููกป่่าภายใต้้โครงการ Green Bangkok 2030 ในวัันที่่� ๑๙ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ณ ศููนย์์กำำ�จััด
มููลฝอยอ่่อนนุุช  เขตประเวศ เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวและพื้้�นที่่�ร่่มเงาให้้กัับชุุมชนเมืืองให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยได้้รัับการสนัับสนุุน
กล้้ า ไม้้ จ าก บริิ ษัั ท แมกโนเลีีย ควอลิิ ตี้้�  ดีี เวล็็ อ ปเม้้ น ท์์ คอร์์ ป อเรชั่่� น  จำำ�กัั ด  เพื่่� อ พัั ฒ นาให้้ ศูู น ย์์ กำำ�จัั ดมูู ล ฝอยอ่่ อ นนุุ ช 
เป็็นศููนย์์ป่า่ นิิเวศที่่สมบู
� รณ์
ู ต่์ อ่ ไป โดยกำำ�หนดเป้้าหมายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ ได้้แก่่ เพิ่่ม� การเข้้าถึึงพื้้น� ที่่ส� าธารณะและพื้้น� ที่่สีี� เขีียวที่่ป� ลอดภััย
และครอบคลุุ ม สำำ� หรัั บทุุ ก คนในระยะ ๔๐๐ เมตร เท่่ า กัั บร้้ อ ยละ ๕๐ ของพื้้� น ที่่� เ มืื อ ง โดยสัั ดส่่ ว นพื้้� น ที่่� สีี เขีียวต่่ อ คน
เท่่ ากัั บ  ๑๐ ตารางเมตรต่่ อคน และมีีสััดส่่วนพื้้� นที่่� ร่่มไม้้เทีียบกัับพื้้�นที่่�เมืือง ตั้้�งเป้้าหมายที่่�ร้้อยละ ๓๐ ของพื้้�นที่่�เมืือง
ซึ่่�งพื้้�นที่่�นำ�ร่
ำ ่องโครงการ Green Bangkok 2030 จำำ�นวน ๑๑ แห่่ง หากการก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จจะมีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวเพิ่่�มประมาณ
๑๐๘ ไร่่ (กรุุงเทพมหานคร, ๒๕๖๔)
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๒.๒) จััดทำำ�ผัังชุุมชนเพื่่�อรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียวในเมืือง โดยเฉพาะการจััดทำำ�ผัังชุุมชนเพื่่�อรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ในเมืือง หรืือ “ผัังโครงข่่ายพื้้�นที่่�สีีเขีียว” ให้้กัับเทศบาลเมืืองพนััสนิิคม นำำ�ไปใช้้เป็็นกรอบและทิิศทางในการดำำ�เนิินงาน
ในการรัักษาและคงไว้้ซึ่่�งพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�เหมาะกัับประเพณีี วััฒนธรรม และบริิบทของเมืืองได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและยั่่ง� ยืืน (สำำ�นักั งาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๓) การจััดการขยะชุุมชน
๓.๑) ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม “Everyday Say No To Plastic Bags” อัันเป็็นกิิจกรรมภายใต้้
“โครงการทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ ลดภััยสิ่่�งแวดล้้อม” โดยการขัับเคลื่่�อน ลด ละ เลิิกใช้้ถุุงพลาสติิก เริ่่�มจากการงดให้้บริิการ
ถุุงพลาสติิกหููหิ้้�ว เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ คืือ ตลาดสด ห้้างสรรพสิินค้้า ศููนย์์การค้้า
ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต  และร้้านสะดวกซื้้�อทั่่�วประเทศ (กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๓.๒) ขัั บ เคลื่่� อ นและแก้้ ไขปัั ญ หาขยะมูู ล ฝอยชุุ มช นให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนแม่่ บ ทการบริิ ห ารจัั ด การ
ขยะมููลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ -อ๒๕๖๔ และสนัับสนุุนการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลและขยะมููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
โดยการจััดสรรงบประมาณในการจััดซื้้�อรถขยะ จำำ�นวน ๑๓๓ แห่่ง และการรวมกลุ่่�มพื้้�นที่่�ในการจััดการขยะมููลฝอย
(Clusters) ทุุ ก จัั ง หวัั ด  เพื่่� อ รวบรวมขยะให้้ ส ามารถกำำ� หนดเทคโนโลยีีในการกำำ�จัั ด ขยะที่่� เ หมาะสมกัั บปริิ ม าณขยะ
และศัักยภาพของพื้้�นที่่�ได้้ มีีทั้้�งสิ้้�น ๒๖๒ Clusters (กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น, ๒๕๖๔)
๔) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภููมิิทััศน์์
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดทำำ�แผนจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภููมิิทััศน์์ในภาพรวมของเมืืองและชุุมชนอย่่างเป็็น
องค์์รวม เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการร่่วมกัับภาคส่่วนต่่างๆ และให้้ท้้องถิ่่�นสามารถดำำ�เนิินการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของเมืือง
และชุุมชนให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษและมลทััศน์์ทางสายตา รวมทั้้�งไม่่ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต
ของคนในเมืืองและชุุมชน และส่่งเสริิมการพััฒนาพื้้�นที่่ต้� น้ แบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภููมิทัิ ศั น์์ที่ดีี 
่� (สำำ�นักั งานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๕) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน
จััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศเพื่่�อให้้ชุุมชนเมืืองและชุุมชนชนบทของประเทศไทยมีีการพััฒนาและจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เป็็นไปตามศัักยภาพและความเหมาะสมทางภููมิินิิเวศ โดยได้้จััดทำำ�  “ผัังแนวคิิดการจััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศของพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือตามขอบเขตพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ของประเทศที่่�เหมาะสมต่่อการใช้้พื้้�นที่่�ทางภููมิินิิเวศ” ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ๙ จัังหวััด 
ประกอบด้้วย จัังหวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย แม่่ฮ่่องสอน น่่าน พะเยา แพร่่ ลำำ�ปาง ลำำ�พููน และอุุตรดิิตถ์์ (สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๖) พื้้�นที่่�คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
การประกาศเขตพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔) มีีดัังนี้้�
๖.๑) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง ขยายระยะเวลาการใช้้บัังคัับประกาศ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม ในท้้องที่่�ตำำ�บลวััดเกต 
ตำำ�บลหนองหอย อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ ตำำ�บลหนองผึ้้�ง ตำำ�บลยางเนิ้้�ง และตำำ�บลสารภีี อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่
และในท้้องที่่�ตำำ�บลอุุโมงค์์ อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับประกาศ
และงานทั่่�วไป ประเภท ง เล่่ม  ๑๓๗ ตอนพิิเศษ ๕๐ ง ลงวัันที่่� ๓ มีีนาคม ๒๕๖๓
๖.๒) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมในบริิเวณพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต  (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับประกาศ
และงานทั่่�วไป ประเภท ง เล่่ม  ๑๒๕ ตอนพิิเศษ ๕๐ ง ลงวัันที่่� ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๖.๓) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครอง
สิ่่ง� แวดล้้อม ในบริิเวณพื้้�นที่่อำ� ำ�เภอบางละมุุง และอำำ�เภอสััตหีีบ จังั หวััดชลบุุรีี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา
ฉบัับประกาศและงานทั่่�วไป ประเภท ง เล่่ม  ๑๓๗ ตอนพิิเศษ ๑๗๐ ง ลงวัันที่่� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖.๔) ประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครอง
สิ่่ง� แวดล้้อม ในท้้องที่่อำ� �ำ เภอคุุระบุุรีี อำ�ำ เภอตะกั่่ว� ป่่า อำำ�เภอท้้ายเหมืือง อำำ�เภอทัับปุด อำ
ุ �ำ เภอเมืืองพัังงา อำำ�เภอตะกั่่ว� ทุ่่�ง และอำำ�เภอ
เกาะยาว จัังหวััดพังั งา (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับประกาศและงานทั่่�วไป ประเภท ง
เล่่ม  ๑๓๗ ตอนพิิเศษ ๒๗๗ ง ลงวัันที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
๒.๙.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนเทศบาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้้�งสิ้้น� ๒,๔๗๒ แห่่ง เพิ่่�มขึ้้น� ๒๒ แห่่ง จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยพบว่่าประชากรในกรุุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มีีจำำ�นวน ๒๒.๘๑ ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๔.๔๗ ของจำำ�นวน
ประชากรทั้้�งหมด โดยจำำ�นวนชุุมชนแออััดในกรุุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีจำำ�นวน ๖๔๑ ชุุมชน ชุุมชนสำำ�หรัับพื้้�นที่่�
สีีเขีียวของเทศบาลตำำ�บล ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีสััดส่ว่ นเฉลี่่ย� ๒,๗๒๗.๓๘ ตารางเมตรต่่อคน และพื้้�นที่่สีี� เขีียวในกรุุงเทพมหานคร 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อประชากร ๗.๐๗ ตารางเมตรต่่อคน
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง อาทิิ ออกข้้อบััญญััติเิ พื่่�อจััดเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมในการให้้บริกิ ารจััดการสิ่่�งปฏิิกูลู และมููลฝอยใหม่่ในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร จััดทำำ�แนวทางการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ จััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศเพื่่�อจััดการสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
เชิิงนิิเวศ เพื่่�อให้้ชุุมชนเมืืองและชุุมชนชนบทของประเทศไทยมีีการพััฒนาและจััดการสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นไปตามศัักยภาพ
และความเหมาะสมทางภููมินิิ เิ วศ จััดทำำ�แผนสิ่่ง� แวดล้้อมในพื้้�นที่่เ� ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (ระยะที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานเพื่่�อจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งมีีการประกาศเขตพื้้�นที่่�คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม 
เพื่่�อกำำ�หนดพื้้�นที่่�และมาตรการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม (รููปที่่� ๒.๕๗)
ข้้อเสนอแนะ
๑) จััดทำำ�นโยบายและแผนเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน พื้้�นที่่�เฉพาะต่่างๆ เช่่น พื้้�นที่่�สีีเขีียว พื้้�นที่่�เขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก พื้้�นที่่คุ้้�ม
� ครองสิ่่ง� แวดล้้อม และขัับเคลื่่อ� นแผนดัังกล่่าวให้้นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีส่่วนร่่วม และบููรณาการ
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๒) บัังคัับใช้้และติิดตามตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายของบ้้านเรืือน หมู่่�บ้้านจััดสรร  และอาคารทุุกประเภท
ให้้มีกี ารจััดการน้ำำ��เสีียเบื้้�องต้้นที่่ต้� น้ ทาง เพื่่�อลดปริิมาณความสกปรกก่่อนระบายน้ำำ��ทิ้้ง� ลงแหล่่งน้ำำ�� รวมถึึงมาตรการจููงใจสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่ก่�่ อ่ สร้้างก่่อนกฎหมายบัังคัับใช้้ โดยเฉพาะที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่ลุ่่�มน้ำ
� �วิ
�ำ กิ ฤต คลองสายหลััก และพื้้�นที่่�ชายหาดท่่องเที่่�ยว
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น และกรมควบคุุมมลพิิษ
๓) สร้้างความตระหนัักรู้้� ความเข้้าใจ ให้้ประชาชนรัับรู้้�ถึึงประโยชน์์ของการคััดแยกขยะและลดปริิมาณการสร้้าง
ขยะผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมส่่งเสริิมคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม กรมควบคุุมมลพิิษ และกรมประชาสััมพัันธ์์
๔) ศึึ ก ษาผลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เศรษฐกิิ จ และการท่่ อ งเที่่� ย ว จากการจัั ด การน้ำำ�� เสีียชุุ มช น
และขยะทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสนัับสนุุนการบริิหารจััดการอย่่างเหมาะสม
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ องค์์การจััดการน้ำำ�� เสีีย กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมโยธาธิิการ
และผัังเมืือง กรมควบคุุมมลพิิษ กรมอนามััย และกรมควบคุุมโรค
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รููปที่่� ๒.๕๗ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- ความหนาแนนของประชากร
ในเขตเมือง
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- การเปลี่ยนชุมชนเปนชุมชนเมือง

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- ความหนาแนนจากการจราจร
- การขยายพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
- การปลอยมลพิษ
- การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
- ความตองการใชทรัพยากรนํ้า ไฟฟา

สถานการณ์ (State: S)
- ประชากรในเขตเมืองลดลง
- ชุมชนแออัดมีแนวโนมลดลง
- พื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากร
ในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

การตอบสนอง (Response: R)
- พัฒนากฎหมายดานสิ่งแวดลอมชุมชน
- กําหนดมาตรการและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
- สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจ
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น
และการดําเนินงานรวมกันในระดับทองถิ่น
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- การพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
พลังงานทางเลือก และการหมุนเวียนทรัพยากร

ผลกระทบ (Impact: I)
- มลพิษจากขยะและนํ้าเสียลดลง
- มลพิษทางอากาศสวนใหญลดลง
- มลทัศนของเมือง
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๒.๑๐

สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม

๒.๑๐.๑ สถานการณ์์
๑) สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ๒๒
คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบเรื่่�อง การประกาศแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ในปีีแห่่งการพิิทัักษ์์ทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ จำำ�นวน ๒๖๓ แห่่ง ใน ๖๕ จัังหวััด ซึ่ง่� แหล่่งธรรมชาติิ แบ่่งออกเป็็น ๑๐ ประเภท
ได้้แก่่ เกาะ แก่่ง น้ำำ��ตก ภููเขา ชายหาด แหล่่งน้ำำ��  โป่่งพุุร้้อน ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ��
แหล่่งธรรมชาติิเหล่่านี้้�ล้ว้ นมีีคุุณค่่าทางวิิทยาการและสุุนทรีียภาพที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เป็็นสััณฐานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ทางธรณีีวิิทยาและภููมิศิ าสตร์์
อัันเป็็นเอกลัักษณ์์หรืือสััญลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ มีีลัักษณะโดดเด่่น มีีความอ่่อนไหว ถููกทำำ�ลายได้้ง่่าย ทั้้�งจากภััยธรรมชาติิ
และจากฝีีมืือมนุุษย์์ เมื่่�อถููกทำำ�ลายหรืือได้้รัับความเสีียหายก็็จะหมดสภาพไป ไม่่สามารถฟื้้�นฟููคืืนสู่่�สภาพเดิิมได้้ ต่่อมาใน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้้มีกี ารสำำ�รวจและรวบรวมข้้อมููลแหล่่งธรรมชาติิเพิ่่�มเติิมทั้้ง� ๑๐ ประเภท พบว่่า มีีจำำ�นวน ๔,๗๐๗ แห่่ง กระจาย
อยู่่�ทั่่�วประเทศในภููมิิภาคต่่างๆ และใน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบแผนแม่่บทเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ระยะ ๕ ปีี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนแม่่บทฯ ดัังกล่่าว ให้้ครอบคลุุมสิ่่�งแวดล้้อม
แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ทั้้�ง ๑๐ ประเภท (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๕๘)
ที่่ผ่� า่ นมาได้้มีกี ารจััดทำำ�เกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ จำำ�นวน ๔ ประเภท
ได้้ แ ก่่  ปร ะเภทน้ำำ��ต ก ภูู เขา ธรณีีสัั ณ ฐานและภูู มิิ ลัั ก ษณวรรณา และถ้ำำ��  เพื่่� อ ควบคุุ ม และรัั ก ษาคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
แหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ให้้เหมาะสมกัับการใช้้ประโยชน์์ และเป็็นการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรและสิ่่ง� แวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ
อัั น ควรอนุุ รัั ก ษ์์ ใ ห้้ ค งตามสภาพแวดล้้ อ มเดิิ ม ให้้ ม ากที่่� สุุ ด  โดยคณะรัั ฐ มนตรีีรัั บ ทราบ เมื่่� อ วัั น ที่่� ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
และ ๖ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๑ ตามลำำ�ดัับ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ก)
ผลการติิดตามประเมิินแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ๔ ประเภท ได้้แก่่ น้ำำ��ตก ภููเขา ธรณีีสััณฐานและ
ภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ�� จำำ�นวน ๑๒๙ แห่่ง ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้้เกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ๔ ด้้าน คืือ ด้้านองค์์ประกอบของระบบนิิเวศ/สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านองค์์ประกอบภููมิิสถาปััตยกรรมและสถาปััตยกรรม 
ด้้ า นผลผลิิ ต จากการบริิ ก ารสิ่่� ง แวดล้้ อ มของแหล่่ ง ธรรมชาติิ และด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การ โดยแบ่่ ง เป็็ น ๓ ระดัั บ คืื อ
ระดัับการรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ในระดัับดีี  (ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๑.๐๐ - ๑.๖๖) ระดัับการรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
อยู่่�ในระดัับปานกลาง (ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๑.๖๗ - ๒.๓๓) และระดัับการรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� (ผลกระทบสููง)
(ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๒.๓๔ - ๓.๐๐) (รููปที่�่ ๒.๕๘) (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔ข) ดัังนี้้�
(๑) แหล่่ ง ธรรมชาติิ อัั น ควรอนุุ รัั ก ษ์์ ปร ะเภทน้ำำ��ต ก ๕๖ แห่่ ง แบ่่ ง เป็็ น ภาคเหนืื อ ๒๓ แห่่ ง ภาคกลาง
๗ แห่่ง ภาคตะวัันออก ๒ แห่่ง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๘ แห่่ง และภาคใต้้ ๑๖ แห่่ง พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์คุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมในระดัับดีี  ๕๒ แห่่ง และระดัับปานกลาง ๔ แห่่ง ได้้แก่่ น้ำำ��ตกเขาพััง (น้ำำ��ตกไทรโยคน้้อย) น้ำำ��ตกห้้วยแม่่ขมิ้้�น
จัังหวััดกาญจนบุุรีี น้ำำ��ตกห้้วยจัันทร์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ และน้ำำ�ต
� กวัังสายทอง จัังหวััดสตููล
(๒) แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทภููเขา ๒๓ แห่่ง แบ่่งเป็็น ภาคเหนืือ ๗ แห่่ง ภาคกลาง ๒ แห่่ง
ภาคตะวัันออก ๑ แห่่ง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๖ แห่่ง และภาคใต้้ ๗ แห่่ง พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อมในระดัับดีีทั้้ง� หมด
(๓) แหล่่ ง ธรรมชาติิ อัั น ควรอนุุ รัั ก ษ์์ ปร ะเภทธรณีีสัั ณ ฐานและภูู มิิ ลัั ก ษณวรรณา ๒๗ แห่่ ง แบ่่ ง เป็็ น
ภาคเหนืือ ๙ แห่่ง ภาคกลาง ๑ แห่่ง ภาคตะวัันออก ๒ แห่่ง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๑๓ แห่่ง และภาคใต้้ ๒ แห่่ง พบว่่า
อยู่่�ในเกณฑ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับดีีทั้้�งหมด
๒๒

สิ่่�งแวดล้อมธรรมชาติิ หมายถึึง ธรรมชาติิที่่�มีีคุุณค่าทางวิิทยาการและสุุนทรีียภาพที่่�เก่ี่่�ยวข้อง เปนสััณฐานท่ี่่�สํําคััญทางธรณีีวิิทยาและ
ภููมิศิ าสตร อัันเปนเอกลัักษณ์หรืือสััญลัักษณ์ของท้องถิ่่น� นั้้�นๆ มีีลัักษณะพิิเศษเฉพาะ คืือ เมื่่อ� ถููกทํําลายก็็จะหมดสภาพไป ไมสามารถฟ้น� ฟูู
คืืนสููสภาพเดิิมไดอีีก แบงออกเปน ๑๐ ประเภท ไดแก เกาะ แก่ง นํ้้�าตก ภููเขา ชายหาด แหล่งนํ้้�า โปงพุุรอน ซากดึึกดํําบรรพ ธรณีีสััณฐาน
และภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ��
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(๔) แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทถ้ำำ��  ๒๓ แห่่ง แบ่่งเป็็น ภาคเหนืือ ๙ แห่่ง ภาคกลาง ๕ แห่่ง
และภาคใต้้ ๙ แห่่ง พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับดีี  ๒๐ แห่่ง และระดัับปานกลาง ๓ แห่่ง ได้้แก่่ ถ้ำำ��สีีฟ้้า
จัังหวััดตาก ถ้ำำ�� จอมพล จัังหวััดราชบุุรีี  และถ้ำำ��พระนางใน จัังหวััดกระบี่่�

จำนวนของเเหลงธรรมชาติที่ทำการประเมิน (เเหง)

รููปที่่� ๒.๕๘ ผลการติิดตามการประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา
ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ� 
� พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐

๕๖
๕๒

๒๐
๐

๔
นํ้าตก

๒๓

๒๗

๒๓

๒๓

๒๗

ภูเขา

ธรณีสัณฐานเเละภูมิลักษณวรรณา

๒๐
๓
ถํ้า

อยูในระดับปานกลาง

อยูในระดับสูงหรือดี

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๒๕๖๔ข)

๒)

สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม
ประเทศไทยมีี แ หล่่ ง สิ่่� ง แวดล้้ อ มศิิ ล ปกรรมจากฐานข้้ อ มูู ล แหล่่ ง ศิิ ล ปกรรมอัั น ควรอนุุ รัั ก ษ์์  จำำ� นวน
๕,๔๘๙ แห่่ง (ณ เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔) โดยแบ่่งออกเป็็น ๗ ประเภท ประกอบด้้วย (๑) อนุุสาวรีีย์์ อนุุสรณ์์สถาน
และหลัักเมืือง (๒) วััด วัดร้
ั า้ ง และศาสนสถาน (๓) พิิพิธิ ภััณฑ์์ สถาปััตยกรรม และพระราชวััง (๔) แหล่่งโบราณคดีีทั้้�งที่่ขุ� ดุ แล้้ว
และยัังไม่่ได้้ขุุดค้้น โบราณวััตถุุ และเตาเผาโบราณ (๕) ชุุมชนโบราณ เมืืองโบราณ และอุุทยานประวััติิศาสตร์์ (๖) เมืืองเก่่า
และเมืืองประวััติศิ าสตร์์ และ (๗) ย่่านชุุมชนเก่่า (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
สำำ� หรัั บย่่ า นชุุ มช นเก่่ า๒๓ มีี ก ารสำำ�ร วจจัั ดทำำ� ทะเบีียนข้้ อ มูู ล ย่่ า นชุุ มช นเก่่ า  มาตั้้� ง แต่่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้้นำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อรัับทราบ โดยในเบื้้�องต้้นมีีจำำ�นวน ๖๑๓ แห่่ง โดยมีีการแบ่่งชนิิดลัักษณะของย่่าน
ชุุมชนเก่่าเป็็นประเภทต่่างๆ ได้้แก่่ (๑) ชุุมชนริิมน้ำำ��  (๒) ชุุมชนรถไฟ (๓) ชุุมชนตลาด/การค้้า ชุุมชนหมู่่�บ้้าน (๔) ชุุมชน
ประมง/เกษตร (๕) ชุุมชนชาติิพัันธุ์์� (๖) ชุุมชนโดยรอบ และ (๗) ชุุมชนที่่�เกี่่�ยวกัับความทรงจำำ�  โดยกระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือ ๑๗ จัังหวััด ๑๕๓ แห่่ง ภาคตะวัันออก ๘ จัังหวััด ๔๘ แห่่ง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๒๐ จัังหวััด ๑๓๘ แห่่ง ภาคกลาง
๑๗ จัังหวััด ๑๔๖ แห่่ง และภาคใต้้ ๑๔ จัังหวััด ๑๒๘ แห่่ง (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)

