คานา
กว่าสามทศวรรษที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้ อมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 โดยได้มีการตั้งสานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อทาหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติดังกล่า ว ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี บทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญเป็นอย่างมากต่อทิศทาง
การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้ อมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์และภาวะโลกร้อน
มีบทบาทสาคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ได้ริเริ่มให้มีโครงการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Assessment : EPA) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater
Mekong Subregion - Core Environment Program 3 - Environmental Performance Assessment :
GMS - CEP 3 - EPA) โดยความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme : UNEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยราชการของประเทศไทยในการจัดทาระบบติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานโดยอาศัย กฎระเบียบและองค์กรที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งปรับเปลี่ ยนขั้นตอน
กระบวนการในการดาเนินงานให้เหมาะสมและได้รับการยอมรับ
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ดาเนินการโดยกองติดตามประเมินผล สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทาหน้าที่หน่วยประสานงานระดับชาติ
ของโครงการ กระบวนการด าเนิ น งานของโครงการดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
(peer review) เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ร่วมด้วยการ
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น และการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการคัดเลือกตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม
จากผลการศึ กษา ได้มีการคัดเลื อกและจั ดล าดับความส าคั ญของประเด็ นสิ่ งแวดล้ อมจานวน 8 ประเด็ น
ประกอบด้วย ทรัพยากรน้า มลพิษทางน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มลพิ ษ ทางอากาศ และการจั ด การขยะ
โดยได้ มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะประเด็ น และอาศั ย กรอบแนวคิ ด แรงขั บ เคลื่ อ น-แรงกดดั น สถานะ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (Driver-Pressure-State-Impact-Response : DPSIR) รายงานฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
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Goals : MDG) ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้ง 8 ประเด็น ถูกนามาจากข้อมูลของ
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องซึ่งเป็ นข้อมูลทุติย ภูมิ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องกับระบบการรายงานผลระบบอื่นๆ
ในประเทศไทย โดยได้มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติม และนาข้อมูล ล่าสุ ดจากแหล่ งอื่นๆ มาใช้ ในการจัดทา
รายงานมาโดยลาดับ
สานักงานฯ ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการและการจัดทารายงานฉบับนี้ รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้ อมของ
ประเทศ ทั้งนี้ สานักงานฯ จะได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงการจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ในฉบับต่อๆ ไป ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สานักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยฉบับนี้
จะเป็ น แนวทางส าหรั บ กระบวนการติด ตามประเมิ น ผลของประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อนุ ภู มิภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง อีกทั้งข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการนาไปปฏิบัติ
และปัญหาและอุปสรรคในอนาคต

นางนิศากร โฆษิตรัตน์
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกั บ การจั ด ทารายงานฉบับ นี้ เริ่ม จากส านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาทีมโดยคุณอภิมุข ตันติอาภากุล ผู้อานวยการกองติดตามประเมินผล ในฐานะ
National Focal Point ของโครงการ คุณพรทิพย์ จัยสิน หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบาย
และแผน กองติดตามประเมินผล ในฐานะ National Coordinator ของโครงการ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นและ
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตาม
ประเมินผล ซึ่งทาหน้าที่ประสานงาน ร่วมดาเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขรายงาน
ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ประกอบด้วยคุณราเมศวร์ สุขพุ่ม คุณชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ คุณดวงรัตน์ มุกด์มณี
คุณสโรชา หรุ่นศิริ คุณเพียนจิต ภิญโยดม และคุณยศพล ณ นคร ขอขอบคุณ คุณไชยยุทธ์ กลิ่นสุคนธ์ และ
คุณ เจริ ญ ชัย เอกมาไพศาล ที่ป รึ กษาโครงการ ขอขอบคุ ณ คุ ณณพยุธ พิ ชัย ณรงค์ คุ ณ อลิ ศ รา นาคสกุ ล
คุณสุชีว์รา เรืองขา และคุณสุทธิกาญจน์ สุทธิ ซึ่งทาหน้าที่ประสานงานโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาจารย์และนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนิน
โครงการนี้ ทั้งการเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น รวมทั้ง การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
การดาเนินโครงการและการจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ฉบั บ นี้ ซึ่ ง การมี ส่ ว นร่ ว มดั ง กล่ า วมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ท าแล้ ว เสร็ จ ได้ โ ดยการสนั บ สนุ น การเงิ น จากธนาค ารเพื่ อ การพั ฒ นาเอเชี ย
(Asian Development Bank : ADB) และการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากศูนย์ปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม
(Environment Operations Center : EOC) สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute for Global
Environmental Strategies : IGES) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
(United Nations Environment Programme - Regional Resource Center for Asia and the Pacific :
UNEP RRC.AP) รวมทั้งขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อคุณ Ian Watson และคุณชลชินี เอมะวรรธนะ จากศูนย์
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Operations Center : EOC) ที่ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินงาน และขอขอบคุณ คุณ Tin Aung Moe คุณ Liang Li และคุณศันสนา
มลายอริ สู ญ จากโครงการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งสหประชาชาติภู มิภ าคเอเซี ยและแปซิฟิ ก (UNEP RRC.AP)
ที่ให้คาแนะนาในการดาเนินโครงการเป็นอย่างดี
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บทสรุปผู้บริหาร
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิ พายุ
ไซโคลน เฮอริเคน น้าท่วม และไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกและส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความสูญเสีย
ทางสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์ อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกินศักยภาพ รัฐบาลไทยได้มีการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้น
มา และได้ มี ก ารตรากฏหมายสิ่ ง แวดล้ อ มฉบั บ แรกขึ้ น คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของกฎระเบียบต่างๆ ที่กาหนดขึ้น จึงได้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และได้กาหนดให้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion - Core
Environment Program 3 - Environmental Performance Assessment : GMS-CEP3-EPA)
ภาพรวมของสถานการณ์ ด้านสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทยในช่ว ง 5 ปีที่ผ่ านมายั งคงไม่แตกต่ างจากเดิ ม
เริ่มจากปัญหาทรัพยากรทางน้า ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมในลาดับแรก โดยพบว่าประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาด้า นทรั พยากรน้ า ได้แก่ การขาดแคลนน้า น้าท่ว ม และคุณภาพน้า ปริมาณน้าที่มีอยู่
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ น้ าและเป็ น ผลให้ เ กิ ด การขาดแคลนน้ าเพิ่ ม มากขึ้ น ในอนาคต คื อ ภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็ น สาขาที่มีการใช้น้ าสูงที่สุ ดจะได้รับผลกระทบมากที่สุด และประชากรกว่าร้อยละ 36
ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม จากข้อมูลแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้าและการชลประทาน
พ.ศ. 2551 ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (กระทรวงการคลัง, 2553) คาดการณ์ว่าจะมีการขาดแคลน
น้าปีละ 4,737 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ปัญหาการขาดแคลนน้าดังกล่าว
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและความต้องการใช้น้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ความต้ อ งการใช้ น้ าในภาคเกษตรกรรม ซึ่ ง เป็ น สาขาที่ มีค วามต้ อ งการใช้ น้ าสู งที่ สุ ด ประกอบกั บ ปั ญ หา
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน จึง นามาซึ่งการบุกรุกทาลายป่า เป็นผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งตามมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจานวนมากเพื่อส่งเสริมการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ควบคุมมลพิษในแหล่ งน้ า แม้ว่าในแหล่ งน้ าที่ส าคัญ 3 แห่ ง คือ แม่น้าท่าจีน (ตอนล่ าง) แม่น้าล าตะคอง
(ตอนล่าง) และทะเลสาบสงขลามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากมาเป็ นระยะเวลายาวนาน แต่พบว่า
คุณภาพน้าโดยรวมของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมามีแนวโน้มดีขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นประเด็นปัญหาสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่
ประเทศในภาคผนวกที่ 1 (non-Annex I country) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง ไม่ มี ข้ อ ผู ก มั ด ในการลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ก๊ า ซเรื อ นกระจกของไทยส่ ว นใหญ่ ม าจากสาขาพลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งาน
รัฐบาลได้พยายามที่จ ะให้มีการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ น ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาหลั ก ปั ญ หาหนึ่ ง ของประเทศไทย โดยพบว่ า การใช้ ที่ ดิ น
ที่ไม่เหมาะสมและการตัดไม้ทาลายป่าส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง โดยคิดเป็นพื้นที่
สูงถึงร้อยละ 34 ของพื้นที่ประเทศ ปัญหาสิทธิการครอบครองที่ดินยังส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อประชากรที่มีอาชีพ
ด้า นเกษตรกรรมที่ไ ม่ มีที่ ดิ น เป็ น กรรมสิ ทธิ์ ข องตนเอง ท าให้ มี การบุก รุ กพื้ น ที่ป่ า เพื่ อ นาไปท าการเกษตร
นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้น ให้เกิด
ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจานวนมากและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยกาลังถูกคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย์ และการบริ หารจัดการ
ที่ไม่เหมาะสม โดยพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงถึงร้อยละ 37 ในช่วงปี พ.ศ. 2504-2551 เนื่องมาจาก
การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่า และไฟป่า โดยค่าเฉลี่ยการสูญเสียป่าระหว่างปี พ.ศ. 2548 และ 2549
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ป่าทั้งหมด ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการเสื่อมโทรมลง
ของระบบนิเวศป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยจัดได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเล
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน ชายฝั่งของไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติสูง เช่น ป่าชายหาด ป่าชายเลน และแนวปะการัง ในปัจจุบัน พบปัญหาพื้นที่ชายฝั่ง
ถู ก กั ด เซาะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.76 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2543-2548 เนื่ อ งมาจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติ และกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ เช่ น การบุ ก รุก พื้ น ที่ ป่า ชายเลนเพื่ อ การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้าชายฝั่ ง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง จากสาเหตุดังกล่าว
รัฐบาลจึงได้ดาเนินการปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าชายเลน รวมทั้งป้องกัน
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
ประเทศไทยยั งคงประสบปั ญหาฝุ่ น ละอองขนาดต่ากว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าสู งเกินเกณฑ์ม าตรฐาน
ซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งในด้านมลพิษทางอากาศ โดยส่วนใหญ่พบในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ
ริมถนนบริวเณกรุงเทพมหานคร และพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศมีแนวโน้ม
ลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ การจราจรที่คับคั่ง กิจกรรมทางอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และไฟป่า
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การบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยการ
ส่งเสริมการลงทุนระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลัก ๆ ส่งเสริมการใช้น้ามันอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่โล่งและกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เนื่องจากการขยายตัวของประชากร การพัฒนาเมือง และการเปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภค ส่งผลให้ป ริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ในประเทศเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
สูงถึง 15 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา ในจานวนนี้ ร้อยละ 21 เป็นขยะในเขตกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 36 เป็นขยะในเขตเมืองพัทยา และร้อยละ 42 เป็นขยะที่อยู่นอกเขตเทศบาล ประเทศไทยยังคงประสบ
ปัญหาด้านการควบคุมปริมาณขยะเนื่องจากความสามารถในการกาจัดขยะยังไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
ขยะที่เ กิ ดขึ้ น แม้ ว่า รั ฐ บาลจะกระตุ้ น ให้ มีก ารน าวิธี ก าร 3R มาใช้ คื อ การลดการเกิ ด ขยะ (reduce)
การนามาใช้ซ้า (reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีแผนการจัดการขยะ
ของตนเองและมีระบบกาจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในทุกเทศบาลก็ตาม
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดตั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ทางการ โดยอยู่ระหว่างการพิ จารณาหาหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะทาหน้าที่ดังกล่าว สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงอาจเป็นหน่วยงาน
ที่มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะทาหน้ า ที่ ห น่ ว ยงานกลางในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เหตุผ ลในการพิจารณา คือ ความเหมาะสมด้านกฎหมาย หน้าที่ความรับผิ ดชอบ กลไกและเครือข่ายการ
ดาเนินงาน เนื่องจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการจัดทา
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมของประเทศซึ่งมีขั้นตอนและกลไกการดาเนินการที่คล้ ายคลึงกับ
การประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่การประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้อง
อาศัยความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนั้ น องค์กรที่ทาหน้ าที่ป ระเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้ อมทั้งในระดับส่ว นกลางและส่ วนท้องถิ่น
จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง และควรมีการกาหนดกลไกการ
ดาเนินงานในการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชียและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงควรผลักดันการประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้ อมให้ เป็น กฎเกณฑ์หรื อระเบี ยบที่ต้องปฏิบัติส าหรับประเทศสมาชิกอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง
โดยในระยะแรกของการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Envionment Operations Center : EOC) ควรทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่ประเทศสมาชิก
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้
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บทที่ 1

บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
(Asian Development Bank : ADB) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก
(United Nations Environment Programme - Regional Resource Center for Asia and the Pacific :
UNEP RRC. AP) ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (Environment Operations Center : EOC) และสถาบัน
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute for Global Environmental Strategies : IGES) ได้ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion - Core Environment
Program 3 - Environmental Performance Assessment : GMS-CEP3-EPA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากโครงการประเมินการดาเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (National Performance Assessment and
Subregional Strategic Environment Framework for the Greater Mekong Subregion : SEF II)
ซึง่ ดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ CEP3-EPA คื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
อีกทั้งนาผลที่ได้ไปทบทวนเพื่อออกมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายการพัฒนา
ได้อย่ างทัน ท่ว งที โดยกรอบแนวทางการดาเนิน งานที่ส าคัญของโครงการ คือ การพัฒ นาองค์กรและการ
บู ร ณาการยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศและการประเมิน ผลการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้ อมเข้าด้ ว ยกั น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง รวมทั้งการสร้างศักยภาพของหน่วยงาน
ในด้านการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง
การดาเนิน งานโครงการ ประกอบด้วยการทบทวนนโยบายและแผนด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การทบทวนกระบวนการ
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การทบทวน
ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ การวิเคราะห์และประเมินความจาเป็นในการ
จั ด ตั้ ง สถาบั น ที่ เ หมาะสมในการน าการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมาใช้ การระบุ ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดทาตัวชี้วัดในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
และจัดทารายงานประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฉบับสมบูรณ์

-91.2 วิธีการดาเนินงาน
1.2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส านั ก งานฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 4 ครั้ ง เพื่ อ เผยแพร่ ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การประเมิน ผลการดาเนิ น งานด้านสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งแลกเปลี่ ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผล
การด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งหน่ ว ยงานระดับ ท้ อ งถิ่น ภาคเอกชน องค์ก รพั ฒ นาเอกชน และ
สถาบันการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNEP
RRC.AP) ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (EOC) และสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES) ร่วมสังเกตการณ์
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมสวนบวกหาด อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมหนองคายแกรนด์ จังหวัดหนองคาย
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนาโครงการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กรอบแนวคิดและแนวทางในการดาเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อน าไปสู่ การประสานความร่ว มมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมในระยะต่อๆ ไป
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผลการจัดลาดับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และเพื่อยืนยันประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
ตลอดจนน าเสนอกรอบแนวคิ ด กระบวนการ และหลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ผล
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อนาเสนอผลการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมสาหรับการประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

- 11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้ งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการติดตาม
ประเมินผลนโยบายสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมทั้งนาเสนอหลักการที่เกี่ ยวข้องกับ
การจัดทาแผนและการพัฒนาตัวชี้วัด

1.2.2 กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการ CEP3-EPA มีการนา 2 กรอบแนวคิดมาใช้ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กรอบแนวคิดแรงกดดัน -สถานะ-การตอบสนอง
(Pressure-State-Response : PSR framework) และกรอบแนวคิดแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานะผลกระทบ-การตอบสนอง (Driving force-Pressure-State-Impact-Response : DPSIR framework)
โดยนาตัวชี้วัดที่ได้รับจากโครงการประเมินการดาเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (SEF II) มาประกอบการพิจารณาด้วย
กรอบแนวคิดแรงกดดัน-สถานะ-การตอบสนอง (PSR) ถูกนามาใช้ในการพัฒนาชุดของตัวชี้วัด
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2534 จากนั้ น จึ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาโดยองค์ ก รความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยกรอบแนวคิดดังกล่าว
มีแนวคิดว่ากิจกรรมของมนุษย์ทาให้เกิดแรงกดดัน (P) ต่อสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อสถานะหรือสภาพ (S) ของสิ่งแวดล้อม มนุษย์จึงมี
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงทางด้านพฤติกรรม (R) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด ป้องกัน
และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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กรอบแนวคิดแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานะ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (DPSIR) เป็นกรอบ
แนวคิดที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด PSR แต่องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งยุ โรป (EEA) ให้ข้อเสนอแนะว่า
กรอบแนวคิด DPSIR มีความเหมาะสมกว่ากรอบแนวคิด PSR เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ ที่แสดงได้ชัดเจน
ทั้งในส่ วนของการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแรงกดดันต่อสิ่ งแวดล้ อม ส่งผลให้ส ถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป กรอบแนวคิด DPSIR ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการคัดเลือกในการ
กาหนดและจัดประเภทของตัวชี้วัด โดยกรอบแนวคิด DPSIR เริ่มต้นจากแรงขับเคลื่อน (driving forces) ได้แก่
ภาคเศรษฐกิจ ในขณะที่กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปล่อยน้าเสียและของเสีย เป็นแรงกดดัน (pressure)
ที่มีต่อสถานะ (state) ตัวอย่างเช่น ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และผลกระทบ (impact) ต่อระบบนิเวศ
สุขภาพและกิจกรรมของมนุษย์ ท้ายที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนอง (response) ทางการเมือง เช่น การจัดลาดับ
ความสาคัญ การกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด เป็นต้น
การพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นสาคัญ ซึ่งพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ ซึ่งได้แก่
ความพร้อมของข้อมูล (data availability) ความเกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติ (national policy relevant)
สามารถวั ด ได้ (measurability) ความน่ า เชื่ อ ถื อ (reliability) ความถู ก ต้ อ งทางกฎหมาย (legitimacy)
ความเป็นมาตรฐาน (standardization) สามารถเปรียบเทียบได้ (comparability) และความคุ้มค่าของต้นทุน
(cost-effectiveness)
1.3 การคัดเลือกประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
สานักงานฯ ได้จัดส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจทัศนคติผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
องค์การพัฒนาเอกชน เกี่ยวกับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีการพิจารณาองค์ประกอบ
หลั ก ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง ถ่ ว งน้ าหนั ก ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ และนามาจัดลาดับตามคะแนนที่ได้รับ หลังจากนั้นสานักงานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
นาเสนอผลการจัดลาดับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่สรุปได้จากแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการจัดลาดับดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้คัดเลือกประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด 8 ประเด็นแรกเพื่อนาไปจัดทาตัวชี้วัด
เพือ่ การประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งได้แก่ 1) ทรัพยากรทางน้า 2) มลพิษทางน้า
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 5) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
6) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7) มลพิษทางอากาศ และ 8) การจัดการขยะ

- 13 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลาดับของประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอ
และประเด็นสาคัญที่ได้รับการคัดเลือก
ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอในการประชุม
ที่ได้รับการคัดเลือก
1
ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้า
2
มลพิษทางน้า
มลพิษทางน้า
3
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
5
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า*
6
ทรัพยากรชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง*
7
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ
8
การจัดการขยะ
การจัดการขยะ
ที่มา : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ CEP3-EPA ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551
ณ โรงแรมสวนบวกหาด อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ

* ที่ประชุมขอให้ปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ เป็น ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่ง เป็น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
และสอดคล้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูล
1.3.1 เหตุผลในการคัดเลือกลาดับความสาคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อมของโครงการ CEP3-EPA
หลั กเกณฑ์ที่ส าคั ญในการคัดเลือกประเด็นส าคัญด้านสิ่ งแวดล้อมของโครงการ CEP3-EPA
มีพื้น ฐานมาจากกรอบแนวคิดขององค์กรความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development : OECD) หลัก SMART (Simple, Measurable,
Accessible, Relevant, and Timely) และแนวทางขององค์การสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป (European
Environmental Agency : EEA) โดยได้นาพื้นฐานในการคัดเลื อกประเด็นสาคัญด้านสิ่ งแวดล้ อม
ซึ่งพัฒนามาจากการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาด้วย
ผลการจั ด ล าดั บ ประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมของประเทศไทยจากการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
เปรียบเทียบกับผลการจัดลาดับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการประเมินการดาเนินงานและ
กรอบยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (SEF-II) แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดลาดับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ระหว่างโครงการ SEF-II และโครงการ CEP3-EPA
ประเด็นสาคัญด้านสิง่ แวดล้อม
โครงการ SEF-II
โครงการ CEP3-EPA
1
มลพิษทางน้า
ทรัพยากรน้า
2
ทรัพยากรน้า
มลพิษทางน้า
3
ทรัพยากรป่าไม้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4
การจัดการขยะมูลฝอย
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
5
การปนเปื้อนของสารพิษ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
6
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7
มลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดอยู่กับที่
มลพิษทางอากาศ**
8
ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการขยะ
9
มลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
10
ทรัพยากรสัตว์น้า
การจัดการของเสียอันตราย
11
ภัยคุกคามต่อชายฝั่งทะเล
ทรัพยากรประมง
12
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ*
การจัดการสารอันตราย
13
การลดลงของชั้นโอโซน
การลดลงของชั้นโอโซน
14
ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน
หมายเหตุ * โครงการ SEF II ได้นาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาเป็นประเด็นสาคัญในลาดับที่ 3
แทนที่ทรัพยากรป่าไม้ ตามคาแนะนาของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ
** โครงการ CEP3-EPA ได้นาประเด็นมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดอยู่กับที่ และมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่ รวมเป็นหัวข้อเดียวกัน คือ มลพิษทางอากาศ
ลาดับ

1.3.2 ความแตกต่างของลาดับประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือกระหว่างโครงการ
SEF-II และโครงการ CEP3-EPA
ผลการคัดเลื อกและจั ดล าดับประเด็นส าคัญด้านสิ่ งแวดล้ อมระหว่างโครงการประเมินการ
ดาเนิ น งานและกรอบยุ ทธศาสตร์ด้านสิ่ งแวดล้ อมระดับประเทศของอนุภูมิภ าคลุ่ มแม่น้าโขง (SEF-II) และ
โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (CEP3-EPA) มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง
ของจานวนประเด็นสาคัญที่จะนาไปประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ SEF-II คัดเลือก
ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม 7 ประเด็น โดยลาดับแรก คือ มลพิษทางน้า ในขณะที่โครงการ CEP3-EPA
คัดเลื อกประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมจานวน 8 ประเด็น โดยลาดับแรก คือ ทรัพยากรน้า นอกจากนี้

- 15 โครงการ CEP3-EPA ได้ปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นภัยคุกคามต่อชายฝั่งทะเล เป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และได้รวมทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่าไว้เป็นประเด็นเดียวกัน และรวมประเด็นมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งกาเนิ ดอยู่กับ ที่และมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่ จากโครงการ SEF-II เป็นมลพิษ
ทางอากาศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถูกจัดอยู่ในลาดับที่ 12 ของโครงการ SEF-II ได้รับการ
จัดลาดับอยู่ในลาดับที่ 3 สาหรับโครงการ CEP3-EPA ส่วนการปนเปื้อนของสารพิษหรือจัดการสารอันตราย
ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในลาดับที่ 5 ของโครงการ SEF-II ไม่ได้ถูกคัดเลือกและจัดลาดับไว้ใน 8 ลาดับแรกของโครงการ
CEP3-EPA ในขณะที่ประเด็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมลพิษทางอากาศได้รับการจัดลาดับอยู่ใน
8 ลาดับแรกแทน
ผลการคัดเลือกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ที่ประชุมได้มีการเสนอตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า

-

มลพิษทางน้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน

-

ตัวชี้วัดทีไ่ ด้รับการเสนอ
ปริมาณน้าเก็บกัก : ปริมาณน้าท่า
จานวน/ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้าสะอาด (ไม่รวมน้าบรรจุ
ขวด) : น้าประปา
ร้อยละของสัดส่วนคุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักมีเกณฑ์
มาตรฐาน (พอใช้-ดี-ดีมาก) เพิ่มขึ้น
ร้อยละของแม่น้าแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าผิวดินดีขึ้น
จานวนครัวเรือนที่มีระบบบาบัดน้าเสียเบื้องต้นเพิ่มขึ้น
จานวนข้อร้องเรียนปัญหามลพิษทางน้าลดลง
ปริมาณการนาเข้าสารเคมีทางการเกษตรลดลง
พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เกษตรอินทรีย์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ (ลดลง)
ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ GDP ของประเทศ
ลดลง (แยกตามประเภทก๊าซ)
จานวนโครงการเทคโนโลยีสะอาดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (ลดลง)
จานวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม (เพิ่มขึ้น)
จานวนพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม
(เพิ่มขึ้น)
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรม (ลดลง)
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ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ตัวชี้วัดทีไ่ ด้รับการเสนอ

จานวนครั้งหรือจานวนวันของการเกิดไฟป่า
การเปลี่ยนแปลงป่าตามประเภทของป่า (คงที/่ เพิ่มขึ้น)
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พืน้ ที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 18
สถานภาพชนิดพันธุ์ (พืช/สัตว์) ที่ใกล้สูญพันธุ์/เฉพาะถิ่น
อย่างน้อย 10 ชนิดที่ได้รับการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านไร่
- จานวนพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟู
และเฝ้าระวัง
- จานวน (ขนาดพื้นที่) ทรัพยากรชายฝั่งแต่ละประเภท :
หญ้าทะเล ปะการัง ป่าชาย (คงที/่ เพิ่มขึ้น) จานวนพื้นที่
การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจาแนกตามประเภท
มลพิษทางอากาศ
- จานวนวันที่คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่เกินมาตรฐาน
- ปริมาณพาหนะที่ก่อมลพิษลดลง (ใช้ระบบขนส่งมวลชน)
การจัดการขยะ
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศลดลง
- ร้อยละของขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้
ที่มา : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ CEP3-EPA ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551
ณ โรงแรมสวนบวกหาด อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
-

