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คํานํา 

 
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ํานานและยมตอนลาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทําข้ึน

ตามภารกิจหลักของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยได

ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน

และยมตอนลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร 

ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีเกิดข้ึน

ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีมีบทบาท

หนาท่ีในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดตระหนัก และมีสวนรวม ในการปองกัน 

และแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ตอไป 

สาระสําคัญของรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ํานานและยมตอนลาง ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๕ ประกอบดวย สถานการณท่ัวไป สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณดานสิ่งแวดลอม 

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการ 

สุดทายนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ท่ีใหการสนับสนุน

ขอมูล ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ํานาน

และยมตอนลาง ป พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีมีความสนใจและ

ตระหนักเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือนําขอมูล ขาวสารดานสิ่งแวดลอม ไปบริหารจัดการ ในการดําเนินการ

ปองกัน แกไข ลด และขจัดปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนดานการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสรางการมีสวนรวม เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอไป 

 

 

 

 (นายเดชา งามนิกุลชลิน) 

 ผูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี ๓ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 

 

คํานํา ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  ง 

สารบัญภาพ  จ 

บทท่ี ๑ สถานการณท่ัวไป ๑ 

 - ท่ีตั้งและอาณาเขต  ๑ 

 - ลักษณะภูมิประเทศ ๑ 

 - ขอบเขตและลักษณะลุมน้ํา ๓ 

 - ลักษณะภูมิอากาศ ๔ 

 - ขอบเขตการปกครองและประชากร ๕ 

บทท่ี ๒ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ ๖ 

 - ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน ๖ 

 - ทรัพยากรปาไม ๘ 

 - ทรัพยากรน้ํา ๑๐ 

 - ทรัพยากรแร ๑๒ 

 - พ้ืนท่ีชุมน้ํา ๑๔ 

บทท่ี ๓ สถานการณส่ิงแวดลอม ๑๖ 

 - คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ๑๖ 

 - การจัดการขยะมูลฝอย ๓๑ 

 - การจัดการน้ําเสีย ๓๗ 

 - สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน ๔๔ 

 - สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ๔๘ 



- ค - 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง  หนา 

 

บทท่ี ๔ ประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ ๖๐ 

 - สถานการณเหตุรองเรียนดานสิ่งแวดลอม ๖๐ 

 - สถานการณไฟปาและหมอกควัน ๖๕ 

 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ๖๙ 

 - การจัดการอุบัติภัย (กรณีหลุมไฟ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ๗๓ 

บทท่ี ๕ การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

 - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือตอนลาง ๗๔ 

 - สถานการณการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ํานานและยมตอนลาง ๗๕ 

 - แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและยมตอนลาง  ๗๙ 

เอกสารอางอิง ๘๐ 

 



- ง - 
 

สารบัญตาราง 
 

เรื่อง  หนา 

 

ตาราง ๑.๑  ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔ 

ตาราง ๑.๒  เขตการปกครองและจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๕ 

ตาราง ๒.๑  การใชท่ีดิน ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๒ ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง ๗ 

ตาราง ๒.๒  การเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ และป พ.ศ. ๒๕๕๒ ๘ 

ตาราง ๒.๓  จํานวนปาอนุรักษแตละประเภทในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ๘ 

ตาราง ๒.๔  จํานวนครั้งการเกิดไฟปาและพ้ืนท่ีเสียหาย ปงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๔ ๙ 

ตาราง ๒.๕  ตารางสรุปสภาพน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ๑๐ 

ตาราง ๒.๖  ขอมูลใบอนุญาตประทานบัตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ๑๓ 

ตาราง ๓.๑  ประเภทคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๗ 

ตาราง ๓.๒  สถานีเก็บตัวอยางน้ําท่ีพบโลหะหนักเกินมาตรฐานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๙ 

ตาราง ๓.๓  องคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

 จํานวน ๑๗ แหง ๓๒ 

ตาราง ๓.๔  แสดงแหลงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ในพ้ืนท่ีของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ๕๔ 

ตาราง ๔.๑  สรุปปญหาเหตุรองเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๒ 

ตาราง ๔.๒  จํานวนเหตุรําคาญแยกตามหนวยงานท่ีขอความรวมมือ ๖๓ 

ตาราง ๔.๓  สรุปจํานวนวันท่ีพบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) เกินมาตรฐาน 

ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕ ๖๕ 

ตาราง ๔.๔  แสดงจํานวน Hotspot ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ๖๖ 

ตาราง ๔.๕  แสดงคาศักยภาพของกาซท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน ๖๙ 

ตาราง ๕.๑  ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ในแตละพ้ืนท่ีของลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง ๗๗ 



- จ - 
 

สารบัญภาพ 
 

เรื่อง  หนา 

 

ภาพ ๑.๑  แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ๒ 

ภาพ ๓.๑  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖ 

ภาพ ๓.๒  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๘ 

ภาพ ๓.๓  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๑๙ 

ภาพ ๓.๔  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๙ 

ภาพ ๓.๕  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๐ 

ภาพ ๓.๖  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๑ 

ภาพ ๓.๗  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๑ 

ภาพ ๓.๘  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒ 

ภาพ ๓.๙  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๓ 

ภาพ ๓.๑๐  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๓ 

ภาพ ๓.๑๑  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๔ 

ภาพ ๓.๑๒  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองโคกชาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๔ 

ภาพ ๓.๑๓  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโคกชาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๕ 

ภาพ ๓.๑๔  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๖ 

ภาพ ๓.๑๕  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๖ 

ภาพ ๓.๑๖  กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๗ 

ภาพ ๓.๑๗  กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ๒๘ 

ภาพ ๓.๑๘  แสดงผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๐ 

ภาพ ๓.๑๙  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ๓๑ 

ภาพ ๔.๑  การบริหารเรื่องรองเรียน ๖๑ 



- ฉ - 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

เรื่อง  หนา 

 

ภาพ ๔.๒  ประเภทของเหตุรําคาญท่ีถูกรองเรียน ๖๓ 

ภาพ ๔.๓  หนวยงานท่ีขอความรวมมือ ๖๓ 

ภาพ ๔.๔  ขอมูลสถานการณคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา 

 อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ระหวางวันท่ี ๕ มีนาคม ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ๖๗ 

ภาพ ๔.๕  ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ๗๐ 

 



 

- ๑ - 
 

บทท่ี ๑ สถานการณท่ัวไป 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง 

มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด ๓๔,๖๕๗.๕๓๑ ตารางกิโลเมตร โดยลุมน้ํานานประกอบดวยแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํา

นาน และแมน้ําสาขา ไดแก น้ําแหง น้ําวา น้ําปาด คลองตรอน แควนอย วังทอง เปนตน ลุมน้ํายมตอนลาง

ประกอบดวยแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํายม และแมน้ําสาขา ไดแก แมน้ําควร น้ําป แมน้ํางาว น้ําแมคํามี 

น้ําแมตา หวยแมสิน แมน้ํามอก น้ําแมรําพัน แมน้ําพิจิตร เปนตน (ภาพ ๑.๑) มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี

ใกลเคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นท่ี

ลุมน้ําโขง 

ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดกําแพงเพชร ในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง และพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

ปาสัก   

ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย ในพ้ืนท่ีลุมน้ํายม 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง เปนพื้นที่สวนหนึ่งของลุมน้ําในภาคเหนือของประเทศไทย 

มีแมน้ําสายสําคัญ ๒ สาย คือ แมน้ํานาน และแมน้ํายม โดยมีลุมน้ําสาขารวมท้ังสิ้น ๒๗ ลุมน้ําสาขา (แมน้ํา

นานประกอบดวย ๑๖ ลุมน้ําสาขา และแมน้ํายมประกอบดวย ๑๑ ลุมน้ําสาขา) ดังนั้น ลักษณะภูมิประเทศ

สวนใหญจึงมีความสัมพันธกับแมน้ําท้ังสองสาย โดยมีสภาพภูมิประเทศท่ีเปนเทือกเขาสูงสวนใหญในพ้ืนท่ี

จังหวัดนาน เทือกเขาท่ีสําคัญไดแก เทือกเขาผีปนน้ําตะวันออก และเทือกเขาหลวงพระบาง ท่ีราบลุมแมน้ํา

พบในทุกพ้ืนท่ีของ ๔ จังหวัด ท่ีราบระหวางหุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาดสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีทางดาน

ตะวันออกของจังหวัดอุตรดิตถ และพิษณุโลก สวนทางดานตะวันตกของจังหวัดอุตรดิตถ และพิษณุโลก เปน

พ้ืนท่ีราบแลวคอย ๆ ลาดต่ําลงมาทางใตสูพ้ืนท่ีราบลุมในเขตจังหวัดพิจิตร  
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ภาพ ๑.๑ แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 
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ขอบเขตและลักษณะลุมน้ํา 
 

ลุมน้ํานาน 

ลุมน้ํานานเปนลุมน้ําหลักในภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับน้ําฝน ๓๔,๑๓๙.๖๘ 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค 

ลักษณะของลุมน้ําจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต โดยแบงเปนลุมน้ําสาขาตามลักษณะทางอุทกวิทยา และ

ภูมิประเทศ ไดเปน ๑๖ ลุมน้ํา (คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 

๒๕๓๖) ไดแก แมน้ํานานตอนบน หวยน้ํายาว (๑) แมน้ํานานสวนท่ี ๒ น้ํายาว (๒) น้ําสมุน แมน้ํานานสวนท่ี ๓ 

น้ําสา น้ําวา น้ําแหง แมน้ํานานสวนท่ี ๔ น้ําปาด คลองตรอน แมน้ําแควนอย น้ําภาค แมน้ําวังทอง และ

แมน้ํานานตอนลาง 

สภาพภูมิประเทศของลุมน้ํานาน มีรูปรางคลายขนนก คือ แคบและเรียวยาว มีตนน้ําเกิดจาก

เทือกเขาหลวงพระบาง อันเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว สภาพภูมิประเทศเปน

เทือกเขาสูง ความสูงในพ้ืนท่ีริมแมน้ําอยูท่ีระดับความสูงกวา ๒๒๐ ม.รทก. ความลาดชันประมาณ ๑:๔๘๐ 

ในเขตอําเภอทุงชางและอําเภอเชียงกลาง จากนั้นแมน้ํานานไหลลงสูท่ีราบและหุบเขาในเขตอําเภอเมือง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยมีลําน้ําสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เชน น้ําวา น้ํายาว น้ําแหง ฯลฯ พ้ืนท่ี

บริเวณนี้เปนที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ ๑๘๐-๒๒๐ ม.รทก. มีความลาดชันประมาณ 

๑:๓,๕๐๐ จากนั้นแมน้ํานาน จะไหลผานเขตอําเภอเวียงสา ผานหุบเขาลงสูเข่ือนสิริกิติ์ โดยมีความลาดชัน

มากข้ึนเปน ๑:๕,๓๐๐ กอนลงสูพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนลาง มีลักษณะเปนภูเขาสูงในฝงตะวันออกและลาดเท

ลงสูตะวันตก ซ่ึงเปนท่ีราบกวางใหญ ตั้งแตใตเข่ือนทดน้ํานเรศวร ลงไปจนถึงจังหวัดนครสวรรคมีระดับเฉลี่ย

ประมาณ ๒๗ ม.รทก. โดยมีความลาดชันลําน้ําลดลงเหลือประมาณ ๑:๑๓,๖๐๐ 
 

ลุมน้ํายม 

 ลุมน้ํายมตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุมน้ํารวมท้ังสิ้น ๒๓,๖๑๖ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา นาน ลําปาง แพร ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก 

พิจิตร และนครสวรรค มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญไดแก ลําน้ําควร ลําน้ําป ลําน้ํางาว น้ําแมสอง น้ําแมคํามี น้ํา

แมตา หวยแมสิน น้ําแมมอก น้ําแมรําพัน และแมน้ําพิจิตร สภาพภูมิประเทศของลุมน้ํายม มีตนกําเนิดจาก

ดอยขุนยวมในทิวเขาผีปนน้ํา อยูในเขตอําเภอปง และเชียงมวน จังหวัดพะเยา ลักษณะลุมน้ําวางตัวตามแนว

เหนือ-ใต ไหลผานหุบเขาที่มีความลาดชันลําน้ําประมาณ ๑:๗๐๐ และมีระดับความสูงที่ ๑๘๐-๓๖๐ ม.

รทก. มีที่ราบแคบ ๆ ริมแมน้ําเปนบางตอนกอนไหลเขาสูเขตจังหวัดแพร จากนั้นจะไหลออกสูที่ราบผืน

ใหญ ผานอําเภอสอง สูงเมน และเดนชัย จังหวัดแพร จากนั้นจะไหลเขาหุบเขาทางทิศตะวันตก ผานอําเภอ

ลอง และวังชิ้น จังหวัดแพร แลวไหลลงทางใตเขาสูที่ราบที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในชวงนี้

แมน้ํายมจะไหลคูขนานมากับแมน้ํานาน และเริ่มมีความลาดชัดลดลง โดยมีความลาดชันลําน้ําประมาณ 

๑:๒,๓๐๐ ระดับความสูงของพื้นที่ริมฝงแมน้ําอยูที่ระดับ ๕๐-๑๘๐ ม.รทก. จากนั้นจะไหลผานอําเภอ
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สวรรคโลก ศรีสําโรง และกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และไหลผานอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เขาสู

อําเภอสามงาม อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จนเขาเขตจังหวัดนครสวรรค แลวไหลมาบรรจบกับแมน้ํานาน 

ที่บานเกยชัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยมีความลาดชันลําน้ําต่ํา ประมาณ ๑:๕,๐๐๐ ถึง 

๑:๓๕,๐๐๐ มีระดับความสูงของพื้นที่อยูระหวาง ๒๐-๒๕ ม.รทก. รวมความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 

๗๓๕ กิโลเมตร  

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ดวยพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง มีลักษณะอากาศแบบฝนรอนเฉพาะฤดู ซ่ึงจะไดรับ

ความชื้นในครึ่งปแรกจะไดรับความชื้นจากลมมรสุมฤดูรอนหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยมีฝนตกชุก

ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม สวนในครึ่งปหลังแบงไดเปนสองชวง คือ ระหวางเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ จะไดรับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุม  

ทําใหอากาศเย็นและแหง (ลมมรสุมฤดูหนาวหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) นอกจากนี้ยังมีอากาศรอน

และแหงแลงในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกป โดยมีปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ

เฉลี่ยท้ังป ดังตาราง ๑.๑ 

ตาราง ๑.๑  ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จังหวัด 
ปริมาณน้ําฝนรวม

ตลอดป Rainfall 

(มิลลิเมตร) 

จํานวนวันท่ีฝนตก 

No. of rainy days 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

(เซลเซียส) 

Temperature ( C) 

ความชื้นสมัพัทธ 

Relative 

humidity (%) 

นาน  ๑,๔๕๖.๘ ๑๑๕ ๒๗.๓ ๗๔ 

อุตรดิตถ ๑,๑๕๖.๗ ๑๐๓ ๒๘.๕ ๗๑ 

พิษณุโลก ๑,๓๖๘.๖ ๑๑๖ ๒๘.๖ ๗๔ 

พิจิตร ๑,๔๘๐.๙ ๑๐๙ ๒๘.๑ ๗๙.๘ 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ขอบเขตการปกครองและประชากร 

ประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลางนั้น ประชากรสวนใหญเปนคนไทยพ้ืนเมืองเดิม 

มีบางสวนอพยพมาจากภาคกลางและภาคอีสาน กับอีกสวนหนึ่งคือชาวเขาเผาตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูในเทือกเขาสูง 

แตบางเผาก็อาศัยอยูในหุบเขา ประชากรและการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง ในพ้ืนท่ี 

๔ จังหวัด ดังตาราง ๑.๒  

ตาราง ๑.๒  เขตการปกครองและจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓  

 ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

เขตการปกครอง ประชากร 
ประชากร/      

ตร.กม. อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. ชาย หญิง รวม 

นาน ๑๑,๔๗๒.๐๗๒ ๑๕ ๙๙ ๘๔๘ ๑๖ ๘๓ ๒๔๐,๒๘๐ ๒๓๖,๐๘๓ ๔๗๖,๓๖๓ ๔๒ 

อุตรดิตถ ๗,๘๓๘.๕๙๒ ๙ ๖๗ ๕๖๒ ๒๓ ๕๖ ๒๒๘,๑๘๕ ๒๓๔,๔๓๓ ๔๖๒,๖๑๘ ๕๙ 

พิษณุโลก ๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ๙ ๙๓ ๑,๐๔๘ ๑๙ ๘๓ ๔๑๗,๒๙๓ ๔๓๒,๓๙๙ ๘๔๙,๖๙๒ ๗๙ 

พิจิตร ๔,๕๓๑.๐๑๓ ๑๒ ๘๖ ๘๘๘ ๒๗ ๗๔ ๒๗๐,๙๕๒ ๒๘๑,๗๓๘ ๕๕๒,๖๙๐ ๑๒๒ 

รวม ๓๔,๖๕๗.๕๓๑ ๔๕ ๓๔๕ ๓,๓๔๖ ๘๕ ๒๙๖ ๑,๑๕๖,๗๑๐ ๑,๑๘๔,๖๕๓ ๒,๓๔๑,๓๖๓ ๖๘ 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

 จังหวัดนาน ประกอบดวย ๑๕ อําเภอ คือ อําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอบานหลวง อําเภอ

นานอย อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอนาหมื่น อําเภอสันติสุข อําเภอ

บอเกลือ อําเภอสองแคว อําเภอเวียงสา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอภูเพียง  

 จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย ๙ อําเภอ คือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล อําเภอตรอน 

อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน อําเภอทาปลา อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา และอําเภอบานโคก  

 จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย ๙ อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอ

วังทอง อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอเนินมะปราง อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม และ

อําเภอวัดโบสถ  

 จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย ๑๒ อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี 

อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก อําเภอโพทะเล อําเภอทับคลอ อําเภอดงเจริญ 

อําเภอสากเหล็ก อําเภอวังทรายพูน และอําเภอบึงนาราง 



 

- ๖ - 
 

บทท่ี ๒ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร มีความแตกตาง

กันไปในแตละพ้ืนท่ี เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศมีลักษณะท่ีตางกัน ทั้งเปนเทือกเขาสูง ลูกคลื่น ที่ราบ 

และที่ราบน้ําทวมถึง สงผลใหมีการใชประโยชนท่ีดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม ท่ีแตกตางกันไปดวย ปญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ไมวาจะเปนดิน น้ํา 

อากาศ แรธาตุ ปาไม สัตว พืช หรือมนุษย ซ่ึงสงผลกระทบเชื่อมโยงกัน จนทายท่ีสุดจะสงผลกระทบและทําความ

เสียหายใหแกสิ่งมีชีวิต จึงควรมีการจัดการท่ีดีเพ่ือทําใหทรัพยากรธรรมชาติอยูอยางยั่งยืน 

 

ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน 
 

 พ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง มีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาในตอนบน และลาดลงมาใน

ตอนลางของพ้ืนท่ี มีแมน้ําหลัก ๒ สาย คือ แมน้ํานานและแมน้ํายม บริเวณท่ีราบสองฝงแมน้ํา แบงลักษณะ

ดินเปน ๓ กลุม คือ ดินในบริเวณเทือกเขา ดินบริเวณรอยตอท่ีราบสูงและภูเขา และดินบริเวณท่ีราบโดยรอบ

สวนใหญมักเปนดินประเภทดินทรายและประเภทดินตกตะกอน สภาพดินท่ีเหมาะสมแกการเพาะปลูก เนื่องจาก

เปนท่ีราบท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีถูกพัดพามากับทางน้ําสายหลักโดยสวนใหญแลวเกษตรกรจะใช

พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกขาวเปนหลัก สภาพการใชท่ีดินในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น ๒๑,๖๖๐,๙๕๗ ไร 

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพ้ืนท่ีปาไมท้ังสิ้น ๑๐,๖๗๑,๗๑๖ ไร คิดเปนรอยละ ๔๙ พ้ืนท่ีเกษตร ๖,๖๑๑,๖๖๗ ไร 

คิดเปนรอยละ ๓๑ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ๔,๓๗๗,๕๗๔ ไร คิดเปนรอยละ ๒๐ ในภาพรวมท้ัง ๔ จังหวัด เม่ือ

เปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ พ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีเกษตรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ดังตาราง ๒.๑ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๗ - 
 

ตาราง ๒.๑ การใชท่ีดิน ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๒ ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง 

จังหวัด นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร 

ขอมูลการใชที่ดิน ๒๕๔๙ ๒๕๕๒ ๒๕๔๙ ๒๕๕๒ ๒๕๔๙ ๒๕๕๒ ๒๕๔๙ ๒๕๕๒ 

เนื้อที่ทั้งหมด ๗,๑๗๐,๐๔๕ ๗,๑๗๐,๐๔๕ ๔,๘๙๙,๑๒๐ ๔,๘๙๙,๑๒๐ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ๒,๘๓๑,๘๘๓ ๒,๘๓๑,๘๘๓ 

เนื้อที่ปาไม ๕,๓๑๐,๘๑๓ ๕,๑๐๓,๕๕๒ ๒,๗๗๖,๖๘๘ ๓,๐๗๕,๕๖๖ ๒,๔๖๒,๕๖๓ ๒,๔๘๔,๖๐๗ ๘,๓๑๓ ๗,๙๙๑ 

เนื้อที่ถือครอง 

ทางการเกษตร 
๗๐๑,๑๕๐ ๗๙๒,๕๙๘ ๑,๒๕๕,๒๒๕ ๑,๒๗๙,๑๙๙ ๒,๔๐๔,๙๓๖ ๒,๔๙๘,๗๗๖ ๑,๙๘๐,๒๒๘ ๒,๐๔๑,๐๙๔ 

ขนาดฟารม 

(ไร/ครัวเรือน) 
๙.๒๖๘๖ ๑๐.๖๒ ๒๒.๔๐๔๓ ๒๒.๓๑ ๓๒.๘๗๖๘ ๓๑.๐๓ ๓๖.๓๓๕๘ ๔๐.๕๕ 

จํานวนฟารม ๗๕,๖๔๘ ๗๔,๖๓๙ ๕๖,๐๒๖ ๕๗,๓๕๐ ๗๓,๑๕๐ ๘๐,๕๒๗ ๕๔,๔๙๘ ๕๐,๓๓๙ 

เนื้อที่ถือครอง 

ทางการเกษตร 

        

 - ที่อยูอาศัย ๔๐,๓๗๐ ๔๑,๔๔๒ ๕๑,๗๖๑ ๕๐,๕๘๗ ๘๐,๗๖๒ ๗๖,๒๓๑ ๕๖,๕๘๖ ๖๑,๙๒๑ 

 - ที่นา ๒๐๗,๔๒๐ ๒๑๓,๕๒๕ ๖๑๐,๐๕๗ ๖๗๐,๖๘๕ ๑,๔๕๒,๔๓๔ ๑,๕๖๙,๒๖๙ ๑,๕๓๑,๕๗๔ ๑,๖๒๑,๔๖๙ 

 - ที่พืชไร ๒๙๗,๙๔๓ ๓๘๑,๐๙๔ ๒๖๘,๘๔๘ ๒๕๕,๘๘๐ ๖๒๗,๐๐๙ ๖๑๕,๕๑๘ ๒๑๕,๕๗๑ ๑๙๐,๕๗๐ 

 - ที่ไมผลและไมยืนตน ๑๓๘,๓๖๗ ๑๓๒,๑๓๒  ๒๗๓,๘๗๙ ๒๔๙,๖๗๖ ๑๖๗,๓๖๑ ๑๖๓,๙๒๕ ๑๑๔,๙๙๘ ๑๑๘,๐๙๔ 

 - ที่สวนผักและ 

 ไมดอก 
๓,๘๕๕ ๖,๐๓๔ ๑๒,๐๑๘ ๑๒,๖๖๕ ๑๗,๒๙๐ ๑๓,๓๖๓ ๑๐,๙๘๐ ๑๐,๒๐๖ 

 - ที่ทุงหญาเล้ียงสัตว ๖,๑๔๕ ๕,๒๐๕ ๙,๕๙๙ ๖,๐๒๗ ๑๑,๔๔๑ ๘,๖๘๙ ๙,๒๘๔ ๖,๒๘๗ 

 - ที่รกราง ๔,๒๑๒ ๙,๘๔๓ ๕,๐๕๓ ๖,๔๓๔ ๖,๒๐๑ ๑๓,๒๓๓ ๑๐,๗๖๓ ๕,๕๔๖ 

 - เนื้อที่ทําการเกษตร

อื่น ๆ 
๒,๘๓๘ ๓,๓๒๔ ๒๔,๐๑๐ ๒๗,๒๔๕ ๔๒,๔๓๘ ๓๘,๕๔๘ ๓๐,๔๗๒ ๒๗,๐๐๐ 

เนื้อที่นอกการเกษตร ๑,๑๕๘,๐๘๒ ๑,๒๗๓,๘๙๕ ๘๖๗,๒๐๗ ๕๔๔,๓๕๔ ๑,๘๙๒,๔๑๐ ๑,๗๗๖,๕๒๖ ๘๔๓,๓๔๒ ๗๘๒,๗๙๙ 

5ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๕๔ 



 

- ๘ - 
 

ทรัพยากรปาไม 

จากขอมูลของกรมปาไม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ พบวา ใน ป พ.ศ. ๒๕๔๗ พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดนาน พิษณุโลก และพิจิตร มี

แนวโนมลดลง สวนพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ปาในป พ.ศ. 