๒๓

ย่านชุุมชนเก่า หมายถึึง พื้้�นที่่�ทางกายภาพที่่�แสดงออกถึึงลัักษณะของการตั้้�งถิ่่�นฐาน/ก่อกํําเนิิดท่ี่่�แตกตางกัันตามบริิบทแวดล้อม 
ทั้้�งที่่เ� ปนเมืือง หรืือในพื้้�นที่่ช� นบท มีีพััฒนาการของการตั้้�งถิ่่น� ฐาน/ก่อกํําเนิิดดังั กล่าวที่่ต� อเนื่่�องมาตั้้ง� แตอดีีตจนถึึงปจจุุบันั ซึ่ง่� ประจัักษ์ไดจาก
ทั้้�งสภาพทางกายภาพที่่�โดดเดน เชน โครงสรางของชุุมชน ลัักษณะรููปแบบทางสถาปตยกรรม และภููมิิทััศน์แวดล้อม และสภาพทางสัังคม
วััฒนธรรม ภููมิิปญญา ประเพณีี และกิิจกรรมของชุุมชน เปนตน ประกอบควบคููกัันอย่างเหมาะสม ภายใตบริิบทสิ่่�งแวดล้อมที่่�มนุุษยสราง
(Built  Environment) และสิ่่�งแวดล้อมธรรมชาติิ (Natural Environment)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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เมืืองเก่่า ตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการอนุุรัักษ์์และพััฒนากรุุงรััตนโกสิินทร์์และเมืืองเก่่า
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรััฐมนตรีีได้้เห็็นชอบขอบเขตพื้้�นที่่เ� มืืองเก่่า และแนวทางการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาเมืืองเก่่า โดยคณะกรรมการ
อนุุรัักษ์์และพััฒนากรุุงรััตนโกสิินทร์์และเมืืองเก่่า ได้้กำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�เมืืองเก่่า ตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีฯ แล้้ว
รวม ๓๖ เมืือง ได้้แก่่ เมืืองเก่่าน่่าน เมืืองเก่่าเชีียงใหม่่ เมืืองเก่่าลำำ�พููน เมืืองเก่่าลำำ�ปาง เมืืองเก่่ากำำ�แพงเพชร เมืืองเก่่าลพบุุรีี
เมืืองเก่่าพิิมาย เมืืองเก่่านครศรีีธรรมราช เมืืองเก่่าสงขลา เมืืองเก่่าแพร่่ เมืืองเก่่าเพชรบุุรีี  เมืืองเก่่าจัันทบุุรีี  เมืืองเก่่าปััตตานีี
เมืืองเก่่าเชีียงราย เมืืองเก่่าสุุพรรณบุุรีี  เมืืองเก่่าระยอง เมืืองเก่่าบุุรีีรััมย์์ เมืืองเก่่าตะกั่่�วป่่า เมืืองเก่่าพะเยา เมืืองเก่่าตาก
เมืืองเก่่านครราชสีีมา เมืืองเก่่าสกลนคร เมืืองเก่่าสตููล เมืืองเก่่าราชบุุรีี เมืืองเก่่าสุุรินิ ทร์์ เมืืองเก่่าภููเก็็ต เมืืองเก่่าระนอง เมืืองเก่่า
แม่่ฮ่อ่ งสอน เมืืองเก่่ากาญจนบุุรีี  เมืืองเก่่ายะลา เมืืองเก่่านราธิิวาส เมืืองเก่่าร้้อยเอ็็ด  เมืืองเก่่าพิิษณุุโลก และพื้้�นที่่เ� มืืองเก่่าที่่มี� ี
การประกาศล่่าสุุด  (เมื่่อ� วัันที่่� ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) คืือ เมืืองเก่่าอุุทัยั ธานีี เมืืองเก่่าตรััง และเมืืองเก่่าฉะเชิิงเทรา (สำำ�นักั งาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๓) แหล่่งมรดกโลก
ประเทศไทยมีีแหล่่งมรดกโลก ๖ แหล่่ง จำำ�แนกเป็็นมรดกโลกทางธรรมชาติิ ๓ แหล่่ง ได้้แก่่ เขตรัักษาพัันธุ์์�
สััตว์ป่์ า่ ทุ่่�งใหญ่่นเรศวร - ห้้วยขาแข้้ง พื้้�นที่่ก� ลุ่่�มป่่าดงพญาเย็็น - เขาใหญ่่ และพื้้�นที่่ก� ลุ่่�มป่่าแก่่งกระจาน และแหล่่งมรดกโลก
ทางวัั ฒ นธรรม ๓ แหล่่ ง ได้้ แ ก่่ เมืื อ งประวัั ติิ ศ าสตร์์ สุุ โขทัั ย และเมืื อ งบริิ ว าร นครประวัั ติิ ศ าสตร์์ พ ระนครศรีีอยุุ ธ ยา
และแหล่่งโบราณคดีีบ้้านเชีียง (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
แหล่่งมรดกทางวััฒนธรรมและทางธรรมชาติิที่�่ได้้รัับการบรรจุุไว้้ในบััญชีีรายชื่่�อเบื้้�องต้้น (Tentative List)
ของศูู น ย์์ มรด กโลก จำำ� นวน ๖ แหล่่ ง ได้้ แ ก่่ (๑) อุุ ท ยานประวัั ติิ ศ าสตร์์ ภูู พ ระบาท จัั ง หวัั ดอุุ ดร ธานีี (พ.ศ. ๒๕๔๗)
(๒) วััดพระมหาธาตุุวรมหาวิิหาร (วััดพระบรมธาตุุ) จัังหวััดนครศรีีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๖) (๓) อนุุสรณ์์สถานแหล่่งต่่างๆ
และภููมิทัิ ศั น์์วัฒ
ั นธรรมของเชียี งใหม่่ นครหลวงของล้้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๘) (๔) พระธาตุุพนม กลุ่่�มสิ่่�งก่่อสร้้างทางประวััติศิ าสตร์์
และภููมิิทััศน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จัังหวััดนครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๐) (๕) เมืืองโบราณศรีีเทพ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) และ
(๖) กลุ่่�มเทวสถานปราสาทพนมรุ้้�ง ปราสาทเมืืองต่ำำ��  และปราสาทปลายบััด จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) นอกจากนี้้� ยัังมีี
แหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�ในบัั ญ ชีีรายชื่่� อ เบื้้� อ งต้้ น ของไทย ประกอบด้้ ว ย แหล่่ ง มรดกทางวัั ฒ นธรรมและแหล่่ ง มรดกทางธรรมชาติิ
จำำ�นวน ๑๑ แหล่่ง แบ่่งเป็็นแหล่่งมรดกทางวััฒนธรรม จำำ�นวน ๙ แหล่่ง ได้้แก่่ (๑) สถาปััตยกรรมสมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ เจ้้าฟ้้า
กรมพระยานริิศรานุุวััดติิวงศ์์ (รวมวััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม) (๒) ภููมิิทััศน์์วััฒนธรรมแห่่งแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา (๓) เส้้นทาง
รถไฟในสมััยสงครามโลก ครั้้ง� ที่่� ๒ และแหล่่งที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (เส้้นทางรถไฟสายมรณะ) จัังหวััดกาญจนบุุรีี  (๔) วััดสุทัุ ศั น์์เทพวรารามราชวรมหาวิิหาร และเสาชิิงช้้า (๕) วััดราชนััดดารามวรวิิหาร และพื้้�นที่่ต่� อ่ เนื่่�อง (๖) แหล่่งโบราณคดีีและเเหล่่งวััฒนธรรม
ของจัังหวััดน่า่ น (๗) เส้้นทางวััฒนธรรมไชยา นครศรีีธรรมราช สทิิงพระ ยะรััง ไทรบุุรีี  (เคดาห์์) (๘) แหล่่งโบราณคดีีเมืืองเก่่า
เชีี ย งแสน และสุุ ว รรณโคมคำำ�  (สปป.ลาว) และ (๙) พระปฐมเจดีีย์์  จัั ง หวัั ด นครปฐม และแหล่่ ง มรดกทางธรรมชาติิ
จำำ�นวน ๒ แหล่่ง ได้้แก่่ (๑) พื้้�นที่่แ� หล่่งอนุุรักั ษ์์ชายฝั่่ง� ทะเลอัันดามััน และ (๒) พื้้�นที่่ก� ลุ่่�มป่่าเทืือกเขาเพชรบููรณ์์ (สำำ�นักั งานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๒.๑๐.๒ ผลกระทบ
๑) สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ เกิิดจากภััยธรรมชาติิ และภััยที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ รวมทั้้�ง
การบริิหารจััดการ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ข) ดัังนี้้�
(๑) ภััยธรรมชาติิ เป็็นสาเหตุุของความเสื่่�อมโทรมของแหล่่งธรรมชาติิ เป็็นภััยที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและ
สร้้างความเสีียหายอย่่างรุุนแรง อัันเป็็นปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิ ที่บ�่ างครั้้ง� รุุนแรงเกิินต้้านทานได้้ อาทิิ การเกิิดพายุุ มรสุุม 
ฝนตกอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ภาวะภััยแล้้ง แผ่่นดิินถล่่ม แผ่่นดิินไหว แผ่่นดิินหาย การเปลี่่ย� นแปลงทางน้ำำ�� และที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
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(๒) ภััยที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ พบมากขึ้้�นทุุกขณะในรููปแบบของการเข้้าไปปรัับสภาพพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างขาดความสมดุุล หรืือใช้้ทรััพยากรอย่่างเกิินขอบเขต ไม่่คำำ�นึงึ ถึึงความสมดุุลระหว่่าง
การคงอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ การใช้้ทรััพยากรอย่่างไม่่รู้้�คุุณค่่าและความสำำ�คััญ ส่่งผลให้้เกิิดปััญหา
ที่่พ� บ ได้้แก่่ การพััฒนาโครงสร้้างขนาดใหญ่่ของภาครััฐในพื้้�นที่่/� หรืือใกล้้เคีียงแหล่่งธรรมชาติิ เช่่น การสร้้างเขื่่อ� น การเก็็บกักั น้ำำ��
เหนืือเขื่่�อน การตััดถนน และการเปลี่่�ยนแปลงทางน้ำำ��  เป็็นต้้น และการบุุกรุุกพื้้�นที่่�แหล่่งต้้นน้ำำ��ลำำ�ธารจากประชาชนเพื่่�อที่่�
อยู่่�อาศััย การประกอบอาชีีพ และการใช้้ที่่�ดิินที่่�ไม่่เหมาะสม
(๓) ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การ อาทิิ (๓.๑) แหล่่ ง ธรรมชาติิ ถูู ก ทำำ� ลายหรืื อ สูู ญ เสีียความงามจนกลายเป็็ น
แหล่่งเสื่่�อมโทรม เนื่่�องจากการพััฒนาเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวที่่�ขาดความรอบคอบ การพััฒนาพื้้�นที่่�ขาดการควบคุุมและ
จััดการที่่ดีี 
� เมื่่อ� ได้้รับั ความนิิยมแล้้วขาดการจััดการที่่ดีี 
� ความแออััดในพื้้�นที่่แ� หล่่งธรรมชาติิทำำ�ให้้เกิินขีีดความสามารถในการรองรัับ 
เช่่ น ไม่่ มีีก ารวางแผนพัั ฒนาสิ่่� งอำำ�นวยความสะดวกและสิ่่� ง ก่่ อ สร้้ า งที่่� เ หมาะสม ความไม่่ มีีระเบีียบของอาคารร้้ านค้้ า
สิ่่�งก่่อสร้้างตั้้�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่เหมาะสม เกิิดทััศนอุุจาด ปััญหาขยะตกค้้าง น้ำำ��เน่่าเสีีย กิิจกรรมบางประเภททำำ�อัันตราย
ต่่อระบบนิิเวศหรืืออัันตรายต่่อชีีวิิต  การสููญเสีียความงามและความหลากหลายทางชีีวภาพทั้้�งทางบกและทางน้ำำ��  เช่่น
การไต่่เขา การปีีนป่่าย การล่่องแพ การล่่องแก่่ง การขีีดเขีียน แกะสลัักบนแหล่่งหิิน/ผา การขุุดหาวััตถุโุ บราณ การเหยีียบย่ำำ��
บนโครงสร้้างหิินหรืือแหล่่งธรณีีที่่�แปลกตา และการดััดแปลงแหล่่งธรรมชาติิต่่างๆ เช่่น ที่่�พัักสงฆ์์ และสถานที่่�ปฏิิบััติิธรรม 
เป็็นต้้น ตััวอย่่างเช่่น กรณีีที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวขีีดเขีียน คำำ�ไม่่สุุภาพที่่�ผนัังถ้ำำ��นาคา ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกา จัังหวััดบึึงกาฬ
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายเป็็นอย่่างมากต่่อโบราณสถาน จึึงปิิดซ่่อมแซม ลบรอยและตกแต่่งสีีผิิวหิินให้้หิินใกล้้เคีียงเดิิม
มากที่่�สุุด  (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔ก) (๓.๒) องค์์กรในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ร่่วมกัันในบางพื้้�นที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้้อน
หรืือไม่่ชัดั เจน ส่่งผลให้้เกิิดปัญ
ั หา ความเสีียหาย และผลกระทบมาอย่่างต่่อเนื่่�อง (๓.๓) ปััญหาด้้านความต่่อเนื่่�องของงบประมาณ
การอนุุรักั ษ์์แหล่่งธรรมชาติิมีอี ยู่่�ทั่่ว� ประเทศ ย่่อมต้้องใช้้งบประมาณจำำ�นวนมากทั้้�งในด้้านการดููแล รัักษา ฟื้้น� ฟูู และการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึก ดัังนั้้�น งบประมาณที่่�ได้้รัับครั้้�งเดีียวอาจไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการทั้้�งหมด และ (๓.๔) ปััญหาด้้านกฎหมาย
การอนุุรัักษ์์แหล่่งธรรมชาติิบางครั้้�งไม่่สามารถบรรลุุผลตามที่่�ตั้้�งไว้้ เนื่่�องจากกฎหมายที่่�มีีอยู่่�ซ้ำำ��ซ้้อน ทำำ�ให้้ขาดเอกภาพ
ในการบริิหารงานอนุุรัักษ์์ ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาในการบริิหารงานอนุุรัักษ์์ตามมา
๒) สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในเชิิงบวก ปััจจุุบัันภาคส่่วนต่่างๆ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู สิ่่�งแวดล้้อม
ศิิ ล ปกรรมมากยิ่่� ง ขึ้้� น เนื่่� อ งจากภาครัั ฐ ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การส่่ ง เสริิ ม สนัั บสนุุ น ให้้ ค วามรู้้� ความเข้้ า ใจในคุุ ณ ค่่ า
และความสำำ�คััญของแหล่่งศิิลปกรรมและแหล่่งธรรมชาติิที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับประชาชน สนัับสนุุนให้้มีีมาตรการควบคุุม
การใช้้พื้้�นที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย เพื่่�อให้้การพััฒนาเป็็นไปตามหลัักการที่่�ถููกต้้องเหมาะสม และประสานประโยชน์์แก่่
ท้้ อ งถิ่่� น และประเทศชาติิ โ ดยส่่ ว นรวม ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความตระหนัั ก ในการอนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มธรรมชาติิ แ ละศิิ ล ปกรรม 
มีีการดููแล รัักษา ให้้คงสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี  เหมาะสมต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของชุุมชน และคงคุุณค่่าต่่อการพััฒนาทางด้้านจิิตใจ
ด้้วยในสถานการณ์์ปััจจุุบััน สื่่�อต่่างๆ รวมทั้้�งโซเชีียลมีีเดีีย มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการเฝ้้าระวััง ติิดตาม ตรวจสอบ 
ดููแล เเละป้้องกััน มิิให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรมลุุกลามเกิินกว่่าจะแก้้ไขได้้ สำำ�หรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
ในเชิิงลบ การขยายตััวของเศรษฐกิิจและการเจริิญเติิบโตของเมืืองที่่�เป็็นผลมาจากการพััฒนาประเทศในช่่วงระยะเวลา
ที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้กายภาพของเมืืองเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว การพััฒนาทางกายภาพโดยไม่่ตระหนัักถึึงคุุณค่่า
ของสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญในฐานะเป็็นมรดกทางวััฒนธรรม
ของชาติิ ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อมโดยรอบแหล่่งศิิลปกรรมในเกืือบทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศไทย ทำำ�ให้้เกิิด
การรุุกราน คุุกคาม บั่่�นทอน และทำำ�ลายความสวยงามและความสง่่างามของสิ่่ง� แวดล้้อมศิิลปกรรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� คุุณค่่า
ทางด้้ า นทัั ศ นีียภาพ (สำำ�นัั ก งานโยบายและแผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม, ๒๕๖๔ค) นอกจากนี้้�  ปัั ญ หา
แหล่่งศิิลปกรรมที่่สุ่่�ม
� เสี่่ย� งต่่อการรื้้�อถอนทำำ�ลาย โดยปราศจากความรู้้�ความเข้้าใจ หรืือในบางกรณีีเกิิดจากความขััดแย้้งในด้้าน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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การให้้คุุณค่่าของแหล่่งศิิลปกรรมนั้้�นๆ การตััดสิินคุุณค่่าทางสถาปััตยกรรมจากความเป็็นมาและยุุคสมััย อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางความคิิดและนำำ�ไปสู่่�การรื้้�อถอนโดยไม่่สมควรได้้ เช่่น กรณีีของการรื้้�อถอนอาคารเก่่าโบราณ Bombay
Burma จัั ง หวัั ด แพร่่ ซึ่่�งเป็็ นอาคารไม้้ เ ก่่ าแก่่ ของบริิ ษััท  บอมเบย์์ เบอร์์ ม า เทรดดิ้้� ง  ที่่� เข้้ า มาทำำ� ไม้้ ในเมืื อ งแพร่่ ตั้้� ง แต่่
พ.ศ. ๒๔๓๒ ซึ่่ง� มีีอายุุกว่่า ๑๓๒ ปีี แต่่ในปััจจุุบันั มีีการระงัับการรื้้�อถอนและประสานงานกัับกรมศิิลปากรและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อทำำ�การบููรณะซ่่อมแซมให้้ใกล้้เคีียงของเดิิมมากที่่�สุุด  จากกรณีีดัังกล่่าว คณะอนุุกรรมการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
และศิิลปกรรม ได้้ให้้ข้้อคิิดเห็็นเรื่่�องแนวทางในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมประเภทสถาปััตยกรรม ในกรณีีจัังหวััด 
เห็็นควรให้้ใช้้กลไกหน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการอนุุรัักษ์์มรดกทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมในท้้องถิ่่�น
ของตนเอง ซึ่่ง� สามารถดำำ�เนิินงานในเรื่่อ� งการอนุุรักั ษ์์ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตัวั อาคาร โดยใช้้กลไกคณะอนุุกรรมการอนุุรักั ษ์์
สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรมประจำำ�จังั หวััดดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งนี้้� โดยไม่่ต้อ้ งรอข้้อคิิดเห็็นจากกรมศิิลปากร (กรมศิิลปากร,
๒๕๖๔)
๓) แหล่่งมรดกโลก
แหล่่งมรดกโลกของไทย ได้้รัับผลกระทบจากภััยคุุกคามมากขึ้้�น เช่่น การบุุกรุุกพื้้�นที่่�โดยมีีสาเหตุุมาจาก
การพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ทั้้�งจากโครงการพััฒนาขนาดใหญ่่ของภาครััฐ การขยายตััวของชุุมชนบริิเวณโดยรอบ
แหล่่งมรดกโลกที่่ข� าดการวางแผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่� และการบัังคัับใช้้มาตรการทางกฎหมาย เป็็นต้้น ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อ
ระบบนิิเวศและทััศนีียภาพโดยรวมของแหล่่ง รวมทั้้�งการขาดความรู้้�ความเข้้าใจในคุุณค่่า ตลอดจนการอนุุรัักษ์์และคุ้้�มครอง
มรดกโลก (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๕๖)
๒.๑๐.๓ การดำำ�เนิินงาน
๑) สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
๑.๑) การดำำ�เนิินการโครงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทน้ำำ��ตก ในพื้้�นที่่�
นำำ�ร่่องน้ำำ��ตกธารารัักษ์์ อำำ�เภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ภายใต้้โครงการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เพื่่อ� ให้้พื้้น� ที่่น้ำ� �ต
�ำ กธารารัักษ์์เป็็นพื้้น� ที่่ต้� น้ แบบ (Model) ในการบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่สิ่่� ง� แวดล้้อมธรรมชาติิอย่่างมีีส่่วนร่่วม ในการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรท้้องถิ่่น� ๓ ฐาน โดยจััดทำ�ผั
ำ งั และแผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�
สิ่่�งแวดล้้อมน้ำำ�ต
� กธารารัักษ์์อย่่างมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�แหล่่งธรรมชาติิน้ำำ��ตกธารารัักษ์์ และบริิเวณ
เกี่่� ย วเนื่่� อ งเป็็ น ไปตามศัั ก ยภาพของพื้้� น ที่่� นอกจากนี้้�  ยัั ง ได้้ จัั ดทำำ�ร ะบบฐานข้้ อ มูู ล ทรัั พ ยากรท้้ อ งถิ่่� น และสื่่� อ เผยแพร่่
ประชาสััมพันั ธ์์ในรููปแบบสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์ วีี
์ ดิิทัศั น์์ และแบบจำำ�ลองสภาพภููมิศิ าสตร์์ของแหล่่งธรรมชาติิน้ำำ��ตกธารารัักษ์์ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักถึึงการอนุุรักั ษ์์ ดูแู ล รัักษา และฟื้้น� ฟููสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิอย่่างเหมาะสม
และยั่่�งยืืน (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๑.๒) การดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์และพััฒนามรดกธรณีีและอุุทยานธรณีี พััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรณีีวิิทยา
โดยจััดทำำ�แหล่่งเรีียนรู้้�ที่มี่� คี วามครบถ้้วนสมบููรณ์ท์ างวิิชาการ ส่่งเสริิมให้้มีกี ารท่่องเที่่ย� วด้้วยการประชาสััมพันั ธ์์ผ่า่ นกลไกต่่างๆ
โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำำ� นวน ๗ แห่่ ง ได้้ แ ก่่  พื้้� น ที่่� แ กรนด์์ แ คนยอน พื้้� น ที่่� เ ลยดั้้� น  จัั ง หวัั ด เพชรบูู รณ์์
พื้้�นที่่�สวนหิินผางาม จัังหวััดเลย พื้้�นที่่�สามพัันโบก จัังหวััดอุุบลราชธานีี พื้้�นที่่�พุุหางนาค จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี พื้้�นที่่�ปราสาทหิิน
พัันยอด จัังหวััดสตููล และพื้้�นที่่�เกาะหลีีเป๊๊ะ จัังหวััดสตููล รวมทั้้�งการจััดมหกรรมเปิิดโลกธรณีีวิิทยาเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
ในกรุุงเทพมหานคร และจัังหวััดเพชรบููรณ์์ (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔ข)
๒) สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม
๒.๑) การดำำ�เนิินการด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมสำำ�คััญ ๒ โครงการ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค) ดัังนี้้�
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

(๑) ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููย่่านชุุมชนเก่่าระดัับจัังหวััด ระยะ ๒ โดยดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องจากการทำำ�งานระยะที่่� ๑ ที่่�มีีพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องในจัังหวััดจัันทบุุรีี  (๗ ย่่าน) และจัังหวััดตรััง (๗ ย่่าน) ด้้วยการเพิ่่�มบทบาท
ภาคประชาชนในการบริิหารจััดการและฟื้้�นฟููชุุมชนตนเอง ให้้ชุุมชนโดยองค์์กรชุุมชนระดัับพื้้�นที่่�มีีส่่วนร่่วมในการคิิด 
ตััดสินิ ใจ และบริิหารจััดการย่่านชุุมชนเก่่าร่่วมกัับรััฐและท้้องถิ่่น� เพื่่�ออนาคตชุุมชนตนเอง ตามความหลากหลายของวััฒนธรรม
และวิิถีีชีีวิิต รวมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินงานตามมาตรการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณพื้้�นที่่�เมืืองโบราณศรีีมโหสถ จัังหวััด
ปราจีีนบุุรีี
(๒) จััดทำำ�ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งศิิลปกรรมรายประเภท ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ เพื่่�อจััดทำำ�
ผัังพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแหล่่งศิิลปกรรมประเภทย่่านชุุมชนเก่่า พร้้อมแนวทางการอนุุรักั ษ์์ฟื้น้� ฟููย่า่ นชุุมชนเก่่า ตามยุุทธศาสตร์์
การอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููย่่านชุุมชนเก่่าแห่่งชาติิ ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือตอนบน ๘ จัังหวััด  ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ แม่่ฮ่่องสอน ลำำ�พููน ลำำ�ปาง
เชีียงราย น่่าน พะเยา และแพร่่ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมประเภทย่่านชุุมชนเก่่าในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
ตอนบน ๘ จัังหวััด  และบููรณาการใช้้ประโยชน์์ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์กับั หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๒.๒) จัั ดปร ะชุุ มสัั มม นาเสริิ มสร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจและพัั ฒ นาศัั ก ยภาพให้้ บุุ ค ลากรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัั บ การบริิ ห ารจัั ด การอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละพัั ฒ นาเมืื อ งเก่่ า ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีี ก ลุ่่�มเป้้ า หมาย ได้้ แ ก่่  ชุุ มช น
หน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ศาสนา สถาบัันการศึึกษา ในพื้้�นที่่�เมืืองเก่่า ระหว่่างวัันที่่�
๓๑ สิิงหาคม - ๑ กัันยายน ๒๕๖๓ เพื่่�อเสริิมสร้า้ งความรู้้�ความเข้้าใจและแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ประสบการณ์์จากการบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�เมืืองเก่่าให้้เเก่่คณะอนุุกรรมการอนุุรัักษ์์และพััฒนาเมืืองเก่่า และภาคีีเครืือข่่ายนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
ในการขัับเคลื่่อ� นงานด้้านการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาเมืืองเก่่าได้้ (สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๒.๓) จััดทำำ�แนวทางการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม เพื่่�อป้้องกัันและ/หรืือลดผลกระทบด้้านภููมิิทััศน์์
สำำ�หรัับแหล่่งศิิลปกรรมแต่่ละประเภท สามารถนำำ�ไปเป็็นเครื่่�องมืือในการกำำ�หนดนโยบายการอนุุญาตการก่่อสร้้างในบริิเวณ
ที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ทางประวััติศิ าสตร์์ โบราณคดีี และวััฒนธรรม โดยผลัักดัันให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องและทุุกภาคส่่วนใช้้เป็็นกรอบ
แนวทางนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างบููรณาการ และมีีประสิิทธิิผลอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งการวางแผนการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นระบบ
และถููกวิิธีี  เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งในด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม โดยกระจาย
ความรัับผิิดชอบไปสู่่�ท้้องถิ่่�น และสร้้างเครืือข่่ายด้้านการอนุุรัักษ์์ทั่่�วประเทศ ตลอดจนผลัักดัันให้้หน่่วยงานในท้้องถิ่่�น
ดำำ�เนิินการในลัักษณะคู่่�ขนานกัับการดำำ�เนิินงานของส่่วนกลาง นำำ�นโยบายและขัับเคลื่่อ� นภารกิิจส่่วนกลางไปต่่อยอดขยายผล
สู่่�การปฏิิบััติิจริิงในพื้้�นที่่� (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๓) แหล่่งมรดกโลก
จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิและแหล่่งมรดกโลกทางวััฒนธรรมที่่�อยู่่�ใน
บััญชีีรายชื่่�อเบื้้�องต้้น (Tentative List) ศููนย์์มรดกโลกของประเทศไทยให้้ทัันสมััย เข้้าถึึงง่่าย และรองรัับการเชื่่�อมโยง
กัับฐานข้้อมููลแหล่่งมรดกโลกทางวััฒนธรรมและแหล่่ง มรดกโลก ทางธรรมชาติิระหว่่างหน่่วยงานภายในและภายนอก โดยจััดทำ�ำ ในรููปแบบ
ข้้อมููล ไฟล์์รูปู ภาพ เสีียง และวีีดิิทัศั น์์ รวมทั้้�งรองรัับการเชื่่อ� มโยงและแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องผ่่าน Web
Services และนำำ�เสนอข้้อมููลในรููปแบบ Open Data ในรููปแบบที่่�กำำ�หนดผ่่านเว็็บไซต์์ได้้ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔ค)
๒.๑๐.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม ในด้้าน สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ พบว่่า แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และถ้ำำ��  ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ในระดัับดีี  สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม พบว่่า แหล่่งสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรม จากระบบ
ฐานข้้ อ มูู ล แหล่่ ง ศิิ ล ปกรรมอัั น ควรอนุุ รัั ก ษ์์ มีีจำำ� นวน ๕,๔๘๙ แห่่ ง (ณ เดืื อ นมิิ ถุุ น ายน ๒๕๖๔) ส่่ ว นย่่ า นชุุ มช นเก่่ า
มีีการสำำ�รวจจััดทำำ�ทะเบีียนข้้อมููลย่่านชุุมชนเก่่า ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำำ�นวน ๖๑๓ แห่่ง ในด้้านการดำำ�เนิินงานเรื่่�องเมืืองเก่่า
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ได้้ ประกาศเขตพื้้�นที่่�เมืืองเก่่าตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีฯ แล้้ว ๓๖ เมืือง สำำ�หรัับแหล่่งมรดกโลกประเทศไทย
มีีแหล่่งมรดกโลกทางวััฒนธรรมและมรดกโลก ทางธรรมชาติิที่่�ได้้รัับการบรรจุุไว้้ในบััญชีีรายชื่่�อเบื้้�องต้้นของศููนย์์มรดกโลก
จำำ�นวน ๖ แหล่่ง นอกจากนี้้� ยังั มีีแหล่่งมรดกทางวััฒนธรรมและทางธรรมชาติิที่อ่� ยู่่�ในบััญชีีรายชื่่อ� เบื้้�องต้้นของไทย จำำ�นวน ๑๑ แห่่ง
หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ มีี ก ารติิ ดต ามการประเมิิ น คุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มและระบบนิิ เวศของแหล่่ ง ธรรมชาติิ อัั น ควร
อนุุรักั ษ์์ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา ธรณีีสััณฐานและภููมิลัิ กั ษณวรรณา และถ้ำำ��  เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการที่่เ� หมาะสม 
และมีีการดำำ�เนิินโครงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน โดยการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
แหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ประเภทน้ำำ��ตกในพื้้�นที่่นำ� ำ�ร่อ่ ง น้ำำ��ตกธารารัักษ์์ อำำ�เภอแม่่สอด จัังหวััดตาก รวมทั้้�งมีกี ารดำำ�เนิินการ
อนุุรัักษ์์และพััฒนามรดกธรณีี และอุุทยานธรณีี ด้้วยการจััดทำำ�แหล่่งเรีียนรู้้�ทางวิิชาการและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว การจััดทำำ�
นโยบายอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููย่า่ นชุุมชนเก่่าแห่่งชาติิและขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานอนุุรักั ษ์์ฟื้น้� ฟููย่า่ นชุุมชนเก่่าระดัับจังั หวััด ติดต
ิ าม
การดำำ�เนิินงานตามมาตรการคุ้้�มครองสิ่่ง� แวดล้้อมบริิเวณพื้้�นที่่เ� มืืองโบราณศรีีมโหสถ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี ขับั เคลื่่อ� นงานอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรมระดัับจัังหวััด จััดทำำ�ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์แหล่่งสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมรายประเภทในภาคเหนืือ
เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและพััฒนาศัักยภาพให้้เเก่่บุุคลากรด้้านการบริิหารจััดการอนุุรัักษ์์และพััฒนาเมืืองเก่่า ตลอดจน
จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิและแหล่่งมรดกโลกทางวััฒนธรรมที่่�อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อเบื้้�องต้้นของ
ศููนย์์มรดกโลกในประเทศไทยให้้ทันั สมััย เข้้าถึึงง่่าย และเชื่่อ� มโยงกัับฐานข้้อมููลแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิและแหล่่งมรดกโลก
ทางวััฒนธรรมระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ (รููปที่่� ๒.๕๙)
ข้้อเสนอแนะ
๑) บูู ร ณาการด้้ า นการอนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มทางธรรมชาติิ แ ละศิิ ล ปกรรมกัั บ หน่่ ว ยงานท้้ อ งถิ่่� น  รวมทั้้� ง สถาบัั น
การศึึกษาทุุกระดัับในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมป่่าไม้้ กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น และหน่่วยอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและ
ศิิลปกรรมท้้องถิ่่�น
๒) กระตุ้้�นให้้ประชาชนหรืือชุุมชนในพื้้�นที่่�แหล่่งสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรมได้้ทราบถึึงความเป็็นมาและ
ความสำำ�คัญ
ั ของแหล่่งนั้้น� ๆ ให้้มีคี วามภาคภููมิใิ จในความเป็็นเจ้้าของ เชื่่อ� มโยงให้้เห็็นถึึงเหตุุการณ์์ในอดีีตและปััจจุุบันั เข้้าด้้วยกััน
ผ่่านสื่่�อต่่างๆ ที่่�เข้้าถึึงง่่าย
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมศิิลปากร 
กรมทรััพยากรธรณีี กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมป่่าไม้้ และกรมการท่่องเที่่�ยว
๓) อนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มศิิ ล ปกรรมเพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น แหล่่ ง เรีียนรู้้� สำ�ำ หรัั บ เยาวชน และเพื่่� อ
การท่่องเที่่�ยว
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช  กรมศิิลปากร กรมทรััพยากรธรณีี การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย และกรมการท่่องเที่่�ยว
๔) ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารจัั ด การท่่ อ งเที่่� ย วตามแนวคิิ ด การท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง นิิ เ วศหรืื อ การท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง อนุุ รัั ก ษ์์
ทั้้�งด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมทางธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมศิิลปกรรม ให้้ประชาชนตระหนัักถึึงคุุณค่่าและความสวยงามของสิ่่ง� แวดล้้อม
หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมศิิลปากร กรมทรััพยากรธรณีี กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช 
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย และกรมการท่่องเที่่�ยว
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รูปที่ ๒.๕๙ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง: สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนา
แหลงทองเที่ยว
- การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กฎหมาย นโยบายรัฐสวนกลางและ
ระดับทองถิ่น

การตอบสนอง (Response: R)
- จัดทําและขับเคลื่อนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร
ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
- บริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
- อนุรักษและพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี
รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา
- จัดทําระบบฐานขอมูลแหลงมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- ภัยจากการกระทําของมนุษย
การขาดความรู ความตระหนัก
ในคุณคาของแหลงศิลปกรรม
- ภัยธรรมชาติ
- ความหนาแนนของนักทองเที่ยว
- การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

สถานการณ์ (State: S)
- สิ่งแวดลอมธรรมชาติ สวนใหญ
อยูในระดับดี
- สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ในระบบฐานขอมูล
แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
มีจํานวน ๕,๔๘๙ แหง
- แหลงมรดกโลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนลาสุด
คือ กลุมปาแกงกระจาน
- พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร
และเมืองเกา มี ๓๖ เมือง

ผลกระทบ (Impact: I)
- แหลงธรรมชาติถกู ทําลาย เปลีย่ นแปลงสภาพ
และลดคุณคาความสําคัญลง สวนใหญ
เกิดจากการกระทําของมนุษย
- การเสื่อมโทรมของแหลงธรรมชาติ ศิลปกรรม
มรดกโลก และเมืองเกา สวนใหญถูกคุกคาม
จากการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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๒.๑๑ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ
๒.๑๑.๑ สถานการณ์์
๑) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
๑.๑) การเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ
ประเทศไทยมีีอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๒๘.๐ องศาเซลเซีียส (°C) สููงกว่่า
ค่่าปกติิ ๐.๙ องศาเซลเซีียส (ค่่าปกติิคาบ ๓๐ ปีี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓ เท่่ากัับ  ๒๗.๑ องศาเซลเซีียส) และต่ำำ��กว่่าใน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีอุุณหภููมิิ ๒๘.๑ องศาเซลเซีียส เล็็กน้้อย โดยพบว่่าเกืือบทุุกเดืือนใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีอุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� รายเดืือน
สููงกว่่าค่่าปกติิ ยกเว้้นเดืือนตุุลาคมที่่�อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายเดืือนต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ ๐.๒ องศาเซลเซีียส โดยเดืือนมกราคมมีีอุุณหภููมิิ
เฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด  เท่่ากัับ  ๑.๙ องศาเซลเซีียส (รููปที่่� ๒.๖๐) และเมื่่�อพิิจารณาในช่่วง ๑๐ ปีีที่่�ผ่่านมา อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของ
ประเทศไทยมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากค่่าปกติิ (รููปที่่� ๒.๖๑) (กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา, ๒๕๖๔ก)
รููปที่่� ๒.๖๐ อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายเดืือนและรวมทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๕

อุณหภูมิเฉลี่ยทีต่ างจากคาปกติ
(องศาเซลเซียส)

๒.๐

๑.๙

๑.๘

๑.๕
๑.๐
๐.๕

๐.๔
๐.๘

๑.๑
๐.๖

๐.๗

๐.๖

๑.๐

๐.๙

๐.๗

๐.๐
-๐.๕

-๐.๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สูงกวาคาปกติ
ตํ่ากวาคาปกติ

หมายเหตุุ: - ค่่าปกติิ คืือ ค่่าเฉลี่่�ยของข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยาในคาบ ๓๐ ปีี ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓ มีีค่่าเท่่ากัับ  ๒๗.๑ °C
ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (๒๕๖๔ก)
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ทั้งป

รููปที่่� ๒.๖๑ อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๑.๒
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปที่ตางจากคาปกติ
(องศาเซลเซียส)

๑.๐
๐.๘

๐.๘

๐.๗

๐.๖
๐.๔

๐.๓

๑.๐

๐.๙

๐.๔

๐.๔

๐.๙

๐.๔

๐.๒
๐.๐
-๐.๒
-๐.๔

-๐.๒
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ป (พ.ศ.)
สูงกวาคาปกติ
ตํ่ากวาคาปกติ

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

หมายเหตุุ: - ค่่าปกติิ คืือ ค่่าเฉลี่่�ยของข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยาในคาบ ๓๐ ปีี ระหว่่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓ มีีค่่าเท่่ากัับ  ๒๗.๑ °C
ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (๒๕๖๔ก)

๑.๒) ปริิมาณฝนเฉลี่่�ย
ประเทศไทยมีีปริิมาณฝนเฉลี่่�ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่่ากัับ  ๑,๕๒๗.๓ มิิลลิิเมตร โดยมีีปริิมาณต่ำำ��กว่่า
ค่่าปกติิคิดิ เป็็นร้้อยละ ๔ (ค่่าปกติิคาบ ๓๐ ปีี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓ เท่่ากัับ  ๑,๕๘๗.๗ มิิลลิิเมตร) เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่่�มีีปริิมาณฝนเฉลี่่�ย ๑,๓๔๓.๔ มิิลลิิเมตร ปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยรายเดืือนส่่วนใหญ่่ต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ของประเทศ
ปริิมาณฝนรายปีีต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ โดยมีีเฉพาะภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันออกและภาคใต้้ฝั่่�งตะวัันตกเท่่านั้้�นที่่�ปริิมาณฝนรายปีีสููงกว่่า
ค่่าปกติิ (รููปที่่� ๒.๖๒) (กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา, ๒๕๖๔ข)

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนเเละรายปที่ตา งจากคาปกติ
(มิลลิเมตร)

รููปที่่� ๒.๖๒ ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยรายเดืือนและรวมทั้้�งปีีของประเทศไทยที่่�ต่่างจากค่่าปกติิ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘๐.๐๐
๕๘.๒๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐

๒.๔๐

๐.๐๐

-๘๐.๐๐

๖.๕๐
-๐.๒๐

-๑๐.๑๐
-๒๐.๐๐ -๑๑.๓๐
-๑๙.๒๐
-๔๐.๐๐
-๖๐.๐๐

๖.๙๐

๒๒.๖๐

-๑๖.๕๐

-๓๓.๙๐

-๖๐.๔๐
-๖๖.๐๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป
สูงกวาคาปกติ

ตํ่ากวาคาปกติ

ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา (๒๕๖๔ข)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑.๓) ระดัับน้ำำ�� ทะเลสััมพััทธ์์
ประเทศไทยมีีค่่ าเฉลี่่� ย ระดัั บน้ำำ�� ทะเลสัั มพััท ธ์์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่่� ตรวจวัั ด  ณ สถานีีเกาะหลัั ก
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ สููงกว่่าระดัับทะเลปานกลาง๒๔ ๐.๑๙ เมตร ซึ่่�งสููงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย และมีีค่่าเฉลี่่�ย
ระดัั บน้ำำ�� ทะเลสัั มพัั ท ธ์์ ที่่� ตร วจวัั ด  ณ สถานีีเกาะตะเภาน้้ อ ย จัั ง หวัั ดภูู เ ก็็ ต ต่ำำ�� กว่่ า ระดัั บ ทะเลปานกลาง ๐.๐๗ เมตร
ซึ่่� ง สูู ง กว่่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็ ก น้้ อ ย ทั้้� ง นี้้� เ มื่่� อ พิิ จ ารณาในช่่ ว ง ๑๐ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา พบว่่ า  ค่่ า เฉลี่่� ย ระดัั บน้ำำ�� ทะเลสัั มพัั ท ธ์์
ทั้้�งที่่สถ
� านีีเกาะหลััก จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ และสถานีีเกาะตะเภาน้้อย จัังหวััดภูเู ก็็ต มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อย (รููปที่่� ๒.๖๑)
(กรมอุุทกศาสตร์์, ๒๕๖๔)
รููปที่่� ๒.๖๓ ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ�� ทะเลสััมพััทธ์์ ณ สถานีีตรวจวััด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

ระดับนํา้ ทะเล (เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)

๐.๕
๐.๔
๐.๓
๐.๒

๐.๑๗

๐.๑๔

๐.๑๗

๐.๑๘

๐.๑๖

๐.๑๗

-๐.๑๒ -๐.๐๖

-๐.๑๐ -๐.๐๘

-๐.๑๔

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ป (พ.ศ.)

