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	 จากสภาวะวิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ที่แผ่ขยายและ 
ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	 นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขร่วมกันใน 
ทุกระดับ	 ทั้งในระดับโลก	 ระดับภูมิภาค	 ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 รวมทั้ง 
ข้อผูกพันที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 2558	 ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เตรียม 
ความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง	 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน	 สร้างฐาน 
ความรู	้เทคโนโลย	ีนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานการผลติภาคอตุสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ	สร้างกฎเกณฑ์ที่ 
เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา	 และการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริม 
การใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	 และหลักการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่าง 
เป็นรูปธรรม	

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่มี 
ภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี	 จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และ 
มาตรการ	 ในการดำเนินงานในปี	 2556	 ภายใต้นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้รวบรวมจัดทำเป็นรายงานประจำปีฉบับนี้ขึ้น	 
เพือ่เผยแพรใ่หท้ราบถงึผลสำเรจ็ในการอนรุกัษ	์ฟืน้ฟ	ูพฒันา	การใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื	 
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป	

	 นอกเหนือจากงานที่กล่าวมาทั้งหมด	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มยงัมภีารกจิทา้ทายอกีมากมายทีร่ออยูเ่บือ้งหนา้	แตผ่มเชือ่มัน่วา่ชาว	ทส.	ทกุคน	 
มศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะทำหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานหลกัดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว	 
รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น 
รูปธรรม	

	 สุดท้าย	ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน	 
ที่ได้ทุ่มเท	 ผลักดันให้งานของกระทรวงประสบความสำเร็จไปได้ด้วยด	ี และหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้น	 จะเป็นเสมือนกำลังใจที่จะเสริมสร้างพลังให้ทุกคน 
มุ่งมั่นทำความดีและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ	 เพื่อประโยชน์สุขของ 
ประเทศชาติต่อไป

สารจากปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายโชติ ตราชู)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 รายงานประจำปี	 2556	 เป็นการนำเสนอสัมฤทธิผลการดำเนินงานของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ทส.)	 ในรอบปีงบประมาณ	 2556	 

ซึ่งถือว่าเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยงานที่เสนอต่อสาธารณชน	 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน	 เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลักภายใต้แผนปฏิบัติ 

ราชการประจำปี	2556	ซึ่งประกอบด้วย	8	ยุทธศาสตร์	โดยสรุปดังนี้	

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท	ที่ดิน	ป่าไม้	 

สัตว์ป่า	 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ดำเนินการวางกรอบยุทธศาสตร์ให้เกิดความต่อเนื่อง	 การดำเนินนโยบาย	 

เพื่อเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับกระทรวงและระดับชาติ	 อันจะ 

ส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท	 ที่ดิน	 ป่าไม้	 และสัตว์ป่า	 ที่ตอบสนองต่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ดำเนินการแก้ไข 

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่วิกฤต	 ประกอบด้วย	 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนที่ประสบภาวะวิกฤตและ 

ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลาย	โดยการติดตาม	ประสาน	ส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปตรวจ 

ลาดตระเวนในพื้นที่วิกฤต	 15	 จังหวัด	 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน 

การป้องกันไฟป่า	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการ 

ฝึกอบรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการควบคุมไฟป่า	 ในพื้นที่	 9	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 

จำนวน	 194	 หน่วย	 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน	 เน้นการสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้	 สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความรู้	 ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ตลอดจนการสร้าง 

กลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	 พลังงาน	 

สขุภาพ	โดยมผีลงานทีส่ำคญัประกอบดว้ย	การจดัทำขอ้มลูการสำรวจทรพัยากรชวีภาพ 

และนำเข้าระบบฐานข้อมูลพัฒนาและใช้ประโยชน์	 จำนวน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านพืช	 

ด้านสัตว์	ด้านแมลง	ด้านเห็ดรา	และด้านไลเคน	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 อนรุกัษ	์ฟืน้ฟแูละบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมทางทะเลและชายฝัง่อยา่งยัง่ยนื	 

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 

พันธุ์พืชป่าชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 	 เพื่อศึกษาความหลากลายทางชีวภาพ	 สร้างฐานองค์ความรู้ทาง 

วทิยาการทีจ่ะนำไปสูก่ารอนรุกัษแ์ละพฒันา	ปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชน	ประชาชนทัว่ไป	 

เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร	 โดยดำเนินการรักษา	 สำรวจเก็บ 

รวบรวมและปลกูรกัษาพนัธกุรรมพชื	รวมทัง้การใชป้ระโยชนจ์ากศนูยข์อ้มลูพนัธกุรรมพชื	 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยการจัดทำ 

และวางปะการังเทียม	ในพื้นที่	8	จังหวัด	รวม	9	แห่ง	

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 

เป็นธรรมและยั่งยืน	 ดำเนินจัดทำโครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ 

ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุในพื้นที่ภาคใต้	 เพื่อประมวลและจัดทำข้อเสนอ 

เชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาต 

การขุดดินลูกรังและหินผุ	 ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ	ลดปญัหาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	และนำไปสูก่ารจดัการ 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	 การแปลง 

นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2541	ไปสู่การปฏิบัติ	กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการในรูปโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

และป่าไม้	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 โดยดำเนินการสำรวจและรังวัดแปลงที่ดิน	 

จำนวน	 28,718	 ราย	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาต	 ให้ทำ 

ประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ	 (สทก.	1ก)	จำนวน	5	ป่า	 

ต่อหนังสืออนุญาต	 สทก.	 1ก	 เป็น	 สทก.	 2ก	 จำนวน	 15	 ป่า	 ออกหนังสืออนุญาต	 

สทก.	1ก	ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	จำนวน	3	ป่า

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้ำในระดับประเทศทั้ง 

น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดทำระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ	 

19	พื้นที	่ศึกษาความเหมาะสมพัฒนาเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำอย่าง 

บูรณาการ	 ศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จำนวน	 50	 พื้นที่	 จัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้ง 

ทั่วประเทศ	 650	 แห่ง	 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพดีใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน 

น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	457	แห่ง
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	 พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและ 

สาธารณภัย	สำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	ลุ่มน้ำท่าจีน	ดำเนิน 

การพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ	 สำหรับตรวจวัดและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลแบบต่อเนื่องตามเวลาจริง	 (Real-time	Data	Collection)	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน	 

ลุ่มน้ำสะแกกรังและเจ้าพระยา	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 ข้อมูลอุทกวิทยา	 

และข้อมูลคุณภาพน้ำ	พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์	สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

จัดการน้ำ	 เฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยในช่วงเกิดวิกฤตน้ำ	 ซึ่งเป็นโปรแกรมติดตาม 

สถานการณน์ำ้แบบอตัโนมตั	ิตดิตัง้ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้	(Early	Warning)	สำหรบัพืน้ที ่

เสีย่งอทุกภยั-ดนิถลม่ในพืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีร่าบเชงิเขา	จำนวน	200	สถาน	ีครอบคลมุ 

หมูบ่า้นเสีย่ง	852	หมูบ่า้น	จดัตัง้เครอืขา่ยเฝา้ระวงัแจง้เตอืนธรณพีบิตัภิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ	 

โดยในปีงบประมาณ	2556	ดำเนินงานในพื้นที	่8	จังหวัด	คือ	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	 

น่าน	แพร	่พัทลุง	สระบุร	ีนครนายกและฉะเชิงเทรา	จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับ 

ชุมชน	ครอบคลุม	180	ตำบล	บริเวณภาคเหนือและภาคใต้	การเตรียมความพร้อมรับ 

ภยัพบิตัโิดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัชมุชน	ไมว่า่จะเปน็ภยัดนิโคลนถลม่	ภยันำ้ปา่ไหลหลาก	 

ภยัจากหมูบ่า้น/ชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัสามารถปอ้งกนัและชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นเบือ้งตน้	 

รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน 

เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่	

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 

การจัดการมลพิษ	 โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม	 

ตามมาตรา	 22	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 2535	 ภายใต้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม	 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎกระทรวง	“กำหนดหลักเกณฑ	์วิธีการ	และแบบการเก็บสถิติ 

และขอ้มลู	การจดัทำบนัทกึรายละเอยีด	และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบดั 

น้ำเสีย	 พ.ศ.	 2555”	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด 

มลพิษ	 ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	 

ตามมาตรา	 80	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2535	มีผลบังคับใช้ในวันที	่2	สิงหาคม	2555	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

จากหมอกควนั	9	จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	(จงัหวดัเชยีงใหม	่ลำพนู	ลำปาง	แม่ฮอ่งสอน	 

เชยีงราย	พะเยา	แพร	่นา่น	และตาก)	ประสานความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการแกไ้ข 

ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน	 สนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน 

ข้ามแดนโดยได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	ณ	 นครหลวงเวียงจันทน์	 ส่งเสริม 

การผลิต	 การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยการนำหลักการ 

จดัการเทคโนโลย	ีทีเ่นน้การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่และลดมลพษิ	มกีารผลกัดนั 

แนวคดิ	เศรษฐกจิสเีขยีว	(Clean	Economy)	มาปรับใชใ้นกระบวนการผลติเปน็แนวทาง 

ที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตและการลดมลพิษที่เกิดขึ้น	
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 พัฒนาองค์ความรู้	 และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	โดยการจัดทำแนวเขตจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรณี	ดำเนินการศึกษา	สำรวจและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน	 

รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา	 ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 

พื้นที่ดินเค็ม	 พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ 

เกษตรอื่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 

 สรา้งความตระหนกั	จติสำนกึ	และการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 เผยแพร่การดำเนิน 

กิจกรรม	 การปรับพฤติกรรมการผลิต	 การบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้ความสำคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร 

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโดยชุมชน	 รวมทั้งศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษกับการเปลี่ยนแปลง 

ประชากรจลุชพีในดนิตะกอนและนำ้ในรอบฤดกูาลของลุม่นำ้ปงิ	การกำหนดยทุธศาสตร ์

ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ	(ระยะที่	2)	ทำการ 

วิเคราะห์ช่องว่างในแต่ละประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทาง	 

มาตรการหรือทางเลือกเชิงนโยบายการปิดช่องว่าง	 ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการ 

ตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศทีจ่ะนำมาสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายดำรงค์  พิเดช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพิทยา  พุกกะมาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประจำปี 2556 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายวิจารย์  สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

นายสุรพล  ปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน)

นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม)

นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

นายโชติ  ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประจำปี 2556 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายเริงชัย  ประยูรเวช
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์
ผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเสรี  โสภณดิเรกรัตน์
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกษมสันต์  จิณณวาโส
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายชลธิศ  สุรัสวดี
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประจำปี 2556 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประจำปี 2556 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสันติ  บุญประคับ
เลขาธิการสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปราณีต  ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์
อธิบดีกรมป่าไม้

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นายนพพล  ศรีสุข
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
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สารบัญ
รายงานประจำปี 2556 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลภาพรวม

	 ตรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 14

	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม	 15

	 โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 16

	 อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด	 17

	 อัตรากำลัง	 	 	 19

ผลการปฏิบัติราชการ

	 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	 22
	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

	 ผลปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 23 
	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 อนุรักษ	์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท		 23 
	 	 	 ที่ดิน	ป่าไม	้และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
	 	 	 และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ	์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	 37 
	 	 	 และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3		บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน		 51 
	 	 	 และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้ำ	 57 
	 	 	 ในระดับประเทศทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	พัฒนาระบบเตือนภัย	 66 
	 	 	 ทางธรรมชาติและสาธารณภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6		การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ	 75 
	 	 	 สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ

 ยุทธศาสตร์ที่ 7		พัฒนาองค์ความรู	้และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร	 85 
	 	 	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 โล่		หมายถึง	การปกป้อง	การป้องกัน	หลายประเทศนิยมใช้รูปทรงโล่แทน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ต้นโพธิ์		หมายถึง	ต้นไม้	หรือโพธิ์ทองของชาวไทยเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น

 ใบไม้	 	 หมายถึง	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เกื้อกูลมนุษย์เพราะมี 
การสังเคราะห์แสง	รวมทั้งเป็นปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกด้วย

ตรากระทรวง 

 แผ่นดิน	 	 หมายถึง	 ความเชื่อมต่อระหว่างต้นไม้ที่ต้องพึ่งพาดิน	 ดินต้องได้รับปุ๋ยจากต้นไม้	 
ภาพนี้เป็นตัวแทนของ	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิ สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 (อส.)	 กรมป่าไม้	 (ปม.)	 องค์การ 
อตุสาหกรรมปา่ไม	้(อ.อ.ป.)	และกรมทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด	คอื	กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	 
(สส.)	และกรมควบคุมมลพิษ	(คพ.)

 ช้าง 2 เชือก		เป็นช้างเพศเมีย	(แม่)	และลูกช้าง	หมายถึง	สัตว์ป่า	ความเข้มแข็ง	การดำรงพันธุ์	 
ความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูก	 ลูกช้างเป็นช้างเผือก	 หมายถึง	 ความเป็นพิเศษเป็นตัวแทน	 (อส.)	 
โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า	(อ.อ.ป.)	เรื่องคชบาล	และองค์การสวนสัตว	์(อสส.)	

 โลมา	 	 หมายถึง	 มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	 วิวัฒนาการ	 เฉลียวฉลาด	 ปลาโลมา	 
ทะเลชายฝั่ง	และหาดทราย	แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	(ทช.)	และกรมอุทยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 (อส.)	 ในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเล	 สำหรับคลื่นน้ำจืด	 
แทนกรมทรัพยากรน้ำ	(ทน.)	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	(ทบ.)	และองค์การจัดการน้ำเสีย	(อจน.)

 พระอาทิตย์	 	 หมายถึง	 ผู้ก่อให้เกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง	 เป็นอำนาจ	พลังงาน	 ที่สะอาด 
และบริสุทธิ์	และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ทส.)

 เพชร		หมายถงึ	ความแขง็แกรง่	ความมคีา่	สะอาด	บรสิทุธิ	์เปน็แรช่นดิหนึง่แทนกรมทรพัยากร- 
ธรณี	(ทธ.)

 หยดนำ้		หมายถงึ	ความสะอาด	บรสิทุธิ	์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	แทนกรมทรพัยากรนำ้	(ทน.)	 
และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	(ทบ.)

 ลายไทย		หมายถึง	ความเป็นไทย

 มณฑป	 	 แสดงถึงความเป็นไทย	 ปลายแหลม	 หมายถึง	 ความแหลมคมสามารถทะลุทะลวง 
ปัญหาได้

 ลูกโลก	 	 เป็นโลกใบเดียวกันแต่ม	ี 2	 ด้าน	ตะวันออก	 (ประเทศไทย)	 และตะวันตก	ลูกโลกทั้ง	 
2	ดา้น	มไีมค้ำ้	หมายถงึ	เรือ่งสิง่แวดลอ้มเปน็เรือ่งของทัง้โลก	และประเทศไทยคำ้จนุโลกใบนีไ้วท้ัง้โลก	 
โลกมีสีฟ้า	หมายถึง	สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและบริสุทธิ์

 ผ้าคลุมโล่		หมายถึง	การปกป้องโลกเสมือนบรรยากาศปกคลุมโลก

 สีเขียว		หมายถึง	สิ่งแวดล้อม
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15

 วิสัยทัศน์

	 คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ	 พัฒนาและสนับสนุน	 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมที่ดี	สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 พันธกิจ

	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ควบคุมการจัดสรร	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจ 
ประสานกับเครือข่ายภาคีและมีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน
 
 ค่านิยม : MNRE

 M  =  Management	 :	 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
 N  =  Network		 :	 เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้	  
	 	 	 ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
 R  =  Responsibility :	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
 E  =  Equity 	 :	 เน้นความเสมอภาคในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
	 	 	 และเป็นธรรม	

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และค่านิยม
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โครงสร้าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 : โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานรัฐมนตรี

กลุ่มกฎหมาย

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มอำนวยการ

 สำนักงานปลัด
 กระทรวงทรัพยากร
 ธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม 
 (สป.ทส.)

 สำนักงานนโยบาย
 และแผนทรัพยากร
 ธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม (สผ.)

กลุ่มภารกิจด้าน

ทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน

 กรมทรัพยากรน้ำ 
 (ทน.)

 กรมทรัพยากร
 น้ำบาดาล (ทบ.)

กลุ่มภารกิจด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

 กรมอุทยานแห่งชาติ 
 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 (อส.)

 กรมป่าไม้ (ปม.)
 กรมทรัพยากรทาง

 ทะเลและชายฝั่ง 
 (ทช.)

 กรมทรัพยากรธรณี 
 (ทธ.)

กลุ่มภารกิจด้าน

สิ่งแวดล้อม

 กรมควบคุมมลพิษ 
 (คพ.)

 กรมส่งเสริมคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม (สส.)
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17

อำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการในสังกัด

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
	 	 เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์	 และแปลงนโยบายของ 
	 	 กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ	จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ 
	 	 กระทรวง

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
	 	 กำหนดนโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ประสานการจดัการ 
	 	 เพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ปน็รปูธรรม	ตลอดจนตดิตาม	ตรวจสอบมาตรการ	เงือ่นไข	ผลกระทบ 
	 	 สิ่งแวดล้อมตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของ 
	 	 ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
		 	 อนรุกัษ	์สง่เสรมิ	และฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไม	้สตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	ในเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การอนรุกัษ ์
	 	 โดยการควบคุม	 ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่	 และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วย 
	 	 กลยุทธ์การส่งเสริม	 กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน	 และมีส่วนร่วม 
	 	 ในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจน 
	 	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร	 แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	 
	 	 แหล่งอาหาร	แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

  กรมป่าไม้ (ปม.)
	 	 อนุรักษ์	สงวน	คุ้มครอง	ฟื้นฟู	ดูแลรักษา	ส่งเสริม	ทำนุบำรุงป่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ 
	 	 ปา่ไม	้การทำไม	้การเกบ็หาของปา่	การใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิปา่ไม	้และการดำเนนิการเกีย่วกบั 
	 	 การป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยกลยุทธ์ 
	 	 เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
	 	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
  อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อคง 
	 	 ความสมบูรณ์	 มั่งคั่งสมดุล	 และยั่งยืนของทะเลไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
	 	 และเศรษฐกิจของประเทศ	
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  กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
		 	 สงวน	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา	 ทรัพยากรธรณี	 ซากดึกดำบรรพ์	 
	 	 ธรณวีทิยาสิง่แวดลอ้ม	และธรณพีบิตัภิยั	โดยการสำรวจ	ตรวจสอบ	และวจิยัสภาพธรณวีทิยา 
	 	 และทรัพยากรธรณี	 การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี	 การกำหนดและกำกับดูแล 
	 	 เขตพืน้ทีส่งวน	อนรุกัษท์รพัยากรธรณ	ีและพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ธรณพีบิตัภิยั	เพือ่การพฒันาทรพัยากร- 
	 	 ธรณี	คุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด	

  กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)
	 	 เสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน	 และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ 
	 	 บริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์	ฟื้นฟู	รวมทั้งควบคุม	ดูแล	กำกับ	ประสาน	ติดตาม	ประเมินผล	 
	 	 และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ	 พัฒนาวิชาการ	 กำหนดมาตรฐาน	 และถ่ายทอด 
	 	 เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	ทั้งระดับภาพรวมและลุ่มน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็น 
	 	 เอกภาพและยั่งยืน

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)
	 	 เสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน	 และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล	 
	 	 สำรวจ	บรหิารจดัการ	พฒันา	อนรุกัษ	์ฟืน้ฟ	ูรวมทัง้ควบคมุ	ดแูล	กำกบั	ตดิตาม	ประเมนิผล	และ 
	 	 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล	 พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน	 และถ่ายทอด 
	 	 เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพและ 
	 	 ยั่งยืน

  กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
	 	 เสนอแนะและผลักดันนโยบาย	 แผน	 มาตรการ	 และมาตรฐานในการบริหารและจัดการ 
	 	 มลพษิ	กำกบั	ดแูล	สนบัสนนุ	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหามลพษิ	พฒันาระบบรปูแบบ	และวธิกีารที ่
	 	 เหมาะสมในการจดัการมลพษิ	รวมทัง้ตดิตาม	ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื 
	 	 และคำปรกึษาเกีย่วกบัการจดัการมลพษิและเรือ่งราวรอ้งทกุข	์และดำเนนิการตามกฎหมาย 
	 	 ว่าด้วยการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
	 	 ส่งเสริม	เผยแพร่	และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	รวบรวม	จัดทำ	และให้บริการข้อมูล 
	 	 และสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ	 ในฐานะศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
	 	 ดา้นสิง่แวดลอ้ม	สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการสงวน	บำรงุรกัษา	และใชป้ระโยชน ์
	 	 จากทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ 
	 	 ยัง่ยนื	รวมทัง้เปน็ศนูยป์อ้งกนัและไกลเ่กลีย่กรณพีพิาทดา้นสิง่แวดลอ้ม	ประสานและเสนอแนะ 
	 	 แผนและมาตรการในการสง่เสรมิ	เผยแพร	่และประชาสมัพนัธก์ารอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
	 	 และสิ่งแวดล้อม	 ศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 ถ่ายทอด	 และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้าน 
	 	 สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม
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ส่วน
ท
ี่ 1

 ข้อมูลภาพ
รวม

19

 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร 
งบประมาณ	จำนวน	30,667.0916	ลา้นบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณป	ี2555	ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ 
จำนวน	 25,351.9785	 ล้านบาท	 จะเห็นว่าได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น	 จำนวน	 5,315.1131	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 21	 ทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในป	ี 2556	 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ในป	ี2555	จำแนกตามระดับส่วนราชการ	สรุปดังนี้

อัตรากำลัง
ตารางที่ 1 : อัตรากำลังของส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 : การจำแนกประเภทของอัตรากำลัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ)

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 1,689	 89	 429	 -	 2,207 
	 และสิ่งแวดล้อม

	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ	 264	 20	 148	 64	 496 
	 และสิ่งแวดล้อม

	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 3,953	 3,471	 20,781	 -	 28,205

	 กรมป่าไม้	 2,036	 1,836	 6,888	 2,073	 12,833

	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 399	 178	 1,104	 426	 2,107

	 กรมทรัพยากรธรณี	 411	 124	 252	 201	 988

	 กรมทรัพยากรน้ำ	 1,196	 732	 392	 -	 2,320

	 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 436	 819	 219	 -	 1,474

	 กรมควบคุมมลพิษ	 303	 58	 189	 -	 550

	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 171	 36	 238	 92	 537

 รวม 10,858 7,363 30,640 2,856 51,717

 
หน่วยงาน

 
ข้าราชการ

 ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง 
รวม

   ประจำ ราชการ ชั่วคราว 

59%

6%

21%

14%
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ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2555 จำแนกตามระดับส่วนราชการ

ภาพที่ 3 : กราฟแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2555 

งบประมาณปี 2556

งบประมาณปี 2555

หน่วยงาน 
เพิ่ม/ลด จาก

งบประมาณปี 2555

จำนวน ร้อยละ

งบประมาณ 
ปี 2556 

งบประมาณ 
ปี 2555 

	 1.	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 1,338.3587	 1,253.2407	 85.1180	 7 
	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 2.		สำนักงานนโยบายและแผน	 878.7546	 415.8737	 462.8809	 111 
	 	 และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

	 3.		กรมควบคุมมลพิษ		 432.8689	 417.6698	 15.1991	 4

	 4.	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 570.4083	 535.6627	 34.7456	 6

	 5.	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 9,740.5168	 8,256.5457	 1,483.9711	 18

	 6.		กรมป่าไม้	 	 3,870.1040	 3,466.1147	 403.9893	 12

	 7.		กรมทรัพยากรธรณี	 631.5116	 540.1115	 127.4001	 25

	 8.		กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 1,114.4348	 1,204.3616	 (89.9268)	 -	7

	 9.	 กรมทรัพยากรน้ำ	 	 9,938.2922	 7,863.9497	 2,074.3425	 26

	 10.	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 1,893.0793	 1,434.4484	 458.6309	 32

   รวม 30,408.3292 25,351.9785 5,056.3507 20      

30,408.33

25,351.98

2
57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   20 9/5/14   6:58:19 PM



2ส่วนที่ ผลการปฏิบัติราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   21 9/5/14   6:58:23 PM



ส่ว
น
ท
ี่ 2

 ผ
ลก

าร
ป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร

รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22

	 สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	ไดจ้ดัทำตวัชีว้ดัดา้นประสทิธผิลของการดำเนนิงาน 
ตามนโยบายสำคญัเรง่ดว่นของรฐับาลและภารกจิหลกัของกระทรวงขึน้	โดยไดป้ระชมุรว่มกบันายกรฐัมนตรี	 
(นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	 เมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 2555	 และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ 
ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของแต่ละกระทรวง
	 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที	่ 11	 ธันวาคม	2555	 ได้มีมติรับทราบแนวทางในการจัดทำ 
คำรบัรองการปฏบิตัริาชการฯ	ประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	2556	โดยใหแ้ตล่ะกระทรวงพจิารณาคา่เป้าหมาย 
ที่เหมาะสมของตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ 
ภารกิจหลัก
	 ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	สรุปดังนี้
	 ตัวชี้วัดที่	1.1.1	 ร้อยละของจำนวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายที่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย 
	 	 	 	 หรือจัดการตามหลักวิชาการ
	 ตัวชี้วัดที่	1.1.2	 จำนวนจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย 
	 	 	 	 ต่อสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
	 ตัวชี้วัดที่	1.1.3	 จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	 อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 
	 	 	 	 ภัยแล้งและอุทกภัย
	 ตัวชี้วัดที	่1.1.4	 ระดับความสำเร็จของผลการตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้และนำไปปลูก 
	 	 	 	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1	 ร้อยละของจำนวนพื้นที่ป่าถูก 
บุกรุกทำลายที่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย 
หรือจัดการตามหลักวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2	 จำนวนจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น- 
ละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3	 จำนวนแหลง่นำ้ทีไ่ดร้บัการพฒันา 
ปรับปรุง	อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และอุทกภัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4	 ระดับความสำเร็จของผลการ 
ตรวจราชการตดิตามการแจกจ่ายกล้าไม้และนำไป 
ปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำ

จำนวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายที่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย 
หรือจัดการตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	99.55
ค่าคะแนนที่ได้ :  5.0000

จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น	จำนวน	13	จังหวัด
ค่าคะแนนที่ได้ :  1.6667

จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	 อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	1,720	แห่ง
ค่าคะแนนที่ได้ :  3.0000

ตดิตามผลการแจกจา่ยกล้าไม้	และการนำกล้าไม้ไปปลูก	ตามระเบียบ 
การแจกจา่ยกลา้ไม	้โดยพบวา่มผีลการนำกลา้ไมไ้ปปลกูไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ	90
ค่าคะแนนที่ได้ :  5.0000

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
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 ผลปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีผลงานที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวง	 
ประกอบด้วย	8	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 	 อนรุกัษ	์ฟืน้ฟแูละบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิกุประเภท	ทีด่นิ	ปา่ไม	้ 
	 	 และสตัวป์า่	ทีต่อบสนองตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัปรชัญา 
	 	 เศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	 อนุรักษ์	ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 	 บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
	 	 อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 	 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้ำในระดับประเทศ	 
	 	 ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 		 พฒันาระบบบรหิารจดัการพบิตัภิยั	พฒันาระบบเตอืนภยัทางธรรมชาตแิละ 
	 	 สาธารณภัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 6			 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
	 	 การจัดการมลพิษ

 ยุทธศาสตร์ที่ 7	 พัฒนาองค์ความรู้	 และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
	 	 และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 8	 สร้างความตระหนัก	 จิตสำนึก	 และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท 

ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่

1
 1. โครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้

  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม ้  
  เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่สูงมาก	 โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้	 แต่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติดังกล่าวกลับเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาพป่า	ทั้งใน 
เชงิปรมิาณและคณุภาพจนอาจกลา่วไดว้า่พืน้ทีป่า่ไมท้ีเ่หลอือยูน่ัน้ลว้นแลว้แตอ่ยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม	ดงันัน้	 
จึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการป่าไม้ตามแนวปฏิบัติตามธรรมรัฐ	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ภายใต้การม ี
สว่นรว่มของประชาชน	มคีวามโปรง่ใสและมคีวามยตุธิรรม	ดว้ยการปรบัเปลีย่นแนวคดิจากการปราบปราม	 
มาเป็นการป้องปรามโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ตลอดไป
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24

	 	 การดำเนนิงาน	ประกอบดว้ย	การลาดตระเวนตรวจสภาพปา่	รวบรวมขอ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ	 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดขึ้น	 ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ 
ดำเนนิการลาดตระเวนตรวจสภาพปา่	รวบรวมขอ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	73.7	ลา้นไร	่และ 
ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานชุมชนได้เข้าร่วมในการลาดตระเวนตรวจสภาพป่าอย่างสม่ำเสมอ

	 	 การจดัโครงการการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมคัรพทัิกษป์า่	ประชุม	สมัมนา	หลกัสูตร	“การสรา้ง 
เครอืขา่ยการปอ้งกนัรกัษาปา่”	เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัรกัษาปา่	และพฒันาการบรหิาร 
จัดการป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ	 ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 
โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	 โดยมอบให้ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 1	 -	 13	 ดำเนินการจัดฝึกอบรม	 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 1	 -	 13	 
รุ่นละ	100	คน	รวม	13	รุ่น	มีผู้เข้ารับการอบรม	จำนวนทั้งสิ้น	1,300	คน	

	 	 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยภาคประชาชนรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาทิ	เช่น
	 	 (1)	 สนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	 ตำบลโชคเหนือ	 อำเภอลำดวน	
จังหวัดสุรินทร์	 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 จำนวน	 1	 รุ่น	 ผู้รับการฝึกอบรม	 
จำนวน	100	คน	โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว
	 	 (2)	 จัดโครงการรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	80	พรรษามหาราชนิี	โดยรว่มกบัชมุชนปลกูตน้ไมส้องขา้งทาง	 
ระยะทางประมาณ	 10	 กิโลเมตร	 ดำเนินการปลูกฟื้นฟูที่ป่าที่องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	 ดูแล	 
จำนวน	 550	 ไร่	 ณ	 บ้านนาไฮ	 ตำบลบ้านหัน	 อำเภอเกษตรสมบูรณ์	 จังหวัดชัยภูมิ	 โดยมีมวลชนเข้าร่วม 
ประมาณ	1,000	คน
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	 	 (3)	 รว่มกบักองทพัภาคที	่1-4	ในการจดัฝกึอบรมวทิยากรและราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป์า่	 
และเป็นคณะทำงานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน	 บุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการธง	“พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต”

  กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ได้พิจารณาหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใน 
พืน้ทีป่า่ไมห้รอืรอบแนวเขตปา่ไม้	ซึง่เปน็พืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิไฟปา่	ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการควบคมุไฟปา่	 
และมีเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่าเครือข่ายหมู่บ้านละ	 100,000	 บาท	 
จำนวน	 100	 เครือข่าย	 เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	 โดยให้ 
ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วย 
ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

  การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ	 9	 จังหวัด	 
จำนวน	 194	 หน่วย	 เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  การจดัทำแนวกนัไฟ	มกีารจดัทำแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิไฟปา่หรอืเกดิไฟปา่ซำ้ซอ้น 
ทั่วประเทศ	จำนวน	2,000	กิโลเมตร

	 	 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
	 	 (1)		 โครงการรณรงค์	 “ไม่เผาป่า	 รักษาธรรมชาติ	 อากาศบริสุทธิ์”	 ได้จัดขบวนรถรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธเ์คลือ่นทีใ่นพืน้ที	่9	จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	ไดแ้ก	่จงัหวดัเชยีงใหม	่ลำพนู	ลำปาง	แพร	่พะเยา	 
เชยีงราย	นา่น	แมฮ่อ่งสอน	และตาก	ระหวา่งวนัที	่19-29	มกราคม	2556	เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปตระหนกัถงึ 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการร่วมกันป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
	 	 (2)		 งานรณรงคว์นัปลอดควนัพษิจากไฟปา่	(วนัที	่24	กมุภาพนัธ	์ของทกุป)ี	กรมปา่ไมไ้ดส้ัง่การ 
ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที	่ 1-13	 และสาขา	 ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า	 จัดงานรณรงค ์
วันปลอดควันพิษจากไฟป่าเป็นประจำทุกปี
	 	 (3)		 การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	 และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	 การติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์และดัชนีไฟป่า	 จัดทำเอกสารเผยแพร่	 การจัดนิทรรศการ	 รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียน	 
นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม26

  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	 	 (1)		 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	 
จำนวน	100	เครือข่ายรวมทั้งการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่าที่ถูกต้องและปลอดภัย	

	 	 (2)		 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เพื่อเผยแพร่ความรู้	 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า	 รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่าสำหรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	 	 	

	 	 (3)		 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 การสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการควบคุมไฟป่า	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า	 ได้รับความรู้	 ทักษะและขั้นตอน 
การบริหารจัดการเครือข่ายฯ	อย่างเป็นระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

	 	 (4)		 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร 
เพื่อจัดการเครือข่ายอย่างยั่งยืน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
การควบคุมไฟป่า	 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ในการปฏิบัติงานเครือข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จำนวน	4	รุ่น	

	 	 (5)		 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า	 วัยใส	 มุ่งฟ้าใส	 ใส่ใจธรรมชาติ”	 
โดยจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชน	และนักเรียน	จำนวน	2	รุ่น	รุ่นละ	20	คน

  การถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	 2542	 โดยมีเป้าหมาย	 จำนวน	 2,747	 แห่ง	 ปัจจุบันถ่ายโอนภารกิจแล้ว	 จำนวน	 2,290	 แห่ง	 
ยังไม่ถ่ายโอนภารกิจ	 จำนวน	 457	 แห่ง	 โดยแบ่งออกเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ	 จำนวน	 347	 แห่ง	 
ชะลอการถ่ายโอนภารกิจ	 จำนวน	 39	 แห่ง	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
จำนวน	71	แห่ง

  กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน
	 	 ตั้งแต่ปี	 2547	 เป็นต้นมา	 ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา 
และจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน	 โดยได้ดำเนินการเก็บรักษาไม้ของกลางป่าสาละวินในลักษณะ 
การขดุบอ่นำ้และนำไมท้ีห่มดคดคีวามแลว้นำลงไปเกบ็รกัษาไวใ้นบอ่นำ้	ในปงีบประมาณ	2554	เพือ่ปอ้งกนั 
สภาพเนื้อไม้ไม่ให้ตากแดด	 ตากฝน	 จนส่งผลให้สภาพเนื้อไม้มีการผุแตกร้าว	 ซึ่งจะทำให้หลักฐานที่ตีตรา 
บนหน้าไม้ตัดท่อนซุงเลือนรางยากต่อการตรวจสอบและไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามประสงค์ได้อีก	 
สำหรับไม้ของกลางที่ยังไม่หมดคดีความศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจะนำไม้ของกลางป่าสาละวิน 
มาจัดทำระบบสปริงเกอร์เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับเนื้อไม้และป้องกันการเกิดอัคคีภัยบริเวณพื้นที่ 
ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน
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	 	 ลักษณะการดำเนินงานที่ผ่านมา	 กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร	 
เปน็ผูด้ำเนนิการดแูลรกัษาไมข้องกลางปา่สาละวนิทัง้หมด	ตามวธิกีารและหลกัการทีไ่ดก้ำหนด	โดยกำหนด 
ใหม้กีารเบกิจา่ยงบประมาณในลกัษณะเบกิจา่ยแทนกนั	ซึง่กรมปา่ไมจ้ะดำเนนิการตรวจสอบการดแูลรกัษา 
ไม้ของกลางดังกล่าวเป็นระยะ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 ได้ดำเนินการตรวจสอบการดูแลรักษา 
ไมข้องกลางดงักลา่วแลว้จำนวน	1	ครัง้	พบวา่	ไมข้องกลางไดถ้กูดแูลรกัษาและจดัเกบ็ตามวธิกีารและหลกัการ 
ที่กำหนด	โดยสภาพไม้ของกลางยังคงสภาพเนื้อไม้เพื่อเป็นหลักฐานและการใช้ประโยชน์

  กิจกรรมดำเนินการตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้
	 	 จากขอ้มลูสถานการณ/์สภาพปญัหาการบกุรกุทำลายทรพัยากรปา่ไมแ้ละปา่ชายเลน	ตลอดจน 
ข้อจำกัดในการดำเนินงาน	 จะเห็นได้ว่ามีการบุกรุกทำลายป่า	 การลักลอบล่า/ค้าสัตว์ป่า	 และการบุกรุก 
แผ้วถางป่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร	 ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในที่ดิน 
ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น	 โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตรวมถึง 
พืน้ทีป่า่อนรุกัษแ์ละปา่สงวนแหง่ชาตมิแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิปญัหาการบกุรกุตดัไมท้ำลายปา่	หากยงัขาดแคลน 
บุคลากรด้านการเฝ้าระวังพื้นที	่ยานพาหนะ	อาวุธ	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ดงันัน้เพือ่การแกไ้ขปญัหาการบกุรกุทำลายปา่ในพืน้ทีว่กิฤต	ตลอดจนการตดิตามเฝา้ระวงัไมใ่หม้กีารบกุรกุ 
ทำลายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	 พร้อมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่วิกฤตได้ดำเนินการเฝ้าระวัง	 ติดตาม	 ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
ในระดับพื้นที่อย่างเข้มงวด	และสนธิกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มข้น	ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนในพื้นที่วิกฤต 
รวมทั้งสิ้นจำนวน	15	จังหวัด
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม28

  กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
	 	 อดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าของประเทศไทยถูกทำลายลดลงเป็นจำนวนมากจากการเพิ่มขึ้นของ 
ประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นผลให้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีอยู่ถึง	 171,017,812	 ไร่	 
หรือร้อยละ	 53.33	 ของพื้นที่ประเทศ	 (พ.ศ.	 2509)	 ลดลงเหลือ	 97,875,000	 ไร่	 หรือร้อยละ	 30.52	 
ในป	ีพ.ศ.	2525	มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง	81,076,250	 ไร่	หรือร้อยละ	25.28	ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่	 
ประมาณ	107	ล้านไร่	หรือร้อยละ	33.44	ของพื้นที่ประเทศ	

	 	 ปจัจบุนัแมว้า่อตัราการบกุรกุทำลายปา่จะลดลงจากเดมิ	แตป่ญัหาการลกัลอบตดัไม้ทำลายป่า 
ยังมิได้หมดไป	 สาเหตุของปัญหาประการหนึ่งเนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่มีชุมชนและราษฎร 
อาศัยอยู่และยังคงมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับป่า	 ในบางครั้งก็มีการรุกล้ำบุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
โดยอา้งวา่ไมท่ราบแนวเขตทีช่ดัเจน	ปญัหาในเรือ่งแนวเขตพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตยิงัคงเปน็ประเดน็ขอ้ขดัแยง้ 
ระหวา่งราษฎรในพืน้ที	่และเจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบมหีนา้ทีใ่นการดแูลและรกัษาพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต	ิดงันัน้ 
การจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ชัดเจน	 จึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหนทาง 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและราษฎรภายในพื้นที	่การจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 
เปน็การดำเนนิการจดัใหม้หีลกัเขตและปา้ย	หรอืเครือ่งหมายอืน่แสดงแนวเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิวต้ามสมควร	 
เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 8	 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2507	โดยมขีัน้ตอนการดำเนนิงานดงันี	้(1)	การสำรวจกำหนดแนวเขตใหถ้กูตอ้ง	ตรงตามสภาพภมูปิระเทศ	 
(2)	การจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	(รูปแบบของการฝังหลักเขต/ป้าย)

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อดำเนินการดังกล่าว	 
จำนวน	 32,000,000	 บาท	 โดยมีแผนการดำเนินงานรังวัดแนวเขตเป็นระยะทาง	 1,384	 กิโลเมตร	 
ผลการดำเนินการได้ระยะทาง	1,401	กิโลเมตร

  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
	 	 ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน	 จำนวน	 200	 หมู่บ้าน	 
โดยภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้รับรู้หลักการและวิธีการบริหารจัดการป่าชุมชน	 
การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการบริหารจัดการป่าอย่าง 
มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการส่งเสริม 
ประชาสมัพนัธ์	การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ	การฝกึอบรม	และการสนบัสนนุงบประมาณในการบรหิาร 
จัดการป่าชุมชน

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   28 9/5/14   6:54:36 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

29

  กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน
	 	 ดำเนนิงานอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมร้ว่มกบัพระสงฆท์ีพ่ำนกัอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีป่า่ไม	้ 
จำนวน	 23	 แห่ง	 เพื่อให้พระสงฆ์เป็นแกนนำราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่า	 ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการเผยแพร่หลักศาสนา

  กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
	 	 จากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย	ทำให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
ไดร้บัความเดอืดรอ้นทัง้ในดา้นทีอ่ยูอ่าศยั	อาหาร	สขุภาพอนามยั	การใชช้วีติประจำวนัในการประกอบอาชพี 
จำนวนมาก	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ	์ 
พระวรชายาฯ	 ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่	 จังหวัดปทุมธานี	 และจังหวัดอ่างทอง	 
พรอ้มทัง้มพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้ฯ	พระราชทาน	“ครวัสายใยรกัแหง่ครอบครวัในพระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้ศรรีศัมิ	์พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร”	และ	“พระราชทรพัย ์
สว่นพระองค”์	พรอ้มทัง้สิง่ของทีป่ระชาชนบรจิาคโดยตรง	และเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคเขา้กองทนุทปีงักรรศัมโีชติ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ	 6	 จังหวัดนำร่องได้แก่	 จังหวัดชัยนาท	 สิงห์บุรี	 อ่างทอง	 
พระนครศรีอยุธยา	สุพรรณบุรี	และปทุมธานี

	 	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	มีพระราชวินิจฉัยเห็นว่าความเดือดร้อน 
ของประชาชนจะมีต่อเนื่องอีกในระยะหนึ่งจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน	 “โครงการ 
ฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร”  
ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ	 “ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า 
ศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร”	 เพิ่มหรือคัดลอกได้ตาม 
ความเหมาะสมของหลักเหตุผลในสถานการณ์นั้นๆ	 โดยเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่	 ร่างกาย	 อารมณ์	 
การดำรงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ความสขุ	และความอบอุน่ในชวีติในครอบครวัและชมุชน	การดำเนนิ 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 โดยเริ่มที่ 
ครอบครัวสมาชิกโครงการ	ซึ่งจะดำเนินการ	ดังนี	้
	 	 	 1.	 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
	 	 	 2.		 สร้างสุขภาพและสุขอนามัยในครัวเรือน	
	 	 	 3.		 ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 	 4.		 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	
	 	 	 5.		 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 	 	 6.		 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งถือเป็น	6	เอกลักษณ์ในการดำเนินงานภายใต ้
	 	 	 	 การบูรณาการของ	12	ภาคี

	 	 เพื่อเป็นการสนองพระราโชบาย	 กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานป่าไม้ในหลากหลาย 
รูปแบบตามความต้องการของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2556	กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม	จำนวน	16	ครั้ง
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม30

  โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
	 	 เปน็โครงการทีมุ่ง่ผลสำเรจ็โดยพจิารณาจากผลลพัธส์ดุทา้ย	(outcome)	เปน็สำคญัมากกวา่ 
มุ่งเน้นผลผลิต	 (output)	 โดยเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อม 
ที่ดี	ลักษณะการดำเนินงานเป็นการพัฒนาโดยยึดหลักพื้นที	่ (Area	Approach)	 โดยนำรูปแบบการพัฒนา 
ของมลูนธิแิมฟ่า้หลวงมาขยายผลทีจ่งัหวดันา่น	กจิกรรมทีด่ำเนนิการภายใตโ้ครงการปดิทองหลงัพระสบืสาน 
แนวพระราชดำริ	 เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่	 
ซึ่งมีความหลากหลาย	 ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	 
สำหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	กรมป่าไม้ได้ดำเนินโครงการในพื้นที	่2	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านวังเสาหมู่	2	 
ตำบลชนแดน	 อำเภอสองแคว	 และบ้านห้วยเลา	 หมู่	 1	 ตำบนชนแดน	 อำเภอสองแคว	 จังหวัดน่าน	 
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการ	 ประกอบด้วย	 เพาะชำหญ้าแฝก	 จำนวน	 50,000	 กล้า	 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	 
จำนวน	50,000	กล้า	เพาะชำกล้าไมม้คีา่	จำนวน	1,000	กลา้	เพาะชำกล้าหวาย	2,000	กลา้		ส่งเสรมิการพัฒนา 
ตามแนวพระราชดำริ	การปลูกพืชในระบบวนเกษตร	จัดการฝึกอบรมราษฎร	จำนวน	3	รุ่น

  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	 ปา่สงวนแหง่ชาตปิา่แมจ่างฝัง่ซา้ยไดป้ระกาศเปน็ปา่สงวนแหง่ชาตติามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่747	 
(พ.ศ.	2518)	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	92	ตอนที	่128	วันที	่8	กรกฎาคม	2518	มีเนื้อที	่67,312	ไร่

	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 กรมป่าไม้โดยกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม	้ สำนักวิจัยและ 
พฒันาการปา่ไม้	ไดเ้ขา้สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตปิา่แมจ่างฝัง่ซา้ย	พบวา่ 
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย	ประกอบด้วย	ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบแล้ง	และป่าเต็งรัง-ไม้สน	สภาพภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบสูงและภูเขา	สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ	200–1,000	 เมตร	มีอาสาสมัครชุมชนที่ร่วมสำรวจ	 
จำนวน	 4	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านสามขา	 บ้านทุ่ง	 บ้านนายาบ	 และบ้านผาแมว	 ตำบลหัวเสือ	 อำเภอแม่ทะ	 
จังหวัดลำปาง	มีลำห้วยที่สำคัญ	คือ	ห้วยหาด	ห้วยจะรูญ	ห้วยสามขา	ห้วยแม่อิง	ห้วยป่ากูด	ห้วยกาดวัว	 
ห้วยแม่ป๋วง	ห้วยแม่ละอัย	ห้วยแขมมัน	ห้วยหนองเม่า	ห้วยแม่มอน	และห้วยกูด

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สบู่เลือด	
Stephania cf. pierrei

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Troides aeacus
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	 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงฝั่งซ้าย	 สรุปข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านพืช	 ด้านสัตว์	 ด้านแมลง	 ด้านเห็ดรา	 ด้านไลเคน	 และ 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดังนี้
	 (1)		 ดา้นพชื	พบจำนวน	401	ชนดิ	โดยแบง่ตามลักษณะการใชป้ระโยชน์	คอื	พืชสมุนไพร	90	ชนดิ	 
พืชอาหาร	48	ชนิด	พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย	29	ชนิด	พืชที่ใช้ทำเครื่องใช้สอย	51	ชนิด	ไม้ดอกไม้ประดับ	 
86	 ชนิด	 และพืชที่ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์	 97	 ชนิด	 พืชที่มีสถานภาพตามหลักสหภาพสากลว่าด้วย 
การอนุรักษ์	 (The	World	 Conservation	 Congress)	 หรือ	 IUCN	ปี	 1994	 จำนวน	 5	 ชนิด	 แบ่งเป็น	 
พืชหายาก	 จำนวน	 3	 ชนิด	 คือ	 เครือหมูปอย	 มะม่วย	 มะกอกดอน	 พืชเฉพาะถิ่นและพืชใกล้สูญพันธุ์	 
จำนวน	1	ชนิด	คือ	พญาไร้ใบ	พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ	์จำนวน	1	ชนิด	คือ	ปรงเหลี่ยม
	 (2)		 ด้านสัตว์	พบจำนวน	174	ชนิด	แบ่งเป็นกลุ่มนก	77	ชนิด	ปลา	12	ชนิด	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 
13	 ชนิด	 สัตว์เลื้อยคลาน	 29	 ชนิด	 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	 16	 ชนิด	 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 
27	ชนิด	สัตว์ที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	 
90	ชนิด	สัตว์ที่พบน้อยมากในพื้นที่จำนวน	2	ชนิด	คือ	กระต่ายป่าและอีเห็นข้างลาย
	 (3)		 ดา้นแมลง	พบจำนวน	240	ชนดิ	แบง่เปน็	กลุม่แมลงชว่ยผสมเกสร	111	ชนดิ	แมลงศตัรพูชืปา่ไม	้ 
18	ชนิด	แมลงที่เป็นอาหาร	15	ชนิด	แมลงตัวห้ำตัวเบียน	31	ชนิด	แมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 
13	ชนดิ	แมลงทีใ่หผ้ลผลติ	2	ชนดิ	แมลงคุม้ครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่	พ.ศ.	2535	 
จำนวน	 2	 ชนิด	 คือ	 ผีเสื้อนางพญาตะวันออก	 ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง	 แมลงห้ามนำเข้าห้ามส่งออก	 
12	 ชนิด	 คือ	 แมลงทับนางพญาสองสี	 แมลงทับอำพันแถบเรียว	 ผีเสื้อเจ้าป่าปีกพู่	 ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย	 
ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คเหลือง	ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา	ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา	ผีเสื้อหางดาบลายจุด	ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพ	ู 
ผเีสือ้หนอนมะนาว	ผเีสือ้หางติง่นางระเวง	ผเีสือ้หางดาบใหญ	่แมลงทัง้คุม้ครองฯ	และหา้มนำเขา้หา้มสง่ออก	 
1	ชนิด	คือ	ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
	 (4)		 ด้านเห็ดรา	พบจำนวน	79	ชนิด	แบ่งเป็น	กลุ่มเห็ดกินได้	30	ชนิด	เห็ดกินไม่ได้	47	ชนิด	และ 
เห็ดพิษ	2	ชนิด
	 (5)		 ดา้นไลเคน	พบจำนวน	29	สกลุ	44	ชนดิ	แบง่เปน็	กลุม่ฝุน่ผง	(Crustose)	23	ชนดิ	กลุม่แผน่ใบ	 
(Foliose)	19	ชนิด	กลุ่มต้นไม้เล็ก	(Squamulose)	1	ชนิด	และกลุ่มพลาคอยด	์(Placoid)	1	ชนิด
	 (6)		 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของชมุชน	4	หมูบ่า้น	คอื	บา้นทุง่	บา้นสามขา	บา้นนายาบ	และบา้นผาแมว	 
จำนวน	3	สาขา	รวม	10	เรื่องย่อย

สบู่เลือด	
Stephania cf. pierrei

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Troides aeacus

เอื้องกีบม้าใหญ่		
Bulbophyllum rufinum

ปูเจ้าพ่อหลวง	
Potamon bhumibo

เอื้องคำตาควาย 
Dendrobium pulchellum   

ผีเสื้อนางพญาตะวันออก	
Stichophthalma Louisa mathilda

รางจืด	
Thunbergia laurifolia

กบชะง่อนผาอัสสัม	
Odorrana chloronota
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	 การอนรุกัษช์นดิพนัธุพ์ชืปา่เฉพาะถิน่หายาก 
และใกล้สูญพันธุ์	 ดำเนินการจัดงานชนิดพันธุ์พืชป่า 
เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์	 ร่วมกับกำนัน	 
ผู้ ใหญ่บ้าน	 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ	 
โรงเรียนบ้านสามขา	 วัดบ้านสามขา	 และชุมชน 
ทั้ง	4	หมู่บ้าน	คือ	บ้านทุ่ง	บ้านนายาบ	บ้านผาแมว	 
และบ้านสามขา	 ปลูกกล้ากฤษณาที่เป็นไม้หายาก 
และใกลส้ญูพนัธุใ์นปา่แมจ่างฝัง่ซา้ย	จำนวน	400	กลา้	 

นกแซงแซวหางปลา 
Dicrurus macrocercus

นกปรอดหัวโขน	
Pycnonotus jocosus

ในพืน้ทีป่า่	และไดแ้จกจา่ยกลา้ไมอ้ืน่	เชน่	ประดูป่า่	พะยงู	ชงโค	สกั	สมอพเิภก	เปน็ตน้	ใหก้บัชมุชนปลกูในปา่ 
และบริเวณบ้านของตนเอง	 ซึ่งกล้าไม้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่	 
นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกไม้สักมงคล	 เสาชิงช้าในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแม่ไม้สักพันธุ์ด ี
ให้กับชุมชนต่อไป

	 การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 
โดยการจดันทิรรศการหอ้งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพปา่ไม	้ณ	โรงเรยีนบา้นสามขา	วนัที	่15	สงิหาคม	 
2556	และกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับนักเรียน	ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน

	 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้	 รวบรวมข้อมูล 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของชุมชน	4	หมู่บ้าน		

	 การจดัทำฐานขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้นความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยลงขอ้มลูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้ายทั้ง	 5	ด้าน	คือ	ด้านพืช	ด้านสัตว	์ด้านเห็ดรา	และ 
ดา้นไลเคน	รวมทัง้ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งในเวบ็ไซดร์ะบบจดัการฐานความรูด้า้นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	กรมป่าไม	้(http://biodiversity.forest.go.th)
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 2. โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง  
  สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ

  กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
	 	 การวจิยัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภาคปา่ไมข้องประเทศไทยเพือ่สนบัสนนุการแกไ้ข 
สภาวะโลกร้อน	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสะสมคาร์บอนในรูปของมวลชีวภาพ	 ซากพืช	 และใน 
ดินของต้นไม้ในสวนป่าชนิดต่างๆ	 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในพิธีสารเกียวโต	 (Kyoto	 Protocol)	 มาตรา	 3.3	 
เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกป่า	 Afforestation	 และ	 Reforestation	 และการทำลายป่า	 และมาตรา	 3.4	 
เป็นกิจกรรมอื่นๆ	 ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์	 ภายใต้กรอบสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	(The	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	:	UNFCCC)	 
เช่น	 การจัดการป่าไม้	 การจัดการพืชผลเศรษฐกิจ	 การจัดการทุ่งหญ้า	 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	 การตั้ง 
ถิ่นฐาน	และอื่นๆ

	 	 ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคาร์บอนของโลก	 เพราะเป็น 
แหล่งดูดซับและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	โดยมีต้นไม้เป็นกลไกในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในกระบวนการสังเคราะห์แสง	 (Photosynthesis)	 และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการหายใจ	 
การเนา่เปือ่ยและการยอ่ยสลายของซากพชืและอนิทรยีวตัถตุา่งๆ	นอกจากนี	้ปา่ไมย้งัมกีระบวนการ	การสะสม 
คารบ์อนทีไ่ดจ้ากกระบวนการสงัเคราะหแ์สงในรปูของเนือ้ไมห้รอืมวลชวีภาพ	(Biomass)	กระบวนการตา่งๆ	 
ดงักลา่วมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั	รวมทัง้มคีวามซบัซอ้น	ซึง่ลว้นมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงวฏัจกัรคารบ์อน 
ทั้งสิ้น	 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและต่อเนื่องในทุกสาขาวิชาที่มี 
ความสัมพันธ์กัน	ตั้งแต่การเจริญเติบโต	มวลชีวภาพ	ซากพืช	การย่อยสลายของซากพืช	การสะสมคาร์บอน 
ในมวลชีวภาพ	 ซากพืช	 และในดิน	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการวิจัยด้านป่าไม้	 
จำนวน	 1	 แผนงาน	 คือ	 แผนงานการวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย	 เพื่อสนับสนุนการแก้ไข 
ภาวะโลกร้อน	จำนวน	5	เรื่อง	ได้แก่
	 	 (1)		 การกักเก็บคาร์บอนของไม้สักชั้นอายุต่างกัน
	 	 (2)		 การกักเก็บคาร์บอนของไม้สกุลยูคาลิปตัสชั้นอายุต่างกัน
	 	 (3)		 การกักเก็บคาร์บอนของไม้สกุลสนเขาชั้นอายุต่างกัน
	 	 (4)		 การกักเก็บคาร์บอนของไม้สกุลอะคาเซียชั้นอายุต่างกัน
	 	 (5)		 ความผันแปรทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ประดู่
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 3.  โครงการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

	 	 พืน้ทีป่า่อนรุกัษข์องประเทศไทยทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และ 
พันธุ์พืช	ประมาณ	73	ล้านไร่	กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาต	ิมีพื้นที่ดำเนินการที่เป็นเป้าหมายประกอบด้วย	 
อุทยานแห่งชาติ	 จำนวน	 147	 แห่ง	 วนอุทยาน	 จำนวน	 110	 แห่ง	 มีเนื้อที่รวม	 44,384,446	 ไร่	 โดยมี 
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ	3	ประการ	ดังนี้
  1.	 เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ
	 	 2.	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย
	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ

	 	 สถานการณป์า่ไมใ้นปจัจบุนั	มปีจัจยัคกุคามหลกั	คอื	การบกุรกุทำลายปา่เพือ่เปน็พืน้ทีท่ำกนิ	 
การลกัลอบตดัไมม้คีา่	การทบัซอ้นระหวา่งพืน้ทีท่ำกนิของมนษุยแ์ละสตัวป์า่	หรอืโครงการพฒันาโครงสรา้ง 
พื้นฐานโดยรัฐ	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และส่งผลทำให้สภาพป่าในแทบทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะ 
เสือ่มโทรม	ขาดความสมดลุ	นอกจากนีพ้ืน้ทีป่า่สว่นใหญไ่มไ่ดต้ดิตอ่เปน็ผนืเดยีวกนั	แตก่ระจายเปน็หยอ่มๆ	 
ซึ่งไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยของสัตว์ใหญ	่ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย	เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวน 
ไม่เพียงพอที่จะดูแลพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ	่ อีกทั้งการบุกรุกส่วนใหญ่มักกระทำโดยประชาชนในพื้นที ่
ใกล้เคียง	 ทำให้ยากจะเอาผิดทางกฎหมาย	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดการประนีประนอมจึงมีการสร้างข้อตกลง 
ร่วมกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ	 ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้	 ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆ	 
ใหบ้รรลเุปา้หมายการบรหิารจดัการอทุยานแหง่ชาต	ิจงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุและความรว่มมอื 
จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

 ปัญหาอุปสรรค :
	 1.		 เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
	 2.		 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	 3.		 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัย
	 4.		 ขาดงบประมาณ	เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
	 5.		 การดำเนินการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลานานในการเก็บข้อมูล	 และผลงานวิจัย 
ไม่ได้ถูกนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้
	 6.		 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ข้อเสนอแนะ :
	 1.		 ควรเพิ่มสวัสดิการ	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
	 2.		 ควรเพิ่มจำนวนบุคลากร	 หรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้	 
	 	 ความสามารถ	 ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน	 สามารถทำงานภาคสนามควบคู่กับงานเชิง 
	 	 วิชาการได้
	 3.		 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานทั้งการป้องกันรักษา 
	 	 ทรัพยากรและงานด้านวิชาการ	
	 4.		 เพิ่มการประชาสัมพันธ์	 เรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ 
	 	 ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
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 4. งานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

  การเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ	 เป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่า	 
เปรยีบเสมอืนสะพานเชือ่มโยงการอนรุกัษส์ตัวป์า่	ทัง้ในถิน่กำเนดิและนอกถิน่กำเนดิ	ทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรสัตว์ป่าในผืนป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย	 เนื่องจากปัจจุบันสัตว์ป่าตกอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคาม 
อย่างต่อเนื่อง	 จากการบุกรุกป่าทำให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดลงเป็นจำนวนมาก	 ประกอบกับปัญหา 
การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ	 ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์และอีก 
หลายชนดิตกอยูใ่นภาวะทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะสญูพนัธุไ์ดใ้นอนาคตอนัใกล	้หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบและนกัวชิาการ 
ดา้นการจดัการสตัวป์า่	ตลอดจนองคก์รดา้นการอนรุกัษต์า่งพยายามผลกัดนัใหม้กีารฟืน้ฟปูระชากรสตัวป์า่ 
อย่างเป็นรูปธรรม	 ในอดีตที่ผ่านมาจึงมีโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเกิดขึ้นหลายโครงการ	 
ทัง้โครงการทีเ่ปน็การดำเนนิงานในลกัษณะการศกึษาวจิยั	และโครงการทีด่ำเนนิงานตามวาระโอกาสพเิศษ	 
เช่น	 โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 หรือ 
เพื่อถวายเป็นราชสักการะ	เป็นต้น	

	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 จึงได้มอบ 
นโยบายใหก้รมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	จดัทำแผนงานในเชงิรกุ	โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการเพิม่ 
และฟืน้ฟปูระชากรสตัวป์า่ใหม้คีวามสมดลุในพืน้ทีป่า่ธรรมชาต	ิเพือ่เปน็แหลง่อนรุกัษพ์นัธกุรรมสตัวป์า่และ 
เพิ่มห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศธรรมชาติ	 จึงทำให้เกิดกิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ 
ธรรมชาติขึ้น	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	เป็นต้นมา	

	 	 การดำเนนิงานกจิกรรมงานเพาะพนัธุแ์ละปลอ่ยสตัวป์า่คนืสูธ่รรมชาติ	ประจำปงีบประมาณ	 
พ.ศ.	 2556	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา	 เพื่อป่าสมบูรณ์”	 มีเป้าหมายในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า 
และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาต	ิรวมทั้งสิ้น	29	ชนิด	จำนวน	4,600	ตัว	โดยดำเนินการในพื้นที	่14	แห่ง	 
ได้แก	่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	7	แห่ง	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2	แห่ง	อุทยานแห่งชาต	ิ3	แห่ง	และพื้นที่โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	แห่ง	

 ปัญหาอุปสรรค :
	 1.		 ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนยา้ยสตัวป์า่สว่นใหญม่สีภาพเกา่และชำรดุ	เนือ่งจากมอีายกุารใชง้าน 
นานเกิน	 10	 ปี	 ทำให้การขนย้ายสัตว์ป่าล่าช้า	 สัตว์ป่าเกิดอาการเครียด	 รถขนย้ายสัตว์ป่าไม่ได้มาตรฐาน 
และไมม่คีวามปลอดภยัเทา่ทีค่วร	เนือ่งจากเปน็การดดัแปลงจากรถบรรทกุของหนว่ยงานซึง่ปกตใิชข้นหญา้ 
ขนพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
	 2.		 ขาดการวางแผนการเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 เนื่องจาก 
ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องหรือไม่	 ทำให้ส่งผลกระทบกับการผลิตสัตว์ที่จะ 
นำคืนสู่ธรรมชาติ	 ทำให้สัตว์เหล่านั้นที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นสัตว์อายุน้อย	 ไม่มีประสบการณ์ 
ในการเอาตัวรอดจากสัตว์ผู้ล่า	และสัตว์บางชนิดต้องเลี้ยงดูถึง	3	ปี	จึงจะสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้

งานคดีและของกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซากช้างป่าถูกไฟฟ้าช็อตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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 3.		 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ในการติดตามสัตว์ป่าหลังการปล่อยคืนสู ่
ธรรมชาติ
	 4.		 การจัดทำคอกสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่ปล่อยยังไม่มีการกำหนดรูปแบบและมาตรฐาน
	 5.		 กำหนดเวลาในการจัดงานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด	 รวมทั้งพื้นที่จัดงานหลายแห่งขาด 
การจัดระเบียบผู้เข้าร่วมพิธีนักเรียนหรือประชาชนที่เข้าร่วมงานขาดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ 
การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
	 6.		 การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	 การโยกย้าย 
บุคลากรบ่อยๆ	อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการและการผลิตในระยะ	3	ปี

 ข้อเสนอแนะ :
	 1.		 จัดหายานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสัตว์ป่าที่ได้มาตรฐานหรือมีความปลอดภัยเพียงพอ 
ต่อตัวสัตว์ป่า	 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียหากเกิดกรณีรถเสียระหว่างทาง	 รวมทั้งจัดหารถบรรทุกน้ำ 
ให้กับทุกสถานี
	 2.		 จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 โดยมีเป้าหมายเป็นชนิดพันธุ์สัตว์ป่า 
ที่หายากใกล้สูญพันธุ์
	 3.		 เน้นการวางแผนงานด้านการติดตามสัตว์ป่าและจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ 
ในการติดตามสัตว์ป่าหลังการปล่อย	เช่น	วิทยุติดตามตัวสัตว	์ปลอกคอสัตว์ชนิดบอกตำแหน่งอัตโนมัติ
	 4.		 กำหนดรปูแบบและมาตรฐานในการจดัทำคอกสตัวช์ัว่คราว	ในพืน้ทีป่ลอ่ยและทำการขนยา้ย 
สัตว์ป่าฝึกปรับพฤติกรรมในคอกชั่วคราวก่อนปล่อยอย่างน้อยเป็นเวลา	1	เดือน
	 5.		 จัดหาบุคลากรสัตวแพทย์	 สัตวบาลเพิ่มเติม	 ควรมีการกำหนดขั้นตอนมาตรฐาน 
ในด้านการตรวจโรคและจัดการสุขภาพสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
	 6.		 กำหนดรูปแบบในการจัดระเบียบผู้เข้าร่วมงานพิธี	 รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียนและ 
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าเพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติอันดีต่อการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
	 7.		 สรา้งแรงจงูใจ	และพฒันาศกัยภาพบคุลากรในหนว่ยงาน	ไม่ควรโยกยา้ยบอ่ยๆ	หรอืโยกยา้ย 
ระหว่างปี
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อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

2
 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชป่าชายเลนอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ผลการดำเนินงานมีดังนี้

  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
	 	 1.	 สำรวจพบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากร 
ป่าชายเลนที่	 6	 จำนวน	 28	 ชนิด	 และพันธุ์ไม้อื่นๆ	 อีกจำนวน	 27	 ชนิด	 เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล 
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว	 ผลปรากฏว่าในพื้นที่ 
ตำบลชะแล้	อำเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอีกจำนวน	42	ชนิด
	 	 2.	 เกบ็รวบรวมตวัอยา่งเมลด็พนัธุพ์ชืปา่ชายเลน	เพือ่การศกึษา	จำนวน	13	ชนดิ	ประกอบดว้ย	 
แคทะเล	หยีทะเล	สมอทะเล	หงอนไก่ทะเล	ตีนเป็ดทะเล	ตะขบน้ำ	โพทะเล	สารภีทะเล	ตะบูนดำ	มะคะ	 
หวายลิง	เล็บมือนาง	และหลุมพอทะเล

  กิจกรรมปลูกบำรุงพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
	 	 1.	 จดัหาเมลด็พนัธุแ์ละทำการเพาะกลา้เพือ่การศกึษา	จำนวน	13	ชนดิ	ประกอบดว้ยแคทะเล	
หยีทะเล	สมอทะเล	หงอนไก่ทะเล	ตีนเป็ดทะเล	ตะขบน้ำ	โพทะเล	สารภีทะเล	ตะบูนดำ	มะคะ	หวายลิง	
เล็บมือนาง	และหลุมพอทะเล

แคทะเล	อายุ	1	เดือน

	แคทะเล 	โพทะเล 	สมอทะเล

แคทะเล	อาย	ุ6	เดือน

	 	 2.		 เมลด็ไมแ้ตล่ะชนดิมรีะยะเวลาการงอกทีแ่ตกตา่งกนั	การเจรญิเตบิโตของกลา้ไมใ้นชว่ง 
อาย	ุ6	เดือน	พบว่า	สมอทะเล	มีค่าอัตราความสูงต่อเดือนมากที่สุด	รองลงมาได้แก	่หยีทะเล	ตีนเป็ดทะเล	 
แคทะเล	หงอนไก่ทะเล	และโพทะเล	ตามลำดับ	
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	 	 3.	 การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับแกนนำ	 ราษฎรตำบลชะแล้	 จำนวน	 49	 คน	 
ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน	ณ	บริเวณส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที	่ 6	 ในวันที	่ 21	กันยายน	2556	 
กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วยสารภีทะเล	 สมอทะเล	ตีนเป็ดทะเล	หยีทะเล	 แคทะเล	 โพทะเล	หลุมพอทะเล	 
ตะบูนดำ	หงอนไก่ทะเล	เล็มมือนาง	และหวายลิง	จำนวน	500	ต้น