จากการประชุมเชิงปฏิบั ติการครั้งที่ 3 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ร่ว มกันวิเคราะห์และพิจารณา
คัดเลือกตัวชี้วัดด้วยกรอบแนวคิด DPSIR โดยผลการคัดเลือกตัวชี้วัดทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 4
หลังจากคัดเลือกตัวชี้วัดแล้วเสร็จ สานักงานฯ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นเพื่อนาไปใช้ในการประเมินผลกระทบการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจาก
ข้อจากัดเรื่องความมีอยู่และความสมบูรณ์ของข้อมูล กรอบแนวคิด PSR จึงมีความเหมาะสมจะนามาใช้
มากกว่ากรอบแนวคิด DPSIR สานักงานฯ จึงได้นากรอบแนวคิด PSR มาใช้ในการคัดเลือกตัวชี้วัดสาหรับ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทาเอกสารชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัด (fact sheet)

- 17 ของประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 8 ประเด็นแทนการใช้กรอบแนวคิด DPSIR ซึ่งได้นามาพิจารณากาหนด
ตัว ชี้วั ด ในช่ ว งแรกของการด าเนิ น โครงการ โดยแต่ ล ะประเด็น ส าคั ญจะมีตั ว ชี้ วั ดตามกรอบแนวคิด PSR
(ตารางที่ 5) ทั้งนี้ มีการให้คะแนนในแต่ล ะประเด็นสาคัญเพื่อแสดงการวัดผลและของแต่ล ะตัวชี้วัดโดยมี
เกณฑ์เปรียบเทียบ (benchmark) ซึ่งสามารถบอกแนวโน้มของแต่ละตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงหรือว่าสูงหรือต่ากว่าเป้าหมายของประเทศ (ตารางที่ 6 และ 7) อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือก
ในช่ว งเวลาดั งกล่ าวอาจยั ง ไม่ใช่ตั ว ชี้วัดที่ เหมาะสมที่สุ ดที่จะประเมิน ผลการดาเนิ น งานในแต่ล ะประเด็ น
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีตัวชี้วัดหลายตัวที่ต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
(หมายเหตุ : เมื่ อ คั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของประเด็นสาคัญทั้ง 8 ประเด็นและนามาจัดทาร่างรายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยแล้วเสร็จสานักงานฯ จึงได้เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งสานักงานฯ
ได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงร่างรายงานการประเมินผล
การด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย ทั้ ง นี้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
มีทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพิจารณาคัดเลือก
ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นสาคัญ ซึ่งบางส่วนสานักงานฯ ได้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นดังกล่าวแล้ว แต่เนื่อ งจาก
ระยะเวลาในการดาเนินงานจากัด ข้อคิดเห็นในส่วนของตัวชี้วัดที่บางหน่วยงานเสนอขอให้ทบทวน/ปรับปรุง
สานักงานฯ ไม่สามารถดาเนินการปรับแก้ไขได้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม สานักงานฯ จะได้นาไปพิจารณา
ประกอบการทบทวนในการคั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด ในปี ต่ อ ๆ ไปให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ และสามารถประเมิ น ผล
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น)

1. คุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิว
ดินที่ดีขึ้นใน
แต่ละภาค
(STATE)
2. คุณภาพน้้า
ชายฝั่งที่ดีขึ้น
(STATE)

1. ระดับน้้าเฉลี่ย
ในเขื่อนและ
อ่างเก็บน้้า
(STATE)

ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

และสัตว์ป่า

ทรัพยากรป่าไม้

1. ปริมาณการ
1. ปริมาณสารเคมี 1. จ้านวนป่าที่ถูก
ปล่อยก๊าซ
ที่ใช้ใน
ท้าลายด้วย
เรือนกระจก
การเกษตร
ไฟป่า (DRIVER)
จ้าแนกตาม
(PRESSURE)
สาขา (DRIVER)
2. ปริมาณน้้าท่า
2. ความสามารถ 2. จ้านวนฟาร์ม
2. อัตราส่วนของ
เฉลี่ย (STATE)
ในการเก็บกัก
ที่ได้รับมาตรฐาน
ป่าไม้ต่อการใช้
ก๊าซเรือนกระจก
เกษตรอินทรีย์
ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละสาขา
(RESPONSE)
(DRIVER)
(PRESSURE)
3. ครัวเรือนที่
3. จ้านวนองค์กร 3. ร้อยละของ
3. การประกาศเขต 3. จ้านวนป่า
เข้าถึงน้้าสะอาด
ปกครองส่วน
การปล่อยก๊าซ
พื้นที่คุ้มครอง
อนุรักษ์
(IMPACT)
ท้องถิ่นที่มีระบบ
เรือนกระจก
(RESPONSE)
(RESPONSE)
บ้าบัดน้้าเสีย
ต่อ GDP
(RESPONSE)
(PRESSURE)

มลพิษทางน้า

ทรัพยากรน้า

3. จ้านวนหญ้า
ทะเลและ
ปะการังที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์
(STATE)

2. จ้านวนพื้นที่
ป่าชายเลน
ที่อุดมสมบูรณ์
(RESPONSE)

1. จ้านวนชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ
(STATE)

และชายฝั่ง

ทรัพยากรทางทะเล

ตารางที่ 4 ชุดของตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3
จาแนกประเด็นสาคัญด้านสิง่ แวดล้อมและประเภทของตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิด DPSIR
การจัดการขยะ

3. จ้านวน
ข้อร้องเรียน
เรื่องมลพิษ
ทางอากาศ
(RESPONSE)

1. จ้านวนวันที่
1. ปริมาณขยะ
คุณภาพอากาศ
ที่จัดการได้
ในเมืองเกิน
(PRESSURE)
มาตรฐาน
(DRIVER)
2. จ้านวนรถขนส่ง 2. อัตราส่วนของ
สาธารณะ
ขยะที่ใช้ซ้า
(PRESSURE)
(RESPONSE)

มลพิษทางอากาศ
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มลพิษทางน้า

4. ร้อยละของ
4. จ้านวนของ
แม่น้าสายหลัก
ระบบบ้าบัด
ที่มีคุณภาพน้้า
น้้าเสีย
อยู่ในเกณฑ์
ในครัวเรือน
มาตรฐาน
(RESPONSE)
(พอใช้-ดี-ดีมาก)
(STATE)
5. จ้านวนข้อ
ร้องเรียนเรื่อง
มลพิษทางน้้า
(RESPONSE)

ทรัพยากรน้า

6. แหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ (พืช/
สัตว์) ภายใต้
แผนคุ้มครอง
(RESPONSE)

5. จ้านวนพื้นที่
ป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมาย
(RESPONSE)

และชายฝั่ง

5. ความถี่ของ
5. จ้านวนสารเคมี
เหตุการณ์
น้าเข้าเพื่อใช้ใน
ที่เกิดจากการ
การเกษตร
เปลี่ยนแปลง
(PRESSURE)
สภาพภูมิอากาศ
(IMPACT)

และสัตว์ป่า

ทรัพยากรทางทะเล

4. จ้านวนโครงการ 4. จ้านวนอุทยาน
ปลูกป่า
แห่งชาติทาง
(RESPONSE)
ทะเล
(RESPONSE)

ของทรัพยากรดิน

สภาพภูมิอากาศ

ทรัพยากรป่าไม้

4. จ้านวนโครงการ 4. จ้านวนการท้า
กลไกการผลิต
การเกษตร
ที่สะอาด (CDM)
ในพื้นที่
(RESPONSE)
ที่อุดมสมบูรณ์
(RESPONSE)

ความเสื่อมโทรม

การเปลี่ยนแปลง
4. จ้านวนวัน
ที่มีหมอกควัน
ที่เกิดจากมนุษย์
(STATE)

มลพิษทางอากาศ

การจัดการขยะ
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ทรัพยากรน้า

มลพิษทางน้า

ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
7. การเพิ่มขึ้นของ
ชนิดพันธุ์สัตว์
ที่ใกล้สูญพันธุ์
(พืช/สัตว์)
(RESPONSE)

และสัตว์ป่า

ทรัพยากรป่าไม้
และชายฝั่ง

ทรัพยากรทางทะเล
มลพิษทางอากาศ

การจัดการขยะ
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มลพิษทางน้า

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตร
[พ.ศ. 2544-2547]
(ล้านตัน)
อัตราส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดิน [พ.ศ. 2546-2549]
(ล้านไร่)

P
ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรม
[พ.ศ. 2536-2552]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณการใช้น้าประปา
[พ.ศ. 2541-2550]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซทั้งหมด
[พ.ศ. 2544-2551]
(ร้อยละ)

พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด [พ.ศ. 2504-2551]
(ตารางกิโลเมตร/ร้อยละ)

พื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม [พ.ศ. 2543-2547]
(ล้านไร่)

อุณหภูมิเฉลี่ย [พ.ศ. 2541-2550]
(องศาเซลเซียส)

S
ปริมาณน้้าที่เก็บกักและปริมาณน้้าที่ใช้
การได้ [พ.ศ. 2549-2551]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
คุณภาพน้้าผิวดิน [พ.ศ. 2549-2552]
(ร้อยละ)

R
พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทาน [พ.ศ. 2549-2551]
(ล้านไร่)
ความสามารถในการบ้าบัดและจ้านวนของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย [พ.ศ. 2549-2551]
(ลูกบาศก์เมตรต่อวันและจ้านวนแห่ง)
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและต่อ
ประชากร [พ.ศ. 2549-2553]
(พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ และ
ตันเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อคน)
พื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู
[พ.ศ. 2547-2551]
(ร้อยละและพันไร่)
พื้นที่อนุรักษ์ [พ.ศ. 2545-2550]
(แห่ง/ตารางกิโลเมตร)

ตารางที่ 5 ชุดของตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิด PSR ที่นาไปใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการขยะ

มลพิษทางอากาศ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

P
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
[พ.ศ. 2542-2551]
(ตารางกิโลเมตร)
ปริมาณยานพาหนะที่จดทะเบียน
[พ.ศ. 2547-2551]
(คัน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
[พ.ศ. 2536-2548]
(ตันต่อวัน)
คุณภาพอากาศในภาพรวมของประเทศ
[พ.ศ. 2548-2551]
(ร้อยละ)
อัตราส่วนของขยะที่ก้าจัดได้ต่อขยะที่
เกิดขึ้น [พ.ศ. 2547-2551]
(ร้อยละ)

S
พื้นที่ป่าชายเลน [พ.ศ. 2534-2552]
(ตารางกิโลเมตร)

มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ
[พ.ศ. 2551]
(ส่วนในล้านส่วน/ลูกบาศก์เมตร)
การใช้ประโยชน์จากขยะ
[พ.ศ. 2544-2550]
(ล้านตันและร้อยละ)

R
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล [พ.ศ.2551]
(จ้านวนแห่ง, กิโลเมตร และไร่)
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- 23 1.4 สรุปการจัดลาดับและวิธีการประเมิน
คาอธิบายสาหรับการให้คะแนนภาพรวมของการดาเนินงานในแต่ละประเด็นสาคัญ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : การให้คะแนนเพื่อประเมินตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือก
ตัวชี้วัดแรงกดดัน
ขนาดของแรงกดดั น และแนวโน้ ม ในอนาคตสามารถน ามาใช้ จั ด ล าดั บ ได้ ว่ า แรงกดดั น สู ง ขึ้ น หรื อ ต่ าลง
การกาหนดค่าความสาคัญของตัวชี้วัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะเป็นการยาก โดยเฉพาะหากตัวชี้วัดแรงกดดัน
เป็นตัวชี้วัดเฉพาะของเพียงประเทศเดียว โดยที่ไม่มีตัวเลขของประเทศอื่นนามาเปรียบเทียบกันได้ และเป็น
เกณฑ์ที่ไม่เหมือนกับเกณฑ์ในระดับสากลของตัวชี้วัดแรงกดดันที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการตัดสินลาดับ
ของความสาคัญของตัวชี้วัดเฉพาะที่ไม่เหมือนใครนั้น
แนวโน้ ม ของตั ว ชี้ วั ด ควรจะง่ า ยต่ อ การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และมี ข้ อ มู ล ในอดี ต ที่ เ ก็ บ มาเป็ น เวลานาน
แต่หากมีเพียงหนึ่ง สอง หรือสามข้อมูลปรากฏอยู่ ในช่องของการประเมินแนวโน้มสามารถเว้นว่างไว้ได้
สูง
ปานกลาง
ต่า
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เมื่อมีหลักฐานว่าค่าของ เมื่อมีหลักฐานว่าค่าของ เมื่อมีหลักฐานว่าค่าของ การจัดลาดับนี้จะถูก
ตัวชี้วัดนั้นสูงกว่ามาก
ตัวชี้วัดนั้นสูงหรือต่ากว่า ตัวชี้วัดนั้นต่ากว่ามาก
นามาใช้หากขาดตัวเลข
เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า หรือข้อมูลอื่นๆ
ของตัวชี้วัดเดียวกันของ กับค่าของตัวชี้วัดเดียวกัน ของตัวชี้วัดเดียวกันของ ที่สามารถนามา
ประเทศสมาชิก GMS
ของประเทศสมาชิก GMS ประเทศสมาชิก GMS
เปรียบเทียบกันได้ และ
อื่นๆ หรือสูงกว่าเกณฑ์
อื่นๆ หรือเกณฑ์อื่นๆ เช่น อื่นๆ หรือต่ากว่าเกณฑ์ ไม่สามารถบอกลาดับ
อื่นๆ ที่กาหนดไว้มาก เช่น มาตรฐานสากลระหว่าง อื่นๆ ที่กาหนดไว้มาก
ความสาคัญได้ด้วยค่า
มาตรฐานสากลระหว่าง ประเทศ หรือเป้าหมาย เช่น มาตรฐานสากล
ของตัวชี้วัด
ประเทศ หรือเป้าหมาย ระดับชาติ
ระหว่างประเทศ หรือ
ระดับชาติ
เป้าหมายระดับชาติ
เพิ่มขึ้น
คงที่
ลดลง
(ว่าง)
เมื่อมีหลักฐานว่าแนวโน้ม เมื่อมีหลักฐานว่าแนวโน้ม เมื่อมีหลักฐานว่า
สามารถเว้นว่างไว้ได้
ในระยะยาวแสดงให้เห็น ในระยะยาวแสดงให้เห็น แนวโน้มในระยะยาว
กรณีที่เป็นการสังเกต
แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น โดยมี แรงกดดันที่คงที่หรือ
แสดงให้เห็นแรงกดดันที่ เพียงครั้งเดียว หรือไม่
ตัวบ่งชี้ของการบรรเทา
เกือบคงที่ โดยไม่มีตัวบ่งชี้ ลดลง แม้ว่าในบางครั้ง สามารถบอกแนวโน้ม
เพียงเล็กน้อยหรือคงที่
ของการเพิ่มหรือลดทั้งใน อาจจะมีการผันผวนบ้าง ในอนาคตของตัวชี้วัดได้
อดีตและในอนาคต
ในระยะสั้น

- 24 ตัวชี้วัดสถานะ
เพื่อกาหนดขนาดของตัวชี้วัดสถานะโดยใช้ข้อความในการประเมินที่เสนอแนะด้านล่าง ค่าของตัวชี้วัดสถานะ
จะถูกนามาเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ (benchmark) ทั้งนี้ในหลายกรณี ค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก GMS หรือ
ค่ามาตรฐานระดับสากลจะเหมาะสมในการนามาใช้มากกว่า หากตัว ชี้วัด นั้นใช้บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการดาเนินงานในแต่ละประเทศสมาชิก GMS แต่หากไม่มีตัวเลขเหล่านั้นอยู่ ขนาดของการประเมินสามารถ
เว้นว่างไว้ได้ ค่าของขนาดที่ “ด้อยกว่า” หรือ “ดีกว่า” ขึ้นอยู่กับการแปลความหมายค่าของตัวชี้วัด ในบาง
กรณีค่าตัวชี้วัดสถานะที่สูง หมายถึง “ดี” (เช่น ร้อยละของพื้นที่ป่า) แต่ในบางครั้งค่าที่ต่ากว่ากลับเป็นค่าที่ดี
(เช่น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม)
แนวโน้มของตัวชี้วัดสถานะง่ายต่อการจัดลาดับ เช่น เสื่อมโทรมลง คงที่ หรือดีขึ้น เนื่องจากมีข้ อมูลในอดีต
ระยะยาว ส าหรั บ กรณีอื่น ๆ หรือตัว ชี้วัดเปรียบเทียบ (benchmark indicators) ค่าของตัวชี้วัดอาจจะ
ไม่ ส ามารถบอกแนวโน้ ม ได้ ในกรณี นี้ ค่ า ของการประเมิ น แนวโน้ ม สามารถเว้ น ว่ า งเอาไว้ ไ ด้ หรื อ ระบุ ว่ า
“ไม่สามารถบอกแนวโน้มได้”
ค่อนข้างแย่
ค่าเฉลี่ย
ค่อนข้างดี
ไม่ทราบสถานะ
เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า การจัดลาดับนี้จะถูก
ค่าของตัวชี้วัดต่ากว่า
ค่าของตัวชี้วัดใกล้เคียง ค่าของตัวชี้วัดสูงกว่า
นามาใช้หากตัวชี้วัดไม่
มาก (หรือสูงกว่ามาก)
กับค่าของตัวชี้วัดตัว
มาก (หรือต่ากว่ามาก)
สามารถเปรียบเทียบกันได้
เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดตัว เดียวกันของสมาชิก
เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดตัว ระหว่างค่าตัวชี้วัดเดียวกัน
เดียวกันของสมาชิก
GMS ประเทศอื่น หรือ เดียวกันของสมาชิก
ของประเทศอื่นๆ
GMS ประเทศอื่น หรือ ค่าเกณฑ์อื่นๆ ที่ยอมรับ GMS ประเทศอื่น หรือ หรือระดับภูมิภาค และ
มีค่าต่ากว่ามาก (หรือ
ได้ เช่น มาตรฐานสากล มีค่าสูงกว่ามาก (หรือ
ไม่มีเกณฑ์อื่นๆ เช่น
สูงกว่า) ค่าเกณฑ์อื่นๆ ระหว่างประเทศ หรือ ต่ากว่า) ค่าเกณฑ์อื่นๆ มาตรฐานสากลระหว่าง
ที่กาหนดไว้ เช่นมาตรฐาน เป้าหมายระดับชาติ
ที่กาหนดไว้ เช่นมาตรฐาน ประเทศ หรือเป้าหมายระดับ
สากลระหว่างประเทศ
สากลระหว่างประเทศ
ชาติ
หรือเป้าหมายระดับชาติ
หรือเป้าหมายระดับชาติ
เสื่อมโทรมลง
คงที่
ดีขึ้น
ไม่สามารถบอกแนวโน้มได้
เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า เมื่อมีหลักฐานแสดงว่า การจัดลาดับนี้จะถูก
แนวโน้มของความ
แนวโน้มของความ
แนวโน้มของความ
นามาใช้หากตัวชี้วัด
เสื่อมโทรมในระยะยาว เสื่อมโทรมในระยะยาว เสื่อมโทรมในระยะยาว ที่ได้รับการคัดเลือก
ที่คงที่และไม่มีตัวบ่งชี้
ที่คงที่ แต่มีตัวบ่งชี้ระยะ ที่คงที่ แต่มีตัวบ่งชี้ที่
ไม่สามารถให้ข้อสรุปของ
ของการดีขึ้นอย่างทันที สั้นของระดับหรือการ แน่นอนว่ามีการดีขึ้น
แนวโน้มได้ทั้งในระยะยาว
ทันใด
ดีขึ้น หรือแนวโน้มของ โดยพิจารณาจากมากกว่า และระยะสั้น หรือหาก
การดีขึ้นในระยะยาว
หนึ่งข้อสังเกตที่มีแนวโน้ม ตัวชี้วัดดังกล่าวถูกพิจารณามี
ไปในทางบวก
ข้อสังเกตเพียงครั้งเดียว

- 25 ตัวชี้วัดการตอบสนอง
เนื่องจากการตอบสนองมีความหลากหลายมาก ดังนั้นจึงมีเกณฑ์บางอย่างที่จะสามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของตัวชี้วัดการตอบสนองได้ดีกว่าเป้าหมายระดับชาติของตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือกนั้น และการพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของตัวชี้วัดที่ไม่เหมือนใครเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้สามารถบอกว่าการตอบสนองนั้น “สาคัญ”
หรือ “ไม่สาคัญ”
ต่า
ค่าเฉลี่ย
มีนัยสาคัญ
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
กรณีที่ขนาดของการ
กรณีที่ขนาดของการ
กรณีที่ขนาดของการ
การจัดลาดับนี้จะถูก
ตอบสนองต่ากว่า
ตอบสนองอยู่ระดับ
ตอบสนองมีค่าเกิน
นามาใช้ (หรือสามารถเว้น
เป้าหมายระดับชาติ
เดียวกับเป้าหมาย
เป้าหมายระดับชาติ
ว่างไว้ได้) หากไม่มีข้อมูล
อย่างมีนัยสาคัญ หรือต่า ระดับชาติ หรือค่าเฉลี่ย หรือค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่สามารถนามาเปรียบเทียบ
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ของประเทศสมาชิก
สมาชิก GMS อื่นๆ หรือ ขนาดของการตอบสนอง
สมาชิก GMS อื่นๆ หรือ GMS อื่นๆ หรือภูมิภาค ภูมิภาคอื่นๆ ที่สามารถ หรือไม่มีเกณฑ์เปรียบเทียบ
ภูมิภาคอื่นๆ ที่สามารถ อื่นๆ ที่สามารถ
เปรียบเทียบได้
เปรียบเทียบได้
เปรียบเทียบได้
นานๆ ครั้ง
เป็นพักๆ
ไม่เปลี่ยนแปลง
(ว่าง)
กรณีที่การตอบสนอง
กรณีที่การตอบสนอง
กรณีที่การตอบสนอง
สามารถเว้นว่างไว้ได้ กรณีที่
ไม่ได้มีการดาเนินการ
ไม่ได้มีการดาเนินการ
ไม่ได้มีการดาเนินการ
เป็นการสังเกตเพียง
เป็นประจาหรือไม่มี
เป็นประจาหรือไม่มี
เป็นประจาหรือไม่มี
ครั้งเดียว หรือไม่สามารถ
โครงการที่กาหนดไว้หรือ โครงการที่กาหนดไว้หรือ โครงการที่กาหนดไว้หรือ บอกแนวโน้มในช่วงเวลาใด
งบประมาณที่ต่อเนื่องใน งบประมาณที่ต่อเนื่อง งบประมาณที่ต่อเนื่องใน เวลาหนึ่งของตัวชี้วัดได้
การตอบสนองในอนาคต ในการตอบสนองใน
การตอบสนองในอนาคต
อนาคต
1.4.1 การให้คะแนน
การประเมิน ผลลั พธ์ของการประเมิน ผลการดาเนินงานด้านสิ่ ง แวดล้ อม โดยการจัดล าดั บ
ความสาคัญแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน จากเหตุผลดังกล่าว ระบบการให้
คะแนนถูกนามาใช้เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานแต่ละเรื่องโดยมีระดับของคุณ สมบัติที่แตกต่างกัน การให้
คะแนนในแต่ละประเด็น จะมีคะแนนตั้งแต่ 5-10 ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานในแต่ละประเด็น การให้คะแนน
อยู่ บ นพื้น ฐานของสิ่ งที่ตัว ชี้วัดแสดง โดยมีผ ลการพิจารณาเป็นสิ่ งรองรับ ไม่ใช่ความคิดเห็ นที่ตกลงกันไว้
หรือความคาดหวัง

- 26 ตารางที่ 7 : การจัดลาดับเพื่อประเมินการดาเนินงานภายใต้ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือก
5
หากแนวโน้มของของ
ตัวชี้วัดสถานะ
ไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยแรงกดดันและ
การตอบสนอง
คะแนน 5 จาก 10
หมายถึงสัญญาณ
ที่บอกว่าเราล้มเหลว
ในการคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ตามหลัก PSR ซึ่งมี
ข้อมูลรายละเอียด
factsheet สนับสนุน
และหรือล้มเหลว
ในการใช้หลัก PSR
หรือล้มเหลวในการ
ใช้หลัก PSR ประเมิน
ผลการดาเนินงาน

คะแนนของประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (คะแนนตั้งแต่ 5-10)
6
7
8
หากแรงกดดันยังคง หากมีสัญญาณ
หากมีหลักฐาน
เพิ่มขึ้น สถานะแย่ลง ที่บอกว่าการ
ที่ชัดเจนว่าการ
และการตอบสนอง ตอบสนอง
ตอบสนองสามารถ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ จะมีผลในการลดแรง ลดแรงกดดัน และ/
แรงกดดันหรือ
กดดัน แม้ว่าสถานะ หรือมีสัญญาณ
สถานะ
จะไม่มีสัญญาณของ ที่ชัดเจนว่าสถานะ
การดีขึ้นก็ตาม
กาลังดีขึ้น
เกณฑ์เพิ่มเติม
สาหรับคะแนน
เกณฑ์เพิ่มเติม
เกณฑ์เพิ่มเติม
1 ดาว
สาหรับคะแนน
สาหรับคะแนน
2 ดาว
3 ดาว
ยังไม่มีการกาหนด
เป้าหมายที่
1) มีการตั้ง
1) มีการกาหนด
สมเหตุสมผล
เป้าหมาย และ
เป้าหมายที่มี
พันธกรณีระหว่าง
โดยทั่วไปบรรลุ
ประสิทธิภาพ
ประเทศยังไม่ได้รับ
เป้าหมายแล้ว
และบรรลุ
การให้สัตยาบัน
2) พันธกรณี
เป้าหมายแล้ว
ไม่มีการติดตามหรือ
ระหว่างประเทศ 2) พันธกรณี
รวบรวมข้อมูล
ได้รับการให้
ระหว่างประเทศ
บทบาทและความ
สัตยาบันหรืออยู่
ได้รับการให้
รับผิดชอบของ
ระหว่างการให้
สัตยาบันหรือ
หน่วยงานในการ
สัตยาบันและ
อยู่ระหว่างการ
บริหารจัดการ
ผลที่ต้องการ
ให้สัตยาบันและ
สิ่งแวดล้อม
บรรลุผลแล้ว
ผลที่ต้องการ
หรือประเด็นสาคัญ 3) มีแผนการ
บรรลุผลแล้ว
ด้านสิ่งแวดล้อม
ติดตามและการ 3) อยู่ระหว่างการ
ยังไม่ชัดเจน และไม่
เก็บรวบรวม
ติดตามและเก็บ
มีกระบวนการที่เป็น
ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
รูปธรรมที่มี
4) มีการกาหนด
และมีฐานข้อมูล
คาแนะนาเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่
แล้ว
การตอบสนอง
รับผิดชอบ
4) มีการกาหนด