๒๕๖๐

๒๕๖๒

๐.๑๔

๐.๑๒

-๐.๑๓

๐.๑๔

๐.๑๙

๐.๑
๐.๐
-๐.๑
-๐.๒

-๐.๑๒

-๐.๑๔

-๐.๐๙

-๐.๐๗

-๐.๓
-๐.๔
-๐.๕

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๒๕๕๗

สถานีวัดระดับนํ้าเกาะตะเภานอย จ.ภูเก็ต

๒๕๖๑

๒๕๖๓

สถานีวัดระดับนํ้าเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ

หมายเหตุุ: ความสููงคิิดจากระดัับทะเลปานกลาง
ที่่�มา: กรมอุุทกศาสตร์์ (๒๕๖๔)

๑.๔) การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ประเทศไทยมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่่ากัับ ๓๕๔.๓๖ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า โดยภาคพลัังงานมีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่�สุุด  ๒๕๓.๙๐ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๑.๖๕ จากการผลิิตไฟฟ้้าหรืือความร้้อน การคมนาคมขนส่่ง อุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง และอื่่�นๆ ตามลำำ�ดัับ
รองลงมาคืือภาคเกษตรมีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ๕๒.๑๖ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า คิิดเป็็นร้้อยละ
๑๔.๗๒ จากการปลููกข้้าว ระบบการย่่อยอาหารของสััตว์์ จากดิินเกษตร และอื่่น� ๆ ตามลำำ�ดับ 
ั ภาคกระบวนการอุุตสาหกรรม
และการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ๓๑.๕๓ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า คิิดเป็็นร้้อยละ ๘.๙๐
๒๔

ระดัับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หมายถึึง ค่าเฉลี่่�ยของระดัับน้ำำ��ทะเล ซึ่่�งคํํานวณไดจากผลของการตรวจระดัับน้ำำ��ทะเลขึ้้�นลงใน
ที่่�ใดที่่�หนึ่่�ง ที่่�ไดบัันทึึกติิดตอกัันไว้เปนระยะเวลานาน ในประเทศไทยมีีการหาค่าเฉลี่่�ยของระดัับนํ้้�าทะเลจากผลการบัันทึึกระดัับนํ้้�าขึ้้�นและ
นํ้้�าลงที่่�เกาะหลััก ซึ่่�งเปนเกาะขนาดเล็็กตั้้�งอยูู่ในอ่าวไทยที่่�ชายฝั�งจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ (สํํานัักงานราชบััณฑิิตยสภา, ๒๕๕๐)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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จากกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์แร่่ กลุ่่�มเคมีี และกลุ่่�มอื่่�นๆ ตามลำำ�ดัับ  และภาคของเสีียมีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยที่่�สุุด 
๑๖.๗๗ ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า คิิดเป็็นร้้อยละ ๔.๗๓ จากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และการจััดการขยะ อย่่างไรก็็ตาม 
เมื่่อ� รวมปริิมาณการปล่่อยและดููดกลัับก๊า๊ ซเรืือนกระจกจากภาคป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ พบว่่า ประเทศไทยมีีปริิมาณ
การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกสุุ ท ธิิ ๒๖๓.๒๒ ล้้ า นตัั น คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ เ ทีียบเท่่ า เมื่่� อ พิิ จ ารณาข้้ อ มูู ล ย้้ อ นหลัั ง ตั้้� ง แต่่
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๙ พบว่่า ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ (รวมภาคป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน) พบว่่า ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
ประเทศเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย (รููปที่่� ๒.๖๔) (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning,
2020)
รููปที่่� ๒.๖๔ ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทยจำำ�แนกตามภาคส่่วน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๙

ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐
-๑๐๐
-๒๐๐
๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ป (พ.ศ)

ภาคพลังงาน

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเเละการใชผลิตภัณฑ

ภาคเกษตร

ภาคปาไมเเละการใชประโยชนที่ดิน (LULUCF)

ภาคของเสีย

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ (รวม LULUCF)

ที่่�มา: Off ice of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2020)

สำำ�หรัับภาคพลัังงาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ๑๑๓.๒ ล้้านตััน ลดลงร้้อยละ
๑๐.๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยลดลงในทุุกภาคเศรษฐกิิจที่่มี� กี ารใช้้ไฟฟ้้า ได้้แก่่ ภาคการผลิิตไฟฟ้้า ภาคขนส่่ง ภาคอุุตสาหกรรม 
และภาคเศรษฐกิิจอื่่�นๆ โดยมีีสััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศเท่่ากัับ  ๒๑.๘๕
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อล้้านบาท ลดลงร้้อยละ ๔.๗๖ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีีสััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เท่่ากัับ  ๓.๓๗ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อคน ลดลงร้้อยละ ๑๐.๕ จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน,
๒๕๖๔)
๒) ภััยพิิบัติั ิจากธรรมชาติิ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุุการณ์์ธรณีีพิิบััติิภััยเกิิดขึ้้�นในประเทศไทย จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๓๒ ครั้้�ง เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่่เ� กิิดขึ้้น� จำำ�นวน ๓๑ ครั้้ง� แบ่่งเป็็นดิินถล่่ม  ๑ เหตุุการณ์์ ดิินไหล ๔ เหตุุการณ์์ หินิ ร่่วง ๑ เหตุุการณ์์ รอยแยก ๑ เหตุุการณ์์
หลุุมยุุบ  ๙ เหตุุการณ์์ แผ่่นดิินไหว ๑๒ เหตุุการณ์์ และบ่่อน้ำำ��ทรุุดตััว ๔ เหตุุการณ์์ (ตารางที่่� ๒.๓๖) (กรมทรััพยากรธรณีี,
๒๕๖๔)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ตารางที่่� ๒.๓๖ เหตุุภััยพิิบััติิธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ปีี
(พ.ศ.)

ดิินถล่่ม

ดิินไหล

หิินร่่วง

รอยแยก

ถนน
ทรุุดตััว

หลุุมยุุบ

หน่่วย: ครั้้�ง

แผ่่นดิิน
ไหว

บ่่อน้ำำ��
ทรุุดตััว

รวม

๒๕๕๔

๑๕

๑๐๖

๔

๑๔

๑๓

๑

๑

- ๑๕๔

๒๕๕๕

๔

๓๙

-

๙

๗

๑๑

๕

-

๗๕

๒๕๕๖

๔

๑๐

๕

-

๖

๓

๒

-

๓๐

๒๕๕๗

๕

๑๔

๒

๒

-

๑

๒

-

๒๖

๒๕๕๘

๔

๑๓

๔

๕

๕

๒

๗

-

๔๐

๒๕๕๙

๑

๑๗

๖

๘

๘

๕

-

-

๔๕

๒๕๖๐

๒

๒๗

๔

๑

๘

-

๑๐๖

๒๕๖๑

๓

๒๗

๒

๑

๑

๔

๑๕

-

๕๓

๒๕๖๒

๑

๙

-

-

๘

๑

๑๑

๑

๓๑

๒๕๖๓

๑

๔

๑

๑

๙

-

๑๒

๔

๓๒

- ๑๔๘

ที่่�มา: กรมทรััพยากรธรณีี (๒๕๖๔)

ภััยธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
๒.๑) ดิินไหลและดิินถล่่ม
เหตุุการณ์์ดินิ ไหลเกิิดขึ้้น� ๔ พื้้�นที่่� ใน ๓ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ๒ พื้้�นที่่ อุ
� ตร
ุ ดิิตถ์์ ๑ พื้้�นที่่�
และระนอง ๑ พื้้�นที่่� และดิินถล่่ม  ๑ พื้้�นที่่� ใน ๑ จัังหวััด คืือ จัังหวััดเชีียงราย (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๒) แผ่่นดิินไหว
เหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหวเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยเกิิดขึ้้�น ๑๒ เหตุุการณ์์ ใน ๗ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ๕ พื้้�นที่่� เชีียงราย ๑ พื้้�นที่่� ลำ�ป
ำ าง ๑ พื้้�นที่่� น่่าน ๑ พื้้�นที่่� แม่่ฮ่่องสอน ๑ พื้้�นที่่� ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ๑ พื้้�นที่่� และเลย
๒ พื้้�นที่่� (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๓) หลุุมยุุบและบ่่อน้ำ�ำ� ทรุุดตััว
เหตุุการณ์์หลุุมยุบุ เกิิดขึ้้น� ๙ พื้้�นที่่� ใน ๘ จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดน่า่ น ๒ พื้้�นที่่ ลำ
� ำ�พูนู ๑ พื้้�นที่่ พิ
� ษิ ณุุโลก
๑ พื้้�นที่่ พิ
� จิิ ตร 
ิ ๑ พื้้�นที่่� กระบี่่� ๑ พื้้�นที่่� นครศรีีธรรมราช ๑ พื้้�นที่่ พั
� งั งา ๑ พื้้�นที่่� และเลย ๑ พื้้�นที่่� และบ่่อน้ำำ��ทรุุดตัวั ๔ พื้้�นที่่�
ใน ๓ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดน่่าน ๑ พื้้�นที่่� ตรััง ๒ พื้้�นที่่� และลำำ�พููน ๑ พื้้�นที่่� (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๔) วาตภััย
สถานการณ์์วาตภััย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีพื้้น� ที่่ปร
� ะสบภััยรวม ๗๗ จัังหวััด ๗๓๓ อำำ�เภอ ๓,๐๒๕ ตำำ�บล
๑๙,๔๒๖ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน ราษฎรประสบภััย ๒๙๓,๔๔๙ คน ๑๓๑,๖๔๗ ครััวเรืือน เสีียชีีวิิต  ๒๔ ราย คิิดเป็็นมููลค่่า
ความเสีียหาย ๗๖,๓๘๖,๕๒๑ บาท ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีมููลค่่าความเสีียหาย ๑๓๐,๐๘๗,๘๘๓ บาท (กรมป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (มกราคม - มิิถุุนายน) มีีพื้้�นที่่�ประสบภััย จำำ�นวน ๗๕ จัังหวััด  ๗๐๗ อำำ�เภอ
๓,๕๒๒ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๑๓,๗๕๘ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน และกรุุงเทพมหานคร ๕ เขต จำำ�นวนบ้้านเรืือนที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหาย
จำำ�นวน ๘๑,๗๐๒ หลััง ผู้้�เสีียชีีวิิต จำำ�นวน ๒๖ คน ผู้้�บาดเจ็็บ จำำ�นวน ๔๘ คน และผู้้�สููญหาย จำำ�นวน ๒ คน คอกสััตว์์/
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โรงเรืือน/บ่่อปลา/บ่่อกุ้้�ง จำำ�นวน ๕,๐๕๓ แห่่ง สาธารณประโยชน์์ (ถนน/สะพาน/โรงเรีียน ฯลฯ) จำำ�นวน ๑,๒๓๓ แห่่ง
และพื้้�นที่่�การเกษตรเสีียหาย จำำ�นวน ๔๖,๐๔๑ ไร่่ (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๕) อุุทกภััยและภััยแล้้ง
สำำ� หรัั บสถ านการณ์์ อุุ ท กภัั ย ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีีจัั ง หวัั ดที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเสีียหายรวม ๖๕ จัั ง หวัั ด 
ราษฎรประสบภััย ๓,๑๓๒,๙๓๑ ราย ๑,๑๙๘,๙๓๔ ครััวเรืือน เสีียชีีวิิต  ๓๒ ราย พื้้�นที่่�การเกษตรเสีียหาย ๑,๗๖๒,๕๔๖ ไร่่
คิิดเป็็นมููลค่่าความเสีียหาย ๒๒๓,๐๐๓,๐๐๒ บาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่มี� ีมููลค่่าความเสีียหาย ๑๗๙,๔๒๔,๒๗๑ บาท
ส่่วนสถานการณ์์ภัยั แล้้ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีจัังหวััดที่ไ่� ด้้รับั ความเสีียหาย ๓๒ จัังหวััด ราษฎรประสบภััย ๑,๔๓๔,๖๓๕
ราย ๖๔๓,๐๗๘ ครััวเรืือน พื้้�นที่่�การเกษตรเสีียหาย ๒,๓๓๒,๓๗๖ ไร่่ คิิดเป็็นมููลค่่าความเสีียหาย ๒๓๗,๕๕๘,๘๖๑ บาท
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�มีีมููลค่่าความเสีียหาย ๗๙๖,๖๗๘,๓๑๖ บาท (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
สำำ�หรัับ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มกราคม - มิิถุนุ ายน) สถานการณ์์อุทุ กภััย มีีพื้้น� ที่่ปร
� ะสบภััย จำำ�นวน ๒๗ จัังหวััด
๑๐๑ อำำ�เภอ ๒๗๑ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๑,๐๒๘ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน บ้้านเรืือนที่่�ได้้รัับความเสีียหาย จำำ�นวน ๒,๘๕๗ หลััง
ผู้้�เสีียชีีวิิต จำำ�นวน ๓ คน ผู้้�บาดเจ็็บ จำำ�นวน ๒ คน คอกสััตว์/์ โรงเรืือน/บ่่อปลา/บ่่อกุ้้�ง จำำ�นวน ๔๑๒ แห่่ง สาธารณประโยชน์์
(ถนน/สะพาน/โรงเรีียน ฯลฯ) จำำ�นวน ๔๐๗ แห่่ง และพื้้�นที่่�การเกษตรเสีียหาย จำำ�นวน ๒๑,๗๑๑ ไร่่ ส่่วนสถานการณ์์
ภััยแล้้ง มีีพื้้น� ที่่ปร
� ะสบภััย จำำ�นวน ๒ จัังหวััด  ๒ อำำ�เภอ ๒ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๙ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน (กรมป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๖) ภััยธรรมชาติิอื่่�นๆ
ดิินโคลนถล่่ม  มีีพื้้น� ที่่ปร
� ะสบภััย จำำ�นวน ๙ จัังหวััด  ๙ อำำ�เภอ ๙ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๑๒ หมู่่�บ้้าน/
ชุุ มช น จำำ� นวนบ้้ า นเรืื อ นที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเสีียหาย จำำ� นวน ๗ หลัั ง คอกสัั ตว์์ / โรงเรืื อ น/บ่่ อ ปลา/บ่่ อ กุ้้�ง จำำ� นวน ๑ แห่่ ง
สาธารณประโยชน์์ (ถนน/สะพาน/โรงเรีียน ฯลฯ) จำำ�นวน ๒ แห่่ง และพื้้�นที่่ก� ารเกษตรเสีียหาย จำำ�นวน ๙๐ ไร่่ โรคระบาดสััตว์์
(ลััมปีีสกิิน) มีีพื้้�นที่่�ประสบภััย จำำ�นวน ๓๑ จัังหวััด  ๒๖๘ อำำ�เภอ ๒,๐๗๙ ตำำ�บล/เทศบาล และ ๒๑,๓๓๒ หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน
และอัั ค คีีภัั ย  พื้้� น ที่่� ปร ะสบภัั ย  จำำ� นวน ๖๘ จัั ง หวัั ด  ๓๙๓ อำำ� เภอ ๗๗๙ ตำำ�บ ล/เทศบาล ๙๔๕ หมู่่�บ้้ า น/ชุุ มช น และ
กรุุงเทพมหานคร ๒๕ เขต บ้้านเรืือนที่่ไ� ด้้รับั ความเสีียหาย จำำ�นวน ๑,๐๐๓ หลััง ผู้้�เสีียชีีวิิต จำำ�นวน ๑๗ คน ผู้้�บาดเจ็็บ จำำ�นวน
๗๑ คน โรงงาน/โรงเรืือน/สถานที่่ร� าชการ/วััด จำำ�นวน ๑๘๕ แห่่ง และพื้้�นที่่ก� ารเกษตรเสีียหาย จำำ�นวน ๗๑๘ ไร่่ (กรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๑๑.๒ ผลกระทบ
๑) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
จากรายงานการศึึกษาดััชนีีความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Risk Index: CRI)
ของสถาบััน German Watch ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยถููกจััดให้้อยู่่�ในอัันดัับ  ๘ ของประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�สุุด
ในโลกที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในระยะยาว (The Long - Term Climate Risk Index) โดย
ผลกระทบสำำ�คัญ
ั ที่่ปร
� ะเทศไทยได้้รับ ปร
ั ะกอบด้้วย อุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ที่่มี� แี นวโน้้มเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ฤดููกาลที่่แ� ปรปรวนและ
ความผัันผวนของสภาพอากาศที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น และปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในฤดููน้ำำ��หลากและน้้อยลงในฤดููแล้้ง ซึ่่�ง
ผลกระทบเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้ประเทศไทยตกอยู่่�ในสถานการณ์์ความเสี่่�ยงทั้้�งจากอุุทกภััยและภััยแล้้งที่่�มีีความถี่่�เพิ่่�มขึ้้�นและ
ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น การกััดเซาะชายฝั่่�ง น้ำำ��ทะเลหนุุนสููง น้ำำ��เค็็มรุุกเข้้ามาในแหล่่งน้ำำ��จืืดในแผ่่นดิิน รวมทั้้�งคลื่่�นความร้้อน
ที่่�มีีความรุุนแรงและระยะเวลายาวนานขึ้้�น ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวส่่งผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมใน ๖ สาขา ได้้แก่่ การจััดการน้ำำ��  การเกษตรและความมั่่�นคงทางอาหาร สาธารณสุุข ท่่องเที่่�ยว
การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ และการตั้้�งถิ่่�นฐานและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลกระทบเหล่่านี้้�จะเป็็น
เงื่่�อนไขใหม่่ของการพััฒนาประเทศให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ในอนาคต (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔) ดัังนี้้�
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๑.๑) ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหารและระบบการผลิิต
การเปลี่่� ยนแปลงสภาพภูู มิิอากาศส่่ งผลกระทบหลัั กต่่ อปริิ ม าณอาหารในหลายภูู มิิภาคทั่่� วโลก
ระบบการผลิิตอาหารถููกคุุกคามผ่่านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในรููปแบบของดิินเค็็ม ภัยั แล้้ง และอััคคีีภััย นอกจากนี้้�
ยัังส่่งผลกระทบต่่อระบบการผลิิตทางประมงทั้้�งในน้ำำ��จืืดและในมหาสมุุทร ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศได้้กระทบ
ต่่ อ การขยายพัั น ธุ์์�ของสัั ตว์์ น้ำำ�� และการจัั บป ลาในทะเลเป็็ น อย่่ า งมาก การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศไม่่ เ พีียงแต่่
เพิ่่�มอััตราการขยายพัันธุ์์�ของแมลงศััตรููพืืชและโรคภััยต่่างๆ แต่่ยัังกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหาร (Food Security)
การเข้้ า ถึึ ง อาหาร (Food Access) การใช้้ ปร ะโยชน์์ (Utilization) และความเสถีียรของราคา (Price Stability)
หากไม่่ มีี ก ารปรัั บตัั ว ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ อุุ ณ หภูู มิิ เ ฉลี่่� ย อาจสูู ง ขึ้้� น ประมาณ ๑ องศาเซลเซีียส เมื่่� อ
เทีียบกัับยุุคก่่อนอุุตสาหกรรม (Pre-Industrial) ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อผลผลิิตทางการเกษตร (ธััญพืืช ข้้าว และ
ข้้าวโพด) ในภููมิภิ าคเขตร้้อน (Tropical Regions) และภููมิภิ าคที่่อ� ยู่่�ระหว่่างเขตหนาวและเขตอบอุ่่�น (Temperate Regions)
ในขณะที่่�การคาดการณ์์ความต้้องการทางอาหารเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ ๑๔ ต่่อทศวรรษจนถึึง พ.ศ. ๒๕๙๓ ในระหว่่าง พ.ศ.
๒๕๗๓ - ๒๕๘๒ มีีการคาดการณ์์ว่า่ ผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจะทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรเฉลี่่ย� ลดลง
ร้้อยละ ๐ - ๒ ต่่อทศวรรษไปเรื่่อ� ยๆ จนสิ้้น� ศตวรรษนี้้� และหลััง พ.ศ. ๒๕๙๓ ผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
จะทวีีความรุุนแรงและมีีความถี่่�มากขึ้้�น (United Nations 2014 อ้้างถึึงในสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๒) ผลกระทบต่่อป่่าไม้้และระบบนิิเวศ
ป่่าไม้้มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาเสถีียรภาพในธรรมชาติิและระบบนิิเวศอย่่างมาก การเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศในปััจจุุบัันส่่งผลกระทบอย่่างยิ่่�งต่่อระบบนิิเวศทั้้�งระบบ การคาดการณ์์ใน ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓)
แสดงให้้เห็็นว่่าป่่าไม้้และระบบนิิเวศของโลกจะปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์มากกว่่าที่่�จะสามารถจะดููดซัับได้้ ระดัับก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอื่่�นๆ ส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่อป่่าไม้้ที่่�เสื่่�อมโทรมลงและการสููญพัันธ์์ของสิ่่�งมีีชีีวิิตนานาชนิิด  ยกตััวอย่่างเช่่น การคาดการณ์์ในผืืนป่่าแอมะซอน ระบุุว่่า
ร้้อยละ ๔๓ ของตััวแทนสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�ง ๑๙๓ ชนิิด  จะสููญพัันธ์์ลง ใน พ.ศ. ๒๖๓๘ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศส่่ง
ผลกระทบโดยตรงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อยู่่�ของสััตว์์และพรรณพืืชทุุกชนิิด สภาวะโลกร้้อนส่่งผลต่่ออััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ไฟป่่า ผลผลิิตในพืืชตกต่ำำ��ลง ภาวะภััยแล้้ง พายุุ ไฟป่่า การแพร่่กระจายของแมลงอย่่างรวดเร็็ว และส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ
ที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�คนนัับล้้าน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�มีีรายได้้น้้อย (UNEP 2009 อ้้างถึึงในสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๓) ผลกระทบต่่อทรััพยากรน้ำำ��
คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (Intergovernmental Panel
on Climate Change: IPCC) คาดการณ์์ว่่า สััตว์์น้ำำ��ในทะเลจะเกิิดการอพยพย้้ายถิ่่�น และการแพร่่กระจายเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงการลดลงของความหลากหลายทางชีีวภาพทางทะเลในหลายภููมิิภาคที่่�อ่่อนไหว ใน พ.ศ. ๒๖๔๓
จากการสัังเกตการณ์์ทางด้้านการเปลี่่�ยนสภาพภููมิิอากาศ ระบบน้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�นจะส่่งผลต่่อระบบชายฝั่่�งและที่่�ราบลุ่่�ม
ที่่� มีีพื้้� น ที่่� ต่ำำ�� กว่่ า ระดัั บน้ำำ�� ทะเล มีี โ อกาสที่่� จ ะจมลงจากน้ำำ��ท่่ ว มและผุุ ก ร่่ อ นในศตวรรษที่่� ๒๑ และหลัั ง จากนั้้� น
ความเสี่่� ย งจากชายฝั่่� ง อาจจะส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ขนาดการเจริิ ญ เติิ บ โตของประชากร การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และ
ความเป็็ น เมืื อ ง ซึ่่� ง ผลกระทบเหล่่ า นี้้� เ ป็็ น ความกดดัั น ของกลุ่่�มประชากรที่่� อ ยู่่�อาศัั ย บริิ เวณชายฝั่่� ง การประมงและ
การท่่ อ งเที่่� ย วอาจได้้ รัั บ ผลกระทบจากปัั จ จัั ย การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและปัั จ จัั ย อื่่� น ๆ และผลกระทบจาก
แนวปะการัังส่่งผลต่่อการผุุกร่่อนของที่่�อยู่่�อาศััยของอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��  การเพิ่่�มขึ้้�นของน้ำำ��ท่่วมตามบริิเวณแนวชายฝั่่�งจากคลื่่�น
และพายุุ และการเสื่่�อมลงของสภาพแวดล้้อมโดยรอบ ความเสีียหายอย่่างมากเหล่่านี้้�อาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อประเทศ
ที่่�อยู่่�ต่ำำ��กว่่าระดัับน้ำำ��ทะเลและหมู่่�เกาะทั้้�งหลาย (IPCC 2014 อ้้างถึึงในสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