  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชายเลน 
	 	 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน	 เสริมสร้างความรู้	 ประสบการณ ์
ดา้นทรพัยากรปา่ชายเลน	และทกัษะในการถา่ยทอดใหแ้กน่กัเรยีน	รวมทัง้การกระตุน้ใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึ 
ความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนในบ้านเกิด	โดยการสื่อเป็นภาพวาด

  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พรรณพืชป่าชายเลน
	 	 1.		 ดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พรรณพืชป่าชายเลน	 รวม	 9	 ครั้ง	 
มีราษฎรเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนทั้งสิ้น	120	คน	

	 	 2.		 สำรวจการใช้ประโยชน์พรรณพืชป่าชายเลนของชุมชน	(ระดับครัวเรือน)	พบว่าราษฎร 
ตำบลชะแลเ้กบ็เกีย่วพรรณพชืปา่ชายเลน	ณ	บรเิวณชายฝัง่ทะเลสาบสงขลา	ใชป้ระโยชนท์ัง้หมด	จำนวน	14	ชนดิ	 
ประกอบด้วย	เสม็ด	ลำพู	จาก	ปรง	ขลู่	สมอทะเล	หวายลิง	โกงกางใบเล็ก	สำมะง่า	ตาตุ่มทะเล	โพทะเล	 
เหงอืกปลาหมอ	เปง้	และกำแพงเจด็ชัน้	การใชป้ระโยชนพ์รรณพชืปา่ชายเลนมลีกัษณะ/รปูแบบเหมอืนๆ	กนั	 
อย่างเช่น	 ลำพู	 ส่วนของดอกรับประทานคู่กับน้ำพริก	 และอาหารพื้นบ้านประเภท	 ขนมจีน	 ข้าวยำ	 
อาจรับประทานสด	 หรือลวก/ต้มก่อนก็ได้	 รากอากาศของลำพู	 ใช้เป็นไม้พายกวนน้ำตาลโตนดและ 
หยอดเป็นน้ำตาลแว่น

ผลงานภาพวาดนักเรียนโรงเรียนวัดชะแล้

ราษฎรตำบลชะแล้ร่วมปลูกป่าชายเลน	
เมื่อวันที่	21	กันยายน	2556
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  จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
 	 จัดทำแผ่นป้ายไวนิล	ป้ายวู้ดบอร์ด	ป้ายชื่อพรรณไม้	และจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่

ดอกลำพูรับประทานกับน้ำพริก		 รากอากาศของลำพูใช้กวนน้ำตาลโตนด
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 2. จัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ

	 	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดทำและวางปะการังเทียม 
แบบบูรณาการ	 ภายใต้แผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 
รวม	 90	 ล้านบาท	 ในพื้นที่	 8	 จังหวัด	 รวม	 9	 แห่ง	 โดยเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ	 จำนวน	 3	 แห่ง	 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และตราด	 เพื่อคุ้มครองป้องกัน 
พื้นที่ระบบนิเวศและแหล่งหญ้าทะเล	 จำนวน	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 จังหวัดปัตตานี	 พังงา	 ประจวบคีรีขันธ์	 
เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล	 จำนวน	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ภูเก็ต	 ระยอง	 ชลบุรี	 และ 
ในปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้รับมอบโครงการและการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน	 เพื่อดำเนินการจัดทำ 
ปะการังเทียมที่ เป็นอุทยานการเรียนรู้ ใต้ท้องทะเล	 แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่	 
จำนวน	2	แห่ง

แผนที่ดำเนินการจัดวางปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   40 9/5/14   6:56:01 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

41

 ปัญหาอุปสรรค :
	 1.	 ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
	 	 1.1	 เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 และประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนการ 
ดำเนินงาน	 วิธีการและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้โครงการ	 รวมทั้งแนวทางในการติดต่อประสานที่ 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก	ทำให้มีความล่าช้าและการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
	 	 1.2		 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำกัดในขณะที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	 เช่น	 การจัดทำ 
เอกสารที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 การจัดจ้าง	 บุคลากรขาดทักษะการปฏิบัติทำให้งานล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	
	 	 1.3	 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์	 กระบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ไข 
ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ	และความรับผิดชอบโครงการอยู่เฉพาะบุคคล

รูปภาพประกอบการประชุมชี้แจงและกำหนดจุดจัดวางปะการังเทียม

รูปภาพประกอบการควบคุมการหล่อแท่งปะการังเทียม

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่สำรวจจุดวางปะการังเทียม

รูปภาพประกอบการตรวจรับแท่งปะการังเทียม
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	 2.	 ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	
	 	 2.1		 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามแผน	เชน่	การจดัประชมุรบัฟงัความคดิเหน็	การสำรวจพืน้ที	่ 
การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ซึ่งมีหลายปัจจัยในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับ 
หลายหน่วยงาน	ทั้งภายนอกและภายในสังกัด	จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาดำเนินงานได้ตามแผน 
ปฏิบัติงาน
	 	 2.2		 กระบวนการกำหนดพื้นที	่ จุดพิกัดการจัดวางปะการังเทียม	 ต้องมีการจัดประชุมและ 
สำรวจพื้นที่เพื่อให้เกิดความรอบคอบ	 บางพื้นที่ต้องดำเนินการหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน	 
สำหรบันำไปประกอบจดัทำรายละเอยีดรา่งขอบเขตงาน	(Terms	of	Reference	:	TOR)	และการขออนุญาต 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 2.3		 ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สว่นอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟ	ูเชน่	ขา้ราชการบรรจใุหม่	พนกังานราชการมคีวามผดิพลาดในการทำงาน	โดยเฉพาะ 
การทำเอกสารต่างๆ	ขาดความละเอียดถูกต้องทำให้งานมีความล่าช้า
	 	 2.4		 สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่เป็นอุปสรรคทำให้การออกปฏิบัติงานภาคสนามไม่เป็น 
ไปตามแผน

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 การชี้แจงให้ความรู้	ทำความเข้าใจ	คอยให้คำแนะนำ	และจัดระบบการทำงาน	การวางแผน	 
โดยมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
	 2.		 มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	 เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
	 3.		 ให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน	
	 4.		 การจัดให้ความรู้	 โดยจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร	 กฎหมาย	 
ประกาศ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
	 5.		 บรรจุหรือรับสมัครพนักงานราชการทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง
	 6.		 ประสานแผนการปฏิบัติและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการชี้แจงทำความเข้าใจ	 
หาแนวเกีย่วกบัการกำหนดขัน้ตอนวธิกีารขออนญุาตในแตล่ะเรือ่งใหช้ดัเจน	สำหรบัแกไ้ขปญัหาความลา่ชา้	 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรวดเร็ว

	 3.		 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรหญ้าทะเล

	 	 ปัจจุบันกระแสด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยเฉพาะการปลูกหญ้าทะเลด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 
การเพาะ	ยา้ยปลกู	การจดัทำแปลงปลกูหญา้ทะเล	กำลงัเปน็ทีน่ยิมและไดร้บัความสนใจจากประชาชนทัว่ไป	 
นกัทอ่งเทีย่ว	เยาวชน	สถานศกึษา	ภาคเอกชน	กลุม่อาสาสมคัร	องคก์ร	หนว่ยงาน	และผูเ้กีย่วขอ้งในพืน้ทีต่า่งๆ	 
ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 นอกจากนี้มีการดำเนินงาน 
ในหลายพื้นที่	 บางพื้นที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและประสบผลสำเร็จ	 เช่น	 ในพื้นที่ 
จังหวัดตรัง	 แต่ในหลายพื้นที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จรวมทั้งเกิดความเสียหายต่อแหล่งหญ้าทะเล	 
อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ประกอบกับยังมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ 
ในการควบคุมกำกับดูแลให้คำแนะนำในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้อย่างแท้จริง	 อย่างไรก็ตามแนวทาง 
การดำเนินการในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ต้องการส่งเสริม 
บทบาทของประชาชน	 ภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการฟื้นฟู 
ทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ
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	 	 การจดัทำมาตรการ	แนวทาง	วธิกีารขัน้ตอนการฟืน้ฟแูหลง่หญา้ทะเล	ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม	 
เพื่อจัดทำเป็นคู่มือองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่มีความต้องการและสนใจในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้ง 
ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่	 องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อศึกษาก่อนการปฏิบัติงานให้คำแนะนำ	 รวมถึง 
การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยการปลูก	 การจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ 
ที่มีความสำคัญ	จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในภารกิจของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	 4	 ในจังหวัดปัตตานี	 
นราธิวาส	 และบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา	 เป็นพื้นที่ที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
การเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว	มีความเสี่ยงภัยสูง	ยากต่อการปฏิบัติงาน
	 2.		 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 ควรเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปปฏิบัติราชการ	 ในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 เนื่องจากมี 
ความเสี่ยงภัยสูง	ยากต่อการปฏิบัติงาน
	 2.		 ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ช่วยดำเนินกิจกรรม	 เนื่องจากสามารถ 
ใช้ภาษาในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

	 4.	 สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  กิจกรรมเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 	 1.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การคัดเลือกตัวชี้วัดทางชีวภาพสำหรับระบบนิเวศ 
ทางทะเล	และชายฝัง่”	ระหวา่งวนัที	่18	–	20	ธนัวาคม	2556	ณ	ศนูยว์จิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและ 
ชายฝัง่ทะเลอนัดามนั	มบีคุลากรของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัตา่งๆ	 
เขา้รว่มการประชมุจำนวนทัง้สิน้	25	คน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการขัน้ตอนการคดัเลอืก 
สิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร	 และร่วมหารือเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด 
ทางชีวภาพจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเล
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		 	 2.	 จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบน้ำอับเฉาเรือ	 ระหว่าง 
วันที่	 25	 –	 28	 มีนาคม	 2556	ณ	 สถานีวิจัยประมงศรีราชา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อำเภอศรีราชา	 
จังหวัดชลบุรี	 มีบุคลากรของสถาบันฯ	 นักวิจัย	 นิสิต	 นักศึกษา	 เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน	 51	 คน	 เพื่อให้ 
ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุม	 การจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนของ 
องค์การทะเลระหว่างประเทศ	รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำอับเฉาเรือ

		 	 3.		 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบ 
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง”	ระหว่างวันที	่17	–	20	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงแรมริชมอนด	์จังหวัดนนทบุรี	 
มีบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ	 เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น	 23	 คน	 เพื่อให้ความรู้การประเมินมูลค่าทาง 
เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมถึงการเชื่อมโยงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจใน 
การสนับสนุนขบวนการพิจารณาตัดสินใจระหว่าง	 การพัฒนาเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม	 การวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าและการออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

  ติดตามสถานภาพปะการังและศักยภาพในการฟื้นตัวของปะการัง
		 	 1.		 ติดตามสถานภาพปะการังฝั่งทะเลอันดามัน	จำนวน	22,472	ไร่	ในเขตจังหวัดระนอง	 
กระบี่	และภูเก็ต	โดยมีสถานภาพดังนี	้จังหวัดระนอง	ปะการังเสียหายมาก	จังหวัดกระบี่	ปะการังสมบูรณ์ด ี
ถงึเสยีหายมาก	จงัหวดัภเูก็ต	ปะการงัสมบรูณป์านกลางถึงเสียหายมาก	จงัหวดัพงังา	ปะการังสมบรูณป์านกลาง 
ถึงเสียหายมาก
		 	 2.	 ติดตามสถานภาพปะการัง	 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	 จำนวน	 13,100	 ไร่	 ในเขต 
พื้นที่ชลบุรี	 จันทบุรี	 และตราด	 โดยสถานภาพปะการังจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง	 
จังหวัดจันทบุรี	อยู่ในสภาพเสียหาย	และจังหวัดตราดอยู่ในสภาพเสียหายมาก	
		 	 3.	 ติดตามสถานภาพปะการัง	 บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง	 จำนวน	 6,218	 ไร่	 ในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 และสุราษฎร์ธานี	 โดยสถานภาพปะการังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 
อยู่ในระดับเสียหายจนถึงเสียหายมาก	 จังหวัดชุมพร	 อยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
อยู่ในระดับเสียหาย

สถานภาพปะการังบริเวณหมู่เกาะหมาก	จังหวัดตราด

การศึกษาสถานภาพปะการังฝั่งทะเลอันดามัน

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   44 9/5/14   6:52:13 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

45

		 	 4.	 ติดตามสถานภาพปะการัง	 บริเวณหมู่เกาะกระ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้แก่	 
เกาะกระกลาง	และเกาะกระเลก็	สถานภาพปะการงัมสีภาพสมบรูณด์ี	รอ้ยละการปกคลมุของปะการงัเฉลีย่	 
86.98	 เปอร์เซ็นต์	 และบริเวณเกาะลอปี	 จังหวัดปัตตานี	 พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ	 324	 ไร่	 
พบปะการังมีชีวิต	50.39	เปอร์เซ็นต์	ปะการังตาย	0.89	เปอร์เซ็นต	์สถานภาพสมบูรณ์ดีมาก	ปะการังที่พบ 
ส่วนใหญ่เป็นแบบเคลือบ

  ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล
		 	 1.	 การตดิตามสถานภาพหญา้ทะเลฝัง่ทะเลอนัดามนั	จำนวน	19,000	ไร	่ในเขตจงัหวดัพงังา	 
ภูเก็ต	 และตรัง	 สถานภาพหญ้าทะเลมีดังนี้	 จังหวัดพังงา	 บริเวณอ่าวทุ่งนางดำ	 พบหญ้าทะเล	 2	 ชนิด	 
ได้แก่	 หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย	 และหญ้าคาทะเล	 มีการปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ	 20	 บริเวณแหลมไม้ตาย	 
พบหญ้าทะเล	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 หญ้าชะเงาใบมน	 หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย	 หญ้าใบมะกรูด	 หญ้ากุยช่ายเข็ม	 
หญ้ากุ่ยชายทะเล	 หญ้าคาทะเล	 และหญ้าต้นหอมทะเล	 พบหญ้าชะเงาใบมน	 หญ้าใบมะกรูด	 และ 
หญา้ตน้หอมทะเล	เปน็หญา้ทะเลชนดิเดน่	อยูใ่นระดบัสมบรูณป์านกลาง	มกีารปกคลมุโดยเฉลีย่รอ้ยละ	30	 
25	 และ	 20	 ตามลำดับ	 บริเวณบ้านท่านุ่น-เกาะนก	 พบหญ้าทะเล	 5	 ชนิด	 ได้แก่หญ้าใบมะกรูด	 
หญ้าชะเงาใบมน	หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย	 หญ้าชะเงาเต่า	 และหญ้าคาทะเล	 อยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง	 
มีการปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ	20	จังหวัดภูเก็ต	บริเวณบ้านท่าฉัตร	พบหญ้าทะเล	4	ชนิด	ได้แก่	หญ้าใบมะกรูด	 
หญ้าชะเงาใบมน	 หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย	 และหญ้าคาทะเล	 อยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ	 
มกีารปกคลมุเฉลีย่รอ้ยละ	18	จงัหวดัตรงั	บรเิวณเกาะตะลบิง	พบหญา้ทะเล	9	ชนดิ	ไดแ้ก	่หญา้ชะเงาใบมน	 
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย	 หญ้าเงาแคระ	 หญ้าใบมะกรูด	 หญ้ากุยช่ายเข็ม	 หญ้ากุยช่ายทะเล	 หญ้าคาทะเล	 
หญ้าต้นหอมทะเล	และหญ้าชะเงาเต่า	อยู่ในระดับสมบูรณ์ดี	มีการปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ	30	
	 	 2.	 การตดิตามสถานภาพหญา้ทะเลบรเิวณอา่วไทยฝัง่ตะวนัออก	จำนวน	1,530	ไร	่ในเขต 
จงัหวดัระยอง	และตราด	สถานภาพหญา้ทะเลมดีงันี	้จงัหวดัระยอง	บรเิวณหมูบ่า้นรอ็คการเ์ดน้	พบหญา้ทะเล	 
1	ชนิด	คอืหญ้ากุยช่ายเข็ม	ปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ	70	สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง	บริเวณอ่าวมะขามป้อม	–	 
ชายหาดเนินฆ้อ	 พบหญ้ากุยช่ายเข็ม	 และหญ้าเงาใส	 ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	 50	 สถานภาพเสื่อมโทรมจาก 
การถูกรบกวน	จังหวัดตราด	บริเวณเกาะกระดาด	พบหญ้าทะเล	3	ชนิด	คือ	หญ้าคาทะเล	หญ้ากุยช่ายเข็ม	 
และหญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย	 ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	 60	 สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง	 บริเวณชายฝั่ง 
แหลมกลัด	–	ตำบลไม้รูด	พบหญ้าทะเล	1	ชนิด	คือ	หญ้ากุยช่ายเข็ม	ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	70	สถานภาพ 
สมบูรณ์ปานกลาง

สถานภาพหญ้าทะเล	บริเวณเกาะตะลิบง	จังหวัดตรัง

สถานภาพหญ้าทะเล	บริเวณเกาะกระดาด	และแนวชายฝั่ง	อำเภอคลองใหญ่	จังหวัดตราด
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		 	 3.	 การติดตามสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง	 จำนวน	 6,750	 ไร่	 ในเขต 
จงัหวดัชมุพร	และสรุาษฎรธ์าน	ีสถานภาพหญา้ทะเลมดีงันี	้จงัหวดัชมุพร	บรเิวณเกาะตะเกยีบ	พบหญา้ทะเล	 
1	 ชนิด	 คือหญ้ากุยช่ายเข็ม	 ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	 25	 สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ	 
บริเวณอ่าวบ่อเมา	พบหญ้าทะเล	1	ชนิด	คือหญ้าคาทะเล	ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	10	สถานภาพเสื่อมโทรม 
เนือ่งจากถกูรบกวน	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีบรเิวณอา่วบา้นดอน	พบหญา้ทะเล	2	ชนดิ	คอื	หญา้ใบมะกรดู	และ 
หญ้าใบพาย	 ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	 66	 สถานภาพสมบูรณ์ดี	 บริเวณเกาะสมุยพบหญ้าทะเล	 3	 ชนิด	 คือ	 
หญ้าคาทะเล	หญ้าใบมะกรูด	และหญ้ากุยช่ายทะเล	ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ	60	สถานภาพสมบูรณ์ด	ี
	 	 4.	 การติดตามสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง	 จำนวน	 360.78	 ไร่	 
ในพื้นที่อ่าวปัตตานี	พบหญ้าทะเล	3	ชนิด	หญ้าใบมะกรูด	หญ้าชะเงาแคระ	และหญ้าตะกานน้ำเค็ม

  ติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
	 	 1.	 การประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก	ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดระนอง	พังงา	 
กระบี่	 ตรังและสตูล	 จำนวน	 10	 ครั้ง	 ผลพบว่าเต่าทะเล	 ประชากรเต่าทะเลขึ้นวางไข่ฝั่งทะเลอันดามัน	 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 สำรวจจากแหล่งวางไข่	 7	 แหล่งมีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ทั้งสิ้น	 จำนวน	 55	 รัง	 
ในแต่ละแหล่งวางไข่	 ดังนี้	 หาดไม้ขาว	 อุทยานสิรินาถ	 หมู่เกาะพระทอง	 หมู่เกาะสิมิลัน	 หมู่เกาะสุรินทร์	 
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	 อุทยานแห่งชาติแหลมสน	 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา- 
อาดัง-ราวี	 โลมา	 บริเวณเกาะสุกร	 จังหวัดตรัง	 พบโลมาแพร่กระจายจำนวน	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 โลมาอิรวดี	 
และโลมาหลังโหนก	 จำนวนโลมาที่พบสูงสุดต่อวันคือโลมาหลังโหนก	 จำนวน	 39	 ตัว	 และโลมาอิรวดี 
พบสูงสุดต่อวัน	20	ตัว	บริเวณเกาะสาหร่าย	จังหวัดสตูล	พบโลมาแพร่กระจายอยู่	3	ชนิด	ได้แก่	โลมาอิรวดี	 
โลมาหลังโหนก	 และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ	 จำนวนโลมาที่พบสูงสุดต่อวัน	 คือ	 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ	 
จำนวน	50	ตัว	รองลงมาคือโลมาอิรวดี	จำนวน	19	ตัว	และโลมาหลังโหนก	จำนวน	10	ตัว	พะยูน	บริเวณ 
เกาะศรีบอยา	เกาะปู	จังหวัดกระบี่	พบสูงสุดต่อวันจำนวน	5	ตัว	บริเวณเกาะมุกด์	 เกาะลิบง	จังหวัดตรัง	 
พบสูงสุดต่อวัน	จำนวน	58	ตัว
	 	 2.	 การสำรวจสถานภาพสตัวท์ะเลหายาก	บรเิวณชายฝัง่ทะเลจงัหวดัตราด	จำนวน	6	ครัง้	 
พบโลมา	2	ชนิด	ได้แก่	โลมาอิรวด	ีและโลมาหลังโหนก	โดยจำนวนประชากรโลมาอิรวด	ีที่ระบุอัตลักษณ ์
ตัวตนได้จำนวน	81	ตัว	และโลมาหลังโหนกจำนวน	12	ตัว

โลมาหลังโหนกบริเวณอ่าวตราด	จังหวัดตราด

วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน
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	 	 3.		 การสำรวจสถานภาพสตัวท์ะเลหายาก	บรเิวณอา่วไทยตอนบน	จำนวน	12	ครัง้	พบโลมา 
อิรวดบีรเิวณปากนำ้บางตะบนู	จงัหวดัเพชรบรุ	ีพบจำนวนประมาณ	30	-	40	ตวั	บรเิวณปากแมน่ำ้บางปะกง	 
จำนวนประมาณ	15	-	20	ตัว	บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน	จำนวนประมาณ	15	ตัว	พบโลมาหัวบาตรหลังเรียบ	 
บรเิวณชายฝัง่ทะเลจงัหวดัเพชรบรุ	ีจำนวนประมาณ	15	-	20	ตวั	พบปลาวาฬบรดูา้บรเิวณปากแมน่ำ้เจา้พระยา	 
จังหวัดสมุทรปราการจนถึงชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี	 โดยพบวาฬบรูด้าแม่ลูกจำนวน	 5	 คู่	 และแม่ลูก 
วาฬบรูด้าที่ออกลูกใหม่ในปีนี้	จำนวน	3	คู่
	 	 4.		 การสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก	 สำรวจติดตามโลมาพื้นที่อ่าวดอนสัก	 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีจำนวน	12	ครั้ง	พบโลมา	3	ชนิด	คือโลมาหลังโหนก	โลมาอิรวด	ีและโลมาหัวบาตร 
หลังเรียบ	จากการใช้ภาพถ่ายจำแนกประชากรสามารถจำแนกประชากรโลมาหลังโหนกได้	จำนวน	95	ตัว	 
ซึ่งแยกเป็นลูก	 (calves)	 จำนวน	 22	 ตัว	 วัยรุ่น	 (juveniles)	 จำนวน	 19	 ตัว	 และตัวเต็มวัย	 (adults)	 
จำนวน	54	ตัว	มีการพบโลมาหลังโหนกเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ

  ติดตามสถานภาพสัตว์น้ำ	แพลงก์ตอน	และสัตว์พื้นทะเล
	 	 1.		 ดำเนินการติดตามการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษบริเวณฝั่งทะเลอันดามันและ 
อา่วไทย	ฝัง่อนัดามนั	บรเิวณจงัหวดัพงังา	กระบี	่จำนวน	10	ครัง้	จงัหวดัพงังา	พบแมงกะพรนุจำนวน	5	ชนดิ	 
เป็นกลุ่ม	 Cubozoan	 2	 ชนิด	 ใน	 2	 วงศ์	 (1)	 Chiropsalmidae	 :	 Chiropsoides	 buitendijki,	 
(2)	 Chiropsella	 sp.	 และ	 (3)	 Tamoyidae	 :	 Morbakka	 fenneri	 และเป็นแมงกะพรุนไฟกลุ่ม	 
Scyphozoan	จำนวน	2	ชนดิ	ในวงศ	์Pelagiidae	:	Chrysaora	sp.	A,	และ	Chrysaora	sp.	B	จงัหวดักระบี	่ 
พบแมงกะพรุนในกลุ่ม	 Cubozoan	 จำนวน	 1	 ชนิด	 ในวงศ์	 Tamoyidae	 และเป็นแมงกะพรุนไฟ 
กลุม่	Scyphozoan	ในวงศ	์Pelagiidae	อา่วไทย	บรเิวณอา่วไทยฝัง่ตะวนัออก	จำนวน	6	ครัง้	บรเิวณชายฝัง่ 
เกาะหมาก	จงัหวดัตราด	พบแมงกะพรนุพิษชนดิ	Carybdea	sivickisi	จำนวน	171	ตวับรเิวณอา่วไทยตอนบน	 
ดำเนินการสำรวจจำนวน	2	ครั้ง	 14	 สถานี	 พบแมงกะพรุนทั้งหมด	 7	 ชนิด	 ซึ่งอยู่ในคลาส	 Scyphozoa	 
ทั้ง	7	ชนิด	 ได้แก่	แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย	 (Phyllorhiza	punctata)	แมงกะพรุนหนัง	 (Rhopilema	 
hispidum)	 แมงกะพรุนหอม	 (Mastigias	 sp.)	 แมงกะพรุนหางขน	 (Acromitus	 flagellatus)	 
แมงกะพรุนหางขน	 (Acromitus	 hardenbergi)	 แมงกะพรุนขี้ไก่	 (Catostylus	 townsendi)	 และ 
แมงกะพรุนไฟ	 (Chrysaora	 sp.)	บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง	ดำเนินการสำรวจ	จำนวน	7	ครั้ง	 42	สถาน	ี 
พบแมงกะพรุนพิษ	จำนวน	1	ชนิด	คือแมงกะพรุนกล่องชนิด	Morbakka	fenneri		จำนวน	3	ตัว	บริเวณ 
อ่าวไทยตอนล่าง	 พบแมงกะพรุนทั้งหมด	 7	 ชนิด	 พบแมงกะพรุนที่มีพิษจำนวน	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 
แมงกะพรุนกล่อง	 Chiropsoides	 buitendijki	 แมงกะพรุนกล่อง	 M.	 fenneri	 และแมงกะพรุนไฟ	 
Chysaora	sp.	พบที่สถานีหาดระโนด	หาดสะกอม	และแหลมตาชี	

แมงกะพรุนพิษที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

Morbakka fenneri Chiropsoides buitendijki Chrysaora sp.	B

	 	 2.	 การตดิตามการแพรก่ระจายสตัวน์ำ้	ฝัง่อนัดามนั	โดยการศกึษาปรมิาณสตัวน์ำ้ขนาดใหญ ่
และสตัวพ์ืน้ทะเล	จำนวน	352	ตวัอยา่ง	บรเิวณแหลง่หญา้ทะเล	จงัหวดัภเูกต็	และจงัหวดักระบี	่พบไสเ้ดอืน 
ทะเล	วงศ	์Capitellidae	และ	Spionidae	เปน็สตัวก์ลุม่เดน่	ระบบนเิวศปา่ชายเลน	จงัหวดัสตลู	พบสตัวน์ำ้	 
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5	 ไฟลัม	 Annelida	 (Polycheate),	 Arthropoda	 (Crustacea),	 Cnidaria,	 Echinodermata	 และ	 
Mollusca	โดยสัตว์กลุ่มอาร์โทรโปดาเป็นกลุ่มหลักที่พบ	ระบบนิเวศปะการัง	จังหวัดตรังและสตูล	พบสัตว ์
พื้นทะเลกลุ่มเด่นเป็นไส้เดือนทะเล	 รองลงมาคือกลุ่มครัสตาเซียนขนาดเล็ก	 และหอยสองฝา	 ฝั่งอ่าวไทย	 
ศึกษาประชากรสัตว์น้ำบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา	 จำนวน	 6	 ครั้ง	 พบสัตว์น้ำจำนวนทั้งสิ้น	 130	 ชนิด	 
โดยพบปลาในครอบครวัปลาขา้วเมา่	(Ambassidae)	เปน็กลุม่เดน่	รองลงมาคอื	ปลาในครอบครวัปลากะตกั	 
(Engraulidae)	 ศึกษาการแพร่กระจายของหอยหลอด	 บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี	 จำนวน	 8	 ครั้ง	 96	 สถานี	 
พบหอยหลอดบริเวณแนวหญ้าทะเลและรอยต่อของหญ้าทะเลและหาดโคลน	 โดยพบมากที่สุดในเดือน 
มิถุนายน	 คือ	 7	 ตัวต่อตารางเมตร	 ศึกษาการแพร่กระจายหอยปากเป็ดบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง	 
จำนวน	 40	 สถานี	 พบหอยปากเป็ดทั้งสิ้น	 4	 ชนิด	 คือ	 Lingula	 translucida,	 Lingula	 anatina,	 
Lingula	 reevii	 และ	 Lingula	 sp.	 ซึ่งยังไม่สามารถระบุชนิดได้	 ศึกษาการแพร่กระจายสัตว์น้ำบริเวณ 
อ่าวปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบสัตว์น้ำจำนวน	 48	 ชนิด	 มีความหนาแน่นเฉลี่ย	 2.46	 ตัว 
ต่อตารางเมตร	องค์ประกอบปลาวัยอ่อนพบจำนวน	15	วงศ์	เป็นปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน	5	วงศ์	 
พบสัตว์หน้าดินจำนวน	 5	 ไฟลัม	 ได้แก่	 Annelida,	 Arthropoda,	Mollusca,	 Echinodermata	 และ	 
Chordata	พบแพลงกต์อนพชืจำนวน	6	คลาส	โดย	Bacillariophyceae	เปน็คลาสทีม่คีวามหนาแนน่สงูสดุ 
เฉลี่ยร้อยละ	93.81	พบแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม	Arthropoda	มีความหนาแน่นมากที่สุดร้อยละ	64.76

	 	 3.	 การตดิตามการแพรก่ระจายแพลงกต์อนและสตัวพ์ืน้ทะเล	ฝัง่อนัดามนั	ศกึษาประชากร 
แพลงก์ตอนสัตว	์ ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน	 และสัตว์พื้นทะเล	 บริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งจีน	 เกาะลิบง	 และ 
อ่าวบุญคง	 อ่าวขาม	 จังหวัดตรัง	 จำนวน	 72	 สถาน	ีพบแพลงก์ตอนจำนวน	 60	 ตัวอย่าง	 ลูกปลาวัยอ่อน	 
259	 ตัว	 จาก	 16	 วงศ์	 สัตว์พื้นทะเลมีไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มเด่น	 รองลงมาคือครัสตาเซียนขนาดเล็ก	 
ฝั่งอ่าวไทย	ศึกษาประชากรสัตว์พื้นทะเล	บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา	และปากน้ำท่าจีน	จำนวน	48	สถานี	 
พบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ทั้งหมด	 38	 ชนิดความหนาแน่นเฉลี่ย	 9,127	 ±	 6,927	 ตัว/ตารางเมตร	 
โดยกลุม่เดน่ทีพ่บ	คอื	กลุม่ไสเ้ดอืนทะเล	(Polychaete)	ชนดิเดน่	คอื	Nereididae,	Pilargiidae,	Sabellidae	 
ศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชที่สร้างสารชีวพิษ	 บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ ชุมพร	 
และสุราษฎร์ธานี	 จำนวน	 120	 สถานี	 พบแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ	 2	 กลุ่ม	 คือ 
กลุม่ไดอะตอม	(Diatom)	ไดแ้ก	่แพลงกต์อนพชืสกลุ	Pseudo-nitzschia	sp.	ความหนาแนน่เฉลีย่	823	เซลล/์ลติร	 

ปลาในครอบครัวปลาข้าวเม่า	และปลาในครอบครัวปลากะตัก

การศึกษาการแพร่กระจายของหอยหลอดบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี
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และกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต	 (Dinoflagellates)	 ได้แก่	 แพลงก์ตอนพืชสกุล	 Prorocentrum	 spp.  
ความหนาแน่นเฉลี่ย	85	เซลล์ต่อลิตร	สกุล	Dinophysis	spp.	ความหนาแน่นเฉลี่ย	27	เซลล์ต่อลิตร	สกุล	 
Gymnodinium	 sp.	 ความหนาแน่นเฉลี่ย	 16	 เซลล์ต่อลิตร	 สกุล	 Gonyaulax	 sp.	 ความหนาแน่นเฉลี่ย	 
8	เซลล์ต่อลิตร	และสกุล	Alexandrium	sp.	ความหนาแน่นเฉลี่ย	7	เซลล์ต่อลิตร

  การติดตามการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
	 	 การติดตามการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี	 อ่าวไทยฝั่งตะวันออกบริเวณ 
ปากแมน่ำ้จนัทบรุ	ีเวฬ	ุตราด	ระยอง	พงัราด	และประแส	จำนวน	6	ครัง้	พบการเพิม่จำนวนของแพลงกต์อนพชื 
อย่างผิดปกต	ิ(แต่ยังไม่ก่อให้เกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี)	บริเวณปากแม่น้ำตราด	โดยมีแพลงก์ตอนชนิดเด่น	คือ	 
Chaetoceros	pseudocurvisetus	มคีวามหนาแนน่สงูถงึ	2,519,276	หนว่ยตอ่ลติร	บรเิวณอา่วไทยตอนบน	 
พบการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างผิดปกต	ิ (แต่ยังไม่ก่อให้เกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี)	 รวม	 7	 สถานี	 
ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน	 จังหวัดสมุทรสาคร	 บางขุนเทียน	 กรุงเทพฯ	 และแม่น้ำเจ้าพระยา	 
จงัหวดัสมทุรปราการ	โดยแพลงกต์อนพชืทีเ่ปน็สาเหตหุลกัทีท่ำใหเ้กดินำ้เปลีย่นสี	ไดแ้ก	่Chaetoceros	spp.  
และ	Thalassionema	spp.	บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง	พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนส	ีจำนวน	3	ครั้ง	 
ในอ่าวบ้านดอน	บริเวณบ้านปากกระแดะ	อำเภอกาญจนดิษฐ	์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีพื้นที่ปากน้ำหลังสวน	 
อำเภอหลงัสวน	ปากนำ้ตะโก	อำเภอทุง่ตะโก	หาดทรายร	ีอำเภอเมอืง	หาดทุง่ววัแลน่	อำเภอปะทวิ	จงัหวดัชมุพร	 
จนถงึบรเิวณหาดบางเบดิ	อำเภอบางสะพานนอ้ย	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์และพืน้ทีเ่กาะกลุาของอา่วทุง่คา-สว	ี 
ถึงเกาะพิทักษ	์เขตอำเภอหลังสวน	โดยไม่พบการตายของสัตว์น้ำ	แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของน้ำทะเล 
เปลี่ยนสีคือ	แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลเจลเลตชนิด	Noctiluca	scintilans

  การจัดการพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
	 	 1.	 การจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล	 2,398	 ชุดตัวอย่างได้แก่	 ตัวอย่างในวงศ์ 
Acroporidae,	 Agariciidae,	 Astrocoeniidae,	 Briareidae,	 Caryophylliidae,	 Dendrophylliidae,	 
Faviidae,	 Flabellidae,	 Fungiidae,	 Merulinidae,	 Mussidae,	 Oculinidae,	 Pectiniidae,	 
Pocilloporidae,	 Poritidae,	 Rhizangiidae,	 Siderastreidae,	 Thamnasteriidae	 และวงศ์	 
Trachyphylliidae

แพลงก์ตอนที่สร้างสารชีวพิษ	บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

Pseudo-nitzschia	sp.	 Alexandrium sp.	

แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

Thalassionema sp. Chaetoceros sp.
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	 	 2.	 จัดทำอนุกรมวิธานสัตว์ทะเล	โดยจำแนกตัวอย่างไส้เดือนทะเลออกเป็นวงศ	์(Family)	 
สกุล	 (Genus)	และชนิด	 (Species)	 ได้	220	ชุดตัวอย่าง	จำแนกชนิดไส้เดือนทะเลสกุล	Sthenelanella	 
ได้	3	ชุดตัวอย่าง	และ	Euthalenessa	ได้	3	ชุดตัวอย่าง	จัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้จำนวน	8	เรื่อง	ดังนี้	 
	 	 1)		 พะยูนฝูงสุดท้ายของภูเก็ต	 2)	 กุ้งสวยงามและปลาอโรวาน่า	
	 	 3)		 หมึก	สุดยอดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง		 4)	 พืชป่าชายหาดแหลมพันวา	
	 	 5)		 วันทะเลโลก		 6)	 การฟื้นฟูปะการัง	
	 	 7)		 หญ้าทะเลในประเทศไทย	 8)	 พรรณไม้ในเส้นทางเดินธรรมชาติ

 5.	 โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
	 	 การกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำปราณบุร	ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 	 ถึงแหลมตะลุมพุก	จังหวัดนครศรีธรรมราช

  การดำเนินงานโครงการฯ	ได้ทำการจัดลำดับพื้นที่ความรุนแรงของการกัดเซาะโดยพิจารณา 
จากองค์ประกอบที่สำคัญ	7	องค์ประกอบ	คือ	
	 	 1)		 อัตราเฉลี่ยของการกัดเซาะ		 2)		 ระยะทางของการกัดเซาะ	
	 	 3)		 คุณค่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อม		 4)		 ผลกระทบที่มีต่อประชาชน
	 	 5)		 การร้องเรียนขอให้มีการแก้ไข		 6)	 มาตรการป้องกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 7)		 มูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน	

	 	 ซึ่งผลปรากฏว่าพื้นที่วิกฤตที	่ 1	 ได้แก่	 บริเวณพื้นที่หมู่ที่	 1,4	 ตำบลคลองวาฬ	อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และพื้นที่วิกฤตที	่2	ได้แก่	บริเวณพื้นที่หมู่ที	่8,2	ตำบลทับสะแก	อำเภอทับสะแก	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่ง	 2	 พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่นำร่องที่นำมาจัดทำข้อกำหนดการศึกษา	 (TOR)	 
สำหรบัออกแบบรายละเอยีดเบือ้งตน้	โดยรปูแบบสำหรบัการแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะเบือ้งตน้และประชาชน 
ในพื้นที่เห็นด้วยมากที่สุดในพื้นที่วิกฤตที่	 1	 และพื้นที่วิกฤตที่	 2	 คือ	 การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและ 
เติมทรายชายหาด	เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความสามารถในการป้องกันคลื่นลมสูง	

แบบจำลองโครงการในพื้นที	่ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			

แบบจำลองโครงการในพื้นที่	ตำบลทับสะแก
อำเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

3
	 1.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	1	
	 	 (พื้นที่ลุ่มน้ำชี)

	 	 ประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	1	ประมาณร้อยละ	18	ของพื้นที่ประเทศ	โดยพื้นที่ประมาณ 
ร้อยละ	12	ถูกบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 6	 ถูกบริหารจัดการภายใต้หน่วยงานอื่นที่มี 
วตัถปุระสงคแ์ตกตา่งกนั	อาท	ิสำนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	กรมธนารกัษ	์กรมสง่เสรมิสหกรณ	์ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 เป็นต้น	 ซึ่งจากการติดตามสถานภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1	 
ในภาพรวมของประเทศ	 พบว่า	 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1	 ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศและ 
มีความอ่อนไหวต่อการพัฒนา	ยังมีรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างหลากหลาย	อาทิ	เหมืองแร่	ชุมชนทั้งที่อยู่อาศยั 
และที่ดินทำกิน	 ถนนและทางหลวง	 สถานที่ราชการ	 เป็นต้น	 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเป็นพื้นที่ต้นน้ำ 
ลำธารของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 
ปัจจุบันที่เป็นปัจจัยเร่งให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น	 และความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	 
มีผลทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	1	ไม่สามารถทำหน้าที่ต้นน้ำลำธารของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

	 	 ดั งนั้ น 	 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 
2550	 ที่เห็นความสำคัญในปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งได้บัญญัติสิทธิและ 
หน้าที่ของประชาชนชาวไทยและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา	 66	 ว่าบุคคลซึ่งรวมกัน 

เปน็ชมุชน	ชมุชนทอ้งถิน่หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณี	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	การมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มาตรา	 290	 ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ	 รวมถึง	 สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี	 
(นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร)	ข้อที่	5	นโยบายที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ข้อ	5.1	อนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 2555-2559	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 แผนงานที่	 2.2	 การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ 
ประโยชนท์รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ	สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 
จึงได้เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1	 (พื้นที่ลุ่มน้ำชี)	 ขึ้นเพื่อ 
ถา่ยทอดแนวความคดิ	ตลอดจนขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการกำหนดชัน้คณุภาพลุม่นำ้	ใหแ้กห่นว่ยงานและภาคสว่น 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ	 ได้มีความเข้าใจและสามารถนำนโยบาย 
การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำไปเป็นกรอบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายให้มี 
ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว	ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 ควรมีการสนับสนุนและผลักดันเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ 
ชั้นที่	 1	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี	 ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปสู่กลางน้ำและปลายน้ำ	 
เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำในระยะยาว	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของ 
พื้นที่ต้นน้ำลำธารเพิ่มขึ้น	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม52

	 2.	 โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์
	 	 ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ	(ภาคใต้)

  “ดนิลกูรงั”	เปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อีงคป์ระกอบทางกายภาพและทางเคมทีีไ่มเ่หมาะสม 
สำหรับการเกษตรกรรม	เป็นดินตื้น	มีกรวด	ลูกรังและหินผุหรือเศษหินปะปนในระดับความลึกของบริเวณ 
การเจริญของรากพืชทั่วไป	 ทำให้จำกัดการชอนไชของรากพืชและเป็นปัญหาในการทำการเกษตรกรรม	 
ถึงแม้ว่าดินลูกรังและหินผุจะขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม	 แต่ดินลูกรังและ 
หินผุยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ	เชน่	การกอ่สรา้ง	การถมและปรบัพืน้ที่	การทำถนน	เปน็ตน้	และจากการขยายตวัในภาคเศรษฐกจิ 
ของประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี ้
เพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ	เพิ่มสูงขึ้น	ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ	อาทิ	
	 	 1)		 การขดุดนิลกูรงัและหนิผกุระจดักระจายทัว่ไป	ขาดการวางแผนการจดัการทีเ่ปน็ระบบ 
ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ	์
	 	 2)		 ขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ	 แม้ว่ากระทรวง 
มหาดไทยจะมรีะเบยีบวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการอนญุาต	กำหนดใหม้คีณะกรรมการพจิารณา 
เรื่องราวขออนุญาต	ตามมาตรา	9	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	แต่ก็ควบคุมได้เฉพาะที่ของรัฐเท่านั้น	
	 	 3)		 ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขุดตักดินและการขนส่งดิน	 เช่น	 เสียง	 
ฝุ่นละออง	 การปนเปื้อนน้ำบาดาล	 การแก้ปัญหามลทัศน์	 และการชำรุดของเส้นทางขนส่งดินลูกรังและ 
หินผุ	ซึ่งยากแก่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ดังเดิม	

	 	 เพื่อให้การวางแผนการบริหารจัดการควบคุม	ดูแล	และป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
ประกอบกจิการขดุดนิลกูรงัและหนิผ	ุตลอดจนกจิกรรมทีด่ำเนนิการตอ่เนือ่งทีป่จัจบุนัมกีารใชป้ระโยชนด์นิ 
อยา่งกระจดักระจาย	ขาดขอ้มลูตามหลกัวชิาการการกำหนดพืน้ทีศ่กัยภาพแหลง่ดนิลกูรงัและหนิผใุนแตล่ะ 
พื้นที่	 รวมทั้งการวางแผนและมาตรการในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน	 เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุอย่างคุ้มค่าเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด	 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 
(นางสาวยิง่ลกัษณ	์ชนิวตัร)	ดา้นทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ขอ้	5.3	และแผนจดัการคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2555-2559	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล	แผนงานที	่3.1	การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ดังนั้น	สำนักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ดำเนินการศึกษาการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุในพื้นที่ภาคกลาง	 (ปีงบประมาณ	 2553)	 พื้นที่ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน	 (ปีงบประมาณ	 2554)	 และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
(ปงีบประมาณ	2555)	และในปงีบประมาณ	2556	จะดำเนนิการศกึษาโครงการวางแผนการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุในพื้นที่ภาคใต้	 เพื่อประมวลและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการพิจารณาอนุญาตให้ขุดดินลูกรังและ 
หนิผ	ุสามารถนำขอ้มูลไปสนบัสนนุการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ	ลดปญัหาผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	และนำไปสู่การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 ปญัหาหลกัในการขดุตกัดนิและลกูรงัเกดิขึน้ตัง้แตข่ัน้ตอนการขออนญุาตเนือ่งจากลกัษณะการขอ 
อนญุาตขดุตกัมคีวามแตกตา่งกนัตามลกัษณะการครอบครองพืน้ที่	อกีทัง้กฎหมายทีใ่หอ้ำนาจไวไ้มส่ามารถ 
ใชไ้ดค้รอบคลมุทกุพืน้ที	่สว่นปญัหาการขออนญุาตขดุตกัดนิและลกูรงั	กรณทีีเ่ปน็พืน้ทีข่องรฐั	จำเปน็ตอ้งขอ 
ใช้ประโยชน์พื้นที่จากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ก่อน	ทำให้มีการกลั่นกรองความเหมาะสมได	้ แต่หากเป็นพื้นที ่
กรรมสิทธิ์ของเอกชน	 กฎหมายกำหนดให้เพียงการรับคำร้องและรับแจ้งการประกอบการขุดตักเท่านั้น 
ไม่ได้ให้อำนาจในการพิจารณาอนุญาต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายในการขุดตักดินและลูกรัง	 บังคับใช้ 
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เฉพาะกรงุเทพมหานคร	เทศบาลเมอืงพทัยา	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎกระทรวงประกาศใช ้
บังคับ	 ทำให้พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลกิจกรรม 
การขุดตักดินและลูกรังได้

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 การดำเนินการเพื่อขออนุญาต	กำกับดูแลการขุดตัก	และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการควบคุมให้มีการฟื้นฟู	 ควรจะเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ขุดตักตั้งอยู่	 
แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประยุกต์กฎหมายที่มีอยู่มาสนับสนุน	 เช่น	การกำหนดเขตพื้นที	่ การกำหนดมาตรการ	 
รวมทัง้การพฒันาใหม้อีำนาจในการอนญุาต	การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีม	การกำหนดเงนิประกนัความเสยีหาย	 
และการสั่งการหยุดการขุดตัก	โดยการดำเนินงานเหล่านี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนในเรื่อง 
วิชาการ	 ข้อมูลและการสนับสนุนทางกฎระเบียบต่างๆ	 ประกอบกับการพัฒนาให้สามารถมีงบประมาณ 
ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

	 3.	 โครงการแปลงเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทาง
	 	 การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ

	 	 สบืเนือ่งจากในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2555	สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ	 ผลผลิตที่ได้คือ	 สัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินแต่ละประเภทที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพฒันาประเทศและศกัยภาพของพืน้ทีท่ีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับ	 และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 ดำเนินโครงการแปลงเป้าหมายและแนวทาง 
การใชท้ีด่นิทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศไปสูก่ารปฏบิตั	ิมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แปลงเปา้หมายและ 
แนวทางการใช้ที่ดินของประเทศไทยใน	20	ปีข้างหน้า	 (ปี	 พ.ศ.	 2575)	ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
ประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ	โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.	 การวางแผนการใช้ที่ดินในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดหลายขอบเขต 
การปกครอง	 และมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง	 ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ให้อำนาจในการบริหาร 
จดัการทีด่นิแกห่นว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่โดยเฉพาะ	ทำใหข้าดความเปน็เอกภาพในการบรหิารจดัการทีด่นิ 
ของประเทศ
	 2.		 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินต้องใช้ข้อมูลระดับพื้นที่ลุ่มน้ำแต่ 
การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามขอบเขตการปกครอง

	 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 1.	 การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งระดับส่วนกลางและหน่วยงานปฏิบัต ิ
ในระดับท้องถิ่น	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้ที่ดินในทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน	 เพื่อมาร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการที่ดินแบบองค์รวม	 โดยมองข้าม 
ขอบเขตการปกครอง
	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการใช ้
ที่ดินในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม54

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 เรง่ผลกัดนัใหม้อีงคก์รกลางทีท่ำหนา้ทีก่ำหนดนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทีด่นิของประเทศ	 
การบริหารจัดการที่ดิน	 ทำให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะต้องมีการดำเนิน 
มาตรการในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	 การจัดรูปที่ดิน	 การพัฒนาระบบภาษีที่ดิน	 
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	 การดำเนินโครงการพันธบัตรป่าไม	้ การปรับปรุงเครื่องมือทางผังเมือง	 การพัฒนา 
เทคโนโลยทีางการเกษตรและการพฒันาทกัษะของเกษตรกรหรอืเจา้ของทีด่นิ	การปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบั 
ที่ดิน	การจัดตั้งองค์กรกลางในการบริหารจัดการที่ดิน	รวมทั้งการเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคม

	 4.	 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	:	
	 	 กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่	2	ลำดับที่	2

  “เมืองเก่า”	เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาต	ิที่รัฐบาลให้ความสำคัญกำหนด 
นโยบายการดำเนนิงานเปน็พเิศษเฉพาะพืน้ที่	เปน็ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการอนรุกัษแ์ละพฒันา 
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า	 พ.ศ.	 2546	 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ 
เมืองเก่า	 มีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย	 กำหนดพื้นที่และจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมืองเก่า	 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้เมืองเก่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด 
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดไป	

	 	 การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า	 เป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา 
เมอืงเกา่	เพือ่ใหม้ขีอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเกา่ทีช่ดัเจน	ทีจ่ะดำเนนิการวางนโยบาย	แผนงาน	โครงการ	มาตรการและ 
ระเบียบต่างๆ	ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต่อไป	สำหรับเมืองเก่ากลุ่มที	่1	ที่ได้ดำเนินการและได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	รวม	9	เมือง	ได้แก่	เมืองเก่าเชียงใหม่	เมืองเก่าลำพูน	เมืองเก่าลำปาง	 
เมืองเก่าน่าน	เมืองเก่ากำแพงเพชร	เมืองเก่าลพบุรี	เมืองเก่าพิมาย	เมืองเก่านครศรีธรรมราช	และเมืองเก่า 
สงขลา	เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการเมอืงเกา่กลุม่ที่	2	ตามทีค่ณะอนกุรรมการกลัน่กรองและพจิารณาแผนการ 
ดำเนนิงานในพืน้ทีเ่มอืงเกา่	และคณะกรรมการอนรุกัษแ์ละพฒันากรงุรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเกา่	ไดก้ำหนด 
พื้นที่และจัดลำดับความสำคัญเมืองเก่ากลุ่มที่	 2	 รวม	 27	 เมือง	 มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเป็น 
รปูธรรม	ทนัตอ่สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงและภยัคกุคาม	ในปงีบประมาณ	2556	สำนกังานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและแนวทาง 
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากลุ่มที่	 2	 รวม	 5	 เมือง	 ได้แก่	 เมืองเก่าเชียงราย	 เมืองเก่าสุพรรณบุรี	 
เมืองเก่าระยอง	เมืองเก่าบุรีรัมย์	และเมืองเก่าตะกั่วป่า

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่	 2	 จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
หนว่ยงานผูเ้ชีย่วชาญ	และทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง	รว่มกนักำหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเกา่	เพือ่ใหเ้ปน็ทีย่อมรบั 
สามารถดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที	่

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 การอนรุกัษแ์ละพฒันาเมอืงเกา่คอ่นขา้งมคีวามซบัซอ้น	จำเปน็ตอ้งอาศยัองคค์วามรูก้ารมสีว่นรว่ม 
ของทุกภาคส่วนเป็นหลัก	 ดังนั้น	 จึงต้องเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในคุณค่าของเมืองเก่า	 
การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่า	 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	 การสนับสนุนด้านมาตรการ 
ทางกฎหมายและระบบแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
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	 5.		 การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	
	 	 ประเภทย่านชุมชนเก่า	ระยะที	่2

	 	 ประเทศไทยมีย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเรียกโดยทั่วไปว่า	ย่านชุมชนเก่า	กระจายอยู่ทั่วทุกภาค 
ของประเทศ	 มีรูปแบบลักษณะที่ต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศหรือบริบทของเมือง	 ย่านชุมชนเก่า 
สว่นใหญม่อีายไุมน่อ้ยกวา่	50	ป	ีบางแหง่มอีายนุบัรอ้ยปี	ยา่นชมุชนเกา่จดัไดว้า่เปน็ศลิปกรรมประเภทหนึง่	 
ตามนิยามศัพท์ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้คำจำกัดความไว้	 
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 
ได้ศึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า	 ในพื้นที่ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก	ผลการศกึษาทำใหไ้ดม้าตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมเฉพาะสำหรบัยา่นชมุชนเกา่ 
ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในบริบทของชุมชนนั้นๆ	 และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่เป็น 
มาตรฐานกลางที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่	สผ.	ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ	 เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในการนำผลการศึกษาที่ได้มาศึกษาต่อไปใน 
ระยะที	่2	โดยเหน็วา่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เปน็ภาคทีม่ยีา่นชมุชนเกา่กระจายตวัอยูม่าก	และมเีอกลกัษณ ์
ที่โดดเด่น	 ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศอันเป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน	 และลักษณะทาง 
วัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 แต่เนื่องจากกระแสการพัฒนา	 ได้เริ่มมี 
ผลกระทบต่อย่านชุมชนเก่าที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองหลายแห่ง	 ส่งผลให้ย่านชุมชนเก่าเสื่อมสภาพลง	 
จึงได้เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ศึกษา	 เพื่อทดลองและปรับใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ศิลปกรรมที่เป็นมาตรฐานกลาง	 อันจะเป็นการต่อยอดผลการศึกษาในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 
ไปสู่การปฏิบัติจริง	 ผลการศึกษาทำให้ได้ภาพรวมของการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	 
ประเภทย่านชุมชนเก่า	 ในพื้นที่ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นประโยชน์ 
ในการหาแนวทางรักษา	 ฟื้นฟูเอกลักษณ์	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 รวมทั้งการสนับสนุนประชาชนในบริเวณ 
ย่านชุมชนเก่า	 ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม	 และยังเป็นกลไก 
สำคัญที่ช่วยท้องถิ่นให้บริหารจัดการพื้นที่ของตนไปในแนวทางที่ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญสิ่งแวดล้อม 
ศิลปกรรม	 ในย่านชุมชนเก่า	 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
อย่างยั่งยืนให้มีคุณค่าต่อไป	

	 6.		 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้

  กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้
	 	 เนือ่งจากมรีาษฎรครอบครองอยูอ่าศยั/ทำกนิ	ในพืน้ทีป่า่ไมเ้ปน็จำนวนมาก	ซึง่ไมถ่กูตอ้งตาม 
กฎหมาย	ทำใหเ้กดิความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รพัยากรทีด่นิปา่ไม้	ดงันัน้รฐับาลจงึไดม้นีโยบายตามมต ิ
คณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2541	ที่เห็นชอบในหลักการ	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ในพื้นที่ป่าไม้	 ให้ดำเนินการต่อไปตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ	 เรื่องการแก้ไขปัญหา 
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	 โดยมีหลักการเพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ที่เหลือของชาติอยู่ไว้ให้ได้	 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นไปในลักษณะที่ยินยอมให้คนอยู่กับป่าได	้ ในพื้นที่ที่ไม่ล่อแหลมคุกคามต่อ 
ระบบนิเวศ	 ควบคุมพื้นที่มิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม	 โดยมีหลักการสำคัญ	 คือต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ 
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกินอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง	 มิใช่พื้นที่ขยายเพิ่มเติมหรือแผ้วถางเปิดพื้นที่ใหม่	 
ถ้าเช่นนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   55 9/5/14   6:53:09 PM



ส่ว
น
ท
ี่ 2

 ผ
ลก

าร
ป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร

รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม56

	 	 ในการแปลงนโยบายตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่30	มถินุายน	2541	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิกรมปา่ไม ้
ได้กำหนดให้ดำเนินการในรูป	 “โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้”	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 
ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ดำเนินการ	โดยมีวิธีการดำเนินการ	ดังนี้
	 	 (1)		 สำรวจวางแผนและกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้
	 	 (2)		 สำรวจ	–	รังวัดแปลงที่ดิน
	 	 (3)		 ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์
	 	 (4)		 จัดทำขอบเขตให้ชัดเจน
	 	 (5)		 สำรวจสภาพป่าเสื่อมโทรมเพื่อประกาศเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการ 
ที่ดินป่าไม้	จำนวนเงิน	40,000,000	บาท	แผนการดำเนินงานจำนวน	20,000	ราย	โดยมีผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้
	 	 (1)		 งานดา้นการควบคมุพืน้ที	่จำนวน	66	ปา่	โดยมเีปา้หมาย	20,000	ราย	ผลการรงัวดัแปลงทีด่นิ	 
จำนวน	28,718	ราย
	 	 (2)		 ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาต	สทก.	1ก	จำนวน	5	ป่า
	 	 (3)		 ดำเนินการต่อหนังสืออนุญาต	สทก.	1ก	เป็น	สทก.	2ก	จำนวน	15	ป่า
	 	 (4)		 ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต	 สทก.	 1ก	 ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 
จำนวน	 3	 ป่า	 (ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี	 จังหวัดราชบุรี	 ป่าขุนซ่อง	 จังหวัดจันทบุรี	 ป่าเขาพระฤ	าษีและ 
ป่าเขาบ่อแร่	แปลงที่สอง	จังหวัดกาญจนบุรี)

กรณีเป็นพื้นที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาต	 คือ	 
พื้นที่ลุ่มน้ำ	 1	 และ	 2	 จะทำการรังวัด	 จัดทำผัง 
แปลงที่ดิน	 จัดทำขอบเขตให้ชัดเจนควบคุมพื้นที่ 
ไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่

พิธีมอบหนังสืออนุญาต	สทก.	1ก	ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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หนังสืออนุญาต	สทก.

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน้ำ

ในระดับประเทศทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่

4
	 1.		 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ	19	พื้นที่

	 	 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ	 19	 พื้นที่	 โดยทำการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการ	 (Feasibility	 Study	 :	 FS)	 ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 
(Environmental	 Impact	 Assessment	 :	 EIA)	 และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 
(Strategic	Environmental	Assessment	:	SEA)	ในระดับลุ่มน้ำโขง	ชี	มูล

	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีลุ่มน้ำหลักประกอบด้วย	ลุ่มน้ำโขง-อีสาน	ลุ่มน้ำชี	และลุ่มน้ำมูล	 
มพีืน้ทีท่ัง้หมด	167,356	ตารางกโิลเมตร	หรอืประมาณ	104.60	ลา้นไร	่ประกอบดว้ย	พืน้ทีป่า่ไม	้20.46	ลา้นไร	่ 
พื้นที่การเกษตร	 75.68	 ล้านไร่	 พื้นที่แหล่งน้ำและชุมชน	 8.36	 ล้านไร่	 และอื่นๆ	 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 
เขตการปกครอง	 20	 จังหวัด	 และมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ	 21.57	 ล้านคน	 หรือคิดเป็น	 1	 ใน	 3	 
ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ	 โดยลุ่มน้ำหลักทั้ง	 3	 ลุ่มนั้นมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ	 
59,622	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ปริมาณน้ำที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีอยู่เฉพาะในช่วงฤดูฝน	 แม้ว่า 
หน่วยงานราชการต่างๆ	 ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็ 
ไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนพื้นที่รับผลประโยชน์ได้มากนัก	พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาน้ำฝน
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม58

	 	 สภาพปญัหาของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เปน็พืน้ทีท่ีม่สีดัสว่นของพืน้ทีป่า่ไมเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
ของประเทศ	(ร้อยละ	19.56)	มีคนจนอยู่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนคนจนทั้งประเทศ	(3.06	:	5.42	ล้านคน)	 
ผลผลิตข้าวนาปีในพื้นที่นาน้ำฝนเท่ากับ	2	ใน	3	ของพื้นที่เกษตรชลประทาน	(360	:	530	กิโลกรมต่อไร่)	 
รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีตำ่กวา่ทกุๆ	ภาคและตำ่กวา่คา่เฉลีย่ของประเทศเทา่ตวั	(67,982	:	137,175	บาท 
ต่อครัวเรือนต่อปี,	พ.ศ.	2554)	สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน	(8.12	ล้านไร่)	ต่อพื้นที่การเกษตร	(75.68	ล้านไร่)	 
เพียงร้อยละ	10.73	ต่ำที่สุดกว่าทุกภาค	และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเท่าตัว	(ร้อยละ	21.81)	แต่มีพื้นที่ 
การเกษตรและมูลค่าความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	 รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก 
อุทกภัยสูงที่สุดกว่าทุกภาค

	 	 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว	 กรมทรัพยากรน้ำมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ	 จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่ 
เกี่ยวข้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการสรา้งสมดลุยภาพการใชน้ำ้ใหท้กุภาคสว่น	มกีารเพิม่ปรมิาณนำ้ตน้ทนุ	การเพิม่มลูคา่นำ้	 
การสง่เสรมิการปลกูพชืเศรษฐกจิใชน้ำ้นอ้ย	การนำนำ้ทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชนใ์นภาคอตุสาหกรรมและ 
ภาคส่วนต่างๆ	 การจัดการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตร	 (Zoning)	 ให้มีการปลูกพืช 
ให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำ	การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตร	การท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรม 
อย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับการจัดการด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำ	 การเสริมสร้างศักยภาพ 
การบรหิารจดัการนำ้	รวมทัง้การพฒันาระบบฐานขอ้มลู	องคค์วามรู	้และเทคโนโลย	ีซึง่กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ศึกษาแนวทางเบื้องต้นไว้แล้ว	 จึงจำเป็นต้องกำหนด 
ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการนำ้และทรพัยากรอืน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือยา่งบรูณาการและยัง่ยนื	 
รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายน้ำไปยังพื้นที่วิกฤตน้ำที่ขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน	 ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงาน	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	แผนพัฒนา	และยุทธศาสตร	์ของประเทศและภูมิภาค

	 	 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ	 19	 พื้นที่เป็นการดำเนินการเพื่อศึกษาจัดทำ 
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Environmental	 Assessment	 :	 SEA)	 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยครอบคลุมลุ่มน้ำ	 โขง	 ชี 
และมูลศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	 (FS)	 ระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ	 19	พื้นที่	 (เครือข่าย)	 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น	ตามหลักเกณฑ์ของสำนักนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และแนวทางปฏิบัติของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน	พ.ศ.	2548	รวมทั้งระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 SEA	 :	 ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
20	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเลย	หนองคาย	บึงกาฬ	สกลนคร	นครพนม	มุกดาหาร	อุบลราชธาน	ีอำนาจเจริญ	 
ยโสธร	 กาฬสินธุ์	 มหาสารคาม	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 บุรีรัมย์	 ร้อยเอ็ด	 อุดรธานี	 หนองบัวลำภู	 ขอนแก่น	 
ชัยภูมิ	และนครราชสีมา
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	 	 การศกึษาความเหมาะสมของโครงการ	(FS)	การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	(EIA)	การศกึษา 
ผลกระทบด้านสุขภาพ	(HIA)	การศึกษาผลกระทบด้านสังคม	(SIA)	ในพื้นที่วิกฤตน้ำ	19	พื้นที่	(โครงข่าย)	 
ตามผลการศึกษา	 SEA	 และศักยภาพน้ำต้นทุน	 ที่รองรับ	 ระบบเครือข่ายหลัก	 เครือข่ายรอง	 และระบบ 
กระจายน้ำไปยังพื้นที่วิกฤตน้ำ	 ครอบคลุม	 11	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเลย	 หนองคาย	 บึงกาฬ	 สกลนคร	 
นครพนม	กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	อุดรธานี	หนองบัวลำภู	ขอนแก่น	และชัยภูมิ

	 	 สำหรับการศึกษาเป็นเวลา	 15	 เดือน	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2554	 สิ้นสุดวันที่	 
15	พฤษภาคม	2555	ภายหลงัไดท้ำการขยายสญัญาจนสิน้สดุวนัที	่30	ตลุาคม	2555	โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้	 
865.5414	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น	 ปีงบประมาณ	 2553	 จำนวน	 200.0000	 ล้านบาท	 ปีงบประมาณ	 2554	 
จำนวน	135.0000	ล้านบาทและปีงบประมาณ	2555	จำนวน	530.5414	ล้านบาท

	 	 ปัจจุบันการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร	์ (SEA)	 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	 
โดยมกีารจดัประชมุสมัมนา	(ปจัฉมินเิทศโครงการ)	ขึน้เมือ่วนัที	่12-16	พฤศจกิายน	2555	ซึง่เปน็การสมัมนา 
ในกลุ่มตามกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดที่	10-14	(ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20	จังหวัด)	รวม	5	เวที	 
มผีูเ้ขา้รว่มการสมัมนา	จำนวน	1,895	คน	เพือ่นำเสนอผลการศกึษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร	์ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครอบคลุมลุ่มน้ำโขง	 ลุ่มน้ำชี	 และลุ่มน้ำมูลสำหรับการศึกษาผลกระทบด้านอื่นๆ	 ได้แก่	 การศึกษาในด้าน 
ความเหมาะสมของโครงการ	 (FS)	 ผลดำเนินงาน	 98.26	%	 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 
ผลการดำเนินงาน	99.57%	การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ	(HIA)	ผลการดำเนินงาน	99.05%	การศึกษา 
ผลกระทบด้านสังคม	 (SIA)	 ผลการดำเนินงาน	 98.67%	 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	 (PR)	 ผลดำเนินงาน	 
96.00%	สรุปผลดำเนินงานภาพรวมทั้งโครงการประมาณ	99.26%

	 ปัญหาอุปสรรค	:	
	 การเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงในปี	 พ.ศ.	 2554	 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ไป 
ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ได้

ภาพบรรยากาศ	การสัมมนาครั้งที่	2	และปัจฉิมนิเทศโครงการ
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม60

	 2.		 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน	อำเภอบ้านด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย

	 	 ปจัจบุนัพืน้ทีใ่นบรเิวณอำเภอบา้นดา่นลานหอย	จงัหวดัสโุขทยั	ประสบกบัปญัหาขาดแคลนนำ้ 
เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมากจึงได้พิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาพัฒนาช่วยเหลือ 
ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวโดยการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำแม่รำพันบริเวณบ้านวังหาดหมู	่2	ตำบลตลิ่งชัน	 
อำเภอบ้านด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย

	 	 การพฒันาโครงการอา่งเกบ็นำ้แมร่ำพนัเปน็วธิกีารจดัการทรพัยากรนำ้แนวทางหนึง่ทีส่ามารถ 
ตอบสนองความต้องการด้านการเกษตร	การอุปโภคบริโภคได้อย่างครบถ้วนรวมไปถึงการเกิดแหล่งประมง 
และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งยังเอื้อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่รอบ 
อ่างเก็บน้ำจะชุ่มชื้นไปด้วยน้ำและดินที่มีคุณภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์	 สัตว์นานาชนิด	 ยิ่งกว่านั้นในด้านสังคม 
จะเกิดชุมชนท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์	 ผู้คนที่อาศัยอยู่ต่างมีความสุขสร้างหลักปักฐานมั่นคงไม่ต้องเร่ร่อนไป 
แสวงหาที่ทำกินใหม่	เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างดีที่สุด

	 	 โครงการอา่งเกบ็นำ้แมร่ำพนัพฒันาขึน้	เพือ่เปน็แหลง่กกัเกบ็นำ้สำหรบัการอปุโภคบรโิภคใน 
ฤดูแล้งให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใน 
ฤดแูลง้เปน็ประจำทกุป	ีชว่ยเพิม่ความชุม่ชืน้แกล่ำหว้ยและพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงซึง่ปกตจิะไมม่นีำ้หลอ่เลีย้ง 
ลำห้วยในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ	 3,500	 ไร่	 เพื่อเป็นการลดการย้าย 
ถิ่นฐานของประชาชนทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการจับ 
สตัวน์ำ้	นอกจากนีค้วามอดุมสมบรูณข์องพืน้ทีส่ามารถพฒันาใหเ้ปน็สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 
ในชุมชนใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	 งบประมาณโครงการ 
ทั้งสิ้น	264.8999	ล้านบาท

  ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่รำพันด้านแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
	 	 การบรหิารการประมงในอา่งเกบ็นำ้แมร่ำพนัเพือ่ใหเ้กดิประโยชนจ์ากแหลง่นำ้และการอนรุกัษ ์
ทรพัยากรสตัวน์ำ้โดยนำพนัธุป์ลาและพนัธุก์ุง้ชนดิตา่งๆ	ไปปลอ่ยไวใ้นอา่งเกบ็นำ้แมร่ำพนัตามความเหมาะสม 
เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำซึ่งจะช่วยให้ประชาชนตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน 
สามารถจับปลาและเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน	 และนำไปขายเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักให้กับ 
ครอบครัวยังผลให้อ่างเก็บน้ำแม่รำพันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำจืดนอกจากทำหน้าที่เก็บกักน้ำ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และ 
สัตว์น้ำในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนสืบไป

ประโยชน์ด้านแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
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  ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่รำพันด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่
	 	 การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่รำพันนอกจากจะเน้นประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำแล้วยัง 
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำอีกด้วย	 ด้านการเกษตรเมื่อพืชผักที่ 
เกษตรกรปลูกได้รับน้ำที่เพียงพอก็จะเพิ่มผลผลิต	 ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีก	 ทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นจากทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน 
ทั้งหมดทั้งมวลจะช่วยให้ภาพรวมของประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 	 ปจัจบุนัไดด้ำเนนิการถากถางพืน้ทีก่อ่สรา้งเปดิหนา้ดนิบรเิวณกอ่สรา้ง	สำรวจและตรวจสอบ 
เพื่อปรับปรุงฐานรากของเขื่อนดิน	ส่วนประกอบของอ่างเก็บน้ำตามโครงการซึ่งมีความก้าวหน้าไปแล้ว	2.5	%

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 การดำเนินงานทบทวนการศึกษาความเหมาะสม	 สำรวจ	 ออกแบบ	 ทบทวนการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	และทบทวนแบบแปลนโครงการ	เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของโครงการ 
เดิมที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	ของกรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และ 
พันธุ์พืชยังไม่อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์	
	 2.		 การประสานงานกับกรมป่าไม้	 เพื่อขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 
ให้ออกประกาศกรมป่าไม้	 การอนุมัติให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ได้นั้นต้องใช้ระยะเวลา	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
หลายหน่วยงาน
	 3.	 การดำเนนิงานขออนมุตัหิลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจา่ยเงนิคา่ขนยา้ย	คา่รือ้ยา้ยอาคาร	บา้นเรอืน	 
สิ่งปลูกสร้าง	ต้นไม้ยืนต้น	พืชล้มลุก	ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิตามมติคณะรัฐมนตร	ี 
เมือ่วนัที	่11	กรกฎาคม	2532	ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรี	เมือ่วนัที	่21	กรกฎาคม	2535	ใหค้ณะรฐัมนตร ี
พิจารณาเป็นมติอนุมัติในหลักการให้กับกรมทรัพยากรน้ำก่อนดำเนินการ
	 4.		 การดำเนินงานประสานกรมที่ดินดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	 โดยกรมที่ดิน 
ไดจ้ดัสง่ชา่งรงัวดั	เพือ่จดัทำแผนที	่(ร.ว.43	ก)	และบญัชรีายชือ่เจา้ของทีด่นิ	ในพืน้ทีบ่รเิวณทัง้โครงการกอ่น	 
เพื่อประกอบการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
	 5.		 การดำเนินงานชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของโครงการ	 โดยการสำรวจตรวจสอบค่าขนย้าย	 
ค่ารื้อย้ายอาคาร	 บ้านเรือน	 สิ่งปลูกสร้าง	 ต้นไม้ยืนต้น	 พืชล้มลุก	 ของราษฎรผู้ถือครองที่ดินของกรมที่ดิน 
ตามรายละเอียดของแผนที่	(ร.ว.43	ก)	และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน
	 6.		 การดำเนนิงานประสานงานกบัสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 
เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 (IEE)	 เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 
ก่อนดำเนินการ

ประโยชน์ด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่
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	 3.	 โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน	–	บึงบอระเพ็ด	จังหวัดนครสวรรค์

	 	 บงึบอระเพด็	ตัง้อยูใ่นจงัหวดันครสวรรค	์ครอบคลมุพืน้ทีบ่างสว่นของ	3	อำเภอ	คอื	อำเภอเมอืง	 
อำเภอชุมแสง	 และอำเภอท่าตะโก	 ในอดีตบึงบอระเพ็ดเป็นที่ราบลุ่ม	 แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ	 
อันอุดมสมบูรณ์	 มีลำคลองเล็กๆ	 ไหลผ่าน	 ประกอบด้วยหนองน้ำหลายแห่งเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำ 

เหนือไหลหลากทำให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
จนกลายเปน็ทะเลสาบนำ้จดืขนาดใหญ	่อุดมไปดว้ยสตัว์นำ้นานาชนดิ	 
ทัง้พนัธุป์ลาชนดิตา่งๆ	จระเข	้กุง้กา้มกรามและตะพาบนำ้	ทางราชการ 
ไดใ้หค้วามสำคญั	และดแูลรกัษาทรพัยากรลำ้คา่แหง่นีม้าอยา่งตอ่เนือ่ง	 
ดงัปรากฏหลกัฐานมาตัง้แตป่ระมาณปี	พ.ศ.	2466	บงึบอระเพด็	จงึเปน็ 
ทีร่กัษาพชืพนัธุแ์ละเขตหา้มลา่สตัวป์า่	เปน็แหลง่ประมงนำ้จดืทีส่ำคญั	 
เป็นที่อาศัยของนกน้ำและสัตว์ป่าหลายชนิด	 จนได้รับการยอมรับว่า 
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ	 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม	 บึงบอระเพ็ดมีลักษณะระบบนิเวศ	 
ที่มีคุณค่าในธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได ้
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 ปัจจุบันปริมาณน้ำ 
ในบึงบอระเพ็ดช่วงฤดูแล้งลดลงอย่างมากเป็นประจำทุกปีทั้งโดย 
สาเหตุทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของมนุษย	์การมีปริมาณน้ำ 
ในบงึบอระเพด็นอ้ยเกนิไปนัน้	เปน็ทัง้ปจัจยัหลกั	และปจัจยัเกือ้หนนุให ้
เกิดปัญหาต่างๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และมนุษย์อย่างใหญ่หลวง

	 7.	 การดำเนินงานประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	 (สปก.)	 
เพื่อขออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ	 ในเขตปฏิรูปที่ดิน	 เนื่องจากพื้นที่ 
โครงการบางส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	 อยู่ในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	 
จังหวัดสุโขทัย	 ซึ่งการใช้พื้นที่ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งราษฎรเจ้าของที่ดิน	 และหน่วยงาน	 สปก.	 
ก่อนดำเนินการ
	 8.		 การดำเนินงานประสานงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้จังหวัดลำปาง	เพื่อให้ดำเนินการ 
เขา้ตรวจสอบ	ตตีราไมใ้นพืน้ทีเ่ขตโครงการ	เขา้ตดัรวมกอง	ตตีราคดิภาษภีาคหลวงไม	้และจดัการประมวลไม ้
ทั้งโครงการ
	 9.		 การดำเนินงานจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ	 ตามระเบียบการจัดซื้อ	 จัดจ้างฯ	 ของ 
สำนักนายกรัฐมนตรี

	 	 ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร	 จังหวัดนครสวรรค์	 ระหว่างวันที่	 31	 ตุลาคม	 2548	 ถึงวันที่	 
1	พฤศจกิายน	2548	ไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไปดำเนนิการจดัทำแผนบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนำ้ในภาพรวม	กรมทรพัยากรนำ้ซึง่มภีารกจิในการเสนอแนะ 
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ 
ออกแบบโครงการระบบเครือข่ายน้ำบึงบอระเพ็ด	 ภายใต้สัญญาเลขที่	 ทส	 0601/37/2549	 ลงวันที่	 
29	 มิถุนายน	 2549	 ซึ่งภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนา	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 
แหลง่นำ้	และยทุธศาสตรข์องกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ในดา้นการบรหิารจดัการพฒันา 
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	
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	 	 วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน	–	บึงบอระเพ็ด	 เพื่อให้ 
เป็นแหล่งน้ำต้นทุน	 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมากขึ้น	 
เพิ่มความสมบูรณ์	 รักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยรอบบึงบอระเพ็ดส่งเสริมให้เป็นแหล่ง 
ประมงนำ้จดื	และแหลง่เพาะพนัธุป์ลานำ้จดื	รวมทัง้สนบัสนนุสง่เสรมิใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีบ่งึบอระเพด็ 
อย่างยั่งยืนงบประมาณทั้งสิ้น	311.1000	ล้านบาท	ผลการดำเนินงานโดยรวม	6.26	%

	 	 ด้านระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน	 –	 บึงบอระเพ็ด	 เป็นการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านผ่านท่อส่งน้ำ	 
โดยฝงัลอดใตท้ีด่นิรมิฝัง่แมน่ำ้นา่น	ลอดใตท้างหลวงหมายเลข	225	และใตท้างรถไฟ	เขา้สูอ่าคารรบันำ้ปลายทอ่	 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณต้นคลองวังนา	 ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมส่งน้ำโดยใช้คลองวังนาเข้าสู่บึงบอระเพ็ด 
โดยในระบบการสูบน้ำนี้จะต้องทำการปรับปรุงคลองเดิมให้มีสภาพลำน้ำ	รูปตัด	ความจุ	และความลาดชัน 
ทีเ่หมาะสมตอ่การสบูนำ้เขา้สูบ่งึ	โดยทอ่สง่นำ้ยาวเปน็ระยะทางประมาณ	160	เมตร	ชกันำ้จากแมน่ำ้นา่นเขา้สู ่
สถานีสูบน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านทำหน้าที่สูบน้ำยกระดับจากแม่น้ำน่าน	 ด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด	 
3.00	ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท	ีจำนวน	5	เครือ่ง	(สำรอง	1	เครือ่ง)	รวมปรมิาณสบู	15.00	ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที	 
ซึง่มรีะดบันำ้ตำ่สดุประมาณ	+16.00	เมตร	(ม.)	ระดบันำ้ทะเลปานกลาง	(รทก.)	ขึน้มายงัระดบันำ้ออกแบบ 
ตน้คลองประมาณ	+25.00	ม.รทก.	คดิเปน็ความสงูนำ้ทีจ่ะตอ้งสบู	ประมาณ	11.00	เมตร	(รวม	head	loss)	 
จากนัน้จงึสง่นำ้ผา่นคลองวงันาเขา้สูบ่งึบอระเพด็	ซึง่ในชว่งฤดแูลง้ทีจ่ะทำการสบูนำ้เตมิบงึนัน้จะมรีะดบันำ้ 
ประมาณ	+23.50	ม.รทก.	ทัง้นีต้อ้งทำการปรบัปรงุคลองวงันาใหม้ขีนาดความจแุละหนา้ตดัคลองทีเ่หมาะสม	 
โดยมีความกว้างคลองประมาณ	10	เมตร	ความชันตลิ่งด้านข้าง	1:2.5	ความลึกประมาณ	1.5	เมตร	และ 
ความลาดชันตามแนวคลองประมาณ	1:3,000	เป็นระยะทางประมาณ	3.5	กิโลเมตร

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.	 	 ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี	 2554	 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ 
ก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ได้
	 2.		 บรเิวณกอ่สรา้งอาคารสถานสีบูนำ้มโีครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็	(คสล.)	พรอ้มประตบูานเหลก็ 
ของเดิมตั้งอยู่	 จำเป็นต้องรื้อถอนโครงสร้าง	 คสล.	 ดังกล่าว	 ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ประสานหน่วยงาน 
ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเพื่อขออนุญาตรื้อถอน
	 3.		 บรเิวณทีต่ัง้โครงการอยูต่ดิกบัรมิแมน่ำ้นา่น	ซึง่อยูใ่นความดแูลของกรมเจา้ทา่	และกรมเจา้ทา่ 
ได้อนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ำเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2555
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โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

	 4.		 โครงการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

	 	 กรมทรพัยากรนำ้บาดาล	ในฐานะหนว่ยงานหลกัในการจดัการและพฒันาทรพัยากรน้ำบาดาล	 
มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล	 เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 บรรเทาความเดือดร้อน 
จากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งจากภัยแล้งและอุทกภัย	 โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
นำ้บาดาลเพือ่การศกึษา	โดยการจดัหาแหลง่ทรพัยากรนำ้บาดาลใหก้บัโรงเรยีนทัว่ประเทศ	เพือ่ใหบ้คุลากร 
ทางการศึกษาและนักเรียนมีน้ำอุปโภคบริโภค	 รวมทั้งได้พัฒนาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภค	 และ 
เพื่อการเกษตรกรรมให้แก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร	ิ โครงการส่วนพระองค์หรือโครงการหลวง	 
เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีโ่ครงการมคีวามเปน็อยูท่ีด่ยีิง่ขึน้	ผลการดำเนนิงานภายใตโ้ครงการจดัการและพฒันา 
แหล่งน้ำบาดาล	สามารถสรุปได้ดังนี้
	 	 1.		 ดำเนินการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	50	พื้นที่	
	 	 2.		 โครงการจดัหานำ้สะอาดใหก้บัหมูบ่า้นหานำ้ยากทัว่ประเทศ	650	แหง่	โดยดำเนนิการ 
เจาะบ่อบาดาล	จำนวน	650	บ่อ	
	 	 3.		 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	 
จำนวน	 457	 แห่ง	 โดยดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับ 
โรงเรียนทั่วประเทศ

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 บางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
	 2.		 ระยะเวลาในการดำเนนิการคอ่นขา้งจำกดัตอ่พืน้ที	่บางพืน้ทีใ่ชร้ะยะเวลาสำรวจและดำเนนิการ 
ค่อนข้างมาก	ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและโอกาสพัฒนา
	 3.	 ภัยธรรมชาติ	 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการสำรวจและเจาะบ่อบาดาล	 และเป็นสาเหตุ 
ทำให้เกิดความล่าช้า

	 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 1.	 ความร่วมมือของบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ทำให้เกิดความสำเร็จผลของโครงการ
	 2.		 ประชาชนในพื้นที่	 หน่วยงานราชการ	 ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ	 ทำให้เกิด 
ความสำเร็จ	รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 เร่งรัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
	 2.		 จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาบ่อบาดาล 
เพื่อให้เกิดความชำนาญในพื้นที่ภัยแล้ง	(พื้นที่หาน้ำยาก)
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	 5.	 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	31	พื้นที่

	 	 นโยบายเรง่ดว่นของรฐับาลทีจ่ะเริม่ดำเนนิการในปแีรก	ขอ้	1.4	สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการ 
น้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน	 โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได	้รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วย 
การก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ	่ ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลองและแหล่ง 
น้ำธรรมชาติที่มีอยู่เดิม	 ขยายเขตการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	 จัดสร้างคลองขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา	 และขยายเขต 
การจัดรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการผลิต	 ส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
เหมาะสมกับชนิดพืช	และจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 	 1.	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	 รวมถึงการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในการใชน้ำ้บาดาลเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้หรอืฝนทิง้ชว่ง	ใหเ้กดิความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ	 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามศักยภาพน้ำบาดาลทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเป็นการส่งเสริมและสร้างเสริม 
ใหเ้กดิความอยูด่มีสีขุของเกษตรกร	โดยใชต้น้แบบของการมสีว่นรว่มจากชมุชนทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรน้ำบาดาล

	 	 2.		 เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายตอ่พชืผลทางเกษตรเนือ่งจากภาวะ 
ความแห้งแล้ง	 สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	 ให้มีน้ำ 
เพียงพอ	 ผลผลิตและความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรต่อไร่	 เพิ่มสูงขึ้น	 
เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ทำให้สภาพความเป็นอยู	่สถาบันครอบครัว	 
รวมทั้งชุมชนมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
	 	 3.	 เพือ่มุง่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีป่ระสบปญัหา 
ขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง	 โดยการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ใช้ร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม	โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

	 	 ผลการดำเนนิงานตามนโยบายโครงการพฒันาแหลง่นำ้บาดาลเพือ่ 
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	31	พื้นที่	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	31	พื้นที	่
  		 เจาะบ่อน้ำบาดาล	(บ่อผลิต)	 จำนวน	 310		 บ่อ
  	 เจาะบ่อน้ำบาดาล	(บ่อสังเกตการณ์)	 จำนวน		 62		 บ่อ
  		 ติดตั้งสถานีสังเกตการณ์	 จำนวน		 62		 แห่ง
  		 ก่อสร้างระบบหอถังเหล็กพักน้ำ	 ขนาด	 30	 ลูกบาศก์เมตร	 พร้อมต่อเชื่อมระบบ 
กระจายน้ำ	จำนวน	155	แห่ง
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม66

 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจำกัด	 บางพื้นที่ใช้ระยะเวลาสำรวจและดำเนินการ 
ค่อนข้างมาก	ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและโอกาสพัฒนาในพื้นที่นั้น
	 2.		 ภัยธรรมชาติ	 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้างระบบหอถังพร้อมต่อเชื่อมระบบ 
กระจายน้ำทำให้เกิดความล่าช้า

 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 1.		 ความรว่มมอืของประชาชนและเจา้หนา้ทีข่องรฐั	ทำใหบ้รรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็ว
	 2.		 บคุลากรของกรมทรพัยากรน้ำบาดาลมีความเข้าใจต่อสถานการณป์จัจบุนั	ทำใหง้านกจิกรรม 
หลักดำเนินอย่างต่อเนื่อง	และรวดเร็ว

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 เร่งรัดการวางแผน	เพื่อช่วยเหลือ	บรรเทา	ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	 2.		 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เมื่อเกิดสถานการณ์ 
ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยง	เช่น	น้ำท่วม	ภัยแล้ง	แหล่งน้ำต้นทุนมีศักยภาพน้ำบาดาลลดลง	เป็นต้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย 

พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่

5
	 1.	 โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	
	 	 ลุ่มน้ำท่าจีน

	 	 น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ	 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค 
อตุสาหกรรม	เกษตรกรรม	และการรกัษาระบบนเิวศ	การเปลีย่นแปลงของนำ้ในชว่งระยะเวลาตา่งๆ	ในแตล่ะป	ี 
กอ่ใหเ้กดิความไมส่มดลุของนำ้	ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	ทำใหเ้กดิปญัหาดา้นทรพัยากรนำ้	ไมว่า่จะเปน็ 
ปัญหาอุทกภัย	ปัญหาภัยแล้ง	 และปัญหาคุณภาพน้ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	พ.ศ.	2554	พื้นที่	64	จังหวัด	รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน	เกิดเหตุการณ์ 
อุทกภัยอย่างรุนแรงมีประชาชนเสียชีวิต	676	ราย	สูญหาย	3	ราย	มีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
กวา่	14,037,556	คน	หรอืประมาณ	4,213,404	ครวัเรอืน	คาดวา่	มลูคา่ความเสยีหายทัง้ในดา้นการเกษตร	 
อุตสาหกรรมและบริการ	ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ลดลง	248,386	ล้านบาท	 
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลงร้อยละ	 2.3	 ส่งผลต่อภาคการเกษตรพื้นที่ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากน้ำท่วม	 12.11	 ล้านไร่	 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว	 9.77	 ล้านไร่	 พืชไร่	 1.77	 ล้านไร่	 และ 
พชืสวนอืน่ๆ	0.57	ลา้นไร	่สำหรบัดา้นการประมง	มพีืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน์ำ้ไดร้บัความเสยีหายเปน็จำนวนมาก	 
โดยแบ่งออกเป็น	 บ่อปลา	 214,461	 ไร่	 และบ่อกุ้ง/ปู/หอย	 53,556	 ไร่	 นอกจากนั้นด้านการปศุสัตว์	 
มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ	 220,209	 ราย	 สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ	 29.41	 ล้านตัวไม่เฉพาะปัญหา 
ด้านอุทกภัย	 ในแต่ละปีประเทศไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่	 ตัวอย่างเช่น	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 
ปัญหาภัยแล้งก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายประมาณ	 7,565	 ล้านบาท	 และส่งผลกระทบต่อการผลิต 
ของภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่	 ทำให้ต้องหยุดการผลิตและสูญเสียรายได้มูลค่าหลายแสนล้านบาท	 
ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอุปโภคบริโภค	 ซึ่งปัญหา 
ด้านทรัพยากรน้ำนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ
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	 	 จากปัญหาและผลกระทบที่กล่าวข้างต้น	 สามารถบรรเทาความรุนแรงลงได้โดยการบริหาร 
จดัการนำ้อยา่งเปน็ระบบทัว่ประเทศ	ซึง่ขอ้มลูดา้นทรพัยากรนำ้ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพนำ้นบัเปน็ 
ข้อมูลพื้นฐานสำคัญลำดับต้นๆ	 ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ	 การได้รับข้อมูลเชิงปริมาณและ 
คุณภาพน้ำที่ถูกต้องและรวดเร็ว	 จะนำไปสู่การบริการจัดการน้ำเพื่อการตัดสินใจแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ 
อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ทันต่อเหตุการณ์	 และมีประสิทธิภาพ	 เป็นการลดความสูญเสียทั้งใน 
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน	ทั้งในระดับจังหวัด	ภูมิภาค	และประเทศ

	 	 ดงันัน้	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูดา้นทรพัยากรนำ้	ประกอบดว้ย	ขอ้มลูอตุนุยิมวทิยา	ขอ้มลูอทุกวทิยา	 
และข้อมูลคุณภาพน้ำ	 ที่มีความถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	 สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลและ 
เชื่อมต่อเป็นลักษณะเครือข่ายเพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำในพื้นที่ 
ภาคกลางของประเทศไทย	 รวมถึงเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับ 
ความตอ้งการใชน้ำ้ในกจิกรรมตา่งๆ	ไดอ้ยา่งเหมาะสม	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2552	กรมทรพัยากรน้ำได้เล็งเหน็ 
ถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ 
ภาคกลางให้มีความครบถ้วนในเชิงพื้นที่	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ได้มีการติดตั้งระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ 
ท่าจีน	เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยสูง	ทั้งด้านอุทกภัย	ภัยแล้ง	และคุณภาพน้ำ

	 	 สำหรับลุม่นำ้ทา่จีนตัง้อยูท่างตอนกลางประเทศไทย	และอยูท่างฝัง่ขวาของแม่นำ้เจา้พระยา	 
มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น	 13,681	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต	 11	 จังหวัด	 ได้แก่	 อุทัยธานี	 
ชัยนาท	 สุพรรณบุรี	 นครปฐม	 สมุทรสาคร	 กาญจนบุรี	 อ่างทอง	 อยุธยา	 ปทุมธานี	 นนทบุรี	 และ 
กรุงเทพมหานคร	 ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้	 ทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำสะแกกรัง	 ทิศใต้ 
ติดกับอ่าวไทย	 ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำแม่กลอง	 ซึ่งประสบ 
ปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ	เนื่องจากในช่วงฤดูฝน	จะมีฝนตกหนักในพื้นที	่ประกอบกับมีน้ำเหนือไหลหลาก 
เข้าสู่แม่น้ำท่าจีนและน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม	 โดยสภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ 
ท่าจีน	มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่ราบเดียวกันกับที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	ตอนบน 
ของลุ่มน้ำเป็นที่เชิงเขาแต่มีระดับไม่สูงมากนัก	 ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับที่ราบลุ่ม 
ของลุ่มน้ำแม่กลอง	 แม่น้ำท่าจีนแยกออกมาจากทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า	 
อำเภอวัดสิงห์	 จังหวัดชัยนาท	 แล้วไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี	 จังหวัดนครปฐม	 และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ 
จังหวัดสมุทรสาคร	 แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกต่างๆ	 กันตั้งแต่ต้นแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำ	 คือ	 คลองมะขามเฒ่า	 
แม่น้ำสุพรรณบุรี	แม่น้ำนครชัยศรี	และแม่น้ำท่าจีน

	 	 โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	 ลุ่มน้ำท่าจีน	 
มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ	 สำหรับตรวจวัดและเก็บรวบรวม 
ข้อมูลแบบต่อเนื่องตามเวลาจริง	 (Real-time	 Data	 Collection)	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน	 ลุ่มน้ำสะแกกรัง	 
และเจา้พระยา	ประกอบดว้ย	ขอ้มูลอุตนุยิมวทิยา	ขอ้มลูอทุกวทิยา	และข้อมลูคณุภาพน้ำ	พฒันาแบบจำลอง 
คณิตศาสตร์	 สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำการเฝ้าระวัง	 พยากรณ์	 และเตือนภัย	 ในช่วงเกิด 
วกิฤตนิำ้	ซึง่เปน็โปรแกรมตดิตามสถานการณน์ำ้แบบอตัโนมตัิ	พรอ้มทัง้	ระบบนำเสนอในรปูแบบของแผนที่ 
ดา้นวกิฤตนิำ้ในชว่งเวลาตา่งๆ	ปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลูในดา้นทรพัยากรนำ้	ด้านภมูศิาสตร	์และด้านระบบ 
การนำเสนอข้อมูลเตือนภัยในพื้นที่รวมทั้งเชื่อมโยง/ถ่ายเทข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคของ 
กรมทรัพยากรน้ำได้อย่างรวดเร็ว	มั่นคง	และมีประสิทธิภาพ	สามารถนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน	(Public	 
Information	System)	ในรูปแบบของการนำเสนอผ่านเครือข่าย	internet	ให้ทุกภาคส่วนสามารถติดตาม 
สภาพน้ำครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนสะแกกรัง	 และเจ้าพระยาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์	 งบประมาณ 
ดำเนินการทั้งสิ้น	70.2027	ล้านบาท
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม68

	 	 ปัจจุบันได้ดำเนินงานเชื่อมโยงด้านแบบจำลองฯ	 ฐานข้อมูล	 ระบบช่วยตัดสินใจ	 และ	
website	 ของระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 ระบบเฝ้าระวังและ 
เตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม	 (Early	Warning	 System)	 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 สะแกกรัง	 และท่าจีน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้ากับระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำสะแกกรัง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

	 2.	 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	
	 	 สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	-	ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

	 	 ดำเนนิการตดิตัง้ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้	(Early	Warning)	สำหรบัพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั-ดนิถลม่	 
ในพืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีร่าบเชงิเขา	เพือ่เปน็กลไกในการตดิตามสถานการณ์	เฝา้ระวงัและเตอืนภยัทีเ่กดิจาก 
นำ้ทว่มฉบัพลนั	โดยการตรวจวดัขอ้มลูปรมิาณนำ้ฝน	และ/หรอืระดบันำ้ในพืน้ทีห่มูบ่า้นทีอ่ยูใ่นขา่ยเสีย่งภยัสงู 
จากการเกดินำ้ทว่มฉบัพลนั	และจดัสรา้งมาตรฐานการเฝา้ระวงัและการเตอืนภยัในรปูแบบตา่งๆ	ทีพ่ฒันาขึน้	 
พร้อมทั้งฝึกอบรมอาสาสมัคร	 (ผู้รู้)	ประจำหมู่บ้าน	 ให้สามารถนำไปประยุกต์ในงานการเตือนภัยได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพ	เพือ่เปน็การปอ้งกนัและบรรเทาความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้	จากนำ้ทว่มฉบัพลนั	ซึง่จำเปน็อยา่งยิง่ 
ทีต่อ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นตา่งๆ	ในการรบัมอืเหตกุารณด์งักลา่วทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอยา่งตอ่เนือ่ง	 
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ	2548	ถึงปี	2554	ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย	จำนวน	2,374	หมู่บ้าน

	 	 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม	การโยกยา้ยถิน่ฐาน	การขยายพืน้ทีแ่ละการพฒันา 
ชุมชนตลอดเวลา	กรมทรัพยากรน้ำ	จึงได้ศึกษาทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อป	ีพ.ศ.	2554	พบว่าในพื้นที่เสี่ยง 
อุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	 มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นจำนวน	 4,427	 หมู่บ้าน	 
โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 มีแผนดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย 
เป้าหมาย	จำนวน	832	หมู่บ้าน

	 	 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	 เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดข้อมูลด้าน 
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา	 พร้อมอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลเพื่อเตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง 
อุทกภัย	 –	 ดินถล่ม	 ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมให้กับประชาชนใน 
พื้นที่เสี่ยงภัย	และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ	สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยที่ได้พัฒนาจาก 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 โดยกรมทรพัยากรนำ้	ไดว้า่จา้ง	กจิการคา้รว่ม	SSEV	ซึง่ประกอบดว้ย	บรษิทัสยามทซีเีทคโนโลย	ี 
จำกดั	บรษิทัเอก็ซท์รมีมาสเตอร	์จำกดั	บรษิทัซกิมา่ไฮโดรคอนซลัแตนท	์จำกดั	และบรษิทัวสิทุธคิอนซลัแตนท	์ 
จำกัด	 ดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า	 (Early	Warning)	 สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม	 
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ตามสัญญาจ้างเลขที	่ทส	0601/42/2555	 
ลงวันที่	 5	 กรกฎาคม	2555	 เริ่มสัญญาวันที	่ 6	 กรกฎาคม	2555	สิ้นสุดสัญญาวันที	่ 30	มิถุนายน	 2556	 
รวมระยะเวลาทำการ	 360	 วัน	 วงเงินว่าจ้าง	 152,250,000.00	 บาท	 (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสองแสน 
หา้หมืน่บาทถว้น)	โดยมเีปา้หมายในการดำเนนิงานตดิตัง้สถานเีตอืนภยัจำนวน	200	สถาน	ีครอบคลมุหมูบ่า้น 
เสี่ยงภัยจำนวน	832	หมู่บ้าน

	 	 มีผลการดำเนินร้อยละ	 96.00	 โดยได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยแล้วเสร็จจำนวน	 200	 สถานี	
ครอบคลุม	832	หมู่บ้าน
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	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 ด้านการประสานงาน	 ในการดำเนินการจัดทำแผนที่อพยพในระดับหมู่บ้าน	 การซักซ้อม 
ความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา	 ปัญหาที่พบ	 คือ	 การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 
ของผู้นำชุมชน	 ซึ่งได้สอบถามเป็นข้อมูลมาตั้งแต่ตอนลงพื้นที่สำรวจเพื่อใช้ในการติดต่อประสานเชิญ 
เข้าร่วมอบรม	จึงทำให้การทำงานในช่วงของการประสานงานเชิญอบรมใช้เวลานานขึ้น
	 2.		 ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่	 เนื่องจากจำนวนสถานีเตือนภัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้ 
สามารถเตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย	 ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงและ 
ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ระบบที่ดำเนินการติดตั้งพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 รวมทั้งการให้ความรู้ 
เกีย่วกบัการเตอืนภยัและการอบรมซำ้เสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการทำงานหรอืการใชง้าน 
ของระบบเตือนภัย

ปีงบประมาณ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

สถานี

สถานี	(สะสม)

ครอบคลุม	(หมู่บ้าน)

สะสม	(หมู่บ้าน)

2548

49.97

170

170

340

340

2549

9.95

25

195

64

404

2551

26.00

40

251

140

598

2552

75.00

129

380

391

989

2553

106.86

204

584

565

1,554

2554

155.60

268

852

820

2,374

2555

152.3500

200

1,052

832

3,206

584.09

1,052

1,052

3,206

3,206

2550

8.355309

16

211

54

458

รวม
ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ

	 3.		 โครงการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

	 	 สำรวจ	ศกึษา	ธรณวีทิยาสิง่แวดลอ้มและธรณพีบิตัภิยั	เพือ่หาแนวทางหรอืมาตรการปอ้งกนั/ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคให้ 
สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้	สรุปการดำเนินงาน	ดังนี้
		 	 1.		 สำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	
   	 ดำเนินการศึกษา	 สำรวจ	 เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	 ดิน	 ตะกอนธารน้ำ	 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	จำนวน	1,156	ตัวอย่าง	
   	 จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษ	 โดยระดมความคิดเห็นและเผยแพร ่
องค์ความรู้	เรื่อง	“พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	จังหวัดสุพรรณบุรี”	สรุปผลการศึกษา 
การแพร่กระจายของธาตุชนิดต่างๆ	 ที่อาจจะมีการปนเปื้อนในเขตชุมชน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง 
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่	

	 	 2.	 สำรวจศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนชุมชน	ประกอบด้วย	
   	 รวบรวมข้อมูลการสำรวจ	 ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจาก 
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	 โดยวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานระดับจังหวัด	 8	 จังหวัด	 คือ	 
ปทุมธานี	นนทบุรี	อยุธยา	สิงห์บุรี	อ่างทอง	ชัยนาท	นครปฐม	และสมุทรสาคร	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม70

   	 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	 ดำเนินการ 
รังวัดสำรวจระดับน้ำท่วมในอดีตปี	 พ.ศ.	 2485	 และรังวัดสำรวจระดับน้ำท่วมปัจจุบันปี	 พ.ศ.	 2554	 
โดยวิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยคลื่นพายุซัดฝั่ง	 (storm	 surge)	 แผนที่เสี่ยงภัยการเพิ่มขึ้นของ 
ระดับน้ำทะเล	 จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร	 แผนที่แหล่งทรัพยากรทราย	 แผนที่แหล่ง 
ทรัพยากรปิโตรเลียม	แผนที่เส้นชั้นความสูงของระดับน้ำท่วม	และแผนที่พื้นที่เหมาะสมในการขยายชุมชน 
บริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง	
   	 จัดฝึกอบรมเยาวชนในสถาบันการศึกษา	 จำนวน	 3	 โรงเรียน	 ได้แก่ 	 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง	 จังหวัดอ่างทอง	 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และโรงเรียน 
สมุทรสาครบูรณะ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 
ประกอบด้วยธรณีวิทยา	 ธรณีวิทยาแหล่งแร่	 พิบัติภัยดินถล่ม	 หลุมยุบ	 การกัดเซาะชายฝั่ง	 ในแต่ละพื้นที่	 
และจัดทำรายงานธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ราบภาคกลางตอนล่าง	