9-10
หากมีหลักฐาน
ที่ชัดเจนว่าการ
ตอบสนองสามารถ
ลดแรงกดดัน และ/
หรือมีสัญญาณ
ที่ชัดเจนว่าสถานะ
กาลังดีขึ้น
เกณฑ์เพิ่มเติม
สาหรับคะแนน
3 ดาว
1) มีการกาหนด
เป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
เป้าหมายแล้ว
2) พันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ได้รับการให้
สัตยาบันหรือ
อยู่ระหว่างการ
ให้สัตยาบันและ
ผลที่ต้องการ
บรรลุผลแล้ว
3) อยู่ระหว่างการ
ติดตามและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
และมีฐานข้อมูล
แล้ว
4) มีการกาหนด
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5

คะแนนของประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (คะแนนตั้งแต่ 5-10)
6
7
8
ที่เหมาะสม และ
แต่ผลที่ได้รับ
หน่วยงาน
ยังไม่บรรลุตาม
จากกระบวนการ
ที่รับผิดชอบ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ยังมีข้อจากัด
กาหนดเป้า
เนื่องจาก
หมายและความ
ประสิทธิภาพ
รับผิ ดชอบ
ในการบริหาร
รวมทั้งมี
จัดการของ
เป้าหมายการ
หน่วยงาน
บริหารจัดการ
การขาดการ
ในประเด็นที่
ประสานความ
รับผิดชอบ เช่น
ร่วมมือ ความ
กระบวนการ
ซ้าซ้อนของ
วิเคราะห์
อานาจหน้าที่
ผลกระทบ
และหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม,
รับผิดชอบ
ความเพียงพอ
มีจานวนมาก
ของงบประมาณ
เป็นต้น
และทรัพยากร
สาหรับการ
ติดตาม
ประเมินผล,
เจ้าหน้าที่มี
ทักษะและ
ความรู้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่าง
อุตสาหกรรม
และองค์กร
พัฒนาเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

9-10
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กาหนดเป้า
หมายและความ
รับ ผิดชอบ และ
มีเป้าหมายการ
บริหารจัดการ
ในประเด็นที่
รับผิดชอบ เช่น
กระบวนการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม,
ความเพียงพอ
ของงบประมาณ
และทรัพยากร
สาหรับการ
ติดตาม
ประเมินผล,
เจ้าหน้าที่มี
ทักษะและ
ความรู้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่าง
อุตสาหกรรม
และองค์กร
พัฒนาเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

- 28 ทั้งนี้ รายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ






ส่วนที่ 1 เป็ น บทน าและภาพรวมของวัตถุประสงค์ข องรายงาน ซึ่งประกอบด้ว ยข้อมู ล
โดยย่ อในการแนะน ากรอบแนวคิด DPSIR รวมทั้งวิธีการในการคัดเลื อกประเด็นส าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินประเด็นสาคัญทั้ ง 8 ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก โดยเป็นการ
ประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละประเด็น การประเมินดาเนินการ
โดยใช้กรอบแนวคิด PSR โดยเชื่อมโยงกับสาเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ปัจจัยกดดัน)
ซึ่งมีผลต่อสถานะของประเด็นสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองทางด้านนโยบาย แผน และ
จากหน่ ว ยงานเพื่ อ แก้ ไ ขปั จ จัย ที่ เ ป็ น แรงกดดั น ดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ท าให้ การด าเนิ น งาน
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 3 ทบทวนการสรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้คัดเลือกมา
โดยเป็นการสรุปสิ่งที่ประเทศประสบอยู่บนพื้นฐานของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่คัดเลือก และ
สิ่ งที่ต้องพยายามเพิ่มเติ ม เพื่อให้ มีการปรับปรุง การดาเนินงานและการประเมิ นผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการทาให้การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย
ระดับชาติในอนาคต
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บทที่ 2

ประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 เป็ น การน าเสนอรายละเอีย ดของประเด็นส าคัญด้านสิ่ งแวดล้ อมทั้ง 8 ประเด็น ซึ่งประกอบด้ว ย
1) ทรัพยากรน้า 2) มลพิษทางน้า 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
5) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 6) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7) มลพิษทางอากาศ และ 8) การจัดการขยะ
โดยการนาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ ภาพรวมของแต่ละประเด็น พร้อมทั้งนาเสนอกราฟและตารางข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นเปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับชาติ
2.1 ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้าได้รับการจัดลาดับให้เป็นประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมในลาดับที่ 1 สาหรับการประเมินผล
การด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals : MDGs) ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากร
น้าเป็นองค์ประกอบที่สาคั ญของระบบนิเวศ เป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้า
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
น้าเป็นปัจจัยที่สาคัญ ในกิจกรรมการผลิต ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความต้องการน้า ได้แก่ จานวนประชากรทีเ่ พิ่มสูงขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่
ความต้องการน้าทั้งในการอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ ปริมาณน้าที่มีอยู่กลับมีปริมาณจากัด
หรือมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการนามาใช้งานเนื่องจากปัญหาการปนเปื้อนและปัญหามลพิษ เป็นต้น
ประเทศไทยประสบปั ญหาการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ในภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ เป็นภูมิภาคที่พบปัญหาการขาดแคลน
น้าได้โดยทั่วไป โดยมักพบปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝน
จากข้อมูลแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้าและการชลประทานปี พ.ศ. 2551 ในแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 (กระทรวงการคลัง , 2553) ระบุว่า ปริมาณการใช้น้าในประเทศ เท่ากับ 73,787.78
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยร้อยละ 75.53 (55,735.47 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นการใช้น้าในภาคเกษตรกรรม
รองลงมา คือ การใช้น้ าในการรั กษาระบบนิเวศแหล่ งน้า ร้อยละ 16.78 (12,378.22 ล้านลู กบาศก์เมตร)
การใช้น้าภายในครัวเรือน ร้อยละ 3.90 (2,876.00 ล้านลูกบาศก์เมตร) และการใช้น้าในภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 3.79 (2,798.09 ล้านลูกบาศก์เมตร) ความต้องการใช้น้าดังกล่าวมีค่าสูงกว่าปริมาณน้าในแหล่งน้า
ทั้งหมด โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณน้าที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณการใช้น้าได้เพียงร้อยละ 71
ของความต้ อ งการใช้ น้ าทั้ ง หมด และจากข้ อ มู ล ในรายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2552

- 30 (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553ข) ระบุว่าการขาดแคลนน้ากว่าร้อยละ
90 เป็นการขาดแคลนน้าสาหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม
ในส่ ว นของปั ญหาอุ ท กภั ย พบว่ ามี ส าเหตุ ห ลั กมาจากการที่ แหล่ ง กัก เก็บ น้าบางส่ ว นมี ส ภาพตื้ นเขิ น
อันเนื่องมาจากการเปิดหน้าดินทั้งจากการบุกรุกทาลายป่าและกิจ กรรมการพัฒนาต่างๆ ทาให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน และเกิดการสะสมของตะกอนในลาน้า นอกจากนี้ยังมีการปลูกสร้างบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ กีดขวางทางน้ า ทาให้ แหล่ งรองรั บ น้าที่จะช่วยกักเก็บน้าและบรรเทาปัญหาน้าท่ว มมีปริมาณลดลง
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศในปัจจุบัน ทาให้บางปีมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งอุทกภัยที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีแหล่งน้าธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แม่น้า คู คลอง ทะเลสาบ รวมทั้งมีการสร้างเขื่อน
และอ่างเก็บน้าหลายแห่งเพื่อทาหน้าที่กักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะที่
ปริมาณน้าฝนเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละปี ในส่วนของน้าบาดาล พบว่ามีศักยภาพใน
การนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม น้าบาดาลในแต่ละพื้นที่มีปริมาณและคุณภาพแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และอุทกวิทยา นอกจากนี้การนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์จะต้อง
คานึงถึงปริมาณที่สามารถนามาใช้ได้อย่างปลอดภัย (safe yield) และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พิจารณาถึงผลกระทบในการทาให้เกิดแผ่นดินทรุดและการรุกล้าของน้าเค็มเข้าไปในชั้นน้าบาดาลด้วย
การบริหารจัดการน้าและการจัดสรรน้าเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากน้า
ทั้งการขาดแคลนน้าและน้าท่วม ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้าของประเทศไทย ได้แก่ การตัดไม้
ทาลายป่า กิจกรรมการพัฒนาในบริเวณพื้นที่ต้นน้าที่ขาดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- 31 เป้าหมายนโยบายระดับชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- มีการบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้า และเพิ่มพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่า 8 แสนไร่
2.1.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้า จะใช้ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรมเป็นแรงกดดัน
เนื่องจากปริมาณการใช้น้าย่อมส่งผลโดยตรงต่อสถานะ คือ ปริมาณน้าที่เก็บกักและปริมาณน้าที่ใช้การได้
สาหรับการนาพื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานมาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนอง เนื่องมาจาก
สมมุติฐานที่ว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีการใช้น้ามากที่สุด หากเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากขึ้นก็แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรน้าให้กับภาคเกษตรกรรมได้อย่างพอเพียงมากขึ้น
ตารางที่ 2.1 : ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้า
แรงกดดัน
ปริมาณการใช้น้าในแต่ละ
กิจกรรม [พ.ศ. 2536-2552]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

สถานะ
ปริมาณน้าที่เก็บกักและปริมาณ
น้าที่ใช้การได้ [พ.ศ. 2549-2551]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

การตอบสนอง
พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่อยู่
ในเขตชลประทาน
[พ.ศ. 2549-2551] (ล้านไร่)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรม [พ.ศ. 2536-2552] (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ภาพที่ 2.1.1 : ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรม และประชากรของประเทศ พ.ศ. 2536-2552

ที่มา : ข้อมูลจากกรมชลประทาน (2552), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(2553) และ world bank (2010)

- 32 การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและขยายตัว ทางเศรษฐกิจทาให้ความต้องการใช้น้าในทุกกิจกรรม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปีมีค่าไม่แน่นอน และแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
โดยภาคใต้เป็นภาคที่มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีสูงสุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคกลาง
ภาพที่ 2.1.1 จากข้อมูลปริ มาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรมในปี พ.ศ. 2536-2544 พบว่าการใช้น้า
ในภาคเกษตรกรรมเป็น กิจกรรมที่มี ค่าการใช้น้าสูงที่สุด และจากการคาดการณ์การใช้น้าในปี พ.ศ. 2552
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน), 2553) แสดงให้เห็นว่า ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นภาคที่มีการ
ใช้น้ามากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.91 ของปริมาณการใช้น้าทั้งหมดของประเทศ
ภาพที่ 2.1.2 : ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรมเป็นรายภาค พ.ศ. 2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมชลประทาน (2552)
ภาพที่ 2.1.2 แสดงให้เห็นว่า ในปีพ.ศ. 2551 ภาคเกษตรกรรมเป็นสาขาที่มีการใช้น้าสูงที่สุดในทุกภาค
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งมีการใช้น้าเพื่อเกษตรกรรมสูงที่สุด คือ 15,557.64 ล้านลูกบาศก์เมตร
รองลงมา คือ ภาคเหนือ 11,977.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,844.33 ล้านลูกบาศก์เมตร
ภาคตะวั น ตก 7,822.52 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ภาคตะวั น ออก 5,144.85 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก 3,967.38 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 621.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
ภาคเกษตรกรรมเป็ น สาขาที่ มี ก ารใช้ น้ าสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ กิ จ กรรมอื่ น ๆ เนื่ อ งจากประชากร
กว่ าร้ อ ยละ 36 ของประเทศประกอบอาชี พเกษตรกรรม ข้ อมู ล จากส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ (2552) ระบุ ว่า รายได้จ ากภาคเกษตรกรรมคิ ดเป็น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 9.61
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยมีค่าประมาณ 354,431 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 ภาพที่ 2.1.3
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรกรรมมีค่า เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยมี
มูลค่าสูงถึง 389,125 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551

- 33 ภาพที่ 2.1.3 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และร้อยละของประชากรที่อยู่ในสาขาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2547-2551

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552)
2) ตัวชี้วัดสถานะ
ปริมาณน้าที่เก็บกักและปริมาณน้าที่ใช้การได้ [พ.ศ. 2549-2551] (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ความสามารถในการเก็บกักน้ า หมายถึง ปริมาณน้าที่แหล่งน้านั้นๆ สามารถรับน้าไว้ได้ โดยมีค่า
อยู่ ร ะหว่า งค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด ซึ่งเท่ากับความสามารถในการเก็บกักน้าทั้ งหมด ทั้ งนี้ ไม่รวมระดับ น้ า
เก็บกักได้ต่าสุด (dead storage capacity) สาหรับปริมาณน้าที่ใช้การได้ หมายถึง ปริมาณน้าที่เก็บไว้ใช้
ในภาคครัวเรือน การพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม
การใช้น้าทั้งในภาคเกษตรกรรมและการดารงชีวิตของคนในชนบทขึ้นอยู่กับแหล่งน้าธรรมชาติและ
ระบบชลประทานเป็นสาคัญ รวมทั้งต้องอาศัยน้าที่ปล่อยจากเขื่อน ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการ
บริ ห ารจั ดการแหล่ งน้า มี 2 หน่ ว ยงาน คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รับผิดชอบ
ทางด้ านการชลประทานและการพัฒนาแหล่ งน้าเพื่อการเกษตร และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน ซึ่งรับผิดชอบด้านการสร้างเขื่อนสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ภาพที่ 2.1.4 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 ความสามารถในการกักเก็บน้าของเขื่อน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปริ มาณน้ าที่ส ามารถใช้การได้ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยความสามารถ
ในการเก็บกักน้าเฉลี่ยมีค่าประมาณ 73.18 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณน้าที่สามารถใช้การได้
มีเพียง 50.43 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

- 34 จากข้ อ มู ล ประมาณการค่ า ความต้ อ งการใช้ น้ าของประเทศในช่ ว งปี พ.ศ. 2547-2551 พบว่ า
ความต้องการใช้น้าทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจาก 57.30 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ.
2547 เป็น 73.78 พันล้านลูกบาศก์เมตร (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2553ข, กระทรวงการคลัง, 2553) โดยสาขาที่มีการใช้น้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม และพบว่า
มีการขาดแคลนน้าประมาณ 4.74 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยในจานวนนี้เป็นการขาดแคลนน้าในภาค
เกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 98.50 จากข้อมูลความต้องการใช้น้า พ.ศ. 2551 พบว่า ภาคกลางเป็นภาคที่มีความ
ต้องการใช้น้าสูงที่สุด (20,723.08 ล้านลูกบาศก์เมตร) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13,307.19
ล้านลู กบาศก์เมตร) ภาคเหนือ (12,932.70 ล้านลูกบาศก์เมตร) ภาคใต้ (10,527.49 ล้านลูกบาศก์เ มตร)
ภาคตะวันตก (9,950.37 ล้านลูกบาศก์เมตร) และภาคตะวันออก (6,546.95 ล้านลูกบาศก์เมตร) ตามลาดับ
(กรมชลประทาน, 2552)
ภาพที่ 2.1.4 : ปริมาณน้าที่เก็บกักและปริมาณน้าที่ใช้การได้
พ.ศ. 2549-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมชลประทาน (2552)
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
พื้นทีช่ ลประทานหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน [พ.ศ. 2549-2551] (ล้านไร่)
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรมีผลให้ความต้องการน้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การจัดสรรปริมาณน้า
ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้น้าภายในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ดาเนินการบารุงรักษา
และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้าในแต่ละสาขา โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ
แหล่งน้าผิวดินและส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
พื้นที่ชลประทาน ซึง่ เป็นแนวทางที่สาคัญอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้าสาหรับสาขาเกษตรกรรม
ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการใช้น้าสูงที่สุดในสาขาการใช้น้าทั้งหมด

- 35 จากข้ อ มูล ของกรมชลประทาน (2552) พบว่า ระหว่ า งปี พ.ศ. 2549-2551 ประเทศไทยมี พื้ น ที่
เกษตรกรรมเฉลี่ยประมาณ 133.45 ล้านไร่ แต่ในจานวนนี้ มีพื้นที่เฉลี่ยเพียงร้อยละ 21.25 เท่านั้นที่เป็นพื้นที่
ชลประทาน (ภาพที่ 2.1.5) โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่ชลประทานเป็นรายภาค ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ภาคกลาง
มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุด คือ 11.69 ล้านไร่ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.22 ล้านไร่ และ
ภาคเหนือ 5.12 ล้านไร่ ในขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้มีพื้นที่ชลประทานน้อยที่สุด คือ 2.67 และ 2.65
ล้านไร่ ตามลาดับ
ภาพที่ 2.1.5 : พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ที่มีศักยภาพในการชลประทาน และพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
พ.ศ. 2549-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมชลประทาน (2552)
กรมชลประทานได้ ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านการเก็บกักน้า เพื่อให้แต่ละสาขาได้รับน้า
จากการชลประทานอย่างเพียงพอและทั่วถึง และลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรน้า
นอกจากนี้ ยังดาเนิน งานด้านการเพิ่ม พื้น ที่ชลประทานเพื่อให้ครอบคลุ มพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่ ตลอดจน
ควบคุมให้พื้นทีเ่ พาะปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน จากข้อมูลของกรมชลประทานในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551
พบว่าพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มจาก 27.99 ล้านไร่ เป็น 28.35 ล้านไร่ เช่นเดียวกับปริมาณน้า
เก็บกักที่เพิ่มขึ้นจาก 72.64 พันล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 73.44 พันล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ พบว่ามีพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 60.29 ล้านไร่ ซึ่งในอนาคตหากรัฐบาลสามารถ
เปลี่ยนพื้นที่ที่มีศักยภาพดังกล่าวไปเป็นพื้นที่ชลประทานได้ จะทาให้ ประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทานครอบคลุม
พื้นทีเ่ กือบร้อยละ 70 ของพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ

- 36 2.1.2 บทสรุป
ทรัพยากรน้ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิต ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัย หลักที่มีผลต่อปริมาณน้าที่เก็บกักได้ ในแต่ละปี ได้แก่ ปริมาณน้าฝน
แหล่งกักเก็บน้า และความสามารถในการเก็บกักน้า ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการจึ งเป็นสิ่ งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญและเร่งดาเนินการ ทั้งนี้
หากปริมาณน้าไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม เนื่องจากการทาการเกษตรของไทย
ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาน้าฝนและฤดูกาลเป็นหลัก แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้า
มาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสาเร็จระดับหนึ่งในการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้าและพัฒนาด้านการชลประทาน
อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ประชากร ส่งผลให้ประเทศไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเป็นประจาทุกปี
ปัญหาการขาดแคลนน้านอกจากจะส่งผลกระทบหลักต่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่มีการใช้
น้าสูงที่สุดแล้ว ยังนามาซึ่งความขัดแย้งในการจัดสรรน้าระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้าอีกด้วย นอกจากการพัฒนาด้าน
การชลประทาน และปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบลุ่มน้าแล้ว การสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากรน้าและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการ เพื่อให้ทรั พยากรน้ามีเพียงพอรองรับความต้องการใช้งาน
ของทุกสาขา รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนามาใช้งาน
สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป

ปริมาณการใช้น้าในแต่ละกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากความต้องการ
ใช้น้าที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกสาขา โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
สถานะ (S)
ปริมาณน้าที่เก็บกักและปริมาณน้าที่ใช้การได้ ในเขื่อนและอ่างเก็บน้าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณน้าที่สามารถใช้การได้ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก
การตอบสนอง (R) พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานมีปริมาณค่อนข้างคงที่
สรุปคะแนน : 7 เต็ม 10

- 37 2.2 มลพิษทางน้า
เศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขยายตัว
ของเมือง และการเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตร ส่ งผลให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมจากชุมชนและการดารงชีวิตประจาวัน และความ
ต้องการใช้น้าที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดของเสีย
และน้าเสีย ซึ่งหากมีการปล่อยของเสียและน้าเสียเหล่านั้นลงสู่แหล่งน้า ก็ย่อมส่งผลให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลง
อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารพิษ
แหล่งน้าของไทยที่มีการปนเปื้อนของมลพิษสูง ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้าท่าจีนตอนล่าง
แม่น้าลาตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลา สาเหตุของมลพิษทางน้าส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์
ได้แก่ กิจกรรมจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การปนเปื้อนของน้าเสียจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็น
แหล่งกาเนิดมลพิษที่มีจุดไม่แน่นอน (non-point source) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของของเสีย
ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้าทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าและเส้นทางการไหลของน้าโดยตรง การควบคุม
น้าเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษที่มีจุดไม่แน่นอน สามารถดาเนินการได้ยากและยังมีกฎระเบียบที่ดูแลในเรื่องนี้
ไม่มากนัก สาหรับการปนเปื้อนของน้าเสีย จากกิจกรรมของชุมชนและอุตสาหกรรมจัดเป็นแหล่งกาเนิดที่ มี
จุดแน่นอน (point source) ซึ่งจะมีการปล่อยของเสียออกสู่แหล่งน้าโดยผ่านทางท่อน้าหรือร่องน้า
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในแม่น้าสายสาคัญ 48 สาย และแหล่งน้านิ่ง 4 แหล่ง (กว๊านพะเยา
บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา) โดยประเมินจากมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน พบว่า ในปี
พ.ศ. 2552 คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็น ร้อยละ 31, 36 และ 33 ตามลาดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้าในช่วง 3 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2550-2552 พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมมีแนวโน้ม
ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2551 และ 2552
ไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553ข) พบว่า สถานการณ์
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในช่วง พ.ศ. 2547-2551 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณน้าเสียจากครั วเรือน
ที่ไม่ได้รับการบาบัดยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้าผิวดิน รวมทั้งส่งผลกระทบทางลบ
ต่อคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง สาหรั บคุณภาพน้าใต้ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมบางแห่ งยังคงมี
ความเสี่ยงต่อมลพิษและการปนเปื้อนของสารพิษ

- 38 ภาพที่ 2.2.1 : สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2552ก)
เป้าหมายนโยบายระดับชาติ
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
 คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม จะต้องมีคุณภาพดีขึ้น
- แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่ าง มีออกซิเจนละลายน้าไม่ต่ากว่า 4 มิลลิกรัม/ลิ ตร และคลองเชื่อมต่อ
จะต้องมีออกซิเจนละลายน้าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในปี 2549 และจะรักษาคุณภาพ
น้าไม่ให้เสื่อมโทรมไปกว่านี้ตลอดไป
- แม่น้าท่าจีนตอนล่าง มีออกซิเจนละลายน้าไม่ต่ากว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร และคลองเชื่อมต่อ จะต้องมี
ออกซิเจนละลายน้าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
- แม่น้าสายส าคั ญที่ผ่ านเมืองศูน ย์กลางความเจริญต่างๆ จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้า
ในแหล่งน้าผิวดินตามที่กาหนดไว้

- 39 2.2.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านมลพิษทางน้า เนื่องจากไม่สามารถหาปริมาณน้าเสียที่ปล่อยออกมา
ในแต่ ล ะสาขาได้ จึ ง ใช้ ป ริ ม าณการใช้ น้ าประปาเป็ น แรงกดดั น แทน โดยมี ส มมุ ติ ฐ านว่ า ยิ่ ง มี ก ารใช้ น้ า
มากยิ่งมีโอกาสทาให้เกิดน้าเสียมากตามไปด้วย สาหรับตัวชี้วัด สถานะ จะพิจารณาจากคุณภาพน้าผิวดิน ซึ่งมี
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าโดยแบ่งออกเป็น ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ตามลาดับ
ส าหรั บ ตัว ชี้วั ดการตอบสนอง เนื่ องจากไม่ ส ามารถหาข้อมูล ของปริมาณน้ าเสี ย ทั้งหมดที่ได้ รับการบาบั ด
จึงจะพิจารณาจากความสามารถในการบาบัดและจานวนของระบบบาบัดน้าเสียแทน
ตารางที่ 2.2 : ตัวชี้วัดมลพิษทางน้า
แรงกดดัน
ปริมาณการใช้น้าประปา
[พ.ศ. 2541-2550]
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

สถานะ
คุณภาพน้าผิวดิน
[พ.ศ. 2549-2551]
(ร้อยละ)

การตอบสนอง
ความสามารถในการบาบัดและ
จานวนของระบบบาบัดน้าเสีย
[พ.ศ. 2549-2551]
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจานวน
แห่ง)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
ปริมาณการใช้น้าประปา [พ.ศ. 2541-2550] (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ภาพที่ 2.2.2 : ปริมาณการใช้น้าประปาและจานวนประชากร พ.ศ. 2541-2550

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) และธนาคารแห่งประเทศไทย (2553)