๒๕๕๒ ดังตาราง ๒.๒ 
 

ตาราง ๒.๒ การเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ และป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ้ืนท่ีปา (ตร.กม.) รอยละของพ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปา (ตร.กม.) รอยละของพ้ืนท่ีจังหวัด 

นาน ๘,๔๙๗.๒๘ ๗๔.๐๗ ๘,๒๓๙.๙๘ ๗๑.๘๓ 

อุตรดิตถ ๔,๔๔๒.๖๗ ๕๖.๖๘ ๔,๙๓๔.๑๓ ๖๒.๙๕ 

พิษณุโลก ๓,๙๔๐.๑๔ ๓๖.๔๓ ๓,๙๒๗.๐๔ ๓๖.๓๑ 

พิจิตร ๑๓.๓๓ ๐.๒๙ ๘.๔๙ ๐.๑๙ 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๔ 

 

 พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

 พ้ืนท่ีปาอนุรักษเปนพ้ืนท่ีปาท่ีรัฐไดกําหนดไวเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

อันไดแก ดิน น้ํา ปาไม พันธุพืช และพันธุสัตว โดยพ้ืนท่ีปาอนุรักษในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีจํานวนปาเพ่ือการอนุรักษตามกฎหมาย อันไดแก อุทยานแหงชาติ จํานวน ๑๐ แหง 

เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน ๔ แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน ๔ แหง ปาเพ่ือการอนุรักษตามนโยบาย 

ไดแก วนอุทยานแหงชาติ จํานวน ๔ แหง สวนรุกขชาติ จํานวน ๕ แหง (ตาราง ๒.๓)  
 

ตาราง ๒.๓ จํานวนปาอนุรักษแตละประเภทในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จังหวัด 

จํานวนปาอนุรักษ (แหง) 

อุทยาน

แหงชาติ 

วนอุทยาน

แหงชาติ 

เขตรักษาพันธุ 

สัตวปา 

เขตหามลา 

สัตวปา 
สวนรุกขชาติ 

นาน ๔ ๑ ๑ - ๒ 

อุตรดิตถ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ 

พิษณุโลก ๔ ๑ ๑ ๓ ๑ 

พิจิตร - ๑ - - ๑ 

รวม ๑๐ ๔ ๔ ๔ ๕ 

ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ๒๕๕๔ 



 

- ๙ - 
 

การเกิดไฟปา 

 จากสถิติการเกิดไฟปาของกรมปาไม ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ (ตาราง ๒.๔) พบวา 

จังหวัดท่ีมีจํานวนครั้งการเกิดไฟปาและมีพ้ืนท่ีเสียหายจากการเกิดไฟปามากท่ีสุด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 

รองลงมาไดแต จังหวัดอุตรดิตถ และนาน ตามลําดับ สวนจังหวัดพิจิตรไมมีการเกิดไฟปาเนื่องจากเปน

จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปานอยมาก 1ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ การเกิดไฟปามีจํานวนลดลงอยางมาก เนื่องมาจาก

สภาพอากาศโดยปกติชวงเดือนมีนาคมซ่ึงอยูในชวงฤดูรอนของประเทศไทยมักจะมีอากาศรอนอบอาวและมี

ฝนไมมากนัก ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการเกิดไฟปา แตในป ๒๕๕๔ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น

เกือบตลอดเดือนและมีอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีฝนเพ่ิมข้ึนจาก

เดือนท่ีผานมา เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนเปนระยะ ๆ และบริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมประเทศไทยมีกําลังคอนขางแรง ประกอบกับ

คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
 

ตาราง ๒.๔ จํานวนครั้งการเกิดไฟปาและพ้ืนท่ีเสียหาย ปงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 

จังหวัด 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี 

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี

เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน

คร้ัง 

พื้นท่ี

เสียหาย 

(ไร) 

นาน ๑๓ ๒๕๓ ๙๐ ๑,๔๔๖ ๑๖ ๗๐๙ ๕ ๔๕ ๓๙ ๕๑๗ ๒ ๘ 

อุตรดิตถ ๒๒๔ ๒,๐๒๔ ๑๓๐ ๑,๐๒๔ ๘๒ ๖๖๖ ๖๕ ๕๐๑ ๕๖ ๓๕๐ ๔๒ ๔๑๕ 

พิษณุโลก ๑๙๖ ๒,๘๘๗ ๒๓๘ ๓,๔๑๖ ๒๓๖ ๒,๓๗๘ ๑๑๔ ๑,๓๘๑ ๒๗๐ ๒,๔๓๑ ๒๕ ๑๖๙ 

พิจิตร - - - - - - - - - - - - 

รวม ๔๓๓ ๕,๑๖๔ ๔๕๘ ๕,๘๘๖ ๓๓๔ ๓,๗๕๓ ๑๘๔ ๑,๙๒๗ ๓๖๕ ๓,๒๙๘ ๖๙ ๕๙๒ 

ท่ีมา : สวนควบคุมไฟปา สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปาและพันธุพืช, ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 



 

- ๑๐ - 
 

ทรัพยากรน้ํา 

แหลงน้ําผิวดิน 

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีแหลงน้ําผิวดินเปนเสนทางน้ําสายหลักท่ี

สําคัญ ๒ สาย คือ แมน้ํานาน และแมน้ํายม  

แมน้ํานาน มีเข่ือนเก็บกักน้ําขนาดใหญ ไดแก เข่ือนสิริกิติ์ ขวางลําน้ําบริเวณอําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ และมีเข่ือนนเรศวร บริเวณอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทําหนาท่ีเปนเข่ือนทดน้ํา อีกท้ังยัง

มีเข่ือนแควนอยบํารุงแดนบริเวณวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ก้ันขวางแมน้ําแควนอยซ่ึงเปนแมน้ําสาขาสาย

หลักของแมน้ํานาน  

แมน้ํายม เปนแมน้ําหลักสายเดียวในภาคเหนือท่ียังไมมีการพัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดใหญ ใน

ฤดูน้ําหลากจึงมีน้ําไหลหลากลงมาในปริมาณมากและรุนแรง ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณพ้ืนท่ีราบสองฝงทุกป  

เนื่องดวย อิทธิพลจากพายุนาลแก ท่ีเคลื่อนเขาสูประเทศเวียดนาม ทําใหปริมาณน้ําในเข่ือนสิริกิติ์ 

และเข่ือนแควนอยบํารุงแดน มีปริมาณน้ําในอางมากข้ึน จากตาราง ๒.๕ เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนปริมาณ

น้ําในอาง ป ๒๕๕๓ กับป ๒๕๕๔ (ตาราง ๒.๕) ปริมาณน้ําในอาง มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จนสงผลใหตองมี

ความจําเปนในการระบายน้ําจากเข่ือนท้ังสองทําใหบริเวณท่ีอยูใตเข่ือนเกิดผลกระทบตามมา 

ตาราง ๒.๕ ตารางสรุปสภาพน้าํในอางเก็บน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

อางเก็บน้ํา 

ความจุ 

ท่ี รนก. 

(ลาน ม.
๓
) 

ป ๒๕๕๓ 

(ลาน ม.
๓
) 

ปริมาณน้ําในอาง ปริมาตรน้ําไหลลงอาง ปริมาณน้ําระบาย 

ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม.
๓
) 

% เทียบ 

รนก. 

ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม.
๓
) 

% เทียบ 

รนก. 

คาเฉล่ีย 

รวมท้ังป 

(ลาน ม.
๓
) 

ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม.
๓
) 

สะสมตั้งแต 

๑ ม.ค. ๒๕๕๔ 
วันนี้ 

(ลาน ม.
๓
) 

สะสมตั้งแต 

๑ ม.ค. 

๒๕๕๔ 

(ลาน ม.
๓
) 

ปริมาตรน้ํา 

(ลาน ม.
๓
) 

% เทียบ 

กับคาเฉล่ีย 

ท้ังป 

สิริกิติ ์ ๙,๕๑๐ ๗,๖๓๙ ๙,๔๑๗ ๙๙ ๖,๕๖๗ ๖๙ ๕,๓๙๑ ๒๘.๕๘ ๑๐,๓๔๒.๙๐ ๑๙๑.๘๕ ๒๐ ๘,๐๒๖.๖๗ 

แควนอย 

บํารุงแดน 
๙๓๙ ๗๐๔ ๙๓๙ ๑๐๐ ๘๙๖ ๙๕ ๑,๖๕๓ ๑๐.๑๕ ๒,๘๗๙.๑๗ ๑๗๔.๑๘ ๘.๖๔ ๒,๖๒๔.๖๖ 

 

หมายเหตุ : รนก. หมายถึง ระดับนํ้าเก็บกักของอางฯ 

  : ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน)1, ๒๕๕๔ 
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แหลงน้ําใตดิน 

 สภาพแหลงน้ําบาดาล 

 สภาพน้ําบาดาลในบริเวณลุมน้ําแมน้ํานานโดยท่ัวไปจะคลายคลึงกับน้ําบาดาลในแมน้ําปง กลาวคือ 

มีบริเวณท่ีศักยภาพน้ําบาดาลสูงในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํานาน ในท่ีราบภาคกลางตอนเหนือ ซึ่งติดตอกัน

เปนทุงราบใหญของลุมแมน้ําปง วัง และนาน อยางไรก็ตามแหลงน้ําบาดาล ในลุมน้ําแมน้ํานาน สามารถแบง

ได ๒ ชนิด คือ  
 

1) แหลงน้ําบาดาลในหินรวน  

 น้ําบาดาลในท่ีราบลุมน้ําแมน้ํานานตอนลาง บริเวณลุมน้ําตอนลางคลุมบริเวณตั้งแตจังหวัดอุตรดิตถ

ลงมาทางใตทางแมน้ํานาน ผานจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค เปนที่ราบกวางใหญ และเปน

แหลงน้ําบาดาลท่ีมีศักยภาพสูง แหลงน้ําบาดาลเกิดอยูในหินรวนซ่ึงแบงออกไดเปน แหลงน้ําบาดาลใน

ชั้นน้ํากรวดทรายลุมน้ํา (ชั้นน้ําเจาพระยา) ชั้นน้ําตะพักใหญ (ชั้นน้ําเชียงราย) และชั้นน้ําตะพักเกา (ชั้นน้ํา

เชียงใหม)  
 

2) แหลงน้ําบาดาลในแองนาน - เชียงกลาง -ทุงชาง 

 น้ําบาดาลจะพบอยูในชั้นหินรวนตะกอนกรวด ทราย ดินเหนียวในบริเวณเขตอําเภอทุงชาง อําเภอ

เชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเมือง อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย และอําเภอสันติสุข ซ่ึงเปน 

ท่ีราบในหุบเขาแคบ ๆ น้ําบาดาลโดยท่ัวไปมีบริเวณนอย เนื่องจากชั้นน้ําบาดาลมีความหนาแนนไมมากนัก 

อยางไรก็ตามชั้นน้ําบาดาลในบริเวณท่ีราบในหุบเขาหรือแองตาง ๆ นี้ แบงออกเปนไดเปน ๒ ชนิด คือ ชั้น

น้ําในบริเวณตะพักลุมน้ําใหม และตะพักลุมน้ําเกา 
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ทรัพยากรแร 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรแรธาตุท่ีสําคัญ 

กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

จังหวัดนาน แหลงแรธาตุท่ีสําคัญ ไดแก ลิกไนท พบในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงกลาง และอําเภอปว ดินขาว 

พบในพ้ืนท่ี อําเภอเวียงสา และอําเภอนานอย โครไมท แมกนีไซด และโดโลไมท พบในพ้ืนท่ีอําเภอทาวังผา 

อําเภอปว และอําเภอเชียงกลาง ฟอสเฟต แคลไซด พบในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงสา แมงกานีส พบในพ้ืนท่ีอําเภอ

นานอย นอกจากนี้ ยังมีแรธาตุท่ีนาสนใจ คือ เกลือสินเธาว ท่ีไดมีการทําบอเกลือท่ีอําเภอบอเกลือ  

จังหวัดอุตรดิตถ แหลงแรธาตุท่ีสําคัญ ไดแก ดินขาว พบมากท่ีอําเภอเมืองอุตรดิตถ (ตําบลวังดิน

และขุนฝาง) พลวง พบมากท่ีอําเภอฟากทา และอําเภอน้ําปาด เหล็กและแมงกานีส พบมากท่ีอําเภอเมือง

อุตรดิตถ และอําเภอลับแล ทองแดงพบมากท่ีอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล และอําเภอฟากทา ยิปซัม 

พบมากท่ีอําเภอเมืองอุตรดิตถและอําเภอน้ําปาด ทัลดและใยหิน พบมากท่ีอําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล 

และอําเภอทาปลา หินออนและหินปูน พบมากท่ีอําเภอทองแสนขัน และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดพิษณุโลก มีการคนพบแรแคลไซต และไนโรไทต แตปริมาณไมมากเพียงพอสําหรับการลงทุน 

แรธาตุท่ีสําคัญ คือ หินปูนอุตสาหกรรมกอสราง นอกจากนั้นในเขตอําเภอบางระกํามีการขุดทรายเพ่ือ

นําไปใชทําการกอสราง เชน ถนน การกอสราง และสิ่งกอสราง รวมไปถึงเขตสัมปทาน แรน้ํามัน ของบริษัท

ไทยเชลลประเทศไทย ไดสัมปทานแรน้ํามันในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงครอบคลุมเขต

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ดวย 

จังหวัดพิจิตร แหลงแรธาตุท่ีสําคัญ ไดแก ทองคํา มีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย พบบริเวณตําบล

เขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร ซ่ึงบริษัทอัคราไมนิ่ง จํากัด ไดรับสัมปทานดําเนินการ และ บริเวณ

เขาพนมพา ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรก็เปนอีกบริเวณท่ีมีการดําเนินการโดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดพิจิตร สวนแรธาตุยิปซ่ัม มีแหลงแรตั้งอยูท่ีตําบลวังง้ิว อําเภอดงเจริญ แรยิปซ่ัมท่ีพบสวน

ใหญจะมีสีขาวถึงเทาออนเนื้อคลายน้ําตาล หยาบเปราะคุณภาพคอนขางดี  

จากขอมูลของ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร ในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

ไดมีการอนุญาตประทานบัตร จํานวน ๓๒ ใบ (ตาราง ๒.๖) โดยชนิดแร เปนพวกหินปูน หินออน ดินขาว 

ทัลก หินแอนดิไซต หินแกรนิต ยิปซัม แอนไฮไดรต ทองคํา และเงิน 
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ตาราง ๒.๖ ขอมูลใบอนุญาตประทานบัตร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 
ลําดับ ช่ือผูถือประทานบัตร จังหวัด ชนิดแร วันท่ีมีผลบังคับใช วันท่ีหมดอาย ุ พ้ืนท่ี (ไร) พ้ืนท่ี (งาน) พ้ืนท่ี (วา๓) 

๑ บจก.ทุงสีคอนสตรัคชัน่ นาน หินปูน ๒๔ พ.ค. ๒๕๔๒ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ ๑๘๘ ๑ ๔๒ 

๒ บจก.ส.เต็งไตรรตัน (นาน) นาน หินปูน ๑๐ มี.ค. ๒๕๔๙ ๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ๔๑ ๓ ๑๐ 

๓ นายพงษศักดิ ์เหมาะประสิทธิ ์ อุตรดิตถ หินออน ๑๗ ส.ค. ๒๕๓๐ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕ ๙๕ ๒ ๑ 

๔ บจก.พงศกรผลิตภัณฑวัสด ุ อุตรดิตถ ดินขาว ๔ พ.ค. ๒๕๓๐ ๓ พ.ค. ๒๕๕๕ ๑๕ ๑ ๑๐ 

๕ นายปล้ืม เกตุวงศ อุตรดิตถ ทัลก ๑๑ ก.ย. ๒๕๓๕ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๒๐๑ ๓ ๙๕ 

๖ นายปล้ืม เกตุวงศ อุตรดิตถ ทัลก ๑๑ ก.ย. ๒๕๓๕ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๒๘๐ ๐ ๗๘ 

๗ นายปล้ืม เกตุวงศ อุตรดิตถ 
ทัลก 

๑๑ ก.ย. ๒๕๓๕ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๒๔๖ ๐ ๒๐ 
หินแอนดีไซต 

๘ นายปล้ืม เกตุวงศ อุตรดิตถ ดินขาว ๒๗ มิ.ย. ๒๕๓๘ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒๕๓ ๐ ๔๖ 

๙ นายสุรศักดิ ์เหมาะประสิทธิ ์ อุตรดิตถ หินแกรนติ ๑๓ ต.ค. ๒๕๓๘ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ ๖๖ ๐ ๗๔ 

๑๐ หจก.อุตรดิตถหลอวัฒนา อุตรดิตถ ทัลก ๑๔ พ.ย. ๒๕๓๙ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔ ๗๑ ๑ ๙๙ 

๑๑ บจก.ยู.ดี.มารเบิล อุตรดิตถ หินออน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๓ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ ๗๖ ๐ ๒๕ 

๑๒ บจก.เอจี ไมนิ่ง อุตรดิตถ 
หินแกรนติ 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๓๘ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๑๖๕ ๓ ๖๖ 
หินแอนดีไซต 

๑๓ บจก.บอทองศิลา อุตรดิตถ หินออน ๗ มี.ค. ๒๕๓๘ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ๗๑ ๑ ๙๖ 

๑๔ นายสมชาย ศุภทนต อุตรดิตถ ทัลก ๑๘ มิ.ย. ๒๕๔๑ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๔๕ ๐ ๔๐ 

๑๕ นายศรัณยวุฒ ิศรัณยเกต ุ อุตรดิตถ ดินขาว ๖ พ.ย. ๒๕๓๙ ๕ พ.ย. ๒๕๖๐ ๖๑ ๑ ๖๘ 

๑๖ หจก.ศิลาพิชัย อุตรดิตถ หินแอนดีไซต ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๓ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๗๔ ๒ ๔๐ 

๑๗ บมจ.ปูนซิเมนตไทย พิจิตร 
 

๔ ก.พ. ๒๕๓๐ ๓ ก.พ. ๒๕๕๕ ๒๙๘ ๒ ๒๘ 

๑๘ นายอมร ผูพัฒน พิจิตร 
ยิปซัม 

๒ ม.ค. ๒๕๔๒ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ๖๗ ๓ ๒๓ 
แอนไฮไดรต 

๑๙ นายอมร ผูพัฒน พิจิตร 
ยิปซัม 

๒ มี.ค. ๒๕๔๔ ๑ มี.ค. ๒๕๕๘ ๙๑ ๑ ๙๗ 
แอนไฮไดรต 

๒๐ บมจ.ไทยผลิตภัณฑยิปซ่ัม พิจิตร ยิปซัม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๔๐ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒๗๐ ๒ ๖๓ 

๒๑ บมจ.ไทยผลิตภัณฑยิปซ่ัม พิจิตร ยิปซัม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๔๐ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๘๕ ๐ ๙๑ 

๒๒ บมจ.ไทยผลิตภัณฑยิปซ่ัม พิจิตร ยิปซัม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๔๐ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๖ ๐ ๗๓ 

๒๓ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร ทองคํา ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๓ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒๙๗ ๐ ๘๔ 

๒๔ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร ทองคํา ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๓ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒๗๕ ๑ ๘๑ 

๒๕ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร ทองคํา ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๓ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒๙๔ ๐ ๓๗ 

๒๖ บจก.ทรัพยพัฒนาจํากดั พิจิตร 
ยิปซัม 

๒๓ ม.ค. ๒๕๔๗ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ ๑๓๘ ๐ ๕๔ 
แอนไฮไดรต 

๒๗ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร 
ทองคํา 

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๐ ก.ค. ๒๕๗๑ ๒๕๒ ๓ ๖ 
เงิน 

๒๘ บจก.สยามแบลค มายนิ่ง พิจิตร หินแกรนติ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๐ ๑๑ ก.ย. ๒๕๗๑ ๒๐ ๑ ๑ 

๒๙ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร 
ทองคํา 

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๐ ก.ค. ๒๕๗๑ ๒๙๓ ๒ ๒ 
เงิน 

๓๐ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร 
ทองคํา 

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๑ ก.ค. ๒๕๗๑ ๒๗๕ ๒ ๕๔ 
เงิน 

๓๑ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร 
ทองคํา 

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๐ ก.ค. ๒๕๗๑ ๒๘๓ ๑ ๖๕ 
เงิน 

๓๒ บจก.อัคราไมนิ่ง พิจิตร 
ทองคํา 

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ๒๐ ก.ค. ๒๕๗๑ ๒๐๔ ๑ ๒๖ 
เงิน 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร, ๒๕๕๔ 
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พ้ืนที่ชุมน้ํา 
  

บึงทุงกะโล  

บึงกะโล หรือ บึงทุงกะโล เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับทองถ่ิน ตั้งอยูในเขตตําบลปาเซา 

คลอบคลุมบางสวนถึงตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ มีเนื้อท่ีรวมประมาณ ๗,๕๐๐ ไร โดย

บึงกะโลเปนแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญเพ่ือการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ เปนพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ 

ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๒๖(๑) ซ่ึงปจจุบันมีสภาพตอนกลางตื้นเขิน เปนแหลงท่ีพักอาศัยของนกน้ํา

ประจําถ่ินและนกน้ําอพยพตามฤดูกาลจํานวนมาก และเปนแหลงดูนกหายากท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคเหนือ  

คุณคาทางชีววิทยา 

บึงทุงกะโล เปนแหลงอาศัยของนกน้ําท่ีดีมากอีกแหงหนึ่งในแถบภาคเหนือตอนลาง ท้ังนกน้ําท่ีอยู

ประจําถ่ินท้ังปและนกน้ําท่ีมาสมทบใน ชวงฤดูหนาวกลับเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เชน นกตระกราม (Greater 

Adjutant) และนกกระทุง (Spot-billed Pelican) ซ่ึงถือเปนนกน้ําขนาดใหญท่ีหายากมากก็ตามก็เคยพบ

ในพ้ืนท่ีนี้ได 

พ้ืนท่ีโดยรอบบึงเปนทุงนาและพ้ืนท่ีชุมน้ํา ซ่ึงน้ําในพ้ืนท่ีรอบนอกจะแหงลงเม่ือเขาหนาแลง แตพ้ืนท่ี

สวนกลางบึงก็ยังคงสภาพชุมน้ําอยู ประกอบกับตนไมและพืชพรรณตาง ๆ ท่ีข้ึนหนาแนนกันใจกลางบึง นก

เดน ๆ ของท่ีนี่จะพบมากในชวงฤดูหนาวประมาณเดือน พ.ย.-ก.พ. ของทุกป ซ่ึงจะพบไดท้ังนกประจําถ่ินและ

นกอพยพซ่ึงเขามาสมทบเปนจํานวนมาก 

นกกระติ๊ดแดง (Red Avadavat) ซ่ึงถือวาพบเปนนกท่ีมีแหลงกระจายพันธุแหงใหม นกเดนท่ีพบได

ในชวงอพยพหนาหนาวและจํานวนมาก คือ นกคอมรกต (Bluethroat) ชอบท่ีจะยืนตัวตรงบนจุดเดน ๆ เนิน

ดินซ่ึงก็หาตัวไมยากนัก สําหรับนกอ่ืน ๆ ท่ีพบในพ้ืนท่ีไดเปนประจําแทบทุกปคือพวกเหยี่ยวทุง อยางเหยี่ยวทุง

ดางดําขาว (Pied Harrier) และเหยี่ยวทุงพันธุเอเชียตะวันออก (Eastern Marsh Harrier) ท่ีชอบใชความ

พิเศษเฉพาะตัวรอนเลียดไปกับยอดหญาเพ่ือมองหาเหยื่อดานลาง  

สวนของนกชายเลนท่ีหากินในแหลงน้ําจืด ไดแก นกชายเลนน้ําจืด (Wood Sandpiper) นกเดาดิน 

(Common Sand Piper) นกสติ๊นทอกเทา (Temminck's Stint) นกสติ๊นทนิ้วยาว (Long-toed Stint) นกทะเล

ขาเขียว (Common Greenshank) นกปากซอมหางพัด (Common Snipe) นกปากซอมหางเข็ม (Pintail 

Snipe) นกตีนเทียน (Black-winged Stilt) นกโปงวิด (Greater Painted-snipe) นกหัวโตเล็กขาเหลือง 

(Little Ringed Plover) เปนตน 

นกเดาลมเปนนกอีกกลุมท่ีพบไดท่ีนี่ถึง ๔ ชนิดคือ นกอุมบาตร (White Wagtail) นกเดาลมเหลือง 

(Yellow Wagtail) นกเดาลมหลังเทา (Grey Wagtail) และนกเดาลมหัวเหลือง (Citrine Wagtail) เปนกลุม

นกท่ีชอบเดินเลียบไปกับพ้ืนท่ีเลนหรือในนาขาวแตกหนอใหม ๆ สวนท่ีเปนนกน้ําท้ังประจําและไมประจําถ่ิน
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มีเปดแดง (Lesser Whistling-duck) นกอีล้ํา (Common Moorhen) นกอีลุม (Watercock) นกอีโกง 

(Purple Swamphen) นกกระสาแดง (Purple Heron ) นกกระสานวล (Grey Heron) นกอัญชันค้ิวขาว 

(White-browed Crake) นกกระเต็นปกหลัก(Pied Kingfisher) กลุมนกนกพง (Reed Warble) นก

กระจาบ (Weaver) หรือแมแตกลุมนกก้ิงโครง (Starling)  

การดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับพ้ืนท่ีชุมน้ําบึงกะโล  

- วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๐ ท่ีดินลํารางทุงกะโล ข้ึนทะเบียนเปนท่ีสาธารณะสําหรับราษฎรใช

เลี้ยงสัตวพาหนะ ขนาดเนื้อท่ี ประมาณ ๗,๐๔๒ ไร 

- วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๔ ที่สาธารณประโยชนลํารางทุงกะโล ไดออกหนังสือสําคัญสําหรับ

ท่ีหลวง (น.ส.ล.) ฉบับท่ี ๓๔๑๘/๒๕๑๔ ขนาดเนื้อท่ีประมาณ ๗,๐๔๒-๐-๕๑ ไร ตั้งอยูในทองท่ีตําบลปาเซา 

และตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

- วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖ ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ มีผลใหท่ีสาธารณะประโยชนลํารางทุงกะโล อยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก. รับผิดชอบตามกฎหมาย 

- ในป ๒๕๔๘ จังหวัดอุตรดิตถ ไดมีแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรของจังหวัด แตไมไดมีการขุดรองทํา

คันดิน ตั้งแตป ๒๕๓๘ โดยสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการบุกรุกของ

ประชาชน ซ่ึงมีการดําเนินการเชนเดียวกับบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ท่ีมีการทําคันดินลอมรอบเพ่ือใหการเขาถึง

ในพ้ืนท่ีเปนไปไดยาก และจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดตั้งงบประมาณข้ึนเพ่ือกอสรางสวนท่ีเปนอาคารศูนย OTOP 

จํานวน ๔ หลัง โดยในปจจุบันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และไดมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด

อุตรดิตถดําเนินการ เหตุท่ีปจจุบันยังไมมีการการใชประโยชนเนื่องจากในชวงท่ีการสงมอบมีการ

เปลี่ยนแปลงนายกฯ จึงทําใหมีความลาชา ซ่ึงในปจจุบันถูกท้ิงรางไมไดใชงาน 

- วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) อนุญาตการขอใช

พ้ืนท่ีทุงกะโล ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ๒,๐๐๐ ไร 

2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ     ๒๕๐ ไร 

3) จัดสรรใหราษฎรท่ีทํากิน      ๕๐๐ ไร 

 รวมท้ังสิ้น   ๒,๗๕๐ ไร 

สภาพปญหา 

มีเรื่องเรียนผานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ถึงการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีบึงทุงกะโล ของหนวยงาน

ราชการตาง ๆ ตลอดจนปรากฏประเด็นขอหวงใยของหลายภาคสวน เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ และในปจจุบันยังมีคงมีการขอใชประโยชนอยูอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี ๓ สถานการณสิ่งแวดลอม 

 
คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

น้ํามีความสําคัญอยางยิ่งกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะน้ําเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ถึงแมน้ําจะ

เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมดสิ้น แตถาเราไมชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ อนาคตเราอาจ

ไมเหลือแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เนื่องจากปจจุบันนี้คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความหนาแนนของชุมชน และกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ กําลังประสบปญหาความเสื่อมโทรม 

อันเนื่องมาจากการปนเปอนสารพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ท้ังกิจกรรมจากชุมชนตามความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเท่ียว สงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของแหลงน้ําท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ รวมท้ังความสมดุลของระบบนิเวศในแหลง

น้ํานั้น ๆ จนเกิดผลกระทบตอการใชประโยชน  

  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในแมน้ํานาน แมน้ํายมตอนลาง แมน้ําพิจิตร 

แมน้ําแควนอย แมน้ําวังทอง คลองโปรงนก คลองโคกชาง และคลองตรอน ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ รวม ๔๒ สถานี ๑๖๘ ตัวอยาง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แหลงน้ําทั้ง ๘ สาย มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช (ประเภทท่ี ๓) เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี ๔) และเสื่อม

โทรมมาก (ประเภทท่ี ๕) คิดเปนรอยละ ๑๑.๓, ๓๘.๑ และ ๕๐.๖ ตามลําดับ ดังแสดงตามภาพ ๓.๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๑ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภท

ของแหลงน้ําในแมน้ํานาน และเรื่องกําหนดประเภทแหลงน้ําในแมน้ํายม ท่ีกําหนดให 
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- แมน้ํานานตั้งแตบริเวณบานปากน้ําโพ ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

จนถึงแมน้ํานานบริเวณสะพานแมน้ํานานบานปอน ตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนแหลงน้ํา

ประเภทที่ ๓ โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน จะตองมีปริมาณออกซิเจนละลายไมนอยกวา 

๔ มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียไมมากกวา ๒ มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแบคทีเรีย

กลุมโคลิฟอรมท้ังหมดไมมากกวา ๒๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคัล

โคลิฟอรมไมมากกวา ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มิลลิลิตร 

- แมน้ํายมตั้งแตบริเวณบานเกยไชยเหนือ ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

จนถึง แมน้ํายม บริเวณสะพานแมน้ํายมบานดู ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนแหลงน้ําประเภทท่ี ๓  

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํานานจัดอยูในแหลงน้ําประเภท

ที่ ๔ โดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๘ ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ ๑๕.๔ จากผลการติดตามตรวจสอบ จํานวน ๕๒ ตัวอยาง และคุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํายม 

จัดอยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๕ โดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษจํานวน 

๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๕.๐ จากผลการติดตามตรวจสอบ จํานวน ๑๖ ตัวอยาง รายละเอียดแสดงดัง

ตาราง ๓.๑ 

ตาราง ๓.๑ ประเภทคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

แหลงน้ํา 
จํานวนตัวอยางท่ีติดตาม 

ตรวจสอบ (ตัวอยาง) 

ประเภทคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินแบงตามการใชประโยชน  

ประเภทท่ี ๒ ประเภทท่ี ๓ ประเภทท่ี ๔ ประเภทท่ี ๕ 

แมนํ้านาน ๕๒ - ๘ (๑๕.๔%) ๒๓ (๔๔.๒%) ๒๑ (๔๐.๔ %) 

แมนํ้ายม ๑๖ - ๔ (๒๕%) ๓ (๑๘.๗๕%) ๙ (๕๖.๒๕%) 

แมนํ้าพิจิตร ๒๐ - - ๕ (๒๕%) ๑๕ (๗๕%) 

แมนํ้าวังทอง ๒๐ - ๓ (๑๕%) ๑๑ (๕๕%) ๖ (๓๐%) 

แมนํ้าแควนอย ๑๖ - ๔ (๒๕%) ๔ (๒๕%) ๘ (๕๐%) 

คลองโคกชาง ๘ - - - ๘ (๑๐๐%) 

คลองโปรงนก ๑๖ - - ๓ (๑๘.๗๕%) ๑๓ (๘๑.๒๕%) 

คลองตรอน ๒๐ - - ๑๕ (๗๕%) ๕ (๒๕%) 

รวม ๑๖๘ - 
๑๙ 

(๑๑.๓๑%) 

๖๔ 

(๓๘.๐๙%) 

๘๕ 

(๕๐.๖๐%) 
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๑. คุณภาพน้ําแมน้ํานาน  

แมน้ํานานมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๑๓ สถานี อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน จํานวน ๓ สถานี 

จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓ สถานี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๓ สถานี และจังหวัดพิจิตร จํานวน ๔ สถานี 

เริ่มตั้งแตตนแมน้ํานาน บริเวณจุดสูบน้ําประปาทาวังผา ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน ไปจนถึงสะพานขาม

แมน้ํานาน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ สถานี 

รวม ๕๒ ตัวอยาง พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๔๔.๒ รองลงมาอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๔๐.๔ และ อยูในเกณฑดี รอยละ ๑๕.๔ (ภาพ ๓.๒) เม่ือเปรียบเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํานานจัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทท่ี ๔ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยตองทําการ

ฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพ ๓.๒ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ํานาน คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 

มีคาอยูในชวง ๒.๒๓-๕.๗๙ มิลลิกรัมตอลิตร ท้ังนี้เนื่องมาจากมีชุมชนอาศัยอยูสองฝงแมน้ําหลายชุมชนทําให

มีการระบายน้ําเสียจากแหลงชุมชนลงสูแมน้ําโดยไมมีการบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังมีการทําเกษตรกรรมริมสอง

ฝงแมน้ําเพ่ิมมากข้ึนทําใหมีการชะลางหนาดินท่ีมีปุยอินทรียและอนินทรียจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลงสูแมน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวาบางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํานานของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําแมน้ํานานของป ๒๕๕๔ พบวา 

ป ๒๕๕๕ คุณภาพน้ํามีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใดมีคุณภาพน้ําอยู



- ๑๙ - 
 

ในเกณฑดี นอกจากนี้ยังพบวา มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชลดลงจาก ป๒๕๕๔ จากรอยละ ๒๖.๙ เหลือ

เพียงรอยละ ๑๕.๔ และมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๙.๓ เปนรอยละ ๔๐.๔ 

ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๓) 

 

 

 

  

 

 

  

  

ภาพ ๓.๓ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

๒. คุณภาพน้ําแมน้ํายม 

แมน้ํายม มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๔ สถานี อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ สถานี 

และจังหวัดพิจิตร จํานวน ๓ สถานี เริ่มตั้งแตบริเวณสะพานแมน้ํายม เทศบาลตําบลบางระกํา อ.บางระกํา 

จ.พิษณุโลก ไปจนถึงสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถานี รวม 

๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๕๖.๒ รองลงมาอยูใน

เกณฑพอใช รอยละ ๒๕.๐ และอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๑๘.๘ (ภาพ ๓.๔) เม่ือเปรียบเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํายมจัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทท่ี ๕ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพ ๓.๔ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ํายม คือ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มีคา

อยูในชวง ๓.๕๖-๔.๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง ๕.๓๐-

๗.๓๖ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการระบายน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลงสูแมน้ํา

ยมโดยไมมีการบําบัดน้ําเสีย ประกอบกับในชวงฤดูแลงแมน้ํายมมีปริมาณน้ํานอย บางชวงแหง แตในฤดูฝนมี

ปริมาณน้ํามากจนทําใหเกิดน้ําทวมลนพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสงผลใหมีการชะลางสิ่งสกปรกท่ี

สะสมในพ้ืนท่ีลงสูแมน้ํายม  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวาบางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํายมของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําแมน้ํายมของป ๒๕๕๔ พบวา 

คุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลดลง เนื่องจากพบวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๐ ในขณะท่ีป ๒๕๕๔ ไมพบวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช (ภาพ ๓.๕) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๕ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

๓. คุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร 

แมน้ําพิจิตร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๕ สถานี อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ตั้งแตบริเวณบาน

เกาะลาว ม.๖ ต.คลองคเชนทร อ.เมือง จ.พิจิตร ไปจนถึงวัดหิรัญญาราม ต.บางคลาน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถานี รวม 

๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๗๕.๐ รองลงมาอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๒๕.๐ (ภาพ ๓.๖) เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลง

น้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําพิจิตรจัดอยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๕ สามารถใชประโยชนจาก

แหลงน้ําเพ่ือการคมนาคม 
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ภาพ ๓.๖ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร คือ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มี

คาอยูในชวง ๑.๒๐-๔.๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง ๕.๔๑-

๙.๘๕ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีชุมชนอาศัยอยูสองฝงแมน้ําหลายชุมชน ทําใหมีการสะสมสิ่งสกปรก

และเกิดการชะลางสิ่งสกปรกในพ้ืนท่ีลงสูแมน้ํา ประกอบกับสภาพของแมน้ําพิจิตรมีลักษณะน้ํานิ่ง ไมไหล 

และตื้นเขิน  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวาบางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) ตะก่ัว (Pb) สารหนู (As) เกินคามาตรฐานฯ  

 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตรของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตรของป ๒๕๕๔ 

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ใดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช นอกจากนี้ยังพบวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพ่ิมข้ึนจากรอย

ละ ๔๕.๐ เปนรอยละ ๗๕.๐ ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๗ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
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๔. คุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง 

แมน้ําวังทอง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๕ สถานี อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก เริ่มตั้งแต

บริเวณบานทามะขาม ม.๘ ต.ไผลอม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก ไปจนถึง บานน้ําตกปอย ม.๑ ต.แกงโสภา 

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถานี รวม 

๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๕๕.๐ รองลงมาอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๓๐.๐ และอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ ๑๕.๐ (ภาพ ๓.๘) เม่ือ

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําวังทอง จัด

อยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๔ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค 

โดยตองทําการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพ ๓.๘ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๔๔-๔.๑๒ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอนสิ่งสกปรกจากพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงสูแมน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวาบางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) แมงกานีส (Mn) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทองของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําแมน้ําวังทองของป ๒๕๕๔ 

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 

เหลือเพียงรอยละ ๑๕.๐ ในขณะท่ี ป ๒๕๕๔ มีรอยละ ๓๕.๐ และมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๓๐.๐ จากเดิมในป ๒๕๕๔ ท่ีมีเพียงรอยละ ๑๕.๐ (ภาพ ๓.๙) 
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ภาพ ๓.๙ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

๕. คุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย  

แมน้ําแควนอยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๔ สถานี เริ่มตั้งแตบาน

แกงคันนา ต.คันโชง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก ไปจนถึง ม.๕ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถานี 

รวม ๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๕๐.๐ อยูในเกณฑ

เสื่อมโทรมและพอใช คิดเปนรอยละ ๒๕.๐ และ ๒๕.๐ ตามลําดับ (ภาพ ๓.๑๐) เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําแควนอยจัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทท่ี ๕ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการคมนาคม 

 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพ ๓.๑๐ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๐๐-๓.๙๒ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอนสิ่งสกปรกจากพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงสูแมน้ํา  
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จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวาบางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอยของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอยของป 

๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไมมีสถานีตรวจวัด

คุณภาพน้ําใดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ยังพบวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพ่ิมข้ึน

จากรอยละ ๒๕.๐ เปนรอยละ ๕๐.๐ ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๑๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๑๑ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

๖. คุณภาพน้ําคลองโคกชาง 

คลองโคกชางอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๒ สถานี คือ บริเวณบาน

คลองโคกชาง ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และบานคลองคูณ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองโคกชางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ สถานี รวม 

๘ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐ (ภาพ ๓.๑๒) เม่ือ

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําวังทอง จัด

อยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๕ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ ๓.๑๒ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองโคกชาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



- ๒๕ - 
 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองโคกชางคือ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) 

มีคาอยูในชวง ๑.๒๔-๑.๔๔ มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง ๙.๘๕-

๒๒.๗๒ มิลลิกรัมตอลิตร คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (FCB) มีคาอยูในชวง ๖๒๐-๑๖,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ 

๑๐๐ มิลลิลิตร และแอมโมเนีย มีคาอยูในชวง ๐.๗๔–๒.๔๙ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากมีการระบายน้ําเสีย

ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองอรัญญิก ซ่ึงเปนชุมชนหนาแนนลงคลองโคกชาง 

ประกอบกับสภาพน้ําในคลองโคกชางมีลักษณะน้ํานิ่งไมคอยไหล มีผักตบชวาหนาแนน จึงสงผลใหคลอง

โคกชางมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา บางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโคกชางของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําคลองโคกชางของป ๒๕๕๔ 

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อม

โทรมมากเพ่ิมข้ึนจาก รอยละ ๘๗.๕ เปนรอยละ ๑๐๐ ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๑๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๑๓ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโคกชาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

๗. คุณภาพน้ําคลองโปรงนก 

คลองโปรงนก อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๔ สถานี เริ่มตั้งแต ม.๗ 

บานโปรงนก ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ไปจนถึงบานไผถํ้า ต.มะตอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถานี 

รวม ๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๘๑.๒ และอยูในเกณฑเสื่อม

โทรม คิดเปนรอยละ ๑๘.๘ (ภาพ ๓.๑๔) เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมของคลองโปรงนก จัดอยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๕ สามารถใชประโยชนจากแหลง

น้ําเพ่ือการคมนาคม 
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 ภาพ ๓.๑๔ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองโปรงนกคือ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) 

มีคาอยูในชวง ๑.๙๒-๓.๔๔ มิลลิกรัมตอลิตร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง 

๔.๖๕-๑๑.๙๔ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลงสูคลอง

โปรงนก ประกอบกับสภาพน้ําในคลองโปรงนกมีลักษณะน้ํานิ่ง ไมไหล จึงเกิดการสะสมสิ่งสกปรกในแหลงน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา บางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโปรงนกของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําคลองโปรงนกของป ๒๕๕๔ 

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อม

โทรมมากเพ่ิมข้ึนจาก รอยละ ๖๘.๘ เปนรอยละ ๘๑.๒ ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๑๕) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพ ๓.๑๕ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
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๘. คุณภาพน้ําคลองตรอน 

คลองตรอนอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด ๕ สถานี เริ่มตั้งแต ต.บานแกง 

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ไปจนถึง บานเขาสัก ม.๑๐ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถานี รวม 

๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากและเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๕๐.๖ 

และ รอยละ ๓๘.๑ ตามลําดับ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชเพียงรอยละ ๑๑.๓ (ภาพ ๓.๑๖) เม่ือ

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของคลองตรอน จัด

อยูในแหลงน้ําประเภทท่ี ๔ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค 

โดยตองทําการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓.๑๖ กราฟแสดงผลคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

พารามิเตอรสําคัญท่ีบงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองตรอน คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 

มีคาอยูในชวง ๒.๖๔-๕.๒๔ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอนสิ่งสกปรกจากพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงแหลงน้ํา ประกอบกับน้ําไหลชา มีสภาพคอนขางนิ่ง จึงเกิดการสะสมสิ่ง

สกปรกในแหลงน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา บางจุด

ตรวจวัด มีแคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) เกินคามาตรฐานฯ  

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองตรอนของป ๒๕๕๕ กับคุณภาพน้ําคลองตรอนของป ๒๕๕๔ 

พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑพอใช 

เม่ือป ๒๕๕๔ เปลี่ยนไปอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ ๗๕.๐ ในป ๒๕๕๕ (ภาพ ๓.๑๗)   
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ภาพ ๓.๑๗ กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 

 

การตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช 

จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารกําจัดศัตรูพืช (TOTAL ORGANOCHLORINE 

PESTICIDES) ในแมน้ํานาน แมน้ํายม และ คลองโปรงนก จํานวน ๕ สถานี ไดแก สถานี NA๐๒ สะพาน 

ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร สถานี NA๑๔ จุดสูบน้ําการประปาทาวังผา ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา 

จ.นาน สถานี YO๐๒ วัดทาบัวทอง ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร สถานี PNC๐๒ สะพานคลองโปรงนก 

ม.๕ ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และสถานี PNC๐๔ สะพานไผถํ้า บานไผถํ้า ต.มะตอง 

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พบวาท้ัง ๕ สถานี มีปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําผิวดิน 

 

ผลการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนโลหะหนักในแมน้ํานาน แมน้ํายมตอนลาง แมน้ําพิจิตร 

แมน้ําแควนอย แมน้ําวังทอง คลองโปรงนก คลองโคกชาง และคลองตรอน จํานวน ๙ พารามิเตอร ไดแก 

แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู 

(As) และ ปรอท(Hg) พบวามีบางจุดตรวจวัด พบแคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) ตะก่ัว (Pb) สารหนู (As) 

เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน รายละเอียดแสดงดังตาราง ๓.๒ 
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ตาราง ๓.๒ สถานีเก็บตัวอยางน้ําท่ีพบโลหะหนักเกินมาตรฐานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โลหะหนัก 

ท่ีเกินมาตรฐานฯ 
จุดท่ีตรวจพบเกินมาตรฐานฯฯ 

แคดเมียม แมน้ํานาน ไดแก สถานี NA๐๓๔ NA๐๕๔ NA๐๖๓ NA๐๗๒ NAO๘๒ NA๐๙๒ 

NA๑๐๒ NA๑๒๓, ๔ และ NA๑๔๓ 

แมน้ํายม ไดแก สถานี YO๐๑๔ YO๐๒๑ YO๐๓๒ และ YO๐๔๑, ๓ 

แมน้ําพิจิตร ไดแก สถานี PJ๐๑๒ PJ๐๒๑, ๔ PJ๐๓๓ และ PJ๐๕๑, ๔  

แมน้ําวังทอง ไดแก สถานี WT๐๓๒ WT๐๔๑, ๓ และ WT๐๕๒ 

แมน้ําแควนอย ไดแก สถานี KW๐๑๒ KW๐๒๑, ๓, ๔ KW๐๓๑, ๒, ๓ และ KW๐๔๓ 

คลองตรอน ไดแก สถานี TRC๐๒๔ TRC๐๓๒ TRC๐๔๓ และ TRC๐๕๔ 

คลองโปรงนก ไดแก สถานี PNC๐๑๓ PNC๐๒๑, ๓ PNC๐๓๑, ๒ และ PNC๐๔๒, ๓ 

คลองโคกชาง ไดแก สถานี KC๐๑๒, ๔ และ KC๐๒๑, ๓, ๔ 

แมงกานีส แมน้ําพิจิตร ไดแก สถานี PJ๐๔๑  

แมน้ําวังทอง ไดแก สถานี WT๐๑๓  

สารหนู แมน้ําพิจิตร ไดแก สถานี PJ๐๔๑ และ PJ๐๕๑  

ตะก่ัว แมน้ํานาน ไดแก สถานี NA๐๕๔ NA๐๗๒ NAO๘๑ NA๑๒๔ และ NA๑๔๑ 

แมน้ํายม ไดแก สถานี YO๐๓๒ 

แมน้ําพิจิตร ไดแก สถานี PJ๐๔๑ และ PJ๐๕๔  

แมน้ําแควนอย ไดแก สถานี KW๐๑๒ KW๐๒๑, ๓  

แมน้ําวังทอง ไดแก สถานี WT๐๓๒  

คลองตรอน ไดแก สถานี TRC๐๒๔ และ TRC๐๕๔ 

คลองโคกชาง ไดแก สถานี KC๐๑๔ และ KC๐๒๔ 

หมายเหตุ  
๑ = ครั้งท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  
๒ = ครั้งท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕   
๓ = ครั้งท่ี ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔ = ครั้งท่ี ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ภาพ ๓.๑๘ แสดงผลคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การจัดการขยะมูลฝอย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดรวบรวมขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย

ขององคปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนาน อุตรดิตถ 

พิษณุโลก และพิจิตร ภายใตโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน และประสานขอมูลกับกรมควบคุมมลพิษ 

ท่ีไดสํารวจไวในป พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปไดดังนี้ 

๑. ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 

จากขอมูลป ๒๕๕๓ ของกรมควบคุมมลพิษ และการติดตามสถานการณปริมาณและอัตราการผลิต

ขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ซ่ึงประกอบดวย 

จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร ภายใตโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน พบวา ปริมาณขยะ

มูลฝอยที่เกิดขึ้น ประมาณ ๑,๒๙๓ ตัน/วัน โดยเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จํานวน 

๘๙ แหง รวมประมาณ ๕๑๗ ตัน/วัน และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน ๒๙๒ แหง รวมประมาณ ๗๗๖ ตัน/วัน 

โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๔๕๗ ตัน/วัน 

จังหวัดพิจิตร จํานวน ๓๑๖ ตัน/วัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๒๗๓ ตัน/วัน และจังหวัดนาน จํานวน ๒๔๗ 

ตัน/วัน โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน มีอัตราการการผลิตขยะมูลฝอย ในระดับเทศบาล เฉลี่ย ๑.๐๓ กก./คน/วัน 

พ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับเทศบาล เฉลี่ย ๐.๗๑ กก./คน/วัน พ้ืนท่ีจังหวัด

พิษณุโลก มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับเทศบาล เฉลี่ย ๐.๘๔ กก./คน/วัน และพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร มี

อัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับเทศบาล เฉลี่ย ๐.๕๖ กก./คน/วัน  

  

ภาพ ๓.๑๙ แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

 

เทศบาล 

อบต. 
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ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดดําเนินการสํารวจ 

องคประกอบขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเปาหมาย จํานวน ๑๗ แหง โดยแบงออกเปน ๕ กลุม คือ ขยะ

อินทรีย/ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล/ขายได ถุงพลาสติก ขยะอันตราย/ขยะติดเชื้อ และขยะท่ัวไป สําหรับ

องคประกอบขยะมูลฝอยนั้น พบวา สวนใหญเปนขยะอินทรีย รองลงมาเปนขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติก 

ขยะท่ัวไปและขยะอันตราย/ขยะติดเชื้อ ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง ๓.๓ 

ตาราง ๓.๓ องคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ จํานวน ๑๗ แหง  

เทศบาล 

ปริมาณ

ขยะ 

(ตัน/วัน) 

องคประกอบขยะมูลฝอย (รอยละ) 

ขยะ 

อินทรีย 

ขยะ 

รีไซเคิล 

ถุง 

พลาสติก 

ขยะ 

อันตราย 

ขยะ 

ท่ัวไป 

จังหวัดพิษณุโลก 

เทศบาลนครพิษณุโลก ๙๑ ๕๑ ๑๖.๓๗ ๒๐.๕๗ ๑๒.๐๖ 

เทศบาลตําบลบางระกํา ๓.๓ ๕๗.๕๒ ๒๓.๕๔ - ๑๘.๙๔ 

เทศบาลตําบลวังทอง ๒.๘ ๖๔.๒๙ ๒๑.๔๓ - - ๑๔.๒๙ 

จังหวัดพิจิตร 

เทศบาลเมืองบางมูลนาก ๑๒ ๔๘.๕๓ ๑๒.๐๙ ๒๒.๘๒ ๑.๔๑ ๑๔.๖๑ 

เทศบาลตําบลโพทะเล ๑.๕ ๔๑.๑๘ ๒๙.๔๑ - ๗.๘๔ ๒๑.๕๗ 

เทศบาลตําบลเขาทราย ๑.๕ ๓๘.๖ ๔๕.๐๓ - ๓.๕๑ ๑๒.๘๗ 

เทศบาลตําบลสามงาม ๖ ๕๒ ๔๐ - ๒ ๖ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ๓๑.๕๔ ๖๗.๐๑ ๘.๒๙ ๘.๗๐ ๓ ๑๓ 