	 	 3.		 สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
	 	 3.1	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	
   	 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ	 และภาพถ่ายดาวเทียม	 เพื่อเป็น 
ตัวแทนเส้นแนวชายฝั่งทะเล	ปี	2545	สำรวจรังวัดแนวชายฝั่งทะเลด้วยดาวเทียม	จีพีเอส	เพื่อเป็นตัวแทน 
เส้นแนวชายฝั่งทะเล	 ปี	 2556	 รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลระหว่างปี	 พ.ศ.	 2545	 
และปี	พ.ศ.	2555	
   	 ดำเนนิการรงัวดัสำรวจลกัษณะธรณสีณัฐานชายฝัง่ทะเลในแตล่ะฤดู	เพือ่หาพืน้ที ่
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในแนวราบและแนวดิง่	(ชว่งฤดมูรสมุและหลงัฤดมูรสมุ)	รวบรวมขอ้มลูหมดุหลกัฐานเดมิ 
ทีม่อียูแ่ลว้ทัง้จากหนว่ยงานกรมทรพัยากรธรณแีละหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	หมดุหลกัฐานกรมแผนทีท่หาร	 
ทั้งจัดทำข้อมูลหมุดหลักฐานให้อยู่ในระบบเดียวกัน	 จัดทำหมุดหลักฐาน	 จำนวน	 5	 หมุด	 พร้อมผังและ 
ข้อมูลหมุดหลักฐานเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงมาตรฐาน	ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	
   	 ดำเนนิการสำรวจธรณสีณัฐานชายฝัง่ทะเล	โดยการเจาะสำรวจชายฝัง่	พรอ้มเกบ็ 
ตัวอย่างตะกอน	 สำรวจธรณีฟิสิกส์ทางทะเล	 พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนพื้นทะเลเพื่อวัดระดับ 
ความลึกน้ำ	ศึกษาลักษณะภูมิประเทศพื้นท้องทะเล	ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นท้องทะเล	จัดทำแผนที่ 
ธรณีวิทยากายภาพพื้นทะเล	จัดสัมมนา	เรื่องการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในอำเภอสิงหนคร	เพื่อเผยแพร่ 
องค์ความรู้	 พร้อมทั้งระดมความคิดจากหน่วยงานส่วนราชการ	 ส่วนท้องถิ่น	 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ	 
เผยแพรผ่ลการศกึษาสถานภาพการเปลีย่นแปลงชายฝัง่	(พืน้ทีก่ดัเซาะ/พืน้ทีว่กิฤต)	ในรปูของเอกสารเผยแพร	่ 
เช่น	รายงาน	โปสเตอร์	และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
	 	 3.2		 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางธรณีวิทยา 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	 โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง	 แบบอัตโนมัติ	 สำรวจ	 
ตรวจสอบ	 และคัดเลือกพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง	 แบบอัตโนมัติ	 ควบคุม 
ตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียมได้	5	สถาน	ีดังนี้
   	 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก	 บริเวณท่าเทียบเรือ	 ศูนย์พัฒนาประมงทะเล 
ฝั่งตะวันออก	 กรมประมง	 อำเภอบ้านเพ	 จังหวัดระยอง	 1	 พื้นที่	 แทนพื้นที่บริเวณเขาแหลมหญ้า	 
ตำบลบ้านเพ	อำเภอเมือง	จังหวัดระยอง	จำนวน	1	สถานี
   	 ชายฝั่งทะเลอันดามัน	ท่าเทียบเรือ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่งทะเลอันดามันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 แหลมพันวา	 อำเภอเมือง	 จังหวัดภูเก็ต	 
จำนวน	1	สถานี
   	 ท่าเรือน้ำลึก	ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	จังหวัดระนอง	จำนวน	1	สถานี
   	 ท่าเทียบเรือ	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 อำเภอเมือง	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จำนวน	1	สถานี
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   	 ช ายฝั่ ง ทะ เ ลอ่ า ว ไทยตะวั นตก 	 บริ เ วณอ่ า วหิ น ง าม 	 อ ำ เภอสิ ช ล	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน	1	สถานี

  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน	 
ตรวจสอบข้อมูลและเครือข่ายของผู้ที่ใช้ข้อมูลจากเครื่องภายในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อวิเคราะห์ 
ร่วมกันศึกษาหลักฐานธรณีวิทยาในอดีต	 ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล	 ในพื้นที่จังหวัดพังงา	 
นครศรีธรรมราช	 กระบี่	 ตรัง	 และสตูล	 โดยศึกษาหลักฐาน	 รอยกัดเซาะบนเขาหินปูนริมทะเล	 เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล	 และตะกอนในอดีต	 ทำการสำรวจความสูง	 กว้าง	 ของรอยเซาะบนเขา 
หินปูนริมทะเล	 และเก็บค่าชั้นความสูงเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง	 ตัวอย่างข้อมูลตะกอนจากพื้นที่	 
วิเคราะห์ตัวอย่างที่พบทำการศึกษาที่เคยมีน้ำทะเลท่วมถึงในอดีต	 ระยะห่างจากฝั่งทะเลในปัจจุบัน 
ด้านอ่าวไทย	 ประมาณ	 25	 กิโลเมตร	 นำซากสิ่งมีชีวิตที่พบในชั้นตะกอนมาหาอายุโดยธาตุกัมมันตรังสี 
เพื่อจะได้ทราบช่วงเวลาที่แน่นอนที่มีการท่วมเข้ามาของน้ำทะเลต่อไป	 วิเคราะห์	 คำนวณ	 ข้อมูลพื้นที่ 
ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในพื้นที่จากฝั่งต่างๆ	จากการศึกษา	สำรวจ	และเก็บข้อมูลหลักฐาน 
ทางธรณีวิทยาในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล	 นำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปจัดทำ 
เป็นรายงาน	และมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูล

	 4.	 โครงการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

	 	 เพือ่สำรวจ	ศกึษา	วจิยั	และประเมนิสถานภาพของพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ธรณพีบิตัภิยั	กำหนดขอบเขต 
ของพืน้ทีท่ีต่อ้งทำการเฝา้ระวงัแจง้เตอืนภยั	จดัทำแนวทาง	มาตรการปอ้งกนั/ลดผลกระทบจากธรณพีบิตัภิยั 
ด้านต่างๆ	 อันจะช่วยลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยดำเนินการ 
ดังนี้
	 	 1.	 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ	 ครอบคลุมทั้งระบบ 
ต้นน้ำ	กลางน้ำ	และปลายน้ำ	ในพื้นที่	8	จังหวัด	26	อำเภอ	65	ตำบล	652	หมู่บ้าน	อาสาสมัครเครือข่าย 
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	 จำนวน	 3,459	 คน	 ประกอบด้วย	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	 แพร่	 พัทลุง	 
สระบุรี	นครนายก	และฉะเชิงเทรา	

ภาพกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม72

	 	 2.	 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	
   	 เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 ข่าวสารสถานการณ์อากาศ	 ประสานงานทางโทรศัพท์กับ 
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในช่วงที่มีพายุหรือมรสุม	 จำนวน	 6,924	 ครั้ง	 และประกาศแจ้ง 
ให้เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 2555	 -	 กันยายน	 2556	 ในพื้นที่ที่เกิด 
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน	จำนวน	32	ฉบับ

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

   	 การดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม	 ตรวจสอบ 
ปรับปรุงข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	 ในพื้นที่	 8	 จังหวัดประกอบด้วย	 
จังหวัดศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	เชียงใหม่	นครสวรรค	์แพร่	เพชรบูรณ์	นครศรีธรรมราช	และพัทลุง	
	 	 3.	 จัดทำแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม	 ดำเนินการสำรวจ 
ออกแบบกิจกรรม/โครงสร้างการป้องกันและฟื้นฟูในการชะลอความเร็วและดักตะกอนในทางน้ำ	 โดยการ 
ใช้พืชเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินและตลิ่ง	 มุ่งเน้นการใช้แรงงานและวัสดุในท้องถิ่น	 2	 พื้นที่	 
คือ	 จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัย 
ดินถล่มในพื้นที่ดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 	 4.	 สำรวจและประเมินรอยเลื่อนมีพลัง	(ระยะที่	2)	
   	 สำรวจและศึกษารอยเลื่อนมีพลัง	 ศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
มีพลังเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	 โดยการตรวจหาตำแหน่งศูนย์กลาง	 ขนาดและระดับความลึกของแผ่นดินไหว	 
จากเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินที่ส่งผ่านข้อมูลแบบ	 on-line	 และ	 off-line	 โดยตรวจวัดค่าระหว่าง 
เดือนตุลาคม	2555	-	กันยายน	2556	รวมทั้งสิ้น	101	ครั้ง	ได้ดังนี	้
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	 	 1)		 ขนาดตั้งแต่	2.10	ถึง	5.18	ริกเตอร์	 จำนวน	10	ครั้ง	 (ตุลาคม	2555)
	 	 2)		 ขนาดตั้งแต่	1.30	ถึง	5.39	ริกเตอร์	 จำนวน	10	ครั้ง	 (พฤศจิกายน	2555)
	 	 3)		 ขนาดตั้งแต่	2.24	ถึง	5.53	ริกเตอร์	 จำนวน	 9	ครั้ง	 (ธันวาคม	2555)
	 	 4)		 ขนาดตั้งแต่	2.95	ถึง	6.00	ริกเตอร์	 จำนวน	 7	ครั้ง	 (มกราคม	2556)
	 	 5)		 ขนาดตั้งแต่	1.23	ถึง	4.72	ริกเตอร์	 จำนวน		11	ครั้ง	 (กุมภาพันธ	์2556)
	 	 6)		 ขนาดตั้งแต่	2.00	ถึง	5.00	ริกเตอร์	 จำนวน		13	ครั้ง	 (มีนาคม	2556)
	 	 7)		 ขนาดตั้งแต่	2.30	ถึง	5.20	ริกเตอร์	 จำนวน		10	ครั้ง	 (เมษายน	2556)
	 	 8)		 ตรวจวัดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้จำนวน		 	 5	ครั้ง		 (พฤษภาคม	2556)
	 	 9)		 ตรวจวัดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้จำนวน		 	 5	ครั้ง		 (มิถุนายน	2556)
	 	 10)	 ตรวจวัดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้จำนวน		 	 5	ครั้ง		 (กรกฎาคม	2556)
	 	 11)	 ตรวจวัดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้จำนวน	 	16	ครั้ง		 (สิงหาคม	2556)
   	 ประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย	 ดำเนินการประเมินภัยพิบัติ 
แผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคใต้	 14	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัดชุมพร	 ระนอง	 สุราษฎร์ธานี	 พังงา	 ภูเก็ต	 
กระบี่	ตรัง	สตูล	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	สงขลา	ปัตตาน	ียะลาและนราธิวาส

	 5.	 โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

	 	 เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดทำข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้าน 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อป้องกันความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น	 โดยให้ 
ชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ	รบัทราบสภาพความเสีย่งตอ่ภยัพบิตัใินแตล่ะพืน้ที	่ไดต้ระหนกัถงึอนัตราย	นำมา 
วางแผนการใชป้ระโยชน	์และแผนการปอ้งกนัอบุตัภิยัทีอ่าจเกดิขึน้ไดค้รอบคลมุ	180	ตำบล	บรเิวณภาคเหนอื 
และภาคใต้

	 	 สำรวจตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูในการจดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัดนิถลม่ระดบัชมุชน	ดงันี ้
  	 จดัเกบ็ขอ้มลูแบบจำลองระดบัความสงูเชงิเลข	จากกรมพฒันาทีด่นิ	จำนวน	4,000	ระวาง 
  	 จัดซื้อข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข	มาตราส่วน	1	 :	4,000	จากกรมพัฒนาที่ดิน	 
จำนวน	4,000	ตารางกิโลเมตร
  	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงเลขชั้นความสูงเพื่อใช้ในการทำแบบจำลองพื้นที่ 
เสี่ยงภัยจำนวน	1,500	ตารางกิโลเมตร

	 	 ทัง้นี	้กรมทรพัยากรธรณไีดต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูแผนทีฐ่าน	เพือ่ใชใ้นการสำรวจ 
และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	 และป้องกันความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น	 
โดยสามารถวางแผนการใช้ประโยชน	์ และแผนการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ครอบคลุม	 180	 ตำบล	 
บริเวณภาคเหนือและภาคใต้

	 6.	 โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
	 	 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการรับส่งข้อมูล
	 	 ระหว่างหน่วยงาน

	 	 ปัจจุบันภัยธรรมชาติเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาประเทศ	 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น	 มีลมมรสุมพัดปกคลุมทั้งสองด้านได้แก่	 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 และในบางครั้งได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนตัว 
เข้ามาของพายุหมุนเขตร้อน	นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย	 เป็นปัญหาที่สำคัญและ 
ร้ายแรงระดับประเทศปัญหาหนึ่ง	 เนื่องจากมีอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ	 
การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก	

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   73 9/5/14   6:46:07 PM



ส่ว
น
ท
ี่ 2

 ผ
ลก

าร
ป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร

รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม74

	 	 ดว้ยเหตนุี	้เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการปอ้งกนัและบรรเทาภยัทีอ่าจเกดิขึน้ในบรเิวณ 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ที่กำหนดไว้ในโครงการ 
พัฒนาและบริหารจัดการพิบัติภัยจากธรรมชาติและมนุษย์แบบครบวงจร	 ตามกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
พิบัติภัย	 (ธรรมชาติ/มนุษย์)	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายใต้นโยบายจัดระบบข้อมูลและเตือนภัยของ 
กรมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	จงึเหน็ความสำคญัและถอืเปน็ภารกจิทีจ่ำเปน็อยา่งยิง่ในการจดัตัง้ 
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพื่อนำมาซึ่งข้อมูล 
ที่มีความถูกต้อง	ต่อเนื่อง	และเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ	สำหรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และ 
เตอืนภยัดว้ยการนำเทคโนโลยอีปุกรณ	์พรอ้มทัง้ระบบการตดิตอ่สือ่สารทีท่นัสมยั	สามารถสรา้งการเชือ่มโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล	 ครอบคลุมหน่วยงานในระดับต่างๆ	 ในสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่อนุรักษ์	 
ตลอดจนให้มีการฝึกอบรม	 ฝึกซ้อมตามแผนการเตือนภัย	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา 
พิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร	ทั้งด้านไฟป่า	น้ำท่วม	และความแห้งแล้ง	รวมทั้งการเฝ้าระวัง	พยากรณ	์ 
และเตือนภัยในช่วงวิกฤติน้ำ	 โดยการจัดทำระบบโทรมาตร	 เพื่อใช้ข้อมูลจากระบบโทรมาตร	 (ข้อมูล 
อุตุ-อุทกวิทยา)	 ทั้งหมดกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ	 
โดยใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขต	ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  “ดอยสามหมื่น”	 ตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองคอง	 อำเภอเชียงดาว	 และตำบลเมืองแหง	 
อำเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม	่นับเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	เนื่องจากเป็นพื้นที ่
ต้นน้ำของลำน้ำแม่แตง	ซึ่งไหลลงแม่น้ำปิง	หล่อเลี้ยงผู้คนในเขตจังหวัดเชียงใหม	่ลำพูน	ตาก	กำแพงเพชร	 
ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา	จากอดีตที่ผ่านมาดอยสามหมื่น	เป็นพื้นที่ที่ทุรกันดาร	 
ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีการหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อ 
ทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติดเป็นจำนวนมาก	เป็นเหตุให้สภาพพื้นที่โดยทั่วไปกว่า	80%	มีสภาพเป็น 

การติดตั้งระบบโทรมาตร

สถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

การติดตั้งระบบโทรมาตร

สถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
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ไรร่า้งและปา่หญา้คา	สง่ผลเสยีหายแกท่รพัยากรปา่ไม	้ดนิ	น้ำ	อย่างรนุแรง	ในปี	พ.ศ.	2513	พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	 ได้เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านสามหมื่นและมี 
พระราชประสงค์ที่จะให้กรมป่าไม้สำรวจเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพ 
ที่สมบูรณ์โดยเร็วด้วยการปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กันไป	 กรมป่าไม้จึงได้สนอง 
แนวพระราชดำริ	 โดยจัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น	 เข้าดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ 
ป่าต้นน้ำให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม

	 	 ในสภาพปัจจุบันดอยสามหมื่นได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ ์
ไปแล้วบางส่วน	 แต่ยังมีพื้นที่ที่มีความเสียหายและสมควรได้รับการปรับปรุง	 ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนอีกเป็น 
จำนวนมากและราษฎรในพืน้ทีย่งัมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุปจัจยัตา่งๆ	ตอ่การดำรงชพี 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและเตือนภัยจึงต้องมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและ 
ระบบการรายงานผลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันความเสียหายในพื้นที่รวมทั้งช่วยให้พื้นที ่
ดอยสามหมื่นสามารถรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 การเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างยาก	 เนื่องจากการติดตั้งสถานีต้องดำเนินการในพื้นที่ภูเขาซึ่งมี 
ความสลับซับซ้อน
	 2.		 ฤดูกาลต่างๆ	 มีผลต่อการติดต่อสื่อสารและข้อจำกัดทางระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับระบบ	 
เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.		 บุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถเฉพาะทางด้านโทรมาตรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	 1.		 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม	
	 	 ตามมาตรา	22	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
	 	 สิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535

	 	 กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	2535	เพือ่เปน็มาตรการทางการเงนิทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจใหท้กุภาคสว่น	เขา้มามสีว่นรว่มในการดแูล 
ป้องกัน	 รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 ภายใต้หลักการ	 “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”	 
โดยใหก้ารสนบัสนนุเงนิทัง้ในลกัษณะเงนิอดุหนนุและเงนิกู	้ในระยะเวลาทีผ่า่นมาตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2535-2555	 
(30	ม.ิย.	55)	กองทนุสิง่แวดลอ้มมรีายรบัทัง้หมด	14,387,667,192	บาท	รายจา่ยประมาณ	10,153,255,320	บาท	 
วงเงินอนุมัติผูกพัน	2,042,493,074	บาท	มียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,191,918,798	บาท

	 	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ได้พิจารณาแหล่งเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา	 22	 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 การระดมทุนเข้ากองทุน 
สิ่งแวดล้อมในระยะที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า	 กองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถบริหารจัดการรายได้ของกองทุน 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม	 รายได้ของกองทุนฯ	 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อ 

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่

6
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม76

สถานภาพทางการเงินและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม	 จึงควรมีการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพด้านการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เป็นกองทุนฯ	 ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน	 สามารถ 
มีรายได้เข้ากองทุนฯ	 ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของมาตรการ 
ทางการเงินให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
ต่อไป	 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	 2	 ด้านการบริหารเงินกองทุน	 
ภายใต้แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2555-2559	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและบริหารทุนหมุนเวียนให้มี 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมของทั้งจากภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	สถาบันต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 2.	 โครงการศึกษากลไกการผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 ของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	 	 ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

	 	 ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 ที่ได้กำหนดให้โครงการตามประกาศดังกล่าว 
ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมเีงือ่นไขใหเ้จา้ของโครงการตอ้งจดัสง่รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ให้สำนักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และหน่วยงานผู้อนุญาตหรือกำกับดูแลโครงการ	 เพื่อพิจารณาว่า 
ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 สำนักงานฯ	 ได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
โดยทำการติดตามตรวจสอบโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย	 จำนวน	 122	 โครงการ	 ผลการศึกษา 
พบวา่	รายงานฯ	ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ำนาญการพจิารณารายงานฯ	จนถงึ	ป	ีพ.ศ.	2553	 
คดิเปน็โครงการประเภทโครงการบรกิารชมุชนและทีพ่กัอาศยั	รอ้ยละ	43.50	(1,802	โครงการ)	และรอ้ยละ	 
67.88	ของโครงการประเภทนี้ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2554-2555	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ตรวจสอบการดำเนินการ 
ตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	(EIA)	ของสำนกังานฯ	พบวา่	 
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย	 เป็นประเภทโครงการที่ส่วนใหญ่เจ้าของโครงการที่ไม่จัดส่งรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	 และไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งหน่วยงานอนุญาตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของ 
หน่วยงานในการกำกับดูแลโครงการดังกล่าว

		 	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านบริการชุมชนและ 
ที่พักอาศัย	 เช่น	 โครงการจัดสรรที่ดิน	 โครงการอาคารพักอาศัยรวม	โรงพยาบาล	โรงแรม	 เป็นต้น	ซึ่งเป็น 
โครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และเป็นโครงการ 
ส่วนใหญ่ที่ยังมีปัญหาในด้านการปฏิบัติตามมาตรการ	สมควรที่จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา	อุปสรรค	 
และสาเหตุที่แท้จริงที่เจ้าของโครงการไม่ปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ำหนดไวใ้นรายงานฯ	เชน่	การทีโ่ครงการไมส่ามารถ 
จดัตัง้นติบิคุคลขึน้มาดแูลโครงการหลงัจากขายบา้นจดัสรรหรอือาคารชดุเรยีบรอ้ยแลว้	หรอืการทีน่ติบิคุคล 
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ไม่ทราบว่ามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ	 หน่วยงานอนุญาตไม่ทราบว่า 
มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบหรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในขั้นดำเนินโครงการ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ 
ควรวิเคราะห์	 ปัญหา	 อุปสรรคของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยวิเคราะห์ทั้ง 
ทางด้านกฎหมาย	 ด้านองค์กร	 ด้านการบริหารงาน	 เพื่อไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทาง 
จัดการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย	 เช่น	 
การจัดทำข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงานอนุญาตนำไปกำหนดให้เจ้าของโครงการนำไป 
ปฏิบัติ	 การทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นรายงานฯ	เปน็ตน้	ทัง้นี	้ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัคอื	กลไกในการผลกัดนัการปฏบิตัติาม 
มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการทีจ่ดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	ประเภทโครงการ 
บรกิารชมุชนและทีพ่กัอาศยั	ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้	อนัจะนำไปสูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจากโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง

	 3.		 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
	 	 ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

	 	 การจดัทำแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั	เปน็การดำเนนิงาน 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2535	มาตรา	37-41	ซึง่มเีจตนารมณ ์
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มระดบัชาต	ิโดยเฉพาะในทอ้งทีเ่ขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม	ตามมาตรา	43	หรอืเขตควบคมุมลพษิ	 
ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2535	ทีผู่ว้า่ราชการ 
จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัดเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
แหง่ชาตใิหค้วามเหน็ชอบ	สำหรบัจงัหวดัอืน่ๆ	ทีป่ระสงคจ์ะดำเนนิการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	 
สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัดเสนอมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม	เพือ่ทำการรวบรวมและวเิคราะหแ์ผนปฏบิตักิารฯ	ในระดบัจงัหวดั	และการจดัตัง้งบประมาณ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

 ปัญหาอุปสรรค	:
	 การประสานเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐ	 
โดยหน่วยงานส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีระบบ	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยยึดหลัก 
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่	 ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากร	 ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อ 
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะไม่จำกัดเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 
แตจ่ะวเิคราะหป์ญัหาทีค่าบเกีย่วระหวา่งพืน้ทีอ่นัเนือ่งมาจากการใชท้รพัยากรและผลกระทบทีม่ตีอ่คณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม
	 2.	 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะต้องร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทีเ่หมาะสม	เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มของพืน้ที	่โดยคำนงึถงึสภาพปญัหา	ความจำเปน็เรง่ดว่น 
และเงื่อนไขด้านต่างๆ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่และพื้นที่คาบเกี่ยวกัน
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม78

	 4.		 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ

	 	 สถานการณห์มอกควนัในพืน้ทีภ่าคเหนอืเปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ทกุปี	โดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคเหนอื 
ตอนบน	9	จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย	 เชียงใหม	่ลำพูน	ลำปาง	แพร่	น่าน	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	และ 
ตาก	ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	จะเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่ 
สอดคล้องกับปริมาณจุดความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของไทย	 รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน	 ได้แก่	 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร	์และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	โดยจะเกดิในชว่งปลายเดอืน 
มกราคมและสงูขึน้ตอ่เนือ่งถงึเดอืนเมษายนของทกุปี	สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั	ทศันวสิยั	ความเปน็อยู ่
ของประชาชนและเศรษฐกิจของพื้นที่

	 	 การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณห์มอกควนัในป	ี2556	กรมควบคมุมลพษิและหนว่ยงานที ่
เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง	จังหวัด	ท้องถิ่น	 เอกชน	สถาบันการศึกษา	 เครือข่ายภาคเอกชน	และประชาชนใน	 
พื้นที่	9	จังหวัดภาคเหนือ	ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน	เพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วมและสร้างความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 มาตรการฯ	 ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 8	 มกราคม	 2556	 และมาตรการฯ	 เพิ่มเติม	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 2556	 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	

	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก 
หมอกควันภาคเหนือ	9	จังหวัด	ปี	2556	ประกอบด้วย	8	มาตรการหลัก	ดังนี้
  มาตรการที่	1	ไม่มีการเผาใน	 “100	 วันอันตราย”	 (21	 มกราคม	 –	 30	 เมษายน	 2556)	 
ให้ออกประกาศจังหวัดไม่ให้มีการเผาในทุกพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

  มาตรการที่	2	ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่อย่างเข้มข้น	ใหจ้ดัทำแนวกนัไฟ	จดัการเศษวสัด ุ
ทีเ่ปน็เชือ้เพลงิ	จดัตัง้และขยายเครอืขา่ยความรว่มมอืในการควบคมุไฟปา่	จดักจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 
และกิจกรรมเสวนา	และเตรียมความพร้อมบุคลากร	อุปกรณ์	เครื่องมือในการปฏิบัติงานดับไฟป่า	

  มาตรการที่	3	สนับสนุน	 “ชุมชนมาตรฐาน	 หมู่บ้านปลอดการเผา”	 ให้หน่วยงานในพื้นที่	 
ได้แก่	จังหวัด	อำเภอ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุน	“ชุมชนมาตรฐาน	หมู่บ้านปลอดการเผา”	 
ให้แก่หมู่บ้านเสี่ยง	 2,515	 หมู่บ้าน	 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 
และการเผาในที่โล่งและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

  มาตรการที่	4	ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
มลพษิจากหมอกควนั	บรูณาการความรว่มมือกบัภาคเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชน	(NGO)	ในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน

	 	 มาตรการที่	5	สือ่สารประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุสูก่ลุม่เปา้หมาย	สือ่สารประชาสมัพนัธใ์นชว่งกอ่น 
เกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 และหลังเกิดเหตุ	 ทั้งในระดับประเทศ	 จังหวัด	 ชุมชน	 และครัวเรือน	 โดยใช้ 
กลยุทธ์เคาะประตูบ้านในการให้ความรู้และขอความร่วมมือในการร่วมกันป้องกันปัญหาหมอกควัน	

  มาตรการที	่6	แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน	 ประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ	 ปริมาณ 
ฝุ่นละออง	 จำนวนจุดความร้อน	 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันตามระดับ 
ความรุนแรงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	ใน	4	ระดับ	ได้แก่	
	 	 ระดับที่	1	 เฝ้าระวังหมอกควัน	(กรณีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ	เกิน	80	ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร)	
	 	 ระดับที่	2	 หมอกควันรุนแรง	 (กรณีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ	 เกิน	 120	 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร)	
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	 	 ระดับที่	3	 หมอกควันอันตราย	(กรณีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ	เกิน	200	ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร)
	 	 ระดับที่	4		วิกฤตหมอกควัน	 (กรณีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ	 เกิน	 350	 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร)	รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

  มาตรการที	่7	ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน	 
มีการเจรจาในระดับพื้นที่ชายแดนในการควบคุมการเผาบริเวณพื้นที่ชายแดน	พัฒนาศักยภาพในการแก้ไข 
ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนให้แก่ประเทศอาเซียน	 รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 
ในภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาเพื่อลดหมอกควันข้ามแดน

  มาตรการที	่8	จดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากหมอกควนัภาคเหนอื	 
9	จังหวัด	ใช้ระบบสั่งการแบบศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จ	(Single	Command)	มี	3	ระดับ	ได้แก	่1)	ระดับชาต	ิ 
2)	 ระดับจังหวัด	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการ	 และ	 3)	 ศูนย์อำนวยการส่วนหน้า	 ใน	 2	 พื้นที่	 ได้แก่	 
จังหวัดเชียงใหม่	 และแพร่	 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ภาคเหนือ	9	จังหวัด	ปี	2556	สรุปได้ดังนี้
	 	 1.	 ตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศเพือ่เฝา้ระวงัและประเมนิสถานการณม์ลพษิหมอกควนั 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยครอบคลุมในพื้นที่	 9	 จังหวัดภาคเหนือ	 ได้แก	่ เชียงราย	 เชียงใหม่	 ลำพูน	ลำปาง	แพร่	 
น่าน	พะเยา	 แม่ฮ่องสอน	 และตาก	นอกจากนี้ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่สำคัญ	 คือ	พระตำหนัก- 
ภูพิงคราชนิเวศน์	จังหวัดเชียงใหม่	และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผาในอำเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	
	 	 2.		 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันตามระดับความรุนแรงของปริมาณฝุ่นละอองให้ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหด้ำเนนิมาตรการแกไ้ขปญัหาไดท้นัตอ่สถานการณ์	รวมทัง้การแนะนำประชาชน 
ในการดแูลปอ้งกนัสขุภาพอนามยัเพือ่ลดผลกระทบจากหมอกควนั	ผา่นชอ่งทางตา่งๆ	อาท	ิเวบ็ไซตก์รมควบคมุ 
มลพิษ	(www.aqnis.pcd.go.th)	Application	Air4Thai	โทรทัศน	์วิทย	ุหนังสือพิมพ์	เป็นต้น

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
การประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน	

จากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งในภาคเหนือ					

จัดกิจกรรม	“รวมพลังประชาชน	ลดหมอกควัน”	ใน	9	จังหวัดภาคเหนือ
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	 	 3.		 สือ่สารองคค์วามรูสู้ท่อ้งถิน่เพือ่ลดมลพษิหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ลง่	ในรปูแบบตา่งๆ	 
อาท	ิสปอตวทิย	ุการต์นูแอนนเิมชัน่	การเทศนข์องพระนกัพฒันา	เกีย่วกบัปญัหาและสาเหต	ุความรูเ้รือ่งไฟปา่	 
ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้ม	การปฏบิตัตินในภาวะหมอกควนั	การมสีว่นรว่มของประชาชน 
ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง	 โดยจัดทำเป็นภาษากลางและภาษาถิ่นเพื่อให้เข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
	 	 4.		 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน	 
เพื่อกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง	 โดยเฉพาะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนจุดความร้อน	 
(Hotspot)	สะสมในอนภุมูภิาคแมโ่ขงในปี	2558	ใหเ้หลอืไมเ่กนิ	50,000	จดุ	มกีารประชมุหารอืทัง้ในระดบั 
รฐัมนตรสีิง่แวดลอ้ม	5	ประเทศอนภุมูภิาคแมโ่ขงเรือ่งมลพษิจากหมอกควนัขา้มแดน	และระดบัคณะทำงาน 
ภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม	5	ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	
	 	 5.	 สนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในการ 
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน	 โดยได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	 
ณ	นครหลวงเวียงจันทน์	 ทั้งนี้ประเทศลาวและประเทศไทยจะมีการลงนามร่วมกันในบันทึกความตกลง 
ในการส่งมอบและดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวก่อนการส่งมอบสถานีอย่างเป็นทางการ

	 	 ตลอดช่วงเวลา	 100	 วันอันตราย	 นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งในภาคเหนือ	 พร้อมผู้บริหาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงมหาดไทย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่	 9	 จังหวัด	 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในพื้นที่

หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไข

ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน

	 5.		 การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด	จังหวัดระยอง

	 	 นบัตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2552	ทีม่กีารประกาศใหพ้ืน้ทีใ่นตำบลมาบตาพดุ	ตำบลหว้ยโปง่	ตำบลเนนิพระ	 
ตำบลทบัมา	อำเภอเมอืง	ตำบลมาบขา่	อำเภอนคิมพฒันา	และตำบลบา้นฉาง	อำเภอบา้นฉาง	จงัหวดัระยอง	 
เป็นเขตควบคุมมลพิษ	 ตามความในมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 กรมควบคุมมลพิษได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 
ในเขตควบคุมมลพิษ	 ตามความในมาตรา	 60	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติฯ	 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน	 อาทิ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 และประชาชน	 มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการแก้ไข 
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงาน	

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   80 9/5/14   6:46:33 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

81

	 	 ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	 ตามแผนปฏิบัติการ 
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	มีดังนี	้
  1.	 ดา้นคณุภาพอากาศและเสยีง	ได้ดำเนินการแกไ้ขปญัหาสารอินทรย์ีระเหยง่าย	(VOCs)	 
โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีผลกระทบให้สาร	 VOCs	 ในบรรยากาศมีค่าเกิน 
มาตรฐานการกำหนดมาตรการในการควบคุม	 VOCs	 จากท่าเรือที่มีการเก็บรักษา	 ขนถ่ายและขนส่ง 
สารเบนซีน	 1,3	 –	 บิวทาไดอีน	 และ	 1,2	 –	 ไดคลอโรอีเทน	 การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง 
สารเบนซนี	และสาร	1,3	–	บวิทาไดอนี	จากปลอ่งโรงงานอตุสาหกรรมเคม	ีรวมทัง้การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
ปริมาณ	 VOCs	 บริเวณริมเส้นทางจราจรก่อนและหลังการใช้น้ำมันยูโร	 4	 เพื่อประเมินผลการใช้ 
น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร	4	ในพื้นที่มาบตาพุด
   2.		 ดา้นคณุภาพนำ้	ไดด้ำเนนิการแกไ้ขปญัหาการปนเปือ้นของดนิและนำ้ใตด้นิ	โดยการจดัทำ 
หลกัเกณฑเ์พือ่จดัการการปนเปือ้นของดนิ	นำ้ใตด้นิ	และตะกอนดนิในพืน้ทีท่ัว่ไป	และบรูณาการการดำเนนิการ 
รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหข์อ้มลู	เสนอแนะวธิกีาร	มาตรการและหลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบ 
ป้องกัน	 ฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน	 การผลักดันและกำกับดูแลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา 
การปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่จังหวัดระยอง	 สำหรับการแก้ไขปัญหาการสะสมตัว 
ของตะกอนดินสีดำที่ปนเปื้อนในอ่าวประดู่บริเวณปากคลองซากหมาก	 โดยการหาที่มาของการปนเปื้อน 
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในอ่าวประดู่เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการปนเปื้อน	 ในอนาคต	 
รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุดา้นวชิาการเพือ่การศกึษาแนวทางการฟืน้ฟกูารสะสมตวัของตะกอนสดีำทีป่นเปือ้น 
ในอ่าวประดู่
   3.		 ดา้นกากของเสยีและสารอนัตราย	ไดด้ำเนนิมาตรการรองรบัอบุตัภิยัฉกุเฉนิจากสารเคม	ี 
การจดัทำบญัชรีายชือ่สารเคมปีระเภททีม่อีนัตรายรา้ยแรงสงู	และการเตรยีมความพรอ้มในการตอบโตเ้หตุ 
ฉุกเฉินสารเคมี	 การกำหนดเกณฑ์บ่งชี้ระดับความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารเคมีสำหรับปกป้อง 
ประชาชนกรณีสารเคมีรั่วไหล	 จัดซ้อมและทดสอบระบบรองรับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและการ 
เตือนภัยล่วงหน้า	 ระบบการประเมินอันตรายสารเคมีรั่วไหลแบบเคลื่อนที่	 (SAFER)	 การจัดทำทำเนียบ 
การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ	(PRTR)	การเตรียมการสื่อสารความเสี่ยง	PRTR

เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
แบบอัตโนมัติ
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม82

	 6.		 การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามความในมาตรา	80	
	 	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535

	 	 นับตั้งแต่วันที	่2	สิงหาคม	2555	เป็นต้นมา	กรมควบคุมมลพิษได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวง 
ตามความในมาตรา	 80	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 
ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	 ประกอบด้วย	 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	 
อาคารบางประเภทและบางขนาด	ที่ดินจัดสรร	การเลี้ยงสุกร	ท่าเทียบเรือประมง	สะพานปลา	และกิจการ 
แพปลา	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	บ่อเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำจืด	และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง	ต้องเก็บสถิติและข้อมูล 
ที่แสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือในแต่ละวัน	 จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 
ของระบบบำบัดน้ำเสีย	(ตามแบบ	ทส.1	และ	ทส.2)	จัดส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น	และเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 
ต้องรวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษทุกเดือน

	 	 การดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา	80	แห่ง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ	จนถึงปัจจุบัน	มีดังนี้
	 	 1.	 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว	 
ผ่านช่องทางต่างๆ	อาทิ	สื่อวิทย	ุโทรทัศน์	และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จัดประชุม/ 
อบรมผู้เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างต่อเนื่อง	 กำหนดวันเริ่มติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมาย	 (D-Day)	 เมื่อวันที่	 
21	มกราคม	2556

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามความในมาตรา	80

	 	 2.	 ขอ้มลูการจดัสง่รายงานตามแบบ	ทส.2	ของแหลง่กำเนดิมลพษิตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ 
รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	 มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดส่งรายงานตามแบบ	ทส.2	 จำนวนทั้งสิ้น	 
6,933	 แห่ง	 จากฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด	 ประมาณ	 56,252	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 12	 
โดยแหล่งกำเนิดประเภทระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนส่งรายงานมากที่สุด	ร้อยละ	93	และองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถิน่มกีารรวบรวมรายงานตามแบบ	ทส.2	สง่เจา้พนกังานควบคมุมลพษิ	 
รวมจำนวน	1,607	คิดเป็นร้อยละ	32	ทั้งนี	้การติดตามให้แหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งรายงาน	การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย	 กรณีพบแหล่งกำเนิดมลพิษฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา	 80	 ไปแล้ว	 
69	 แห่ง	 ได้แก่	 อาคารประเภท	 ก.	 45	 แห่ง	 ฟาร์มสุกร	 2	 แห่ง	 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	 3	 แห่ง	 
โรงงานอุตสาหกรรม	 12	 แห่ง	 ที่ดินจัดสรร	 7	 แห่ง	 จากจำนวนการจัดส่งรายงานตามแบบ	 ทส.2	 
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	10	ประเภท	ร้อยละ	12	แสดงให้เห็นว่า	ผู้ประกอบการ 
ให้ความสำคัญและมีความพร้อมในการดำเนินงาน	เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่ผ่านมา	 
(ร้อยละ	7)	
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	 	 การดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามความใน 
มาตรา	80	จะดำเนนิการสือ่สารและประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุผา่นชอ่งทางตา่งๆ	อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหแ้หลง่กำเนดิ 
มลพิษและประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	 ควบคู่กับการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ	 รวมทั้งเร่ง 
ดำเนินการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการรายงานผ่านทาง 
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

	 7.		 การส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน	 
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศสง่ผลใหม้กีารผลติและการบรโิภคเพิม่ขึน้	อยา่งไรกต็ามการพฒันาเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	 ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน	 ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
มากขึน้	ทำใหท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัในปจัจบุนัมปีรมิาณลดลง	การผลติและการบรโิภคทีม่ากขึน้กอ่ให้ 
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	 ปัจจุบันกระแสการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมระดบัโลก	มีการผลกัดนัแนวคดิ	“เศรษฐกจิสเีขยีว”	(Green	Economy)	มาปรบัเปลีย่น 
การผลติและการบรโิภคของโลกทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนัใหเ้ปน็การผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื	(Sustainable	 
Consumption	and	Production	:	SCP)	โดยมกีารนำเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ปน็มติรกบั 
สิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเป็นการนำร่องกับภาครัฐ	และขยายไปสู่ภาคเอกชน	รวมทั้งภาคประชาชน	

	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ	 ได้จัดทำแผนส่งเสริม 
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2551-2554	 ขึ้น	 โดยกำหนดเป้าหมาย 
ใหห้นว่ยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเทา่	170	หนว่ยงานเข้ารว่มโครงการ	ผลการดำเนินงานมีหน่วยงาน 
เข้าร่วมครบตามเป้าหมาย	(ร้อยละ	100)	มีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้า 
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 17	 รายการ	 แบ่งออกเป็น	 สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
14	 รายการ	 ได้แก่	 1)	 ตลับหมึก	 2)	 กระดาษ	 3)	 แฟ้มเอกสาร	 4)	 ซองบรรจุภัณฑ์	 5)	 กล่องใส่เอกสาร	 
6)	ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด	7)	หลอดฟลูออเรสเซนต์	8)	เครื่องถ่ายเอกสาร	9)	กระดาษชำระ	10)	เครื่องพิมพ	์ 
11)	เครือ่งเรอืนเหลก็	12)	แบตเตอรีป่ฐมภมู	ิ13)	ปากกาไวตบ์อรด์	และ	14)	สทีาอาคาร	และบรกิารทีเ่ปน็มติร 
กบัสิง่แวดลอ้ม	3	รายการ	ไดแ้ก	่1)	บรกิารเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร	2)	บรกิารทำความสะอาด	และ	3)	บรกิารโรงแรม	 
มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ดีเด่น	รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกป	ีตั้งแต่ป	ี2551	ถึงปัจจุบัน	 
โดยขอความรว่มมอืหา้งสรรพสนิคา้คารฟ์รู	์(บิก๊ซ	ีในปจัจบุนั)	และรา้น	7	-	11	จดัทำมมุจำหนา่ยสนิคา้สเีขยีว	 
(Green	 Corner)	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และเป็นการกระจายสินค้า 
ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สินค้าได้โดยตรง	โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในภูมิภาคหรือในส่วนท้องถิ่น	

	 	 นอกจากนี้	 กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผล 
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ	 เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับฝ่ายวิจัยนโยบาย	 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยศึกษาผลดีต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดลอ้มจำนวน	10	รายการ	พบวา่สามารถลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้	25,685.52	ตนั	หนว่ยงาน 
ภาครัฐได้รับผลประโยชน์โดยอ้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียง	 
12	 รายการ	 รวมมูลค่าถึง	 223.51	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 24.05	 ของงบประมาณจัดซื้อสินค้าทั้งหมด	 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบต่อตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาดตามแผน 
สง่เสรมิฯ	ป	ี2551-2554	โดยการกระตุน้อปุสงคแ์ละอปุทานตลาดสนิคา้และบรกิารทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ใหผู้ผ้ลติมคีวามตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้	โดยในป	ี2552-2554	มกีารขอการรบัรองฉลากเขยีวเพิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยสำคัญ	 รวมทั้งเกิดการขยายตัวของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม84

	 	 เพือ่ใหก้ารดำเนนิการสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของ 
ภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ 
แผนสง่เสรมิใหห้นว่ยงานภาครฐัมกีารจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	ในระยะที	่2	ขึน้	 
ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2556-2559	โดยอยูร่ะหวา่งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	ในรายละเอยีดไดม้กีารจดัทำเกณฑ ์
ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (เพิ่มเติม)	 จำนวน	3	กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 รถยนต์	 
น้ำมันเชื้อเพลิง	 น้ำมันหล่อลื่น	 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	 และสถานีบริการรถยนต์	 กลุ่มที่	 2	 ได้แก่	 
คอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องโทรสาร	และกลุ่มที	่3	ได้แก่	สมุด	เฟอร์นิเจอร์ไม้	ถังพลาสติกรองรับ 
มูลฝอย	 และบริการงานพิมพ์	 รวม	 12	 รายการ	 แบ่งเป็นสินค้าฯ	 10	 รายการ	 บริการฯ	 2	 รายการ	 และ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมดำเนินการเดิม	 ดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่สอง	 และ 
ขณะเดยีวกนัจะขยายไปสูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	รฐัวสิาหกจิ	มหาวทิยาลยั	หนว่ยงานในกำกบัของรฐั	และ 
องคก์ารมหาชน	ตลอดจนภาคประชาชน	เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผลติและการบรโิภค 
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น	 และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ 
กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกๆ	ภาคส่วนต่อไป

การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ

การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ

	 8.	 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับ
	 	 แหล่งกำเนิดมลพิษ	ตามพระราชบัญญัติ
	 	 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 แห่งชาติ	พ.ศ.	2535

	 	 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิด 
มลพิษ	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
พ.ศ.	2535	มีการดำเนินการ	ดังนี้
	 	 1.	 ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิด 
มลพิษ	 ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	 ได้แก่	อาคารประเภท	ก.	 
ที่ดินจัดสรร	 การเลี้ยงสุกร	 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	 ระบบบำบัด 
น้ำเสียรวมของชุมชน	 และนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ 
อุตสาหกรรม	จำนวนทั้งสิ้น	626	แห่ง	สรุปผลการตรวจสอบได้	ดังนี้
	 	 	 1.1	 ตรวจสอบการระบายนำ้ทิง้ของแหลง่กำเนดิ 
มลพิษ	ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งได	้จำนวน	284	แห่ง	อยู่ระหว่าง 
วเิคราะหต์วัอยา่ง	116	แหง่	นำ้ทิง้เปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกำหนด	 

นิทรรศการโครงการส่งเสริมสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด

(การปฏิบัติตามกฎหมาย)	 จำนวน	 61	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 36.68	 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ร้อยละ	 63.32	 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ทางปกครอง	เพื่อบังคับการตามกฎหมาย
	 	 	 1.2		 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ออกตามความในมาตรา	80	พบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ	ตาม 
มาตรา	80	จำนวนทั้งสิ้น	69	แห่ง	ได้แก่	อาคารประเภท	ก.	45	แห่ง	 
ฟารม์สกุร	2	แหง่	สถานบีรกิารนำ้มนัเชือ้เพลงิ	3	แหง่	โรงงานอตุสาหกรรม	 
12	แหง่	ทีด่นิจดัสรร	7	แหง่	ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการดำเนนิการรอ้งทกุข์ 
กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวน	เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
	 	 2.	 ตรวจสอบ	 และตรวจจับรถยนต์ที่มีการระบาย 
มลพิษเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ร่วมกับกองบังคับการ 
ตำรวจจราจร	สำนกังานตำรวจแหง่ชาต	ิกรงุเทพมหานคร	โดยตรวจสอบ 
รถยนต์	 จำนวน	 10,672	 คัน	 ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 
กับรถยนต์ที่มีการระบายมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	 
จำนวน	 1,343	 คัน	 โดยมีรถยนต์ที่ได้ปรับปรุงเครื่องยนต์เพื่อลดการ 
ระบายควนัดำใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีก่ำหนด	และนำมายกเลกิคำสัง่	1,321	คนั 
คิดเป็นร้อยละ	98

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่

7
	 1.		 โครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี

	 	 ทรัพยากรธรณีมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก	โดยเป็นวัตถุดิบ 
พืน้ฐานสำหรบัอตุสาหกรรมตา่งๆ	จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมยีทุธศาสตรใ์นการจดัการทรพัยากรธรณอียา่ง 
ชัดเจนเป็นระบบ	เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด	ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
	 	 1.		 จำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด	
	 	 	 1)		 สำรวจและตรวจสอบข้อมลูธรณวีทิยาและทรพัยากรธรณ	ีประเมนิสถานภาพและ 
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมาย	คือ	จังหวัดกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	และสตูล
	 	 	 2)		 เสนอแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณีเชิงพื้นที่จำนวน	4	เรื่อง	ได้แก	่
    	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งแร่ธรณีวิทยาจังหวัดสตูลเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง 
ธรณีวิทยาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับประเทศ	
    	 ขอ้เสนอแนวทางการบรหิารจดัการแหลง่นำ้พรุอ้นเคม็คลองทอ่ม	จงัหวดักระบี	่ 
    	 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแหล่งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต	
    	 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำพุร้อนรมณีย์	จังหวัดพังงา
	 	 2.		 สำรวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแร่ระดับไพศาล	
	 	 	 กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการใน	2	พื้นที่	คือ	พื้นที่ท่าศาลา	(จังหวัดนครศรีธรรมราช- 
สุราษฎร์ธานี)	และพื้นที่สองแคว	(จังหวัดพะเยา-น่าน)	ดังนี้
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม86

	 	 	 1)		 พื้นที่สองแคว	 สามารถกำหนดพื้นที่ศักยภาพทางแร่สำหรับการสำรวจในขั้น 
รายละเอียดต่อไปได้	2	พื้นที	่คือ	
    	 พื้นที่	 “บ้านปางปุก”	ตำบลนาไร่หลวง	อำเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	 เนื้อที่	 
27	ตารางกิโลเมตร	พบศักยภาพของแร่ใยหิน	ทัลก	์โครไมต์	และนิเกิล
    	 พื้นที่	 “บ้านน้ำฮาก”	 มีเนื้อที่	 25	 ตารางกิโลเมตร	 อยู่ในเขตตำบลงิม	 
อำเภอปง	จังหวัดพะเยา	พบศักยภาพของแร่ตะกั่ว	สังกะส	ีและแร่โลหะพื้นฐาน
	 	 	 2)		 พื้นที่ท่าศาลา	 สามารถกำหนดพื้นที่ศักยภาพทางแร่สำหรับการสำรวจในขั้น 
รายละเอียดต่อไปได้	8	พื้นที	่คือ	
    	 พื้นที่	 “TSL-HP-1”	 อยู่ในเขตบ้านสำนักเนียน	 ตำบลเขาน้อย	 อำเภอสิชล	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	เนื้อที	่11	ตารางกิโลเมตร	พบศักยภาพแร่ดีบุก	ลูโคซีน	แมกนีไทต	์และวุลแฟรม	
    	 พืน้ที	่“TSL-HP-2”	อยูใ่นเขตบา้นเขาญวณเฒา่	ตำบลฉลอง	และตำบลเขานอ้ย	 
อำเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื้อที่	 17	 ตารางกิโลเมตร	 พบศักยภาพแร่ดีบุก	 วุลแฟรม	 ลูโคซีน	 
อิลเมไนต์	การ์เนต	รูไทล์	โมนาไซต์	เซอร์คอน	แมกนีไทต	์และซีโนไทม์	
    	 พืน้ที	่“TSL-HP-3”	อยูบ่รเิวณเขากวิ	ตำบลเขานอ้ย	และตำบลสีข่ดี	อำเภอสชิล	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื้อที่	 22	 ตารางกิโลเมตร	 พบศักยภาพแร่ดีบุก	 อิลเมไนต์	 การ์เนต	 โมนาไซต์	 
เซอร์คอน	ฮีมาไทต์	และแมกนีไทต์	
    	 พืน้ที	่“TSL-HP-4”	อยูใ่นเขตบา้นใสตัก๊แตน	ตำบลฉลอง	และตำบลเขานอ้ย	 
อำเภอสชิล	จงัหวดันครศรธีรรมราช	เนือ้ที	่10	ตารางกโิลเมตร	พบศกัยภาพแรด่บีกุ	ลโูคซนี	รไูทล	์ทวัรม์าลนี	 
และอิลเมไนต์	
    	 พื้นที่	 “TSL-HP-5”	 อยู่บริเวณคลองดินแดง	 ตำบลเขาพระ	 อำเภอพิปูน	 
จงัหวดันครศรธีรรมราช	เนือ้ที	่12	ตารางกโิลเมตร	พบศกัยภาพแรด่บีกุ	วลุแฟรม	ไพไรต	์รไูทล	์และโมนาไซต	์ 
    	 พื้นที่	 “TSL-HP-6”	 อยู่ในเขตบ้านใสเขือ	 ตำบลเขาพระ	 อำเภอพิปูน	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	เนื้อที	่8	ตารางกิโลเมตร	พบศักยภาพแร่ดีบุก	วุลแฟรม	ทัวร์มาลีน	และไพไรต์	
    	 พื้นที่	 “TSL-HP-7”	 อยู่บริเวณห้วยกลาง	 ตำบลกระทูน	 อำเภอพิปูน	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	เนื้อที	่4	ตารางกิโลเมตร	พบศักยภาพแร่วุลแฟรม	ทัวร์มาลีน	และไพไรต์	
    	 พื้นที่	 “TSL-HP-8”	 อยู่บริเวณตลาดเสาร์	 ตำบลพิปูน	 อำเภอพิปูน	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื้อที่	 5	 ตารางกิโลเมตร	 พบศักยภาพแร่วุลแฟรม	 รูไทล์	 อิลเมไนต์	 เซอร์คอน	 
โมนาไซต์	ซีโนไทม	์และลูโคซีน	

	 	 3.		 สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด
	 	 	 3.1		 แร่ดีบุก	จังหวัดพังงา
    	 พบพืน้ทีแ่หลง่แร	่2	พืน้ที	่คอื	1)	พืน้ที	่“บา้นบนโตน”	ตำบลตำตวั	อำเภอตะกัว่ปา่	 
จังหวัดพังงา	 เนื้อที่	 0.188	 ตารางกิโลเมตร	 แบ่งเป็น	 (1)	 แหล่งแร่แบบปฐมภูมิ	 ครอบคลุมเนื้อที่	 
0.094	 ตารางกิโลเมตร	 พบแร่ดีบุกเกิดในสายแร่เพกมาไทต์	 สายแร่ควอตซ์	 และฝังประในเนื้อหินแกรนิต	 
จำนวน	4	แนว	มีปริมาณทรัพยากรแร่ดีบุก	2,895	เมตริกตัน	และ	(2)	แหล่งแร่แบบทุติยภูมิที่เกิดปิดทับ 
อยู่บนแหล่งแร่แบบปฐมภูมิ	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	0.094	ตารางกิโลเมตร	มีปริมาณทรัพยากรแร่ดีบุก	 
6.62	เมตริกตัน	และ	2)	พื้นที่	“บ้านเชียงใหม่”	ตำบลกะไหล	อำเภอตะกั่วทุ่ง	จังหวัดพังงา	ครอบคลุมเนื้อที่	 
0.017	 ตารางกิโลเมตร	 เป็นแหล่งแร่แบบปฐมภูมิ	 พบสายแร่จำนวน	 1	 แนว	 มีปริมาณทรัพยากรแร่ดีบุก	 
105	เมตริกตัน	ปริมาณทรัพยากรแร่ดีบุกทั้ง	2	แหล่ง	รวมทั้งสิ้น	3,006.62	เมตริกตัน	คิดเป็นมูลค่าแร่ดีบุก 
ประมาณ	1,993	ล้านบาท	 (ราคาแร่ดีบุกเฉลี่ยในป	ีพ.ศ.2556	ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่	เท่ากับ	39,766	บาท/หาบหลวง	หรือ	662,766	บาท/เมตริกตัน)
    	 เสนอแนวทางบริหารจัดการพื้นที่แหล่งแร่ดีบุกตะโกปิดทอง	2	แนวทาง	คือ	 
1)	 แนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่งแร	่ และ	 2)	 แนวทางกำหนดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้ทางด้าน 
ทรัพยากรธรณี	ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ
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	 	 	 3.2		 แร่หนัก-ธาตุหายาก	จังหวัดระนอง
    	 พบพื้นที่แหล่งแร่	 2	 พื้นที่	 คือ	 1)	 พื้นที่	 “เขาทรายแดง”	 ตำบลทรายแดง	 
อำเภอเมอืง	จงัหวดัระนอง	ครอบคลมุเนือ้ที	่4	ตารางกโิลเมตร	มปีรมิาณธาตหุายากรวม	(total	rare	earth)	 
ประมาณ	19,000	เมตริกตันโลหะ	และ	2)	พื้นที่	“บางสังตี”	ตำบลหาดส้มแป้น	อำเภอเมือง	จังหวัดระนอง	 
ครอบคลุมเนื้อที	่1	ตารางกิโลเมตร	ปริมาณธาตุหายากรวมประมาณ	1,900	เมตริกตันโลหะ	(ประเมินรวม 
เฉพาะชนดิธาตหุายาก	6	ชนดิทีม่คีา่ความสมบรูณเ์ฉลีย่สงูกวา่	10	ppm	ไดแ้ก	่แลนทานมั	(La)	ซเีรยีม	(Ce)	 
นีโอดีเนียม	(Nd)	อิตเทรียม	(Y))	เพรซิโอดิเมียม	(Pr)	และซามาเรียม	(Sm)
    	 นำเสนอแนวทางบรหิารจดัการพืน้ทีแ่หลง่แร	่2	แนวทาง	คอื	1)	แนวทางเพือ่ 
การพฒันาแหลง่แร	่และ	2)	แนวทางทีส่ง่เสรมิใหเ้ปน็พืน้ทีต่น้แบบสำหรบัศกึษาวจิยัตอ่ยอด	ใหแ้กห่นว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
	 	 	 3.3		 แร่ควอตซ	์จังหวัดกาญจนบุรี
    	 พบพืน้ทีแ่หลง่แร	่2	พืน้ที	่คอื	1)	พืน้ที	่“ศรีมงคล”	ตำบลศรมีงคล	อำเภอไทรโยค	 
จังหวัดกาญจนบุรี	ครอบคลุมเนื้อที่	0.057	ตารางกิโลเมตร	พบสายแร่จำนวน	1	แนว	มีปริมาณทรัพยากร 
แรค่วอตซ	์2.82	ลา้นเมตรกิตนั	และ	2)	พืน้ที	่“บา้นหนองหม”ู	ตำบลหลมุรงั	อำเภอบอ่พลอย	ครอบคลมุเนือ้ที	่ 
0.005	ตารางกิโลเมตร	พบสายแร่จำนวน	3	แนว	มีปริมาณทรัพยากรแร่ควอตซ	์0.12	ล้านเมตริกตัน	ดังนั้น 
ปริมาณทรัพยากรแร่ควอตซ์ทั้ง	 2	แหล่งรวมทั้งสิ้น	 3.31	ล้านเมตริกตัน	คิดเป็นมูลค่าแร่ควอตซ์ประมาณ	 
2,482	ลา้นบาท	(ราคาแรค่วอตซ	์ประกาศ	ณ	วนัที	่17	ตลุาคม	พ.ศ.	2537	โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ 
การเหมืองแร่	เท่ากับ	750	บาท/เมตริกตัน)
    	 นำเสนอแนวทางบรหิารจดัการพืน้ทีแ่หลง่แร	่2	แนวทาง	คอื	1)	แนวทางเพือ่ 
การพฒันา	แหลง่แร	่และ	2)	แนวทางเพือ่การอนรุกัษใ์หป้ระชาชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีร่บัทราบ 
  4.		 สำรวจและประเมินเพื่อกำหนดเขตแหล่งแร่	
	 	 	 4.1		 พบแหล่งหินก่อสร้างชนิดหินทรายและหินกรวดมนเนื้อปูนจำนวน	 3	 แหล่ง	 
ได้แก่	1)	แหล่งหิน	“บ้านนาจาน”	ตำบลหนองแปน	และตำบลโพนเพ็ก	อำเภอมัญจาคีรี	จังหวัดขอนแก่น	 
2)	 แหล่งหิน	 “บ้านโนนพะยอม”	 ตำบลโนนพะยอม	 อำเภอชนบท	 จังหวัดขอนแก่น	 และ	 3)	 แหล่งหิน	 
“บา้นหว้ยศลิาผาสกุ”	ตำบล	คำดว้ง	อำเภอบา้นผอื	จงัหวดัอดุรธาน	ีครอบคลมุพืน้ทีแ่หลง่แรท่ัง้	3	พืน้ทีร่วม	 
19	 ตารางกิโลเมตร	 มีปริมาณทรัพยากรหินก่อสร้างชนิดหินทรายและหินกรวดมนเนื้อปูนรวม	 390	 และ	 
0.234	 ล้านเมตริกตัน	 ตามลำดับ	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 39,000	 และ	 24.57	 ล้านบาท	 ตามลำดับ	 
(ราคาหินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	 และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	 ประกาศ	 
ณ	วนัที	่7	กรกฎาคม	พ.ศ.2551	โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร	่เทา่กบั	100	และ	105	บาท/ 
เมตริกตัน	ตามลำดับ)
	 	 	 4.2		 นำเสนอแนวทางบรหิารจดัการพืน้ทีแ่หลง่หนิ	4	แนวทาง	คอื	1)	แนวทางดา้นอนรุกัษ	์ 
2)	 แนวทางด้านสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	 3)	 แนวทางด้านสิ่งแวดล้อม	 และ	 4)	 แนวทางด้านสังคม	 
ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ	

	 	 5.		 สำรวจจัดทำชุดข้อมูลธรณีวิทยาพื้นผิวเพื่อการบริหารจัดการเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย
	 	 	 5.1		 ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว	มาตราส่วน	1:250,000	จำนวน	2	ระวาง	บริเวณ 
จังหวัดขอนแก่น	 อุดรธานี	 หนองคาย	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว	 มาตราส่วน	 
1:50,000	 ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจจำนวน	 13	 ระวาง	 พื้นที่ภาคเหนือ	 บริเวณจังหวัดเชียงใหม่	 
ลำพนู	นา่น	และจงัหวดัใกลเ้คยีง	และพืน้ทีภ่าคตะวนัออก	บรเิวณจงัหวดัระยอง	จนัทบรุ	ีตราด	และสระแกว้	 
พร้อมจัดทำรายงานและแผนที่ธรณีวิทยาเชิงตัวเลขเพื่อการบริหารจัดการ	ซึ่งข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว 
เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานของหินชนิดต่างๆ	ขอบเขตการแผ่กระจายตัว	โครงสร้าง 
ชัน้หนิ	ความสมัพนัธข์องหนิกบัภมูปิระเทศโดยรอบ	รวมถงึบรเิวณพบแรแ่ละซากดกึดำบรรพ	์สามารถนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง	 เช่น	 การใช้บ่งชี้เพื่อหาแหล่งทรัพยากรธรณีที่มีศักยภาพในการพัฒนา	 
การวางแผนกอ่สรา้งระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ	่และการวางแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	เปน็ตน้	 
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	 	 	 5.2		 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ	ศึกษา	วิจัย	ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน	(Stratigraphic	 
tectonic	 zone)	 ในระดับธรณีวิทยาภูมิภาคแนวเลย-เพชรบูรณ์	 จังหวัดเลย	 เพชรบูรณ์	 สระบุรี	 และ 
จังหวัดใกล้เคียง	พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ	์

	 	 6.		 สำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อสนับสนุนข้อมูลการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	
	 	 	 ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย	 4	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดนครสวรรค์	 พิจิตร	 พิษณุโลก	 
และสุโขทัย	ผลการดำเนินงานม	ีดังนี	้
   	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรังวัดจากกรมที่ดินและกรมแผนที่ทหาร	 พร้อมทั้ง 
กำหนดจดุสถานฐีาน	และจดุสำรวจแบบสุม่	(random)	ในแผนที	่โดยกำหนดใหแ้ตล่ะจดุสำรวจมรีะยะหา่งกนั 
ประมาณ	2–3	กิโลเมตร	แล้วเสร็จ	12	ระวาง
   	 รังวัดค่าพิกัดฉากด้วยระบบ	 GPS	 อย่างละเอียดที่สถานีจุดฐานและรังวัดจุด 
สำรวจแล้วเสร็จทั้งหมด	49	ระวาง	
   	 สำรวจวัดค่าความโน้มถ่วงโลก	ตามจุดสำรวจที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ	49	ระวาง	

	 	 7.		 สำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีพื้นทะเลเพื่อการบริหารจัดการ 
	 	 	 ในพื้นที่เป้าหมาย	
	 	 	 7.1		 ระดับน้ำตามแนวเส้นสำรวจบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรี-ตราด	 มีความลึก	 -1	 
ถึง	 -22	 เมตร	 จากระดับทะเลปานกลาง	 บริเวณที่น้ำลึกมากที่สุดอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้อำเภอ 
แหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 สำหรับลักษณะพื้นผิวท้องทะเลตั้งแต่อำเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 ถึงอำเภอ 
คลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ	 ยกเว้นในบริเวณใกล้เกาะต่างๆ	 ที่พื้นผิวท้องทะเล 
คอ่นขา้งขรขุระ	สำหรบัพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน-ีชมุพรมคีวามลกึ	-1	ถงึ	-14	เมตร	จากระดบัทะเลปานกลาง	 
ความลาดชันต่ำจากชายฝั่งออกสู่ทะเลต่ำมากพบหินดานที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นท้องทะเลในหลายบริเวณ	 
ลักษณะพื้นผิวท้องทะเลโดยทั่วไปค่อนข้างราบเรียบยกเว้นในบริเวณใกล้แนวหินใต้น้ำที่พื้นผิวท้องทะเล 
ค่อนข้างขรุขระ
	 	 	 7.2		 ชั้นตะกอนใต้พื้นท้องทะเลของทั้งสองพื้นที่สามารถจำแนกได้	 2	 ชุด	 คือ	 
1)	ชัน้ตะกอนชดุลา่งเปน็ชัน้ตะกอนทีส่ะสมตวัในสมยัไพลสโตซนี	ในสภาพแวดลอ้มแบบบนบกประกอบดว้ย 
ชั้นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายมีความหนาแน่นสูง	 และ	 2)	 ชั้นตะกอนชุดบนเป็นชั้นตะกอน 
ที่สะสมตัวในสมัยโฮโลซีนโดยอิทธิพลการรุกล้ำของน้ำทะเล	 ประกอบด้วยดินเหนียวปนทราย	 
ทรายปนโคลนทะเล	โคลนทะเล	ดินเหนียว	พีท	ทรายปนพีท	และชั้นตะกอนทราย	
	 	 	 7.3		 พบธาตุโลหะหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี-ตราด	 มีค่าสูงบางบริเวณของ	 
เช่น	 ธาตุโลหะอาร์เซนิก	 แคดเมียม	 โคบอลต์	 โครเมียม	 เหล็ก	 แมงกานีส	 ตะกั่ว	 วานาเดียม	 และสังกะสี	 
มีค่าความเข้มข้นสูงบริเวณท่าเรือเฟอร์รี	 อำเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 และธาตุโลหะทองแดง	 นิเกิล	 
ไทเทเนียม	 และสังกะสี	 มีค่าความเข้มข้นสูงบริเวณอ่าวเมืองตราด	 ส่วนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 
พบธาตุโลหะหนัก	 (ยกเว้นธาตุแคดเมียม)	 มีปริมาณความเข้มข้นสูงบริเวณปากแม่น้ำและปากคลองต่างๆ	 
เช่น	 ปากน้ำหลังสวน	 ปากน้ำท่ากระจาย	 ปากน้ำท่าม่วงและปากน้ำกิ่ว	 ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีค่าความเข้มข้น 
ของธาตุโลหะหนักสูงมากหากเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัย 
ของสัตว์ทะเลในประเทศสหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	์และฮ่องกง

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   88 9/5/14   6:47:05 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

89

	 2.	 โครงการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

	 	 ศึกษา	 สำรวจซากดึกดำบรรพ์	 เพื่อทราบความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของ 
ซากดกึดำบรรพ	์วางแนวทางการอนุรกัษ	์พฒันาแหลง่ซากดกึดำบรรพ	์และจดัทำบญัชตีวัอยา่งซากดกึดำบรรพ	์ 
ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาของประเทศ
	 	 ซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์	 เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิชาการที ่
สำคัญต่อการศึกษาประวัติของโลก	 บรรพชีวินวิทยาหรือการลำดับชั้นหินเป็นสมบัติของประเทศที่ควรค่า 
แกก่ารอนรุกัษไ์วเ้ปน็มรดกของแผน่ดนิ	กรมทรพัยากรธรณจีงึได้ดำเนินการสงวน	อนรุกัษ	์สำรวจศกึษาวจิยั 
และบริหารจัดการแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศ	 รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	พ.ศ.	2551	ดังนี้