- 40 ภาพที่ 2.2.2 ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้น้าประปาของ
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งในส่วนของจานวนผู้ใช้น้าและปริมาณการใช้น้า
โดยเฉลี่ย ซึ่งสอดคล้องกับจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวเลขปริมาณน้าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณการจาก
ค่าเฉลี่ยของการทาให้เกิดน้าเสีย ซึ่งเท่ากับ 200 ลิตรต่อคน (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้ใช้น้าที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย สามารถคาดการณ์ได้ว่าปริมาณน้าเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยต่อคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่ามีค่าสูงกว่าเกือบหนึ่งเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยต่อคนในพื้นที่ต่างจังหวัด
ปริ มาณการใช้น้ าเฉลี่ ย ต่อเดือนของทั้งประเทศ ในช่ว งปี พ.ศ. 2547-2550 ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจาก
40.45 เป็น 41.25 ลูกบาศก์เมตรต่อคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) ซึ่งในจานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้า
ในครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภค ในขณะที่ การใช้น้าสาหรับดื่มคิดเป็นสัดส่วนที่น้อย สาหรับคุณภาพน้าที่
เสื่อมโทรมดังกล่าวเกิดจากน้าเสียที่ปล่อยมาจากครัวเรือนและชุมชนโดยไม่ผ่านการบาบัด การปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์และธาตุอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้แหล่งน้าผิวดินมีคุณภาพเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพน้าทะเล สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งเนื่องมาจากมี โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่ใน
เขตที่มีป ระชากรหนาแน่น หรื อ ตั้งอยู่ในย่ านที่พักอาศัย ซึ่งน้าเสีย ที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
เหล่านั้น ประกอบด้วย ผลพลอยได้จากระบวนการผลิต (by-product) ตัวอย่างเช่น สารประกอบที่เป็นพิษ
ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ให้เกิดมลพิษในน้า และส่งผลต่อ
สุขภาพและอนามัยของประชาชนที่ใช้น้าในแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
2) ตัวชี้วัดสถานะ
คุณภาพน้าผิวดิน [พ.ศ. 2549-2552] (ร้อยละ)
ในการตรวจวัดคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก พิจารณาโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้า (Water Quality Index :
WQI) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0-100 และแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 2.2.1
ตารางที่ 2.2.1 : ดัชนีคุณภาพน้า (WQI)
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ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

- 41 ดัชนีคุณภาพน้าประกอบด้วย 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (DO), ของแข็งทั้งหมด (TS), ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB), ไนเตรต (NO3-), ฟอสเฟต (PO43-),
ความขุ่น, อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในน้าที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) โดยคิดเป็นคะแนนรวม
จากสมการดังต่อไปนี้
WQI = [(pH) (DO) (TS) (FCB) (NO3-) (PO43 -) (Turbid) (Temp) (BOD)] ^ 1/9
ตารางที่ 2.2.2 : มาตรฐานคุณภาพน้า
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
มิลลิกรัมต่อลิตร
6.0

คุณภาพน้า

การใช้ประโยชน์

(ดี) ประเภทที่ 2

4.0-6.0

(พอใช้) ประเภทที่ 3

2.0-4.0

(เสื่อมโทรม) ประเภทที่ 4

การอนุรักษ์สัตว์น้า, การประมง, การว่ายน้า
และกีฬาทางน้า, น้าใช้และน้าดื่ม (โดยการ
ฆ่าเชื้อโรคและบาบัดคุณภาพน้า)
เกษตรกรรมและน้าใช้และน้าดื่ม (โดยการ
ฆ่าเชื้อโรคและบาบัดคุณภาพน้า)
อุตสาหกรรม, น้าใช้และน้าดื่ม (โดยการฆ่า
เชื้อโรคและบาบัดคุณภาพน้าด้วยวิธีพิเศษ)

ต่ากว่า 2.0

(เสื่อมโทรมมาก) ประเภทที่ 5 การคมนาคม

ที่มา : ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2537 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้าในแหล่งน้าผิวดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ภาพที่ 2.2.3 คุณภาพน้าผิวดินของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552

ที่มา : ข้อมูลจากสานักจัดการคุณภาพน้า (2552 และ 2553) และกรมควบคุมมลพิษ (2553)

- 42 ภาพที่ 2.2.3 จากข้อมูลคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ปี พ.ศ. 2549-2552 พบว่าแหล่งน้าที่มีคุณภาพ
น้ าอยู่ ในเกณฑ์ดีเพิ่ มสู งขึ้น มาก โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 31 อย่างไรก็ต าม แม้ว่ าจะไม่ พ บ
แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 แต่พบว่าแหล่งน้าที่มีคุณภาพ
เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 33 ซึ่งได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง (อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ถึงสะพานพระราม 8 อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ) แม่น้าท่าจีนตอนล่าง (อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ถึงอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม) และแม่น้าลาตะคองตอนล่าง (อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา) โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ร้อยละ 33 (สานักจัดการคุณภาพน้า, 2552 และ 2553 และกรม
ควบคุมมลพิษ, 2553)
สาหรับการดาเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้าของรัฐบาลได้ดาเนินการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาคุณภาพน้าในแม่น้าและทะเลสาบ
ให้ อยู่ ในเกณฑ์ป านกลางถึงดี อย่ างน้ อยร้ อยละ 85 โดยเฉพาะในแม่น้าเจ้าพระยา ท่าจีน ล าตะคอง และ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามพบว่า มีการประสาน
ความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานในการทาปฏิญญาความร่ว มมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า
ในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤติ ได้แก่ ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้าบางปะกง ลุ่มน้าลาตะคอง และลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลาระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้มีการระบุถึงแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางน้าจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือนไว้ด้วย
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
ความสามารถในการบาบัดและจานวนของระบบบาบัดน้าเสีย [พ.ศ. 2549-2551] (ลูกบาศก์เมตรและ
จานวนแห่ง)
ภาพที่ 2.2.4 : ความสามารถในการบาบัดและจานวนของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ. 2549-2551

ที่มา : ข้อมูลจากสานักจัดการคุณภาพน้า (2552 และ 2553)

- 43 ปัญหามลพิษทางน้ายังเป็นปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยในการปรับปรุงคุณภาพ
น้าจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้าเสีย
ทั้งในระดับ ชุมชน ตลอดจนในอาคารและบ้านเรือนให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น รัฐ บาลจึงได้ดาเนินการ
บารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียของประเทศเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้าเสีย
ที่เกิ ดขึ้ น และเพื่อ รั ก ษาคุ ณภาพน้ าในแม่ น้าสายหลั ก ให้ มีคุ ณภาพเหมาะสมส าหรั บ การใช้ประโยชน์ ของ
ประชาชน ภาพที่ 2.2.4 แสดงให้เห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 จานวนระบบบาบัดน้าเสียที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย คือเพิ่มจาก 82 แห่ง เป็น 86 แห่ง ในขณะที่ความสามารถในการบาบัดน้าเสีย
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.2 โดยเพิ่ ม จาก 2.31 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น เป็ น 2.34 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น
(สานักจัดการคุณภาพน้า, 2552 และ 2553)
อย่างไรก็ตาม ความตระหนั กของประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญ อย่างยิ่งในการควบคุมปริมาณของเสีย
และน้าเสียที่เกิดจากครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้มีการรณงรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลดปริมาณของเสียและน้าเสียที่ปล่อยจากบ้านเรือน รวมทั้งลดและควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้า แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก
2.2.2 บทสรุป
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในแม่น้า 48 สาย และแหล่งน้านิ่ง 4 แหล่ง ระหว่างปี พ.ศ. 25492552 พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้ม ดีขึ้นเล็กน้อย โดยแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ใน
เกณฑ์ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 21 เป็ น ร้ อ ยละ 31 ในขณะที่ แ หล่ ง น้ าที่ มี คุ ณ ภาพน้ าอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้
ลดลงจากร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 36 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 33 โดยแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ได้แก่
แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้าท่าจีนตอนล่าง และแม่น้าลาตะคองตอนล่าง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2552
ไม่พบว่ามีแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนา บารุงรักษา และปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย
ให้เพียงพอที่จะรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าโดยปราศจากการบาบัด
เพื่อรักษาคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก สาหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงการ
บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการปล่อยน้าเสียจากแหล่งกาเนิดที่อยู่กับที่ (point source) ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อลดปริมาณน้าเสียที่จะถูกปล่อยลงในแหล่งน้า ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ ตลอดจน
เร่ งเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และให้ ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดปริมาณของเสี ยและน้าเสี ย
ที่จะลงสู่แหล่งน้า รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่เสื่อมโทรมเพื่อให้ประชาชนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

- 44 สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)
สถานะ (S)

สรุป

ปริมาณการใช้น้าประปายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพน้าผิวดินโดยรวมดีขึ้น โดยพบว่าแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มากลดลง
การตอบสนอง (R) ความสามารถในการบาบัดและจานวนของระบบบาบัดน้าเสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สรุปคะแนน : 7 เต็ม 10

- 45 2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas :
GHG) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้พลังงาน และการตัดไม้ทาลายป่า ซึ่งนับวันจะยิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่ งผลกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการดารงชีวิตของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทาให้ เกิดผลกระทบอย่ างรุนแรงต่อประเทศกาลั งพัฒนา เนื่องจากประเทศกาลั งพัฒ นา
จาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบอาชี พ ด้ า นเกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และการบริ การ ซึ่ ง เมื่อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ถูกทาลายหรือทาให้เสื่อมโทรมลง ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเหล่านั้น
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีค วามอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งการเกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้
ยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งทาให้ผลเสียต่อระบบนิเวศและเกิดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 และให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2538 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 และได้ให้
สัตยาบันต่อพิธีสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่
อยู่ในภาคผนวกที่ 1 (non-Annex I country) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ประเทศไทยจึงไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมากเพื่อใช้ใน
การผลิ ตสิ นค้าและบริการเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ นอกจากนี้ การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยและการใช้
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง รวมทั้งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในก๊าซเรือนกระจกออกมาด้วย ในปี พ.ศ. 2547 พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ
265.89 ล้ านตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์เ ทีย บเท่า โดยในจ านวนนี้ มากกว่าร้อ ยละ 60 มาจากภาคพลั งงาน
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553ค)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- ลดสัดส่ว นการใช้พลั งงานต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการใช้น้ามันในภาค
การขนส่งให้เหลือร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545-2554
- การใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 9.39 ภายในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ได้ถึง
5,068.83 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อปี
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552-2554
- คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงและรับรองโครงการกลไกการพัฒ นาที่สะอาด
ให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน
2.3.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลื อกตัว ชี้วัดด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะใช้ ร้อยละของการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อสัดส่วนการปล่อยก๊าซทั้งหมดเป็นแรงกดดัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกของประเทศว่าเพิ่มขึ้น หรื อลดลงเมื่อเทียบกับการปล่ อยก๊าซชนิดอื่นๆ ส าหรับตัว ชี้วัดสถานะ
อุณภูมิเฉลี่ยจะช่วยให้ทราบแนวโน้มของการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยตอบได้ว่าสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากน้อยอย่างไร สาหรับตัวชี้วัดการตอบสนอง เนื่องจากประเทศ
ไทยยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจานวนประชากร หรือปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวชี้วัดหลัก ดังนั้น จึงใช้ปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและต่อประชากร เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองแทน โดยมี
สมมุติฐานว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากภาคพลังงาน และเมื่อมีการใช้พลังงานมาก
โอกาสที่จะทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย
ตารางที่ 2.3 : ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แรงกดดัน
ร้อยละของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซทั้งหมด [พ.ศ. 2544-2551]
(ร้อยละ)

สถานะ
อุณหภูมิเฉลี่ย [พ.ศ. 2541-2550]
(องศาเซลเซียส)

การตอบสนอง
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศและต่อประชากร
[พ.ศ. 2549-2553] (พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อล้านบาท
และตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อคน)
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ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสัดส่วนการปล่อยก๊าซทั้งหมด [พ.ศ. 2544-2551] (ร้อยละ)
ภาพที่ 2.3.1 : ร้อยละของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาแนกตามสาขาการใช้พลังงาน
พ.ศ. 2544-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2552)
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2553) ระบุว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในภูมิภาค
เอเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541 เศรษฐกิจของไทยได้กลับฟื้นตัว ขึ้นอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.7 อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา
เริ่มชะลอตัวเนื่องจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนและความต้องการด้านการลงทุน ที่ลดลง นอกจากนี้ ยังเป็นผล
มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก
ก๊าซเรื อนกระจก 6 ชนิด ที่ถูกระบุ ไว้ในพิธีสารเกียวโต ประกอบด้ว ย คาร์บอนไดออกไซด์ , (CO2),
มีเธน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และซัลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรื อนกระจกที่มี ปริมาณการปล่อยสูงที่สุด
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมา ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลและ
ก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการตัดไม้ทาลายป่า รองลงมา คือ มีเธน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยปล่อยสูงที่สุด
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 281
ล้านตัน เมื่อแยกตามแหล่งปล่อยพบว่า ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 69.57 รองลงมา คือ สาขาการเกษตรร้อยละ 22.64) ส่วนที่เหลือมาจากสาขาอุตสาหกรรม ป่าไม้
และการจัดการของเสีย โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- 48 พบว่ า ประเทศไทยปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 69 ของปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด รองลงมา คือ มีเธน (ร้อยละ 26) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ร้อยละ 5) และแหล่ง
สาคัญที่สุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ แหล่งผลิตพลังงานเป็น รองลงมา คือ การเกษตรและ
ปศุสัตว์ โดยพบว่าการผลิตพลังงานจากกระแสไฟฟ้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 42 ของภาคพลังงาน รองลงมา คือ การขนส่ง (ร้อยละ 28) และอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (ร้อยละ
19) ส่วนที่เหลือ ได้แก่ การใช้พลังงานในภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง ภาคครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงาน
ต่างๆ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553ค)
ภาพที่ 2.3.1 แสดงค่าเฉลี่ ย การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคพลั ง งานในช่ว งปี
พ.ศ. 2544-2551 ซึ่งพบว่า มาจากการใช้พลังงานในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ 40.36)
รองลงมา คือ สาขาการคมนาคมขนส่ ง (ร้ อยละ 28.21) สาขาการผลิ ต และการก่ อสร้าง (ร้อยละ 22.72)
สาขาอื่นๆ ได้แก่ สาขาที่อยู่ อาศัย สาขาน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ สาขาเกษตรกรรมและป่าไม้ และสาขา
เชื้อเพลิง (ร้อยละ 8.71) ตามลาดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552) การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลั งงานที่เพิ่มขึ้น มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทาให้เกิดการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การปล่อยก๊าซจากสาขาการคมนาคมขนส่ง
มีค่าลดลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ามันซึ่งมีราคาแพงขึ้น
ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการขยายตั ว ทางด้ า น
พลั ง งานในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 พบว่ า สาขาการคมนาคมขนส่ ง เป็ น สาขาที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซสูงที่สุด โดยมีการปล่อยสูงถึงร้อยละ 37.68 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาพลังงาน (ร้อยละ 33.37) และสาขาการปล่อยของเสียและน้าเสีย (ร้อยละ 19.86)
ตามลาดับ โดยสาขาการคมนาคมขนส่งและสาขาพลังงานมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมกันสูงถึง
ร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2552)
สาหรับพื้นที่อื่นๆ และในภาพรวมของประเทศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากหลายกิจกรรม เช่น
การทาการเกษตร เช่น การทานา และปศุสัตว์ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซมีเธนออกมาในปริมาณมาก เนื่องจากอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไปเป็น
พื้ น ที่ ท าการเกษตร ที่ อ ยู่ อ าศั ย และอื่ น ๆ ก็ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับการตัดไม้ทาลายป่า ซึ่งส่งผลให้การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศลดลง ขณะเดียวกัน
การใช้พลังงานที่เพิ่ มสูงขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการดารงชีวิตและ
การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- 49 2) ตัวชี้วัดสถานะ
อุณหภูมิเฉลี่ย [พ.ศ. 2541-2550] (องศาเซลเซียส)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศส่ งผลกระทบทางด้ านกายภาพเป็นอย่างมาก ทั้งต่อทรัพยากร
ธรรมชาติ การสาธารณูปโภค การอพยพ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลง
ของอุ ณ หภู มิ เ ป็ น หลั ก ฐานที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า เป็ น ผลโดยตรงจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากทาให้เกิดการเจ็บป่วย
ที่ ร้ า ยแรงในมนุ ษ ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม ระดั บ ความเครี ย ดแก่ สั ต ว์ ป่ า และปศุ สั ต ว์ อี ก ด้ ว ย อุ ณ หภู มิ
ที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและผลที่ตามมายัง มีผลต่อความสามารถในการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น สาหรับประเทศ
ไทย การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่ งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฤดูกาล
ที่เปลี่ยนแปลงและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอน ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาน้าฝน
การที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานอาจส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนน้า ในขณะที่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันในบางพื้นที่
ก็อาจทาให้เกิดน้าท่วมอย่างหนัก นอกจากนี้ การเพิ่มสูงขึ้นของระดั บน้าทะเล ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เพิ่มสูงขึ้น อันนามาซึ่งความเสียหายแก่ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วย
ภาพที่ 2.3.2 : อุณหภูมิเฉลี่ย พ.ศ. 2541-2550

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2551)
ภาพที่ 2.3.2 แสดงให้เ ห็น อุณ หภูมิค่า เฉลี่ย รายปี ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ซึ่ง มีค่า ผัน ผวน
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า ภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คือ 28.0
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนมีค่าสูงที่สุด คือ 29.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่
เดื อ นธั น วาคมมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ 25.13 องศาเซลเซี ย ส ส าหรั บ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายปี ร ะหว่ า งปี
พ.ศ. 2541-2550 มีแนวโน้ มลดลงแต่ ค่อนข้างผันผวนในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2550 อุณหภูมิเฉลี่ ยรายปี

- 50 เท่ากับ 27.3 องศาเซลเซียส ซึ่งต่าลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเท่ากับ
28.1 องศาเซลเซียส (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในแต่ละปีเป็นข้อมูลหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์
และเศรษฐกิจในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง เกษตรกรรม การสาธารณสุข และการใช้
เชื้อเพลิงและพลังงาน จากรายงานของคณะกรรมการระหว่า งรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากการสูงขึ้นของระดับอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิ
ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุของโรคที่สาคัญหลายชนิด รวมถึงพาหะของโรค เช่น เชื้อมาเลเรียและไข้ส่า ซึ่งมีความ
อ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณฝน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้แมลงที่เป็นพาหะของ
โรคชนิดต่างๆ มีระยะฟักตัวสั้นลงและทาให้เปลี่ยนจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยเร็วขึ้น นอกจากนี้อุณหภูมิยังส่งผล
กระทบต่อการตอบสนองของมนุษย์จากการถูกแมลงกัดหรือต่อ อีกด้วย ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีงานวิจัยหรือ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคติดต่อ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลความไม่แน่นอนของอุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์และส่งผลให้เกิดการ
เจ็ บป่ วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิยังทาให้ ลักษณะอากาศในบางพื้นที่
เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นหรือที่ควรจะเป็น เช่น มีอากาศร้อนหรือหนาวผิดปกติ หรือสภาพอากาศแปรปรวน
ผิดไปจากฤดูกาลปกติ เป็นต้น
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานขั้ น สุ ด ท้ า ยทั้ ง หมด ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศและต่ อ ประชากร
[พ.ศ. 2549-2553] (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อล้านบาท และตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อคน)
การใช้ พ ลั ง งานและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ความต้องการใช้พลังงานถูกคาดหมายว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผล
มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถ่านหิน นโยบายด้านพลังงานที่ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามไปด้วย ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้พลังงานกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถพิจารณาได้จากค่าอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม (Output) ที่ใช้พลังงานนั้นๆ
(energy intensity) ซึ่งอาจพิจารณาง่ายๆ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ อัต ราการใช้ พ ลั ง งานที่ สู ง ขึ้ นส่ ง ผลให้ เ กิ ดการเพิ่ ม สู ง ขึ้ นของผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและน ามาซึ่ ง การลดลงของทรั พ ยากรในประเทศ ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งา น
ขั้ น สุ ด ท้ า ยทั้ ง หมดต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศและต่ อ ประชากรจะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ของ

- 51 ความสาเร็จของรัฐบาลในการควบคุมการใช้พลังงานซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หากปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและต่อประชากรมีค่าน้อย
ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของรัฐบาลในแง่ของการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภาพที่ 2.3.3 : ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและต่อประชากร
พ.ศ. 2549-2553

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2554)
ภาพที่ 2.3.3 แสดงให้ เห็ น ว่ า ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ปริมาณการใช้พลั งงานขั้นสุ ดท้า ย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยมีค่าผันผวน ในขณะที่จานวนประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
เรื่ อยๆ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาประเทศมี อิ ท ธิพ ลอย่า งมากต่ อปริม าณการใช้ พลั งงาน
ภายในประเทศ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตเช่นเดียวกับจานวนประชากร แต่การ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ราคาน้ ามั น การใช้ พลั ง งานในภาคอุ ตสาหกรรมและภาคคมนาคมขนส่ ง ยั งคงมี ป ริม าณสู ง แม้ ว่ ารั ฐ บาล
จะพยายามส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศลง แต่ประเทศไทย
ยั ง คงต้ อ งพึ่ ง พาการน าเข้ า พลั ง งานจากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะน้ ามั น ก๊ า ซธรรมชาติ และถ่ า นหิ น
จากต่ า งประเทศ จากข้ อ มู ล ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549-2553 เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
สอดคล้ องกับ การเจริ ญเติบ โตอย่ างรวดเร็ ว ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศและจ านวนประชากร
เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากสาขาพลังงานและการใช้พลังงาน ดังนั้น แนวโน้ม
ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการใช้พลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการดารงชีวิต รวมทั้ง ปัจจัยหลักในการผลิตในภาค
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องมาจากการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัว ของประชากร ทั้งนี้ การใช้พลังงานแบ่งตามสาขาเศรษฐกิจได้
7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการขนส่ง
ประเทศไทยได้ล งนามในอนุ สัญญาว่าด้ว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2535
และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2537 รวมทั้งลงนามในพิธีสารเกียวโตในปี พ.ศ. 2542
ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี พ.ศ. 2543 โดยประเทศไทยได้มีการดาเนินงานด้านกลไกการผลิตที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM) ซึ่งเป็นมาตรการระหว่างประเทศที่จะช่วยแต่ละประเทศ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดตั้ง องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในประเทศภาคผนวกที่ 1 (non-Annex I country) แต่รัฐบาลไทย
ได้เสนอนโยบายต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองและบริหารจัดการปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากทุกสาขา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยในส่วนของ
กรุงเทพมหานครได้มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีการใช้
พลังงานทดแทน ร้อยละ 8 ภายในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2563
อย่ างไรก็ตาม ความตระหนั กของประชาชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมการบริ โ ภคและการใช้ ส ารเคมี ซึ่ง ที่ท าให้ เกิ ดก๊ าซเรื อ นกระจกและภาวะโลกร้ อ น
เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขา ดังนั้นในการ
บริ ห ารจั ด การจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ แ ละการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหลายหน่ ว ยงาน
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการศึกษาวิจัย รวมถึงพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลที่ จาเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถนาไปใช้
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป
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ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป
ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสัดส่วนการปล่อยก๊าซทั้งหมดยังคงมีค่าสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจานวนประชากรที่เพิ่ม
สูงขึ้น
สถานะ (S)
อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างคงที่ ในขณะที่อุณหภูมิรายปีมีค่าผันผวน
การตอบสนอง (R) ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของไทยมีค่าไม่คงที่เนื่องจากราคาน้ามันที่ผันผวน แต่พบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจานวนประชากรที่สูงเพิ่มขึ้น
สรุปคะแนน : 8 เต็ม 10
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ทรั พ ยากรดิ น เป็ น ปั จ จั ย พื้น ฐานในการด ารงชี วิ ต รวมทั้ ง เป็ นปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ คุณภาพของดินมีผลโดยตรงต่อการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ดินที่เสื่อมโทรม
ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการนาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
เกิด จากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการลดลงของ
ศักยภาพการผลิตหรือการใช้ประโยชน์ของดิน
ความเสื่อมโทรมของดินเกิดจากหลายกระบวนการและกลไก ซึ่งได้แก่ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
กระบวนการทางกายภาพทาให้ โ ครงสร้ างของดินแข็งเป็นสะเก็ด เกิ ดการแข็งตัว การกัดเซาะ กลายเป็น
ทะเลทราย การย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน มลพิษ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่ยั่งยืน
กระบวนการทางเคมีที่สาคัญได้แก่ การเป็นกรด การชะล้างพังทลาย การเป็นเกลือ และการลดศักยภาพของ
ไอออนบวก รวมทั้งการลดลงของธาตุอาหาร สาหรับ กระบวนการทางชีวภาพ ประกอบด้วย การลดลงของ
คาร์บอนและชีวมวลของคาร์บอน และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ซึ่งทั้งสามกระบวนการ
ล้วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดินซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของดิน
กิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจากการบริหาร
จัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินที่ไม่เหมาะกับศักยภาพของดิน ซึ่งอาจทาให้เกิดผล
อย่างรุนแรงต่อความมั่นคงทางอาหาร ความเป็นอยู่ของคนในชนบท และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวไม่เพียงแต่ลดคุณภาพของทรัพยากรดินลงแต่ ยังส่งผลต่อหน้าที่ของดินในการสนับสนุนการดารงชีวิต
ทั้งในแง่สุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ประเทศไทยมีพื้น ที่ ทั้งหมดประมาณ 320.70 ล้ านไร่ ซึ่งประกอบด้ว ย พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร และพื้นที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ที่ พักอาศัย และโรงงาน ในขณะที่จานวนประชากรของ
ประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องที่ดินเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย กรมพัฒนาที่ดิน (2550)
ระบุ ว่ามีการใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตรสู งถึง 168.90 ล้ านไร่ หรือประมาณร้อยละ 52.60 ของพื้นที่ประเทศ
โดยคุณภาพดิน ในพื้ น ที่เหล่านั้ นค่อยๆ เสื่ อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ส ารเคมีเกินความจาเป็น การใช้ปุ๋ย
อนิ น ทรี ย์ มากเกิ น ไป และการบริ ห ารจั ดการที่ ไม่เ หมาะสม เช่น การปลู กพืช ในที่ล าดชัน สู ง การปลู กพื ช
ที่ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ การขาดมาตรการในการอนุรักษ์ดิน ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะล้างพั งทลายของดินสูงถึง
109 ล้านไร่ หรือร้อยละ 34 ของพื้นที่ประเทศ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะกับศักยภาพของ
ดิน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามส่งเสริม ให้มีการใช้ประโยชน์ ดินอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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เป้าหมายนโยบายระดับชาติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาที่ดิน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- จานวนพืน้ ที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 68 ล้านไร่ แหล่งน้าได้รับการพัฒนา 1,300 แห่ง
- เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช
2.4.1 ตัวชี้วัด
ในการคั ด เลื อ กตั ว ชี้ วัด ด้ า นความเสื่ อมโทรมของดิ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ กว่ า ร้ อยละ 50 ของพื้ น ที่
ประเทศมีการใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นจึงใช้ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรเป็นแรงกดดัน
เนื่องจากเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ดินเสื่อมโทรม สาหรับตัวชี้วัดสถานะ พิจารณาจากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม
ซึ่ง หมายถึ ง ดิน ที่ มี คุ ณสมบั ติ ไม่ เ หมาะสมส าหรับ การเพาะปลู ก ทางการเกษตร เนื่อ งจากเป็น ข้ อมู ล หลั ก
ที่จะช่วยให้ทราบแนวโน้มของความเสื่อมโทรมของดินในภาพรวม สาหรับตัวชี้วัดการตอบสนอง จะพิจารณาจาก
พื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูในแต่ละปี เพื่อให้ทราบทิศทางและความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ตารางที่ 2.4 : ตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของดิน
แรงกดดัน
ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในภาค
การเกษตร [พ.ศ. 2544-2547]
(ล้านตัน)