เทศบาลตําบลหัวดง ๒ ๔๖.๕๕ ๑๙.๘๓ ๑๗.๒๔ ๑.๗๒ ๑๔.๖๖ 

เทศบาลตําบลผาจุก ๓.๒๑ ๕๑.๗๒ ๒๐.๖๙ ๑๓.๗๙ ๐.๑ ๑๓.๗๐ 

จังหวัดนาน 

เทศบาลเมืองนาน ๒๒.๔๑ ๖๔ ๓๐ - ๓ ๓ 

เทศบาลตําบลทุงชาง ๒.๘ ๕๒.๖๑ ๑๗.๘๙ ๘.๒๓ ๙.๙๔ ๑๑.๓๓ 

เทศบาลตําบลเชียงกลาง ๐.๙ ๓๖.๔๘ ๑๙.๐๑ ๑๗.๔๖ ๒.๙๗ ๒๔.๒๘ 

เทศบาลตําบลปว ๖ ๕๕.๕๑ ๑๖.๖๗ ๑๔.๔๐ ๔.๒ ๙.๒๓ 

เทศบาลตําบลทาวังผา ๓ ๖๒.๗๖ ๓๓.๕๘ - ๐.๓๖ ๓.๓ 

เทศบาลตําบลนานอย ๒.๖ ๓๘.๙๔ ๕๐.๙๔ - ๓.๒๑ ๖.๙๑ 

เทศบาลตําบลดูใต ๖.๒๔ ๔๔ ๓๖ - ๓ ๑๗ 

หมายเหตุ : ขอมูลป ๒๕๕๕ โครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
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๒. ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

การดําเนินงานเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเปนภาระหนึ่งของทองถ่ินท่ีใหบริการแกประชาชน

เพ่ือแกไขปญหาการตกคางของขยะมูลฝอยในชุมชน ซ่ึงท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับ

เทศบาลฯ สามารถใหบริการเก็บขนมูลฝอยไดประมาณรอยละ ๘๐-๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลท้ังหมด จํานวน ๘๙ แหง มีการบริการเก็บ

รวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเอง สําหรับการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตําบล บางสวนมีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงสามารถใหบริการไดประมาณรอยละ ๖๐-๙๐ ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี บางสวนมีการจัดจางเอกชนดําเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนสงขยะ

มูลฝอย แตสวนใหญยังไมมีการดําเนินการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยแตอยางใด 

๓. การกําจัดขยะมูลฝอย 

การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด จํานวน ๑๑๔ แหง คิดเปนรอยละ ๒๙.๙๒ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท้ังหมดจาก ๓๘๑ แหง (ไมนับรวมองคการบริหารสวนจังหวัด) โดยมีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยดังนี้ 

๑) การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) มีสถานท่ีกําจัด จํานวน ๑ แหง คือ เทศบาล

นครพิษณุโลก โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมดวย จํานวน ๕ แหง  

๒) การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยมีสถานท่ีฝงกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล จํานวน ๔ แหง ไดแก เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ แหง นี้ มี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมดวย จํานวน ๓๔ แหง 

๓) การฝงกลบขยะมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) จํานวน ๑ แหง ไดแก เทศบาล

ตําบลทาวังผา ซ่ึงเทศบาลตําบลทาวังผาไดดําเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการกอสรางและกูเงิน

จากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาดําเนินการกอสรางศูนยจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รูปแบบระบบการกําจัด

มูลฝอยครบวงจรคือ การเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยท้ังหมด แลวนํามาจัดการท่ีศูนยจัดการสิ่งแวดลอม หรือ 

Zero Waste 

๔) การกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการเทกองบนพ้ืนแลวเผา ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีพ้ืนท่ี

ของตนเองท้ังท่ีเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ ท่ีสาธารณประโยชนและท่ีดินเอกชน โดยมีจํานวน ๓๖ แหง (สวนใหญ

เปนองคการบริหารสวนตําบล)  

๕) การกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงในหลุม ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีพ้ืนท่ีของตนเองท้ังท่ี

เปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ ท่ีสาธารณประโยชนและท่ีดินเอกชน โดยมีจํานวน ๒๕ แหง (สวนใหญเปนองคการ

บริหารสวนตําบล)  
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๖) การกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการไถกลบเปนครั้งคราว ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีพ้ืนท่ี

ของตนเองท้ังท่ีเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ ท่ีสาธารณะประโยชนและท่ีดินเอกชน โดยมีจํานวน ๘ แหง  

๗) การกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีแบบผสมผสาน จํานวน ๑ แหง คือ เทศบาลตําบลเชียงกลาง 

จากวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขางตน จะเห็นไดวา มีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ

อยู ๓ วิธี คือ การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การฝงกลบขยะมูลฝอยเชิงวิศวกรรม 

(Engineered Landfill) และการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) นอกนั้นเปนวิธีการ

กําจัดท่ีไมถูกหลักวิชาการ 

๔. แนวทางในการเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

๔.๑ พ้ืนท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม (มีระบบ) 

 ดานเทคโนโลยี 

 การดําเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีมีระบบกําจัดขยะนั้น พบวา พ้ืนท่ีของ

ระบบบางพ้ืนท่ีมีจํากัด แตรองรับปริมาณขยะจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหระบบสามารถรองรับการกําจัดขยะ

ไดนานมากข้ึน จึงควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะโดยการลดการเกิดขยะท่ีตนทาง การนําเอา

ขยะกลับมาใชประโยชนใหมากข้ึน รวมท้ังการเสริมเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการจัดการขยะ ณ พ้ืนท่ี

โครงการ เชน การเพ่ิมระบบการคัดแยกขยะกลับมาใชประโยชนกอนการฝงกลบ ตลอดจนการใหหนวยงาน

ท่ีนําขยะมากําจัดรวมดวยดําเนินการคัดแยกขยะกอนนํามาฝงกลบ หรือการพิจารณาเทคโนโลยีการจัดการ

ขยะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีมาใชในโอกาสตอไป นอกจากนั้น ในสวนของบอติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ําใตดินของแตละพ้ืนท่ี ควรมีการดูแล บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี หรือควรปรับปรุงใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ 

ดานงบประมาณ 

เม่ือพิจารณางบประมาณในการจัดการขยะของเทศบาล พบวา ยังมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม

ในการเก็บขนขยะจากครัวเรือนไดไมครบท้ังหมด (พิจารณาจากสัดสวนจํานวนครัวเรือนกับอัตราคาบริการ) 

ดังนั้น จึงควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บใหท่ัวถึงและตอเนื่องมากยิ่งข้ึน และเม่ือพิจารณากับ

งบประมาณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขยะยังไมเพียงพอ แตท้ังนี้ เทศบาลสามารถลดคาใชจายในการเก็บขนลง

ไดบางสวน หากมีการดําเนินงานในการลดและคัดแยกขยะกลับมาใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง เพราะถาพิจารณาสัดสวนปริมาณขยะท่ีตองกําจัดแลวมีประมาณรอยละ ๔๐–๖๐ ของขยะท่ีตอง

กําจัดในปจจุบัน สวนคาธรรมเนียมในการกําจัดของหนวยงานท่ีนําขยะมากําจัดรวมนั้น ถาหากเทศบาล

นํามาใชในการบริหารจัดการระบบเพียงอยางเดียวนั้นนาจะเพียงพอ แตท้ังนี้ ข้ึนอยู กับระเบียบการ

บริหารงานราชการและนโยบายของผูบริหารวาจะพิจารณาดําเนินการอยางไร   
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ดานบุคลากร 

เนื่องจากขอจํากัดดานสัดสวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล จึงไมสามารถท่ีจะเพ่ิม

จํานวนบุคลากรไดมากกวาท่ีมีอยูในปจจุบันไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น เทศบาลจึงควรพิจารณาในดานการ

เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในการจัดการขยะเปนสําคัญ ประกอบกับการดําเนินงานตามนโยบายท่ีให

ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเขมขน คาดวาจะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดการขยะของ

เทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถชวยลดคาใชจายในการ

จัดการขยะของเทศบาลลงไดอีกทางหนึ่งดวย ท้ังนี้ในอนาคต เทศบาลควรดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ

อัตรากําลังตามผลการศึกษาในการจัดการระบบตอไป หรือสามารถประสานการดําเนินงานรวมกันระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวมกันจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดเชนเดียวกัน 

ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 

สําหรับประสิทธิภาพในการบริหารระบบ หากเทศบาลดําเนินการประชาสัมพันธและสงเสริม

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะอยางเขมขนจากท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันนี้อยางตอเนื่อง 

โดยอาศัยรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตและขนบธรรมเนียมของชุมชนเขามาเปนองคประกอบหลัก คาดวา จะ

สามารถพัฒนาเปนตนแบบการจัดการขยะโดยชุมชนอีกแหงหนึ่ง และทายท่ีสุดแลวอาจสงผลตอการ

ดําเนินงานการจัดการขยะเหลือศูนยตอไปไดในอนาคต 

ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

การดําเนินงานดานการจัดการขยะของเทศบาลนั้น จําเปนตองมีกรอบนโยบายการดําเนินงาน

ท่ีชัดเจน เพียงแตเทศบาลตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ของทองถ่ินอยางไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยรวม หรือแยกกําจัดขยะมูลฝอย (ไมมีระบบ) 

ดานเทคโนโลยี 

การดําเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีไมมีระบบกําจัดขยะนั้น พบวา เทศบาล

บางสวนดําเนินการจัดการขยะในข้ันสุดทายยังไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ประกอบกับขอจํากัดในการหา

พ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น เทศบาลจึงควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะโดยการลดการเกิด

ขยะท่ีตนทาง การนําเอาขยะกลับมาใชประโยชนใหมากข้ึน รวมท้ังการเสริมเทคโนโลยีอยางงายเขามา

สนับสนุนการจัดการขยะในชุมชนกอนนํามากําจัด เชน การนําขยะกลับมาทําเปนพลังงาน การทําปุย 

เปนตน หรือการพิจารณาเทคโนโลยีการจัดการขยะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีมาใชในโอกาสตอไป 
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ดานงบประมาณ 

เม่ือพิจารณางบประมาณในการจัดการขยะของเทศบาล พบวา ยังมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม

ในการเก็บขนขยะจากครัวเรือนไดไมครบท้ังหมด (พิจารณาจากสัดสวนจํานวนครัวเรือนกับอัตราคาบริการ) 

ดังนั้น จึงควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บใหท่ัวถึงและตอเนื่องมากยิ่งข้ึน และเม่ือพิจารณากับ

งบประมาณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขยะยังไมเพียงพอ แตท้ังนี้ เทศบาลสามารถลดคาใชจายในการเก็บขนลง

ไดบางสวน หากมีการดําเนินงานในการลดและคัดแยกขยะกลับมาใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง เพราะถาพิจารณาสัดสวนปริมาณขยะท่ีตองกําจัดแลวมีประมาณรอยละ ๔๐-๖๐ ของขยะท่ีตองกําจัด

ในปจจุบัน รวมท้ังเปนการลดคาใชจายในการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดรวมกับพ้ืนท่ีท่ีเปนศูนยกําจัดอีกดวย   

ดานบุคลากร 

เนื่องจากขอจํากัดดานสัดสวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล จึงไมสามารถท่ีจะเพ่ิม

จํานวนบุคลากรไดมากกวาท่ีมีอยูในปจจุบันไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น เทศบาลจึงควรพิจารณาในดานการ

เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในการจัดการขยะเปนสําคัญ ประกอบกับการดําเนินงานตามนโยบายท่ีให

ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเขมขน คาดวาจะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในการจัดการขยะของ

เทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถชวยลดคาใชจายในการ

จัดการขยะของเทศบาลลงไดอีกทางหนึ่ง หรือสามารถประสานการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการรวมกันจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดเชนเดียวกัน 

ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 

ปจจุบัน เทศบาลตาง ๆ ไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธและสงเสริมใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการขยะอยูแลว เพียงแตยังขาดความตอเนื่องจริงจัง ซ่ึงหากเทศบาลดําเนินการ

ประชาสัมพันธและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะอยางเขมขนจากท่ีดําเนินการอยู

ในปจจุบันนี้อยางตอเนื่อง โดยอาศัยรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตและขนบธรรมเนียมของชุมชนเขามาเปน

องคประกอบหลัก คาดวา จะสามารถพัฒนาเปนตนแบบการจัดการขยะโดยชุมชนอีกแหงหนึ่ง และทายท่ีสุด

แลวอาจสงผลตอการดําเนินงานการจัดการขยะเหลือศูนยตอไปไดในอนาคต 

ดานการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 

การดําเนินงานดานการจัดการขยะของเทศบาลนั้น จําเปนตองมีกรอบนโยบายการดําเนินงาน

ท่ีชัดเจน เพียงแตเทศบาลตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ของทองถ่ินอยางไร นอกจากนั้น ควรดําเนินการตามนโยบาย ในการจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการจัดการ

ขยะมูลฝอยในปจจุบันและอนาคตดวย 



- ๓๗ - 
 

การจัดการน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๔๐–๒๕๔๔ และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๑๕.๐๓๒ ลานบาท ตั้งอยู ณ ชุมชน

พวงพะยอม ถนนผากอง ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร : X ๖๔๙๕๙๔ 

Y ๑๗๙๔๓๕๐  

ระบบรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองนานเปนระบบทอระบายรวม (Combined sewer) มี

ความยาวของระบบทอท้ังหมดประมาณ ๓๑,๐๐๐ เมตร จํานวนบอดักน้ําเสียท้ังหมด ๑๖ แหง จํานวน

สถานีสูบน้ําเสีย ๖ แหง และเทศบาลเมืองนานกอสรางเพ่ิมเติมอีก ๑ แหง รวมเปน ๗ แหง มีพ้ืนท่ีใหบริการ

ประมาณ ๕ ตารางกิโลเมตเปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) จํานวน ๒ บอ ไดแก บอ Facultative 

Pond ลึก ๕.๑๗ เมตร พ้ืนท่ี ๕๘,๘๔๙ ตร.ม. ขนาดความจุ ๓๓๙,๒๘๑ ลบ.ม. และบอ Maturation Pond 

ลึก ๓.๘๕ เมตร พ้ืนท่ี ๕๘,๘๔๕ ตร.ม. ขนาดความจุ ๒๑๙,๑๖๑ ลบ.ม. เริ่มเดินระบบ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

สามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ ๘,๒๕๙ ลบ.ม./วัน  

ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนการออกแบบเพ่ือรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองนาน ซ่ึงทํา

การรวบรวมน้ําเสียโดยระบบทอระบายรวม (Combined sewer) ปจจุบันทอรวบรวมน้ําเสียอยูในเกณฑ

ใชงานไดรอยละ ๙๕ และมีสวนท่ีชํารุดเสียหายตองซอมแซมประมาณรอยละ ๑๐ อุปกรณเครื่องจักรสําคัญ

อยูในเกณฑใชงานไดรอยละ ๙๕ 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนานออกแบบกอสรางเปนระบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) เริ่ม

เดินระบบตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียในระบบ ซ่ึงไดดําเนินการเก็บ

ตัวอยางน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคท่ี ๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เดือนมีนาคม ไมมีน้ําออกจากระบบ

เนื่องจากมีน้ําเขาระบบนอยมากเพราะระบบรวบรวมไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม ครั้งท่ี ๒ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบวาคุณภาพน้ําท้ิง อยูในเกณฑคามาตรฐานน้ําท้ิง น้ําเสียเขาระบบมีคาความสกปรก 

(BOD) ประมาณ ๙๑ mg/l สําหรับน้ําท้ิงออกจากระบบมีคาความสกปรก (BOD) ๗.๙๕ mg/l ซ่ึงผานเกณฑ

มาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารประเภท ก และคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

เนื่องจากการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบรวมมีปญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือท่ีดินและปญหา

การตอตานของประชาชนในบริเวณท่ีจะกอสราง ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาขางตน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

จึงเลือกแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบกลุมอาคาร และจัดทําโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุม

อาคารข้ึน ซ่ึงเปนการแบงกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือบําบัดน้ําเสียตามตําแหนงปลายทอท่ีรวบรวมและระบายน้ําเสียลงสู

แหลงน้ํา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเงิน ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท  

ท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ มีจํานวน ๒ จุด โดยจุดท่ี ๑ ตั้งอยูบริเวณ

สวนสาธารณะริมแมน้ํานานหลังลานพระบรมรูปรัชการที่ ๕ และจุดที่ ๒ ตั้งอยูบริเวณสวนสาธารณะ

เกษมราษฎร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ ซ่ึงท้ัง ๒ จุดอยูหางกันประมาณ ๓๐๐ เมตร เปนระบบ

ถังบําบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) เปนถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 

๘๐ ลบ.ม. ตอวัน พ้ืนท่ีกอสรางท่ี ๒ บริเวณไดรับการออกแบบใหฝงถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ๒ ถัง ฝงอยู

ใตดิน (จุดละ ๒ ถัง) สามารถรองรับน้ําเสียเต็มศักยภาพของระบบได ๑๖๐ ลบ.ม./วัน/จุด รวมท้ังสิ้น

ประมาณ ๓๒๐ ลบ.ม. ตอวัน 

การรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง ๒ จุดนั้น เปนการใชระบบทอรวบรวมและระบายน้ํา

เดิมท่ีมีอยู ซ่ึงเปนระบบทอรวม (Combine System) จากการคาดการณปริมาณน้ําเสียท่ีคาดวาจะเขาสู

ระบบบําบัดน้ําเสียท้ัง ๒ จุด โดยแบงเปน 

๑) บริเวณสวนสาธารณะริมแมน้ํานานหลังลานพระบรมรูปรัชการท่ี ๕ มีประชากรประมาณ ๗๘๐ คน 

ปริมาณน้ําเสียประมาณ ๑๕๖ ลบ.ม. และ 

๒) บริเวณสวนสาธารณะเกษมราษฎร มีประชากรประมาณ ๖๙๐ คน ปริมาณน้ําเสียประมาณ 

๑๓๘ ลบ.ม.  

รวมเปนปริมาณน้ําเสียประมาณ ๒๙๔ ลบ.ม. ซ่ึงคิดเปนปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 

ประมาณรอยละ ๒.๔๕ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดน้ําทวมและระบบไดรับความเสียหายท้ัง ๒ จุด ไมสามารถดําเนินการระบบได 

ซ่ึงเทศบาลเมืองอุตรดิตถไดทําการสํารวจและประมาณการคาซอมแซมระบบรวบรวมเปนคาดําเนินการ

ท้ังสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในสวนของการฟนฟูน้ําทวม

ตอจังหวัดอุตรดิตถแลว แตไมไดรับการสนับสนุน และเทศบาลเมืองอุตรดิตถโดยสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ

ไมอนุมัติใหใชงบประมาณของเทศบาลมาดําเนินการเอง สงผลใหระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถดําเนินการได

จนถึงปจจุบัน 
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ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ดําเนินการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ ซ่ึง

ดําเนินการศึกษาออกแบบโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยใชงบประมาณจากงบพัฒนาเมืองหลัก 

เพ่ือรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลฝงตะวันออกของแมน้ํานานและพ้ืนท่ีใกลเคียงรอบนอกเขต

เทศบาล มีการดําเนินงานตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปจจุบัน ใชวงเงินงบประมาณในการกอสรางท้ังหมด

เปนเงิน ๖๒๖.๐๓๕ ลานบาท 

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนหนองอีเฒา หมูท่ี ๖ 

ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร : X ๖๔๙๕๙๔ Y ๑๗๙๔๓๕๐  

ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนระบบทอระบายรวม (Combined sewer) โดยมีความยาวของระบบทอ

ท้ังหมดประมาณ ๒๖ ,๕๖๓ เมตร จํ านวนสถานีสูบน้ํ า เสี ย  ๖ แห ง  จํ านวนอาคารดักน้ํ า เสี ย  

๘ แหง มีพ้ืนท่ีใหบริการประมาณ ๕๙.๕ ตารางกิโลเมตร และระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบบอผึ่ง 

(Stabilization Pond) สามารถรองรับน้ําเสียไดประมาณ ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน  

ปจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลกยังไมสามารถดําเนินการระบบเพ่ือรวบรวมและบําบัดน้ําเสียได 

เนื่องจากการทดสอบระบบพบวา เกิดปญหาการรั่วไหลของน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียในสวนท่ีกรม

โยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบดําเนินการกอสราง ดังนั้น กรมโยธาและผังเมืองจึงไดดําเนินการซอมแซม

ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย โดยการใชเงินจากคาประกันผลงานการกอสรางและงบประมาณจากสวนอ่ืน ของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปจจุบันอยูระหวางการหาผูรับจางซอมแซมปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัด

น้ําเสีย แตยังประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณ จึงยังไมสามารถสงมอบใหเทศบาลนครพิษณุโลกบริหาร

จัดการตอไปได 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

เทศบาลตําบลบางระกําไดดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจการ

ปกครอง โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด หมวดงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้ังสิ้น ๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคารใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระบบบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร เทศบาลตําบลบางระกํา ตั้งอยูในเขตเทศบาล ท้ัง ๒ จุด คือ 

๑) บริเวณจุดรับน้ําเสียบริเวณชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ ชุมชนแสวงสุข และ 

๒) บริเวณจุดรับน้ําเสียบริเวณชุมชนศรีสุนทร 
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การรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง ๒ จุดนั้น ใชระบบทอรวบรวมและระบายน้ําเดิม 

ซ่ึงเปนระบบทอรวม (Combine System) จากการคาดการณปริมาณน้ําเสียที่คาดวาจะเขาสูระบบบําบัด

น้ําเสียท้ัง ๒ จุด 

๑) บริเวณจุดรับน้ําเสียบริเวณชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ ชุมชนแสวงสุข มีประชากรประมาณ 

๑,๑๕๐ คน ปริมาณน้ําเสียประมาณ ๑๘๔ ลบ.ม. และ 

๒) บริเวณจุดรับน้ําเสียบริเวณชุมชนศรีสุนทร มีประชากรประมาณ ๕๕๐ คน ปริมาณน้ําเสีย

ประมาณ ๘๘ ลบ.ม. รวมเปนน้ําเสียประมาณ ๒๗๒ ลบ.ม. คิดเปนปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 

ประมาณรอยละ ๓๔  

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร เทศบาลตําบลบางระกํา เลือกใชระบบถังบําบัดแบบเกรอะ-

กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) โดยเปนรูปแบบถังสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถ

รองรับการบําบัดน้ําเสียไดประมาณ ๘๐ ลบ.บ. จํานวน ๓ ถัง ในจํานวน ๒ จุด เปดดําเนินการระบบเม่ือ

เดือนกันยายน ๒๕๕๒ สามารถบําบัดน้ําเสียได ๒๔๐ ลบ.ม./วัน แตปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบเฉลี่ย 

๒๒๘ ลบ.ม./วัน (จุดท่ี ๑ ประมาณ ๑๕๒ ลบ.ม./วัน และจุดท่ี ๒ ประมาณ ๗๒ ลบ.ม./วัน) คิดเปนรอยละ 

๙๕ ของปริมาณน้ําเสียท่ีสามารถรองรับได  

จากการเก็บตัวอยางน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคมและเดือน

มิถุนายน มีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงออกจากระบบ ดังนี้  

จุดท่ี ๑ (ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ และชุมชนแสวงสุข) พบวา มีคาบีโอดี (BOD) เกินเกณฑมาตรฐาน

น้ําท้ิง ในครั้งท่ี ๑ สวนครั้งท่ี ๒ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แตมีขอสังเกตคือพบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย

และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย คอนขางสูง  

จุดท่ี ๒ (ชุมชนศรีสุนทร) จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงจํานวน ๒ ครั้ง พบวา มีคาบีโอดี (BOD) 

เกินเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง ท้ัง ๒ ครั้ง มีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย คอนขางสูง  

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

เทศบาลตําบลวังทอง เริ่มดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถายโอน ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ รวมวงเงินท้ังสิ้น ๑,๕๐๙,๐๐๐ บาท 

เทศบาลตําบลวังทองดําเนินการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียซ่ึงเปนระบบทอรวบรวม

และระบายน้ําเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงเปนระบบทอรวม (Combine System) จากการคาดการณปริมาณน้ําเสียท่ีคาด

วาจะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย จากประชากรในพ้ืนท่ีประมาณ ๕๓๐ คน มีปริมาณน้ําเสียประมาณ ๘๕ 

ลูกบาศกเมตร ซ่ึงคิดเปนปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลรอยละ ๙.๔๒ 
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ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลวังทอง ตั้งอยูบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ ตําบลวังทอง อําเภอ

วังทอง มีพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย ๐.๕ ตารางกิโลเมตร เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 

เทศบาลตําบลวังทอง เลือกใชระบบถังบําบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) 

โดยเปนรูปแบบถังสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซ่ึงปรับปรุงและปรับใชจากตนแบบระบบบําบัดน้ําเสียของกรม

ควบคุมมลพิษ ท้ังนี้ ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดถังเติมอากาศท่ีเทศบาลกอสราง มีขนาดของถังบําบัดท่ีสามารถ

รองรับการบําบัดน้ําเสียไดประมาณ ๘๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ ถัง เปดดําเนินการระบบเม่ือเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๒  

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลตําบลวังทองยังคงมีปญหาการเดินระบบ เนื่องจาก

เกิดการเสียหายของระบบไฟฟาและอุปกรณเครื่องเติมอากาศบอยครั้ง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด แตมีการตรวจสอบสภาพการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ๓ ครั้ง/ป  

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

เทศบาลเมืองพิจิตร มีพ้ืนท่ีบริการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี 

๑๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวารอยละ ๗๐ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 

จํานวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณจากโครงการถายโอนภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ๔๙๔,๐๐๐ บาท โดยไดสงมอบใหเทศบาลเมืองพิจิตรเปนผูรับผิดชอบ

และดูแลบํารุงรักษาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา  

ระบบบําบัดน้ําเสียตั้งอยูนอกเขตเทศบาลไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร หรือหาง

จากสํานักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตรประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งอยูท่ีถนนเลี่ยงเมือง ตําบลคลองคะเชนทร 

อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พ้ืนท่ีขนาดประมาณ ๔๓ ไร ๑ งาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการของระบบบําบัดน้ําเสีย 

๑๐.๐ ตารางกิโลเมตร และระบบทอรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๐.๐ ตารางกิโลเมตร (รอยละ ๘๓.๓๓ 

ของพ้ืนท่ีเทศบาล) ทอรวบรวมน้ําเสียเปนระบบทอรวม (Combined System) สวนระบบบําบัดน้ําเสีย

ออกแบบระบบบําบัดเปนแบบ Facultative aerated lagoon 

ลักษณะงานกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองพิจิตร ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองพิจิตรสามารถรับน้ําเสียไดตอวันถึง ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. (แตปจจุบันมีน้ําเขา

ระบบเพียง ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน) มีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียจํานวน ๒ แหง  

ระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบ Facultative aerated lagoon สามารถบําบัดน้ําเสียไดประมาณ 

๑๒,๐๐๐ ลบ.เมตร/วัน ระบบการทํางานสวนใหญจะเปนการทํางานภายใตการควบคุมของระบบ

คอมพิวเตอร โดยมีโปรแกรม Macro view ซึ่งจะควบคุมการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตการประมวลผลปริมาณ

น้ําเสียท่ีผานเขาสูระบบ วัดคาอุณหภูมิของน้ําเสีย วัดอัตราการไหลของน้ําเสีย ตรวจสอบการทํางานของ

เครื่องเติมอากาศ คํานวณคากระแสไฟท่ีใชในการบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบ

ยืนยันคุณภาพน้ําเสียดวยเจาหนาท่ีอีกข้ันหนึ่ง 
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สถานีบําบัดน้ําเสียประกอบดวย อาคารสํานักงานพรอมอุปกรณ หองคอมพิวเตอร สําหรับควบคุม

การทํางานของระบบ ระบบน้ําบาดาล ระบบตรวจวัดปริมาณน้ําท่ีเขาสถานีบําบัดมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด

ระบบอินฟาเรด สําหรับตรวจวัดน้ําเสียท่ีเขาสูระบบ 

- บอผึ่ง หรือบอตากน้ําเสีย (บอก่ึงหมัก F) ขนาดบรรจุ ๙๘,๕๐๐ ลบ.ม./วัน ความลึกน้ํา ๓ เมตร 

พ้ืนท่ีบอ ๓๗,๐๐๐ ตร.ม. 