๑.๔) ผลกระทบต่่อสุุขภาพ
IPCC คาดการณ์์ว่า่  ตลอดศตวรรษที่่� ๒๑ จะมีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของโรคภััยไข้้เจ็็บในรููปแบบใหม่่ๆ ที่่ไ� ม่่เคย
เกิิดขึ้้น� มาก่่อนในหลายภููมิภิ าค โดยเฉพาะในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาและมีีรายได้้น้อ้ ย ซึ่ง่� เป็็นผลพวงจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชััดคืือ โรคภััยที่่�เกิิดจากคลื่่�นความร้้อนที่่�ทวีีคููณความรุุนแรงหรืือปรากฏการณ์์เกาะความร้้อน
(Urban Heat Island: UHI) โดยเฉพาะในเขตเมืือง การเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�คนที่่�ขาดสารอาหารอัันเนื่่�องมาจากผลผลิิตทาง
อาหารลดลงในประเทศที่่�ยากจน ความเสี่่�ยงในการสููญเสีียความสามารถในการทำำ�งาน และผลิิตภาพของแรงงานลดลง
ในกลุ่่�มประชากรเสี่่�ยง (Vulnerable Population) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงแรกสุุดด้้านสุุขอนามััยที่่�เห็็นได้้ชััดอาจมา
จากการเปลี่่�ยนแปลงพิิกััดด้้านภููมิิศาสตร์์และฤดููกาลของเชื้้�อโรคติิดต่่อ รวมถึึงเชื้้�อที่่�ต้้องใช้้พาหะนำำ�โรค เช่่น มาลาเรีีย
ไข้้เลืือดออก หรืือโรคติิดเชื้้�อจากอาหารหรืือท้้องร่่วง (Salmonellosis) ซึ่่�งจะเห็็นได้้ชััดที่่�สุุดในช่่วงเดืือนที่่�มีีอากาศร้้อน
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบต่่อสุุขอนามััยของมนุุษย์์บางผลกระทบมีีประโยชน์์ต่่อสุุขอนามััยของคน เช่่น ฤดููหนาวที่่�ไม่่หนาวจััด
จะช่่วยลดการเสีียชีีวิิตในช่่วงที่่�หนาวสุุดในประเทศแถบอบอุ่่�น ในขณะเดีียวกััน อุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�นในเขตร้้อนอาจลดอััตรา
การรอดของประชากรยุุงที่่เ� ป็็นพาหะของเชื้้อ� โรคได้้ อย่่างไรก็็ตาม นัักวิิทยาศาสตร์์พิจิ ารณาว่่าในภาพรวมแล้้ว ผลกระทบด้้าน
สุุขอนามััยส่่วนใหญ่่อัันเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศยัังคงมีีผลเสีียมากกว่่า (IPCC 2014 อ้้างถึึงในสำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
นอกจากนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศยัังมีีส่่วนทำำ�ให้้ปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 มีีความรุุนแรง
มากขึ้้�น อัันเนื่่�องจากสภาพอากาศที่่�แห้้งกว่่าปกติิและมีีระยะเวลาที่่�ยาวนานมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพของ
มนุุษย์์ เช่่น ระบบทางเดิินหายใจ ระบบผิิวหนััง และดวงตา เป็็นต้้น (สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๒) ภััยพิิบัติั ิจากธรรมชาติิ
ธรณีีพิิบััติิภััย (Geohazards) เป็็นภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิประเภทหนึ่่�งที่่�เกิิดจากกระบวนการทางธรณีีวิิทยา
อาทิิ แผ่่นดิินไหว ดิินถล่่ม  หลุุมยุบ 
ุ และสึึนามิิ ในหลายเหตุุการณ์์ธรณีีพิิบัติั ภัิ ยั เกิิดกระบวนการต่่อเนื่่�องแบบลููกโซ่่จากภััยหนึ่่�ง
ไปสู่่�อีีกภััยหนึ่่�ง เช่่น แผ่่นดิินไหวใต้้ทะเล อาจนำำ�ไปสู่่�การเกิิดสึึนามิิ หรืือเหตุุการณ์์สึึนามิิอาจเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดการกััดเซาะ
ชายฝั่่�งตามมา ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินเป็็นอัันมาก เป็็นต้้น (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔) สำำ�หรัับ
อุุทกภััย ภััยแล้้ง และวาตภััย เป็็นภััยที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายในวงกว้้าง
๒.๑๑.๓ การดำำ�เนิินงาน
๑) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
๑.๑) ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ ใน ๓ สาขาหลััก ได้้แก่่
สาขาพลัังงาน สาขาคมนาคมขนส่่ง สาขากระบวนการทางอุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภััณฑ์์และสาขาการจััดการของเสีีย
เพื่่�อจััดทำำ�ระบบติิดตามประเมิินผลในรููปแบบ Web - based โมบายแอปพลิิเคชััน (Moblie Application) และสื่่�อวีีดิิทััศน์์
เพื่่�อเผยแพร่่ประชาสััมพันั ธ์์ข้อ้ มููลการดำำ�เนิินงานด้้านการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อม
๑.๒) พััฒนาระบบฐานข้้อมููลความเสี่่ย� งเชิิงพื้้�นที่่จ� ากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศเพื่่�อจััดทำำ�และเผยแพร่่
ระบบฐานข้้อมููลความเสี่่ย� งเชิิงพื้้�นที่่จ� ากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของประเทศที่่ทุ� กุ ภาคส่่วนสามารถเข้้าถึึงและใช้้งาน
ได้้ และประเทศไทยจะมีีระบบฐานข้้อมููลความเสี่่ย� งเชิิงพื้้�นที่่ต่� อ่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศโดยเป็็นฐานข้้อมููลกลางของ
ประเทศจะเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการปรัับตััวต่่อผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศในรายสาขาหรืือในเชิิงพื้้น� ที่่ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
๑.๓) จััดทำ�ร
ำ ะบบสารสนเทศฐานข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจเชิิงนโยบายสำำ�หรัับความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลโครงการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศภายใต้้
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ และบทวิิเคราะห์์แนวโน้้มการให้้การสนัับสนุนุ จากต่่างประเทศ รวมถึึงจััดทำำ�รายงานข้้อเสนอแนะ
และแนวทางการดำำ�เนิินโครงการความร่่วมมืือระหว่่างประเทศด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในอนาคต เพื่่�อประกอบ
การกำำ�หนดท่่าทีีและแนวทางการเจรจาความร่่วมมืือของประเทศไทยในกรอบทวิิภาคีีและพหุุภาคีีด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑.๔) จัั ดกิิ จ กรรม “เปลี่่� ย นเรา เปลี่่� ย นโลก...WE CHANGE Climate Change” ร่่ ว มกัั บ องค์์ ก ร
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมััน จััดกิจิ กรรมประชาสััมพันั ธ์์และเผยแพร่่การดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศของประเทศไทย กล่่าวปาฐกถาพิิเศษ เรื่่�อง Climate Change and Partnership for Action “การใช้้ชีีวิิตกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ Climate Actions in Your Daily Life” เพื่่�อสะท้้อนแนวคิิดและมุุมมองที่่�หลากหลาย
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิอากาศ และหััวข้้อ “การงานอาชีีพที่่�มีีส่่วนช่่วยเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
Working and Living Inspired by Climate Change” เพื่่�อแบ่่งปัันแนวคิิดการทำำ�งานและการใช้้ชีีวิิตที่ค่� วบคู่่�ไปกัับการใส่่ใจ
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
๑.๕) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� หมาะสมของประเทศ ในอุุตสาหกรรม
เครื่่�องปรัับอากาศและเครื่่�องทำำ�ความเย็็น (Thai RAC NAMA) เพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานสููง และสารทำำ�ความเย็็นธรรมชาติิที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยไม่่ทำำ�ลายชั้้�นโอโซน ช่่วยลดภาวะโลกร้้อน และ
ประหยััดพลัังงานใน ๔ กลุ่่�มอุุปกรณ์์ ได้้แก่่ เครื่่�องปรัับอากาศ ตู้้�เย็็น ตู้้�แช่่ และเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็น โดยใช้้มาตรการจููงใจทาง
การเงิิน และการอบรมการจััดการใช้้สารทำำ�ความเย็็นที่่�ติิดไฟได้้อย่่างปลอดภััย
๑.๖) สนัับสนุุนการเตรีียมความพร้้อมในการดำำ�เนิินงานของกองทุุนภููมิิอากาศสีีเขีียว (Green Climate
Fund Readiness Programme) ในประเทศไทย เพื่่�อให้้ประเทศไทยสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของกองทุุนภููมิิอากาศ
สีีเขีียว (Green Climate Fund: GCF) โดยดำำ�เนิินการ ๖ โครงการ ได้้แก่่ (๑) โครงการ GCF Readiness and Preparatory
Support for Thailand (NDA Strengthening) (๒) โครงการ Scaling up Thailand’s climate f inance
readiness (Strategic Frameworks) (๓) โครงการ Advancing Thailand’s Access to GCF (๔) โครงการ Enabling
readiness for up scaling investments in Building Energy Efficiency for achieving NDC goals in Thailand
(๕) โครงการ Strengthening the capacities of the Environmental Fund Division to serve as Thailand’s key
national mechanism for climate finance และ (๖) โครงการ Developing GCF pipeline of projects from
locally - driven climate actions
๑.๗) สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามการมีีส่่วนร่่วมที่่�ประเทศกำำ�หนดด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ภายหลััง ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยการสร้้างความยั่่�งยืืนผ่่านกลไกทางด้้านการเงิินเพื่่�อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในประเทศไทย
(NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand) ดำำ�เนิินงาน
ร่่วมกัับสำำ�นัักงานโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ (United Nation Development Programme: UNDP) เพื่่�อมีีกลไก
ในการปฏิิรููปการเงิินภาครััฐเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีความเข้้มแข็็ง นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุผลลััพธ์์ของเป้้าหมาย
การมีีส่่วนร่่วมที่่�ประเทศกำำ�หนด (Nationally Determined Contribution: NDC) และยกระดัับความเท่่าเทีียมระหว่่าง
เพศ เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชนที่่เ� ข้้มแข็็งและมีกี ารกำำ�หนดนโยบายสร้้างแรงจููงใจต่่อการลงทุุนของภาคเอกชน
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุตามพัันธกิิจของ NDC ประเทศไทย และมีีการพััฒนาศัักยภาพ
ในการสร้้างโอกาสการลงทุุนที่่�เป็็นมิิตรกัับสภาพภููมิิอากาศ พร้้อมทั้้�งจััดการกัับความเสี่่�ยงของผู้้�ลงทุุน รวมถึึงผสมผสานและ
กระตุ้้�นกลไกทางการเงิินเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
๑.๘) จััดทำำ� (ร่่าง) พระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ พ.ศ. .... โดยได้้เสนอร่่างกฎหมาย
ดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศแห่่งชาติิ (พลเอกประวิิตร  วงษ์์สุวุ รรณ รองนายกรััฐมนตรีี 
เป็็นประธานกรรมการ) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการนำำ�เสนอกฎหมายดัังกล่่าวต่่อคณะรััฐมนตรีี ในคราวประชุุมครั้้�งที่่�
๒/๒๕๖๔ เมื่่อ� วัันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๖๔ ทั้้�งนี้้� ที่ปร
่� ะชุุมได้้มีีมติิเห็็นชอบต่่อสาระสำำ�คัญ
ั ของ (ร่่าง) พระราชบััญญััติฯิ และ (ร่่าง)
กรอบหลัักการกฎหมายลำำ�ดัับรองดัังกล่่าว และให้้เสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�การพิิจารณาของคณะรััฐมนตรีีต่่อไป (สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๖๔)
๑.๙) ส่่งเสริิมการลดก๊๊าซเรืือนกระจก ระดัับโครงการ ได้้แก่่ โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T - VER) และระดัับกิิจกรรม 
(Low Emission Support Scheme: LESS) ที่่ส่� ง่ เสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยความสมััครใจ
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น และจัั ง หวัั ดจัั ดทำำ�ข้้ อ มูู ล กิิ จ กรรมที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกและ
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รายงานสถานการณ์์คุณ
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ดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้หน่่วยงานในระดัับพื้้�นที่่�มีีส่่วนร่่วมในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก การบริิหารจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในประเทศและต่่างประเทศ และ
สถิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจกและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศการสร้้างความรัับรู้้�ความเข้้าใจ เรื่่�อง
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศให้้กับทุ
ั กุ ภาคส่่วน รวมทั้้�งเตรีียมความพร้้อมทุุกภาคส่่วนผลกระทบ
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
๑.๑๐) พััฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อส่่งเสริิมและสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคเอกชน
มีีส่่ ว นร่่ ว มในการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก อาทิิ การพัั ฒ นากลไกตลาดคาร์์ บ อน พัั ฒ นาระบบการซื้้� อ ขายสิิ ท ธิิ
ในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจของประเทศไทย (Emission Trading Scheme: ETS) ได้้ดำำ�เนิินงานนำำ�ร่อ่ งระบบซื้้�อขาย
สิิทธิิในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจของประเทศไทย เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมของภาคอุุตสาหกรรมรองรัับระบบ
ดัังกล่่าวแล้้ว และผลัักดัันให้้ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริิษััทที่่�จดทะเบีียน บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์หรืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�อยู่่�
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มีีส่่วนร่่วมในการลดก๊๊าซเรืือน
กระจก และแสดงถึึงเจตนารมณ์์ของบริิษััทที่่�มีีความตระหนัักและใส่่ใจต่่อปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม โดยดำำ�เนิินการประเมิินปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาจากกิิจกรรมขององค์์กร (คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร)
๑.๑๑) ส่่ งเสริิ มการผลิิ ตและการบริิ โ ภคอย่่ า งยั่่� ง ยืื น โดยให้้ ภาคเอกชนผลิิ ตสิิ นค้้ า และบริิ ก ารให้้ ไ ด้้ รัับ
การรัั บรองฉลากคาร์์บอน รองรัั บนโยบายการค้้าระหว่่างประเทศ เช่่น มาตรการ Carbon Border Adjustments
Mechanism (CBAM) ของสหภาพยุุโรปที่่เ� รีียกเก็็บภาษีีจากสิินค้้านำำ�เข้้าที่่มี� ีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนแฝงสููงกว่่าสิินค้้าที่่�
ผลิิตในสหภาพยุุโรป โดยเฉพาะในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่มี� กี ารใช้้พลัังงานในการผลิิตสูงู /มีกี ารปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสููง เป็็นต้้น
รวมทั้้�งสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันที่่�ได้้รัับการยอมรัับเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งในระดัับสากล
รวมทั้้�งส่่งเสริิมกิิจกรรมการชดเชยคาร์์บอน
๑.๑๒) พัั ฒ นาศัั ก ยภาพและองค์์ ค วามรู้้�ทางวิิ ช าการด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ เพื่่�อสร้้าง
ความสามารถในการรัับมือื กัับปัญ
ั หาใหม่่ๆ ระดัับโลกที่่ส่� ง่ ผลกระทบ ครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมายในทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐเอกชน
และประชาชน ผ่่านการจััดฝึึกอบรมภายใต้้หลัักสููตรการเรีียนรู้้�ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�องค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) พััฒนาขึ้้�น เช่่น หลัักสููตรการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศ หลัักสููตรการจััดทำำ�บััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจก หลัักสููตรกลไกการลดก๊๊าซเรืือนกระจก หลัักสููตรการปรัับตัวั ต่่อผลกระทบ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็นต้้น
๑.๑๓) พััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกจากมาตรการของประเทศ โดยพััฒนา
โครงสร้้างการรายงาน วิิธีีการคำำ�นวณ และแนวทางการติิดตามประเมิินผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศตามเจตจำำ�นงการดำำ�เนิินงานลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เหมาะสมของประเทศ (NAMA) โดย
บููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานหลัักภาคพลัังงาน คมนาคมขนส่่ง ภาคการจััดการของเสีียชุุมชน สาขากระบวนการทาง
อุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ภาคการเกษตร และสำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้�ง
การเตรีียมความพร้้อมในการพััฒนาโครงสร้้างการรายงาน วิิธีีการคำำ�นวณ และแนวทางการติิดตามประเมิินผลการลดก๊๊าซเรืือน
กระจกจากมาตรการภายใต้้แผนที่่�นำำ�ทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ (NDC Roadmap) รวมทั้้�งจััดทำำ�ข้้อมููล สถิิติิ
บทวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ในการกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะให้้กัับหน่่วยงานกำำ�หนดนโยบาย หรืือหน่่วยงานกำำ�หนดแผนด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศของประเทศ เช่่น การจััดทำำ�ข้้อมููลต้้นทุุนต่่อหน่่วยการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับนโยบาย/มาตรการของ
ประเทศ เป็็นต้้น (องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน), ๒๕๖๔)
๑.๑๔) การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคป่่าไม้้ โดยสร้้างแรงจููงใจและกระบวนการมีีส่่วนร่่วม 
ระยะที่่� ๒ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม และเสริิมศัักยภาพในเรื่่�องบทบาทของป่่าไม้้ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และ
มีี ค วามสมัั ค รใจในการเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในเบื้้� อ งต้้ น  ด้้ ว ยการผลัั ก ดัั น ให้้ ชุุ มช นร่่ ว มดำำ� เนิิ น การ เพื่่� อ การลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภาคป่่าไม้้ จากการทำำ�ลายป่่า และการทำำ�ให้้ป่่าเสื่่�อมโทรม รวมถึึงเพิ่่�มบทบาทการอนุุรัักษ์์ป่่า
การจััดการป่่าไม้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และการเพิ่่�มการกัักเก็็บคาร์์บอนในพื้้�นที่่ป่� า่ ซึ่ง่� เป็็นการดำำ�เนิินงานภายใต้้อนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิ
รายงานสถานการณ์์คุณ
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ว่่าด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ และผลสััมฤทธิ์์อ� ย่่างเป็็นรููปธรรม โดยกำำ�หนดไว้้เบื้้�องต้้นในเขตพื้้�นที่่รั� บผิ
ั ดช
ิ อบของสำำ�นักั บริิหารพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ จำำ�นวน ๙ พื้้�นที่่� (พื้้�นที่่�สำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� ๒, ๓, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, และ ๑๖ กระจายในแต่่ละ
ภููมิิภาคของประเทศไทย) โดยมีีกิิจกรรมการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การเพิ่่�มการกัักเก็็บคาร์์บอนในพื้้�นที่่�ป่่าและ
การปรัับตััวพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การเสริิมความเข้้มแข็็งในภาคป่่าไม้้เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตาม
พัันธกรณีีระหว่่างประเทศ (กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�พืืช, ๒๕๖๔)
๑.๑๕) จััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการปรัับตัวั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศด้้านสาธารณสุุข ระยะที่่� ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓) โดยได้้ประกาศชี้้�แจงและเผยแพร่่แผนฯ เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อนำำ�ไปดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนแผนต่่อไป
๑.๑๖) ดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนการจััดทำำ�แผนการปรัับตััวต่่อผลกระทบจาก Climate Change ในมิิติิ
การจััดการความเสี่่�ยง (Risk NAP Project) โดยการสนัับสนุุนจาก GIZ และบููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อพััฒนาแนวทางการรัับมือื ปรัับตัวั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศด้้านสาธารณสุุขใน ๔ ด้้าน คืือ (๑) พััฒนาหลัักสููตร
การปรัับตัวั จากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศด้้านสาธารณสุุข และพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรสาธารณสุุข (๒) จััดทำำ�แนวทาง
การประเมิินความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (๓) จััดทำำ�แนวทางการประเมิินและติิดตามผลแผนการปรัับตััว
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศด้้านสาธารณสุุข และ (๔) จััดทำำ�แนวทางการบููรณาการการจััดการความเสี่่ย� งสุุขภาพจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศกัับแผนงานด้้านสาธารณสุุข (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
๒) ภััยพิิบัติั ิจากธรรมชาติิ
๒.๑) พััฒนาฐานข้้อมููลสารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการตััดสิินใจจััดการธรณีีพิิบััติิภััยดิินถล่่มในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงธรณีีพิิบััติิภััยในประเทศไทย (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๒) จััดทำำ�แผนที่่�เสี่่�ยงภััยดิินถล่่มระดัับชุุมชนในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยดิินถล่่มและน้ำำ��ป่่าไหลหลาก ครอบคลุุมทั้้�ง
ระบบต้้นน้ำำ��  กลางน้ำำ��  และปลายน้ำำ�� จำำ�นวน ๗๕ ตำำ�บล (จัังหวััดชััยภููมิิ ลพบุุรีี  กาญจนบุุรีี ราชบุุรีี  เพชรบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์
พัังงา และภููเก็็ต) (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๓) สร้้างโครงข่่ายชุุมชนเข้้มแข็็งในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยดิินถล่่มและน้ำำ��ป่่าไหลหลาก (เป้้าหมาย ๔ ลุ่่�มน้ำำ��)
คืือ ลุ่่�มน้ำำ��สาละวิิน ลุ่่�มน้ำำ��โขง ลุ่่�มน้ำำ��ยม และลุ่่�มน้ำำ��ภาคใต้้ฝั่่ง� ตะวัันตก (จัังหวััดตาก เชียี งใหม่่ เชียี งราย แพร่่ ลำำ�ปาง เลย ตรััง
และระนอง) (กรมทรััพยากรธรณีี, ๒๕๖๔)
๒.๔) แก้้ไขและบรรเทาปััญหาความเดืือดร้้อนของประชาชนเนื่่�องจากเหตุุอุทุ กภััยในพื้้�นที่่ภ� าคเหนืือ จำำ�นวน
๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๕๗,๕๖๒,๐๐๐ บาท (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๕) ศึึกษาการประเมิินความต้้องการหลัังเกิิดสาธารณภััย เพื่่�อการวางแผนฟื้้�นฟููในภาคการเกษตรกรณีี
เหตุุการณ์์อุุทกภััยจัังหวััดอุุบลราชธานีี เพื่่�อร่่วมจััดทำำ�กรอบแนวทางในการฟื้้�นฟููภายหลัังเกิิดสาธารณภััย ซึ่่�งจะสามารถใช้้
เป็็นกรอบสำำ�หรัับการวางแผนงาน/โครงการด้้านการจััดการความเสี่่�ยงจากอุุทกภััยในพื้้�นที่่�ต่่อไป (กรมป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๖) ประเมิิ น ความเสี่่� ย งและการวางแผนการจัั ด การความเสี่่� ย งจากอุุ ท กภัั ย และดิิ น โคลนถล่่ ม
ระยะที่่� ๑ เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น ต้้ น แบบในการประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากอุุ ท กภัั ย และดิิ น โคลนถล่่ มร ะดัั บชุุ มช นและได้้ ท ดลองใช้้
เครื่่� อ งมืื อ ดัั ง กล่่ า ว ในพื้้� น ที่่� บ้้ า นบ่่ อ หลวง ตำำ�บ ลบ่่ อ เกลืื อ ใต้้  อำำ� เภอบ่่ อ เกลืื อ  จัั ง หวัั ดน่่ า น นำำ� ผลการประเมิิ น จัั ดทำำ�
แผนที่่� GIS ด้้านอุุทกภััยและดิินโคลนถล่่ม รวมถึึงแนวทางในการจััดการอุุทกภััยและดิินโคลนถล่่มของบ้้านบ่่อหลวง
(กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๗) โครงการจััดการอุุทกภััยโดยอาศััยชุุมชนเป็็นฐาน (Community - Based Flood Management:
CBFM) ในพื้้�นที่่� ๒๐ อำำ�เภอ ๑๔ จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา สุุพรรณบุุรีี  ลพบุุรีี ปราจีีนบุุรีี  นครปฐม อ่่างทอง
นครสวรรค์์ สุโุ ขทััย บุุรีีรัมย์
ั  ร้
์ อ้ ยเอ็็ด อุบุ ลราชธานีี ศรีีสะเกษ หนองคาย และสงขลา ได้้วางเป้้าหมายไว้้ ๓ ด้้าน คืือ มุ่่�งส่่งเสริิม
ให้้มีีแผนงานบริิหารจััดการน้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่�ชุุมชน และมีีมาตรการจััดการอุุทกภััยโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�เหมาะสม
กัับบริิบท ชุุมชนสามารถนำำ�แผนมาใช้้ประโยชน์์ในการเตรีียมความพร้้อมเผชิิญเหตุุอุุทกภััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็น
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การต่่อยอดโครงการป้้องกัันอุุทกภััยโดยใช้้โครงสร้้าง สำำ�รวจ ออกแบบ จััดทำำ�แบบแปลนซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การจััดการอุุทกภััยอย่่างเป็็นระบบ รวมถึึงเสริิมสร้า้ งศัักยภาพชุุมชนและประชาชนให้้รับรู้้� ป
ั รัับตัวั และรัับมือื อุุทกภััย นำำ�ไปสู่่�
การสร้้างชุุมชนที่่�ปลอดภััยจากภััยพิิบััติิด้้านน้ำำ�� อย่่างยั่่�งยืืน (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, ๒๕๖๔)
๒.๘) ศึึกษาวิิจัยั โดยการสนัับสนุนุ งบประมาณจากกองทุุนส่่งเสริิมวิทิ ยาศาสตร์์ วิจัิ ยั และนวััตกรรม จำำ�นวน
๓ โครงการ ได้้แก่่ (๑) โครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�และแผนที่่�ภููมิิศาสตร์์เพื่่�อการจััดการความเสี่่�ยง
จากสาธารณภััย โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (๒) โครงการศึึกษาวิิจััยเครื่่�องสำำ�รองไฟฉุุกเฉิินเคลื่่�อนที่่�ต้้นแบบด้้วยระบบไฟฟ้้าและ
โซลาร์์เซลล์์ (The Research of Mobile Uninterruptible Power Supply Model) และ (๓) โครงการวิิจััยและพััฒนา
นวััตกรรมอาหารสำำ�เร็็จรููปพร้้อมรัับประทานเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยในภาวะฉุุกเฉิิน (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย,
๒๕๖๔)
๒.๑๑.๔ สรุุปและข้้อเสนอแนะ
สถานการณ์์การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและภััยพิิบัติั ิ ในด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
พบว่่า ประเทศไทยมีีอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีเท่่ากัับ  ๒๘.๐ องศาเซลเซีียส สููงกว่่าค่่าปกติิ ๐.๙ องศาเซลเซีียส และต่ำำ��กว่่า พ.ศ.
๒๕๖๒ เล็็กน้้อย ส่่วนปริิมาณฝนเฉลี่่�ยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิ คิิดเป็็นร้้อยละ ๔ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่่วนระดัับน้ำำ��ทะเลใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ทะเลสััมพััทธ์์ที่่�ตรวจวััด  ณ สถานีีเกาะหลััก
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ สููงกว่่าระดัับทะเลปานกลาง ๐.๑๙ เมตร ซึ่่�งสููงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย และสถานีีเกาะ
ตะเภาน้้อย จัังหวััดภููเก็็ต ต่ำำ��กว่่าระดัับทะเลปานกลาง ๐.๐๗ เมตร ซึ่่�งสููงกว่่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เล็็กน้้อย ในด้้านภััยพิิบััติิ
จากธรรมชาติิ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า เหตุุการณ์์ธรณีีพิิบัติั ิภััยเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการดำำ�เนิินการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยมีีการขัับเคลื่่�อนการลดก๊๊าซ
เรืื อ นกระจกในสาขาพลัั ง งาน สาขาคมนาคมขนส่่ ง  สาขากระบวนการทางอุุ ตส าหกรรมและการใช้้ ผ ลิิ ตภัั ณ ฑ์์
และสาขาการจัั ด การของเสีีย มีี ก ารจัั ดทำำ� ฐานข้้ อ มูู ล กลางของประเทศที่่� ทุุ ก ภาคส่่ ว นสามารถเข้้ า ถึึ ง และใช้้ ง าน
ได้้ และใช้้ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการปรัับตััวต่่อผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในรายสาขา
หรืื อในเชิิ ง พื้้� น ที่่� ไ ด้้ อย่่ างมีีประสิิ ท ธิิ ภาพ รวมทั้้� งพัั ฒ นากลไกทางเศรษฐศาสตร์์ เ พื่่� อ สร้้ า งแรงจูู ง ใจให้้ เ อกชนมีีส่่ ว นร่่ ว ม 
เเละ ด้้านภััยพิิบััติิจากธรรมชาติิ มีีการจััดทำำ�แผนที่่�ความเสี่่�ยงจากอุุทกภััยและดิินโคลน เพื่่�อใช้้วางแผนในการจััดการอุุทกภััย
และดิินโคลนถล่่มโดยมีีชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม (รููปที่่� ๒.๖๕)
ข้้อเสนอแนะ
๑) สร้้างแรงจููงใจในการลดก๊๊าซเรืือนกระจก รวมทั้้�งสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั คาร์์บอนเครดิิต  และพััฒนาแพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับการซื้้�อขาย แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีมาตรฐานและได้้รับั การยอมรัับจากทุุกฝ่่าย
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบ ได้้แก่่ องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) และสำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม 
๒) ผลัักดัันการส่่งเสริิมให้้เกิิดการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคป่่าไม้้ จากการปลููกป่่าและเพิ่่�มพื้้น� ที่่สีี� เขีียวของพื้้�นที่่ข� อง
รััฐและเอกชน และสามารถนำำ�คาร์์บอนเครดิิตมาใช้้ประโยชน์์ต่่อไป 
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบ ได้้แก่่ องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) สำำ�นักั งานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และกรมป่่าไม้้
๓) ออกแบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืือง กำำ�หนดการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน และแผนพััฒนาเมืืองให้้เชื่่�อมโยงและ
สอดคล้้องกัับการพััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงของเมืือง และรองรัับความไม่่แน่่นอนของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นในอนาคต รวมถึึงการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
หน่่วยงานรัับผิดช
ิ อบหลััก ได้้แก่่ กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� และกรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รููปที่่� ๒.๖๕ แรงขัับเคลื่่�อน แรงกดดััน สถานการณ์์ ผลกระทบ และการตอบสนอง:
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ

ปั จจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวของเมือง
- การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน
และโครงสรางพื้นฐาน
- ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ปั จจัยกดดัน (Pressure: P)
- ความตองการใชพลังงาน
- การใชพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
- ความตองการพื้นที่ใน
การทําเกษตรกรรม
- ความรุนแรงของภัยพิบัติ
- เปาหมายและความตกลง
ระหวางประเทศ

สถานการณ์ (State: S)
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ
- ปริมาณฝนเฉลี่ยตํ่ากวาคาปกติ
- ระดับนํ้าทะเลสูงกวา
ระดับทะเลปานกลาง
- การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลง
- ภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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การตอบสนอง (Response: R)
- จัดทํานโยบายและแผนดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
- กําหนดมาตรการและกลไกเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
- สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกโดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนทั้งระหวางประเทศ และ
ภายในประเทศ
- ขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและอนุสัญญา
ที่เกี่ยวของ
- การสรางองคความรู งานวิจัย และ
ความตระหนักรูดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหแกทุกภาคสวน

ผลกระทบ (Impact: I)
- ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
คาดการณวาปาไมและระบบนิเวศของโลก
จะปลอยคารบอนไดออกไซดมากกวา
ที่จะดูดซับได
- สุขภาพอนามัยของประชาชน
- ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนจากภัยพิบัติที่สรางเสียหาย
ในวงกวางเปนประจําทุกป
- ผลกระทบในรายสาขา เชน เกษตร ทองเที่ยว
การตั้งถิ่นฐาน เปนตน โดยคาดการณ
วาผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลง รอยละ
๐ - ๒ ตอทศวรรษ

เยาแมกระทู
เกิดไฟไหมจากธรรมชาติ
และมนุษย

ขอทุน
เพื่อทำประปาภูเขา

สถานศึกษา
นักวิชาการอิสระ ชุมชน รวมกัน
ฟนฟูปา ปรับปรุงประปาภูเขา
จนมีน้ำ ประปาใชไดตลอดป

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๓

บทที่่�

ประเด็็นสถานการณ์์
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็็นสถานการณ์์
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็็นสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีวััตุุถประสงค์์เพื่่�อนำำ�เสนอเรื่่�องที่่�สัังคมให้้ความสนใจ
ด้้ า น เศรษฐกิิจ สัั ง คม สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และสุุ ข ภาพในช่่ ว งปีี นั้้� น ๆ โดยการสำำ� รวจความคิิดเห็็ น จากภาคส่่ ว นต่่ า งๆ
ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่ย� วชาญ นัักวิิชาการ หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน องค์์กรพััฒนาเอกชน และประชาชนจากภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศ
และวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้โดยใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์ตััวแปรหลายด้้าน (Multi Criteria Analysis: MCA) ทำำ�ให้้ได้้รัับประเด็็น
สถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ จำำ�นวน ๓ ประเด็็น ได้้แก่่ การนำำ�ขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า การบริิหารจััดการน้ำำ� 
� และ
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� จากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019

๓.๑ การนำำ�ขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า

การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียน เป็็นการใช้้แหล่่งเชื้้อ� เพลิิงที่่แ� ตกต่่างกัันที่่นำ� ำ�มาผลิิต
เป็็นพลัังงาน เช่่น แสงอาทิิตย์์ ลม วััสดุุเหลืือทิ้้�งทางการเกษตร และของเสีีย ทั้้�งนี้้� แหล่่งเชื้้อ� เพลิิงดัังกล่่าวมีีกระบวนการผลิิต 
ต้้นทุุน และการดำำ�เนิินการที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งความเหมาะสมในการนำำ�มาใช้้ต้้องพิิจารณาจากหลายปััจจััย เช่่น ปริิมาณ
ความเพีียงพอของเชื้้อ� เพลิิง ตำำ�แหน่่งที่่ตั้้� ง� ที่่เ� หมาะสม ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและประชาชน และมููลค่่าการลงทุุน ดัังได้้แสดง
การเปรีียบเทีียบประเภทเชื้้�อเพลิิง ผลกระทบ และข้้อดีีและข้้อจำำ�กััดในการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงาน
หมุุนเวีียน (ตารางที่่� ๓.๑)
กรณีีศึึกษาการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียน ได้้พิิจารณาเกณฑ์์การคััดเลืือก
ประเภทของแหล่่งพลัังงานทดแทน ดัังนี้้� (๑) ความยั่่�งยืืนของเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการผลิิตกระแสไฟฟ้้า (๒) ความเหมาะสม
ในการลงทุุน (๓) การมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (๔) ผลประโยชน์์ทางตรงจากการผลิิตกระแสไฟฟ้้า (๔) ผลประโยชน์์
ทางอ้้อม เช่่น การลดผลกระทบด้้านมลพิิษทางน้ำำ��  มลพิิษทางอากาศ ทั้้�งนี้้� ในการศึึกษาได้้คััดเลืือกการนำำ�ขยะมาปรัับปรุุง
คุุณภาพให้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง เพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นกระแสไฟฟ้้า และมีีเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก
เป็็นพื้้�นที่่�ศึึกษา เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในด้้านการนำำ�เชื้้�อเพลิิงจากขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้อย่่างเป็็นระบบ
การนำำ�เชื้้�อเพลิิงจากขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้า พบว่่า (๑) ชุุมชนมีีปริิมาณขยะเกิิดขึ้้�นทุุกวััน ทำำ�ให้้มีีแหล่่ง
เชื้้อ� เพลิิงแน่่นอน เป็็นความยั่่ง� ยืืนด้้านเชื้้อ� เพลิิง (๒) การผลิิตไฟฟ้้าจากขยะ สามารถใช้้แรงงานคนหรืือใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่ไ� ม่่ต้อ้ งการ
เทคโนโลยีีสููง ราคาไม่่แพง และสามารถผลิิตและซ่่อมโดยช่่างท้้องถิ่่น� ได้้ เกิิดความเหมาะสมด้้านการลงทุุน (๓) การมีีส่่วนร่่วม
จากภาคส่่วนต่่างๆ ตั้้�งแต่่การแยกขยะจากครััวเรืือน การเก็็บขนขยะจากภาครััฐ และการผลิิตเชื้้�อเพลิิงและการผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าจากภาคเอกชน (๔) เชื้้�อเพลิิงจากขยะ (RDF) ผ่่านการปรัับปรุุงคุุณภาพ ให้้มีีความร้้อนที่่�เหมาะสมกัับกระบวนการ
ผลิิตกระแสไฟฟ้้า และ (๕) ผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมลดลง เช่่น ลดปริิมาณขยะที่่ต้� อ้ งขนส่่งไปยัังหลุุมฝัังกลบขยะ ลดมลพิิษ
ทางอากาศจากการเผาขยะในพื้้�นที่่�โล่่ง ลดปนเปื้้�อนของน้ำำ��เสีียและสารเคมีีลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิิน และลดผลกระทบจากขยะสู่่�
สิ่่ง� แวดล้้อมรอบหลุุมฝัังกลบขยะ ประชาชนมีีรายได้้จากการขายขยะรีีไซเคิิล และปุ๋๋�ยที่่ผลิิต
� จากกระบวนการหมัักขยะอิินทรีีย์์
254 รายงานสถานการณ์์คุณุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่่� ๓.๑ ประเภทเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า ผลกระทบ และข้้อดีีและข้้อจำำ�กััด
เชื้้�อเพลิิง