สถานะ
พื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม
[พ.ศ. 2543-2547] (ล้านไร่)

การตอบสนอง
พื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ได้รับการ
ฟื้นฟู [พ.ศ. 2547-2551]
(ร้อยละและพันไร่)
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ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตร [พ.ศ. 2544-2547] (ล้านตัน)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของดิน ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ซึ่งทาให้เกิด
กระบวนการเสื่อมโทรมของดิน ตัวอย่างเช่น การชะล้างพังทลาย การเป็นเกลือ เป็นต้น การสูญเสียธาตุอาหาร
ในดินเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทาให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม เมื่อธาตุอาหารในดินลดลงจึงทาให้เกษตรกร
ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและกาไร ภาพที่ 2.4.1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
จากข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2544-2547 พบว่าปี พ.ศ. 2546 การผลิ ตทางการเกษตรภายในประเทศ
มีอัตราสู ง ที่สุ ดที่ร้ อยละ 12.70 โดยมี ป ริ มาณการใช้ปุ๋ย ที่ เพิ่มขึ้น 3.95 ล้ านตัน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2547
อัตราการขยายตัว ของผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศลดลงร้อยละ 2.40 เนื่องจากการลดลงอย่างมี
นัยสาคัญของปริมาณการใช้ปุ๋ยถึงเกือบร้อยละ 0.83 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความเสื่อมโทรมของดินนามาซึ่งการลดลงของผลผลิต ดังนั้นเกษตรกรไทยจึง หันมาใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และการทีเ่ กษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงผลผลิตมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น
ภาพที่ 2.4.1 : อัตราการขยายตัวของการผลิตภายในประเทศและปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร
พ.ศ. 2544-2547

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) และ world bank (2010)
เพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงส่งเสริมให้มีการทาเกษตร
อินทรีย์ โดยมีการออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย (โดยกรมวิชาการเกษตร) และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โดยสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ) แต่ปัจจุบันจานวนของฟาร์มเกษตรอินทรีย์
ยังคงมีไม่มากนัก

- 57 2) ตัวชี้วัดสถานะ
พื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม [พ.ศ. 2543-2547] (ล้านไร่)
ภาพที่ 2.4.2 : พื้นที่ดินที่มีปัญหาทางการเกษตร พ.ศ. 2543-2547

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน (2549)
สาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมของดินมาจากคุณภาพของดินและการใช้ที่ดินที่ไม่ เหมาะสม รวมทั้ง
การใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ที่ท าให้ ดิ น เสื่ อ มโทรมลง สารตกค้ า งจากสารเคมี ท าง
การเกษตรยั งส่ งผลเสี ย ต่อเกษตรกร ผู้ บ ริ โ ภค และผลิ ตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้า
ภาพที่ 2.4.1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า พื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หาในช่ ว งปี พ.ศ. 2543-2547 มี จ านวนลดลง
จาก 192.69 ล้านไร่ เป็น 162.43 ล้านไร่ จากข้อมูลแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน , 2549) ระบุว่า
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ โ ดยฐานข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ชุ ด ดิ น โดยการส ารวจของส านั ก ส ารวจดิ น และ
วางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในปี พ.ศ. 2547 พบว่ า ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาทางการเกษตรทั้ ง สิ้ น
162,429,932 ไร่ ซึ่ง คิดเป็ น ร้ อยละ 50.65 ของพื้น ที่ป ระเทศ โดยแบ่ งเป็ น ดิน ที่มีปั ญหาหรื อดิน ที่มีส มบั ติ
ไม่เหมาะสมสาหรับ การเพาะปลูกทางการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ดินตื้น (43,365,620 ไร่) รองลงมา คือ
ดินทราย (12,769,833 ไร่) ดินเปรี้ยวจัด (5,510,144 ไร่) ดินเค็ม (4,512,003 ไร่) และดินอินทรีย์ (265,348
ไร่) และดินที่มีสภาพพื้นทีส่ ูงชันซึ่งเป็นข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ (96,006,984 ไร่)

- 58 3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
พื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู [พ.ศ. 2547-2551] (ร้อยละและพันไร่)
ภาพที่ 2.4.3 : พื้นที่ดินที่มีปัญหาที่ได้รับการฟื้นฟู พ.ศ. 2547-2551
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ที่มา : ข้อมูลจากกองแผนงาน (2552)
ภาพที่ 2.4.3 แสดงพื้นที่ที่ดินมีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม (ดินทรายและดินตื้น )
และการชะล้างพังทลายของหน้าดินซึ่งได้รับการฟื้นฟูในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 ทั้งนี้มากกว่าร้อยละ 50
ของดินที่ได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูเป็นดินที่ถูก กัดเซาะหน้าดิน ในขณะที่ พื้นที่ดินเปรี้ยวและดินเค็ม ได้รับการ
ฟื้นฟูไม่มากนัก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2551) พบว่ามีพื้นที่ดินที่มีปัญหาที่ได้รับการฟื้นฟูและ
แก้ไขปัญหาทั้งหมดประมาณ 11.6 ล้านไร่ (กองแผนงาน, 2552)
พื้นที่ดินที่เสื่ อมโทรมอาจเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและการปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
และสารเคมีอื่นๆ จานวนมาก รัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดิน โดยการส่งเสริมการเพาะปลูก
แบบอินทรีย์ แต่เกษตรกรของไทยส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และกาไร ผลที่ตามมา
คือทาให้คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง และในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น
กรมพัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาที่ดินของประเทศจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากร
ดินและที่ดินภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ขึ้น เพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม ตลอดจนบริหารจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- 59 2.4.2 บทสรุป
ความเสื่ อมโทรมของทรั พ ยากรที่ดิ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่ างมากในช่ ว งสองถึง สามทศวรรษที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่ง ผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น การลดลงของคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรน้า และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้แก่ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรในประเทศ นอกจากนี้ การขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรยังส่งผลต่อ ความ
มั่นคงทางด้านอาหารอีกด้วย เนื่องจากดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรม
สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของดิน เช่น คุณภาพดินในแต่ละพื้นที่ การขาดแคลนน้า
และการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของดินส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกษตรกรจึงแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ปุ๋ยมากขึ้น เมื่อมีการใช้สารเคมีในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการชะล้างจากพื้นที่และ
กลายเป็นสารตกค้างจากยาฆ่าวัชพืชและปุ๋ย ซึ่งทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรในดินและน้า
ท้ายที่สุดก็ทาให้ดินเสื่อมโทรมมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ดินภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรดิน การ
จัดทาเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้า การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า และการปรับปรุงคุณภาพดิน
ตามลาดับ แม้ว่าพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจะมีปริมาณลดลง และมีพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ปริมาณ
พื้นที่ที่ฟื้นฟูได้ในแต่ละปียังมีไม่มากนัก เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและคุณสมบัติของดินบางประเภท
ที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ทางการเกษตรได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ที่ดินผ่านการออกกฎระเบียบต่างๆ เช่น การวางแผนควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การฟื้นฟูพื้นที่ดิน
ที่เสื่อมโทรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า รวมทั้งการทาเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)
สถานะ (S)

สรุป
ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ทาการเกษตรอินทรีย์
และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
การตอบสนอง (R) พื้ น ที่ ดิ น เสื่ อ มโทรมที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดิ น
ที่เสื่อมโทรมมีปริมาณมาก และการฟื้นฟูดินต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและได้ผลช้า
สรุปคะแนน : 8 เต็ม 10

- 60 2.5 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นและมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมไปถึงชนิดของป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้มีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นปัจจัย
สาคัญในการดารงชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสูญเสียพื้นที่ป่า
ทาให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การชะล้ างพังทลายของดิน
การเกิดน้าท่วมในฤดูฝน และการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง รวมทั้งการขาดแคลนไม้สาหรับใช้สอยเนื่องมาจาก
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ การตัดไม้ทาลายป่าเป็นอีกปัจจัย
สาคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของชุมชนที่พึ่งพาอาศัยป่าและทรัพยากรป่าไม้ในการดารงชีวิตประจาวัน
จากข้ อ มู ล ของกรมป่ า ไม้ (2552) พบว่ า ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป่ า ร้ อ ยละ 33.44
ซึ่งประกอบด้วยป่ าไม่ผลัดใบ (Evergreen forest) ปาผสมผลัดใบ (Mixed deciduous) และป่าเต็งรัง
(Dry dipterocarp) เป็นต้น โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2514-2551 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
โดยลดลงจาก 273,629 ตารางกิโลเมตร เหลือเพียง 172,185 ตารางกิโลเมตร หรือลดลงร้อยละ 37.00
สาหรับสัดส่วนของพื้นที่ป่า ในภาคต่างๆ พบว่าภาคเหนือยังคงมีพื้นที่ป่าไม้สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
ทั้งหมดของภาค คือ ร้อยละ 56.04 (95,074.74 ตารางกิโลเมตร) รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อยละ 29.81
(20,089.04 ตารางกิโลเมตร) ภาคใต้ ร้อยละ 27.03 (20,832.92 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออก ร้อยละ
21.01 (8,033.40 ตารางกิโลเมตร) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.32 (27,555.54 ตารางกิโลเมตร)
ตามลาดับ
การสูญเสีย พื้นที่ป่าส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพื ชและสัตว์ และเป็นสาเหตุให้
ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสัตว์ป่าลดลงตามไปด้วย เมื่อถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลง
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่อาศัยในแหล่งที่อยู่นั้นๆ จึงสูญพันธุ์ไปหรือใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม สภาพภู มิ อ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงแปลงไปอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชนิดพันธุ์ไปจนถึง การเปลี่ยนแปลงระดับ
อื่นๆ เช่น วงจรชีวิต กายภาพ พฤติกรรม และการตอบสนองทางด้านการวิวัฒนาการของสายพันธุ์
ไฟป่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ เป็นสาเหตุโดยตรงที่ ทาให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่า สาเหตุของไฟป่ามีทั้ง ที่
เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากมนุ ษย์ แต่โดยทั่ว ไปแล้ว ไฟป่าส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เนื่องจากการเผา
เป็นวิธีการที่ ง่ายที่สุดในการกาจัดซากวัชพืช จากการทาเกษตรกรรม การขาดการควบคุมและจัดการไฟป่า
ทาให้ในแต่ละปีมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ภารกิจการควบคุมและป้องกัน
ไฟป่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้จัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่าสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณและอุปกรณ์ ทาให้การเกิดไฟไหม้ป่าที่อยู่ในพื้นที่
ที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยควบคุมไฟป่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถในการดาเนินการของศูนย์ควบคุมไฟป่า

- 61 จากข้อมู ล ของกรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่า และพัน ธุ์พืช (2551ก) พบว่า ไฟป่าในประเทศไทยลดลง
อย่างมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2545 โดยพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในปี พ.ศ. 2545 เท่ากับ 871,000 ไร่ ซึ่งลดลงจาก
7,159,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือลดลงร้อยละ 88 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2545 พบว่าไฟป่า
ไม่ใช่ส าเหตุหลักของการลดลงของพื้น ที่ป่าของประเทศไทย โดยมีไฟป่าเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 ในขณะที่
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย การทาไร่เลื่อนลอย และการทาสวนปาล์ม ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่า

ภาพที่ 2.5.1 : พื้นที่ไฟไหม้ป่าทั้งหมดและร้อยละของพื้นที่ไฟไหม้ป่าต่อพื้นที่ป่า
พ.ศ. 2541-2545

ที่มา : ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2551ก)
เป้าหมายนโยบายระดับชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- คุ้มครองพื้นที่ป่าให้คงความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
18 ของพื้นที่ประเทศ ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ 2,900,000 ไร่

- 62 2.5.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จะใช้อัตราส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นแรงกดดัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของพื้นที่ป่าเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ประเทศ
ในกิจกรรมอื่นๆ ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร สาหรับตัวชี้วัดสถานะ จะใช้พื้นที่ป่าทั้งหมดต่อพื้นที่
ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และตัวชี้วัดการ
ตอบสนอง จะใช้พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศอย่างไรบ้าง
ตารางที่ 2.5 : ตัวชี้วัดทรัพยากรป่าไม้
แรงกดดัน
อัตราส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
[พ.ศ. 2546-2549] (ล้านไร่)

สถานะ
พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
[พ .ศ.2504-2551]
(ตารางกิโลเมตร/ร้อยละ)

การตอบสนอง
พื้นที่อนุรักษ์ [พ.ศ. 2545-2550]
(แห่ง/ตารางกิโลเมตร)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
อัตราส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน [พ.ศ. 2546-2549] (ล้านไร่)
ภาพที่ 2.5.2 : อัตราส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของประเทศ
พ.ศ. 2546-2549

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552ก) และกรมป่าไม้ (2551ก)

- 63 ภาพที่ 2.5.2 ข้อมูลจากกรมป่าไม้ (2551ก) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546-2551 ลดลงอย่างต่อเนื่ อง คือ ลดลงร้อยละ 6.73 โดยลดลงจากประมาณ 106.32 ล้านไร่ เหลือเพียง
99.16 ล้านไร่ และจากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552ก) พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมเฉลี่ยในช่วงปี
พ.ศ. 2546-2551 คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม มีประมาณ
ร้อยละ 26.54 สาหรับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมพบว่ามีปริมาณเปลี่ยนแปลง
เล็ กน้ อย แต่ส่ วนใหญ่จ ะคงที่ เมื่อพิจ ารณาเป็นรายภาค พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในแต่ล ะภาคมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่ ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งพืน้ ที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ภาคเกษตรกรรมเป็น สาขาที่มีการใช้ที่ดินสูงที่สุดของประเทศไทย ปัญหาสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดิน
ยังคงเป็นปัญหาหลักสาหรับคนจนและเกษตรกร ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่าจึงอาจจะบุกรุกพื้นที่ป่า
เพื่อนามาใช้ทาการเกษตร ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็พยายามเปลี่ยนพื้นที่ป่าเพื่อนาไปทาโรงแรมและรีสอร์ท
นอกจากนี้ การเพิ่มสูงขึ้นของประชากรก็อาจทาให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อตั้งถิ่นฐาน ดังนั้น จึงส่งผลให้พื้นที่ป่า
ลดลงเป็นจานวนมาก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่อื่นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
2) ตัวชี้วัดสถานะ
พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด [พ.ศ. 2504-2551] (ตารางกิโลเมตรและร้อยละ)
ภาพที่ 2.5.3 : พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด พ.ศ. 2504-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมป่าไม้ (2552)

- 64 ภาพที่ 2.5.3 จากข้อมูลของกรมป่าไม้ (2552) แสดงให้ เห็นว่า พื้นที่ป่าไม้ทั้ง หมดของประเทศไทย
ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2504-2550 ลดลงอย่างมากถึง ร้อ ยละ 37.07 โดยลดลงจาก 273,629 ตารางกิโ ลเมตร
เหลือเพียง 172,185 ตารางกิโลเมตร โดยพบว่าภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุด (ร้อย 61.90)
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 60.93) ภาคกลาง (ร้อยละ 43.89) และภาคใต้ (ร้อยละ
28.25) ในขณะที่ภาคเหนือมีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ต่าที่สุด (ร้อยละ 18.16) ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 33.44 โดยพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเป็นผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และถิ่ น ที่อ ยู่ อ าศัย ตามธรรมชาติ ของสั ต ว์ป่ า ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั กในการลดลงของพื้น ที่ป่ า ไม้ มาจากการตัด ไม้
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาสาธารณู ปโภค
ขั้นพื้นฐาน
รัฐบาลได้พยายามรักษา ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 30 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 20 ประเทศไทยได้นาระบบพื้นที่อนุรักษ์มาใช้ในช่วงปี
พ.ศ. 2503 และได้มีการยกร่างกฎหมายที่สาคัญ ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้แก่
พระราชบัญญัติ ส งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504
โดยพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ ไ ด้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งปี พ .ศ. 2523-2543
แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็ยังคงลดลง
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
พื้นที่อนุรักษ์ [พ.ศ. 2545-2550] (ตารางกิโลเมตร/แห่ง)
ตารางที่ 2.5.4 : พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศ พ .ศ. 2545-2550

ที่มา : ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2551ข และ 2552)

- 65 รั ฐ บาลได้ ดาเนิ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการป้ องกันและรัก ษาป่ า รวมทั้ง การอนุรัก ษ์แ ละฟื้น ฟู
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีการติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่า ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตั้งเป้าหมายให้มีพื้นที่
อนุรักษ์ ร้อยละ 18 ของพื้น ที่ป ระเทศ ซึ่ง ประเทศไทยบรรลุเป้า หมายดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
โดยประเทศไทยมีพื้ น ที่อนุ รั กษ์เพิ่ม ขึ้น จาก 92,449.93 ตารางกิ โ ลเมตร เป็น 96,042.01 ตารางกิโ ลเมตร
(กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช , 2551ข) จากจ านวนพื้น ที่ อนุ รั กษ์ ดั งกล่ า ว มากกว่า ครึ่ง หนึ่ ง
เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รองลงมา คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสวนป่า แม้ว่าอัตราการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยยังคงไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าในปี พ.ศ. 2550 พื้นที่อนุรักษ์
ของประเทศไทยมีจานวนสูงถึง 400 แห่ง หรือคิดเป็น ประมาณร้อยละ 18.72 ของพื้นที่ประเทศ นอกจากนี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังได้ดาเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การจาแนกของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation
of Nature : IUCN) อีกด้วย
2.5.2 บทสรุป
ทรัพยากรป่าไม้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและการดารงชีวิต ของมนุษย์และสัตว์ อีกทั้งยังมีความสาคัญต่อการนันทนาการและการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย จากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว ทาให้พื้นที่ป่าถูกทาลายทั้งจากภัยธรรมชาติ
เช่ น ไฟป่ า น้ าท่ ว ม และจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ เช่ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การ ลั ก ลอบตั ด ไม้
อย่างผิดกฎหมาย การซื้อขายและเก็งกาไรที่ดิน แม้ว่าการเกิดไฟป่าจะทาลายพื้นที่ป่าและส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย พบว่าทั้งไฟป่าและภัยธรรมชาติ
มีผลต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าเพียงเล็กน้อย
หนึ่ งในปั จ จั ย ที่คุ กคามพื้ น ที่ ป่ า ไม้ข องประเทศไทย ได้ แก่ การลั กลอบตั ดไม้ ซึ่ง ท าให้ พื้ น ที่ ป่ า
ของไทยอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม world bank (2006a) ระบุว่าการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายและการขาดการ
จัดการด้านป่าไม้ที่เหมาะสมเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการขจัดความยากจน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
การคุ้มครองคุณค่าและการบริการด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจากข้อมูลสถิติการป่า ไม้ พ.ศ. 2546-2550 พบว่า
จานวนคดีด้านป่าไม้ที่จับกุมได้จะลดลงก็ตาม
อย่ างไรก็ตาม สาเหตุของปั ญหาการบุกรุกและการลดลงของพื้นที่ป่าส่ว นหนึ่งมาจากการขาด
ความชัด เจนและความซ้าซ้อนของอานาจหน้า ที่ในการดูแลพื้นที่ ของส่ ว นราชการ รวมทั้ งความไม่เข้ าใจ
ในข้อกฎหมายหรือความไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นอีกปัจจัย
หนึ่ ง ที่ก่อ ให้ เกิด การครอบครองพื้ น ที่ป่ าโดยผิ ดกฎหมาย หรื อการด าเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ในพื้ นที่ ป่าอย่า ง
ผิดวัตถุประสงค์
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ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2513 พร้อมๆ กันกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ผลจากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้จานวนพื้นที่คุ้มครอง
เพิ่มขึ้นจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550-2554 (ร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ)
รัฐบาลได้พยายามรักษาพื้นที่ป่าไม้และควบคุมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า โดยการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่า การปลูกป่า การกาหนดเขตการใช้ที่ดิน และการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่ มีอยู่ไม่อุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศั ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับป่า เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะ
บรรเทาปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อให้สามารถเป็น
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป
อั ตราส่ ว นของพื้ น ที่ ป่ า ต่ อพื้ นที่ อื่ นๆ ของประเทศมี การเปลี่ ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่ อง
ในขณะที่พื้นที่ป่าในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2549 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
สถานะ (S)
พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
การตอบสนอง (R) พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ค่ อ นข้ า งคงที่ ใ นระหว่ า งปี พ.ศ. 2546-2549 แม้ ว่ า จะบรรลุ ต าม
เป้าหมายของประเทศ คือ ร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
สรุปคะแนน : 8 เต็ม 10
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ประเทศไทยมี ช ายฝั่ ง ทะเลยาว 3,158.23 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 23 จั ง หวั ด โดยเป็ น ชายฝั่ ง
ด้ า นอ่ าวไทย 2,055 กิ โ ลเมตร เป็ น พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จานวน 17 จัง หวั ด และชายฝั่ ง ทะเลด้า นทะเลอัน ดามั น
1,093.43 กิโลเมตร เป็ นพื้นที่ติดชายฝั่ งทะเล 6 จังหวัด ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่ ง ทะเลส่ ง ผลให้ มี กิ จ กรรมด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมจ านวนมาก เช่ น การท่ อ งเที่ ย วและการประมง
ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ นอกจากนี้พื้นที่ ชายฝั่งทะเลยังเป็นแหล่ง
ที่เหมาะสมในการประกอบอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองอีกด้วย
พื้นที่ชายฝั่ งของประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาลที่ ส่ งเสริมการท่องเที่ย วบริเวณชายฝั่งเพื่อสร้างรายได้ให้ แก่ประเทศ ในช่ว งทศวรรษที่ผ่ านมา
การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จาก 7.76 ล้านคนในปี พ.ศ. 2541 เป็น 14.46 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 และสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น
จาก 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 15.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Tourism Authority of Thailand, 2010)
อย่ างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น ของจ านวนและความหลากหลายของสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว พบว่าอยู่ในระดั บที่จะเกินระดับของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กิจกรรม
ต่างๆ ที่กล่าวมาจึงนาไปสู่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดมลพิษต่อพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลและระบบนิเวศ
ขณะที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน มนุษย์ก็เป็นสาเหตุของ
การทาลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากการคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
ได้แก่ แนวปะการัง ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้า

- 68 ภาพที่ 2.6.1 : จานวนนักท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทย จาแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2549-2550

ที่มา : ข้อมูลจาก Tourism Authority of Thailand (2010)
ภาพที่ 2.6.2 : จานวนนักท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน จาแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2549-2550

ที่มา : ข้อมูลจาก Tourism Authority of Thailand (2010)
ธรรมชาติที่ดึงดูดใจของชายหาดและเกาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามันทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 (ภาพที่ 2.6.1 และ 2.6.2) จุดหมายปลายทาง
ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พัทยา และเกาะสมุย นักลงทุนทั้งหลายจึงได้มีการพัฒนา
โรงแรม รีสอร์ท บังกาโล การคมนาคมขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวกในด้านนันทนาการ และโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ สาหรับการท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย การพัฒนาและการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีความเปราะปางและถูกทาลายได้ง่าย