- บอเติมอากาศ ขนาดความจุน้ําเสีย ๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย โดยในบอนี้จะ

ประกอบดวย เครื่องเติมอากาศ ๓๕ แรงมา จํานวน ๑๐ เครื่อง ตูควบคุมการทํางาน เครื่องตรวจวัดคุณภาพ

น้ํา (DO) ความลึกน้ํา ๓ เมตร พ้ืนท่ีบอ ๘,๓๐๐ ตร.ม. 

- บอพักน้ําเสีย ขนาดความจุประมาณ ๑๘,๘๐๐ ลบ.ม./วัน พื้นที่บอ ๗,๒๐๐ ตร.ม. ความลึกน้ํา 

๓ เมตร 

จากการเก็บตัวอยางน้ําเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง พบวาคุณภาพน้ําท้ิงไมเกินเกณฑ

มาตรฐานน้ําท้ิง ท้ัง ๒ ครั้ง 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

เทศบาลเมืองตะพานหินมีพ้ืนท่ี ๕.๒๐ ตารางกิโลเมตร บานเรือนจํานวน ๔,๓๙๕ หลัง มีสถานศึกษา

และสถานท่ีราชการ จํานวน ๑๗ แหง น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมีประมาณวันละ ๓,๓๐๙.๙๐ ลบ.ม. น้ําเสียท่ีเกิดข้ึน

จะถูกปลอยลงคลองน้ําเขียวขนานทางรถไฟ และระบายลงสูแมน้ํานาน ประมาณ ๖ จุด ซ่ึงมีแมน้ํานานไหล

ผานเทศบาลเมืองตะพานหิน ความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร ในชวงฤดูแลง แมน้ํานานมีสภาพคอนขาง

วิกฤติ เนื่องจากคา DO เหลือเพียง ๐.๗ mg/l และพบวาคาโคลิฟอรมแบคทีเรียสูงถึง ๒๘,๐๐๐ MPN/

๑๐๐ มล. ซ่ึงจะมีผลตอการผลิตน้ําประปาและการใชน้ําของชุมชนเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

เทศบาลเมืองตะพานหินไดดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐ บาท ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือกอสรางระบบแลวจะ

สามารถบําบัดน้ําเสียได ๕,๙๗๐ ลบ.ม./วัน และได รับงบประมาณกระจายอํานาจองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยไดรับเงินอุดหนุนเปนเงิน 

๑๑๒ ,๐๕๐ ,๐๐๐ บาท เทศบาลเ มืองตะพานหินสมทบจํานวน ๑๒ ,๔๕๐ ,๐๐๐ บาท รวมเปน 

๑๒๔ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยแยกเปนคากอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ํา เสีย จํานวน 

๑๑๙,๘๓๑,๐๐๐ บาท และเปนคาจางท่ีปรึกษาสําหรับควบคุมงานกอสราง จํานวน ๓,๕๙๕,๐๐๐ บาท  
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ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๔ ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร ขนาดพ้ืนท่ี ๖๐-๐๓-๑๗ ไร หางจากเขตเทศบาลไปทางทิศใตระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร : X ๖๔๙๕๙๔ Y ๑๗๙๔๓๕๐  

ระบบรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน เปนระบบทอระบายรวม (Combined sewer) 

สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการของระบบ

บําบัดน้ําเสีย ๔.๐๗๓๑ ตารางกิโลเมตร (รอยละ ๗๘.๒๙ ของพ้ืนท่ีเทศบาล) 

ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ ๗,๑๖๔ ลบ.ม./วัน ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ มีน้ําเสียเขาระบบ

ประมาณ ๖,๕๕๐ ลบ.ม./วัน (คิดเปนรอยละ ๙๑ ของคาท่ีออกแบบ) ระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยบอ

บําบัดน้ําเสีย ดังตอไปนี้ 

- บอ Facultative Pond ลึก ๓.๕ เมตร ขนาดความจุ ๑๔๐,๓๔๓ ลบ.ม. 

- บอ Maturation Pond๑ ลึก ๓.๐ เมตร ขนาดความจุ ๓๕,๑๓๔ ลบ.ม. 

- บอ Maturation Pond๒ ลึก ๓.๐ เมตร ขนาดความจุ ๔๓,๙๑๗ ลบ.ม. 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดดําเนินการเก็บตัวอยาง ๒ ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 

ผลจากการวิเคราะหตัวอยางคุณภาพน้ําท้ิงออกจากระบบพบวา คุณภาพน้ําท้ิงมีคาสูงเกินเกณฑคามาตรฐาน

น้ําทิ้ง ทั้ง ๒ ครั้ง คือ พารามิเตอรน้ํามันและไขมัน (Grease & Oil) มีคา ๘.๙๙ และ ๑๒.๖๗ mg/l 

(คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหมีคาไมเกิน ๕ mg/l) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระบบบําบัดน้ําเสีย

ของเทศบาลเมืองตะพานหินไมมีระบบดักไขมันกอนปลอยน้ําเสียเขาระบบ สําหรับผลการวิเคราะห

พารามิเตอรอ่ืน ๆ อยูในเกณฑคามาตรฐานน้ําท้ิง ท้ัง ๒ ครั้ง และประสิทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจน 

(TKN) โดยใชผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําเสียครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ คิดเปนประสิทธิภาพเทากับ รอยละ 

๗๕.๘ และรอยละ ๖๓.๗ ตามลําดับ (เฉลี่ยประมาณรอยละ ๗๐) 
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สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
 

จากนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในภาคมหานครและภูมิภาค ไดกอใหเกิดการกระจุกตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักภาคมหานครในชวงระยะสองทศวรรษท่ีผานมา ไดสงผลให

สังคมเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และไดเปลี่ยนโครงสรางสังคมไทยจากสังคมชมบทไปสูการเปนสังคมเมืองมากข้ึน 

เปนเหตุใหเมืองขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมีความสมดุล กอใหเกิดสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไปในทาง

ท่ีเสื่อมลง เกิดการขยายตัวอยางไมเปนระเบียบของเมือง เกิดปญหาความขาดแคลนท่ีอยูอาศัย ปญหาชุมชน

แออัด ปญหาจราจรและมลพิษ เมืองตองประสบกับปญหาวิกฤติอันเนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาท่ีผานมา

ขาดการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับของเมืองในอนาคต ขาดแผนการจัดการท่ีดี และไมได

ตระหนักถึงภัยคุมคามท่ีเกิดจากปญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซ่ึงมนุษยจําเปนตองพ่ึงพาเพ่ือใหมี

ความเปนอยูท่ีดี ในขณะท่ีเมืองกําลังเผชิญอยูกับปญหาความไมสมดุล การพัฒนาในสวนภาคชนบทก็ออนแอ

ลงตามไป ภาคการเกษตรถูกทอดท้ิง ระบบครอบครัว เครือญาติแตกสลาย ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

เสื่อมโทรมลงโดยไมมีสิ่งใหมเขามาทดแทน เกิดปญหาความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาระหวางพ้ืนท่ีเมืองกับ

ชนบทมาโดยตลอด 

ประเด็นปญหาเหลานี้ทําใหประชาชนเริ่มตระหนักวาการไปสูสังคมท่ีพึงปรารถนาไดก็คือการสราง

กลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงไปยังการมีสวนรวมกําหนดนโยบายเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของเมือง

ใหเปนเมืองท่ีนาอยูและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน ของชุมชนเมืองขนาดตาง ๆ ผลจากการพัฒนาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมใน

ชุมชน และทําใหเกิดปญหาดานการจัดการสภาพแวดลอมภายในชุมชน ดังนี ้
 

ปญหาทางดานทัศนียภาพของเมืองและการสูญเสียเอกลักษณของเมือง 
 

 เนื่องจากสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของชุมชนเมืองมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูริมฝงลําน้ํา 

ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง อยางไรก็ตามปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือกอสรางพัฒนา

เมืองมาโดยลําดับ โดยขาดการวางแผนหลักของการพัฒนาเมืองในระยะยาว ขาดมาตรการควบคุมการ

พัฒนา ทําใหสูญเสียเอกลักษณของเมืองการปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของเมืองไมกลมกลืนกับสภาพ

ธรรมชาติ การลุกล้ําและระบายของเสียลงสูแมน้ําลําคลอง ทําใหขัดขวางเสนทางการไหลของลําน้ําจนเปน

อุปสรรคในการระบายน้ํา และเปนท่ีสะสมของกากตะกอนเนาเสีย ท่ีดินบางสานใชประโยชนเต็มท่ีจน

แออัด บางแหงถูกท้ิงใหรกรางกลายเปนท่ีท้ิงขยะ และพบวามีการเดินสายไฟฟา โทรศัพท การกอสราง เพ่ือ

วางแนวเสนทอสงน้ําประปา ตลอดจนการติดตั้งปายโฆษณาไมเปนระเบียบเรียบรอยทําใหเกิดเปนปญหา

ทัศนียภาพของเมือง เนื่องจากขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดบริการ

สาธารณูปการใหกับชุมชน และขาดการควบคุมกํากับการติดตั้งปาย 
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สถานการณปจจุบัน 
 

 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน มีการอพยพแรงงานเขาสูเมือง มีผลตอ

สิ่งแวดลอม เนื่องจากเมืองทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการใชสิ่งแวดลอมรองรับของเสียใน

ระดับท่ีเขมขนกวาในชนบท ชุมชนในเมืองตองใชพลังงาน กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ การใชน้ําของชุมชน

เมือง กอใหเกิดน้ําเสีย การบริโภคและการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนทําใหเกิดขยะของเสีย 
 

ปญหาส่ิงแวดลอมและขาดระบบสาธารณูปการดานส่ิงแวดลอมของเมือง 
 

 เนื่องจากชุมชนเมืองมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน และเปนจํานวนมาก ประกอบกับมีการใช

ประโยชนบนท่ีดินท่ีสูงเกินศักยภาพรองรับของธรรมชาติ จึงจําเปนตองอาศัยระบบการรองรับท่ีมนุษยสราง

ข้ึน เพ่ือชวยแบงเบาภาระ นั่นคือระบบสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ํา การเก็บขน และกําจัดขยะ เปนตน โดยมีสถานภาพปจจุบันของการจัดบริการ

ระบบสาธารณูปการดานสิ่งแวดลอมดังนี้ 
 

สถานการณปจจุบัน 
 

 ๑) ระบบระบายน้ํา พบวา ระบบระบายน้ํายังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีและไมมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย พบวา เทศบาลเมืองนาน เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาล

เมืองอุตรดิตถบางสวนเทานั้น ท่ีมีระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสีย แตระบบบําบัดน้ําเสียยังใชการไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ สวนเทศบาลนครพิษณุโลกยังไมสามารถเดินระบบได เนื่องมาจากระบบบําบัดน้ําเสียยังไมได

รับมอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ปญหาผลกระทบจากสถานประกอบการ 
 

 สวนใหญมีการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้น จึงมีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตั้งข้ึนเปนจํานวนมาก ซ่ึงผลจากการประกอบกิจการดังกลาว นอกจากจะ

สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว ยังกอปญหามลพิษและความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอาศัย

อยูในชุมชนชนบทใกลเคียง ในดานการเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและทองถ่ิน การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีผานมาเปนเรื่องที่จําเปนตองเรงรัดดําเนินการตอไป เนื่องจากยังคงมีสภาพปญหา

เกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีเมืองและชนบทของประเทศ ไดแก 
 

ดานการพัฒนาเมือง 
 

 ๑) นโยบายการพัฒนาเมืองของประเทศขาดความชัดเจน ท้ังรูปแบบและทิศทางไมไดใชผังเมืองเปน

กรอบชี้นําการขยายตัวของเมือง ทําใหเกิดปญหาขาดการประสานการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี ไมไดใชเทคนิคการกําหนดปริมาณการจัดการพ้ืนฐานตอความหนาแนนของประชากร

และขนาดอาคาร 
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 ๒) ระบบนิเวศของเมือง การพัฒนาเมืองขาดการพิจารณาถึงขีดความสามารถการรองรับของเมือง

ในอนาคต ขาดแผนการจัดการท่ีดี พ้ืนท่ีเมืองขยายตัวรุกล้ําพ้ืนท่ีชนบทรอบดานทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด 

ปญหามลพิษดานตาง ๆ ขาดการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหวางภาคชนบทและเมือง เกิดการแยงชิงการใช

ทรัพยากรระหวางเมืองและชนบทนําไปสูความขัดแยงในสังคม การสรางอาคารหลายพ้ืนท่ีขาดสุนทรียภาพ 

และความเปนระเบียบเรียบรอย ขาดการคํานึงถึงเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของทองถ่ิน หนวยงาน

ทองถ่ินไมสามารถจัดระเบียบพ้ืนท่ีในเขตเมืองซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ขาดสิ่งจูงใจ

ในการรณรงคเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเมือง ขาดประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะการกําจัดขยะและขาดพ้ืนท่ีกําจัดขยะ 
 

 ๓) ปญหาการจราจรและการขนสงในปจจุบัน มีสาเหตุหลักมาจากความตองการในการเดินทางของ

ประชาชนท่ีมีอยูสูงมาก แตขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงถูกจํากัดโดยปญหา

โครงสรางของเมืองท่ีเติบโตในลักษณะท่ีไมพึงประสงค และอัตราการกอสรางขยายถนนเพ่ิมทําไดต่ํากวา

อัตราการเพ่ิมความตองการในการเดินทางของประชาชน ซ่ึงในปจจุบัน เทศบาลนครพิษณุโลกกําลังประสบ

ปญหาการจราจรเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง นโยบายรัฐบาล ๒๕๕๔ ไมสนองกับแนวทางการแกไขปญหากับ

สภาพความเปนจริงและไมสอดคลองกับปญหาจราจร เชน ในเรื่องของการกระตุนการซ้ือรถใหม แตไม

ปรับปรุงระบบคมนาคมสาธารณะ เปนตน 
 

 การจราจรเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในเมืองใหญทุกเมือง สาเหตุสําคัญมาจากจํานวนประชากรท่ีมีการ

อพยพเขาสูเมือง ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกป รวมถึงปริมาณรถยนตที่เพิ่มมากขึ้น การกระจายตัวอยาง

ไมสมํ่าเสมอของประชากร การขาดการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน การขาดแคลนบริการขนสงมวลชน 

มีผลใหสภาพปญหาการจราจรและการขนสงนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและยากตอการแกไขในระยะเวลา

อันสั้น สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของประชาชนดวย 
 

 การปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรวมมือรวมใจกันฟนฟูและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ของทองถ่ิน การดําเนินงานท่ีผานมาเปนการดําเนินงานของหนวยงานในภาครัฐ ประชาชนไมไดมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเอกลักษณและวัฒนธรรมของเมืองของตนเอง 
 

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 ในระยะท่ีผานมา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตชนบทยังคงไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การกอสรางและงานบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน

หลายโครงการตองชะลอการดําเนินการออกไปเนื่องจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ แมวาในหลาย

โครงการไดใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน แตกระแสเรียกรองตองการของประชาชนในการรับ

บริการพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการยังคงมีอยู ปญหาอุปสรรคของการพัฒนางาน

โครงสรางพ้ืนฐานในแตละดาน คือ 

  

  



- ๔๗ - 
 

 ๑) การคมนาคม สภาพโครงขายถนนในเขตเมืองท่ีมีอยูแลวในปจจุบันไมเพียงพอกับปริมาณ

ยานพาหนะบนทองถนนท่ีมีจํานวนมากเกินขีดความสามารถของถนนท่ีจะใหบริการในระดับท่ีรับได และ

โครงขายถนนก็ยังไมสมบูรณ 
  

 ๒) แหลงน้ําและระบบประปา ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร มี

สาเหตุมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟา อากาศ ระบบนิเวศถูกทําลาย แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขินและ

ถูกบุกรุก การขาดแหลงกักเก็บน้ําและประชาชนใชน้ําอยางฟุมเฟอย ทําใหในเขตชนบทเกิดการขาดแคลนน้ํา 

คลอง และลํารางสาธารณะถูกถม ถูกรุกล้ํา ตื้นเขิน ทางระบายน้ําธรรมชาติขาดการบํารุงรักษา ทําให

ไมสวยงาม ไมสามารถใชประโยชนสาธารณะหรือระบายน้ําไดเหมือนเดิม สรางความสูญเสียแกชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในทุก ๆ ป 
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สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

แหลงธรรมชาติท่ีปรากฏอยูท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ไมวาจะเปนเกาะแกง ภูเขา ถํ้า น้ําตก หาด

ทรายหาดหิน ทะเลสาบ หนองบึง ตลอดจนซากดึกดําบรรพ ฯลฯ นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาควร

อนุรักษเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ในโอกาสท่ีรัฐบาลไดประกาศให ป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนปแหงการพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม จึงไดเสนอเรื่องการประกาศ

แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน  

๒๕๓๒ ใหมีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษข้ึนไวเปนอันดับแรก ๒๖๓ แหงท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพ่ือรณรงคให

ทองถ่ินและประชาชน ไดเขามารับรูคุณคาความสําคัญ และมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงธรรมชาติเหลานี้

ไวเปนมรดกทางธรรมชาติของประเทศตอไป  

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติ

คณะรัฐมนตรี จํานวน ๑๐ แหง แบงเปนจังหวัดนาน ๔ แหง จังหวัดพิษณุโลก ๕ แหง และจังหวัดพิจิตร ๑ แหง 

สําหรับจังหวัดอุตรดิตถนั้น ยังไมมีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน 

จังหวัดนาน มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ๔ แหง คือ 

1) ถ้ําผาตูบ 

สถานท่ีตั้ง  บานผาตูบ หมูท่ี ๑ ตําบลผาสิงห 

อําเภอเมือง จังหวัดนาน  

ประเภท  ถํ้า 

ความสําคัญ  เปนโครงสรางทางธรรมชาติท่ีดี

หายาก มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเปนสถานท่ีทอง เท่ียว

ของทองถ่ิน 

การเขาถึง  หางจากจังหวัดนานประมาณ ๑๒  

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ทางไปอําเภอทาวังผา ถึงบริเวณกิโลเมตรท่ี ๙ มีทางเขาถํ้า 

สภาพปจจุบัน  ถํ้าผาตูบเปนชื่อหมูถํ้าท่ีอยูในผาตูบอันไดแก "ถํ้าพระ" เปนถํ้าใหญลานพ้ืนกวาง

มีเนื้อท่ีราว ๕๐ ตารางวา มีปลองบนเพดานดานหนึ่งลมโชยเขามา และใหแสงสวางเปนหินงอกหินยอย

สวยงาม ภายในถํ้ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู "ถํ้าขอน" เปนถํ้าท่ีมีรูปลักษณะยาวคลายกับทอนซุง ดานใน

มีหินงอกหินยอยงดงาม และดานหนาบริเวณปากทางข้ึนถํ้ามีหนาผาเหมาะสําหรับพักผอนชมวิว บริเวณ

หนองนาน "ถํ้าเจดียแกว" เปนถํ้าขนาดเล็ก ดานหนาของถํ้าจะมีหินรูปรางคลายเจดียตั้งอยู ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า 

เดือน ๕ (เหนือ) ชาวบานผาตูบ จะมีการจัดงานประเพณีปดทองเขาถํ้าพระ บริเวณเขาผาตูบแหงนี้ยังมี

สภาพธรรมชาติเปนปาอันรมรื่นติดตอเปนผืนเดียวกัน 
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สภาพปญหา  มีการขูดเขียนผนังถํ้า ขาดการบํารุงรักษา 

องคกรรับผิดชอบ  วนอุทยานถํ้าผาตูบ สวนอุทยานแหงชาติทางบก สํานักอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ กรมปาไม วัดผาตูบ และ องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห 

2) ถ้ําผาเวียง 

สถานท่ีตั้ง  บานผาเวียง หมูท่ี ๕ ตําบลสาน 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  

ประเภท  ถํ้า 

ความสําคัญ  เปนโครงสรางทางธรรมชาติท่ีดี

หายาก และเปนสถานท่ีทองเท่ียวของประชาชนทองถ่ิน 

การเขาถึง  เสนทางอําเภอเวียงสา–นานอย หางจากอําเภอเวียงสา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

ตามเสนทาง ๑๐๒๖ ถึงบริเวณท่ี ๑๖ เดินเทาตออีกประมาณ ๓๐๐ เมตร 

สภาพปจจุบัน  เปนถํ้าขนาดกลางอยูบนยอดเขาผาเวียงมีความลึกประมาณ ๕๐ เมตร มีชอง

แสงทะลุภายนอก ในถํ้ามีหินงอกหินยอยสวยงาม ปจจุบันไมมีนักทองเท่ียวเขามาชมถํ้านี้แลว 

สภาพปญหา  ไมมีปายบอกตําแหนงถํ้า ทางข้ึนถํ้าเปนปารก ไมมีการทําทางข้ึนท่ีชัดเจน มีการ

ขีดเขียนถํ้า ขาดการดูแลรักษา 

องคกรรับผิดชอบ  องคการบริหารสวนตําบลสาน 

3) น้ําตกศิลาเพชร 

สถานท่ีตั้ง  บานปาตอง ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว 

จังหวัดนาน  

ประเภท  น้ําตก 

ความสําคัญ  เปนโครงสรางทางธรรมชาติท่ีดี และ

มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีฝายน้ํายางทดน้ําจากบริเวณหนาน้ําตก เพ่ือสูบน้ําไปใชเพ่ือการเกษตรของตําบล

ศิลาเพชร 

การเขาถึง  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ สาย นาน-ปว กอนถึงอําเภอทาวังผาตรงหลักกิโลเมตร

ท่ี ๔๑-๔๒ มีทางแยกขวามือเขาทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๐ ไปประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 

สภาพปจจุบัน  เปนน้ําตกขนาดกลางท่ีไหลลดหลั่นลงมาจากหนาผาดอยภูคามีน้ําแรงตลอดป

สวยงามมาก บริเวณธารน้ําตกดานลางมีผาหินขนาดใหญโอบลอมท้ัง ๒ ดาน พ้ืนท่ีโดยรอบมีตนไมท่ีสมบูรณ

รมรื่นท่ัวบริเวณดานขางของธารน้ําบริเวณฝายน้ํายาง เปนลานรานคาท่ี อบต.ศิลาเพชร จัดไวอยางเปน

ระเบียบ ปจจุบันมีนักทองเท่ียว ในวันหยุดประมาณวันละ ๔๐๐-๕๐๐ คน 

สภาพปญหา  มีการท้ิงขยะบริเวณน้ําตก 

องคกรรับผิดชอบ  องคการบริหารสวนตําบลศิลาเพชร 
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4) เสาดิน-ฮอมจอม  

สถานท่ีตั้ง  บานแต ตําบลเชียงของ อําเภอ

นานอย จังหวัดนาน  

ประเภท  สัณฐานอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญทาง

ธรณีสัณฐานวิทยาและภูมิลักษณวรรณา 

ความสําคัญ  เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณ

ของทองถ่ิน และมีโครงสรางทางธรรมชาติท่ีดีหายาก 

สําหรับศึกษาสภาพธรณีวิทยา 

การเขาถึง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ ถึงบริเวณกิโลเมตรท่ี ๓๕ มีทางแยก เขาทางหลวง 

๑๐๘๓ ไปอีก ประมาณ ๒ กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนลาดยางอีก ๖ กิโลเมตร 