การจ่่ายไฟฟ้้า

ก๊๊าซธรรมชาติิ
ถ่่านหิิน
นิิวเคลีียร์์

ใกล้้แหล่่งน้ำำ�� 
เข้้าถึึงแหล่่งเชื้้�อเพลิิงได้้ง่่าย
๒๔ ชั่่�วโมง

น้ำำ��
แสงอาทิิตย์์

ขยะ

ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปริิมาณเชื้้�อ
เพลิิง/
ขยะที่่�มีี

ผลกระทบ

ข้้อดีี/ข้้อจำำ�กััด

หากจััดการไม่่ดีี
ราคาผัันผวน ปริิมาณ
จะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�รองจำำ�กัดั
- ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ��
- ปริิมาณสำำ�รองสููง
- ไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับของ
สัังคม

ใกล้้แหล่่งน้ำำ�� 
หลีีกเลี่่�ยงชุุมชน

ต้้องบริิหารจััดการให้้ดีี ถููกวิิธีี

มีีร่่องน้ำำ��ขนาดใหญ่่

ใช้้พื้้�นที่่ก่� ่อสร้้างมาก

- เดิินเครื่่�องได้้รวดเร็็ว
- ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ��

หากแผงโซลาร์์หมดอายุุ
ต้้องกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี

ไม่่มีีต้้นทุุนเชื้้�อเพลิิง

ขึ้้�นอยู่่�กัับการ
บริิหารจััดการ ความเข้้มแสงอาทิิตย์์เหมาะสม
คาดเดาไม่่ได้้

ลม
ชีีวมวล

ที่่ตั้้� �งโครงการ

ความเร็็วลมเหมาะสม

ต้้องควบคุุมระดัับเสีียง

ใกล้้แหล่่งน้ำำ�� 
ใกล้้แหล่่งเชื้้�อเพลิิง

หากจััดการไม่่ดีี
ใช้้ประโยชน์์จากของเหลืือ
จะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ใกล้้แหล่่งน้ำำ�� 
ไกลจากชุุมชน

ที่่�มา: การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (๒๕๖๒)

กรณีีศึึกษาการนำำ�ขยะไปผลิิตกระแสไฟฟ้้าเพื่่�อใช้้เป็็นพลัังงานทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียนมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษากระบวนการผลิิตขยะเชื้้�อเพลิิง (RDF) จากขยะชุุมชน ตลอดจนรููปแบบของความร่่วมมืือในการจััดการขยะเพื่่�อ
นำำ�มาผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากภาคส่่วนต่่างๆ การวิิเคราะห์์สถานการณ์์และผลกระทบ แนวทางการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยได้้คัดั เลืือกเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง จัังหวััดพิิษณุุโลก เป็็นพื้้�นที่่ก� รณีีศึึกษา และมีีหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องร่่วมการดำำ�เนิินงาน
ได้้แก่่ บริิษััท  วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด  และบริิษััท  โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด
๑)	ลัักษณะสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ศึึกษา
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง ตั้้�งอยู่่�บนฝั่่�งตะวัันตกของแม่่น้ำำ��น่่าน ห่่างจากอำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก ประมาณ 
๔ กิิโลเมตร มีีพื้้�นที่่� ๘.๑ ตารางกิิโลเมตร ประกอบด้้วย ๕ หมู่่�บ้้าน มีีจำำ�นวนครััวเรืือน ๖,๑๒๗ ครััวเรืือน ประชากร
๑๓,๖๗๕ คน (เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง, ๒๕๖๔ก)
๒) ภาพรวมการจััดการขยะมููลฝอย
จัังหวััดพิิษณุุโลกได้้กำำ�หนดนโยบายให้้จัังหวััดพิิษณุุโลกเป็็น “เมืืองใช้้ประโยชน์์จากขยะ” แต่่การนำำ�ขยะไปใช้้
ประโยชน์์จะต้้องมีีการเตรีียมความพร้้อมในการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเป็็นระบบ ในอดีีตเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองประสบปััญหา
เรื่่อ� งการจััดการขยะมููลฝอยในชุุมชนจนเกิิดขยะล้้นเมืือง และไม่่มีีสถานที่่ฝั� งั กลบขยะ จนทำำ�ให้้ปัญ
ั หาขยะชุุมชนอยู่่�ในขั้้น� วิิกฤต 
เนื่่�องจากช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าวยัังไม่่มีีการคััดแยกขยะของแต่่ละครััวเรืือน ทำำ�ให้้มีีปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนต่่อวััน
เป็็นจำำ�นวนมาก ประกอบกัับสถานที่่ฝั� งั กลบขยะของเอกชนที่่เ� คยนำำ�ขยะไปกำำ�จัดถูู
ั กปิิดตัวั ลงและต้้องย้้ายสถานที่่กำ� ำ�จัดั ขยะถึึง
๓ ครั้้�ง จากสถานการณ์์ดังั กล่่าว ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้เริ่่ม� ปรัับเปลี่่ย� นวิิธีกี ารจััดการขยะ โดยเริ่่ม� ศึึกษา
ประเภทของขยะที่่เ� กิิดขึ้้�นภายในตำำ�บลบ้้านคลอง พร้้อมกัับแนวทางการจััดการในหลายวิิธีี และเรีียนรู้้�ข้อ้ จำำ�กัดต่
ั า่ งๆ ที่่เ� กิิดขึ้้�น
เพื่่�อหาแนวทางการบริิหารจััดการ โดยเริ่่�มจากการจััดการขยะอิินทรีีย์์ เนื่่�องจากขยะอิินทรีีย์์ได้้ส่่งผลกระทบด้้านกลิ่่�น และ
เป็็นแหล่่งเพาะเชื้้�อโรคต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพของประชาชน
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ 255
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พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้เริ่่�มระดมทุุนจากภายในเทศบาล เพื่่�อเริ่่�มทำำ�การศึึกษาทดลอง เช่่น
การนำำ�ขยะอิินทรีีย์์มาผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ การหมัักขยะอิินทรีีย์์โดยใช้้จุุลิินทรีีย์์ และการเลี้้�ยงไส้้เดืือน เป็็นต้้น จากนั้้�นจึึงได้้
ประสานความร่่วมมืือสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อศึึกษาแนวทางการจััดการขยะของเทศบาลและ
นำำ�ผลการศึึกษาดัังกล่่าวมาทดลองดำำ�เนิินการในชุุมชนบ้้านคลอง ซึ่่�งเป็็นชุุมชนที่่�มีีความพร้้อม โดยเริ่่�มจากการพบปะชุุมชน
เพื่่�อขอความร่่วมมืือการคััดแยกขยะของแต่่ละครััวเรืือน และชี้้�แจงวิิธีีการเก็็บขนและจััดการขยะอิินทรีีย์์ของเทศบาล 
โดยครััวเรืือนที่่�มีีการคััดแยกขยะ จะได้้รัับแจกถัังขยะให้้ ๒ ประเภท คืือ ถัังขยะแห้้งกัับถัังขยะเปีียก เพื่่�อนำำ�มาวางไว้้ที่่�
หน้้าบ้้าน และจััดรถเก็็บขนขยะที่่�แยกตามประเภทของขยะไปเก็็บรวบรวมถึึงหน้้าบ้้าน ด้้านการจััดการขยะแห้้งสามารถ
นำำ�ไปผลิิตเป็็นขยะเชื้้�อเพลิิง (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็็นการทำำ�ให้้เกิิดมููลค่่า ต่่อมาเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองจึึงได้้
ลงนามบัันทึึกความร่่วมมืือ (MOU) ว่่าด้้วยการจััดการขยะทั่่�วไปเพื่่�อแปรรููปเป็็นขยะเชื้้�อเพลิิงร่่วมกัับบริิษััท  วงษ์์พาณิิชย์์
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด  เพื่่�อให้้มีีการรัับขยะเชื้้�อเพลิิงจากเทศบาล วัันละประมาณ ๖๐๐ กิิโลกรััม และได้้ดำำ�เนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำำ�ให้้การจััดการขยะของชุุมชนบ้้านคลองได้้รับั การยอมรัับ ต่่อมาจึึงได้้นำำ�แนวทางการจััดการของชุุมชนบ้้านคลอง
เป็็นต้้นแบบการจััดการขยะให้้แก่่ชุุมชนอื่่�นในเขตเทศบาล พร้้อมกัับปรัับปรุุงแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะของแต่่ละชุุมชน
ให้้เหมาะสมเพื่่�อให้้การจััดการขยะให้้มีีประสิิทธิิภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถลดปริิมาณขยะของเทศบาลลงจากปริิมาณ
ขยะที่่�เกิิดขึ้้�น ๗๒๐ ตััน/เดืือน ถููกนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ๔๗๐ ตััน/เดืือน คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๕ ของปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการขยะ ๑๙๗,๑๙๐ บาท/ปีี และเพิ่่�มมููลค่่าขยะ ๙๓๙,๐๐๐ บาท/ปีี
รวมเป็็นมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น ๑,๑๓๖,๑๙๐ บาท/ปีี จากผลการจััดการปััญหาขยะดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองเป็็นชุุมชน
ต้้นแบบการแก้้ไขปััญหาขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง, ๒๕๖๔ข) (ตารางที่่� ๓.๒)
ตารางที่่� ๓.๒ ข้้อมููลประเภทและปริิมาณขยะของเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
ลำำ�ดัับ

ประเภท

ปริิมาณ (ตััน)

ร้้อยละ

ผลลััพธ์์

๑

ขยะอิินทรีีย์์

๒๑๖.๘๘

๓๐.๑๒

- ปุ๋๋�ยเม็็ด  ๐.๓๖ ตััน
- ปุ๋๋�ยน้ำำ��  ๕.๒๐ ตััน
- เลี้้�ยงสััตว์์/กิ่่�งไม้้/ใบไม้้ ๒๑๑.๓๒ ตััน

๒

ขยะทั่่�วไป

๒๗๕.๕๐

๓๘.๒๗

- คััดไปทำำ�  RDF ๒๕.๕๐ ตััน
- ฝัังกลบ ๒๕๐.๐๐ ตััน

๓

ขยะรีีไซเคิิล

๒๒๗.๓๘

๓๑.๕๘

๔

ขยะอัันตราย

๐.๒๔

๐.๐๓

๗๒๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม
ที่่�มา: เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง (๒๕๖๔ข)

๓)

ผลการศึึกษา
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง แบ่่งการจััดการออกเป็็น ๓ ขั้้�นตอน ได้้แก่่ การจััดการขยะจากครััวเรืือน การปรัับปรุุง
คุุณภาพขยะ และการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ เริ่่�มจากการรวบรวมขยะทั่่�วไป จากครััวเรืือนในเขตเทศบาลตำำ�บล
บ้้านคลอง จัังหวััดพิิษณุุโลก เพื่่�อเก็็บขนมายัังสถานีีขนถ่่าย และคััดแยกด้้วยมืือ ให้้ได้้ขยะชนิิดที่่�เผาไหม้้ได้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงขยะ
RDF1 และรวบรวมในภาชนะที่่�จััดเตรีียมไว้้ จากนั้้�นจึึงขนส่่งไปยัังบริิษััท  วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด  เพื่่�อปรัับปรุุง
คุุณภาพเป็็นเชื้้�อเพลิิงขยะ RDF3 ก่่อนที่่�จะขนส่่งไปยัังโรงไฟฟ้้า บริิษััท  โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด  เพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าและ
จำำ�หน่่ายเข้้าสู่่�ระบบของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ดัังมีีกระบวนการผลิิตไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ (รููปที่่� ๓.๑)
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รููปที่่� ๓.๑ กระบวนการผลิิตไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ กรณีีศึึกษา เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
คนทาง: เทศบาลตำบลบานคลอง
ขยะชุมชน
ขยะเปยก

เทศบาล
เก็บขน

กำจัดโดย
หนอน
เเมลงวัน
ปุยนํ้า

RDF 1

ขยะรีไซเคิล ขยะเผาไหมได ขยะอันตราย
เทศบาล
เก็บขน

ขายราน
รับซื้อ

ปุย
อัดเม็ด

ความรอน
Boiler

กระบวนการรอน
(Screen)

ไอนํ้า

Generater

RDF 1

ไฟฟา

เก็บขนฟรีโดยวงษพาณิชย

เชื้อเพลิงขยะ
ประเภท ๑
(RDF1)

เตาเผา
RDF 1

เศษหิน/ดิน/
ความชื้น

เก็บขนฟรีโดยวงษพาณิชย

เซ็นทรัล/บิ๊กซี
/โลตัส ๒ เเหง/
เเมคโคร ๒ เเหง

อบจ.
พิษณุโลก

ขยะรีไซเคิล เชื้อเพลิงขยะ
ประเภท ๑
(RDF1)

หางสรรพสินคา

RDF 3

กระบวนการคัดแยกดวย
แมเหล็ก/มือ

ขยะรีไซเคิล

คัดเเยก
ดวยมือ

จำหนาย/
เเจก

ปลายทาง: โรงไฟฟา

กลางทาง: วงษพาณิชย

กระบวนการลดขนาด
(Shredder)

Transformer
ไฟฟา 22 KV
การไฟฟาสวนภูมิภาค

RDF 3
ขนสงโดยวงษพาณิชย

หมายเหตุ: ประเภทเชื้อเพลืงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM

หมายเหตุุ: ประเภทเชื้้�อเพลิิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM

(๑) การจััดการขยะ
		 (๑.๑) การคััดแยกขยะที่่�ต้้นทาง
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้ (๑) สร้้างพื้้�นที่่�ชุุมชนต้้นแบบเพื่่�อการคััดแยกขยะที่่�ต้้นทาง โดยแบ่่งออก
เป็็น ๔ ประเภท ได้้แก่่ ขยะที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ โดยครััวเรืือนได้้คััดแยกและขายเอง ขยะอิินทรีีย์์ (ขยะเปีียก) อาทิิ 
เศษอาหาร เศษผััก และเศษผลไม้้ แยกใส่่ถัังขยะใบเล็็ก หรืือมััดปากถุุงเพื่่�อรอการเก็็บขนจากเทศบาล ขยะทั่่�วไป (ขยะแห้้ง)
อาทิิ ถุุงพลาสติิก และเศษห่่อขนม แยกใส่่ถัังขยะใบใหญ่่ และขยะอัันตรายชุุมชน อาทิิ หลอดฟลููออเรสเซนต์์ ถ่่านไฟฉาย
กระป๋๋องสีี และยาฆ่่าแมลง (๒) สร้้างการรัับรู้้�และความตระหนัักให้้แก่่ชุุมชนและนัักเรีียน เช่่น การแจกแผ่่นพัับ สติิกเกอร์์
และการใช้้สื่่�อออนไลน์์เพื่่�อให้้ความรู้้�  การจััดอบรมประชาชนในชุุมชนทั้้�งแบบกลุ่่�มเล็็กและกลุ่่�มใหญ่่ และการอบรมให้้แก่่
เด็็กนัักเรีียน และ (๓) การจััดกิิจกรรมในชุุมชน อาทิิ การจััดประกวด หรืือการจััดอบรมการนำำ�ขยะมาใช้้ใหม่่ เป็็นต้้น
		 (๑.๒) การรวบรวมและเก็็บขนขยะชุุมชน
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้จััดเตรีียมรถเก็็บขนขยะอิินทรีีย์์ สีีเขีียวสำำ�หรัับจััดเก็็บขยะอิินทรีีย์์ ๒ วััน
ต่่อครั้้�ง เพื่่�อนำำ�ไปหมััก และสีีเหลืืองสำำ�หรัับจััดเก็็บขยะทั่่�วไป ๒ วัันต่่อครั้้�ง เพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการคััดแยกจััดทำำ�เชื้้�อเพลิิง
ขยะ ส่่วนขยะอัันตราย ได้้จััดเก็็บรวบรวมและขนส่่งโดยรถขององค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดพิิษณุุโลกเพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี 
และขยะรีีไซเคิิลถููกแยกตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยแต่่ละครััวเรืือนจะนำำ�ไปจำำ�หน่่ายให้้กัับร้้านรัับซื้้�อของเก่่า
		
(๑.๓) การจััดการขยะชุุมชน
เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้หมักั ขยะอิินทรีีย์์โดยใช้้หนอนแมลงวัันและจุุลิินทรีีย์์แบบไม่่ใช้้อากาศ ทำำ�ให้้
ได้้ปุ๋๋�ยน้ำำ��และปุ๋๋�ยเม็็ด อีีกทั้้�งได้้นำำ�ปุ๋๋�ยน้ำำ��และปุ๋๋�ยเม็็ดส่่งวิิเคราะห์์เพื่่�อหาปริิมาณธาตุุอาหาร เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับคน
ในชุุ ม ชนและนำำ� มาใช้้ ใ นการปลููกผัั ก ในพื้้� น ที่่� ข องหน่่ ว ยงานต่่ า งๆ เช่่ น โรงพยาบาลค่่ า ยสมเด็็ จ พระนเรศวรมหาราช
และค่่ายสมเด็็จนเรศวรมหาราช
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การจััดการขยะชุุมชนทั่่�วไป ได้้ถููกนำำ�มาคััดแยกด้้วยมืืออีีกครั้้�ง และบรรจุุในภาชนะที่่�จััดเตรีียมไว้้
โดยขยะที่่�คััดแยกดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิเป็็น RDF1 ตามมาตรฐาน ASTM และเมื่่�อบรรจุุเต็็มภาชนะ ได้้ขนส่่งไปยัังบริิษััท 
วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด  เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงคุุณภาพเป็็น RDF3 ตามมาตรฐาน ASTM ต่่อไป ด้้านขยะที่่�
คััดแยกไม่่มีีคุุณสมบััติิเป็็น RDF1 ตามมาตรฐาน ASTM จะถููกนำำ�ไปจััดการในสถานที่่�กำำ�จััดขยะมููลฝอยเอกชน ตำำ�บล
ท่่าโพธิ์์� อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก
(๒) การปรัับปรุุงคุุณภาพขยะ
ขยะชุุมชนทั่่�วไปได้้ถููกคััดแยกเพื่่�อนำำ�มาผลิิตเป็็นเชื้้�อเพลิิงขยะประเภทที่่� ๑ (RDF1) โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
(๑) ชั่่�งน้ำำ��หนัักขยะชุุมชนเพื่่�อบัันทึึกปริิมาณก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพ RDF (๒) คััดแยกขยะที่่�สามารถรีีไซเคิิล
ได้้ออก โดยขยะที่่�เป็็นโลหะจะคััดแยกด้้วยแม่่เหล็็ก ขยะจากพลาสติิกและแก้้วจะคััดแยกด้้วยมืือ รวมทั้้�งคััดแยกเศษหิิน
ขนาดใหญ่่และท่่อนไม้้ขนาดใหญ่่ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายกัับอุุปกรณ์์และเครื่่�องจัักรในลำำ�ดัับต่่อไปออก (๓) ร่่อนขยะ
โดยใช้้ ต ะแกรงร่่ อ น (Screen) เพื่่� อ คัั ด แยกเศษหิิน และทรายขนาดเล็็ ก ออก รวมทั้้� ง ลดปริิมาณความชื้้� น ของขยะ
(๔) ลดขนาดขยะ โดยใช้้เครื่่�องตััด  (Shredder) เพื่่�อลดขนาดของขยะให้้ได้้ขนาดที่่�ต้้องการ รวมทั้้�งกวนผสมให้้เชื้้�อเพลิิง
ขยะให้้มีีความสม่ำำ��เสมอกััน มีีคุุณสมบััติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงขยะประเภทที่่� ๓ (RDF3) (บริิษััท  วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำำ�กััด, ๒๕๖๔)
เชื้้� อ เพลิิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) หมายถึึง การนำำ� ขยะมููลฝอยชุุ ม ชนมาผ่่ า น
กระบวนการบำำ�บััดทางกายภาพ เช่่น การคััดแยก การลดขนาด และการลดความชื้้�น เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ได้้วััสดุุที่่�สามารถ
เผาไหม้้ได้้ เช่่น พลาสติิก กระดาษ ผ้้า เป็็นต้้น และมีีขนาดและคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสำำ�หรัับใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงหลััก/เสริิม
ในภาคอุุตสาหกรรม/ชุุมชน เตาเผาขยะมููลฝอยชุุมชน หรืือโรงผลิิตไฟฟ้้าจากมููลฝอยชุุมชน โดยได้้กำำ�หนดประเภทของ
เชื้้อ� เพลิิงขยะ (RDF) ออกเป็็น ๗ ประเภท ตาม ASTM (American Society for Testing And Materials) และเกณฑ์์การออกแบบ
และก่่ อ สร้้ า งสถานที่่� คัั ด แยกและแปรสภาพขยะมููลฝอยชุุ ม ชนเพื่่� อ ผลิิตเชื้้� อ เพลิิงขยะ แตไม่ ไ ด้้ กํํ าหนดคุุ ณลัั ก ษณะ
(Characteristic) ของเชื้้�อเพลิิงขยะในแต่่ละประเภท (ตารางที่่� ๓.๓) (กรมควบคุุมมลพิิษ, ๒๕๖๑)
ตารางที่่� ๓.๓ ประเภทเชื้้�อเพลิิงขยะ (RDF) ตามมาตรฐาน ASTM
ประเภท

ลัักษณะและวิิธีีการผลิิตของเชื้้�อเพลิิงขยะ

ระบบการเผาไหม้้

RDF1 MSW

คััดแยกขยะส่่วนที่่�เผาไหม้้ได้้ออกมาด้้วยมืือ รวมทั้้�งขยะที่่�มีีขนาดใหญ่่

Stoker

RDF2 Coarse RDF

บดหรืือตััดขยะมููลฝอยอย่่างหยาบๆ

Fluidized Bed Combustor,
Multi Fuel Combustor

RDF3 Fluff RDF

คััดแยกส่่วนที่่�เผาไหม่่ไม่่ได้้ออก เช่่น โลหะ แก้้วและอื่่�นๆ มีีการบด
หรืือตััดจนทำำ�ให้้ร้้อยละ ๙๕ ของขยะมููลฝอยที่่�คััดแยกแล้้วมีีขนาด
เล็็กกว่่า ๒ นิ้้�ว

Stoker

RDF4 Dust RDF

ขยะมููลฝอยส่่วนที่่�เผาไหม้้ได้้ มาผ่่านกระบวนการให้้อยู่่�ในรููปผงฝุ่่�น

Fluidized Bed Combustor,
Pulverized Fuel Combustor

RDF5 Densified RDF

ขยะมููลฝอยส่่วนที่่�เผาไหม้้ได้้มาผ่่านกระบวนการอััดแท่่ง โดยให้้มีี
ความหนาแน่่นมากกว่่า ๖๐๐ kg/m3

Fluidized Bed Combustor,
Multi Fuel Combustor

RDF6 RDF Slurry

ขยะมููลฝอยส่่วนที่่�เผาไหม้้ได้้มาผ่่านกระบวนการให้้อยู่่�ในรููปของ Slurry Swirl Burner

RDF7 RDF Syn-gas

ขยะมููลฝอยส่่วนที่่�เผาไหม้้ได้้มาผ่่านกระบวนการ Gassif ication
เพื่่�อผลิิต Syn - gas ที่่�สามารถเป็็นเชื้้�อเพลิิงก๊๊าซได้้

ที่่�มา: กรมควบคุุมมลพิิษ (๒๕๖๑)
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Burner, Integreated
Gassif ication-combined
Cycle (IGCC)

(๓)

การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ
บริิษััท  โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด  เป็็นโรงไฟฟ้้าพลัังงานความร้้อน ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต ๒.๐ เมกะวััตต์์
เทีียบเท่่ า การใช้้ ไ ฟฟ้้ า ๑,๐๐๐ ครัั วเรืือน ตั้้� งอยู่่�ภายในนิิคมอุุ ต สาหกรรมพิิจิิตร ตำำ� บลหนองหลุุ ม  อำำ� เภอวชิิระบารมีี 
จัังหวััดพิิจิิตร สามารถรองรัับเชื้้�อเพลิิงขยะประเภทที่่� ๓ (RDF3) เท่่านั้้�น โดยมีีความสามารถรองรัับปริิมาณขยะ ประมาณ 
๕๐ ตััน/วััน กระแสไฟฟ้้าที่่ผลิิต
� ได้้ทั้้ง� หมด จำำ�นวน ๒.๐ เมกะวััตต์์ แบ่่งเป็็นการผลิิตกระแสไฟฟ้้าเพื่่อ� จำำ�หน่า่ ย ๑.๘ เมกะวััตต์์
และใช้้ภายในโรงไฟฟ้้า ๐.๒ เมกะวััตต์์ กรณีีที่่�มีีการซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักรจำำ�เป็็นต้้องหยุุดกระบวนการผลิิต โรงไฟฟ้้าสามารถ
ใช้้กระแสไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคได้้ รวมทั้้�งมีีระบบบำำ�บััดอากาศให้้ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานก่่อนปล่่อยออกสู่่�บรรยากาศ
และกระบวนการใช้้น้ำำ��  ได้้ใช้้น้ำำ��ประปาในนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด และการใช้้น้ำำ��จะใช้้เป็็นระบบรีีไซเคิิลร้้อยละ ๑๐๐
ไม่่ปล่่อยน้ำำ��เสีียออกนอกระบบ นอกจากนี้้� เมื่่�อเชื้้�อเพลิิงขยะผ่่านกระบวนการเผาไหม้้ จะทำำ�ให้้เกิิดขี้้�เถ้้า รวมถึึงเศษวััสดุุ
และได้้นำำ�ส่่งไปให้้บริิษััทที่่�รัับบริิการฝัังกลบหรืือรัับกำำ�จััดกากอุุตสาหกรรมดำำ�เนิินการต่่อไป (บริิษััท  โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด,
๒๕๖๔)
๓.๑.๓ ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
การผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากเชื้้อ� เพลิิงขยะของเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง ได้้ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทำำ�ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรม และสามารถเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบเพื่่�อขยายผลเครืือข่่ายการผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากเชื้้อ� เพลิิงขยะ
โดยมีีภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องจาก ๓ ภาคส่่วนหลััก ได้้แก่่ เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง บริิษััท วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด 
และบริิษััท  โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กััด  โดยมีีปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่
๑) เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองได้้นำำ�นโยบาย “เมืืองใช้้ประโยชน์์จากขยะ” ของจัังหวััดพิิษณุุโลก มาใช้้เป็็น
กรอบในการบริิหารจััดการขยะมููลฝอย และขัับเคลื่่�อน “การจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน” ร่่วมกัับเทศบาลนครพิิษณุุโลก
ซึ่่�งเป็็นเขตพื้้�นที่่�ติิดต่่อกััน เพื่่�อให้้ประชาชนมีีความรู้้�ในการคััดแยกขยะจากครััวเรืือน และสามารถใช้้ประโยชน์์จากขยะแต่่ละ
ประเภทได้้อย่่างสููงสุุด
๒) เทศบาลตำำ�บลบ้้านคลองประสบปััญหาวิิกฤตขยะล้้นเมืือง และไม่่มีีสถานที่่�ทิ้้ง� ขยะ นายกเทศมนตรีีได้้ปรัับ
วิิธีีการบริิหารจััดการขยะชุุมชน รวมทั้้�งได้้ผลัักดัันวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายในการบริิหารจััดการที่่�ชััดเจน ประกอบกัับ
ความตั้้�งใจเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการจััดการขยะภายในเขตเทศบาล ซึ่่�งระยะเริ่่�มต้้นจะต้้องเผชิิญกัับปััญหาหลายด้้าน
อีีกทั้้�งต้้องปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการทิ้้�งขยะของประชาชน ด้้วยการสร้้างความเข้้าใจกัับผู้้�นำำ�ชุมุ ชน เจ้้าหน้้าที่่ข� องเทศบาล และ
ประชาชน ได้้รัับรู้�ส้ ถานการณ์์ปััญหาขยะชุุมชนที่่�เกิิดขึ้้�น และเกิิดความตระหนัักต่่อปััญหาของชุุมชน พร้้อมแนะนำำ�แนวทาง
ในการจััดการขยะชุุมชนที่่เ� หมาะสม โดยใช้้วิิธีีการคััดแยกขยะออกเป็็น ๓ ประเภท ได้้แก่่ ขยะที่่ส� ามารถนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์
ใหม่่ได้้ ขยะเปีียก และขยะแห้้ง รวมทั้้�งทดสอบ ทดลอง เพื่่�อคััดเลืือกรููปแบบการจััดการขยะที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ตนเอง
อาทิิ การจััดเตรีียมรถเก็็บขนขยะที่่มีีสีี
� รถแตกต่่างกัันตามประเภทของขยะที่่จั� ัดเก็็บรวบรวมจากชุุมชน
๓) การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือของชุุมชนในการคััดแยกขยะอย่่างจริิงจััง โดยการสร้้างความรู้�ใ้ นการคััดแยก
ขยะจากครััวเรืือน วิิธีีการนำำ�ขยะไปทิ้้�งตามประเภทของขยะ และประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจััดการขยะที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ต่่อชุุมชน ทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือในการแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็นรููปธรรม อาทิิ ความสะอาดของชุุมชน การสร้้างรายได้้จาก
การคััดแยกขยะ และการนำำ�ขยะไปใช้้ประโยชน์์ให้้เกิิดมููลค่่า รวมถึึงการเริ่่�มดำำ�เนิินการที่่�มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จโดยได้้
คััดเลืือกชุุมชนที่่มีีค
� วามพร้้อม จากนั้้�นจึึงขยายผลไปสู่่�พื้้�นที่่�ชุุมชนอื่่�น
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๔) การสนัับสนุุนของหน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องการจััดการขยะมููลฝอย ทำำ�ให้้มีีความร่่วมมืือกัันของ
ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ทางวิิชาการ ประสบการณ์์การปฏิิบััติิงาน และการแก้้ไขปััญหาเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเป็็นระบบ ทำำ�ให้้สามารถแก้้ไข
ปััญหาขยะชุุมชนสำำ�เร็็จ อาทิิ บริิษััท วงษ์์พาณิิชย์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด รัับซื้้�อขยะชุุมชนจากเทศบาลตำำ�บลบ้้านคลอง
เพื่่อ� นำำ�มาผลิิตเป็็นเชื้้อ� เพลิิงขยะ และบริิษััท โคลเวอร์์ พิิจิิตร จำำ�กัด 
ั เป็็นโรงไฟฟ้้าที่่ผลิิต
� ไฟฟ้้าจากเชื้้อ� เพลิิงจากขยะ สำำ�นักั งาน
สิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� ๓ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดพิิษณุุโลก ที่่�ได้้ส่่งเสริิมและแนะนำำ�วิิธีีการคััดแยก
และการจััดการขยะ และสำำ�นัักงานพลัังงานจัังหวััดพิิษณุุโลกสนัับสนุุนข้้อมููลด้้านการนำำ�เชื้้�อเพลิิงขยะไปผลิิตเป็็นพลัังงาน
เป็็นต้้น