- 69 ป่ า ชายเลนนั บ เป็ น แหล่ ง ของทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ขั้ น ต้ น เป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ เกลื อ และ
น้ากร่อยบริเวณแนวชายฝั่ง และยังเป็นสถานที่ตั้งของรีสอร์ทสาหรับการพักผ่อนซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ในอดีต ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการตัดไม้ทาลายป่า ในขณะที่ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ป่าชายเลนลดลงเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การทานากุ้ง การขยายตัวของเมือง การท่องเที่ยว และกิจกรรม
ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
จากความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีทาให้ เกิดการใช้ทรัพยากรทางทะเลที่ สู งขึ้นมาก และ
นาไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป แม้ว่าปริมาณการจับปลาของประเทศไทยต่อปีจะมีแนวโน้มแนวโน้มลดลง
จาก 27,861,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 26,156,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2548 (กรมประมง, 2554)
การจับปลามากเกินไปยังเป็นอีกสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้
การทาประมงชายฝั่ง โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมยังทาให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้ า รวมทั้ ง ส่ งผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และระบบนิ เ วศของสั ต ว์ น้ า การจั บ ปลา
โดยใช้ระเบิดหรือไซยาไนด์ยังเป็นการทาลายปะการังและสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีการขยายตัวอย่างมากบริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง พื้นที่ป่าชายเลน
จานวนมากถูกทาลายและเปลี่ยนไปเป็นบ่อปลาหรือบ่อกุ้ง การทาฟาร์ม กุ้งแบบหนาแน่นจาเป็นต้ องมีการใช้
สารปฏิชีวนะและสารเคมีจานวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต น้าเสียจากนากุ้งที่มีสารปนเปื้อนยังถูก ปล่อยลงโดยตรง
สู่ระบบนิเวศโดยรอบ
การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นมีอัตราที่แตกต่ างกันไปในแต่ละพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่ง ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งทะเลอันดามัน อัตราการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ถึง 1.7 เมตรต่อปี ข้อมูลจาก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553ข) พบว่าในปี พ.ศ. 2550 พื้นที่ชายฝั่ง
ที่ ถู ก กั ด เซาะคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23 ของชายฝั่ ง ทะเลทั้ ง หมดของประเทศ (คิ ด เป็ น ระยะทางประมาณ 600
กิโลเมตร) โดยมีการสูญเสียที่ดินคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 110,000 ไร่หรือมูลค่าความเสียหายประมาณ 1 แสน
ล้านบาท บริเวณที่มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในขั้นวิกฤต ได้แก่ พื้นที่ตอนบนของอ่าวไทย ได้แก่ บ้านขุนสมุทรจีน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี หรือคิดเป็นระยะทาง 12.5 กิโลเมตร จาก
รายงานของ world bank (2006b) แสดงให้เห็นว่าการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย มีค่าประมาณ 2
ตารางกิโลเมตรต่อปี ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 6 พันล้านบาท
บริเวณชายฝั่งที่มีป่าชายเลนมากจะช่วยลดอัตราการกัดเซาะได้มากกว่ าพื้นที่ที่ไม่มีป่าชายเลนหรือพื้นที่
ที่เคยมีป่าชายเลนแต่ปัจจุบั นไม่มีแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทายุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนประเทศไทย แล้ วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ หลั ง จากการเกิ ด ธรณี พิ บั ติ ภั ย สึ น ามิ ในปี พ.ศ. 2547 ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หลายแห่ ง
เริ่มตระหนักถึงความสาคัญของป่าชายเลนในฐานะแนวป้องกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสึนามิ
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นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
- สงวนให้มีพื้นที่ป่าชายเลน ไม่ต่ากว่า 1 ล้านไร่
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุกประเภท เพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง ตลอดจน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ.
2551-2555
- พื้น ที่ทะเลและชายฝั่ งอย่างน้ อยร้อยละ 20 ของพื้นที่ น่านน้าไทยได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ภายในปี พ.ศ. 2553
2.6.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วยหลายทรัพยากร เช่น สัตว์ทะเล ปะการัง ชายหาด ป่าชายเลน เป็นต้น แต่ในที่นี้พิจารณาเห็นว่า
ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงและส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศค่อนข้างมาก
จึงให้ความสาคัญกับพื้นที่ป่าชายเลนเป็นหลัก สาหรับตัวชี้วัด แรงกดดัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่ า ชายเลนส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เช่ น การสร้ า งสาธารณู ปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม พบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง คือ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ได้แก่ กุ้ง หอย และปลา ดังนั้นจึงใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเป็นตัวชี้วัดแรงกดดัน
และพื้นที่ป่าชายเลนเป็นตัวชี้วั ดสถานะ สาหรับตัวชี้วัดการตอบสนอง จะพิจารณาจากพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งว่ามีมากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 2.6 : ตัวชี้วัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แรงกดดัน
พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
[พ.ศ. 2542-2551]
(ตารางกิโลเมตร)

สถานะ
พื้นที่ป่าชายเลน
[พ.ศ. 2534-2552]
(ตารางกิโลเมตร)

การตอบสนอง
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
[พ.ศ. 2551] (จานวนแห่ง,
กิโลเมตร และร้อยละ)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง [พ.ศ. 2542-2551] (ตารางกิโลเมตร)
การเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง แรงกดดั น จากมนุ ษ ย์ ใ นด้ า น
การประมงทะเลท าให้ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าชายฝั่ ง เป็ น หนึ่ ง ในความมั่ น ใจในการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
และการเกษตร โดยเฉพาะนากุ้งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการใช้พื้นที่ช ายฝั่งทะเลเป็นจานวนมาก การส่งออกกุ้ง
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ในประเทศผู้นาของโลกด้านการส่งออกกุ้งจากการเพาะเลี้ยง
การทานากุ้งเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง โดยการทาลายพื้นที่
ป่าชายเลน ในช่วง พ.ศ. 2534-2543 มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุ้ง และการเพิ่ม
สูงขึ้นของราคากุ้งกุลาดาในตลาดโลก เกษตรกรที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจึงมีการทานากุ้งเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจานวน
นากุ้งเพิ่มสูงขึ้น น้าเสียที่ไหลกลับเข้าสู่ บ่อ ก็ส่งผลให้ผลผลิตลดลง รวมทั้งทาลายระบบนิเวศ ผลกระทบจาก
การทาลายดังกล่าวยังคงต่อเนื่อง เนื่องจากจานวนและขนาดพื้นที่ของนากุ้งที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมประมง
(2554) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ทานากุ้งลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบร้อยละ
32 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มของพื้นที่นากุ้งจะลดลง แต่ผลผลิตยังคงสูงขึ้น
ชี้ให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงแบบหนาแน่น และนากุ้งหลายแห่งได้มีการใช้วิธีการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การนาน้าที่ใช้แล้วกลับไปใช้ซ้าและมีการบาบัดน้าที่ปล่อยออกมา ในช่วงไม่นานมานี้ ได้มีแผนงานในการนาเรื่อง
การรับรองคุณภาพมาใช้กับการทานากุ้ง เช่น แนวทางปฏิบัติของไทย (Thailand’s Code of Conduct :
COC และวิธีปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) แนวทางปฏิบัติ (COC)
ดังกล่าวทาให้เกิดการป้องกันไว้ก่อน โดยการพิจารณาผลกระทบต่อระบบนิเวศและการป้องกันป่าชายเลน
ในขณะที่วิธีปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (GAP) ถูกกาหนดมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอาหาร
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ตอบสนองต่อการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนในช่วงปี พ.ศ. 2534-2543
โดยการเคร่งครัดการใช้พื้นที่ป่าชายเลนและการปลูกป่าชายเลน ตัวอย่างเช่น แผนการจัดการป่าชายเลน พ.ศ.
2547-2551 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกาหนดให้มีการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์พื้นที่
1,152 ตารางกิโลเมตร ภายในปลายของทศวรรษนี้ และเพิ่มความตระหนักแก่ชุมชนท้องถิ่นในการรับผิดชอบ
ต่อการฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ภาพที่ 2.6.3 : พื้นทีเ่ พาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง พ.ศ. 2542-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมประมง (2554)

- 72 2) ตัวชี้วัดสถานะ
พื้นที่ป่าชายเลน [พ.ศ. 2534-2552] (ตารางกิโลเมตร)
ป่ า ชายเลนช่ ว ยสนั บ สนุ น ความอุ ดมสมบู ร ณ์ข องระบบนิ เ วศ เป็ น แหล่ ง อนุ บ าลสั ตว์ น้ า และการ
ให้บริการของระบบนิเวศ ได้แก่ รักษาคุณภาพน้าบริเวณปากแม่น้า ป้องกันพื้นที่ชายฝั่งจากการกัดเซาะและ
ภัยธรรมชาติ พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 60 คือ จาก 1,738 ตารางกิโ ลเมตร
เป็น 2,440 ตารางกิโลเมตร ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2552 ร้อยละของพื้นที่ป่าชายเลนต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 0.34 เป็ น ร้ อยละ 0.48 โดยภาคใต้เป็นภาคที่มี พื้นที่ ป่าชายเลนมากที่สุ ดและมีชายฝั่ งทะเลยาวที่สุ ด
รองลงมาคือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก) (กรมป่าไม้, 2552 ; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2553)
ภาพที่ 2.6.4 : พื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด พ.ศ. 2534-2552

ที่มา : ข้อมูลปี พ.ศ. 2534-2543 มาจากกรมป่าไม้ (2552) และข้อมูลปี พ.ศ. 2547 และ 2552 มาจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2553)
หลังจากเหตุการณ์สึน ามิในปี พ.ศ. 2547 ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อป้องกันชายฝั่ง และสงวนไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศที่มีคุณค่า ในปี พ.ศ. 2552
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน 2,440 ตารางกิ โ ลเมตร (กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2553)
โดยส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งอัน ดามันซึ่งอยู่ทางภาคใต้ฝั่ งตะวันตก ส่ วนที่เหลืออยู่ในฝั่งอ่าวไทยซึ่งอยู่ทางภาคใต้
ฝั่งตะวันออก และบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก
ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์มากมายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งผสมพันธุ์ แหล่งอนุบาลสัตว์น้า
วัย อ่อน และแหล่ งอาหารของสัตว์น้ านานาชนิด ช่ว ยดักกรองมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ ไหลลงสู่ ทะเล
เป็ น แนวกั น คลื่ น ในช่ ว งที่ มี พ ายุ ฤ ดู ร้ อ นชุ ก ชุ ม ช่ ว ยในการยึ ด เกาะดิ น ในช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก รวมทั้ ง ให้ ก าร
ตกตะกอนบริเวณชายฝั่งคงที่
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ด้านผลประโยชน์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และ
ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังมีงานอีกมากที่จาเป็นต้องทาเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในความพยายามฟื้นฟูทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล [พ.ศ. 2551] (กิโลเมตรและไร่, จานวนแห่ง)
ตารางที่ 2.6.1 : พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2551
รูปแบบ
1. ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้า
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
3. อุทยานแห่งชาติทางทะเล
4. พื้นที่ป่าชายเลน
5. พื้นที่แนวปะการัง
6. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
7. พื้นที่กาหนดมาตรการในการทาประมง
8. พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล
9. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
รวมพื้นที่คุ้มครองทางทะเลตามระบบ IUCN
รวมพื้นที่ทะเลในน่านน้าไทย
ร้อยละพื้นที่คุ้มครองทางทะเลตามระบบ IUCN
10. พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ
11. พื้นที่สงวนชีวมณฑล
12. พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน
รวมพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
รวมพื้นที่ทะเลในน่านน้าไทย
ร้อยละของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ที่มา : อนุวัฒน์ (2551)

จานวน
(แห่ง)
56
1
21
23
420
5
9
1
6

9
1
3

ขนาดพื้นที่
ตร.กม.
ไร่
166.57
104,107.32
447.49
5,685.23
3,553,267.00
2,527.51
1,579,696.00
160.50
101,983.65
33.66
21,036.50
52,240.90 32,650,564.54
27.00
16,875.00
12,190.71
7,619,256.11
73,479.58 45,926,473.12
316,118.24 197,573,896.88
23.24
23.24
4,226.60
2,641,627.50
2,460.75
153,796.88
1,804.97
1,128,107.00
79,757.22 49,850,004.50
316,118.24 197,573,896.88
25.23
25.23

ประเภท
ตาม IUCN
Ia
IV
II
IV
IV
IV
IV
V
VI

- 74 หมายเหตุ: การแบ่งประเภทคุ้มครอง (IUCN 1994) ดังนี้
ประเภทที่ Ia: Strict Nature Reserve
ประเภทที่ Ib: Wilderness Area
ประเภทที่ II: National Park
ประเภทที่ III: National Monument
ประเภทที่ IV: Habitat/Species Management Area
ประเภทที่ V: Proteced Landscape/Seascape
ประเภทที่ VI: Managed Resource Protected Area

(แหล่งสงวนธรรมชาติเข้มงวด)
(พื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม)
(อุทยานแห่งชาติ)
(อนุสรณ์สถานธรรมชาติ)
(พื้นที่สาหรับการจัดการที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์)
(พื้นที่คุ้มครองภูมิทัศน์บก/ภูมิทัศน์ทะเล)
(พื้นที่คุ้มครองแบบมีการจัดการธรรมชาติ)

ภาพที่ 2.6.3 : บางส่วนของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย

ที่มา : The south china sea (2010)

- 75 ตารางที่ 2.6.1 ข้อมูลจากอนุวัฒน์ (2551) แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ในประเทศไทย (ร้อยละ 71) เป็นพื้นที่ภายใต้มาตรการทางการประมง รองลงมา คือ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(ร้อยละ 16.60) อุทยานแห่งชาติทางทะเล (ร้อยละ 7.73) และพื้นที่ป่าชายเลน (ร้อยละ 3.43) ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.23 ของพื้นที่ประเทศถือว่าสูงกว่าเป้าหมายของ
ประเทศที่ตั้งไว้ว่าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่หน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ คุ้ ม ครองทางทะเลและการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประมง กรมอุทยานแห่งชาติ
สั ตว์ป่ าและพัน ธุ์พืช กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม รับผิ ดชอบอุทยานแห่ งชาติทางทะเล
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกรมศิลปากร รับผิดชอบแหล่งโบราณคดีใต้ทะเล และหน่วยงานอื่นๆ
อีกมากมาย ดังนั้น รัฐบาลจาเป็นที่จะต้องได้มีการแก้ไขกรอบแผนการดาเนินงานด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล รวมถึงป้องกันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น
ในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน คณะรัฐมนตรียังได้มีมติที่สาคัญๆ หลายเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและดูแล
รักษาพื้นที่ป่ าชายเลน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2523 เรื่อง มาตรการการใช้ประโยชน์
ป่าชายเลน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เรื่อง การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าชายเลนประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 เรื่อง การสงวนและคุ้มครองป่า
ชายเลน เป็นต้น
2.6.2 บทสรุป
ป่ า ชายเลนถู ก ใช้ ป ระโยชน์ โ ดยตรงโดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ทั้ ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ นครั ว เรื อ นและ
เกษตรกรรม สาเหตุหลัก ของความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนในประเทศไทยเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง โดยเฉพาะนากุ้ง ถึงแม้ว่าป่าชายเลนหลายแห่งจะไม่ถูกตัดไปทาบ่อกุ้ง แต่ก็มีผลกระทบจากการปล่อ ย
ของเสียจากพื้นที่ข้างเคียง และยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตกุ้งมากเท่ าไร
ก็ยิ่งจะทาให้ป่าชายเลนภูกทาลายมากขึ้นไปด้วย การใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปดังกล่าวส่งผลให้เกิดการลดลง
ของพื้นที่ป่าชายเลนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง
ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากมาย มีส่วนช่วยในการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งจากการถูก
กัดเซาะ จากคลื่นพายุซัดฝั่ง และคลื่นยักษ์สึนามิ อีกทั้งรากของต้นไม้ในป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตวัยอ่อน เช่น สาหร่าย เพรียง หอยนางรม ฟองน้า และไบรโอซัว ประเทศไทยได้กาหนดมาตรการ
ในการบริหารจัดการชายฝั่งขึ้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การทาลายป่าชายเลน และการใช้ทรัพยากร

- 76 ทางทะเลที่มากเกินไป และการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งด้วย กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งไม่เพียงแต่มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง แผนฟื้นฟู
ทรัพยากรปะการัง แหล่งหญ้าทะเลเท่านั้น แต่ยังมี การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง ได้แ ก่ ป่ า ชายเลน เต่า ทะเล โลมา พะยู น การกั ดเซาะชายฝั่ ง โดยใช้ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อีกด้วย
สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งลดลงจาก 908.19 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2543 เป็น
709.62 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากกรมประมงได้นาวิธีปฏิบัติในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) และแนวทางปฏิบัติ
(Code of Conduct : COC) มาใช้ในการอนุบาลและการทานากุ้ง รวมทั้งความ
พยายามในการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานะ (S)
พื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,738 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2534 เป็น
2,440 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2552 อัน เนื่ อ งมาจากการด าเนิ นโครงการด้า นการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
การตอบสนอง (R) กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทยอยู่ภายใต้มาตรการทางการ
ประมง จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2552 พบว่าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทยอยู่ที่
ร้อยละ 25.23 ของพื้นที่น่านน้าไทย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของประเทศที่กาหนดให้มีพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลอย่างน้อยร้อยละ 25
สรุปคะแนน : 9 เต็ม 10
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มลพิ ษทางอากาศยั งคงเป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุง เทพมหานครและ
เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค รวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญๆ ของประเทศ สาเหตุหลักมาจากฝุ่นละออง
หมอกควัน และสารพิษ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การก่อสร้าง กิจกรรมการย่อยหินและระเบิดหิน
การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้วัสดุทางการเกษตร และไฟป่า
กรมควบคุมมลพิษได้ดาเนิ น การประเมินคุณภาพอากาศของประเทศไทยเป็นประจาทุกปี จากข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่าแนวโน้มของปัญหามลพิษทางอากาศมีความรุนแรงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ยังคงเป็นปัญหาหลักด้านมลพิษทางอากาศของประเทศไทย
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 พบว่า ฝุ่ น ขนาดเล็ ก เกิน ค่ามาตรฐานในหลายพื้ นที่ทั้ งเขตเมืองและพื้น ที่
อุ ต สาหกรรม แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ฝุ่ น ขนาดเล็ ก มี แ นวโน้ ม ลดลง ทั้ ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย ของฝุ่ น ขนาดเล็ ก กว่ า
10 ไมครอน (PM10) ยั ง คงต่ ากว่ า 50 ไมโครกรั ม ต่ อ ปี ยกเว้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการและอ าเภอ
หน้ า พระลาน จั ง หวั ด สระบุ รี ส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณฝุ่ น ขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) สู ง สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และสมุทรปราการ แหล่งกาเนิดหลักของมลพิษทางอากาศได้แก่
ยานพาหนะ อุตสาหกรรม และโรงงาน นอกจากนี้ยังพบปัญหาโอโซน (O3) ในบางพื้นที่ เช่น นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรสาคร โดยทั่วไป ปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นในช่ วงต้นปี ในระหว่างช่วงฤดูหนาวเนื่องจาก
มีการไหลเวียนของอากาศต่าและความกดอากาศสูง (สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2552)
ในเขตเมือง โรงงานถือเป็นแหล่งมลพิษที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นควันที่เกิดจากการ
เผาไหม้ ของเชื้ อเพลิ ง จากยานพาหนะเป็ น แหล่ งที่ส่ งผลต่อ การเกิด ปัญหามลพิษ ในบรรยากาศสู งขึ้น มาก
ในปัจ จุบั น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกรุ งเทพมหานคร ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการจราจร และการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวน
ยานพาหนะ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจดทะเบียนรถยนต์ประมาณ 3.3 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์
ประมาณ 2.3 ล้านคัน ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดหลักของควันขาวและฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมการ
ขนส่งทางบก, 2552)
เพื่อให้มีทางเลือกในด้านการคมนาคมขนส่งและลดจานวนยานพาหนะบนท้องถนน กรุงเทพมหานคร
จึงได้นาระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่มาใช้งาน ทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟลอยฟ้า อย่างไรก็ตาม ระบบ
ขนส่งมวลชนดังกล่าวช่วยลดปัญหาคุณภาพอากาศลดได้เล็กน้อย เนื่องจากมีข้อจากัดด้านความครอบคลุม
ของพื้นที่ซึ่งยังไม่สามารถครอบคลุมการจราจรทั้งหมด
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานีตรวจวัดคุ ณภาพอากาศ 49 สถานี ใน 27 จังหวัด และ 5 หน่วยตรวจวัด
คุณภาพทางอากาศแบบเคลื่อนที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษใช้
ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (ระบบ AIRVIRO) เพื่อตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศ และมีการ
รายงานคุณภาพอากาศแบบ real-time ในรูปของแผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์
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เป้าหมายนโยบายระดับชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
- คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ต้องมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
- คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุ่นละออง จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ โดยฝุ่นละอองในพื้นที่โดยทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และฝุ่นละอองบริเวณริมถนนจะมีความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ระดับปริมาณสารมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วไป โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และก๊าซไนโตรเจนจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.7.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากสาเหตุหลักๆของมลพิษทางอากาศมาจาก
การก่อสร้ างและปริ มาณก๊าซที่ป ล่ อยจากยานพาหนะ จึงใช้ ปริมาณยานพาหนะที่จดทะเบียนเป็นตัว ชี้วัด
แรงกดดั น โดยมี ส มมุ ติ ฐ านว่ าหากมี ป ริ มาณยานพาหนะที่ จ ดทะเบี ย นเพิ่ม สู ง ขึ้ น ก็ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ทางอากาศเพิ่มมากขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวชี้วัดแรงกดดัน จะพิจารณาจากคุณภาพอากาศในภาพรวมของประเทศ
ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร สาหรับตัวชี้วัดการตอบสนอง เนื่องจากไม่มีข้อมูล ที่สามารถเปรียบเทียบ
ให้เห็ นถึง คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ได้อย่ างชัดเจนซึ่ง แสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงจะพิจารณาจากการกาหนดมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ

- 79 ตารางที่ 2.7 : ตัวชี้วัดมลพิษทางอากาศ
แรงกดดัน
ปริมาณยานพาหนะที่จดทะเบียน
[พ.ศ. 2547-2551] (คัน)

สถานะ
คุณภาพอากาศในภาพรวมของ
ประเทศ [พ.ศ. 2548-2551]
(ร้อยละ)

การตอบสนอง
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ
ทางอากาศ [พ.ศ. 2551]
(ส่วนในล้านส่วน/ลูกบาศก์เมตร)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
ปริมาณยานพาหนะที่จดทะเบียน [พ.ศ. 2547-2551] (คัน)
ภาพที่ 2.7.1 : จานวนยานพาหนะและประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2551

ที่มา : ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก (2552) และ world bank (2010)
ภาพที่ 2.7.1 แสดงให้เห็นว่าจานวนของยานพาหนะทั้งหมดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 25472551 เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 28 โดยมีค่า เฉลี ่ย ประมาณ 24 ล้า นคัน ซึ่ง หนึ่ง ในห้า ของจานวนนี้อ ยู่ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จากจานวนยานพาหนะทั้งหมดในปี พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 62
รถยนต์ ร้อยละ 33 และอื่นๆ ร้อยละ 5 (กรมการขนส่งทางบก, 2552) จานวนยานพาหนะที่เพิ่มสูงขึ้นนี้
มีความเกี่ย วข้องเป็ น อย่ างมากกั บ การเจริ ญเติบโตของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้
การพัฒนาประเทศและการขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นผลโดยตรงจากความต้องการของประชาชนในด้าน
การขนส่ง วัตถุดิบ สินค้าและบริการ รวมทั้งรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นความต้องการด้านการเดินทาง
ก็นามาซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณยานพาหนะ ทั้งนี้ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ
เป็นแหล่งกาเนิดที่สาคัญในการปล่อยฝุ่นละอองในอากาศในเขตเมือง และฝุ่นละอองดังกล่าวส่งผลกระทบ
อย่ า งมากต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากมลพิ ษ ดั ง กล่ า วถู ก ปล่ อ ยออกมาในระดั บ พื้ น ดิ น นอกจากนี้
สารที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งที่ปล่อยออกมายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากการเพิ่มระดับมลพิษ

- 80 ในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (Volatile Organic
Compounds : VOC) ไฮโดรคาร์บอน ไนโตรเจนออกไซด์ โอโซน และสารตะกั่ว รวมถึงฝุ่นละออง
ภาพที่ 2.7.2 : จานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
พ.ศ. 2544-2550 ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. 2531

ที่มา : ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก (2552) และ world bank (2010)
ภาพที่ 2.7.2 แสดงจ านวนยานพาหนะที่ จ ดทะเบี ย นใหม่ ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2544-2550 โดยพบว่ า
มีค่าเฉลี่ยที่ 2.21 ล้านคัน ซึ่งร้อยละ 28.90 ของรถที่จดทะเบียนใหม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2 เป็นร้อยละ 6.3 ในช่วงปี พ.ศ. 25442547 (world bank 2010) พบว่าจานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว โดยเพิ่มจาก 1.1
ล้านคัน เป็น 2.6 ล้านคัน หลังจากลดต่าลงระยะหนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่าในปี พ.ศ. 2548
(กรมการขนส่งทางบก, 2552) โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ามันทั่วโลกและราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นเกือบเท่าตัว
หลังจากนั้นประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยและการถดถอยลงของเศรษฐกิจ
ทั่วโลก จึงส่งผลให้จานวนยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่ของประเทศลดลง

- 81 2) ตัวชี้วัดสถานะ
คุณภาพอากาศในภาพรวมของประเทศ [พ.ศ. 2548-2551] (ร้อยละ)
ภาพที่ 2.7.3 : คุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศ พ.ศ. 2548-2551

ที่มา : ข้อมูลจากสานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (2549, 2550, 2551 และ 2552)
หมายเหตุ : ข้อมูลได้รับการดาเนินการด้วยซอฟท์แวร์ ซึ่งคานวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งมลพิษ และแบบจาลองการพยากรณ์
ดัชนีคุณภาพอากาศถูกคานวณจากความเข้มข้นของสารมลพิษ 5 ชนิด ประกอบด้วย
1. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
2. คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) (เฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมง)
3. โอโซน (O3) (เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง)
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง)
เกณฑ์สาหรับการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ
0-50
51-100
101-200
201-300
> 300

ระดับคุณภาพอากาศ
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
อันตราย

หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพอากาศไม่ควรเกิน 100
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (มปป.)