สภาพปจจุบัน  ฮอมจอม มีลักษณะเปนเนินดินตะกอนท่ีน้ําพัดพามาทับถมกัน ชั้นบนเปนหิน

ศิลาแลงตอมาถูกน้ํากัดเซาะจนสึกกรอน มีลักษณะแปลกตา คลายกับ "แพะเมืองผี" ท่ีจังหวัดแพร ซ่ึงเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีธรรมชาติสรางข้ึนอยางหนึ่ง ทําใหปรากฏแทง ดินผสมลูกรังรูปราง

คลายเจดีย  และปราสาท หรือจินตนาการอ่ืน ๆ อยูท่ัวไปเปนบริเวณกวางประมาณ ๕ ตารางกิโลเมตร 

สภาพปญหา  ขาดการดูแลจากเจาหนาท่ี มีสภาพทรุดโทรม เสาดินถูกน้ํากัดเซาะพังทลาย ขาด

การปองกันทําลายสภาพธรรมชาติจากนักทองเท่ียว 

องคกรรับผิดชอบ  อุทยานแหงชาติศรีนาน สวนอุทยานแหงชาติทางบก สํานักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม อยูในเขตพ้ืนท่ี อบต.นานอย 

จังหวัดพิษณุโลก มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ๕ แหง คือ 

1) ถ้ํานเรศวร 

สถานท่ีตั้ง  หมู ๖ บานมุง ตําบลบานมุง อําเภอ

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

ประเภท  ถํ้า 

ความสําคัญ  เปนแหลงทองเท่ียวและศึกษา

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําวังทองฝงซาย 

การเขาถึง  จากทางหลวงหมายเลข ๑๑ แยกเขาทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ ถึงบริเวณ

กิโลเมตรท่ี ๑๖ แยกเขาถนนลูกรังประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ทางเขาถํ้าเล็กแคบตองคลานเขาประมาณ ๑๐ 

เมตร หลังจากผานชองแคบ ๆ นี้แลวจะพบหองโถงขนาดใหญ ภายในถํ้าจะมีหินงอกหินยอย มีรูปรางตาง ๆ 

เปนจํานวนมาก และยังมีหินท่ีเปนประกายท่ีนาสนใจอีกดวย ดานขวามือจะพบหินงอกหินยอยท่ีกอตัวกัน

คลายมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวบานจึงถือเอาเอกลักษณ มาตั้งเปนชื่อ "ถํ้านเรศวร" 

และบริเวณใกลเคียงยังมีถํ้าอีกหลายถํ้า ภายในถํ้านเรศวรนี้มีคางคาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เดิมชาวบาน

เรียกวา ''ถํ้าโอง" 
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สภาพปญหา  ชาวบานเขามาตัดหินงอกหินยอย มีการขูดขีดตามผนังถํ้า ในฤดูฝนทางเขามี

สภาพลื่นมาก และภายในถํ้ามืดยากลําบากในการเขาถึง 

องคกรรับผิดชอบ  หนวยหามลาสัตวปาถํ้าผาทาพล สวนอนุรักษสัตวปา กรมปาไม อยูในเขต

พ้ืนท่ี อบต.บานมุง 

2) น้ําตกชาติตระการ 

สถานท่ีตั้ง  บานปากรอง ตําบลชาติตระการ 

อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

ประเภท  น้ําตก 

ความสําคัญ  เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

จังหวัดพิษณุโลก 

การเขาถึง  จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ ไปอําเภอนครไทย ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เลี้ยว

เขาทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ไปอําเภอชาติตระการ ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร กอนถึงอําเภอชาติตระการ

เล็กนอยแยกขวาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ถึงท่ีทําการอุทยานฯ 

สภาพปจจุบัน  น้ําตกชาติตระการหรือน้ําตกปากรอง เปนน้ําตกขนาดกลางในอุทยานแหงชาติ

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุม ๓๓๙,๓๗๕ ไร มีน้ําตก ๗ ชั้น ไหลตลอดป หนาผาบริเวณน้ําตกมีสีสันแตกตางกัน

โดยเฉพาะน้ําชั้นท่ี ๔ เปนชั้นท่ีงดงามมากลักษณะน้ําตกเปนมานไหลลงมาสูหนาผากวางเกือบ ๒๐ เมตร ลง

สูแองน้ํากวาง ฤดูฝนน้ําจะแรงมากและขุน มีลานหญาขางน้ําตกใหนั่งเลน สภาพโดยท่ัวไปยังเปนปาท่ีอุดม

สมบูรณประกอบดวยปาเต็งรัง และปาดิบเขา ทางเขาสะดวกมีลานจอดรถ และบานพักใหเชา แตมี

นักทองเท่ียวนอยเนื่องจากอยูไกลจากจังหวัดพิษณุโลกถึง ๑๔๕ กิโลเมตร 

สภาพปญหา  ปาบริเวณโดยรอบถูกทําลาย 

องคกรรับผิดชอบ  อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ สวนอุทยานแหงชาติทางบก สํานัก

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม อยูในเขตพ้ืนท่ี อบต.ชาติตระการ 

3) น้ําตกแกงโสภา 

สถานที่ตั ้ง  หมูที ่ ๒ ตําบลบานแยง อําเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

ประเภท  น้ําตก 

ความสําคัญ  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

แหงหนึ่ง ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะเทศการสงกรานต

จะมีนักทองเท่ียวนิยมเขามาเท่ียวเปนจํานวนมาก 

การเขาถึง  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี ๗๑ มีทางแยกเปนถนนลาดยาง

ตัดผานอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงเขาไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 
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สภาพปจจุบัน  เปนน้ําตกใหญมี ๓ ชั้น ผานไปตามแกงหินหลายแหงมีความสูงประมาณ 

๔๐ เมตร บริเวณลําน้ําตกตอนบนเปนแผนหินเรียบสามารถเดินขามไดในชวงน้ํานอย ชื่อเดิมของน้ําตกชื่อวา    

"น้ําตกแกงชั้นใดยาน หรือ บันไดยาน" และในป พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดเปดเปนสถานท่ีทองเท่ียวจึงเปลี่ยนชื่อใหม

เปน "น้ําตกแกงโสภา" สวนแกงโสภาจริง ๆ นั้นเปนแกงอีกแหงหนึ่ง อยูทางตนน้ําเหนือน้ําตกประมาณ 

๑ กิโลเมตร สภาพทางธรรมชาติในบริเวณน้ําตกรมรื่นมากมีการจัดระเบียบท่ีดี เชน ลานจอดรถ รานอาหาร 

หองน้ํา หองสุขา 

สภาพปญหา  มีปญหาการดูแลรักษาความสะอาด การดูแลรักษาปาตนน้ําเพ่ือใหน้ําตกมี

ปริมาณน้ําเสมอ 

องคกรรับผิดชอบ  อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง สวนอุทยานแหงชาติทางบก สํานักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม อยูในเขตพ้ืนท่ี อบต.บานแยง 

4) น้ําตกปอย 

สถานท่ีตั้ ง   บานปอย ตํ าบลแกง โสภา 

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ประเภท  น้ําตก 

ความสําคัญ  เปนน้ําตกท่ีสวยงาม สภาพ

โดยรอบรมรื่นเหมาะเปนท่ีพักผอน 

การเขาถึง  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี ๕๙ มีปายสวนปาเขากระยาง 

แยกเขาไปตามทางถนนลาดยางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร 

สภาพปจจุบัน  เปนน้ําตกท่ีมีลานกวางมากมีชั้นเดียวเปนโขดหินเปนลําน้ําเดียวกับน้ําตกแกง

โสภา มีลักษณะคลายมานตกลงมาเปนปอยสวยงาม ชื่อของน้ําตกปอยอาจจะมาจากลักษณะดังกลาวนี้ก็

เปนได บริเวณโดยรอบเปนสวนปากระยางปลูกไมดอกไมประดับตกแตงไวมีศาลานั่งพักผอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งน้ําตกปอยเปนน้ําตกท่ีอยูกลางชุมชนบานปอยมีถนนขามลําน้ําเข็กตรงพ้ืนท่ีเหนือน้ําตก 

สภาพปญหา  มีปญหาในการดูแลรักษาความสะอาด ชาวบานมาใชน้ําเพ่ือการซักลาง และใน

ฤดูแลงมีน้ํานอย 

องคกรรับผิดชอบ  สวนปากระยาง องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อยูในเขตพ้ืนท่ี อบต.แกงโสภา 

5) ลานหินปุม - ลานหินแตก 

สถานท่ีตั้ง  บานภูหินรองกลา ตําบลเนินเพ่ิม อําเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ) 

ประเภท  ภูเขา  

ความสําคัญ  ลานหินแตกไดชื่อวาเปน "ลานเสือ" 

เม่ือครั้ง เกิดยุทธการ ภูขวางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ พ้ืนท่ีนี้เปนสมรภูมิสูรบระหวางทหารฝายรัฐบาล และ พคท. 
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การเขาถึง  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ ไปบานนา แซงเลี้ยวเขาทางหลวง ๒๓๓๑ ไปอีก

ประมาณ ๔๖ กิโลเมตร ถึงฐานพัชรินทร แลวเดินเทาตออีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงลานหินแตก และตอง

เดินเทาจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ถึงลานหินปุม 

สภาพปจจุบัน  ลานหินปุม อยูริมหนาผาเปนลานหินขนาดใหญ มีลักษณะกอนหินปุมปมเล็ก

ใหญสูงต่ําสลับกัน ซ่ึงเกิดจากโครงสรางของหินท่ีสึกกรอน ตามธรรมชาติอยูหางจากผาชูธงประมาณ ๕๖๐ 

เมตร ในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว จะมีดอกไมปาบานสะพรั่ง ลานหินแตก ลักษณะเปนลานหิน ท่ีมีอาณา

บริเวณ ประมาณ ๔๐ ไร ลานหินมีรอยแตกเปนแนวเปนรองเหมือนแผนดินแยก รอยแตกนี้บางรองก็มีขนาด

แคบพอคนกาวขามได แตบางรอยก็กวางจนคนไมสามารถจะกระโดดขามไปถึง สําหรับความลึกของรอง

หินแตกนั้นไมสามารถจะคาดคะเนได ลักษณะเชนนี้สันนิษฐานวา อาจจะเกิดจากการโกงตัว หรือเคลื่อนตัว

ของผิวโลก จึงทําใหพ้ืนหินนั้นแตกออกเปนแนว นอกจากนี้บริเวณลานหินแตกยังปกคลุมไปดวย มอส ไลเคน 

ตะไคร เฟรน และกลวยไมชนิดตาง ๆ 

สภาพปญหา  ขาดการดูแลรักษาความสะอาดและการเหยียบย่ําทําลายธรรมชาติ 

องคกรรับผิดชอบ  อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา สวนอุทยานแหงชาติทางบก สํานักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม อยูในเขตพ้ืนท่ี อบต.เนินเพ่ิม 

จังหวัดพิจิตร มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ๑ แหง คือ 

1) บึงสีไฟ 

สถานท่ีตั้ง  เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ถนนบึงสีไฟ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

ประเภท  บึง 

ความสําคัญ  เปนสัญลักษณแหงแรกของจังหวัด

พิจิตรมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเปนท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ 

การเขาถึง  จากท่ีวาการอําเภอเมืองไปตามถนนบึงสีไฟประมาณ ๒ กิโลเมตร จะผาน

โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร ก็จะถึงบึงสีไฟ (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร) ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 

สภาพปจจุบัน  เปนแหลงน้ําขนาดใหญอันดับ ๓ ของประเทศ ซ่ึงเคยมีพ้ืนท่ีกวางใหญไพศาลถึง 

๑๒,๐๐๐ ไร ลักษณะของบึงกวางกลมคลายกระทะแตรีไปทางทิศตะวันตกเล็กนอย และจังหวัดพิจิตรได

สรางศาลาบึงสีไฟใหประชาชนไดทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร พิจิตร มีเนื้อท่ี 

๑๗๐ ไร มีรูปปนพญาชาละวันท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยความยาวถึง ๓๘ เมตร กวาง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร 

ปากยาว ๔.๕ เมตร ตั้งอยูบริเวณดานหนาของบึง ภายในตัวจระเขนี้ยังมีหองประชุมขนาด ๒๕ ถึง ๓๐ ท่ีนั่ง 

มีศาลาเทิดพระเกียรติเกาเหลี่ยม เปนท่ีแสดงพันธุปลาน้ําจืดหายากและเปนสถานีเพาะพันธุปลาน้ําจืดท่ี

สําคัญของภาคเหนือตอนลางปจจุบันมีนักทองเท่ียว ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน 

สภาพปญหา  บางสวนตื้นเขินจากตะกอนดิน การเพ่ิมของผักตบชวา น้ําเสียจากชุมชนท่ีระบาย

น้ําลงสูบึง 

องคกรรับผิดชอบ  เทศบาลเมืองพิจิตร  อบจ.พิจิตร 
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นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการจัดทํา

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภายใตแผนแมบทเพ่ือ

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๒ ไดกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและ

ภูมิลักษณวรรณา ซ่ึงเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทหนึ่งใน ๑๐ ประเภท ท่ีสําคัญไดแก แหลง

น้ํา ภูเขา ถํ้า น้ําตก โปงพุรอน ชายหาด ซากดึกดําบรรพ เกาะ แกง และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 

เพ่ือใหแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม วิธีการประเมินและติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมท้ังแนวทาง มาตรการท่ีรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการนําไปใชประโยชนท่ี

เหมาะสม ซ่ึงพบวาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ท่ีไดรับการประเมินในการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

จํานวน ๙ แหลง ดังตาราง ๓.๔ 

ตาราง ๓.๔  แสดงแหลงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ในพ้ืนท่ีของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อแหลงธรณีสัณฐาน 

และภมูลิักษณวรรณา 

ชนิดแหลงธรณีสัณฐาน 

และภูมลิักษณวรรณา 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

๑ โปดหมาผี ธรณีสัณฐาน 

(ภูมิลักษณะแปลกตา) 

สถาน นานอย นาน อบต.สถาน 

๒ บอเกลือสินเธาว แหลงแรแบบฉบับ บอเกลือใต บอเกลือ นาน อบต.เชียงของ 

๓ ผาหนอ ธรณีสัณฐาน (ภเูขา) แมจริม แมจริม นาน อบต.บอเกลือใต 

๔ บอเหล็กนํ้าพ้ี แหลงแรแบบฉบับ นํ้าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ อบต.นํ้าพ้ี 

๕ ซุมประตูผาเมือง ธรณีสัณฐาน บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก อบต.บอโพธ์ิ 

๖ บอเกลือพันป แหลงแรแบบฉบับ บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก อบต.บอโพธ์ิ 

๗ ลานหมอนหินซอน ธรณีโครงสราง 

(รอยแตก) 

เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก อุทยานแหงชาติ 

ภูหินรองกลา 

๘ ลานหินแตก ธรณีโครงสราง 

(รอยเลื่อน) 

เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก อุทยานแหงชาติ 

ภูหินรองกลา 

๙ ลานหินปุม ธรณีโครงสราง 

(รอยแตก) 

เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก อุทยานแหงชาติ 

ภูหินรองกลา 
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สถานการณและปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

๑) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษมีอยูกระจัดกระจายท่ัวไป รวมท้ังอยูในความครอบครองของ

หนวยงานตาง ๆ กัน จึงทําใหแหลงธรรมชาติบางแหงไดรับการดูแลเปนอยางดี แตในบางแหงขาดผูดูแล 

นอกจากนี้การอนุรักษธรรมชาติ ยังคงเปนไปในลักษณะตางคนตางทําขาดระบบและรูปแบบท่ีแนนอน ซ่ึงทํา

ใหเกิดความเสื่อมโทรมกับแหลงธรรมชาติท่ีมีคุณคาเปนอันมาก  

๒) ผูดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีแหลงธรรมชาติ บางแหงยังขาดความรูความเขาใจ และขาดการบริหาร

จัดการท่ีดี เชน เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีไดกําหนดไว และขาดความรูความเขาใจ รวมถึงขาดการ

ประสานงาน ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓) ขาดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ิน เชน ภาคเอกชน หรือ

ประชาชนในทองถ่ิน ไมยอมปฏิบัติหรือใหความรวมมือกับรัฐ รวมท้ังพยายามหลีกเลี่ยงขอกฎหมายท่ีมีอยู 

๔) ประชาชนมีความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม แตยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ จึงทําใหมีการเขาไปใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนลักษณะอยางไมยั่งยืน และทําลาย

คุณคาของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ โดยไมตั้งใจ 

  แนวทางการแกไขปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

          ปญหาท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สวนใหญเปนปญหาท่ีมนุษย

เปนผูกระทําตอแหลงธรรมชาติ ท้ังในทางตรงและทางออมมากกวาเกิดจากการกระทําของธรรมชาติ ดังนั้น 

การแกไขปญหานี้ จึงตองดําเนินการโดยมนุษยเอง โดยจะตองใหมีการจัดการในแนวทางท่ีถูกตอง เพ่ือให

แหลงธรรมชาติคงไวซ่ึงคุณคา ความสําคัญ และใหการเขาไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางยั่งยืน ซ่ึง

แนวทางการแกไขปญหา มีดังนี้ 

๑) ใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมมือกันวางแผนในการ

ดําเนินการปองกัน สงวน รักษาและอนุรักษไวซ่ึงคุณคาความสําคัญ และสภาพสิ่งแวดลอมของแหลง

ธรรมชาติอยางจริงจัง  

๒) ควรนํากฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาบังคับใช

อยางจริงจัง หรือเรงการออกหรือปรับปรุงแกไขและการบังคับใชกฎหมาย และขอบังคับเก่ียวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 

๓) เสริมสรางความรู ความเขาใจ ตอบุคคลท่ีเก่ียวของ และผูท่ีเขาไปใชประโยชนใหเกิดความ

ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ท่ีมีคุณคายิ่ง และควบคุมไมใหมีการดัดแปลงทรัพยากรสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 
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ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

          แหลงศิลปกรรม ไดแก โบราณสถาน สถานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี และ

สถาปตยกรรม ซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศมีความสําคัญยิ่งในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ี

จะตองไดรับการดูแลรักษาไวเพ่ือเปนสมบัติใหแกอนุชนรุนหลัง ซ่ึงมีหลักการสําคัญวา สิ่งแวดลอมท่ีอยู

โดยรอบศิลปกรรมมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิ่งสงเสริมและรักษาคุณคา ตลอดจนคุณภาพของแหลง

ศิลปกรรมใหดํารงอยูและมีความหมายยิ่งข้ึน ในทางกลับกันหากสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวเนื่องกับแหลงศิลปกรรม

ถูกทําลายหรือเสื่อมโทรม ยอมสงผลกระทบใหคุณภาพและคุณคาของแหลงศิลปกรรมดอยลง จนหมด

ความหมายในท่ีสุด  

 จังหวัดนาน 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ไดมีการดําเนินการจัดประชุม 

และมีมติจะดําเนินการเสนอข้ึนบัญชีเบื้องตนมรดกโลกใหได ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดทําเอกสารให

แลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมีวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ และสํานักศิลปกรท่ี ๗ ประสานงานโดย

ผานไปทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ มีมติเห็นชอบการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพ่ือขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ 

และการดําเนินการเสนอข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องตนมรดกโลกของจังหวัดนาน โดยมีสํานักศิลปกรท่ี ๗ 

นาน เปนผูดําเนินการ 

การดําเนินงานโครงการมรดกของชาติไทย (Thai National Heritage) โดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดดําเนินการในพ้ืนท่ีนํารอง ๔ จังหวัด (จังหวัดลําพูน ลําปาง แพร และนาน) ซึ่งมีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 

๕ กิจกรรมหลัก ประกอบดวย 

๑) จัดทําแผนการดําเนินงานท่ีคลอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ โดยการรวบรวมขอมูลอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 

๒) จัดทําหลักเกณฑการพิจารณามรดกของชาติไทยเพ่ือเปนคูมือการคัดเลือกมรดกชาติไทยและ

สามารถประยุกตใชกับการพิจารณามรดกของชาติไทยในพ้ืนท่ีอ่ืน 
 

๓) จัดประชุมสัมมนาใหญและการประชุมรายจังหวัด ใหผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมท้ังภาค

ราชการ ประชาชน ทองถ่ิน ภาคธุรกิจ ตลอดจนองคการพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือ

สรางองคความรู ความเขาใจในหลักเกณฑข้ันตอนการเสนอมรดกของชาติไทย 
 

๔) จัดทําตนแบบระบบฐานขอมูลในรูปแบบ website ในพ้ืนท่ีนํารอง ๔ จังหวัด ท่ีจะไดจาก

กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูล ท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอนการเสนอเปนมรดกของชาติไทย   
 

๕) ยกรางกรอบแผนยุทธศาสตรการจัดการแหลงมรดกของชาติไทยเชิงพ้ืนท่ี 
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โครงการมรดกของชาติไทย ไดกําหนดพ้ืนท่ีนํารอง ๔ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดแพร จังหวัด

นาน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน ซ่ึงผูแทนแตละจังหวัดไดเสนอแหลงมรดกของทองถ่ินในจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดแพร : วัดบางสนุก วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง อุทยานลิลิตพระลอ และพระธาตุชอแฮ 

จังหวัดนาน : ชุมชนไทพรวน วัดบุญยืน แหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร และบอเกลือสินเธาว 

จังหวัดลําปาง : วัดปาตันหลวง วัดถํ้าน้ําผาผางาม และวัดพระแกวดอนเตา 

จังหวัดลําพูน : วัดพระบาทตากผา วัดพระยืน และสะพานขาวสมัยสงครามโลก 

 ในแตละพ้ืนท่ีกําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาขอมูลแหลงมรดกทางธรรมชาติและ

แหลงศิลปกรรมของจังหวัด เพ่ือนําเสนอข้ึนทะเบียนเปนมรดกชาติและมรดกจังหวัด ซ่ึงจังหวัดนานไดมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและความรวมมือระหวางภาค

สวนตาง ๆ ในการอนุรักษและจัดการแหลงศิลปกรรมและธรรมชาติในพ้ืนท่ีนํารอง โดยผานเว็บไซตของ

โครงการมรดกของชาติไทย (http://www.thainationalheritage.net) เพ่ือใชเปนฐานขอมูลมรดกของ

ทองถ่ินและมรดกของชาติตอไป 

จังหวัดพิษณุโลก 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเครือขายหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถ่ินภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คณะกรรมการบริหารเครือขายหนวยอนุรักษฯ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และเครือขายหนวย

อนุรักษฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ อุบลราชธานี เลยและอํานาจเจริญ) และผูสังเกตการณ ซ่ึงมีการ

จัดกิจกรรม นั่งรถรางชมเมือง ลองเรือชมนาน เพ่ือศึกษาทองเท่ียวแหลงศิลปกรรม ดานประวัติศาสตร วัด 

วัง ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันและเชื่อมโยงเครือขายใหมีความเขมแข็ง

ในการแกไข ปองกัน ปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ในพ้ืนท่ีแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอัน

ควรอนุรักษ  
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สถานการณและปญหาส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  

 ปญหาความเสื่อมโทรมของศิลปกรรมท่ัวทุกภาคของประเทศ เปนสิ่งท่ีสะสมกันมานาน ซ่ึงมีสาเหตุ

มาจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเกือบท้ังสิ้น ดังนั้น การแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการ

แกปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอศิลปกรรมเปนสวนใหญ สาเหตุจากความเสื่อมโทรม โดยสรุปมี 

๒ ประการคือ 

๑) ความเสื่อมโทรมท่ีเกิดข้ึนตอตัวศิลปกรรม เปนไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม ตาม

ธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย โดยเจตนาหรือโดยรูเทาไมถึงการณเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ในทองถ่ินนั้น เชน การลักลอบขุดเจาะการรื้อทําลาย โยกยาย ลักขโมย และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของศิลปกรรม  

๒) ความเสื่อมโทรมท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจากการกระทําของมนุษยทางออม และสงผล

กระทบตอศิลปกรรมนั้น ไดแก การใชท่ีดินรอบบริเวณเปนท่ีอยูอาศัยและทําประโยชนอยางอ่ืน การ

สั่นสะเทือนจากการกอสรางอาคารหรือรถบรรทุกขนาดใหญ ทําความเสียหายใหแกตัวโบราณสถานและ

ศิลปกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหรือภูมิสถาปตยกรรมของโบราณสถาน กอใหเกิดทัศนวิสัยไมดี 

ตลอดจนการพัฒนาสรางบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดความสนใจในการอนุรักษและเห็นคุณคาของแหลงศิลปกรรม การ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมบางแหง ยังไมมีความชัดเจน และขาดความ

รวมมือกันของทุกภาคสวนในการดูแลรักษาแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ท้ังนี้ การใชท่ีดินจากสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของเมืองท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหที่ดินในเมืองมีราคาสูงขึ้น ประชากรหนาแนน จึง

ทําใหมีการใชท่ีดินอยางขาดการคํานึงถึงการเวนท่ีวาง โดยเฉพาะในบริเวณโดยรอบแหลงศิลปกรรม 

แนวทางการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  

การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เปนการดําเนินงานท่ีตองอาศัยระยะเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องของการปลูกฝงความรูความเขาใจแกประชาชนสวนใหญ ใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนในมรดกท่ี

บรรพบุรุษไดสรางสรรคไว การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จึงมิใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง แตเปนหนาท่ี

ของคนไทยทุกคนจะตองรับผิดชอบและท่ีสําคัญก็คือ ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ และ

หนวยงานของรัฐกับประชาชน เปนท่ีทราบกันดีวาในปจจุบันวิทยาการสมัยใหมไดมีบทบาทเขาไปเสริมแตง 

เปลี่ยนแปลงบริเวณแหลงศิลปกรรมมากยิ่งข้ึน และเปนไปโดยรวดเร็ว จึงอาจจะกลาวไดวา ถาไมมีมาตรการ