๓.๒ การบริิหารจััดการน้ำำ��
พื้้�นที่่�ประเทศไทยตั้้�งอยู่่�ใกล้้เส้้นศููนย์์สููตร ได้้รัับอิิทธิิพลลมมรสุุมตะวัันตกเฉีียงใต้้ และลมมรสุุมตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
โดยหน่่วยงานภาครััฐได้้สร้้างแหล่่งเก็็บกัักน้ำำ��ทั้้�งขนาดใหญ่่ ขนาดกลาง และขนาดเล็็ก แต่่จากการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีความต้้องการใช้้น้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ ทำำ�ให้้ปริิมาณฝนตกไม่่แน่่นอน และเกิิดปััญหาน้ำำ��ท่่วม และภััยแล้้งตามมา เกิิดเป็็น
ความเสี่่�ยงในการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ของประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจประเทศ รััฐบาลได้้มีีเเนวทางการบริิหารจััดการน้ำำ��
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ ใน ๖ แนวทาง ได้้แก่่ (๑) การจััดการน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค (๒) การสร้้างความมั่่�นคงของน้ำำ��ภาคการผลิิต 
(๓) การจััดการน้ำำ��ท่ว่ มและอุุทกภััย (๔) การจััดการคุุณภาพน้ำำ��และอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยาการน้ำำ�� (๕) การอนุุรักั ษ์์ฟื้น้� ฟููสภาพป่่าต้้นน้ำำ��
ที่่�เสื่่�อมโทรมและป้้องกัันการพัังทลายของดิิน และ (๖) การบริิหารจััดการ พร้้อมกัับมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายดัังกล่่าว (สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ, ๒๕๖๑)
กรณีีศึึกษาการบริิหารจัั ด การน้ำำ�� มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ ศึึกษากระบวนการมีีส่่ ว นร่่ ว มของภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
สถานการณ์์ปััญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้้ไขปััญหาการบริิหารจััดการน้ำำ�� ตลอดจนการถอดบทเรีียนจากปััญหาและ
ความสำำ�เร็็จที่่�พบ และดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารจััดการน้ำำ��
หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกพื้้�นที่่�ศึึกษาการบริิหารจััดการน้ำำ�� คำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์การได้้รัับผลกระทบจากปััญหาเรื่่�อง
น้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่ มีี
� กระบวนการมีีส่่วนร่่วมจากชุุมชนร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็นระบบ มีีความร่่วมมืือจากภาคส่่วนภายนอก
ชุุมชน และเกิิดความยั่่�งยืืนด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��ในพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้� ได้้พิิจารณาคััดเลืือกบ้้านธารมะยม หมู่่� ๑๐ ตำำ�บลวัังซ่่าน
อำำ�เภอแม่่วงก์์ จัังหวััดนครสวรรค์์ เป็็นพื้้�นที่่�ศึึกษา
๑) ลัักษณะสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ศึึกษา
หมู่่�บ้้านธารมะยม ตำำ�บลวัังซ่่าน อำำ�เภอแม่่วงก์์ จัังหวััดนครสวรรค์์ มีีประชากร ๙๒๑ คน จำำ�นวนครััวเรืือน
๓๐๙ ครััวเรืือน ประชากรส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ได้้แก่่ ทำำ�นา ร้้อยละ ๘๐ ปลููกพืืชไร่่ ร้้อยละ ๑๕ และ
ปลููกไม้้ผล ร้้อยละ ๕ โดยมีีสภาพพื้้�นที่่�อยู่่�ติิดป่่าสงวนแห่่งชาติิที่่�มีีสภาพเป็็นเขาสููงชััน เรีียกว่่า เขาแม่่กระทู้้�  (องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลวัังซ่่าน, ๒๕๖๔)
เขาแม่่กระทู้้�เป็็นป่่าสงวนแห่่งชาติิ ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� อ.แม่่วงก์์ มีีสภาพเป็็นเขาสููงชััน จุุดสููงสุุดมีีความสููงจาก
ระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลาง ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทอดตััวในแนวเหนืือ - ใต้้ ด้า้ นทิิศเหนืือเริ่่ม� จากรอยต่่อของจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
ยาวถึึงอำำ�เภอชุุมตาบง จัังหวััดนครสวรรค์์ มีีความยาวประมาณ ๒๒ กิิโลเมตร มีีพื้้�นที่่�รวมประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่่ โดยเขา
แม่่กระทู้้�ในอดีีตมีีสภาพเป็็นภููเขาหััวโล้้น และใน พ.ศ. ๒๕๓๙ เกิิดปััญหาไฟป่่าเป็็นบริิเวณกว้้างและบ่่อยครั้้�ง
ลุ่่�มน้ำำ��แม่่วงก์์เป็็นลุ่่�มน้ำำ��ย่่อยในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง โดยบริิเวณทิิศตะวัันตกของลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรัังเป็็นเทืือกเขาสููง
เป็็นต้้นน้ำำ�� ของลำำ�น้ำ��ำ สาขาหลายสาย ได้้แก่่ ห้้วยแม่่วงก์์ คลองโพธิ์์� และห้้วยทัับเสลา ต้้นกำำ�เนิิดของลำำ�น้ำ��ำ สะแกกรัังคืือเทืือกเขา
โมโกจูู ต้้นน้ำำ��ของลำำ�น้ำำ��สาขาทั้้�ง ๓ สายน้ำำ��จะมีีความลาดชัันค่่อนข้้างมาก และค่่อยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสู่่�ทุ่่�งราบของลุ่่�มน้ำำ��
เจ้้าพระยาทางด้้านทิิศตะวัันออกของลุ่่�มน้ำำ��  โดยห้้วยแม่่วงก์์จะไหลผ่่านอำำ�เภอแม่่วงก์์และอำำ�เภอลาดยาว จัังหวััดนครสวรรค์์
มาบรรจบกัับห้้วยคลองโพธิ์์� ซึ่่�งไหลมาจากเทืือกเขาบริิเวณแนวแบ่่งเขตระหว่่างจัังหวััดนครสวรรค์์และจัังหวััดอุุทััยธานีี
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

 รููปที่่� ๓.๓ ปริิมาณการให้้น้ำ�ข
ำ� องชั้้�นหิินในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ� 
� (๒๕๕๙)

 รููปที่่� ๓.๒	สภาพภููมิิประเทศและลำำ�น้ำ�ส
ำ� าขาใน
ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ� 
� (๒๕๕๙)

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��  (๒๕๕๙)

รููปที่่� ๓.๔	ทรััพยากรป่่าไม้้ในลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง
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ที่่�อำ�ำ เภอสว่่างอารมณ์์ จัังหวััดอุุทััยธานีี กลายเป็็นแม่่น้ำ�ต
�ำ ากแดด แล้้วไหลลงมาบรรจบกัับห้้วยทัับเสลาในเขตอำำ�เภอทััพทััน
จัังหวััดอุทัุ ยั ธานีี เข้้าเขตอำำ�เภอเมืืองอุุทัยั ธานีี ไหลเลาะเลีียบผ่่านภููเขาสะแกกรััง จึึงได้้ชื่อ�่ น้ำำ�� สะแกกรััง ก่่อนไหลลงสู่่�แม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา
ทางตอนเหนืือของเขื่่อ� นเจ้้าพระยา (รููปที่่� ๓.๒) ปริิมาณการให้้น้ำ��ำ ของชั้้น� หิินบริิเวณตำำ�บลแม่่วงก์์ (รููปที่่� ๓.๓) ทรััพยากรป่่าไม้้
ในลุ่่�มน้ำำ�� สะแกกรััง ประกอบด้้วยอุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สัตว์
ั ป่์ า่ และป่่าสงวนแห่่งชาติิ (รููปที่่� ๓.๔) (กรมทรััพยากรน้ำำ�� , ๒๕๕๙)
๒) ผลการศึึกษา
๒.๑) การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บ้้านธารมะยม
การเริ่่�มต้้นการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ของหมู่่�บ้้านธารมะยม เกิิดจากปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��
อุุปโภคและบริิโภคที่่เ� กิิดขี้้�นในชุุมชน เนื่่อ� งจากเขาแม่่กระทู้้ซึ่� ง่� ตั้้ง� อยู่่�บริิเวณอำำ�เภอแม่่วงก์์ และมีีพื้้�นที่่อ� ยู่่�ประมาณ ๔๕,๐๐๐ไร่่
เกิิดปััญหาไฟไหม้้ป่่าทุุกปีี เมื่่�อป่่าไม้้ถููกทำำ�ลายแหล่่งน้ำำ��ก็็ถููกทำำ�ลายลงไปด้้วย ผู้้�นำำ�ชุุมชนจึึงได้้หารืือร่่วมกัันกัับประชาชน
ในพื้้�นที่่�ถึึงสาเหตุุในอดีีตที่่�ยัังมีีน้ำำ��ใช้้ เกิิดจากบนภููเขามีีทรััพยากรป่่าไม้้ที่่�คงความอุุดสมบููรณ์์ มีีน้ำำ��ไหลตามลำำ�ธารต่่างๆ
ความยาวประมาณ ๖ กิิโลเมตร มาสู่่�ลำำ�ธารโดยรอบชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แต่่ภายหลัังการเกิิดไฟไหม้้ป่า่ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง แหล่่งน้ำำ��
บริิเวณบนภููเขาแม่่กระทู้้�ได้้ถููกทำำ�ลาย ส่่งผลให้้มีีน้ำำ��ไหลลงสู่่�ลำำ�ธารรอบชุุมชนเพีียง ๑ - ๒ เดืือนต่่อปีีเท่่านั้้�น จากปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ�� ทำำ�ให้้ชุุมชนประสบปััญหาการทำำ�การเกษตร ไม่่สามารถเพาะปลููกพืืชผลทางการเกษตรได้้ รวมถึึงผลผลิิต
ที่่�ได้้ไม่่เป็็นไปตามความต้้องการของตลาด ทำำ�ให้้รายได้้ที่่�ได้้รัับจากการทำำ�การเกษตรไม่่เพีียงพอต่่อรายจ่่ายของครััวเรืือน
สมาชิิกจากหลายครอบครััวต้้องไปทำำ�งานรัับจ้้างนอกพื้้น� ที่่� โดยเฉพาะในชุุมชนเมืือง รวมถึึงกรุุงเทพฯ บางครอบครััวต้้องว่่างงาน
และไม่่มีีรายได้้ สมาชิิกที่่�ยัังอาศััยในชุุมชนค่่อยๆ สร้้างความเข้้มแข็็ง มีีการร่่วมมืือกัันฟื้้�นฟููป่่าไม้้ ด้้วยการปลููกป่่า เฝ้้าระวััง
การเกิิดไฟป่่า เพื่่�อให้้ภููเขาเป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��ที่่�สมบููรณ์์ มีีการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างมีีส่่วนร่่วม ทำำ�ให้้สามารถแก้้ไขปััญหา
ขาดแคลนน้ำำ��ที่่�เคยประสบมาในอดีีตได้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงการสร้้างกลุ่่�มอาชีีพต่่างๆ จากการระดมทุุนของตนเอง เพื่่�อให้้เกิิด
การพััฒนาชุุมชนแบบจิิตอาสา จนเกิิดกลุ่่�มในรููปแบบต่่างๆ ที่่เ� อื้้อ� ประโยชน์์ในด้้านรายได้้ อาชีีพ และความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุมุ ชน
การปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย (ปตท.) ร่่วมกัับผู้้�นำ�ชุ
ำ มุ ชนและชุุมชนที่่อ� ยู่่�ในพื้้น� ที่่ตำ� �ำ บลวัังซ่่าน เข้้าร่่วม
โครงการฟื้้น� ฟููป่่าในนามเครืือข่่ายแม่่วงก์์คนรัักษ์์ป่า่ และเครืือข่่ายรัักษ์์เขาแม่่กระทู้้� เริ่ม�่ ต้้นร่่วมมืือกัันปลููกป่่าและทำำ�ฝายชะลอน้ำำ��
เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าไม้้และสร้้างความสมบููรณ์์ให้้แก่่แหล่่งต้้นน้ำำ�� บริิเวณบนภููเขาแม่่กระทู้้�  โดยใช้้ระยะเวลาประมาณ ๔ ปีี ป่่าไม้้
ได้้กลัับมามีีความอุุดมสมบููรณ์์มากขึ้้น�  อัันเกิิดจากการฟื้้น� ฟููสภาพป่่าโดยธรรมชาติิและเกิิดจากความร่่วมมืือของชุุมชน ทำำ�ให้้สามารถ
พบเห็็นสััตว์ป่์ า่ บริิเวณเขาแม่่กระทู้้ม� ากขึ้้น� รวมถึึงทำำ�ให้้มีีน้ำ��ำ ในลำำ�ธารเพิ่่ม� ขึ้้น�  ชุุมชนจึึงได้้ร่ว่ มกัันจััดทำ�ำ โครงการประปาภููเขา และ
ทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� เพิ่่ม� เติิม เพื่่อ� ให้้ชุมุ ชนได้้มีีน้ำ�สำ
�ำ �หรั
ำ บั อุุปโภคและบริิโภคอย่่างต่่อเนื่่อ� งด้้านการทำำ�ประปาภููเขา ชุุมชนได้้พัฒ
ั นาระบบ
ประปาที่่นำ� �น้ำ
ำ ��ำ มาจากลำำ�ธารบนภููเขา และกัักเก็็บไว้้ ก่อ่ นกระจายไปยัังครััวเรืือนต่่างๆ ในชุุมชน โดยมีีการติิดตั้้�งมิิเตอร์์เพื่่อ� เก็็บ
ค่่าน้ำำ�� ประปาในอััตราลููกบาศก์์เมตรละ ๓ บาท ทำำ�ให้้ชุมุ ชนมีีรายได้้จากการเก็็บค่่าน้ำำ�� ประปาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และได้้นำ�ำ รายได้้จาก
การจััดเก็็บน้ำำ�� ประปา มาซ่่อมแซมระบบประปาของชุุมชน ปรัับปรุุงฝายชะลอน้ำำ� พั
� ฒ
ั นาสัังคมด้้านอื่่น� ๆ เช่่น เป็็นทุุนการศึึกษาให้้
กัับเด็็กนัักเรีียน การจ้้างครููมาสอนในโรงเรีียนประถมประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ทำำ�ให้้เด็็กนัักเรีียนไม่่ต้อ้ งเดิินทางไกลไปเรีียนในพื้้น� ที่่อื่� น�่
นอกจากนี้้� ชุุมชนมีีแนวคิิดร่่วมกัันเพื่่�อค้้นหาแหล่่งเก็็บกัักน้ำำ��ในชุุมชน โดยเฉพาะหมู่่�บ้้านธารมะยม
มีีสระน้ำำ��ในชุุมชนมากกว่่า ๖๐๐ แห่่ง เกิิดจากการที่่�หน่่วยงานภาครััฐ และประชาชนออกค่่าใช้้จ่่ายในการขุุดสระเอง
เพื่่�อเก็็บกัักน้ำำ��ไว้้ใช้้ภายในชุุมชน และใน พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่่�บ้้านธารมะยม ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากองค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดนครสวรรค์์เพื่่�อจััดทำำ�ฝายคอนกรีีตกึ่่�งถาวร ระยะทาง ๖ กิิโลเมตร จำำ�นวน ๘ ฝาย ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีน้ำำ��เพีียงพอ
เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภค รวมทั้้�งเพื่่�อการประมงและการเกษตรภายในชุุมชนด้้วย แต่่ชุุมชนยัังเห็็นว่่า หมู่่�บ้้านธารมะยม
ยัังขาดธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน เนื่่�องจากมีีสภาพพื้้�นที่่�เป็็นภููเขาสููงชััน เมื่่�อมีีน้ำำ��ไหลมาจากภููเขา ทำำ�ให้้น้ำำ��ไหลลงสู่่�ด้้านล่่างบริิเวณ
ลำำ�น้ำำ��แม่่วงก์์อย่่างรวดเร็็ว จากนั้้�นไหลลงสู่่�อำำ�เภอลาดยาว จัังหวััดนครสวรรค์์ และลงสู่่�แม่่น้ำำ��สะแกกรััง จัังหวััดอุุทััยธานีี 
ชุุมชนไม่่สามารถเก็็บกัักน้ำำ�� ไว้้ใช้้ในช่่วงที่่ข� าดแคลนน้ำำ�� ได้้ ดังั นั้้น� การจััดทำ�ธ
ำ นาคารน้ำำ�� ใต้้ดิินจึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยเก็็บกัักน้ำำ�� ไว้้
ใช้้ในชุุมชน ปััจจุุบัันหมู่่�บ้้านธารมะยมมีีธนาคารน้ำำ�� ใต้้ดิิน ๑๘ แห่่ง แต่่ยัังคงไม่่เพีียงพอ และอาจมีีการจััดทำำ�ธนาคาร
น้ำำ��ใต้้ดิินให้้ได้้มากกว่่า ๑๐๐ แห่่ง จึึงจะสามารถเก็็บกัักน้ำำ�� ไว้้ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเพีียงพอ ทำำ�ให้้สมาชิิกในชุุมชนสามารถ
ประกอบอาชีีพเสริิม หารายได้้เพิ่่�มเติิม เลี้้�ยงตััวเองและครอบครััว ระหว่่างรออาชีีพหลัักจากการทำำ�การเกษตรในช่่วงฤดููฝน
นอกจากนั้้น�  ทุุกพื้้น� ที่่ข� องหมู่่�บ้้านธารมะยมสามารถขุุดเจาะน้ำำ�� ใต้้ดิินและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ แสดงให้้เห็็นถึึงปริิมาณน้ำำ�� ใต้้ดิินที่่เ� พิ่่ม� มากขึ้้น�
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ในอดีีต เกษตรกรของหมู่่�บ้้านธารมะยมสามารถปลููกข้้าวได้้เพีียงปีีละ ๑ ครั้้�ง แต่่เมื่่�อมีีการบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ��ภายในชุุมชนแล้้ว ชุุมชนมีีน้ำำ��เพีียงพอต่่อการอุุปโภค บริิโภค และการเกษตร และปััจจุุบััน เกษตรกร
สามารถผลิิตข้้าวได้้ปีีละ ๒ ครั้้�ง และมีีผลผลิิตข้้าวต่่อไร่่สููงขึ้้�น ประมาณ ๑๐๐ ถัังต่่อไร่่ จากเดิิมที่่�เคยได้้ผลผลิิตประมาณ
๗๐ - ๘๐ ถัั ง ต่่ อ ไร่่ เนื่่� อ งจากเป็็ น ระบบการผลิิตข้้ า วที่่�อ าศัั ย น้ำำ�� ฝนเป็็ น หลัั ก แต่่ ภ ายหลัั ง จากมีีการบริิหารจัั ด การน้ำำ��
โดยการทำำ�ฝายชะลอน้ำำ�� ล้้นภููเขา เพิ่่ม� พื้้น� ที่่เ� ก็็บกัักน้ำำ�� ในแหล่่งต้้นน้ำำ� 
� และภายในชุุมชน
การบริิหารจััดการน้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วมบ้้านธารมะยม โดยชุุมชนร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ ซึ่่�งเป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��  และการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่� จะเห็็นได้้ว่่า มีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ (๑) กิิจกรรมที่่�ฟื้้�นฟููป่่า ได้้แก่่ การปลููกป่่า การทำำ�แนวกัันไฟ และดัับไฟป่่า บนเขาแม่่กระทู้้�  (๒) กิิจกรรม
การอนุุรัักษ์์ ใช้้ประโยชน์์ และพััฒนาแหล่่งน้ำำ��  ได้้แก่่ การสร้้างฝายชะลอน้ำำ��  การทำำ�ประปาภููเขา ขุุดสระเก็็บน้ำำ��  ปรัับปรุุง
บ่่อบาดาล และทำำ�ธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน เพื่่�อให้้ชุุมชนมีีน้ำำ��ใช้้ตลอดทั้้�งปีี รวมถึึงการทำำ�หนองน้ำำ��ขนาดกลางและขนาดเล็็ก เพื่่�อ
ใช้้เป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��และเป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�ปลาน้ำำ��จืืด  เช่่น อ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยหิินลัับ อ่่างเก็็บน้ำำ��ฝายป้้าไข่่ และอ่่างเก็็บน้ำำ��
ธารมะยม (๓) การส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีรายได้้ ส่่งผลให้้คุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น ได้้แก่่ การจััดตั้้�ง
กลุ่่�มอาชีีพ เพื่่�อให้้ประชาชนมีีอาชีีพเสริิม จััดตั้้�งโรงเรีียนชาวนาเพื่่�อเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว จััดตั้้�งกองทุุนประปาหมู่่�บ้้านเพื่่�อ
สามารถนำำ�เงิินมาใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาชุุมชน และ (๔) การให้้ความรู้้�เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับคนในชุุมชนรัักษา
ทรััพยากรธรรมชาติิ เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้ผู้�้ที่่�สนใจ และบุุคคลภายนอก เช่่น การจััดเวทีีเสวนา งานคอนเสร์์ต  เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้เ�้ รื่อ�่ งการปกป้้อง ฟื้้น� ฟููทรััพยากรธรรมชาติิ การจััดเป็็นสถานที่่�ดููงาน ค่่ายพัักแรม ให้้กัับนัักเรีียน นัักศึึกษา และผู้้�ที่่�สนใจ
ทำำ�ให้้ชุมุ ชนมีีความเข้้มแข็็งยิ่่ง� ขึ้้น� สมาชิิกในชุุมชนที่่เ� คยออกไปทำำ�งานนอกพื้้�นที่่ไ� ด้้ทยอยกลัับสู่่�ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง (รููปที่่� ๓.๕)
รููปที่่� ๓.๕ พััฒนาการของการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ของบ้้านธารมะยม

เขาแมกระทูเกิดไฟ ปลูกปาและทำแนว
ไหมจากธรรมชาติ กันไฟ (ประชาชน
และฝมือมนุษย
รวมมือกับ บริษัท
ปตท. จำกัด)

ระดมทุนเพื่อทำ
ประปาภูเขา

ที่่�มา: รตา อนุุตตรัังกููร และคณะ (๒๕๖๒)

ประปาภูเขาใชได สถานศึกษา นักวิชาการ
ครึ่งป ฤดูแลงใช อิสระ ชุมชน รวมกัน
ไมได
ฟน ฟูปา ปรับปรุงประปาภูเขา
ไมมีน้ำ
จนมีนำ้ ประปาใชไดตลอดป

พัฒนาระบบ
นำรายไดจากคา
ประปา ติดตั้ง
ประปา ซอมแซม
มิเตอรเก็บคา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ
น้ำยูนิตละ ๓ พัฒนาสังคมดานอื่นๆ
บาท

จัดตั้งกลุมอาชีพ
จัดกิจกรรมสราง
เชน โรงเรียน จิตสำนึกใหเยาวชน
ชาวนา กลุมปลูก
มีจิตสาธารณะ
หญาแฝก
รักษาปา
สิ่งแวดลอม

๓) ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จในการบริิหารจััดการน้ำำ��
การบริิหารจััดการน้ำำ� 
� กรณีีศึึกษา บ้้านธารมะยม มีีปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จขึ้้�น ดัังนี้้�
๑) ผู้้�นำำ�ชุุมชน ได้้ริิเริ่่�มลงมืือปฏิิบััติินำำ�สมาชิิกในชุุมชน เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ชุุมชน ตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการ
อาทิิ โครงการฟื้้�นฟููสภาพป่่าที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกเข้้ามาสนัับสนุุนการปลููกต้้นไม้้ การทำำ�แนวกัันไฟ และ
การร่่วมกัันป้้องกัันไฟป่่า และการสร้้างฝายชะลอน้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้แก่่พื้้�นที่่�ป่่า ทำำ�ให้้ผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนได้้รัับการยอมรัับจาก
สมาชิิก และสมาชิิกเกิิดความไว้้วางใจ
๒) ชุุมชนมีีความร่่วมมืือจากหน่่วยงานภายนอก ทำำ�ให้้ได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านความรู้้�และนำำ�ความรู้้�ใหม่่
มาปรัับใช้้ในชุุมชนให้้มีีการบริิหารจััดการน้ำำ��ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการได้้รัับงบประมาณจากหน่่วยงานภายนอก
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ� 
� และนำำ�ไปพััฒนาสัังคมและการศึึกษา
๓) การจัั ดกิิจกรรมให้้ความรู้้�  เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึ กให้้แก่่เยาวชนในพื้้�นที่่� ให้้มีีจิิตสาธารณะในการรัักษา
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งจััดตั้้�งศููนย์์ฝึึกอบรม เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ของสมาชิิกภายในชุุมชน
และภายนอกชุุมชน หรืือเป็็นแหล่่งศึึกษาดููงานให้้กัับเยาวชน นิิสิิตนัักศึึกษา และหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�สนใจ
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๔) งบประมาณได้้รับั การบริิหารจััดการอย่่างคุ้้�มค่่า โดยมีีรายได้้มาจากการจััดเก็็บค่่าน้ำำ�� ประปาภููเขา ทำำ�ให้้ชุมุ ชน
มีีรายได้้ และสามารถนำำ�รายได้้ไปพััฒนาชุุมชนในด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาด้้านคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกในชุุมชน เช่่น
การจ้้างครููมาสอนในโรงเรีียนประถมประจำำ�หมู่่�บ้้าน การตั้้�งโรงเรีียนชาวนา ตลอดจนกลุ่่�มอาชีีพเสริิมอื่่�นๆ
๕) การพััฒนาและสร้้างอาชีีพให้้แก่่สมาชิิกในชุุมชน ให้้สามารถมีีรายได้้อย่่างทั่่�วถึึง โดยการจััดตั้้ง� กลุ่่�มอาชีีพ
ต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดการรวมตััวของคนในชุุมชน และชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็ง

๓.๓ การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

ประเทศไทยได้้เผชิิญสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา เกิิด
การแพร่่ระบาดอีีกครั้้�งในช่่วงเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๓ - กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ และล่่าสุุดตั้้ง� แต่่ต้น้ เดืือนเมษายน - มิิถุุนายน ๒๕๖๔
พบว่่า มีีรููปแบบการแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ที่่�มีีความแตกต่่างจากการแพร่่ระบาดในระลอกแรก เนื่่�องจากมีีการแพร่่ระบาด
ที่่�เร็็วกว่่าและมีีความรุุนแรงมากกว่่าระลอกแรก นอกจากนี้้� ได้้เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการแพร่่ระบาดจากเป็็นกลุ่่�มก้้อนมาเป็็น
การติิดเชื้้�อภายในครััวเรืือนหรืือผู้้�สััมผััสใกล้้ชิิด  ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากการสััมผััสผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อที่่�ไม่่แสดงอาการ
ผู้้ที่� มีีค
่� วามเสี่่ย� งจากโรคโควิิด 19 แบ่่งออกเป็็น ๔ กลุ่่�ม ได้้แก่่ (๑) ผู้้�ติิดเชื้้อ�  หมายถึึง เป็็นผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั เชื้้อ� จากแหล่่งต่่างๆ
และได้้รัับการตรวจวิินิิจฉััยแล้้วว่่าเป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อ ทั้้�งที่่�แสดงอาการและไม่่แสดงอาการ มีีวิิธีีดููแลตััวเองโดยต้้องแยกกัักตััว
เฝ้้าสัังเกตอาการของตนเอง และติิดตามผลเป็็นระยะทุุกวััน (๒) ผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง หมายถึึง เป็็นผู้้�ที่่�สััมผััสผู้้�ติิดเชื้้�อ มีีวิิธีีดููแล
ตััวเองโดยต้้องกัักตััว (Quarantine) และตรวจหาเชื้้�อ โดยในระหว่่างรอผลตรวจหรืือตรวจครั้้�งแรกแล้้วไม่่พบเชื้้�อยัังต้้อง
กัักตััวจนครบ ๑๔ วััน (๓) ผู้้�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� หมายถึึง ผู้้�ที่่�สััมผััสหรืือใกล้้ชิิดกัับผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง มีีวิิธีีดููแลตััวเองโดยให้้
ควบคุุมสัังเกตอาการ ๑๔ วััน หลีีกเลี่่ย� งที่่ชุ� มุ ชน แยกรัับประทานอาหาร สวมหน้้ากากอนามััย เว้้นระยะห่่าง หมั่่�นล้้างมืือ และ
(๔) ผู้้�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��มากหรืือไม่่มีีความเสี่่�ยง หมายถึึง เป็็นผู้้�สััมผััสหรืือใกล้้ชิิดกัับผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� มีีวิิธีีการดููแลตััวเอง
โดยไม่่ต้้องกัักตััว แต่่ให้้ใช้้ชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่ เน้้นปฏิิบััติิตามมาตรการสำำ�คััญ (กรมอนามััย, ๒๕๖๔)
ในการจััดทำำ�กรณีีศึึกษาการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้พิิจารณาเกณฑ์์การคััดเลืือก
พื้้�นที่่�กรณีีศึึกษาจาก (๑) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ชััดเจนและสามารถควบคุุมการระบาด
ของโรคได้้ (๒) มีีระบบการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ดีี  และเป็็นระบบ (๓) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีี
การเดิินทางเข้้าออกของประชาชนอัันเนื่่�องมาจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และ (๓) เกิิดความร่่วมมืือกัันในการจััดการมููลฝอย
ติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ทั้้�งจากสถานพยาบาลในพื้้�นที่่�และชุุมชน
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด 19 สถานการณ์์ปััญหาและผลกระทบ
และแนวทางการแก้้ไขปััญหามููลฝอยติิดเชื้้อ� จากโรคโควิิด 19 จึึงได้้คัดั เลืือกเทศบาลเมืืองศรีีราชา จัังหวััดชลบุรีี ุ เป็็นพื้้น� ที่่ก� รณีีศึึกษา
๓.๓.๑	ลัักษณะสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ศึึกษา
เทศบาลเมืืองศรีีราชา มีีพื้้�นที่่� ๔.๐๕๘ ตารางกิิโลเมตร มีีจำำ�นวนประชากรรวม ๑๖,๘๓๘ คน ความหนาแน่่นเฉลี่่�ย
๔,๑๔๙.๓๓ คน/ตารางกิิโลเมตร แบ่่งเป็็น ๑๒ ชุุมชน และการสาธารณสุุขในชุุมชน ประกอบด้้วย โรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่่ง
สภากาชาดไทย ๑ แห่่ ง  ศููนย์์ บ ริิการสาธารณสุุ ข ๑ แห่่ ง  คลิินิิกเอกชน ๕๐ แห่่ ง และศููนย์์ ป ระกัั น สุุ ข ภาพ ๑ แห่่ ง
(เทศบาลเมืืองศรีีราชา, ๒๕๖๔)
เทศบาลเมืืองศรีีราชา ตั้้�งอยู่่�ในภาคตะวัันออก มีีแรงงานจากทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศเข้้ามาทำำ�งานเป็็นจำำ�นวนมาก
เนื่่� อ งจากเป็็ น พื้้� น ที่่� เ ศรษฐกิิจจากภาคอุุ ต สาหกรรม การค้้ า และการท่่ อ งเที่่� ย ว ในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาดระลอกที่่� ส อง
พบการแพร่่ระบาดมากในพื้้�นที่่จั� งั หวััดระยอง ชลบุุรีี และจัันทบุุรีี สำำ�หรับั จัังหวััดชลบุรีีุ พบผู้้�ติิดเชื้้อ� มากที่่สุ� ด 
ุ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�
เทศบาลเมืืองศรีีราชา โดยพบมากตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๒๘ ธัันวาคม ๒๕๖๓ ถึึงวัันที่่� ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ และการแพร่่ระบาดระลอก
ที่่�สาม ที่่�เริ่่�มต้้นขึ้้�นในช่่วงเดืือนเมษายน ๒๕๖๔ พบว่่า จัังหวััดชลบุุรีีมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อมากเป็็นอัันดัับต้้นๆ ของประเทศ
(สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดชลบุรีีุ , ๒๕๖๔)
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๓.๓.๒ ผลการศึึกษา
๑)
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด 19 เทศบาลเมืืองศรีีราชา
มููลฝอยติิดเชื้้อ� จากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 เกิิดจากตััวผู้้�ป่ว่ ย กระบวนการรัักษา ตลอดจนการดููแล
จนกระทั่่�งหายป่่วย สามารถเกิิดขึ้้�นจากผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููงซึ่่�งยัังพัักอาศััยอยู่่�ที่�่บ้้านหรืือในชุุมชน และผู้้�ป่่วยยืืนยัันเข้้ารัักษาตััว
ในสถานพยาบาลแล้้ว ซึ่่�งในกระบวนการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย จะมีีของใช้้ซ้ำำ��ซึ่่�งปนเปื้้�อนเชื้้�อโรคโควิิด 19 เช่่น เสื้้�อผ้้า ผ้้าปููที่่�นอน
ผ้้าเช็็ดตััว และภาชนะใส่่อาหาร เป็็นต้้น ซึ่่�งต้้องมีีกระบวนการซัักล้้าง ทำำ�ความสะอาด อย่่างถููกต้้อง รวมถึึงหน้้ากากอนามััย
ถุุงมืือยางอนามััย หน้้ากากพลาสติิกใส ชุุด  PPE และหลอดหรืือขวดพลาสติิกบรรจุุเจลแอลกอฮอล์์ที่่�ใช้้แล้้ว ตลอดจน
กระดาษชำำ�ระหรืือวััสดุุที่่�ใช้้แล้้วทิ้้�งกลายเป็็นมููลฝอยติิดเชื้้�อ และมููลฝอยติิดเชื้้�อเหล่่านี้้�ที่่�ต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการขนส่่งเพื่่�อนำำ�ไป
กำำ�จััด  โดยทั่่�วไปมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 จะมีีกระบวนการจััดการที่่�เข้้มงวดและรััดกุุมเป็็นพิิเศษ
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค
		
การบริิหารจััดการด้้านการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� จากโรคโควิิด 19 แบ่่งเป็็น ๓ ส่่วน ได้้แก่่ หน่ว่ ยงาน
กำำ�กับั ดููแลพื้้�นที่่ หน่
� ว่ ยงานด้้านการรัักษาพยาบาล และประชาชนในชุุมชนเทศบาลเมืืองศรีีราชา มีีการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
(๑) หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลพื้้�นที่่�
			(๑.๑) สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำ�ำ เภอศรีีราชา
ช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นแบ่่งเป็็น
๒ ส่่วนหลััก คืือ (๑) ผู้้�มีีความเสี่่ย� งสููงซึ่่ง� ต้้องกัักตััวและตรวจหาเชื้้อ�  มีีมููลฝอยติิดเชื้้อ� ได้้แก่่ หน้า้ กากอนามััยและขยะที่่เ� กิิดจาก
มีีผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง ซึ่่�งกำำ�หนดให้้รวบรวมใส่่ถุุงมิิดชิิด ทิ้้�งแยกจากมููลฝอยของของบุุคคลอื่่�นๆ กรณีีที่่�อยู่่�นอกเขตเทศบาลให้้
รวบรวมทิ้้�งที่่�โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.) ซึ่่�งจะส่่งไปรวบรวมที่่�โรงพยาบาลแม่่ข่่ายและมีีบริิษััทมารัับไปกำำ�จััด
ต่่อไป (๒) ผู้้�ติิดเชื้้อ� จะถููกส่่งเข้้ารัักษาตััวที่่โ� รงพยาบาลทุุกราย ทำำ�ให้้มููลฝอยติิดเชื้้อ� ที่่เ� กิิดขึ้้�นถููกรวบรวมไปกำำ�จัดต
ั ามระบบของ
สถานพยาบาลนั้้�นๆ ต่่อไป
รููปที่่� ๓.๖ ร�ปแบบการบริิหารจััดการกรณีีพบผู้้�ป่่วยโควิิด 19 ของเทศบาลเมืืองศรีีราชา
เเจง

เทศบาลเมือง
ศรีราชา

มูลฝอยติดเชื้อ

ผูนำชุมชน
อสม./อาสาสมัคร

ควบคุม กำกับดูเเล

เเจง

โรงพยาบาล
พบเชื้อ

ผูติดเชื้อ
โควิด 19

อื้
ไมพบเช

ตรวจ

เทศบาลรับไปกำจัด

ไมพบเชอื้

ผูมีความเสี่ยงสูง

ตรวจ

รพ. เเจง สสจ.