สี
ฟ้า
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง

- 82 ภาพที่ 2.7.3 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยค่อยๆ ดีขึ้น ประมาณร้อยละ 50
ของคุ ณ ภาพอากาศในประเทศไทยถู ก จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง ในขณะที่ ร้ อ ยละของคุ ณ ภาพอากาศ
ที่อยู่ ในเกณฑ์ดี สูงขึ้นจากร้ อยละ 36 เป็ นร้อยละ 45 ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.
2550 พบว่า ร้ อยละ 0.01 คุ ณภาพอากาศส่ ง ผลกระทบทางลบต่อ สุ ขภาพของประชาชน ส าหรั บ มลพิ ษ
ทางอากาศในเมืองใหญ่และพื้นที่ที่มีการพัฒนา พบว่ามีสาเหตุมาจากยานพาหนะ ในขณะที่ในพื้นที่ช นบท
สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศมาจากการเผาในที่โล่ง โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
และโอโซนยั ง เป็ น ปั ญ หาหลั ก ในชุ ม ชนขนาดใหญ่ แ ละในเขตเมื อ ง ในขณะที่ ส ารมลพิ ษ อื่ น ๆ เช่ น
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (สานักจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง, 2549, 2550, 2551 และ 2552)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ พบว่ายังคง
เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ มักถูกพบบริเวณริมถนนในเขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามพบว่าค่าเฉลี่ย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีค่าลดลง ทั้งนี้ แหล่งกาเนิดหลัก
ของฝุ่ น ละอองในเขตเมือ งมาจากยานพาหนะ การฟุ้ง กระจายจากท้อ งถนน ฝุ่ นละอองจากการก่ อ สร้ า ง
และอุตสาหกรรม สาหรับพื้นที่นอกเขตเมือง แหล่งกาเนิดฝุ่นละออง ได้แก่ การเผาวัสดุทางการเกษตร
3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ [พ.ศ. 2551] (ลูกบาศก์เมตร/ส่วนในล้านส่วน)
ตารางที่ 2.7.1 : มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป
สารมลพิษ
1. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
2. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
3. โอโซน (O3)
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

5. ตะกั่ว (Pb)
6. ฝุ่น ละอองขนาดเล็ กกว่า 10
ไมครอน (PM10)

ช่วงเวลาเฉลี่ยของความเข้มข้น
1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

มาตรฐาน
ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 mg/m3)
ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 mg/m3)
ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 mg/m3)

1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
1 ปี
24 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 month
24 ชั่วโมง
1 ปี

ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 mg/m3)
ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 mg/m3)
ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 mg/m3)
ไม่เกิน 0.12 ppm. (0.30 mg/m3)
ไม่เกิน 0.3 ppm. (780 µg/m3)
ไม่เกิน 1.5 µg/m3
ไม่เกิน 0.12 mg/m3
ไม่เกิน 0.05 mg/m3
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7. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100
ไมครอน (PM100)

ช่วงเวลาเฉลี่ยของความเข้มข้น
24 ชั่วโมง
1 ปี

มาตรฐาน
ไม่เกิน 0.33 mg/m3
ไม่เกิน 0.10 mg/m3

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานเฉลี่ยในช่วงระยะสั้น (1, 8 และ 24 ชั่วโมง) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบ
อย่างเฉียบพลันต่อสุขภาพ 2. มาตรฐานเฉลี่ยในช่วงระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ
ที่มา : ข้อมูลจากมาตรฐานดังกล่าวปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2547
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ตารางที่ 2.7.1 แสดงมาตรฐานคุณภาพอากาศของสารมลพิษหลักซึ่งถูกกาหนดขึ้นโดยใช้ความเข้มข้น
ของสารมลพิษแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลา มาตรฐานการปล่อยมลพิษ ถูกกาหนดขึ้นเพื่อควบคุม การปล่อย
สารมลพิษจากพาหนะและลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดต่ างๆ โดยมาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้น
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่า รวมถึงการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจะช่วย
ลดมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่งในเขตเมือง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ลดการปล่อยสารมลพิษ โดยหันมาใช้เทคโนโลยีสะอาด อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่
ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่หลัก ๆ ของประเทศ ประเทศไทยได้มีการนามาตรฐานที่มีความ
เข้มงวดที่สุดในเอเชียมาใช้ และในส่วนของระบบขนส่งมวลชนได้นายานพาหนะแบบยูโร II มาใช้งานสาหรับ
พาหนะใหม่ โดยได้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เริ่มนามาตรฐานยานพาหนะแบบยูโร III ของพาหนะ
ใช้งานไม่หนัก (light duty vehicle) มาใช้ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากนั้นจึงมีผลบังคับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
หนัก ทัง้ นี้ การปรับปรุงคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงและมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยานพาหนะที่เข้มงวดเป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดความเข้มข้นของสารมลพิษทั่วไปในบรรยากาศและในบริเวณริมถนนของประเทศ
2.7.2 บทสรุป
แหล่งกาเนิดหลักของมลพิษทางอากาศในประเทศไทยมาจากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้ า การคมนาคม
ขนส่ง การเผาไหม้วัสดุทางการเกษตร และการเผาชีวมวลอื่นๆ โดยแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งกาเนิดอยู่กับที่ (stationary source) และแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่
(mobile source) มลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดอยู่กับที่ ได้แ ก่ การปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า เตาเผาขยะ และการเผาในเขตเทศบาล ในขณะที่แหล่งกาเนิด เคลื่อนที่ ได้แก่ การปล่อยมลพิษจาก
การคมนาคมขนส่ง
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ของประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร สระบุรี ราชบุรี
สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา แต่อย่างไรก็ตามพบว่าโดยรวมแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ค่อยๆ ลดลง
สาหรับมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิด เคลื่อนที่ มีการปล่อยสารไฮโครคาร์บอน (จากการทา
ปฏิกิริ ย าเติมอากาศ, อโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน, ฝุ่ นละออง, ไนตริกออกไซด์ , ไนโตรเจนไดออกไซด์ และ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ) ซึ่ง เป็ น ปั ญหาที่รุ น แรงในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร และเมือ งใหญ่อื่น ๆ
เนื่ อ งจากความหนาแน่ น ของประชากรและปริ ม าณการจราจรที่ ห นาแน่ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นก ระจก
จากแหล่งมลพิษทางอากาศดังกล่าวมีส่วนทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เช่น
การสู งขึ้น ของระดั บ น้ าทะเล การเกิ ด น้ าท่ว ม-ภัยแล้ ง การเปลี่ ยนแปลงของระบบนิเวศ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบ
อย่างมากต่อการดารงชีวิต การประกอบกิจกรรมต่างๆ และสุขภาพมนุษย์
จากสาเหตุดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษซึ่งรับผิ ดชอบด้านการบริห ารจัดการและควบคุมมลพิษ
จึงได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ. 2548-2559 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ รักษา
คุณภาพอากาศและเสียงให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังได้จัดทาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับการดาเนินงานตามข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และเป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2546
สรุปคะแนนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป
ยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พบว่าจานวน
ยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่ลดลงเล็กน้อยในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 โดยลดลง
ร้อยละ 12.3
สถานะ (S)
คุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศดีขึ้นเล็กน้อยแต่ค่อนข้างคงที่ โดยคุณภาพอากาศ
ในเกณฑ์ปานกลางมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 50-53 ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551
การตอบสนอง (R) มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยพิจารณาจากสารมลพิษหลายชนิด โดย
มาตรฐานดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นเพื่อวัดความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดในแต่ละ
ช่วงเวลาซึ่งดาเนิ นการโดยกรมควบคุมมลพิษ มาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะ และปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชน รวมทั้ง
ลดการปล่อยก๊าซจากโรงงานและโรงไฟฟ้า
สรุปคะแนน : 8 เต็ม 10
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ในปั จ จุ บั น การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากร ส่ ง ผลให้ มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร
และรูป แบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่สู งขึ้นของผู้บริโภค ทาให้เกิดขยะ
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ โดยทั่วไปมักประกอบด้วยส่วนประกอบที่กาจัด
ได้ยาก รวมทั้งประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยตระหนักถึงความสาคัญของการคัดแยกขยะชุมชนและขยะอันตราย
ที่จุ ดก าเนิ ด จึ ง ส่ งผลให้ เกิ ดการจั ดการขยะเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังท าให้ เกิดปั ญหาขยะตกค้าง และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ปริมาณขยะชุมชนที่เพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก ของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น แม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่พบว่ายังมีขยะบางส่วนถูกทิ้ง
ในที่ที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นสาเหตุทาให้เกิดมลพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมและการกาจัดขยะของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ส่งผลให้
ปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้และปริมาณขยะที่กาจัดได้ยังมีปริมาณต่า โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
ในปี พ.ศ. 2551 ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้ นของประเทศเท่ากับ 15.03 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ
41,064 ตันต่อวัน (ไม่รวมปริมาณขยะก่อนการกาจัด) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 1.8 อัตราการเกิดขยะ
เฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้
ประมาณวันละ 8,780 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ในขณะที่ขยะชุมชนจากเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะ
เกิดขึ้นประมาณวันละ 14,915 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 36 และในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีขยะเกิดขึ้น
ประมาณวันละ 17,369 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และจากปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 มีเพียง 3.41 ล้านตัน หรือร้อยละ 23 ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งถือว่ายังมีค่า
ต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ฮ่องกง (ร้อยละ 36) สิงคโปร์ (ร้อยละ 39) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 45) และ
เยอรมัน (ร้อยละ 60) (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553ข)
ทั้งนี้ความสามารถในการกาจัดขยะของไทยยังคงต่าเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึง
ควรรณรงค์ให้ภาคประชาชนร่วมกันลดปริมาณขยะ (reduce) มีการใช้ซ้า (reuse) และนากลับมาใช้ใหม่
(recycle) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540-2559)
- มีการนาขยะมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของประเทศ ของเสีย
อันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมได้รับการจั ดการอย่างถูกต้องร้อยละ 80 ของปริมาณของเสียอันตราย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วโดยผู้ผลิตและผู้นาเข้า
2.8.1 ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะ จะใช้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น ตัวชี้วัดแรงกดดัน
เนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการบริหารจัดการ และจะใช้อัตราส่วนของ
ขยะที่กาจัดได้ต่อขยะที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้วัดสถานะ เพื่อให้ทราบปริมาณขยะที่กาจัดได้ ว่ามากหรือน้อยเพียงใด
เทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สาหรับตัวชี้วัดการตอบสนอง จะพิจ ารณาจากปริมาณการใช้ประโยชน์จากขยะ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดยการนากลับไปใช้ใหม่
ตารางที่ 2.8 : ตัวชี้วัดการจัดการขยะ
แรงกดดัน
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
[พ.ศ. 2536-2548]
(ตันต่อวัน)

สถานะ
อัตราส่วนของขยะที่กาจัดได้ต่อ
ขยะที่เกิดขึ้น [พ.ศ. 2547-2551]
(ร้อยละ)

การตอบสนอง
การใช้ประโยชน์จากขยะ
[พ.ศ. 2544-2548]
(ล้านตันและร้อยละ)

1) ตัวชี้วัดแรงกดดัน
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด [พ.ศ. 2536-2548] (ตันต่อวัน)
ภาพที่ 2.8.1 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด จาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2536-2548

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2552ข และ 2552ค)
หมายเหตุ : * จากสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ** สุขาภิบาลได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลในปี พ.ศ. 2542

- 87 ภาพที่ 2.8.1 ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2548 ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อวันเพิ่ มขึ้นค่อนข้างคงที่
โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 36,988.54 ตัน ในจานวนนี้ ประมาณร้อยละ 46 มาจากนอกเขตเทศบาล รองลงมา คือ
เขตเทศบาลและเมืองพัทยา (ร้อยละ 25) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 31) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อประชากร
ของกรุงเทพมหานครมีค่าไม่แน่นอนในแต่ละปี ในขณะที่ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
เพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 เช่นเดียวกับปริมาณขยะจากนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
ทั้งนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 พบว่าปริมาณขยะในเขตเมืองพัทยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ของแต่ละพื้นที่ ในช่วงปี
พ.ศ. 2542-2551 พบว่ากรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้น 8,525.15 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 23 ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 14 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2548 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2552ข ; 2552ค)
ภาพที่ 2.8.2 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดและอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พ.ศ. 2544-2548

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2552ข และ 2552ค) และ world bank (2010)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมีการขยายตัว ส่งผลให้ปัญหาขยะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงปี พ.ศ.
2547-2548 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. 2531 ลดลงจาก
ร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 4.6 เช่นเดียวกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นซึ่งลดลงร้อยละ 1.84 (world bank, 2010)
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อัตราส่วนของขยะที่กาจัดได้ต่อขยะที่เกิดขึ้น [พ.ศ. 2547-2550] (ร้อยละ)
ภาพที่ 2.8.3 ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่กาจัดได้ ยกเว้น
กรุ งเทพมหานคร มี อัตราส่ ว นระหว่างขยะที่กาจัดได้และขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของประเทศมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
ร้อยละ 36 (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข) ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่า แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมของประเทศกล่าวได้ว่า
ระบบการกาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
เกือบครึ่งหนึ่งของปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นของประเทศเป็นขยะที่เกิดขึ้น นอกเขตเทศบาล อัตราส่ว น
ระหว่างขยะที่เกิดขึ้นและขยะที่กาจัดได้ในพื้นที่ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 6 (กรมควบคุมมลพิษ ,
2551ข) เนื่องจากในบางพื้นที่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บและไม่มีสถานที่กาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยขยะส่วนใหญ่
ถูกกาจัดโดยการเผาในที่โล่งหรือการลักลอบทิ้ง อย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียว
ที่ระบบกาจัดขยะทั้งหมดเป็นแบบถูกหลักสุขาภิบาล
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของขยะมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัว
ของเมือง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผู้บริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิต ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในด้านการผลิ ตสินค้าและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และส่งผลให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น และบางอย่างเป็นขยะที่ยากจะกาจัด
เนื่องจากขยะบางชนิดจาเป็นต้องใช้ระบบการกาจัดโดยเฉพาะ
ภาพที่ 2.8.3 : อัตราส่วนของขยะที่กาจัดได้ต่อขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด พ.ศ. 2547-2550

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2548, 2549, 2550, 2551ก)
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การใช้ประโยชน์จากขยะ [พ.ศ. 2544-2548] (ล้านตันและร้อยละ)
ภาพที่ 2.8.4 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณการนาขยะไปใช้ประโยชน์
และร้อยละของการนาขยะไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2544-2550

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2548, 2549, 2550 และ 2551ก)
ภาพที่ 2.8.4 การนาขยะไปใช้ประโยชน์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2550 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.6
เป็นร้อยละ 22.1 (กรมควบคุมมลพิษ, 2548, 2549, 2550 และ 2551ก) โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่ ในขณะที่การใช้ประโยชน์จากขยะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนระหว่างการใช้
ประโยชน์จากขยะและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นยังมีค่าค่อนข้างต่า
ภาพที่ 2.8.5 : ปริมาณและร้อยละของขยะชุมชนที่นากลับมาใช้ใหม่
และเป้าหมายการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ พ.ศ. 2546-2549

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2547, 2548, 2549 และ 2550)

- 90 ภาพที่ 2.8.5 แสดงให้เห็นว่าร้อยละของการนาขยะชุมชนกลับมาใช้ใหม่ลดลงจากประมาณร้อยละ 40
เหลือเพียงร้อยละ 20 ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, 2548, 2549 และ 2550)
ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้าหมายในการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ง ปริมาณการนากลับมาใช้ใหม่ดังกล่าวยังมีค่า
ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงควรส่งเสริมการสร้างจิตสานึกแก่ทุกภาคส่วนในการแยกขยะ
และการใช้ประโยชน์จากขยะ
2.8.2 บทสรุป
ขยะเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองของประเทศไทย มีความท้าทายอย่างยิ่งทั้งในเรื่อง
ของการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้า และการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายในระบบ
บริหารจัดการขยะที่มีความยั่งยืนและปลอดภัยทั้งขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะชุมชน จากข้อมูลในปี พ.ศ.
2551 ขยะชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีประมาณ 41,064 ตันต่อวัน หรือประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งใน
จานวนนี้เป็นขยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 21 เป็นขยะที่เกิดในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
ร้อยละ 36 และอีกร้อยละ 43 เป็นขยะที่เกิดขึ้นในเขตชนบทและนอกเขตเทศบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2552ง)
จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในช่ ว งหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา ท าให้ ป ริ ม าณขยะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในขณะที่การใช้ประโยชน์จากขยะยังคงเพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ร้อยละของการใช้ประโยชน์จาก
ขยะยังคงต่า โดยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 22 ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละของการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ กลับลดลงจาก
ประมาณร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, 2548, 2549 และ
2550) ซึ่งมีค่าต่ากว่าเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 30
เนื่องจากการเติบโตของจานวนประชากรและการขยายตั วทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณขยะ
ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมให้เกิดความเสียหาย
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ประเทศไทยจึ ง มี แ นวคิ ด ในการลดการเกิ ด ขยะ (waste
minimization) โดยประยุกต์ใช้เทคนิคในการใช้ประโยชน์จากขยะ ได้แก่ การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่
การลดการเกิดขยะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดปริมาณขยะที่จะนาไปกาจัด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจุบันโครงการลดการเกิดขยะถูกนามาใช้โดยหลายหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ชุมชน รวมทั้ง
ภาคเอกชน ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ภาคเอกชน ชุมชน และองค์การพัฒนาเอกชน
หลายแห่งได้หันมาให้ความสนใจกับการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
ควรให้ความสาคัญในการเสริมสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในด้านการลดการผลิตขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
รวมทั้งและการควบคุมการลักลอบทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้าง หรือเกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศ
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ตัวชี้วัด
แรงกดดัน (P)

สรุป
ในช่วงปี พ.ศ. 2536-2548 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่
ในอัตรา 36,988 ตันต่อวัน
สถานะ (S)
อัตราส่ ว นของขยะที่กาจัดได้ต่อ ขยะที่เกิดขึ้นทั้ง หมด คิดเป็นค่า เฉลี่ ยร้อยละ 36.4
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ 2550 อยู่ในช่วงร้อยละ 36 และ 39 ตามลาดับ
การตอบสนอง (R) ปริมาณการนาขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.6 เป็น 22.1 ในระหว่างปี
พ.ศ. 2544-2550 แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับต่า ดั งนั้น ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) รัฐบาลจึงได้พยายามเพิ่มอัตราการนา
ขยะกลั บ มาใช้ใ หม่ใ ห้ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 30 ของปริม าณขยะที่เ กิ ดขึ้ น ในประเทศ
รวมทั้งควบคุมปริมาณการเกิดขยะในเขตเทศบาลไม่ให้เกิน 1 กิโลกรัมต่อคน
สรุปคะแนน : 7 เต็ม 10
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บทที่ 3

สรุปและข้อเสนอแนะ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษและการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้กาหนดนโยบายและออกกฎหมายเป็นจานวนมากเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของไทย คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยทาให้ทราบว่านโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่มีการประกาศใช้ประสบความสาเร็จมากน้อย
เพียงใด และสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร
แม้ป ระเทศไทยจะมี น โยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ ง แวดล้ อมเป็นจานวนมาก แต่ปัญหาด้า น
สิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่ท้าทายรัฐบาลในการกาหนดโครงสร้างขององค์กรและการปฏิบัติงานในการ
บริ ห ารจัดการปัญหาดังกล่ าว จากเหตุผ ลดังกล่ าว รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวคิดแรกในการกาหนดประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ บทสรุปและข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับนี้จะได้นาเสนอให้เห็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการองค์กร และกลไกที่เหมาะสมในการปฏิบัติสาหรับการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรน้า
จากประเด็นสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ประเด็น ทรัพยากรน้าไม่เพียงแต่เป็นประเด็น
สาคัญลาดับแรก แต่ยังเป็ นประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีความวิกฤต นอกจากนี้ เรื่องน้ายังเป็น
เรื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)
ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในระยะยาวและความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้าเป็น สิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจและการเพิ่มสูงขึ้นของจานวนประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น้าภายในประเทศสูงขึ้น ในขณะที่
ปริมาณน้าที่มีอยู่สามารถรองรับ การใช้น้าได้เพียงสองในสามของความต้องการใช้น้าภายในประเทศเท่านั้น
จากข้อมูลแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้าและการชลประทานปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า ปริมาณการใช้
น้าในประเทศ เท่ากับ 73,787.78 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยร้อยละ 75.53 (55,735.47 ล้านลูกบาศก์เมตร)
เป็นการใช้น้าในภาคเกษตรกรรม รองลงมา คือ การใช้น้าในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้า ร้อยละ 16.78
(12,378.22 ล้านลูกบาศก์เมตร) การใช้น้าภายในครัวเรือน ร้อยละ 3.90 (2,876.00 ล้านลูกบาศก์เมตร) และ
การใช้น้าในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.79 (2,798.09 ล้านลูกบาศก์เมตร
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ภาคเกษตรกรรมในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- จากการเติ บ โตของจ านวนประชากรและการ - เร่ ง รั ด การบั ง คั บ ใช้ ม าตรการในการปรั บ ปรุ ง
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ท าให้ ค วามต้ อ งการน้ า
ประสิ ท ธิ ภ าพการชลประทาน การใช้ น้ าอย่ า งมี
ในทุ ก กิ จ กรรมเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยภาค
ประสิทธิภาพทั้งเพื่อการเกษตรและการใช้น้าเพื่อ
เกษตรกรรมมีการใช้น้าสูง ที่สุดเมื่อเทียบกับสาขา
กิจกรรมอื่ น การปรั บปรุง แหล่ ง น้าส าหรับ ใช้ งาน
อื่นๆ
และการบริ ห ารจั ด การน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
- การเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของจ านวนประชากรท าให้ ค วาม
ต้องการใช้น้าสูงขึ้น ในขณะที่การเก็บกักน้าเพิ่ม - ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้าในการทา
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้า
กิจกรรมทางการเกษตร
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็ น ต้ น มา แม้ ว่ า รั ฐ บาล
จะพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการสร้ า งเขื่ อ นและ
อ่างเก็บน้าเพิ่มขึ้นก็ตาม
- แม้ ว่ า ปริ ม าณน้ าที่ เ ก็ บ กั ก และพื้ น ที่ ช ลประทาน
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ป ระเทศไทยยั งคงประสบปัญหา
วิกฤตด้านทรัพยากรน้า เนื่องมาจากความต้องการ
ใช้น้ าที่สู งมากในภาคเกษตรกรรม ซึ่งสู งถึงร้อยละ
75 ของความต้องการใช้น้าทั้งหมด
3.2 มลพิษทางน้า
จากการตรวจวัดคุณภาพน้าของกรมควบคุมมลพิษในแม่น้า 48 สาย และแหล่งน้านิ่ง 4 แห่ง เปรียบเทียบ
กับ เกณฑ์คุณภาพน้ าผิ วดินของประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และ
เสื่อมโทรม ร้อยละ 32, 34 และ 34 ตามลาดับ และในช่วง 3 ปีหลังสุด (พ.ศ. 2550-2552) พบว่าคุณภาพน้า
โดยรวมดีขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเพิ่มจาก
ร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 32 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบว่ามีแหล่งน้าใดถูกจัดว่าเป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้า
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
จากผลการสารวจคุณภาพน้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้า
ในแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีนตอนล่าง แม่น้าลาตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลาอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มาก น้าเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของชุมชน รองลงมา คือ กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
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ภาคอุตสาหกรรม
สาหรับคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ประมาณร้อยละ 16 ของจานวน
สถานีตรวจวัดมีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 48 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 29 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ร้อยละ 6 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และร้อยละ 1 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก อย่างไรก็ตามในช่วง 7 ปีหลังสุด
พบว่าคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งดีขึ้นเล็กน้อย
ในภาพรวมสามารถคาดการณ์ได้ ว่าคุ ณภาพน้ าของประเทศไทยมี ค่าดี ขึ้นมาก เนื่ องจากคุ ณภาพน้ า
โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มที่จะไม่พบแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก
-

-

-

-

สรุป
จากข้อมูลคุณภาพน้าของแหล่งน้าต่างๆ ในปี พ.ศ.
2552 แสดงให้ เห็ น ว่าคุณภาพน้ าของประเทศไทย
ดี ขึ้ น มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ในปี พ.ศ. 2551
โดยแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 32
น้ าเสี ย ของประเทศไทยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการ
อุปโภคบริโภค รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม
น้าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตรซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมี
เป็ น จ านวนมากเป็ น ประเด็ น หนึ่ งที่บ ริ ห ารจั ดการ
ได้ ย าก เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ที่ มี
จุดไม่แน่นอน (non-point source) ในขณะที่การ
ปล่อยน้าเสี ยจากภาคอุตสาหกรรมสามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีแหล่งกาเนิดของน้าเสีย
ที่แน่นอน
ระบบการจั ด การน้ าเสี ย ของประเทศไทยยั ง ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากนั ก รวมทั้ ง ไม่ เ พี ย งพอในการ
บาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพน้าในแม่น้า
บางแห่งเสื่อมโทรม เช่น แม่น้าท่าจีนตอนล่าง แม่น้า
ลาตะคองตอนล่าง และสาขาของทะเลสาบสงขลา
บริเวณคลองสาโรง เป็นต้น