ในการอนุรักษสภาพแวดลอมศิลปกรรมแลว เชื่อแนวาในอนาคตนี้แหลงอันเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีมี

คุณคาทางสุนทรียภาพและสําคัญยิ่งของชาติจะสูญสิ้นไปในท่ีสุด 

 ปจจุบันหลายพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานลักษณะกายภาพและสังคมวัฒนธรรมอยางมากและ

รวดเร็ว สงผลกระทบตอแหลงศิลปกรรมท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติความเปนมา รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีเปน

เมืองเกา มีโอกาสท่ีจะถูกเปลี่ยนสภาพหรือถูกทําลายไปอยางสิ้นเชิงกอนเวลาอันสมควร จึงควรมีการอนุรักษ
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แหลงศิลปกรรมท่ีมีความสําคัญ มิใหเสื่อมสภาพจนหมดสิ้นไปกอนเวลาอันควร โดยมีแนวทางการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ดังนี้  

๑. เรงรัดและกระตุนใหหนวยงานของรัฐและประชาชนเอาใจใส ควบคุม ดูแล อนุรักษสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. แกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมและไดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

๓. ปองกันมิใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

๔. เสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหแกบุคลากรในทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันใน การ

คุมครองและรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีแกแหลงศิลปกรรม 

๕. สงเสริมใหมีการอบรมและสรางสามัญสํานึกใหประชาชนเกิดความรูสึกหวงแหน และเห็นคุณคา

ของศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมีสวนเก่ียวของกับแหลงศิลปกรรม 

๖. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรเขามามีบทบาทรวมในการจัดการ วางแผนอนุรักษ และฟนฟู

ศิลปกรรมและโบราณสถานในทองถ่ินมากข้ึน 

การดําเนินงานของหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับ ทุก

หนวยงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาในแตละเรื่อง โดยอาศัยความรวมมือระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาทท่ีสําคัญของหนวยอนุรักษฯ คือ การนําเสนอปญหาตอท่ีประชุม หาวิธีการท่ี

เหมาะสม และเสนอแนะ พรอมท้ังติดตามผล สิ่งเหลานี้จะชวยลดปญหาความขัดแยงในอํานาจหนาท่ีได 

หนวยอนุรักษฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดแก 

๑) จังหวัดนาน หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดนาน  

โรงเรียนสตรีศรีนาน  ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน ๕๕๐๐๐  

โทรศัพท ๐ ๕๔๗๑ ๐๓๗๓ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๓๐๗๙ 

๒) จังหวัดอุตรดิตถ หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ๒๗ ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๙๖ ตอ ๑๖๘๑ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๔๗๑ 

๓) จังหวัดพิษณุโลก หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ๙๙/๕๖ ถ.สิงหวัฒน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๘๔ โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๙๔๖๘ 

๔) จังหวัดพิจิตร หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพิจิตร  

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ถ.กําแพงเพชร-พิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๑๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๑๗๑๑     
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บทท่ี ๔ ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

 
สถานการณเหตุรองเรียนดานสิ่งแวดลอม  

๑. ความเปนมา  

ในชวงระยะเวลา ๑๐ กวาปท่ีผานมา ไดมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

มีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ควบคูกับปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญไดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยมีสาเหตุมาจาก

กลิ่น ฝุนละออง เสียงดัง น้ําเสีย สารพิษและขยะ จากแหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี เปนโรงงานอุตสาหกรรม 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และแหลงกําเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมการระบายของเสียออกสูสิ่งแวดลอม โดย

มีหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินเปนหนวยงานอนุญาต และควบคุมกํากับอยาง

ใกลชิดก็ตาม ปญหามลพิษและเหตุรองเรียนไดเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ

อยางรวดเร็วทําใหความตองการดานผลผลิตและการบริโภคของประชาชนมีมากข้ึนเปนเงาตามตัว เชนเดียวกับ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตมากกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนของประเทศ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวาใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง จํานวนแหลงกําเนิดมลพิษขนาดใหญ ๓,๕๕๖ แหง การเติบโตดังกลาวกอใหเกิดปญหา

ตาง ๆ มากมายตามมา รวมท้ังความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะนําไปสู

อันตรายตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพ่ือเปนการลดระดับความเสี่ยงและคุมครองสุขภาพของประชาชน 

การพัฒนาของประเทศ และการเพ่ิมข้ึนของประชากร  

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ ได

ออกกฎกระทรวง กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษ ๑๐ ประเภท ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาเหตุรองเรียนเดือดรอน

รําคาญ ไดแก 

๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

๒. อาคารประเภท ก และ ข 

๓. ท่ีดินจัดสรร 

๔. การเลี้ยงสุกร 

๕. ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 

๖. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

๗. บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

๘. บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย 

๙. บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

๑๐. ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 

ตองจัดทําทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและแบบการเก็บสถิติและขอมูล
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เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และรายงานผลการทํางานของระบบ

บําบัดน้ําเสียของตนเอง กฎกระทรวงฯ ดังกลาว มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๙ ก วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรี

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฏหมายไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ิน และหนวยงานดาน

สิ่งแวดลอมโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ และควบคุมปองกันปญหามลพิษ

ดังกลาว ซ่ึงมีกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานดังรายละเอียดในภาพ ๔.๑ 

 

การบริหารเรื่องรองเรียนระดับ สสภ.และ ทสจ.

2. รองเรียนที่กระทรวง 4. รองเรียนตรงไปที่ สสภ./ทสจ.

1.รองเรียน
หนวยงาน

นอกสังกัด
ศูนยบริการ

รวมกระทรวงประชาชน

จนท.สสภ.

จนท.ทสจ.

ระบบ

E - Petition

จนท.สสภ.

จนท.ทสจ.

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ/ผานการฝกอบรม

(รับเรื่อง/ติดตาม/แกไขเสร็จในกําหนด)

หนังสือราชการ

ตรวจสอบ

การแกไข

1 แจงผล

- สงใหผูบริหารสั่งการ

- แจง จนท.แกไข

รายงานการแกไข ดึงขอมูล

บันทึกขอมูล

ดึงขอมูล

บันทึกขอมูล

ดึงขอมูล

พอใจ

ปดเรื่อง

 

 

ภาพ ๔.๑ การบริหารเรื่องรองเรียน 
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๒. สถานการณส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ มีแนวทางการบริหารงานเรื่องรองเรียนในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และไดทํา

การตรวจสอบปญหาเหตุรําคาญในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 

อุตรดิตถ และนาน จํานวน ๑๖ เรื่อง รวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปญหาเหตุรําคาญ

เนื่องจากมลพิษ เกิดข้ึน ๑๖ เรื่อง ป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีปญหาเหตุรําคาญเนื่องจากมลพิษ จํานวน ๑๒ เรื่อง ป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีปญหาเหตุรําคาญเนื่องจากมลพิษ เกิดข้ึน ๑๐ เรื่องตามลําดับ ซ่ึงปญหาเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึน

สวนใหญมีสาเหตุมาจาก ปญหามลพิษจากขยะสิ่งปฎิกูล ฝุนละออง กลิ่นเหม็น ทางอากาศ น้ําเสีย เสียงดัง เชน 

กาซ ไอระเหย เสียงดัง น้ําเสีย สารพิษ ขยะและสิ่งปฏิกูล  

เม่ือวิเคราะหสภาพปญหาเหตุรําคาญของพ้ืนท่ีเปนรายจังหวัดสําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว สรุปไดดังนี้  

จังหวัดพิษณุโลก พบวา สาเหตุใหญของปญหาเหตุรําคาญ ไดแก มลพิษทางอากาศฝุนละออง กลิ่น

เหม็น ตามดวยน้ําเสีย และมีจํานวนเรื่องรองเรียนมากท่ีสุด  

จังหวัดพิจิตร พบวา สาเหตุของปญหาเชนเดียวกับพิษณุโลก สาเหตุใหญของปญหาเหตุรําคาญ ไดแก 

มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น และขยะ  

จังหวัดอุตรดิตถ พบวา สาเหตุใหญของปญหาเหตุรําคาญ ไดแก มลพิษทางปญหาขยะ น้ําเสีย และ

กลิ่นเหม็น  

จังหวัดนาน พบวา สาเหตุของปญหา เสียงดังจากสถานประกอบการ มีจํานวนเรื่องรองเรียนนอยท่ีสุด  

ผลจากการดําเนินการดังกลาว ยังแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของสาเหตุของปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงปญหา

ขยะ จะมีมากท่ีสุดถึงรอยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา ไดแก กลิ่นเหม็น และฝุนละอองตามลําดับ โดยเฉพาะในป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีสัดสวนของสาเหตุของปญหาเพ่ิมข้ึน 

ตาราง ๔.๑ สรุปปญหาเหตุรองเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จังหวัด 
เหตุรําคาญ 

(เรื่อง) 

ประเภทของเหตุรําคาญ 

น้ําเสีย กล่ินเหม็น ฝุนละออง ขยะมูลฝอย เสียงดัง 

พิษณุโลก ๘ ๑ ๒ ๓ ๒ - 

พิจิตร ๔ - ๒ - ๒ - 

อุตรดิตถ ๓ ๑ ๑ - ๑ - 

นาน ๑ - - - - ๑ 

๔ จังหวัด ๑๖ ๒ ๔ ๔ ๕ ๑ 
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แยกตามประเภทของเหตุรําคาญท่ีถูกรองเรียน 

ประเภทของเหตุรําคาญท่ีถูกรองเรียนมากท่ีสุด ไดแก ดานขยะมูลฝอย ๕ เรื่อง (รอยละ ๓๑.๒๕) 

รองลงมาไดแก กลิ่นเหม็น และฝุนละออง ประเภทละ ๔ เรื่อง (รอยละ ๕๐) ดานน้ําเสีย ๒ เรื่อง (รอยละ 

๑๒.๕) และเสียง ๑ เรื่อง (รอยละ ๖.๒๕) 
 

 
 

 

 

ภาพ ๔.๒ ประเภทของเหตุรําคาญท่ีถูกรองเรียน 

แยกรายจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

จังหวัดท่ีพบปญหาเหตุรําคาญท่ีถูกรองเรียนมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก ๘ เรื่อง รองลงมาไดแก

จังหวัดพิจิตร ๔ เรื่อง จังหวัดอุตรดิตถ ๓ เรื่อง และจังหวัดนาน ๑ เรื่อง 

แยกตามหนวยงานท่ีขอความรวมมือ 

ตาราง ๔.๒ จํานวนเหตุรําคาญแยกตามหนวยงานท่ีขอความรวมมือ 

หนวยงานท่ีขอความรวมมือ เหตุรําคาญ (เรื่อง) 

๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๔ 

๒. กรมควบคุมมลพิษ ๓ 

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๕ 

๔. ประชาชน ๓ 

๕. ราชการตรวจสอบ ๑ 

 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพ ๔.๓ หนวยงานท่ีขอความรวมมือ 
 

นํ้าเสีย เสียงดัง 

ฝุนละออง 

ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็น 

ทสจ. ศาลปกครองพิษณโุลก 

อปท. 

ประชาชน 

คพ. 
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สําหรับราชการสวนทองถ่ิน จะเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการหาม กําจัด และระงับการกระทํา

ใด ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ รวมท้ังมีอํานาจในการออกขอบังคับทองถ่ินและเง่ือนไขตาง ๆ 

ในการควบคุมได สวนเจาหนาท่ีของรัฐ จะเปนหนวยงานท่ีจะใหคําแนะนําแกหนวยงานทองถ่ินดานวิชาการ 

การใชกฎหมาย รวมท้ังการออกขอบังคับทองถ่ิน และตรวจสอบสถานท่ีกอเหตุรําคาญ รวมท้ังจัดฝกอบรมการ

จัดการสิ่งแวดลอมใหแกเจาหนาท่ีทองถ่ินและผูประกอบการ  

นอกจากนี้ยังพบวาแหลงกอปญหาเหตุรําคาญ จะเปนโรงงานและสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

แกสุขภาพ ท่ีตองถูกควบคุมภายใตกฎหมายท่ีอนุญาตใหประกอบกิจการ  

สําหรับการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของเจาพนักงานทองถ่ินดวยมาตรการตาง ๆ ทาง

กฎหมาย เพ่ือระงับ ปองกันและควบคุมผูกอปญหาหรือผูประกอบการ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวาการแนะนําทาง 

วิชาการ เปนมาตรการท่ีถูกนํามาใชมากกวามาตรการลงโทษทางกฎหมาย 

๓. สรุป  

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ขณะท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาเปนเมืองมากข้ึนสิ่งแวดลอม ท้ังในชนบทและ

เมืองก็เสื่อมโทรมเลวรายตามมา ปญหาเหตุรําคาญดานมลพิษเกิดบอยและมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจําเปนตอง

ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปญหาเหตุรําคาญเกิดข้ึนสาเหตุมาจากกลิ่น ฝุนละออง 

เสียงดัง น้ําเสีย และขยะ ซ่ึงมีแหลงกําเนิดมลพิษกระจัดกระจายในพ้ืนท่ีและหนาแนนเพ่ิมข้ึน ในการแกไข

ปญหาเหตุรําคาญจากมลพิษ ตองใชมาตรการหลาย ๆ อยาง ท่ีจะปองกันและปราบปรามการฝาฝนกฎหมาย

อยางไรก็ตาม การใหคําแนะนําและการอบรมผูกอปญหาหรือผูประกอบการ จะเปนกระบวนการท่ีจะสราง

ความตระหนักใหแกผูกอเหตุไดดีกวาการใชมาตรการทางกฎหมายอยางทันที  

๔. ขอเสนอแนะ  

๔.๑ สรางความรวมมือระหวางสวนราชการในการกําหนดแผนการควบคุมแหลงกําเนิดรวมกัน

ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ และมาตรฐานในการควบคุมแหลงกําเนิด และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ รวมถึงการควบคุมปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีมีเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวม  

๔.๒ ตองศึกษาวิเคราะหแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากมลพิษท่ีใช ท้ังใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลว และกําลังพัฒนาเพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนนโยบายตอไป   

๔.๓ ในกรณีท่ีเปนปญหามีความยุงยากซับซอน ควรใชวิธีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการท่ีประกอบดวย

ตัวแทนจากองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขามารวมแกไข  

๔.๔ ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดสําหรับพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะใชในการปองกันและแกไข

ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ นอกจากนี้ การมีสวนรวมของชุมชนจะชวยในการควบคุมปญหาเหตุเดือดรอน

รําคาญจากมลพิษไดดีท่ีสุด  
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สถานการณไฟปาและหมอกควัน 

การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดรวบรวมขอมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและ

ขอมูลจุดความรอน (Hot spot) จัดทําเปนรายงานสถานการณคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอน อยาง

ตอเนื่อง เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 

ฯลฯ ซ่ึงจากการติดตามสถานการณคุณภาพอากาศ ตั้งแตเดือนมกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ (ตลอด

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) เปนดังนี้  

ตาราง ๔.๓  สรุปจํานวนวันท่ีพบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) เกินมาตรฐานในพ้ืนท่ี 

๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕ 

จังหวัด 
จํานวนวันท่ีพบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) เกินมาตรฐาน (ณ เวลา ๐๙.๐๐ น.) 

เชียงราย ๕๔ 

เชียงใหม ๑๖ 

ลําพูน ๒๔ 

ลําปาง ๒๘ 

แมฮองสอน ๓๓ 

นาน ๒๔ 

แพร ๒๗ 

พะเยา ๒๘ 

หมายเหตุ ๑. คามาตรฐานคุณภาพอากาศ (PM ๑๐) ในบรรยากาศไมเกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 ๒. คาดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) 

- คุณภาพอากาศดี มีคาอยูระหวาง ๐-๕๐ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ  

- คุณภาพอากาศปานกลาง มีคาอยูระหวาง ๕๑-๑๐๐ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ  

- คุณภาพอากาศท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ มีคาอยูระหวาง ๑๐๑-๒๐๐ ผูปวยโรคระบบทางเดิน

หายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคารบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ ไมควรทํากิจกรรม

ภายนอกอาคารเปนเวลานาน  

- คุณภาพอากาศท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพมาก มีคาอยูระหวาง ๒๐๑-๓๐๐ ผูปวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคารบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ ควรจํากัดการ

ออกกําลังภายนอกอาคาร  

- คุณภาพอากาศอันตราย มีคามากกวา ๓๐๐ บุคคลท่ัวไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลัง

ภายนอกอาคาร สําหรับผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยูภายในอาคาร 
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 จากการติดตามตรวจสอบขอมูลการเกิด Hotspot ในพ้ืนท่ีภาคเหนืออยางตอเนื่อง ในชวงเดือน

เมษายน ๒๕๕๕ พบจํานวน Hotspot ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือ จํานวนท้ังสิ้น ๔,๓๙๗ ครั้ง โดย

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จํานวน ๑,๒๔๙ ครั้ง ๒,๔๗๒ ครั้ง และ 

๖๗๖ ครั้ง ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดแยกเปนรายจังหวัดในตาราง ๔.๔ 

ตาราง ๔.๔ แสดงจํานวน Hotspot ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

จังหวัด 
จํานวน Hotspot 

รวม 
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

เชียงใหม ๓๐๘ ๕๔๗ ๑๐๔ ๙๕๙ 

แมฮองสอน ๒๒๗ ๓๓๙ ๑๙ ๕๘๕ 

ลําปาง ๑๒๕ ๓๒๔ ๘๒ ๕๓๑ 

ลําพูน ๒๕ ๕๓ ๕๓ ๑๓๑ 

เชียงราย ๑๔๘ ๓๘๙ ๒๐๗ ๗๔๔ 

นาน ๒๔๖ ๔๖๓ ๖๓ ๗๗๒ 

พะเยา ๙๙ ๓๑ ๗๖ ๒๐๖ 

แพร ๗๑ ๓๒๖ ๗๒ ๔๖๙ 

รวม ๑,๒๔๙ ๒,๔๗๒ ๖๗๖ ๔,๓๙๗ 

ท่ีมา : http://www.dnp.go.th/forestfire/hotspot/hotspotmap_mar2012.htm 
 

การแกไขปญหา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบน เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบน (จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน) ไดประชุมเพ่ือติดตาม

สถานการณปญหาไฟปาและหมอกควัน การดําเนินงานท่ีผานมาในปงบประมาณ ๒๕๕๔ และการบูรณาการ

แผนปฏิบัติงานรวมกันในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมีรอง

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ ยกยิ่ง) เปนประธานการประชุม และมีหนวยงานตาง ๆ เขารวม

ประชุม เพ่ือชี้แจงผลการดําเนินงานของหนวยงานและแผนปฏิบัติงานท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๕  

เม่ือวันท่ี ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กรมควบคุมมลพิษไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับแกไข (ราง) 

แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและการเผาในระดับพ้ืนท่ี ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัด

เชียงใหม 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดเปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดการไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ (จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน 

ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการนําเสนอผลการดําเนินงาน
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แกไขปญหาการจัดการไฟปาและหมอกควันท่ีผานมา กรอบแนวทางดําเนินงานและแผนงานในปงบประมาณ 

๒๕๕๖ การสรุปบทเรียนและการเตรียมการรองรับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปลายป ๒๕๕๕ มีคณะอนุกรรมการ

และผูรวมประชุมประมาณ ๖๐ คน  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดใหการสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ เพ่ือการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน 

แกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร สถานีพัฒนาท่ีดินนาน 

อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ประกอบดวย โปสเตอรภาวะโลกรอน มลพิษทาง

อากาศ และฟางมีประโยชนโปรดอยาเผาท้ิง คูมือชวยโลกหายรอน แผนพับโครงการรณรงคประชาสัมพันธ 

คูมือ “รูปแบบทางเลือกเพ่ือทดแทนการเผา” สปอตรณรงค “งดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกรอน” สปอตรณรงค 

การปองกันและแกไขปญหาการเผา ฯลฯ 

อีกท้ังยังไดประสานขอความอนุเคราะหจากจังหวัดนาน เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงและประสบ

ปญหาไฟปาและหมอกควัน และดําเนินกิจกรรมในลักษณะโครงการนํารอง ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

ยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวม

ในการดําเนินการทุกระดับผูนําทองท่ี ผูนําชุมชน ฯลฯ    

กิจกรรมรณรงคใหความรูสิ่งแวดลอม หมอกควันและไฟปา ในงานวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ 

ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ไดเขารวมจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป ๒๕๕๕ รวมกับองคการบริหารสวนตําบล

ยาบหัวนา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ณ โรงเรียนยาบหัวนา ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดให

ความรูแกเด็กและเยาวชน โดยมีการแสดงนิทรรศการเก่ียวกับดานสิ่งแวดลอม ปญหาโลกรอน กลไกการพัฒนา

ท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) กิจกรรมสันทนาการอ่ืน ๆ การตอบปญหาชิงรางวัล  

และเพ่ือใหมีขอมูลสถานการณคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีและสําหรับใชเปนแนวทางในการจัดประชุมหารือ

แนวทางในการปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูนําทองถ่ิน ชุมชน 

เกษตรกร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ จึงติดตั้งรถตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศเคลื่อนท่ี ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา ตั้งแตวันท่ี ๕ มีนาคม ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๕ รวมเปนวันท่ีมีขอมูล

จํานวน ๓๓ วัน ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหพบวาเกินเกณฑมาตรฐานจํานวน ๒๓ วัน (รอยละ ๖๙.๗) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๔ ขอมูลสถานการณคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ระหวางวันท่ี ๕ มีนาคม ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
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การประชุมเวทีประชาคมแกไขปญหาหมอกควันจากไฟปาและการเผาในท่ีโลง วันท่ี ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๕ องคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนาและสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดรวมจัดการประชุมเวที

ประชาคมแกไขปญหาหมอกควันจากไฟปาและการเผาในท่ีโลง พ้ืนท่ีนํารององคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ณ ศาลาประชาคมบานปาหุง หมูท่ี ๔ ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขาใจจากอันตรายท่ีเกิดจากหมอกควันและรวมกันหาแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึน มีผูเขารวมการประชุมเวทีประชาคมจาก ๗ หมูบานในตําบลยาบหัวนา ผูนําทองท่ี เกษตรกร 

รวมประมาณ ๑๐๐ คน รวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา ปจจัยท่ีทําใหเกิดหมอกควัน แนวทาง มาตรการ

และแผนแกไขปญหาหมอกควันจากไฟปาและการเผาในท่ีโลง 

นอกจากนั้นไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีจุดความรอน (Hot spot) และการใชประโยชนท่ีดิน จัดทําแผนท่ี

เสี่ยงของการเกิดหมอกควัน การฝกอบรม ใหความรู เชิญชวนใหนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาใชประโยชน 

โดยการนํามาทําปุยอินทรีย การสรางความรูแกนักเรียน เยาวชน ครู อาจารย เพ่ือใชตัวชี้วัดดานชีววิทยา

จําพวกไลเคน2 (lichen) เพ่ือบงบอกมลพิษทางอากาศ 

การดําเนินงานกิจกรรมนักสืบสายลมและกิจกรรมสาธิตการทําปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

ใหความรูในการดําเนินกิจกรรมการลดการเผาในพ้ืนท่ี ตําบลยาบหัวนา เม่ือวันท่ี ๒๕–๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

โดยมีการฝกอบรมใหความรูการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาทําเปนปุย โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากร

จากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนาน ซ่ึงมีตัวแทนชุมขนเขารับการอบรมประมาณ ๑๐ คน ท้ังนี้ ผลจากการ

ฝกอบรมตัวแทนชุมชนไดคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะไปดําเนินการในพ้ืนท่ีตามความสนใจ เชน การจัดทําปุย การทํา

คันดินกันการชะลางพังทลายของดิน เปนตน  

กิจกรรมการอบรมนักเรียนเก่ียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องตนโดยใชตัวชี้วัดทางชีวภาพ คือ 

การศึกษาไลเคน ซ่ึงมีนักเรียนเขารับการอบรมจํานวน ๓๘ คน และครูจํานวน ๕ คน โดยผลจากการศึกษาไลเคน

ในพ้ืนท่ีตัวอยาง พบวา มีไลเคนกลุมอากาศดี จํานวน ๒ ชนิด กลุมทนทาน ประมาณ ๑๐ ชนิด และกลุม

ทนทานสูง จํานวน ๒ ชนิด สามารถแปลผลไดวาสภาพอากาศในพ้ืนท่ีจัดอยูในคุณภาพอากาศพอใช-ดี แตท้ังนี้ 

เปนการทดลองใชจัดเกณฑเปน ๕ ระดับ ซ่ึงอาจมีความหาง ดังนั้น ควรมีการศึกษาโดยใชชวงการจัดระดับท่ี

ละเอียดข้ึนตอไป 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบตอสังคมโลกอยางตอเนื่อง และ

ทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ และเปนท่ีประจักษแกชาวไทยเม่ือเกิดมหาอุทกภัยในชวงปลายป ๒๕๕๔ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมหาศาล สาเหตุหลัก

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณมากเกินความสมดุล 

ท้ังนี้เปนผลเนื่องมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยาง

สิ้นเปลืองและฟุมเฟอย ไมวาจะเปนการเผาไหมเชื้อเพลิงในการคมนาคมขนสง การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมการเกษตรและการทําลายปาไม รวมท้ังกาซเรือนกระจกจาก

ของเสีย   

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่ีเกิดข้ึนอยูบนโลกมีมากมายหลายชนิดท้ังท่ีเกิดข้ึนไดเอง

ตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย แตพิธีสารเกียวโตกําหนดกาซเรือนกระจกท่ีเปนตัวการสําคัญท่ี

ทําใหเกิดภาวะโลกรอนไว ๖ ชนิด ตามรายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (IPCC second Assessment Report ๑๙๙๕) ใหใชคาศักยภาพของกาซท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน  

ดังแสดงในตาราง ๔.๕ 

ตาราง ๔.๕ แสดงคาศักยภาพของกาซท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

กาซเรือนกระจก 
คาศักยภาพของกาซท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

(เทาของคารบอนไดออกไซด) 

คารบอนไดออกไซด (CO2) 

มีเทน (CH4) 

ไนตรัสออกไซด (NO2) 

ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) 

ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 

๑ 

๒๑ 

๓๑๐ 

๑๔๐-๑๑,๗๐๐ 

๖,๕๐๐-๙,๒๐๐ 

๒๓,๙๐๐ 

 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบรรณในพิธีสารเกียวโตเม่ือ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับ

ใชเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ท่ีผานมานั้น แตเนื่องจากประประเทศไทยไมไดอยูในกลุมประเทศภาคผนวก

ท่ี ๑ จึงไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางไรก็ตาม ไทยสามารถเขารวมการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกได โดยการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : 

CDM) ซ่ึงเปนการสมัครใจของประเทศกําลังพัฒนากําหนดไว เพ่ือชวยประเทศพัฒนาแลวท่ีมีภาระตองลดกาซ

เรือนกระจกใหไดตามเปาหมายของพิธีสารเกียวโต สามารถนําปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดแบบสมัครใจ

ของประเทศกําลังพัฒนามาเปนเครดิตของประเทศตน จึงทําใหเกิดการซ้ือขายเครดิตดังกลาวเรียกวา 
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“คารบอนเครดิต” ข้ึนระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดยมีเง่ือนไขวา คารบอนเครดิต

ตองมาจากการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนเพราะกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด มิใชกิจกรรมท่ี

ดําเนินการอยูแลวตามปรกติ โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดมีข้ันตอนการดําเนินการดังภาพ ๔.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๔.๕ ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) 
 

หมายเหตุ คําจํากัดความของตัวยอ 

LoI หมายถึง  หนังสือแจงความจํานงท่ีจะดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Letter of 

Intent) 

PDD หมายถึง รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอโครงการ (Project Design 

Document)  

DNA หมายถึง  หนวยงานท่ีมีอํานาจรับรองโครงการท่ีดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

สําหรับประเทศไทยคือ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

หรือ อบก. 