รับการรักษาที่ รพ.

กักตัวที่บาน

รวบรวมใสถุงมัดไว
เเละเเยกทิ้งจาก
มูลฝอยทั่วไป

มูลฝอยติดเชื้อโควิด 19

รถเคลื่อนที่ สืบคน
(สสจ.)
พบเชื้อ

ผูมีความเสี่ยงสูง

รวบรวมใสถุงเเดง 2 ชั้น
(เขียน “โควิด”)

บริษัทรับกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
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(๑.๒) เทศบาลเมืืองศรีีราชา
ผู้้�มีีความเสี่่ย� งสููงเมื่่อ� เข้้ารัับการตรวจเชื้้อ� จะกลัับไปกัักตััวที่่บ้� า้ น และทราบผลการตรวจ
ในวัันถััดไป โดยผู้้�กัักตััวที่่�บ้้าน หากผลตรวจเป็็นลบจะได้้รัับถุุงเพื่่�อรวบรวมขยะที่่�เกิิดขึ้้�น และเมื่่�อพ้้นระยะการกัักตััว จึึงแจ้้ง
ให้้รถเก็็บขนขยะของเทศบาลรัับไปกำำ�จััดต่่อไป สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลตรวจเป็็นบวก โรงพยาบาลตามสิิทธิิประกัันสุุขภาพจะ
รัับไปเข้้ารัับการรัักษาพยาบาล โดยมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นจะถููกรวบรวมไปกำำ�จััดตามระบบของสถานพยาบาลนั้้�นๆ ต่่อไป
โดยมีีรููปแบบการบริิหารจััดการกรณีีพบผู้้�ป่่วยโควิิด 19 (รููปที่่� ๓.๖)
๒)
หน่่วยงานด้้านการรัักษาพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็็จ ณ ศรีีราชา เป็็นโรงพยาบาล ขนาด ๔๑๓ เตีียง ให้้บริิการทั้้�งผู้้�ป่่วยทั่่�วไป ผู้้�ป่่วย
ประกัันสัังคม และผู้้�ป่่วยตามสิิทธิิของโครงการประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าของรััฐบาล โดยรัับผิิดชอบดููแลสุุขภาพประชาชนใน
เขตพื้้�นที่่�เทศบาลเมืืองศรีีราชา โดยโรงพยาบาลสมเด็็จ ณ ศรีีราชา มีีการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
กระบวนการจัั ด การมููลฝอยติิดเชื้้� อ รุุ น แรงจากโรคติิดเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 เริ่่� ม ต้้ น ที่่� คลิินิิ ก
โรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ โดยเมื่่�อผ่่านจุุดคััดกรองดัังกล่่าว สามารถแบ่่งผลการคััดกรองออกเป็็น ๒ กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่� ๑ พบ
เชื้้�อโควิิด 19 และกลุ่่�มที่่� ๒ ไม่่พบเชื้้�อโควิิด 19 กรณีีที่่�พบเชื้้�อโควิิด 19 จะแบ่่งออกเป็็น ๒ แบบคืือ แบบที่่�แสดงอาการป่่วย
และไม่่แสดงอาการป่่วย กรณีีที่่ไ� ม่่เเสดงอาการป่่วยจะถููกส่่งไปที่่เ� รืือนพัักพยาบาล ส่่วนผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� สดงอาการจะถููกส่่งไปทำำ�การดููแล
รัักษาที่่อ� าคารที่่�จัดั เตรีียมไว้้ โดยมีีของใช้้ที่ส่� ามารถใช้้ซ้ำำ��ได้้ อาทิิ เสื้้อ� ผ้้า ผ้้าปููที่่น� อน ผ้้าเช็็ดตัวั และภาชนะใส่่อาหาร ภายหลััง
การใช้้ของใช้้ดังั กล่่าวแล้้วจะถููกนำำ�ไปใส่่ถุงุ แดง และเขีียนคำำ�ว่า่ “โควิิด” จากนั้้�นเจ้้าหน้้าที่่จึึ� งมาเก็็บรวบรวมเพื่่อ� นำำ�ไปคััดแยก
แล้้วส่่งให้้ผู้�รั้ บั จ้้างจากภายนอกนำำ�ไปทำำ�ความสะอาด ส่่วนมููลฝอยติิดเชื้้อ� จะนำำ�ใส่่ถุงุ สีีแดง ๒ ชั้้�น และเขีียนคำำ�ว่า่ “โควิิด” เพื่่อ�
ให้้บริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกเข้้ามาเก็็บขนเพื่่�อไปกำำ�จััดให้้ถููกวิิธีี ความแตกต่่างของการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อทั่่�วไป
และมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิด 19 คืือ มููลฝอยติิดเชื้้�อทั่่�วไปจะใส่่ถุุงแดง ๑ ชั้้�น ส่่วนมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิดใส่่ถุุงแดง ๒ ชั้้�น และ
เขีียนคำำ�ว่่า “โควิิด” จากนั้้�น จึึงจะเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อไปพัักไว้้ที่่�ห้้องพัักมููลฝอยติิดเชื้้�อ เพื่่�อรอส่่งต่่อบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้าง
จากภายนอกมารัับไปกำำ�จััดโดยการเผา ส่่วนมููลฝอยติิดเชื้้�อโควิิดจะมีีบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกมารัับเก็็บขนและ
นำำ�ไปกำำ�จััดทัันทีี ส่่วนของใช้้ที่่�ใช้้ซ้ำำ��ได้้ ได้้แก่่ เสื้้�อผ้้า ผ้้าปููที่่�นอน และผ้้าเช็็ดตััว ที่่�เกิิดขึ้้�นจากผู้้�ป่่วยทั่่�วไปและผู้้�ป่่วยโควิิด 
สำำ�หรัับของใช้้ที่่�ใช้้ซ้ำำ��ได้้จากผู้้�ป่่วยทั่่�วไป จะมีีการแยกจััดเก็็บเพื่่�อรอการขนย้้ายไปซัักฟอก ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโควิิด 
จะเก็็บใส่่ถุุงแดง ๑ ชั้้�น เขีียนคำำ�ว่่า “โควิิด” จากนั้้�นจะมีีการเก็็บขนเพื่่�อส่่งต่่อบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอกมารัับไป
ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อ
กรณีีบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างจากภายนอก เจ้้าหน้้าที่่�จากบริิษััทเอกชนที่่�จััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อต้้องมีี
เอกสารรัับรองคุุณวุุฒิิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และบริิษััทเอกชนผู้้�รัับจ้้างต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบกิิจการสำำ�หรัับจััดเก็็บและขน
สิ่่ง� ปฏิิกููลและมููลฝอย รวมถึึงรถที่่ม� าเก็็บขยะติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 จะต้้องมีีการขนส่่งไปยัังเตาเผาโดยตรง ก่่อนเผาทำำ�ลาย
ต้้องมีีการชั่่�งน้ำำ��หนัักก่่อน เพื่่�อตรวจสอบและสรุุปน้ำำ��หนัักมููลฝอยติิดเชื้้�อกัับทางโรงพยาบาลอีีกครั้้�ง และหลัังจากที่่�นำำ�มููลฝอย
ติิดเชื้้�อลงจากรถต้้องทำำ�ความสะอาดรถทัันทีี
๓)	ชุุมชนเทศบาลเมืืองศรีีราชา
สำำ�หรับั ผู้้�มีีความเสี่่ย� งสููงในพื้้�นที่่� เทศบาลแจ้้งผู้้�นำำ�ชุมุ ชน อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น (อสม.)
เฝ้้าระวัังการปฏิิบััติิตามมาตรการการกัักตััว ณ ที่่�พัักอาศััย เช่่น การแยกของใช้้ส่่วนตััวร่่วมกัับบุุคคลอื่่�น การแยกขยะที่่�
เกิิดจากผู้้�ป่่วย รวมถึึงการโทรศััพท์์ติิดตามสอบถามผู้้�กัักตััวถึึงอาการต่่างๆ และวิิธีีการปฏิิบััติิตน นอกจากนั้้�น กิิจกรรมที่่�
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านและประธานชุุมชนต่่างๆ ร่่วมสนัับสนุุนเทศบาลเมืืองศรีีราชา เพื่่�อควบคุุมสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดในเขตเทศบาล เช่่น คััดกรองประชาชนที่่�จะเข้้าในบริิเวณตลาดเทศบาลเมืืองศรีีราชา และการแจกเจล
แอลกอฮอล์์กัับประชาชน เป็็นต้้น
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การบริิหารจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่�เทศบาล ชุุมชนมัักมีีการทิ้้�งมููลฝอยติิดเชื้้�อ ได้้แก่่ หน้้ากาก
อนามััย ถุุงมืือ และผ้้าอ้้อมสำำ�เร็็จรููปในถัังมููลฝอยทั่่�วไป เทศบาลจึึงได้้ประชาสััมพัันธ์์ให้้ชุุมชนรวบรวมหน้้ากากอนามััยบรรจุุ
ใส่่ขวดหรืือภาชนะและฉีีดยาฆ่่าเชื้้�อแล้้วปิิดให้้สนิิท จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปทิ้้�งรวมกัับมููลฝอยทั่่�วไป ซึ่่�งเทศบาลเมืืองศรีีราชายัังไม่่ได้้
รัับข้้อร้้องเรีียนผลกระทบจากมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่� สำำ�หรัับพนัักงานของเทศบาลที่่� ทำำ�หน้้าที่่�เก็็บขนมููลฝอย
มีีความเสี่่ย� งค่่อนข้้างสููงจากการสััมผััสมููลฝอยติิดเชื้้อ� เพราะไม่่สามารถรัับรู้้ไ� ด้้ว่า่ ประชาชนที่่นำ� ำ�มููลฝอยมาทิ้้�งเป็็นมููลฝอยติิดเชื้้อ�
หรืือไม่่ และมีีการจััดการด้้วยวิิธีีการที่่�ถููกต้้องหรืือไม่่ ดัังนั้้�น เทศบาลจึึงได้้จััดอบรมและสนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงาน
โดยการสวมแว่่นตา ถุุงมืือ หน้้ากากอนามััย รวมไปถึึงการใช้้แอลกอฮอล์์ชนิิดฉีีดพ่่น เพื่่�อป้้องกัันตััวเองเบื้้�องต้้น
การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�เทศบาลมีีความเข้้าใจต่่อวิิธีีจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อ
โดยการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านทุุกช่่องทาง เช่่น เว็็บไซต์์ รถประชาสััมพัันธ์์ ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ เดิินรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
ตามย่่านธุุรกิิจ ตลาดสด ตลาดนััด หรืือหน่่วยงานภายในเทศบาลที่่�ประชาชนมาติิดต่่อใช้้บริิการ และประสานงานกัับ
สาธารณสุุขอำำ�เภอศรีีราชา เพื่่�อให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููงและผู้้�ป่่วย จากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 ระลอกแรก เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขอำำ�เภอศรีีราชาได้้ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�และพบผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ เพื่่�อสอบสวนโรค 
จากนั้้�นจึึงส่่งข้้อมููลผู้้�ที่�มีีค
่ วามเสี่่�ยงสููงให้้กัับทางเทศบาลเมืืองศรีีราชาเพื่่�อให้้มีีมาตรการที่่�เหมาะสมในการดููแลผู้้�ที่�มีีค
่ วามเสี่่�ยงสููง
โดยการออกใบอนุุญาตการกัักตััวให้้ผู้�มีีค
้ วามเสี่่�ยงสููง กรณีีผู้้�สััมผััสกัับผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง ได้้แนะนำำ�ให้้แจ้้งสถานพยาบาล
ในพื้้�นที่่�เมื่่�อมีีอาการ หรืือแจ้้งเทศบาลเมืืองศรีีราชาทราบเพื่่�อให้้การดููแล
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๓.๓.๓ สรุุปแนวทางปฏิิบััติิและปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด 19 กรณีีศึึกษาเทศบาลเมืืองศรีีราชา โดยหน่่วยงานจากภาครััฐ เอกชน
สถานพยาบาล องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้ร่่วมกัันแก้้ปััญหา โดยมีีปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่
๑) การให้้ความรู้�้แก่่ประชาชนด้้วยการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�ทุุกๆ ช่่องทาง โดยเฉพาะ
การจัั ด การมููลฝอยติิดเชื้้� อ เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนมีีความตระหนัั ก ในการจัั ด การมููลฝอยติิดเชื้้� อ อย่่ า งถููกต้้อง เช่่น เว็็บไซต์์
ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ รถประชาสััมพัันธ์์ เดิินรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููลตามสถานประกอบการ ตลาดสด รวมถึึงเขตที่่พั� กั อาศััย
๒) ความร่่วมมืือของชุุมชน และภาคส่่วนที่่�รัับผิิดชอบกัับการจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อออกจากขยะทั่่�วไป โดยมีี
การแยกมููลฝอยติิดเชื้้�อใส่่ในถุุงที่่�ปิิดฉลาก “โควิิด” และแยกทิ้้�งตามจุุดที่่�หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด เพื่่�อรวบรวม เก็็บขน
และกำำ�จััดตามวิิธีีที่่�เหมาะสม
๓) การประสานงานระหว่่างหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบหลัักและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง ในทุุกๆ ประเด็็น
เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นข้้อมููล อาทิิ การแจ้้งข้้อมููลผู้้�ติิดเชื้้อ� หรืือผู้้�มีีความเสี่่ย� งสููง แนวทางการป้้องกัันตนเองที่่ถูู� กต้้อง การประชาสััมพัันธ์์
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�ออย่่างถููกต้้อง
๔) การสนัับสนุุนงบประมาณจากทางเทศบาลเมืืองศรีีราชา เพื่่�อลงทุุนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการรวบรวมมููลฝอย
ติิดเชื้้�อให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่� โดยการเพิ่่�มจุุดทิ้้�งมููลฝอยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 ให้้เข้้าถึึงชุุมชนทุุกพื้้�นที่่� มีีการจััดเก็็บมููลฝอยติิดเชื้้�อ
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

บทที่่�

๔

บทสรุุป

การคาดการณ์์แนวโน้้มในอนาคต และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย

บทสรุุป

การคาดการณ์์แนวโน้้มในอนาคต และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย

รายงานสถานการณ์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รวบรวมข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจและ
สัังคมของประเทศ สถานการณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับโลกและระดัับภููมิิภาค การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ
สถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมรายสาขา จำำ�นวน ๑๑ สาขา ในช่่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึงเดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔ และได้้นำำ�ข้้อมููล
มาประกอบการคาดการณ์์แนวโน้้มในอนาคต พร้้อมให้้ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศ

๔.๑ สรุุปสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลง

การเปลี่่ย� นแปลงเศรษฐกิิจของประเทศ พบว่่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้้หดตััวลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด 19 ในประเทศและทั่่�วโลก สำำ�หรัับการลงทุุนภายในประเทศ
มีีจำำ�นวนโครงการที่่ไ� ด้้รับั การอนุุมััติิลดลงแต่่มููลค่า่ เงิินลงทุุนเพิ่่ม� ขึ้้น� ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในหมวดบริิการและสาธารณููปโภค รองลงมา
เป็็นหมวดผลิิตภััณฑ์์โลหะ เครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ขนส่่ง การส่่งออกสิินค้้าของไทยในต่่างประเทศ มีีแนวโน้้มหดตััว
อย่่างไรก็็ตาม ในไตรมาสที่่� ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ มููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าของไทยมีีแนวโน้้มขยายตััวสููงขึ้้�น โดยการส่่งออกสิินค้้า
ในระยะต่่อไปมีีแนวโน้้มขยายตััวได้้ดีีตามแนวโน้้มเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้า การฟื้้�นตััวตามการผ่่อนปรนมาตรการควบคุุม
การระบาดโรคโควิิด 19 และการสนัับสนุุนจากมาตรการภาครััฐ รวมถึึงการส่่งออกสิินค้้าที่่ข� ยายตััวดีีต่่อเนื่่�อง ในช่่วงไตรมาสที่่� ๑
พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่่เศรษฐกิิจมีีการฟื้้�นตััวน้้อยกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ เนื่่�องจากการระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกสอง ทำำ�ให้้
แนวโน้้มเศรษฐกิิจชะลอตััวลดลงในไตรมาสที่่� ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่่อ� งจากการระบาดระลอกสามที่่รุ� นุ แรงและยืืดเยื้้อ� สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 ได้้สร้้างความเสีียหายให้้กัับภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยอย่่างมาก โดยธุุรกิิจภาคการท่่องเที่่�ยว
และธุุรกิิจต่่อเนื่่�องได้้สูญู เสีียโอกาสการสร้้างรายได้้ ทำำ�ให้้แรงงานได้้รับั ผลกระทบตามมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า มีีอััตราการว่่างงาน
ร้้ อ ยละ ๑.๐๔ ของกำำ�ลัั ง แรงงานรวม เพิ่่� ม ขึ้้� น จาก พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น ร้้ อ ยละ ๑.๙๖ ในไตรมาส ๑ พ.ศ.
๒๕๖๔ รวมทั้้�งส่่งผลกระทบให้้สถานศึึกษาทั่่�วประเทศไม่่สามารถเปิิดการเรีียนการสอนได้้ตามปกติิ กระทรวงศึึกษาธิิการ
จึึงกำำ�หนดรููปแบบการเรีียนการสอนของโรงเรีียนในแต่่พื้้น� ที่่ไ� ว้้ ทั้้�งหมด ๕ รููปแบบ ได้้แก่่ On - site On - air On - line On demand และ On - hand ซึ่�่งรููปแบบของแต่่ละพื้้�นที่่�นั้้�นต้้องได้้รัับความยิินยอมจากคณะกรรมการบริิหารสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่่ละจัังหวััด เพื่่�อความปลอดภััยทั้้�งครููผู้้�สอนและนัักเรีียนเป็็น
อัันดัับแรก
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สถานการณ์์และการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลกและภููมิิภาค ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของ
โลกมีีค่่าสููงกว่่าอุุณหภููมิิในยุุคอุตุ สาหกรรม (พ.ศ. ๒๓๙๓ - ๒๔๔๓) ประมาณ ๑.๒±๐.๑ องศาเซลเซีียส โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓
มีีการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกลดลงชั่่� ว คราว เนื่่� อ งจากมาตรการการแก้้ ไขปัั ญ หาโรคโควิิด 19 ของประเทศต่่ า งๆ
แต่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ ธุุรกิิจ และเศรษฐกิิจทั่่�วโลก โรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดการเสีียชีีวิิตของประชาชน
ทั่่�วโลกจำำ�นวนมาก รวมถึึงเกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการบริิโภคที่่�ใช้้วััสดุุครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�ง และการจััดการขยะมููลฝอย
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพไม่่เพีียงพอ ขณะที่่�ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหลายประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีคุุณภาพ
อากาศที่่�ดีี
การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ประเทศไทยมีีความร่่วมมืือดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งอนุุสััญญาและข้้อตกลงระหว่่างประเทศด้้านทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่� ง แวดล้้ อ มต่่ า งๆ และมีีการบริิหารจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิและสิ่่� ง แวดล้้ อ มทั้้� ง ในด้้ า นนโยบาย
แผน ยุุทธศาสตร์์ มาตรการ และกลไกสนัับสนุุนการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางด้้านกฎหมาย การเงิิน
การคลััง และการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน ๗๒,๓๘๐.๘๔
ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๒.๐๙ ของงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตลอดจนส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
สถานการณ์์ คุุ ณภ าพสิ่่� ง แวดล้้ อ มรายสาขาของประเทศ ในช่่ ว ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึ ง เดืื อ นมิิถุุ น ายน ๒๕๖๔
หลายสาขามีีการเปลี่่ย� นแปลงในทิิศทางที่่ดีีขึ้้
� น� ได้้แก่่ ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่ดิ่� นิ พบว่่า การนำำ�เข้้าวััตถุุอันั ตรายทางการเกษตร
ลดลง แต่่มีีการนำำ�เขาปุ๋๋�ยเคมีีเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย ทรััพยากรแร่่ พบว่่า ปริิมาณการผลิิต การใช้้ และการส่่งออกแร่่ลดลง แต่่มีี
การนำำ�เข้้าแร่่เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย พลัังงาน พบว่่า การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายลดลง แต่่การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงาน
ทดแทนลดลง ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์ป่์ า่ พบว่่า พื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ค่อ่ นข้้างคงที่่� พื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์เพิ่่ม� ขึ้้น� จำำ�นวนจุุดความร้้อนสะสม
ลดลง ทรััพยากรน้ำำ�� พบว่่า ปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศเพิ่่�มขึ้้�น ปริิมาณน้ำำ��ท่่าเฉลี่่�ยทั้้�งปีีเพิ่่�มขึ้้�น ปริิมาณน้ำำ��บาดาลไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลง และคุุณภาพน้ำำ��บาดาลทั่่�วไปมีีคุุณภาพดีี ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง พบว่่า ความอุุดมสมบููรณ์์
ของทรััพยากรประมงเพิ่่ม� ขึ้้น� พื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลนเพิ่่ม� ขึ้้น� และพื้้�นที่่ก� ารกััดเซาะชายฝั่่ง� รุุนแรงลดลง ความหลากหลายทางชีีวภาพ
พบว่่า พบสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดใหม่่ของโลกในประเทศไทย ได้้แก่่ พืืช ๗ ชนิิด และจุุลิินทรีีย์์ ๑๒ ชนิิด สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน พบว่่า
ชุุมชนแออััดมีีแนวโน้้มลดลง อััตราพื้้�นที่่สีี� เขีียวต่่อจำำ�นวนประชากรในกรุุงเทพมหานครเพิ่่ม� ขึ้้น� และสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและ
ศิิลปกรรม พบว่่า กลุ่่�มป่่าแก่่งกระจานได้้รัับการบรรจุุเป็็นแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิ
บางสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมมีีการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�ควรเฝ้้าติิดตาม ได้้แก่่ สถานการณ์์มลพิิษ พบว่่า
ปริิมาณขยะมููลฝอยชุุมชนลดลง แต่่สััดส่่วนของปริิมาณขยะพลาสติิกต่่อขยะชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น จากการสั่่�งสิินค้้าและอาหารผ่่าน
ระบบทางออนไลน์์ ขณะที่่�ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อในระยะครึ่่�งปีีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่่�มขึ้้�น และค่่าเฉลี่่�ยรายปีีฝุ่่�นละออง
PM10 และ PM2.5 ทั้้�งประเทศลดลง แต่่ในภาคเหนืือมีีแนวโน้้มสถานการณ์์หมอกควัันรุุนแรงขึ้้�น มีีสาเหตุุจากสภาพอากาศ
แห้้งแล้้งยาวนานและเกิิดไฟป่่าได้้ง่่าย และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ พบว่่า อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของ
ประเทศสููงกว่่าค่่าปกติิ ๐.๙ องศาเซลเซีียส และระดัับน้ำำ�� ทะเลมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น� เล็็กน้้อย
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๔.๒ การคาดการณ์์แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต

การคาดการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะเกิิดขึ้้�น ได้้คำำ�นึึงถึึงสถานการณ์์ในระยะ
ที่่�ผ่่านมาและพิิจารณาแนวโน้้มที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในระยะสั้้�นอีีก ๑ - ๒ ปีีข้้างหน้้า และระยะยาว หรืืออีีก ๓ - ๕ ปีีถััดไป
๔.๒.๑ การคาดการณ์์สถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมรายสาขา
๑) ทรััพยากรดิินและการใช้้ที่ดิ่� นิ การสููญเสีียหน้้าดิินและความอุุดมสมบููรณ์์ของดิินเกิิดจากการใช้้ประโยชน์์
และทำำ�การเกษตรที่่�ไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้เกิิดการชะล้้างพัังทลายของดิิน และเกิิดตะกอนดิินในแหล่่งน้ำำ�� ควรสร้้างความเข้้าใจ
ด้้านการอนุุรักั ษ์์ดิินและน้ำำ�� รวมถึึงความระมััดระวัังในการใช้้ปุ๋๋ย� และสารเคมีีทางการเกษตร จึึงควรเร่่งให้้ความรู้้� สร้้างความเข้้าใจ
และส่่งเสริิมระบบการผลิิตและใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�เหมาะสม ส่่งเสริิมเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ดิินอย่่างยั่่�งยืืน
๒) ทรััพยากรแร่่ แร่่หิินอุุตสาหกรรมมีีการผลิิตเพื่่�อใช้้ในประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ แปรผัันตามสภาพเศรษฐกิิจ
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และภาวะเศรษฐกิิจที่่�หดตััว ทำำ�ให้้การก่่อสร้้างชะลอตััว การใช้้และนำำ�เข้้าแร่่ลดลง
ส่่วนถ่่านหิินสำำ�หรัับใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงมีีการนำำ�เข้้ามากที่่�สุุด ภายหลัังสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด 19 กลัับสู่่�ปกติิ
การผลิิตและการนำำ�เข้้าทรััพยากรแร่่จะเพิ่่ม� ขึ้้น� ตามการฟื้้น� ตััวของภาวะเศรษฐกิิจ จึึงควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการปรัับตััว และ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สอดคล้้องกัับโครงการเหมืืองแร่่สีีเขีียว
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๓) พลัังงาน การใช้้พลัังงานขั้้น� ต้้นของประเทศไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 น้ำำ��มัั น สำำ� เร็็ จ รูู ป มีีแนวโน้้ ม การใช้้ ที่่� ล ดลงจากมาตรการล็็ อ กดาวน์์ และการทำำ� งานจากที่่� บ้้ า น ทำำ� ให้้
การใช้้พลัังงานลดลงภายหลัังที่่�เศรษฐกิิจกลัับมาฟื้้�นตััวอย่่างรวดเร็็ว ควรเร่่งส่่งเสริิมและกำำ�กัับการใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีมาตรฐาน
สนัับสนุุนพลัังงานทางเลืือก และการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล จะทำำ�ให้้การใช้้พลัังงานคุ้้�มค่่าและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
๔) ทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ของประเทศมีีโอกาสเพิ่่�มขึ้้�น มีีการส่่งเสริิมให้้ประชาชนและ
ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้น� ฟูู และรัักษาทรััพยากรป่่าไม้้ รวมทั้้�งการจััดตั้้ง� ป่่าชุุมชน ตามพระราชบััญญัติิป่
ั า่ ชุุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนจากทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยให้้ความรู้้� และบริิหารจััดการเครืือข่่ายให้้เกิิดความเข้้มแข็็งในการจััดการป่่าไม้้ และรองรัับ
วิิกฤตความแห้้งแล้้ง การจััดการเชื้้�อเพลิิงในป่่า และป้้องกัันการเกิิดไฟป่่า รวมถึึงการประสานเครืือข่่ายเฝ้้าระวัังและป้้องกััน
รัักษาป่่าในระดัับลุ่่�มน้ำำ�� และภููมิิภาค ร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และหน่่วยงานภาครััฐ
๕) ทรััพยากรน้ำำ��  ความผัันผวนของสภาพภููมิิอากาศมีีความสััมพัันธ์์กับั ปริิมาณน้ำำ��ฝน และน้ำำ��ท่า่ ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาน้ำำ��ท่่วม และภััยแล้้ง จึึงควรสร้้างความมั่่�นคงของน้ำำ��ในภาคการผลิิต การอุุปโภคบริิโภค รวมถึึงการบริิหารจััดการน้ำำ��
ในแหล่่งเก็็บกัักน้ำำ��ในระยะยาว การอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��บาดาล การฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ�� และสามารถแก้้ไขปััญหาเชิิงพื้้�นที่่�หากสภาพ
เศรษฐกิิจกลัับมาฟื้้�นตััว ความต้้องการใช้้น้ำำ��ในฤดููแล้้งจะกลัับมาเป็็นปััญหาในหลายพื้้�นที่่� และควรเร่่งจััดการปััญหาน้ำำ��ท่่วม
การใช้้ผัังน้ำำ� 
� การฟื้้�นฟููระบบน้ำำ�� และการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งบุุกรุุกกีีดขวางทางน้ำำ��
๖) ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ในช่่วงวิิกฤตการระบาดของโรคโควิิด 19 ทรััพยากรประมงและ
ทรััพยากรชายฝั่่�งมีีการฟื้้�นตััว และมีีระบบนิิเวศทางทะเลและชายฝั่่�งที่่�มีีความสมบููรณ์์ แต่่ขยะพลาสติิกที่่�ลงสู่่�ทะเลยัังเป็็น
ปััญหาที่่ต้� อ้ งได้้รับั การแก้้ไขจากแหล่่งกำำ�เนิิดต้้นทาง โดยเฉพาะขยะที่่ม� าจากบนฝั่่ง� รวมถึึงชุุมชนที่่อ� ยู่่�ริิมทะเล ควรมีีการจััดการ
ขยะชุุมชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการคััดแยกขยะจากครััวเรืือน งดการใช้้พลาสติิกชนิิดที่่�ใช้้
ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�ง และประชาสััมพัันธ์์สร้้างความร่่วมมืือกัับเรืือประมง และเรืือท่่องเที่่�ยว ในการงดทิ้้�งเศษพลาสติิกลงสู่่�ทะเล 
และเก็็บขยะพลาสติิกจากทะเลมากำำ�จััดบนฝั่่�ง เพื่่�อลดปริิมาณขยะทะเล
๗) ความหลากหลายทางชีีวภาพ การประกาศแหล่่งมรดกโลกทางธรรมชาติิ พื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ หรืือพื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ�� 
เป็็นวิิธีีการหนึ่่�งในการอนุุรัักษ์์ และฟื้้�นฟููความหลากหลายทางชีีวภาพ และควรมีีการป้้องกัันการทำำ�ลายความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ โดยไม่่ใช้้ประโยชน์์อย่่างผิิดวิิธีี อาทิิ การทำำ�ลายแหล่่งนิิเวศธรรมชาติิ และการนำำ�เข้้าชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น รวมทั้้�ง
ลัักลอบนำำ�สััตว์์หรืือพืืชออกมาจากแหล่่งธรรมชาติิ
๘) สถานการณ์์มลพิิษ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่
ทำำ�งานที่่บ้� า้ น ลดการเดิินทาง ทำำ�ให้้จำำ�นวนวัันที่่ป� ริิมาณฝุ่่�นละออง PM2.5 เกิินค่่ามาตรฐานลดลง แต่่ยังั มีีแนวโน้้มเกิินค่่ามาตรฐาน
ในพื้้�นที่่�เมืืองใหญ่่ที่่�มีีการจราจรหรืือรถบรรทุุกหนาแน่่น ใกล้้โรงงานอุุตสาหกรรม รวมถึึงมีีการเผาในที่่�โล่่ง โดยเฉพาะ
การเผาวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร และไฟไหม้้ป่่า ในเมืืองใหญ่่ควรมีีการกวดขัันการตรวจสภาพรถให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
และไม่่ปล่่อยควัันดำำ� ส่่งเสริิมการใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ และใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีปริิมาณกำำ�มะถัันต่ำำ�� รวมถึึงการปรัับแผน
เดิินระบบการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมในช่่วงที่่�ไม่่มีีการสะสมของฝุ่่�นละออง ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเผาในที่่�โล่่ง ควรให้้ความรู้้�
และสร้้างความเข้้าใจในการจััดการหรืือนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรไปใช้้ประโยชน์์อื่่�นหรืือสร้้างมููลค่่า และควบคุุมการเผา
ในที่่�โล่่ง ด้้านปริิมาณขยะชุุมชนต่่อปีีเพิ่่�มขึ้้�น และองค์์ประกอบของขยะพลาสติิกมีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�น จึึงต้้องเร่่งหาแนวทางใน
การลดการใช้้พลาสติิก คััดแยกนำำ�มาใช้้ใหม่่ และนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง ขณะที่่�มููลฝอยติิดเชื้้�อในชุุมชนมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น
จากสถิิติิปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีีเพิ่่�มขึ้้�นสููงมาก จึึงควรมีีการรวบรวมและกำำ�จััดมููลฝอย
ติิดเชื้้�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ ไม่่ให้้เกิิดการตกค้้าง จึึงควรนำำ�ไปกำำ�จััดโดยการเผา หรืือนำำ�ไปเป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า

รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๙)	สิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ประชากรอาศััยในเขตเมืืองมากขึ้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการขยายตััวของเมืือง องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นควรวางแผนเพื่่�อรองรัับการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรและการขยายตััวของเมืือง โดยเฉพาะระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ ระบบรวบรวมและกำำ�จััดขยะมููลฝอย ระบบรวบรวมและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การจััดการด้้านภููมิิทััศน์์ในเมืือง
ตลอดจนการจััดเตรีียมพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
๑๐)	สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์การรัักษา
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ในระดัับดีี มีีสาเหตุุที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ได้้แก่่ ปััญหา
ภััยธรรมชาติิ และการบริิหารจััดการไม่่เหมาะสม ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมและแหล่่งมรดกโลก ส่่วนใหญ่่ได้้รัับผลกระทบ
จากการเจริิญเติิบโตของเมืือง ทำำ�ให้้มีีการรุุกราน บั่่�นทอน ทำำ�ลายความสวยงามและความสง่่างาม รวมถึึงคุุณค่่าทางด้้าน
ทััศนีียภาพ ซึ่่�งต้้องได้้รัับการคุ้้�มครอง ฟื้้�นฟูู หยุุดการทำำ�ลาย และไม่่ใช้้ผิิดประเภท พร้้อมกัับสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจใน
การบริิหารจััดการโดยการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน
๑๑) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยทั้้�งปีีของประเทศเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากค่่าเฉลี่่�ย
o
ปกติิ ๐.๙ C ทำำ�ให้้เกิิดการติิดไฟของเชื้้�อเพลิิงในป่่าได้้ง่่าย โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ป่่าในภาคเหนืือ รวมถึึงมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากภาวะ
อากาศร้้อนในช่่วงฤดููร้้อนด้้วย ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ส่่งผลให้้เกิิดภััยพิิบััติิมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น อาทิิ 
การเกิิดฝนตกหนัักทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม ฝนทิ้้�งช่่วงทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��แล้้ง และน้ำำ��ทะเลเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการกััดเซาะชายฝั่่�ง
อย่่างรุุนแรง จึึงควรให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชนในการรัับมืือต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิที่เ่� กิิดขึ้้น�
๔.๒.๒ การวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงระยะยาว
การวิิเคราะห์์การคาดการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะต่่อไป และส่่งผลต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ใช้้แนวคิิด
การวิิเคราะห์์ปัจั จััยภายนอก (STEEP Analysis) ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านสัังคมและวััฒนธรรม เศรษฐกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม เทคโนโลยีี และ
การเมืืองและนโยบาย ดัังนี้้�
๑)	ปััจจััยด้้านสัังคมและวััฒนธรรม (Socio - culture Component: S) เป็็นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
ทางสัังคมและวััฒนธรรมที่่�มีีผลต่่อการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ ประกอบด้้วย โครงสร้้าง
ประชากรมีีแนวโน้้มเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ และสภาพสัังคมภายหลัังการระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้ส่่งผลกระทบระยะยาวต่่อ
มนุุษย์์ให้้มีีการใช้้ชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่ การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การสวมหน้้ากากอนามััย การล้้างมืือบ่่อยครั้้�ง รวมถึึง
การได้้รัับวััคซีีน เพื่่�อป้้องกัันการระบาดของโรคดัังกล่่าว มาตรการควบคุุมการเดิินทางข้้ามเขตและข้้ามประเทศ การทำำ�งาน
ที่่�บ้้าน การเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ และงดการรวมกลุ่่�มอื่่�นๆ ส่่งผลให้้ลดกิิจกรรมทางสัังคม และลดการบริิโภคสิินค้้า
และบริิการ ทำำ�ให้้ประชากรมีีรายได้้ลดลง และมีีแนวโน้้มการว่่างงานเพิ่่�มขึ้้�น ปริิมาณขยะมููลฝอยลดลง แต่่ปริิมาณมููลฝอย
ติิดเชื้้�อที่่�เกิิดจากการใช้้ในการป้้องกัันหรืือดููแลรัักษาโรคโควิิด 19 เพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ หน้้ากากอนามััย ถุุงมืือ และชุุดป้้องกััน
การติิดเชื้้อ� (PPE) ภายหลัังที่่ป� ระชากรส่่วนใหญ่่ได้้รับั วััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19 แล้้ว มีีโอกาสทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมการรวมกลุ่่�ม
ทางสัังคม การเดิินทาง การท่่องเที่่�ยว และการใช้้พลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการผลิิตและการบริิโภคสิินค้้าและบริิการเพิ่่�มขึ้้�น
จึึงควรพััฒนาตามแนวทางการผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� �งยืืน (Sustainble Consumption and Production)
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๒)	ปััจจััยด้้านเทคโนโลยีี (Technological Component: T) เป็็นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางเทคโนโลยีี
ที่่มีี� ผลต่่อการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ปััจจุุบันั หลายประเทศได้้ส่ง่ เสริิมการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า และผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัังงานหมุุนเวีียน เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศ รวมถึึงส่่งเสริิมการนำำ�อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
เพื่่�อการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�ทัันสมััยมาช่่วยในการทำำ�งาน การศึึกษา และธุุรกิิจผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต จึึงทำำ�ให้้มีีการใช้้อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มือื ถืือ และแท็็บเล็็ตเพิ่่ม� ขึ้้น� เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวก รวดเร็็ว และสามารถเชื่่อ� มต่่อกัับระบบอิินเทอร์์เน็็ต
ได้้ตลอดเวลา แต่่อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยดัังกล่่าว มีีการพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว และมีีอายุุการใช้้งานระยะปานกลาง
ควรคำำ�นึึงถึึงการจััดการซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายหลัังหมดอายุุการใช้้งาน โดยมีีระบบเรีียกคืืนซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อรวบรวม
และนำำ�กลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ซ้ำำ��ในระบบเศรษฐกิิจหลายๆ รอบ ให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�อลดการนำำ�ทรััพยากร
แร่่ธาตุุจากแหล่่งกำำ�เนิิดมาใช้้ ลดการนำำ�เข้้า และลดมลพิิษจากการจััดการไม่่ถูกู วิิธีี ตามแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy)
๓)	ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ (Economic Component: E) เป็็นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางเศรษฐกิิจที่่�มีี
ผลต่่อการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ก่่อนการระบาดของโรคโควิิด 19 ประเทศมีีรายได้้จากภาคการท่่องเที่่ย� ว
แต่่ภายหลัังการระบาดของโรคดัังกล่่าว รายได้้ที่ม่� าจากการท่่องเที่่ย� วลดลงอย่่างมาก เนื่่อ� งจากการเข้้มงวดการเดิินทางเข้้าออก
ประเทศ อีีกทั้้ง� การหดตััวของเศรษฐกิิจทั้้ง� ภายในประเทศและต่่างประเทศ การส่่งออกสิินค้้าไปยัังประเทศคู่่�ค้้าลดลง โดยเฉพาะ
ตลาดสหรััฐอเมริิกา และสหภาพยุุโรป แต่่ภายหลัังการควบคุุมการระบาดของโรคดัังกล่่าวได้้แล้้ว การเดิินทางของนัักท่่องเที่่ย� ว
จะเพิ่่ม� มากขึ้้น� ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจการท่่องเที่่ย� วและธุุรกิิจต่่อเนื่่�องขยายตััวได้้ดังั เดิิม จึึงควรมีีแผนการรองรัับนัักท่่องเที่่ย� วที่่เ� หมาะสม
กัั บ ศัั ก ยภาพของแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย ว และภายหลัั ง ที่่� ก ารค้้ า ระหว่่ า งประเทศขยายตัั ว เพิ่่� ม ขึ้้� น ส่่ ง ผลทำำ� ให้้ ภ าวะเศรษฐกิิจ
ภายในประเทศดีีขึ้้�นจากส่่งสิินค้้าออกไปยัังต่่างประเทศ ทั้้�งภาคการเกษตร แร่่ธาตุุ พลัังงาน และอุุตสาหกรรมประเภทต่่างๆ
โดยทรััพยากรธรรมชาติิจะถููกนำำ�มาใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและบริิการมากขึ้้น� ดัังนั้้น� ควรนำำ�เทคโนโลยีีสะอาดมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
เพิ่่�มการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน และพััฒนาเศรษฐกิิจตามแนวทาง BCG Model
๔)	ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Component: E) เป็็นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและส่่งผลต่่อการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม พบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในด้้านภููมิิอากาศ และฤดููกาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลต่่อการเพาะปลููกของ
เกษตรกร การเกิิดฝนตกหนัั ก หรืื อขาดน้ำำ��ฝน ทำำ�ให้้ เกิิดภาวะน้ำำ��ท่่วม และภัั ย แล้้ งตามลำำ�ดัับ ส่่ งผลกระทบต่่ อชุุ มชน
ทั้้�งในเขตเมืืองและชนบท ตลอดจนระดัับน้ำำ��ทะเลเพิ่่ม� สููงขึ้้น� ทำำ�ให้้ชุมุ ชนที่่อ� าศััยตามแนวชายฝั่่ง� ได้้รับั ผลกระทบจากการกััดเซาะ
ชายฝั่่�งในระดัับที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีการชะลอตััวของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง
แต่่ภายหลัังการควบคุุมสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้แล้้ว กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจจะดีีขึ้้�น และการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกมีีโอกาสสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ปััญหาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศรุุนแรงขึ้้�น จึึงควรมุ่่�งการพััฒนา
ประเทศตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement)
๕)	ปััจจััยด้้านการเมืืองและนโยบาย (Political Component: P) เป็็นการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบปััจจััย
ทางนโยบายที่่�มาจากภาคการเมืืองมีีผลต่่อการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยการนำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ระยะ ๒๐ ปีีมาเป็็นกรอบการพััฒนาและบริิหารประเทศ ที่่�มุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ส่่งเสริิมนโยบาย BCG Model ที่่�มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศโดยนำำ�แนวคิิดด้้านเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียวมาเป็็นทิิศทาง
การพัั ฒ นา เพื่่� อ ให้้ เ กิิดการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ในระยะต่่ อ ไป รวมถึึ ง ดำำ� เนิินงานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ทิิศทางการลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามข้้อตกลงปารีีส
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๔.๓ ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ข้้อมููลการคาดการณ์์สถานการณ์์สิ่ง่� แวดล้้อม ๑๑ รายสาขา และการวิิเคราะห์์การเปลี่่ย� นแปลงระยะยาว จึึงได้้กำำ�หนด
เป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
ในระยะสั้้�น (๑ - ๒ ปีี) และระยะยาว (๓ - ๑๐ ปีี) ดัังนี้้�
๔.๓.๑ ข้้อเสนอแนะระยะสั้้�น ประกอบด้้วย ๓ มาตรการ ดัังนี้้�
๑) การจััดการขยะพลาสติิก และพลาสติิกทะเล
		ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปริิมาณขยะชุุมชนรวมทั้้�งประเทศมีีปริิมาณลดลง ขณะที่่�สััดส่่วนของพลาสติิกที่่�เป็็น
องค์์ประกอบของขยะชุุมชนมีีสััดส่่วนเพิ่่ม� ขึ้้น� ควรประชาสััมพัันธ์์สร้้างความร่่วมมืือทุุกภาคส่่วนลดการใช้้พลาสติิก คััดแยกขยะ
พลาสติิกตั้้�งแต่่ต้้นทางและนำำ�กลัับไปใช้้ใหม่่ และการจััดการขยะพลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�งอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งป้้องกััน
ไม่่ให้้ขยะบนบกไหลลงสู่่�ทะเล การติิดตั้้�งทุ่่�นกัักขยะพลาสติิกบริิเวณปากแม่่น้ำำ�� หรืือขยะจากการประกอบการท่่องเที่่�ยว
และประมง ปล่่อยทิ้้�งลงทะเล อาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเลได้้
		หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก การจััดการขยะพลาสติิก ได้้แก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
๒) การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19
		 การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อโรคโควิิด 19 ซึ่่�งมีีปริิมาณตกค้้างเป็็นจำำ�นวนมาก เห็็นควรให้้ดำ�ำ เนิินการตาม
มติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๔ เพื่่�อให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นสามารถนำำ�มููลฝอยติิดเชื้้�อตกค้้างไปเผา
ทำำ�ลายที่่โ� รงงานอุุตสาหกรรม และโรงงานผลิิตไฟฟ้้าได้้ ซึ่่ง� เป็็นการแก้้ไขปััญหาเฉพาะกิิจ
		 หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ� ได้้แก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมอนามััย กรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
๓) การคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ที่่�มีีความสำำ�คััญหรืือมีีความอ่่อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		พื้้�นที่่�สำำ�คััญทางธรรมชาติิและมีีความอ่่อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ พื้้�นที่่�ชุ่่� มน้ำำ�� และแหล่่งนิิเวศ
ทางธรรมชาติิ รวมถึึงแหล่่งสิ่่ง� แวดล้้อมศิิลปกรรม ควรได้้รับั การคุ้้�มครอง ไม่่ให้้ถูกู บุุกรุุก ทำำ�ลาย เสื่่อ� มโทรม และสููญเสีียทััศนีียภาพ
จากการขยายตััวของเมืือง และชุุมชน และผลกระทบจากภััยพิิบััติิ ได้้แก่่ น้ำำ��ท่่วม แผ่่นดิินไหว และดิินถล่่ม จึึงควรได้้รัับ
การฟื้้� น ฟูู คุ้้�มครอง และอนุุ รัั ก ษ์์ ใ ห้้ ทัั น ท่่ ว งทีีและต่่ อ เนื่่� อ ง โดยประสานความร่่ ว มมืื อ และมีีส่่ ว นร่่ ว มในการอนุุ รัั ก ษ์์
และใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมนำำ�หลัักนิิติิศาสตร์์และรััฐศาสตร์์เชิิงพื้้�นที่่�บนหลัักการสร้้างสมดุุลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนมาเป็็นแนวทาง
		 หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้ กรมทรััพยากรน้ำำ��
กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง สำำ�นัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม กรมศิิลปากร
กรมควบคุุมมลพิิษ และกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
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๔.๓.๒ ข้้อเสนอแนะระยะยาว ประกอบด้้วย ๓ มาตรการ ดัังนี้้�
๑) การส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� �งยืืน
		 ในระยะที่่�ผ่่านมาการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้รััฐบาลมีีมาตรการเข้้มงวดการเดิินทางข้้ามเขต
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน และลดกิิจกรรมการรวมกลุ่่�ม ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจของประเทศเกิิดการหดตััว
แต่่จากภายหลัังการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคได้้แล้้ว ประชาชนมีีการเดิินทาง เพื่่�อการทำำ�งาน ท่่องเที่่�ยว และกิิจกรรม
อื่่�นๆ มากขึ้้�น เกิิดการบริิโภคสิินค้้าและบริิการมากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีนำำ�วััตถุุดิิบและทรััพยากรธรรมชาติิมาใช้้ในการผลิิตมากขึ้้�น
ใช้้พลัังงานเพิ่่ม� ขึ้้น� และเกิิดมลพิิษต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมสููงขึ้้น� จึึงควรส่่งเสริิมให้้เกิิดเป็็นสัังคมที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีการผลิิต
ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ได้้แก่่ การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์หรืือเกษตรปลอดภััย มีีกระบวนการผลิิตตามแนวทางอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
และอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ และการบริิโภคสิินค้้าและบริิการที่่�ยั่่�งยืืน โดยเลืือกใช้้สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงการปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีชีีวิิตที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยการเดิินทางโดยใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
และการเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับประชาชน รวมถึึงการจััดการเรีียนการสอนในเรื่่�องดัังกล่่าว
สำำ�หรัับนัักเรีียน และนัักศึึกษา
		 หน่่ ว ยงานรัั บ ผิิดชอบหลัั ก ได้้ แ ก่่ กรมส่่ ง เสริิมคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สำำ�นัั ก งานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม กรมควบคุุมมลพิิษ สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นักั งาน
นโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอุุ ด มศึึ ก ษา กรมประชาสัั ม พัั น ธ์์ สำำ�นัั ก งานปลัั ด กระทรวงอุุ ต สาหกรรม กรมโรงงานอุุ ต สาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และหอการค้้าไทย
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๒) การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศภายหลัังการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีโอกาส
ทำำ�ให้้ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำำ�นวนมาก จากภาคพลัังงาน ภาคอุุตสาหกรรม ภาคขนส่่ง ภาคการเกษตร และ
การจััดการของเสีีย ถึึงประเทศไทยกำำ�หนดเป้้าหมายเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน
ค.ศ. ๒๐๕๐ จึึงควรกำำ�หนดมาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคพลัังงาน ด้้วยการเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานหมุุนเวีียนมากขึ้้�น อาทิิ จากชีีวมวล ลม และแสงอาทิิตย์์ ภาคขนส่่งควรส่่งเสริิมการขนส่่งที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�น ในภาคอุุตสาหกรรม ควรเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักร
ในกระบวนการผลิิต ในภาคการเกษตร ควรลดการเผาเศษวััสดุุทางการเกษตร และใส่่ปุ๋๋�ยตามความเหมาะสมของดิินและ
ความต้้องการของพืืช และการเพิ่่�มการดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจก ด้้วยการปลููกต้้นไม้้ และป่่าชายเลน
		 หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (มหาชน) สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช
กรมป่่าไม้้ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และหอการค้้าไทย
๓) การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดการหมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ประชาชนได้้งดการเดิินทาง และเพิ่่�มการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
รวมถึึงมีีการเรีียนผ่่านออนไลน์์ เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้มีีการซื้้�อสิินค้้าและอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันมากขึ้้�น อุุปกรณ์์ดัังกล่่าวมีีระยะเวลาใช้้งานปานกลาง ทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดซากอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�หมดอายุุ
การใช้้งานจำำ�นวนมากในอนาคตอัันใกล้้ จึึงควรมีีการจััดการที่่�ดีีเพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลของโลหะหนัักที่่�ปนอยู่่�รั่่�วไหลสู่่�
สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการเพิ่่�มบทบาทและความรัับผิิดชอบให้้แก่่ผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility) เป็็นผู้้�เก็็บ
รวบรวม และขนส่่งขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้สามารถนำำ�ไปคััดแยก รีีไซเคิิล และนำำ�กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตซ้ำำ��หลายๆ รอบ
เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าในการใช้้ทรััพยากร รวมถึึงมีีการจััดการอย่่างถููกวิิธีี ไม่่เกิิดมลพิิษ ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)
		 หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก ได้้แก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมโรงงานอุุตสาหกรรม สำำ�นัักงานมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ และกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
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การเผยแพร่รายงานและฐานข้อมูล
ประกอบไปด้วย 4 เรื่องย่อย

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
https://www.onep.go.th/publication-soe/

VDO สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
https://www.youtube.com/watch?v=Gp5j1u4_HAo

ารณ์
สถภาาพนสกิ่งแวดล2้อ56ม4
คุณ

h

nep.go.t

www.o

พ.ศ.

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (Infographic)
https://www.onep.go.th/publication-soe/

แวดลอม
รมชาติและสิ่ง
ทรัพยากรธร
บายและแผน
0
onep.go.th
สำนักงานนโย วอร 2 ชั้นที่ 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯail1040
: webmaster@
าไท
ทาวเ
อาคารทิปโก1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาร : 02-265-6511 E-m
เลขที่ 118/ 02-265-6532 โทรส
โทรศัพท :

ฐานข้อมูลเพื่ อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
http://env_data.onep.go.th/
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กรมทรััพยากรน้ำำ��. (๒๕๖๓). สถานการณ์์และปััญหาด้้านทรััพยากรน้ำำ��ในภาครวมของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมทรััพยากรน้ำำ��. (๒๕๖๔). สถานการณ์์และปััญหาด้้านทรััพยากรน้ำำ��ในภาครวมของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล. (๒๕๖๔). สถานการณ์์น้ำำ��บาดาล และการดำำ�เนิินงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบ
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมป้้ อ งกัั น และบรรเทาสาธารณภัั ย . (๒๕๖๔ก). สถิิ ติิ ข้้ อ มูู ล การใช้้ จ่่ า ยเงิิ น ทดรองราชการ ปีี ๒๕๓๒ - ๒๕๖๓.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมป้้ อ งกัั น และบรรเทาสาธารณภัั ย . (๒๕๖๔ข). สถิิ ติิ ส าธารณภัั ย ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดืื อ น
(๑ มกราคม - ๓๐ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔) ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
(เอกสารอััดสำำ�เนา)
รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย. (๒๕๖๔ค). โครงการการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��และการบริิหารจััดการภััยพิิบััติิ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมอุุ ตุุ นิิ ย มวิิ ท ยา. (๒๕๖๔). ปริิ ม าณฝนรายเดืื อ นและรายปีี ข องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บค่่ า ปกติิ
(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓). [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑ สิิงหาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: http://climate.tmd.go.th/
gge/R-dev20.pdf
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน). (๒๕๖๓). โครงการพััฒนาด้้านทรััพยากรน้ำำ�� พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน). (๒๕๖๔). โครงการพััฒนาด้้านทรััพยากรน้ำำ�� พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ. (๒๕๖๓). รายงานฉบัับสมบููรณ์์: โครงการศึึกษาผลกระทบและติิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อมข้้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��โขงสายประธาน. ข้้อมููลประกอบ การจััดทำำ�รายงาน
สถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ. (๒๕๖๔ก). การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ที่่�สำำ�คััญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สำำ�นัั ก งานทรัั พ ยากรน้ำำ�� แห่่ ง ชาติิ . (๒๕๖๔ข). ๒๒ ลุ่่�มน้ำำ�� ในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีี ก า กำำ� หนดลุ่่�มน้ำำ��
พ.ศ. ๒๕๖๔. [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๒๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: http://www.onwr.go.th/?p=10637
หััวข้้อ ๒.๖ ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
กรมควบคุุมมลพิิษ. (๒๕๖๐). เกร็็ดความรู้้�มลพิิษทางทะเล. [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: http://
pcd.go.th/info_serv/water_marine.html
กรมควบคุุ ม มลพิิ ษ . (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ ม ลพิิ ษ ของประเทศไทย ปีี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓. [ออนไลน์์ ] .
ค้้นเมื่่�อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://www.pcd.go.th/publication/
กรมเจ้้ า ท่่ า . (๒๕๖๔). ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการป้้ อ งกัั น การกัั ด เซาะชายฝั่่� ง ทะเล ปีี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. [ออนไลน์์ ] .
ค้้นเมื่่�อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://www.md.go.th/md/
กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง . (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ ท รัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
และผลการดำำ�เนิินงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง. (๒๕๖๔). รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผน ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. [ออนไลน์์].
ค้้นเมื่่�อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan
กรมประมง. (๒๕๖๓). ประกาศ! ๑๕ มิิ.ย. - ๓๐ ก.ย. นี้้� ปิิดอ่่าวไทยรููปตััว ก ปีี ๖๓ ฟื้้�นฟููสััตว์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่� ๘ จัังหวััด.
[ออนไลน์์ ] . ค้้ น เมื่่� อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็ บ ไซต์์ : https://www4.fisheries.go.th/dof/
news_local/1210/79844
กรมประมง. (๒๕๖๔). สถานการณ์์ประมงของไทยและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบ
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กระทรวงการต่่ า งประเทศ. (๒๕๖๒). สหภาพยุุ โรปประกาศปลดใบเหลืื อ งภาคประมงไทย. [ออนไลน์์ ] . ค้้ น เมื่่� อ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bd20115e39c3060027696
กรมอุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ สัั ตว์์ ป่่ า และพัั น ธุ์์�พืืช. (๒๕๖๔). รายงานประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓. [ออนไลน์์ ] . ค้้ น เมื่่� อ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://web.dnp.go.th/Pre/Protect/news.php?q=86FE3D6F5EAB93D2E34B3
สถาบัั น วิิ จัั ย ทรัั พ ยากรทางน้ำำ�� จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย . (ม.ป.ป.ก). การประมงและเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ�� . [ออนไลน์์ ] .
ค้้ น เมื่่� อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็ บ ไซต์์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=65:2010-03-25-18-42-51&catid=8&lang=th&Itemid=171
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รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
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สถาบัั น วิิ จัั ย ทรัั พ ยากรทางน้ำำ�� จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย . (ม.ป.ป.ข). ป่่ า ชายเลนในประเทศไทย. [ออนไลน์์ ] .
ค้้ น เมื่่� อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็ บ ไซต์์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=62&Itemid=68&lang=th
สถาบัั น วิิ จัั ย ทรัั พ ยากรทางน้ำำ�� จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย . (ม.ป.ป.ค). ผลกระทบจากขยะทะเล. [ออนไลน์์ ] .
ค้้ น เมื่่� อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, จากเว็็ บ ไซต์์ : http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_
content&view=article&layout=edit&id=309&ltemid=158&lang=th
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม. (๒๕๖๔). ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
หััวข้้อ ๒.๗ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง . (๒๕๖๔). รายงานสถานการณ์์ ท รัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
และผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คัญ
ั พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช. (๒๕๖๔). สถานภาพความหลากหลายทางชีีวภาพด้้านพืืช. ข้้อมููลประกอบ
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม. (๒๕๖๓). พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ของประเทศไทย. [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑
สิิงหาคม ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์์: http://wetlands.onep.go.th/wetland/aboutus/define
สำำ�นัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม. (๒๕๖๔). สถานการณ์์ ค วามหลากหลาย
ทางชีีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีีแห่่ ง ชาติิ . (๒๕๖๔). สถานการณ์์ ค วามหลากหลายทางชีี ว ภาพ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
(เอกสารอััดสำำ�เนา)
หััวข้้อ ๒.๘ สถานการณ์์มลพิิษ
กรมการขนส่่งทางบก. (๒๕๖๔). การจััดการมลพิิษทางอากาศและเสีียงจากภาคการขนส่่ง และการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
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[ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://www.pcd.go.th/pcd_news/14118/
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สำำ�หรัับแรงงานนอกระบบ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓. [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: https://
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กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� . (๒๕๖๔). การบริิหารจััดการขยะ น้ำำ��เสีีย และพื้้�นที่่�สีเี ขีียว พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔. ข้้อมููลประกอบ
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
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DATA/PDF/2564/E/228/T_0023.PDF
สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม. (๒๕๖๔). สถานการณ์์สิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔.
ข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารอััดสำำ�เนา)
หััวข้้อ ๒.๑๐ สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
กรมทรััพยากรธรณีี. (๒๕๖๔ก). ทส. ผนึึกกำำ�ลััง เร่่งฟื้้�นฟูู ซ่่อมแซม “ทรััพยากรธรณีี ถ้ำำ��นาคา. [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ
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(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓). [ออนไลน์์]. ค้้นเมื่่�อ ๑ สิิงหาคม ๒๕๖๔, จากเว็็บไซต์์: http://climate.tmd.go.th/gge/
R-dev20.pdf
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