-

-

ข้อเสนอแนะ
น าหลั ก การผู้ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู้ จ่ า ยมาใช้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้าสายสาคัญๆ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในด้านการบาบัดน้าเสีย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ กษตรกรเพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบจากการใช้ ปุ๋ ย เคมี รวมทั้ ง เผยแพร่
ความสาคัญและหลักการของการทาเกษตรอินทรีย์
ควรมี ก ารน าระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล
คุณภาพน้าไปใช้ในการดาเนินโครงการ
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ประเทศไทยในฐานะประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลได้มีการดาเนินการในด้านการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับประชาคมโลก
โดยประเทศไทยได้ลงนามให้ สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework on Climate Change Convention : UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ. 2537 และ
ต่อมาได้ลงนามให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในปี พศ. 2545 ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ดาเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการเพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
การอนุรักษ์พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์ เกษตรกรรม ระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภ าค สาหรับผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์ ได้แก่ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของอากาศร้อนและ
อากาศเย็น ลมพายุ รวมทั้งพาหะนาโรคที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น โรคมาลาเรีย
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อนามาใช้ในการปรับตัวและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากสาขาพลังงานและการใช้พลังงาน ปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศและจานวนประชากร แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานย่อมต้องสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของ
ไทยส่วนหนึ่งมาจากการใช้พลังงานของประเทศ
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- สาเหตุ ห ลั ก ของการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก - นโยบายของรั ฐ บาลควรมุ่งไปที่การลดการปล่ อ ย
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2544-2551 ของประเทศไทย
ก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน โดยมี 3 ประเด็น
มาจากสาขาพลังงานหรือการผลิตพลังงาน ร้อยละ
หลักคือ 1) มาตรการลดความต้องการใช้พลั งงาน
40 รองลงมา คือ ภาคคมนาคมขนส่ ง ร้ อยละ 28
2) มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
สาขาการผลิ ต ร้ อ ยละ 22 อื่น ๆ ร้ อยละ 5.9 และ
(การใช้พลังงานต่อหน่วยของผลผลิต ) และ 3) การ
ที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ร้อยละ 2.85 ตามลาดับ
ปรับเปลี่ยนไปสู่เชื้อเพลิงชนิดคาร์บอนต่า
- อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายปี ร ะหว่ า งปี พ.ศ. 2541-2550 - ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานสี เ ขี ย วแบบบู ร ณาการ
มีค่าผันผวน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย
ในระดับชุมชน โดยการสนับสนุนให้ชุมชนใช้แหล่ง
อยู่ที่ 27.5 องศาเซลเซียส
พลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อรองรับความต้องการใช้
พลั งงานในท้องถิ่น โดยยึดหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และเปลี่ ย นประเทศไทยไปสู่ สั ง คม
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ข้อเสนอแนะ
คาร์บอนต่า
- ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น สอดคล้องกับ การเจริ ญเติบโตอย่ างรวดเร็ว - กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเลือก
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจานวน
ด้านพลังงานในครัวเรือน เพิ่มวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อ
ประชากร ส่งผลให้ ปริ มาณการปล่ อยก๊าซเรือน
ลดต้นทุนของการผลิตพลังงานทางเลือก ตลอดจน
กระจกจากการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
พัฒนาและส่งเสริมการแก้ปัญหาพลังงานทางเลือก
ไม่ได้
ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ลดการพึ่ง พาและการนาเข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และส่งเสริมการแก้ไข
ปั ญ หาโดยใช้ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ
พลังงานทางเลือก
- สนับสนุนทางด้านการเงินในการทาวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับมาตรการด้านการปรับตัวและการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ประเทศไทยมีพื้นที่ 320.7 ล้านไร่ หรือประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 53 หรือ168.9 ล้านไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ป่า ประมาณร้อยละ และพื้นที่อื่นๆ
ที่ไม่สามารถจาแนกได้ ประมาณร้อยละ 7 ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2550 พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศลดลง
อย่ า งมาก โดยเฉพาะในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้นมาก จากข้อมูล
ในรายงานสถิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย พ.ศ. 2551 พบว่ า ในปี พ.ศ. 2543 พบว่ า ร้ อ ยละ 26.5
เป็นนาข้าว ร้อยละ 23.6 เป็นไม้ยืนต้น และร้อยละ 10.3 เป็นการเกษตรบนที่ดอน
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการเสื่อมโทรมของดินและการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมมาหลายทศวรรษ
การบริหารจัดการการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและการตัดไม้ทาลายป่านามาซึ่งปัญหาการกัดเซาะของดินที่รุนแรง
ในหลายพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ปัญหาความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นปัญหาสาคัญของคน
ไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
เกิดการบุกรุกทาลายป่าและการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมตามมา
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ น เป็ น ประเด็ น ที่ ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
หากไม่ได้รับการแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกาหนดนโยบายและกิจกรรมเพื่อการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทั่วประเทศให้เหมาะสม
กับศักยภาพของดินในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์
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เกษตรกรรม
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ - แก้ ปั ญ หาการถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ให้ แ ก่
ส่ ง ผลต่ อ อั ต ราการเติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
เกษตรกรอย่างน้อย 70,000 ครอบครัว และฟื้นฟู
ภายในประเทศในภาคเกษตรกรรม ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมี
คุณภาพดินในพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
ดั ง กล่ า วเป็ น หนึ่ ง ในสาเหตุ ข องการใช้ ที่ ดิ น ที่ ไ ม่
2 ต่อปี เพื่อแก้ปญ
ั หาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น
เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า ผลิตภัณฑ์
การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป และการตัดไม้ทาลายป่า
มวลรวมในประเทศในภาคเกษตรกรรมมี อั ต รา - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาดินที่เสื่อมโทรม และที่ดิน
สูงที่สุด คือ สูงถึงร้อยละ 12.70 ซึ่งอาจมีส าเหตุ
เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาจากการใช้ปุ๋ ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 3.95 ล้ านตัน
โดยการเร่งฟื้นฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ การลด
ในขณะ ที่ ปี พ . ศ. 2547 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ลรว ม
การกัดเซาะหน้าดิน และปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ
ในประเทศในภาคเกษตรกรรมมี ค่ าลดลงร้ อ ยละ
ต่อดิน
2.40 โดยมีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงถึงร้อยละ 0.83
- 3จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 แสดงให้ เห็น ว่า ร้อยละ
26.8 ของพื้นที่ดินทั้งหมดของประเทศ เป็นดินที่มี
ปัญหา โดยเป็นปัญหาดินตื้น ร้อยละ 16 ของที่ดิน
ทั้งหมด ดินเค็ม ร้อยละ 6.8 โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ
พื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หาทั้ ง หมดอยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ ร้ อ ยละ 24
ภาคกลางและภาคตะวันออก รวมกันร้อยละ 20.5
ตามลาดับ
- ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 พื้นทีด่ นิ ที่มีปัญหา เช่น
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม (ดินทราย และดิน
ตืน้ ) และการกัดเซาะหน้าดิน ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
จากทุ ก ประเภทของดิ น ที่ มี ปั ญ หาพบว่ า มากกว่ า
ร้อยละ 50 ของปั ญหาการกัดเซาะหน้ า ดิน ได้รับ
การแก้ไขและฟื้นฟูแล้ว ในขณะที่ดินเปรี้ยวและดิน
เค็มได้รับการฟื้นฟูเพียงเล็กน้อย
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จากข้อมูลของกรมป่าไม้ พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2504-2551 ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยลดลงจาก
273,629 ตารางกิโลเมตร เหลือเพียง 172,185 ตารางกิโลเมตร หรือลดลงร้อยละ 37 เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ของพื้นทีป่ ่าต่อพื้นที่ประเทศ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้สูงที่สุด คือ ร้อยละ 52.54 รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อยละ
30 ภาคตะวั น ออก ร้ อ ยละ 27.46 ภาคใต้ ร้ อ ยละ 23.91 และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 17.80
ตามลาดับ
ในปี พ.ศ. 2551 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ เป็ นภาคที่มี พื้น ที่ป่ าน้ อยที่สุ ด คือ มีเ พีย ง 27,701 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 16.51 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกครอบครอง
ที่ดิน และไฟป่าล้วนส่งผลให้พื้นที่ ป่าในประเทศไทยเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าค่อยๆ ลดลง การลดลงอย่างมากของพื้นที่ป่ามีอิทธิพลทาให้เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นการทาลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชป่า รวมทั้งทาให้เกิดการสูญพันธุ์
ของชนิดพันธุ์
รัฐบาลไทยพยายามที่จะรักษาพื้นที่ป่า เช่น การนาระบบพื้นที่อนุรักษ์มาใช้เพื่ออนุรักษ์และรักษาพื้นที่ป่า
รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และปลูกป่าเพิ่มเติม แม้ว่าจานวนพื้นที่ทั้งหมดและจานวนของพื้นที่
อนุรักษ์จะเพิ่มสูงขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังคงมีอัตราลดลง ดังนั้นชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากร
จึงควรมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- พื้นที่ป่าในประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2547- - อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า ให้ มี ไ ม่น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
2549 ลดลงร้อยละ 6.73 โดยลดลงจาก 106 ล้านไร่
พื้นที่ประเทศ โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 30
เหลือเพียง 99.16 ล้านไร่ ในขณะที่ปริมาณพื้นที่
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 20 ทั้งนี้ประเทศไทย
เกษตรกรรมและพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปี ค.ศ. 2016 คือ การ
มีความผัน ผวน แต่ส่ วนใหญ่จ ะคงที่ เมื่อพิจารณา
มีพื้นทีป่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งประเทศ
ร้อยละของพื้นที่ป่าของแต่ละภาค ในปี พ.ศ. 2549
ไทยจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
พบว่ า ภาคเหนื อ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ สู ง ที่ สุ ด โดยคิ ด เป็ น
เป้าหมายดังกล่าว
พื้ น ที่ เ กื อ บกึ่ ง หนึ่ ง ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของภาค
รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อยละ 30.5 และต่าที่สุด
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประมาณ ร้อยละ
17.8
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- เมื่อพิจารณาแนวโน้ มในระยะยาวพบว่า พื้นที่ป่า
ทั้ ง หมดของประเทศตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2504-2550
ลดลงถึงร้อยละ 37 โดยลดลงจาก 273,629 เป็น
172,185 ตารางกิโ ลเมตร โดยในปี พ.ศ. 2550
พื้นที่ป่าไม้มีเพียงร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศ
สาเหตุห ลักของการลดลงของพื้น ที่ป่ าไม้ คือ การ
ตั ด ไม้ เ พื่ อ การค้ า การเปลี่ ย นพื้ น ที่ ป่ า เป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม การขยายตัวของเมือง และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ
พ.ศ. 2550-2554 มี เ ป้ า หมายให้ มี พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ร้ อ ยละ 18 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ซึ่ ง ประเทศไทย
บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2545
โดยประเทศไทยมีพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มสูงขึ้นเล็ กน้อย
จาก 92,450 ตารางกิโลเมตร เป็น 96,042 ตารางกิโลเมตร

ข้อเสนอแนะ

3.6 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเทศไทยมีทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งของไทยที่มากมายและอุด มสมบูรณ์ ชายฝั่ งทะเลของ
ประเทศไทยประกอบด้วย 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกและฝั่งอ่าวไทยซึ่งอยู่ทางด้านใต้
ของประเทศ ชายฝั่งของประเทศไทยมีความยาวทั้งหมด 2,267 กิโลเมตร โดยฝั่งอ่าวไทยมีความยาว 1,653
กิ โ ลเมตร และฝั่ ง อั น ดามั น มี ค วามยาว 1,014 กิ โ ลเมตร ทะเลและชายฝั่ ง ทั้ ง สองแห่ ง ของไทย
มีทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ป่ าชายเลน แนวปะการัง หาดทราย และสัตว์น้า ระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลของไทยประกอบด้วยกลุ่มของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและการให้บริการ
ความสวยงามและมีเ อกลั ก ษณ์ ของพื้ น ที่ช ายฝั่ ง ทะเลท าให้ เ กิ ด โอกาสทางด้ านนั น ทนาการแก่ ป ระชาชน
ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของที่อยู่อาศัยของปลา กุ้ง
และหอย และช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งลดผลกระทบจากคลื่นอีกด้วย
บริ เวณชายฝั่ งของไทยได้รั บ ผลกระทบจากการเพิ่ม สู ง ขึ้น ของจานวนประชากร และแรงกดดั นทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การประกอบอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า และการท่ องเที่ ย ว ชายหาดหลายแห่ ง มี การพัฒ นาอย่า งมากเพื่ อเป็ นแหล่ ง ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยว มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการและการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวของการทานากุ้งบริเวณชายฝั่งนาไปสู่การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน

- 100 อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กิจกรรมการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งยังทาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
เสื่อมโทรมลง ทรัพยากรชายฝั่งลดปริมาณลงและเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป่าชายเลนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณคาบสมุทร
ของไทยถูกทาลายอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย
การสร้างสาธารณูปโภคด้านการคมนาคม การทาการเกษตร และการทาประมง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสาคัญมากและทาหน้าที่หลายอย่าง ป่าชายเลน
สร้ างประโยชน์ ไม่เพียงแต่กับ ชุมชนท้องถิ่น แต่ยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้ อม รากของต้นไม้ในป่าชายเลน
ซึ่ ง แผ่ ข ยายลงไปในน้ า ช่ ว ยป้ อ งกั น ความแรงจากคลื่ น รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งๆ
ของสิ่งมีชีวิตในทะเล นอกจากนี้ยังป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ชายฝั่ง ป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงสาหรับ
ประกอบอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้สาหรับหลายๆ คน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ าชายเลนส่งผลให้
เกิ ด การสู ญ เสี ย แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ าซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพของการท าประมงเชิ ง พาณิ ช ย์
เมื่อป่าชายเลนถูกทาลาย ตะกอนจากพื้น ที่ด้านบนจะถูกพัดลงมาสู่พื้นที่ชายฝั่งโดยไม่ถูกป่าชายเลนดักไว้
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของตะกอนบริเวณชายฝั่ง และเกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของแนวชายฝั่งในที่สุด
รัฐบาลไทยพยายามปรับปรุงและเพิ่มความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่ทะเลและ
ชายฝั่ ง ส าหรั บ กรณี ข องปาชายเลน กฎระเบี ย บ และการรณรงค์ ส ร้ า งความตะหนั ก ใก้ แ ก่ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมในด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน และลดกิจกรรมที่อาจทาให้เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ ง สาหรั บ ในพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลอื่นๆ ที่ได้มีการนามาตรการที่คล้ ายคลึงกันมาใช้พบว่ามี
สัญลักษณ์ของความก้าวหน้า โดยพบว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูได้รับการปรับปรุงขึ้นจากเดิม
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนใน 23 จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลของ - รักษาพื้นที่ป่าชายเลนอย่างน้อย 1 ล้านไร่
ประเทศไทยเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยสู ง ขึ้ น - รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะลและชายฝั่ ง
เกื อ บร้ อ ยละ 60 คื อ เพิ่ ม จาก 1,738 ตารางทุ ก ชนิ ด เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศชายฝั่ ง
กิโ ลเมตร ในปี พ.ศ. 2534 เป็น 2,758 ตารางรวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห าร
กิ โ ลเมตร ในปี พ.ศ. 2547 พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน
จั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการกั ด เซาะ
ส่วนใหญ่พบทางภาคใต้ซึ่งเป็นภาคที่มีชายฝั่งยาว
ชายฝั่ง โดยการดาเนินการดังกล่าวประกอบด้วยการ
ที่สุดของประเทศ และบางส่วนของภาคกลางและ
กาหนดยุท ธศาสตร์แ ละแผนงานในระดับ ภูมิ ภ าค
ภาคตะวัน ออก โดยภาคใต้ ซึ่งเป็น ภาคที่มีพื้นที่ป่า
ที่ ร ะบุ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
ชายเลนมากที่ สุ ด มี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนเฉลี่ ย 1,774
ปฏิ บั ติ โดยกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ตารางกิโลเมตร ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2547
รวมทั้งกรมทรัพยากรธรณีจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก
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ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และทาให้มั่นใจว่าจะมี
พื้น ที่ทานากุ้ง ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการเพาะเลี้ ยง
งบประมาณที่ เ พี ย งพอในการปฏิ บั ติ นอกจากนี้
สัตว์น้าชายฝั่งลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยลดลงถึง
จะต้องมีการพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบ
ร้อยละ 32 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 หลังจากที่รัฐบาล
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ ค วบคุ ม การ
ได้มีการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายต่างๆ เพื่อ
กัด เซาะชายฝั่ ง ด้ว ยพื้น ที่ น ากุ้ ง ที่ ถูก ทิ้ งร้ า งจะต้ อ ง
สงวนรักษา และป้องกันพื้นที่ป่าชายเลน
ได้รับการฟื้นฟูเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
กรมประมงได้ น าวิธี ปฏิบั ติในการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า
ที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) และ - ควรก าหนดให้ มี แ นวกั น ชนโดยรอบป่ า ชายเลน
เพื่อป้องกันรักษาป่าชายเลน
แนวทางการปฏิบัติ (Code of Conduct : COC) มาใช้
ในการอนุบาลและทานากุ้ง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคง
ทางอาหารให้สูงขึน้ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เป้าหมายในการจัดการป่าชายเลนของประเทศไทย
ภายใต้แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) คือ รักษาพื้นที่ป่าชาย
เลนไม่ ใ ห้ ต่ ากว่ า 1.5 ล้ า นไร่ และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) มุ่ ง เน้ น การฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลนเพื่ อ ให้
มั่ น ใจว่ า จะยั ง มี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากร
ธรรมชาติโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท างทะเลของ
ประเทศไทย อยู่ภายใต้มาตรการข้อบังคับทางด้าน
การประมง (ร้ อ ยละ 71) รองลงมา คื อ พื้ น ที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 16.60) พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทางทะเล (ร้อยละ 7.73) และพื้นที่ป่าชาย
เลน (ร้อยละ 3.43) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามร้อยละ
ของพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.23
มีปริมาณมากกว่าเป้าหมายของประเทศที่กาหนดให้
มี พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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การประเมินคุณภาพอากาศในประเทศไทยมีการดาเนินการทุกปี ในปี พ.ศ. 2551 พบว่าปัญหาดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ยังเป็นหนึ่งในปัญหา
หลักในเรื่องมลพิษทางอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมีค่าเกิน
มาตรฐานในหลายแห่ง ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม แต่มีแนวโน้มลดลง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 25502551 ฝุ่น ละอองขนาดเล็ กในบรรยากาศพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบริเวณจังหวัดสระบุรี
ราชบุรี สมุทรปราการ บริเวณทางเท้าในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา
มลพิษทางอากาศ นามาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศ และการขยายตัวของเมืองได้ทาให้ ความต้องการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น นามาซึ่งการเพิ่ม
จานวนของยานพาหนะอย่างรวดเร็ว การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะเป็นแหล่งกาเนิดหลักของการ
ปล่อยสารแขวนลอยในเขตเมือง ในขณะที่การปล่อยมลพิษจากสาขาอุตสาหกรรมบางครั้งทาให้เกิดผลกระทบ
อย่ างรุ น แรงต่ อสุ ขภาพของประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ใ กล้ บริ เวณเขตอุ ตสาหกรรม นอกจากนั้น ประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาหมอกควันและมลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนอย่างรุนแรง
รัฐบาลไทยพยายามควบคุมและลดความเสี่ยงของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และพยายาม
รักษาคุณภาพอากาศให้ อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานโดยปรับปรุงระบบขนส่ ง มวลชน ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ ง
มวลชนที่ปล่อยมลพิษน้อย และสร้า งความตระหนักด้านมลพิษแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศ
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ยังคงต่ากว่าระดับมาตรฐาน
สรุป
ข้อเสนอแนะ
- จานวนยานพาหนะในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. - ควบคุ ม คุ ณ ภาพอากาศในอากาศในเขตอุ ต สาห2547-2551 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 28 โดยหนึ่ ง ในสี่ ข อง
กรรมและชุมชนทั่วไป โดยเฉพาะฝุ่นละอองให้อยู่ใน
จ านวนยานพาหนะดั ง กล่ า วอยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพเกณฑ์ ม าตรฐาน
ควบคุ ม ปริ ม าณฝุ่ น ละออง
มหานคร จากจานวนยานพาหนะทั้งหมดในปี พ.ศ.
ในบรรยากาศโดยทั่วไปให้ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ
2551 เป็ นรถจั กรยานยนต์ ร้ อยละ 62 รถยนต์
ลู ก บาศก์ เ มตร และควบคุ ม ปริ ม าณฝุ่ น ละออง
ร้อยละ 33 และรถชนิดอื่นๆ ร้อยละ 5
บริเวณริมถนนให้มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน
0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ข้อเสนอแนะ
- จานวนยานพาหนะที่จ ดทะเบีย นทั้งหมดในช่ว งปี - ควบคุ ม คุ ณ ภาพอากาศในเขตเมื อ ง ชนบท และ
พ.ศ. 2544-2549 มีความผันผวน และร้อยละ 74
พื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และค่า
ของจ านวนดั ง กล่ า วอยู่ ใ นเขตชานเมื อ ง ภาวะ
คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น ร้อยละ 4 ในช่วงปี พ.ศ.
ถึงปานกลาง อย่างน้อยร้อยละ 90 ของพื้นที่
2544-2547 ท าให้ จ านวนพาหนะที่ จ ดทะเบี ย น - พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีมลพิษต่า เช่ น ระบบ
เพิ่มสู งขึ้น จาก 1.1 เป็ น 2.6 ล้ านคัน หลั งจากนั้น
ขนส่ งมวลชนแบบราง เพื่อลดการใช้พาหนะส่ ว น
จึงลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่าในปี พ.ศ.
บุคคล ซึ่งจะสามารถลดมลพิษทางอากาศได้
2548 เนื่องจากราคาพลังงานทั่วโลกสูงขึ้น โดย
ราคาน้ามันสูงขึ้นเกือบเท่ าตัว ในขณะที่ราคาก๊าซ
ธรรมชาติสูงขึ้น 2 ใน 3 ของราคาปกติ
- คุ ณ ภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยดี ขึ้ น
ประมาณร้อยละ 50 ของคุณภาพอากาศในประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ
ของคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2548-2550 อย่ า งไรก็ ต าม คุ ณ ภาพอากาศ
ยั ง คงส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ สุ ข ภาพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
3.8 การจัดการขยะ
เนื่องจากการขยายตัวของประชากร การพัฒนาเมือง และนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในประเทศสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2551 ทั่วประเทศมีขยะชุมชนประมาณ 15.03 ล้านตัน
หรือ 41,064 ตันต่อวัน (ไม่รวมขยะที่ยังไม่นาไปกาจัด ) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.26 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.82
จากปี พ.ศ. 2550 ปริมาณการเกิดขยะต่อประชากรต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 0.64 กิโลกรัม ปริมาณขยะชุมชน ร้อยละ
21 เป็นขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่อีกร้อยละ 36 เป็นขยะชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
และส่วนที่เหลือร้อยละ 42 เป็นขยะที่อยู่นอกเขตเทศบาล ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ปริมาณขยะของประเทศยังคง
สูงขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการกาจัดของเสียยังคงต่าเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการนาขยะไปใช้ประโยชน์ รัฐ บาลจึงควรเสริมสร้างควา ม
ตระหนักแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ การลดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ รวมทั้งปรับปรุงการบริหาร
จั ด การขยะโดยการเพิ่ ม ระบบระบบก าจั ดขยะที่ ถู ก หลั ก สุ ขาภิ บาล นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั งควรส่ ง เสริ ม ให้
ทุกจังหวัดมีแผนการจัดการขยะ และมีระบบกาจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลครบทุกเทศบาล
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สรุป
ข้อเสนอแนะ
ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2548 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น - ส่งเสริมการนาขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเขต
ต่อวัน ของประเทศเพิ่มขึ้น ค่อนข้างคงที่ โดยเฉลี่ ย
กรุงเทพมหานครและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
อยู่ที่ 36,988 ตันต่อปี ในจานวนนี้ประมาณร้อยละ
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด และสนับสนุนให้
46 เป็น ขยะนอกเขตเทศบาลและสุข าภิบ าล
ทุกจังหวัดมีแผนการบริห ารจัดการขยะและระบบ
รองลงมา คื อ ขยะในเขตเทศบาลและเมื อ งพั ท ยา
กาจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลในทุกเทศบาล
ร้อยละ 25 และขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ - ส่งเสริมให้มีการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น
23
ระบบมัดจาและเรียกคืน (Deposit-refund) หรือ
ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ คนในเขตกรุ ง เทพ ระบบที่ช่ว ยสร้างแรงจูงใจในการนาขยะกับ มาใช้
มหานครมีความผันแปรในแต่ละปี ในขณะที่ปริมาณ
และการลดการเกิดขยะ มาใช้ในการบริหารจัดการ
ข ย ะ ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล แ ล ะ เ มื อ ง พั ท ย า มี ก า ร
ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนที่ น าสิ่ ง ของที่ น า
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ระหว่ า งปี พ.ศ. 2541
กลับไปใช้ประโยชน์ได้มาคืนได้รับเงินรางวัลเป็นสิ่ง
และ 2542 เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยน
และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการสร้างทัศนคติให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า
ที่ มี ก ารใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละถุ ง พลาสติ ก ให้ น้ อ ยลง
มี ค วามไม่ ส มดุ ล กั น อย่ า งยิ่ ง ระหว่ า งปริ ม าณขยะ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดกั บ ปริ ม าณขยะที่ ก าจั ด ได้ ข อง
เพื่อลดปริมาณขยะ
ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร อัตราส่วนขยะ
ที่กาจั ดได้ ต่อขยะทั้ งหมด เท่ากับ ร้ อยละ 36.4
ซึ่งค่อนข้างต่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการ
ขยะแบบถูกหลั กสุ ขาภิบ าลของประเทศไทยยังไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก
ร้ อ ยละของการน าขยะไปใช้ ป ระโยชน์ สู ง ขึ้ น จาก
ร้ อยละ 15.6 เป็ น ร้ อ ยละ 22.1 ในช่ ว งปี พ.ศ.
2544-2550 แต่ พ บว่ า ยั ง มี ค่ า ต่ าเนื่ อ งจากปริ ม าณ
ขยะที่เกิดขึ้นมีมากเกินไป
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จากการที่ประเทศไทยไม่ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดองค์กรเพื่อทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลดังกล่าว สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทาหน้าที่หน่วยงานกลาง
ด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา
ได้แก่ กฎหมาย อานาจหน้าที่ กลไก และเครือข่ายอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี ห น้ า ที่ จั ด ท ารายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกปี โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานและกลไกที่สอดคล้องกับหลักการของการติดตาม
ประเมิน ผลการด าเนิ น งานด้า นสิ่ ง แวดล้ อม อย่ างไรก็ ตาม ในการติดตามประเมินผลการดาเนิน งานด้า น
สิ่งแวดล้ อมจาเป็ นต้องอาศัยเทคนิคในการดาเนินงานที่มากไปกว่าการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพและศูนย์กลางในด้านฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งจาเป็น ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้
กลไกในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมีประสิทธิภาพด้วย ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเซียและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงจะต้องใช้ความพยายามในการผลักดันให้การติดตามประเมินผล
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกฎเกณฑ์สาหรับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยในระยะแรกของ
การนาแนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
(Environment Operations Center) ควรจะต้องให้คาแนะนาแก่ประเทศสมาชิกเพื่อให้ การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังควรให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินสาหรับการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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