DOE หมายถึง หนวยงานปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนกับ CDM EB และไดรับมอบหมายในการ

ตรวจสอบ (Designated Operational Entities) 

CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแหงสหประชาชาติ (Executive 

Board of CDM) 

CERs หมายถึง การลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรองแลว (Certified Emission 

Reductions) 
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 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) กับสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑-๑๖ ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางกัน ในการดําเนินการติดตามประเมินผล (Monitoring) และเขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด (Public Participation) ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับโครงการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงการดําเนินการติดตามประเมินผล (Monitoring) จะดําเนินการหลักจากโครงการไดมี

การเดินระบบแลว สวนเขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Public Participation) 

จะดําเนินการในชวงการพัฒนาโครงการเพ่ือทําเอกสารรายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอ

โครงการ (Project Design Document) หรือข้ันตอนการดําเนินโครงการในภาพ ๔.๔ 

 สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดดําเนินการติดตามประเมินผล (Monitoring) 

และการเขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Public Participation) ของโครงการท่ี

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 

รวมท้ังดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนี้ 

 ๑. ติดตามและประเมินผลโครงการ   

๑.๑ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in pichit, Thailand ตั้งอยูหมู ๒ ต.หอไกร 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ผลิตพลังงานไฟฟาจากแกลบ 

๑.๒ Khwae-Noi Hydropower Project เข่ือนแควนอย ตั้งอยูท่ี ต.คันโชง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)-Public ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

 ๒. การเขารวมรับฟงความเห็นโครงการท่ีของ LoA และเสนอขอคิดเห็น 

๒.๑ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทายเข่ือนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เจาของ : 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

๒.๒ Application of Anarobic Baffled Reactor Biogas System for Topioca Factory 

Wastewater อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

๒.๓ Pichai Thanyachat Power Plant อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ   

 ๓. การรวมจัดอบรม ใหความรู เขารับการฝกอบรม และเผยแพรประชาสัมพันธ 

๓.๑ โครงการชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามและฝกปฏิบัติการประเมินโครงการท่ีขอรับรองกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด 

๓.๒ โครงการฝกอบรม “การติดตามโครงการท่ีขอรับรองกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด” 

๓.๓ การจัดนิทรรศการเผยแพรโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด และรณรงคใหความรูเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 

๓.๔ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ “โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด : CDM และ

การเกษตรท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจก” 

๓.๕ การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการ “คารบอนเครดิต ; กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด” 

๓.๖ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
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 สถานการณของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด หรือ CDM (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) มี

โครงการท่ีไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) จํานวน 0 ๒๑๔ 3 โครงการ คิดเปน

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได ๑๒,๓๒๐,๔๑๑ ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 3 (tCO2e/y) สําหรับ

โครงการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับ CDM EB มีจํานวน0 ๑๙ โครงการ0  ไดรับการออกหนังสือรับรองปริมาณกาซ

เรือนกระจกท่ีลดได (Issuance of CERs)  คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดรวมท้ังสิ้น 0 ๑,๗๒๙,๔๔๑ ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือ ๑.๗๓ M tCO2e หากเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ มี

โครงการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับ CDM EB และไดรับการออกหนังสือรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 

(Issuance of CERs) จํานวน 0 ๕ โครงการ 3 คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดประมาณ ๐.๘๒ M 3tCO2e 

ระยะเวลา ๑ ป ๓ เดือน ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดเพ่ิมข้ึนจาก ๐.๘๒ M 3tCO2e เปน ๑.๗๓ M tCO2e 

หรือประมาณ ๒ เทา ซ่ึงหมายถึงประมาณเครดิตท่ีขายเปนรายไดเขาประเทศเพ่ิมข้ึนเปน ๒ เทา   

การดําเนินการตามพิธีสารเกียวโตระยะแรก (First period) จะสิ้นสุดในป ค.ศ. ๒๐๑๒ หรือ พ.ศ. 

๒๕๕๕ นี้ แนวโนมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อีกคอนขางมาก เนื่องจากหลายประเทศในภาคผนวกท่ี ๑ 

ซ่ึงเคยใหสัตยาบรรณ เชน หลายประเทศในแถบยูโร และ ประเทศญี่ปุนไมใหสัตยาบรรณตอพิธีสารเกียวโต

ระยะท่ีสอง (Secondary period) ยอมสงผลกระทบตลาดคารบอนเครดิต หรือโครงการ CDM ไมมากก็นอย 

แตอยางไรก็ตามโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดการปลอยคารบอนหรือกาซเรือนกระจกยังคงจําเปนตองมีอยู 

แตอาจจะมีวิธีการอาจเปลี่ยนแปลงไป สําหรับประเทศไทย หรือประเทศกําลังพัฒนาจะมีสวนรวมในการลด

กาซเรือนกระจกอยางไรนั้น คงตองจับตาดูกันตอไป 
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การจัดการอุบัติภัย (กรณีหลุมไฟ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) 

 สืบเนื่องจากการท่ีมีขาวการเกิดการลุกไหมข้ึนของเชื้อเพลิงท่ีสะสมอยูใตพ้ืนดิน ในพ้ืนท่ีบานโนนตาโพน 

หมูท่ี ๙ ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เม่ือปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ทําใหเกิดความ

ตื่นตระหนกแกประชาชนท่ัวไป ท้ังในพ้ืนท่ีและผูติดตามขาวจากการนําเสนอขาวทางสื่อมวลชน จนเกิดการร่ําลือ

ไปตาง ๆ นานา ถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดกระแสของขาวลือ จนเปนท่ีโดงดังไปท่ัวประเทศ  

จากเหตุการณดังกลาว สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ไดรับการประสานงานจากสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ใหรวมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาสาเหตุและ

วิธีการแกไข รวมท้ังบรรเทาความกังวลของประชาชน เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงไดใหคําแนะนําแก

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี ใหเรงดําเนินการดับไฟท่ีคุกรุนอยูโดยเร็วท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ใหก้ันอาณาเขตหามมิใหนําคน

หรือสัตวเลี้ยงเขาใกลบริเวณดังกลาว 

และในวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ รวมกับอาสาสมัครญี่ปุนอาวุโส จาก

องคการ JICA ผูเชี่ยวชาญจากสวนปฏิบัติการฉุกเฉิน (สารเคมี) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต ๙ พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว และผูแทนอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวม

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการตรวจสอบพ้ืนท่ีและหารือรวมกัน สามารถ

สรุปผลการตรวจสอบและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบกาซท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ไดแก SO2, C2S, CH4 บริเวณจุดเกิดเหตุ 

ตรวจพบกลุมกาซดังกลาวในปริมาณ ๐.๑, ๘๔ และ ๖๔ ppm ตามลําดับ แตหางจากจุดเกิดเหตุดานทายลม

ประมาณ ๓๐–๕๐ เมตร ตรวจไมพบกลุมกาซดังกลาว 

๒. จากการตรวจสอบเชื้อเพลิงท่ีทําใหเกิดการเผาไหมบริเวณท่ีเกิดเหตุ พบวา เปนผงถานผสมข้ีเลื่อย 

ซ่ึงมีชั้นดินปดทับอยูดานบน พรอมท้ังไดนําผงถานดังกลาวท่ีกําลังรอนมาราดน้ําและทําการตรวจสอบกลุมกาซ

ตามขอ ๑ ปรากฏวา ตรวจไมพบ 

๓. ตรวจสอบโลหะหนักท่ีเปนอันตรายในเบื้องตน ตรวจพบโลหะหนักบางรายการในปริมาณเล็กนอย 

ซ่ึงไมเกินระดับท่ีจําเปนตองมีการจัดการหรือฟนฟูพ้ืนท่ี 

๔. นําเถาถานท่ีเกิดจากการเผาไหมไปละลายน้ําเพ่ือตรวจวัดคา pH ปรากฏวา คา pH ท่ีตรวจพบมี

คาประมาณ ๙ ซ่ึงมีสภาพเปนดางออน 

๕. คณะทํางานไดกําหนดแนวทางและมาตรการแกไขปญหาในเบื้องตน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

กับประชาชนและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

- ฉีดน้ําเปนลําฝอยระหวางการเปดพ้ืนท่ี เพ่ือใหน้ําสามารถเขาไปดับไฟท่ีติดผงถานดานใตผิวดิน 

โดยใชรถแม็คโครเปดเปนรอง และสูบน้ําเขารองเพ่ือดับผงถานท่ีติดไฟ 

- ประสานงาน อบต.หนองกะทาว เพ่ือนํารถดับเพลิงและรถแม็คโคร ทําการปรับพ้ืนท่ีใหเรียบรอย

และควบคุมเฝาระวังการเกิดเหตุซํ้าบริเวณจุดเกิดเหตุอยางตอเนื่อง 

- ชี้แจงขอเท็จจริงแกประชาชนในพ้ืนท่ีและผูสนใจท่ัวไปเพ่ือสรางความเขาใจตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
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บทท่ี ๕ การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือตอนลาง 
 

ภาพรวมของลุมน้ํานานและยมตอนลาง 
 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ แบงตามขอบเขตของลุมน้ํานานและยมตอนลาง มี

พ้ืนท่ีครอบคลุม ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร โดยภาพรวมลักษณะภูมิประเทศ

ของลุมน้ํานานและยมตอนลางมีความหลากหลายในตัวเอง ดานบนเปนเทือกเขาสูงท่ีตอเนื่องมาจากภาคเหนือ 

เปนแหลงตนน้ําสายเล็ก ๆ ท่ีไหลลงมารวมกับแมน้ําสายใหญ ท่ีไหลผานตรงกลางของพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีตรงกลางและ

ตอนลางเปนเขตท่ีราบ มีท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมตลอดป น้ําทวมเฉพาะฤดูน้ําหลาก และชุมชนพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน

และยมตอนลาง มีลักษณะคลายแองกระทะท่ีดานบนและขวามีความสูง ดานลางของลุมน้ําสูงกวาพ้ืนท่ีตรง

กลาง ลักษณะเชนนี้ทําใหพ้ืนท่ีบางสวนของลุมน้ํามีน้ําทวมหลายเดือนในรอบป และการมีแมน้ําสายหลักจาก

ทางดานบนไหลผาน ทําใหเกิดการตกตะกอนของชีวมวลสารตามท่ีราบลุมแมน้ําทําใหลุมน้ํานานและยม

ตอนลางมีความสมบูรณ มีแหลงน้ําใตดินขนาดใหญท่ีเก็บกักน้ําไวใตดินจํานวนมาก และมีความหลากหลายของ

พืชพรรณตาง ๆ 
 

 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและยมตอนลาง เริ่มเกิดการ

เปลี่ยนแปลงขนานใหญเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๗ เม่ือธนาคารโลก และรัฐบาลมีการสํารวจพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนลาง พบวา พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางมีศักยภาพสูงมาเรื่องของการเกษตร จึงมีการพัฒนาระบบชลประทาน 

มีการสรางเข่ือน สรางประตูก้ันน้ําในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง นับตั้งแต แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) เปนตนมา ซ่ึงพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางไดรับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ โดยเริ่มจาก

การพัฒนาข้ันโครงสรางพ้ืนฐาน เชน สะพาน ถนน เข่ือนกักน้ําขนาดใหญ มีการพัฒนาระบบชลประทาน 

นอกจากนี้ยังมีการคนพบแหลงน้ําใตดินขนาดใหญท่ีจังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร จึงมีการเจาะน้ําบาดาล

นํามาใชเพ่ือการเกษตร สงผลทําใหเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงผลกระทบจากการสรางเข่ือนขนาดกลาง

ทําใหชาวบานอพยพมาทํามาหากินในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทําใหเกิดความขัดแยงเพราะเกิดการจับจองท่ีดินทํากิน เม่ือ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีรายงานขององคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ.พิษณุโลก) เก่ียวกับพ้ืนท่ีทุงสาน 

มีกรมประชาสงเคราะหเขามาจัดการปญหาในดานการจัดการท่ีดิน 
 

 ท้ังนี้ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบชลประทานท้ังจากการสรางเข่ือน และมีการนําน้ําบาดาลมาใชเพ่ือ

การเกษตร ทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะพืชเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว โดยในชวงแรกมีขาวเปน

พืชหลักและมีการปรับเปลี่ยนเปนการปลูกพืชไรควบคูกัน โดยมีการเทคโนโลยีทางดานการเกษตรและเครื่อง

ทุนแรงเขามาชวย เชน รถไถ ปุย ยาฆาแมลง โดยมีการขยายตัวอยางรวดเร็วหลังป พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนมา 
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สถานการณการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของลุมน้ํานานและยมตอนลาง 
 

จากขอมูลสถานการณปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํานาน

และยมตอนลาง ท่ีไดจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับจังหวัดและในสวนของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

สามารถสรุปสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 

 ๑. สถานการณปญหาการจัดการประเด็นท่ีดินและการใชท่ีดิน 
 

ภาพรวมของปญหาในประเด็นท่ีเก่ียวกับท่ีดินและการใชท่ีดิน คือ การไมมีเอกสารสิทธิ์การครอบครอง

ท่ีดิน ซ่ึงเปนความขัดแยงระหวางรัฐและชาวบานในเรื่องของการครอบครองกอน/หลังท่ีจะถูกประกาศเปนเขต

ปาสงวนแหงชาติ นอกจากนี้ ยังเปนปญหาสภาพท่ีดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ และในบางพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัยดินถลม แผนดินทรุด 
 

 ๒. สถานการณปญหาการจัดการประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ภาพรวมของปญหา คือ พ้ืนท่ีสวนใหญไดรับผลกระทบจากน้ําทวมซํ้าซากทําใหท่ีนา และบานเรือน

เสียหาย นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนมา เนื่องมาจากการสรางคลองสงน้ําท่ีมีขนาดเล็ก ทําใหระบายน้ําไมทัน 

และการกอสรางเข่ือน และถนนทําใหขวางทางน้ําไหล รัฐจายคาชดเชยไมเพียงพอตอความเสียหายท่ีชาวบาน

ไดรับ นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ขาดน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 
 

 ๓. สถานการณปญหาการจัดการประเด็นปา และสิทธิในการจัดการปาชุมชน 
 

ภาพรวมของปญหาในประเด็นท่ีเก่ียวกับปาและสิทธิในการจัดการปาชุมชน คือ พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุก เกิด

ไฟปา มีการลักลอบหาของปาทําใหพ้ืนท่ีปาเสียหาย นอกจากนี้ ยังทําใหภูเขาดินโคลนถลม ทําใหบานเรือน

เสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
 

 ๔. สถานการณปญหาการจัดการประเด็นมลพิษและมลภาวะชุมชน 
 

 ปญหาของชุมชนในประเด็นท่ีเก่ียวกับมลพิษและมลภาวะของชุมชน ไดแก ปญหาเก่ียวกับคุณภาพ

ของน้ํา มีสารเคมีเจือปน ทําใหสัตวน้ําลดลง และใชเพ่ือการดื่มไมได ตองซ้ือน้ําดื่ม ทําใหคาจายในครัวเรือน

เพ่ิมข้ึน สวนดินมีปญหาดินขาดคุณภาพ พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตตกต่ํา รสชาติเปลี่ยน และไมออกตาม

ฤดูกาล กลายเปนพืชกลายสายพันธุ อากาศรอน มลพิษทางดานขยะท่ีมีการจัดการไมถูกตอง สงกลิ่นเหม็น 

และเปนแหลงขยายเชื้อโรค มลพิษทางดานอากาศ สวนใหญเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร การเผาปา 

และการเผาขยะในชุมชน 
 

 ๕. สถานการณปญหาการจัดการประเด็นทรัพยากรแร และพลังงาน 
 

ภาพรวมของปญหาการจัดการในประเด็นท่ีเก่ียวกับทรัพยากรแรและพลังงาน ไดแก มีนายทุนมากวาน

ซ้ือท่ีดิน ชาวบานขายท่ีดินออกจากท่ีดินทํากิน ไมมีท่ีทํากิน การทําเหมืองแรยังเปนการตัดไมทําลายปา การทํา

โรงโมหินทําใหเกิดปญหาเรื่องฝุนละออง สรางมลพิษในอากาศ เสียงดังจากเครื่องจักร น้ําเนาเสียปนสารเคมี 

ทําใหขาดแคลนน้ํา 
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 ภายใตสถานการณปญหาทางสังคมและปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลวนเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงและขยายตัวเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยสถานการณดานการจัดการ

ปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง พบวา 
 

 ๑) การบริหารราชการสวนกลาง มีการปรับขนาดใหเล็กลง และปรับบทบาท/แนวคิดการทํางานจาก

การเปนผูสั่งการชี้นํา และเปนผูคิดริเริ่มการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาทําหนาท่ีในการประสานนโยบายการพัฒนา 

ใหคําปรึกษา และทําหนาท่ีกระตุนใหเกิดความรวมมือของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
 

 ๒) การบริหารราชการสวนทองถ่ินจะมีขนาดใหญข้ึน โดยมีการเสริมสรางทักษะเชิงปฏิบัติการและ

สรางความชํานาญเฉพาะดานสูงมากข้ึน เพ่ือใหสามารถรองรับการถายโอนอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีมี

ปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ๓) ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากข้ึน และมีกลไกใหประชาชนเขามาตรวจสอบการ

ทํางานของภาครัฐอยางชัดเจน 
 

  สวนสถานการณการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร 

ของพ้ืนท่ีตามแนวนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของรัฐบาล คือ นโยบายท่ี ๕ : 

นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและ

ลุมน้ํายมตอนลางไดมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในแตละพ้ืนท่ีดังแสดงในตาราง ๕.๑ ท้ังนี้ ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดมีการกําหนด

แนวนโยบายและยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงไม

สามารถกลาวไดในท่ีนี้ 
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ตาราง ๕.๑ ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละ 

       พ้ืนท่ีของลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง 
 

ระดับพ้ืนท่ี 

นโยบายและยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นโยบาย ยุทธศาสตร 

กร ะทร ว งทรั พย าก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

บนพ้ืนฐานการจัดการเชิง

พ้ืนท่ี การมีสวนรวมและ

การกระจายอํานาจ 

การบริหารจัดการและการ พัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย

การมีสวนรวมและบูรณาการในทุกระดับ 

กลุมจั งหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ๑ 

- - สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร

รวมยุค 

- บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(ภายใตประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาเ พ่ือ เปน

ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีนแหงเศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว) 

กลุมจั งหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ๒ 

- พัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

จังหวัดนาน - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดอุตรดิตถ - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต) 

จังหวัดพิษณุโลก - สงเสริมใหองคกรปกครองสวนถ่ินและประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด

สวยงามเปนเอกลักษณและมีความปลอดภัย 

(ภายใตประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาเพ่ือเปนเมือง

บริการท่ีหลากหลายและมีความปลอดภัย) 

จังหวัดพิจิตร - บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

ท่ีมา : จากการศึกษารวบรวม, ๒๕๕๕. 
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 จากตาราง ๕.๑ จะเห็นวา ในระดับจังหวัดนั้น มีเพียงจังหวัดนานและจังหวัดอุตรดิตถเทานั้นท่ีมีการ

กําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง สวนจังหวัดพิจิตรกําหนดเปน

ยุทธศาสตรท่ีเนนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงคงมีความชัดเจนในเรื่องของการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยู สวนจังหวัดพิษณุโลกและกลุมจังหวัดนั้น ไมไดมีการกําหนดเปน

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจน เนื่องจากแนวทางการ

พัฒนามุงไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
 

 สําหรับสถานการณดานการจัดการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี

ลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง พบวา การจัดการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนใหญจะดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก การขุดลอกแหลงน้ํา และการกอสรางแหลงน้ํา 

รองลงมาคือ การจัดการทรัพยากรปาไม/พ้ืนท่ีสีเขียว เชน การปลูกตนไม การปลูกหญาแฝก การจัดการขยะ 

เชน การฝกอบรมสรางจิตสํานึก การจัดซ้ือรถขยะ ธนาคารขยะ การปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ นอกนั้น เปนการ

ดําเนินงานในดานอ่ืน ๆ เชน การอนุรักษดิน การจัดการน้ําเสีย เปนตน 
 

และเม่ือพิจารณาความสอดคลองของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พบวา สวนใหญมีความสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามลําดับ กลาวคือ การดําเนินงานของหนวยงานราชการสวนกลางจะ

ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานเปนหลัก สวนหนวยงานราชการในภูมิภาค และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังสอดรับกับยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัด ท้ังนี้  การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ทุกระดับไดมีดําเนินการท่ีสอดคลองกับ

แนวนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งดวย 
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แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํานานและยมตอนลาง 
 

 สําหรับแนวทางของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีจะสามารถสงผลกระทบอยางเปนรูปธรรมและ

ปฏิบัติไดนั้น ควรท่ีจะดําเนินการอยางจริงจัง ซ่ึงหากตองการผลักดันใหทองถ่ินสามารถดําเนินการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ีไดนั้น หนวยงานราชการจําเปนตองมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนโดยมี

ขอเสนะแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

 ๑. การเพ่ิมอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทําไดและควรจะเปน คือ อํานาจการกํากับดูแล

มลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษ (environmental regulation) ความหมายคือ ใหโรงงานหรือแหลงกําเนิด

มลพิษ จดบันทึกกิจกรรมและการกอของเสีย เชน ปริมาณน้ําเสีย ขยะ พรอมกับระบุการใชสารเคมีในกระบวน 

การผลิต ซ่ึงจะเกิดผลลัพธ (การคายสารพิษออกมา) เปนประจําทุกวัน พรอมกับสรุปรายงานใหเจาพนักงาน

สิ่งแวดลอมทองถ่ิน (เทศบาลฯ หรือ อบต.) ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงความจริงใน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดระบุมาตราไวแลว โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของตองออกกฎหมายอนุบัญญัติ

เพ่ือรองรับการดําเนินงานดังกลาวตอไป 
 

 ๒. หากจะผลักดันสหการของทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม ควรเสริม "ตัวชวย" บางอยางในลักษณะของ

แรงจูงใจทางการคลัง เชน มาตรการทางภาษี การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานสิ่งแวดลอม เปนตน 
 

 ๓. การพัฒนาความสามารถการวิเคราะหการเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงท่ีผานมาทองถ่ินไม

จําเปนจะตองมีนักวิเคราะหทางการเงิน เพราะของบประมาณอุดหนุนจากรัฐใหชวยมาลงทุนให พรอมกับขอ

งบประมาณดําเนินการจากรัฐดวย 
 

 ๔. การประสานเชื่อมโยงเครือขาย โดยการเชื่อมโยงเครือขายพ้ืนท่ีท่ีมีปญหารวมสรางพลัง มีการ

ติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขอมูลชุมชนทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน 

และเพ่ิมเติมความรู ทักษะท่ีจําเปนในการแกปญหาแตละเรื่อง การพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขาย 

สรางเวทีแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนตาง ๆ จัดทําทําเนียบองคกรชุมชนเพ่ือเกิดการประสานระหวางองคกร และ

ตั้งศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชน 
 

 ๕. การประชาสัมพันธงานของชุมชนสูสาธารณะ โดยผานชองทางของสื่อประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเดนในดานการจัดการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงมีรูปธรรมปรากฏใหเห็นในหลายพ้ืนท่ี โดย

หนวยงานรัฐตองสนับสนุน จึงจะทําใหเกิดการขยายผลไดในหลายพ้ืนท่ี รวมท้ังใหเนนการมีสวนรวมของชุมชน

ในทองถ่ินใหมากข้ึน จะทําใหผลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลองกับภูมิวัฒนธรรม และตรงกับความตองการของ

ชุมชน 
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เอกสารอางอิง 
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ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 

กองบรรณาธิการ 
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