  1.		 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ	์พ.ศ.	2551
	 	 	 โดยการขึน้ทะเบยีนแหลง่และซากดกึดำบรรพท์ีส่ำคญัตามกฎหมาย	กรมทรพัยากรธรณ ี
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญตามกฎหมาย	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 2556	 
จำนวน	1	แหลง่	คอื	แหลง่รอยตนีไดโนเสารภ์แูฝก	จงัหวดักาฬสนิธุ	์ซึง่แหลง่ซากดกึดำบรรพท์ีม่รีอยทางเดนิ 
ของไดโนเสารก์นิเนือ้ขนาดใหญพ่วกคารโ์นซอรห์ลายแนวทางประทบัอยูใ่นชัน้หนิทราย	หมวดหนิพระวหิาร	 
อายปุระมาณ	140	ลา้นป	ีและขึน้ทะเบยีนซากดกึดำบรรพท์ีส่ำคญัจำพวกไดโนเสารซ์อโรพอด	“ภเูวยีงโกซอรสั	 
สิรินธรเน”	และปลาโบราณอีก	3	ชนิด	ได้แก่	“สยามมาเมีย	นาคา”	“เฟอร์กาโนเซอราโตดัส	มาร์ตินี”	และ	 
“ไทยซอรัส	จงลักษมณีอี”	รวมจำนวนทั้งหมด	30	ชิ้นตัวอย่าง	
	 	 	 รบัแจง้ในเรือ่งซากดกึดำบรรพผ์า่นศนูยร์บัแจง้ซากดกึดำบรรพ	์จำนวน	9	ราย	ประกอบดว้ย	 
แจ้งพบซากดึกดำบรรพ์ในท้องถิ่น	 จำนวน	 2	 ราย	 แจ้งนำเข้าซากดึกดำบรรพ์	 จำนวน	 1	 ราย	 แจ้งนำส่ง 
ซากดกึดำบรรพไ์ปยงัตา่งประเทศ	จำนวน	1	ราย	แจง้การครอบครองซากดกึดำบรรพ	์จำนวน	3	ราย	รบัแจง้ 
และออกใบอนุญาตในการขออนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง 
เป็นรูปลักษณะอื่น	ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร	จำนวน	2	ราย	
	 	 	 ประชมุคณะกรรมการตา่งๆ	ตามกฎหมาย	จำนวน	3	คณะ	ไดแ้ก	่คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	 คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	 และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
ขอ้เสนอโครงการขอเงนิชว่ยเหลอืหรอือดุหนนุกจิการใดๆ	จากกองทนุจดัการซากดกึดำบรรพ	์ซึง่มกีารประชมุ 
รวมทั้งหมด	8	ครั้ง

  2.		 สำรวจ	ตรวจสอบ	ศึกษาซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของประเทศ
	 	 	 การสำรวจ	ตรวจสอบ	ศึกษาซากดึกดำบรรพ์	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 เป็นการ 
ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2555	 โดยศึกษาศักยภาพซากดึกดำบรรพ์ทางภาคใต้ของ 
ประเทศในชัน้หนิมหายคุพาลโีอโซอกิ	บรเิวณจงัหวดัเพชรบรุ	ีประจวบครีขีนัธ	์ชมุพร	ระนอง	นครศรธีรรมราช	 
พัทลุง	 สงขลา	 และสตูล	 ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพทั้งในเชิงการพัฒนาหรือเพิ่มคุณค่า 
ซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ	์ ซึ่งศักยภาพดังกล่าวจะพิจารณาจากระดับความสำคัญในเชิง 
ทางวชิาการของชิน้ซากดกึดำบรรพ	์ความหลากหลายทางชวีภาพ	ความสมบรูณข์องตวัอยา่งและจำนวนชิน้ 
ตัวอย่างที่พบมาประกอบกัน	 สามารถจัดเรียงศักยภาพสูงไปต่ำได้ดังนี้	 แบรคิโอพอด	 หอยสองฝา	 
(พวก	 Posidonomya)	 ฟอแรม	 (ฟิวซูลินิด)	 ปะการัง	 ไบรโอโซน	 ซากดึกดำบรรพ์จุลภาค	 (โคโนดอนต์	 
ออสตราคอด์	 เรดิโอลาเรีย)	 นอติลอยด์	 สโตรมาโตไลต์	 ร่องรอย	พลับพลึงทะเล	 ไทรโลไบต	์ เทนทาคูไลต	์ 
แกรปโตไลต์	 และฟองน้ำ	 พร้อมทั้งจัดทำตารางข้อมูลซากดึกดำบรรพ์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้ 
คัดเลือกเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยหรือนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ต่อไป
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม90

	 	 	 การสำรวจ	ตรวจสอบ	ศึกษาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้มีการสำรวจตรวจสอบ	อนุรักษ์	 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญ	ดังนี้	
	 	 	 (1)		 สำรวจตรวจสอบสภาพแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญ	 จำนวน	 40	 แหล่ง	 
ใน	 6	 จังหวัด	 (ลำปาง	 แพร่	 อุตรดิตถ์	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์	 อุบลราชธานี)	 พบว่า	 มีจำนวน	 2	 แหล่ง	 
(แหลง่ซากดกึดำบรรพม์ญัจาครี	ี1	และ	2	ตำบลโพนเพก็	จงัหวดัขอนแกน่)	ทีม่คีณุสมบตัทิีจ่ะประกาศเปน็เขต 
สำรวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	พ.ศ.	2551	
	 	 	 (2)		 สำรวจ	ศกึษา	อนรุกัษ	์และพฒันาแหลง่ซากดกึดำบรรพท์ีส่ำคญั	โดยทำการอนรุกัษ ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในเบื้องต้น	จำนวน	3	แห่ง	 ได้แก่	แหล่งซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร	์ท่าอุเทน	 
จังหวัดนครพนม	แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในพื้นที่แอ่งภูเวียง	จังหวัดขอนแก่น	(หลุม	3,	8	และ	9)	 
และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์	 อำเภอมัญจาคีรี	 จังหวัดขอนแก่น	 ทำการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น 
แหลง่เรยีนรูบ้รเิวณแหลง่ซากดกึดำบรรพน์อตลิอยดบ์รเิวณบา้นทา่กระดาน	จงัหวดักาญจนบรุ	ีจำนวน	1	แหง่	 
สำรวจขุดค้นพร้อมทั้งอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์บริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 อีกจำนวน	 1	 แห่ง	 ซึ่งในบริเวณนี้พบซากดึกดำบรรพ์จำพวก 
กระดูกไดโนเสาร์	 ฟันไดโนเสาร์	 ฟันจระเข้	 กระดองเต่า	 กระดูกจระเข้	 เกล็ดปลา	 และฟันปลาฉลาม	 
เพิ่มเติมมากกว่า	 300	 ชิ้น	 ปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวได้ถูกรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ในห้องปฏิบัติการ	 
ณ	พิพิธภัณฑ์สิรินธร	จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรอการศึกษาวิจัยต่อไป	

	 	 นอกจากการสำรวจตรวจสอบสภาพและอนรุกัษแ์หลง่ซากดกึดำบรรพแ์ลว้	ยงัไดจ้ดัทำขอ้มลู 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เพิ่มเติม	 ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจำนวน	 3	 พื้นที่	 คือ	 1)	 บริเวณ 
ซากดกึดำบรรพห์อยกาบคู	่บา้นพนงัเสือ่	อำเภอหนองบวัระเหว	จงัหวดัชยัภมู	ิ2)	บรเิวณแหลง่ซากดกึดำบรรพ ์
หอยกาบคู่	บ้านวังมน	อำเภอโนนสัง	จังหวัดหนองบัวลำภ	ูและ	3)	บริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู	่ 
บา้นหว้ยหนิเกิง้	อำเภอมญัจาครีี	จงัหวดัขอนแกน่	เนือ่งจากเปน็แหลง่ซากดกึดำบรรพท์ีส่ำคญัแตย่งัมขีอ้มลู 
ไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนหรือประกาศเป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัย

  3.		 จัดทำบัญชีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์
	 	 	 รวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยไว้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2465	 
รวมแล้วมากกว่า	 10,000	 ชิ้น	 โดยเริ่มตรวจสอบพร้อมทั้งจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2550	 เป็นต้นมา	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการธรณีวิทยาของประเทศและเป็นข้อมูลฐาน 
สำหรับใช้คัดเลือกซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	พ.ศ.	2551	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ดำเนินการรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ 
ที่มีอยู	่ณ	พิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆ	ของกรมทรัพยากรธรณี	ทำความสะอาด/ซ่อมแซม/อนุรักษ์ตัวอย่าง	 
บันทึกรายละเอียดข้อมูล	ถ่ายภาพ	และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	จำนวน	919	ชิ้น	ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550-2556	ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำบัญชีแล้วเสร็จทั้งสิ้น	7,049	ชิ้น

  4.		 จัดการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์
	 	 	 การจัดการองค์ความรู้ในด้านซากดึกดำบรรพ์	 โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
ในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที	่เพื่อให้ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ	์ธรณีวิทยา	รวมทั้งกฎหมายคุ้มครอง 
ซากดกึดำบรรพ	์แกน่กัเรยีน	นกัศกึษา	ประชาชนทัว่ไป	และเจา้หนา้ทีข่องรฐั	จำนวน	7	แหง่	จดันทิรรศการถาวร 
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 จำนวน	 1	 แห่ง	 จัดนิทรรศการชั่วคราวพร้อมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน	 ชลบุร	ี 
ขอนแก่น	สตูล	และกรุงเทพมหานคร	จำนวน	6	แห่ง	ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

57-07-025_001-095 Trab_A-Scg.indd   90 9/5/14   6:47:11 PM



ส่วน
ท
ี่ 2

 ผลการป
ฏิบัติราชการ

91

ขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญตามกฎหมายแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก	จังหวัดกาฬสินธุ์

สำรวจเพื่อศึกษาวิจัย	ด้านความหลากหลายและศักยภาพของซากดึกดำบรรพ์บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

	 3.		 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา

	 	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดินเค็มได้รับความรู้ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม	 
พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรอื่น
 	 1.		 การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ระยะที่	 2	 :	 ขยายผล)	 :	 
จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม
	 	 	 พบแหล่งศักยภาพดินเคลย์ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดินเค็มของจังหวัดร้อยเอ็ด	 
จำนวน	10	แหล่ง	ได้แก่	1)	บ้านโคกกลาง	ตำบลเกาะแก้ว	อำเภอเสลภูม	ิ2)	บ้านโคกม่วง	ตำบลขวัญเมือง	 
อำเภอเสลภูม	ิ3)	บ้านดงเมืองจอก	ตำบลศรีโคตร	อำเภอจตุรพักตรพิมาน	4)	บ้านหนองหิน	ตำบลศรีโคตร	 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน	 5)	 บ้านโนนตูม	 ตำบลหนองบัว	 อำเภออาจสามารถ	 6)	 บ้านโคกมอญ	 
ตำบลป่าสังข์	 อำเภอจตุรพักตรพิมาน	 7)	 บ้านสามขา	 ตำบลโพนสูง	 อำเภอปทุมรัตน์	 8)	 บ้านดอนดู	 
ตำบลสระบัว	อำเภอปทุมรัตน์	9)	บ้านเด่นราษฎร์	ตำบลเด่นราษฎร	์อำเภอหนองฮ	ีและ	10)	บ้านดอนคำ	 
ตำบลคำไฮ	อำเภอพนมไพร	มีเนื้อที่รวม	2.97	ตารางกิโลเมตร	ปริมาณสำรองรวมประมาณ	9	ล้านตัน

	 	 	 พบแหลง่ศกัยภาพดนิเคลยท์อ้งถิน่เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาดนิเคม็ของจงัหวดัมหาสารคาม	 
จำนวน	5	แหล่ง	ได้แก่	1)	บ้านกระบาก	ตำบลเหล่าดอกไม้	อำเภอชื่นชม	2)	บ้านคุยเชือก	ตำบลหนองบัว	 
อำเภอโกสุมพิสัย	 3)	 บ้านน้ำจ้อย	 ตำบลท่าสองคอน	 อำเภอเมือง	 4)	 บ้านโนนสมบูรณ์	 ตำบลหนองปลิง	 
อำเภอเมือง	 และ	 5)	 บ้านดงเค็ง	 ตำบลหัวเรือ	 อำเภอวาปีปทุม	 มีเนื้อที่รวม	 1.37	 ตารางกิโลเมตร	 
ปริมาณสำรองรวมประมาณ	7	ล้านตัน
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม92

	 	 	 การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ระยะที่	 2	 :	 ขยายผล)	 :	 
จังหวัดร้อยเอ็ด	และมหาสารคาม	ผลสรุปดังนี้
	 	 	 1)		 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ในการทดลองการแก้ไขปัญหาดินเค็ม	 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเพื่อนำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
ของกรมทรพัยากรธรณไีปทดลองปฏบิตั	ิและเปน็ผูถ้า่ยทอดองคค์วามรูใ้หเ้กษตรกรอืน่ๆ	ตอ่ไป	โดยเกษตรกร 
ต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด	 คือ	 นายชัยสวาสดิ์	 เจริญผิว	 และนางทองสุข	 เจริญผิว	 และเกษตรกรต้นแบบ 
จังหวัดมหาสารคาม	คือ	นายบัวพันธ์	อุปโก
	 	 	 2)		 ได้พื้นที่ เลือกสรรเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็มอยู่ที่บ้านดงเมืองจอก	 
ตำบลศรโีคตร	อำเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัรอ้ยเอด็	และบา้นหนองเดิน่	ตำบลหนองแสง	อำเภอวาปปีทมุ	 
จังหวัดมหาสารคาม
	 	 	 3)		 จดัทำแหลง่เรยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีด่นิเคม็จำนวน	2	แหง่	คอื	ศนูยเ์ผยแพรเ่ทคโนโลย ี
การเกษตรประจำตำบลศรโีคตร	อำเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัรอ้ยเอด็	และโรงเรยีนบา้นกระยอมหนองเดิน่	 
ตำบลหนองแสง	อำเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม
	 	 	 4)		 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและอำเภอใกล้เคียงที่ประสบปัญหาจากพื้นที่ดินเค็ม 
ไดร้บัทราบเกีย่วกบัการมเีกษตรกรตน้แบบและแหลง่เรยีนรูผ้า่นสือ่สิง่พมิพ	์เชน่	คูม่อืการแกไ้ขปญัหาดนิเคม็ใน 
ภาคอีสานฉบับประชาชน	แผ่นพับ	และซีดีข้อมูล	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่อื่นต่อไป

  2.		 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ 
ทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 	 2.1		 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีในพื้นที่ 
เป้าหมาย	 คือ	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 สามารถแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรธรณีออกเป็น	 
4	ประเภท	ได้แก่	1)	ทรัพยากรแร่	9	ชนิด	ได้แก่	ดีบุก	ตะกั่ว	สังกะส	ีถ่านหิน	ฟลูออไรต	์พลวง	เฟลด์สปาร์	 
แบไรต	์และหนิปนู	2)	แหลง่ธรรมชาตทิางธรณวีทิยา	29	แหลง่	แบง่เปน็	4	ประเภท	ไดแ้ก	่พนุำ้รอ้น	12	แหล่ง	 
นำ้ตก	8	แหลง่	ถำ้	8	แหลง่	และธรณสีณัฐาน	1	แหล่ง	3)	แหลง่ซากดกึดำบรรพ	์1	แหลง่	และ	4)	ธรณพีบิตัภิยั	 
พบเฉพาะประเภทดนิถลม่	ในพืน้ที	่7	ตำบล	บรเิวณอำเภอปาย	และอำเภอปางมะผา้	พรอ้มสำรวจ	ตรวจสอบ	 
เก็บข้อมูลสถานภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพิ่มเติม	 รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีวิทยาและ 
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมาย	

รูปสภาพแปลงทดลองก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างดินเค็ม	และการทดลอง
ปลูกข้าวของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	/	มหาสารคาม

ก่อน หลังจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดมหาสารคามหลัง ก่อน
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	 	 	 2.2	 จัดประชุมสัมมนา	 เรื่อง	 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนำ 
องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 เมื่อวันที่	 
13	 มิถุนายน	 2556	 ณ	 ห้องธาราทิพย์	 โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน	 รีสอร์ท	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 
โดยมีการวัดความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสำหรับติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 	 2.3		 จัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	 1	 แห่ง	 คือ	 โรงเรียน 
ห้องสอนศึกษา	 พร้อมมอบโปสเตอร์องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีอื่นๆ	 เพื่อให้โรงเรียน 
สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายด้วยตนเองได้	 นอกจากนี้ยังช่วยพิจารณา 
แผนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาให้กับโรงเรียนอีกด้วย

	 4.	 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา	ทรัพยากรธรณี	และธรณีพิบัติภัย

	 	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านธรณีวิทยา	 ทรัพยากรธรณี	 ธรณีพิบัติภัย	 และ 
ซากดึกดำบรรพ์	 ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น	 เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีการนำ 
องค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการ	ดังนี้
	 	 1)		 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา	 ทรัพยากรธรณี	 และธรณีพิบัติภัย	 ในพื้นที่	 
5	จงัหวดั	ไดแ้ก	่จงัหวดัพะเยา	พจิติร	รอ้ยเอด็	สระแกว้	และพงังา	(หลกัสตูรที	่36-40)	รวมทัง้สิน้	5	หลกัสตูร	 
มบีคุลากรทางการศกึษาและผูส้นใจเขา้รว่มการฝกึอบรมทัง้สิน้	785	คน	มกีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรบ 
โดยใช้แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม	 พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ	96.90	
	 	 2)		 การอบรมเผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	 พ.ศ.	 2551	 ให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องบริเวณจังหวัดขอนแก่น	 มีผู้เข้าร่วม	 
จำนวน	228	คน
	 	 3)		 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา/ศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยาของ 
โรงเรียน	โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม	8	แหล่ง	มีรายละเอียดดังนี้
	 	 	 1.		 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	อำเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา	ดำเนินการจัดทำแบบจำลอง 
	 	 	 	 ธรณีวิทยา	มุมแสดงตัวอย่างหิน	สวนหิน	และบอร์ดนิทรรศการ
	 	 	 2.		 โรงเรยีนสากเหลก็วทิยา	อำเภอสากเหลก็	จงัหวดัพจิติร	ได้ดำเนนิการจดัทำสวนหนิ 
	 	 	 	 แร	่และการจัดแสดงโปสเตอร์
	 	 	 3.		 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ	อำเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้ดำเนินการจัดทำ 
	 	 	 	 สวนหิน	แร่
	 	 	 4.		 โรงเรียนสระแก้ว	 อำเภอเมือง	 จังหวัดสระแก้ว	 ได้ดำเนินการจัดห้องธรณีวิทยา	 
	 	 	 	 แสดงตัวอย่างหิน	และนิทรรศการธรณีวิทยา
	 	 	 5.		 โรงเรียนบุกะสัง	 อำเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ได้ดำเนินการจัดตู้แสดง 
	 	 	 	 ตัวอย่างหินและแร่	พร้อมจัดทำมุมธรณีวิทยา
	 	 	 6.		 โรงเรยีนตะกัว่ปา่	“เสนานุกลู”	อำเภอตะกัว่ปา่	จงัหวดัพงังา	ไดด้ำเนนิการจดัทำ 
	 	 	 	 มุมธรณีวิทยา	และสื่อการสอนเพิ่มเติม
	 	 	 7.		 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา	 อำเภอท้ายเหมือง	 จังหวัดพังงา	 ได้ดำเนินการจัดทำ 
	 	 	 	 สวนหินและแร	่พร้อมบอร์ดนิทรรศการ
	 	 	 8.	 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา	 อำเภอกะเปอร์	 จังหวัดระนอง	 ได้ดำเนินการจัดทำ 
	 	 	 	 มุมธรณีวิทยา
	 	 4)		 ผลติเอกสารวชิาการ	เอกสารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่องกรมทรพัยากรธรณ	ีและเอกสาร 
สื่อประสมการเรียนการสอนทางธรณีวิทยา	ประกอบด้วย	สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม	“หนังสือ	ธรณีวิทยาน่ารู้”	 
จัดทำโปสเตอร์สื่อการเรียนการสอน	รวม	15	ชุด
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	 	 5)		 ศกึษาเปรยีบเทยีบ	เพอรไ์ลต	์ไดอะทอไมต	์และธรณวีตัถตุา่งๆ	สำหรบัการบำบดันำ้ทิง้ 
เพือ่การอปุโภค	ดำเนนิการในจงัหวดักรงุเทพมหานคร		ระยอง	กาญจนบรุ	ีลำปาง	และลพบรุ	ีจำนวน	1	เรือ่ง	 
ซึ่งได้แนวทางสำหรับการบำบัดน้ำทิ้งเพื่อการอุปโภค
	 	 6)		 จดัการประชมุระดมความคดิเหน็และเผยแพรอ่งคค์วามรูก้ารศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง 
เพอรไ์ลตแ์ละธรณวีตัถตุา่งๆ	สำหรบับำบดันำ้ทิง้เพือ่อปุโภค	ในวนัที	่1	สงิหาคม	2556	ณ	กรมทรพัยากรธรณ	ี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	50	คน

	 5.		 โครงการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 สาระสำคัญ	:
	 	 จัดทำข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาที่มีลักษณะโดดเด่นให้เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการ 
ธรณีวิทยาและแหล่งมาตรฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา	 พร้อมเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการให้ชุมชน 
ในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม	

	 	 ผลการดำเนินงาน	:
	 	 1.		 จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ 
การผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	2	เรื่อง
   	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 :	 ได้รับการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานอุทยานธรณี 
ประจำจังหวัด
   	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 :	 เสนอขอจัดตั้งคณะทำงานอุทยานธรณีประจำจังหวัด	 
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุร	ี ในการประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการ	 
จังหวดัสุพรรณบรีุ	ครัง้ที	่6/2556	ในวนัจนัทรท์ี	่24	มถินุายน	2556	วาระที	่3.8	เรือ่ง	“โครงการจดัตัง้อทุยานธรณ ี
พุหางนาค”	
	 	 2.		 จัดทำแนวทางพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและข้อเสนอแนะ	 มาตรการ	 แนวทาง 
การบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาพร้อมประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
จังหวัดเชียงใหม่	และเชียงราย	รวม	2	แห่ง
	 	 3.		 ประสานสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับต่างๆ	 ในพื้นที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี	 ขอนแก่น	 เลย	 เพชรบูรณ์	 และพังงา	 โดยจังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ดำเนินการจัดตั้ง 
อุทยานธรณีผาชัน	สามพันโบก	โดยผ่านวาระเพื่อทราบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่

8
 1.	 โครงการส่งเสริมการผลิต	การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1.1		 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	 มีสถาน- 
ประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการตัง้แตป่ี	2548	จนถงึป	ี2554	จำนวนทัง้สิน้	652	แหง่		ไดร้บัตราสญัลกัษณต์วั	 
G	(Green	Production)	ประกอบด้วย	ตราสัญลักษณ์ตัว	G	สีทอง	(ระดับดีเยี่ยม)	สีเงิน	(ระดับดีมาก)	และ 
สทีองแดง	(ระดบัด)ี	จำนวน	ทัง้สิน้	226	แหง่	ในป	ี2555	มสีถานประกอบการทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิการผลติ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งทอขนาดเล็กและกระดาษสา	 ได้รับมอบตราสัญลักษณ์	 ตัว	 G	 
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จัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ในงานวันเกษตรแห่งชาติ	พ.ศ.	2556	(เกษตรแฟร์)	ระหว่างวันที่	31	มกราคม	–	9	กุมภาพันธ์	2556	

ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์บางเขน	กรุงเทพมหานคร

(Green	Production)	ในวนัสิง่แวดลอ้มโลก	(5	มถินุายน	2556)	จำนวน	43	ราย	เปน็สถานประกอบการใหม	่ 
จำนวน	30	ราย	เป็นสถานประกอบการต่ออายุการรับรอง	จำนวน	13	ราย	ได้รับตราสัญลักษณ์ตัว	G	สีทอง	 
(ระดับดีเยี่ยม)	จำนวน	5	ราย	สีเงิน	(ระดับดีมาก)	จำนวน	17	ราย	และสีทองแดง	(ระดับดี)	จำนวน	21	ราย	 
และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวน	3	แห่ง	ได้แก่	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำ	 
บา้นนาปา่หนาด	อำเภอเชยีงคาน	จงัหวดัเลย	กลุม่ทอผา้บา้นหนองอาบชา้ง	อำเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม	่ 
และกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น	อำเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย

	 	 ในปีงบประมาณ	 2556	 ต่อเนื่องปีงบประมาณ	 2557	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
ไดย้กระดบัสถานประกอบการเพิม่อกี	จำนวน	3	แหง่	ประเภทการผลติกระดาษสา	ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	 
และจงัหวดัแพร	่การผลติสิง่ทอขนาดเลก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัลำปาง	และจะขยายการดำเนนิงานโครงการสง่เสรมิ 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับตรามาตรฐาน	OTOP	ระดับ	4	และ	5	ดาว	 
รวมทั้งส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสถานประกอบการประเภทโรงแรม	 รวมทั้ง 
การส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

	 	 การจัดงาน	 Green	 Fair	 เพื่อจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 
สินค้าเกษตรอินทรีย์	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราฉลากเขียว	 ตราสัญลักษณ์ตัว	 G	 –	 Production	 ผลิตภัณฑ์ 
ประหยัดไฟเบอร์	 5	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนากระบวนการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

จัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ระหว่างวันที่	23	-	25	มีนาคม	2556	
ณ	บริเวณชั้น	1	เอสพลานาด	สาขางามวงศ์วาน-แคลาย	
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	 	 ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากกจิกรรมนี้	คอื	ประชาชนและชมุชนมกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิ	 
ค่านิยมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งประชาชน 
สามารถเข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น	 เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค	 การมีส่วนร่วม 
ในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ในสว่นของสถานประกอบการมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการ 
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การยกระดับสถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู	้เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
วันที	่4	พฤษภาคม	2556	ณ		บ้านเลขที่	241	หมู่	9	ตำบลสบเตี๊ย	อำเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม	่

โดย	นายปิติพงษ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

จัดงานตลาดนัดสีเขียว	ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่	3	–	5	เมษายน	2556	ณ	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กยังไม่เห็นความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการขายสินค้ามากกว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิต
	 2.		 เนือ่งจากสถานประกอบการมจีำนวนมากและกระจายอยูท่ัว่ประเทศ	การตดิตาม	ตรวจสอบ 
หลังจากผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ทำได้ไม่ทั่วถึงภายในระยะเวลา 
ที่จำกัด
	 3.		 จำนวนเกณฑ์การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่
	 4.		 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	 ต้องขอการสนับสนุน 
การดำเนินงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ทสจ.)	 และสำนักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่	 1-16	 (สสภ.)	 ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอจึงทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและ 
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในบางพื้นที่
	 5.		 ผูป้ระกอบการระดบัวสิาหกจิชมุชนมภีมูปิญัญาทอ้งถิน่	แตข่าดความรูแ้ละเทคนคิในการจดัการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องส่งเสริมให้ความรู้	ความเข้าใจ	ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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  1.2		 โครงการสง่เสรมิการใชฉ้ลากคารบ์อนสำหรบัผลติภณัฑช์มุชน	(ฉลากคารบ์อนฟตุพริน๊ท)์  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับฉลากคาร์บอนจำนวนทั้งสิ้น	21	ผลิตภัณฑ์	ยกตัวอย่างเช่น	ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
พัฒนาดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงาน)	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 
จังหวัดเชียงราย	จำนวน	4	ผลิตภัณฑ์	ได้แก	่กาแฟคั่วบดอาราบิก้า	100%	สูตรคลาสสิคโรสต	์ตราดอยตุง	 
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์	1.77	Kg	แมคคาเดเมียนัทอบปรุงรสเกลือ	ตราดอยตุง	บรรจุถุง	50	กรัม	ค่าคาร์บอน- 
ฟตุพริน้ท	์0.61	Kg	แกว้เซรามคิดเีคล	ขนาด	12	ออนซ	์1	ใบ	นำ้หนกั	325	กรมั	คา่คารบ์อนฟตุพริน้ท	์4.43	Kg	 
และกระดาษสาไทยไมฟ่อก	ตราดอยตงุ	ขนาด	1	ตารางเมตร	ความหนา	0.30	มลิลเิมตร	คา่คารบ์อนฟตุพริน้ท	์ 
0.28	Kg

แก้วเซรามิคดีเคล	ขนาด	12	ออนซ์	1	ใบ	น้ำหนัก	325	กรัม	ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท	์4.43	Kg

	 	 จากการดำเนินการที่ผ่านมาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะดำเนินการกับโรงงานขนาดใหญ่	 
ซึ่งสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้	 แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นยังขาด 
ความพรอ้มอยูม่าก	เมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่	ีจงึเปน็การแสดงเจตนารมณ ์
ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 ลดการกีดกันทางการค้าเป็นการยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตเพื่อการส่งออก	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	และเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียนที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 ปัญหาอุปสรรค	:
	 ปัญหาหลัก	คือ	ผู้ประกอบการมีการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบและไม่ครบถ้วน	 เช่น	การใช้ไฟฟ้า	 
น้ำ	 และเชื้อเพลิง	 ทำให้ยากต่อการนำข้อมูลมาคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แนะนำ 
การจดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ปน็ระบบและครบถว้น	เพือ่ใชค้ำนวณคา่คารบ์อนฟตุพริน้ทท์ีถ่กูตอ้ง	รวมทัง้เสรมิสรา้ง 
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการผลิต	 การบริการและ 
การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

  1.3	 กิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
ดำเนินกิจกรรม	ดังนี้
   1.3.1		 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก	 สถานการณ์ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนและประชากร	 ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้ 
เป็นจำนวนมาก	 เนื่องจากรูปแบบในการบริโภคเน้นความสะดวกสบายของผู้บริโภค	 เป็นเหตุให้มีขยะจาก 
ถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน	 อีกทั้งต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายและยังใช้พลังงานในการผลิตและ 
รีไซเคิลสูง	 ที่สำคัญการนำถุงพลาสติกมาใส่ขยะมูลฝอยทำให้เกิดการแปรสภาพในภาวะที่ขาดอากาศ 
ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพอันเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	 ดังนั้น	 
เพือ่เปน็การแกไ้ขปญัหาทีต่น้เหตุ	หากสามารถกำจดัขยะถงุพลาสตกิ	ณ	แหลง่กำเนดิอยา่งไดผ้ล	โดยทกุคน 
หันมาให้ความสำคัญและร่วมมือกัน		จะสามารถช่วยให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ 
พลงังานไดอ้ย่างมหาศาล	การลดการใชถ้งุพลาสติกนอกจากจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็แลว้	ยงัชว่ยลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยสรุปผลการดำเนินงาน	ดังนี้
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม98

	 	 	 1)		 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันลอยกระทง	“ลอยกระทงน้ำใสไร้มลพิษ” 
ประจำปี	2555	วันที่	26-28	พฤศจิกายน	2555	ณ	ลานหน้ากรมประชาสัมพันธ	์มีผู้ร่วมงาน	1,200	คน
	 	 	 2)		 จดัทำแผ่นพบั	“เมอืงสวย	นำ้ใส	ไรม้ลพษิ	เพยีงกนิอยู	่รูค้ดิ	เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม”	 
จำนวน	10,000	แผ่น
	 	 	 3)	 จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการมหกรรม	“รวมพลังลดถุงพลาสติก	ลดโลกร้อน”

	 	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทซีพีออลล์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ได้จัดมหกรรม	 
“รวมพลงัลดถงุพลาสตกิ	ลดโลกรอ้น”	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื	เพือ่ใหป้ระชาชน 
ผู้บริโภค	 เห็นความสำคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกและร่วมลดขยะถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมที่ชวนคนไทย 
ในพืน้ทีต่า่งๆ	รว่มตระหนกัถงึผลกระทบของการใชถ้งุพลาสตกิ	โดยมทีมีเชยีรล์ดีเดอรค์ดิถุง้	คดิถงุ	จะออกไป 
เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกตามภูมิภาคต่างๆ	ตั้งแต่วันที	่24	เมษายน	-	4	มิถุนายน	2556	 
รายละเอียดดังนี้
  ครั้งที่	1	:	 วันที่	 24	 เมษายน	 2556	 เขตกรุงเทพมหานคร	 บริเวณอาคารพาร์คเวนเชอร์ฯ	 
และตลาดรอบพื้นที่จัดงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ	400	คน
  ครั้งที่	2	:	 วันที่	27	เมษายน	2556	เขตกรุงเทพมหานคร	ตลาดนัดสวนจตุจักร	และ	MRT	 
สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	และ	BTS	สยามสแควร	์และ	BTS	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	300	คน
  ครั้งที่	3	:	 วนัที	่4	พฤษภาคม	2556	รณรงคท์ี	่อำเภอเมอืง	จงัหวดัภเูกต็	ไดแ้ก	่ตลาดเทศบาล	 
(ตลาดนำ้พ)ุ	ตลาดดาวนท์าวน	์ยา่นเมอืงเกา่	อำเภอกะทู	้ปา่ตอง	ไดแ้ก	่ตลาดสดบา้นซา้น	บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ 
จังซีลอน	แหลมพรหมเทพ	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	300	คน
  ครั้งที่	4	:	 วันที่	 11	 พฤษภาคม	 2556	 รณรงค์ที่จังหวัดเชียงใหม่	 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์	 
ตลาดวโรรส	 (กาดหลวง)	 ตลาดสุเทพ	 (กาดต้นพยอม)	 ตลาดเมืองใหม่หรือตลาดประตูเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วม 
ประมาณ	300	คน
  ครั้งที่	5	:	 วนัที	่18	พฤษภาคม	2556	รณรงคท์ีพ่ทัยา	วงเวยีนปลาโลมา	สญัลกัษณเ์มอืงพทัยา	 
ตลาดลานโพธิ์นาเกลือหรือตลาดใหม่นาเกลือ	ตลาดสดอมรนครหรือตลาดน้ำ	4	ภาค	พัทยาถนนเลียบหาด 
พัทยา	ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	บีช	พัทยา	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	200	คน
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  ครั้งที่	6	:	 วันที่	 19	 พฤษภาคม	 2556	 รณรงค์ที่	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา 
หน้าอนุสาวรีย์ย่าโม	ตลาดหัวรถไฟ	ตลาดแม่กิมเฮง	ตลาดปะปา	ด้านหลังห้างไอทีพลาซ่าหรือตลาดสุรนคร	 
มีผู้เข้าร่วมประมาณ	400	คน
	 	 ครั้งที่	7	:		 ระหว่างวันที่	 3-4	 มิถุนายน	 2556	 รณรงค์ที่	 กรุงเทพมหานคร	 ตลาดยิ่งเจริญ	 
ซอยละลายทรัพย์	 ตลาดเพชรอโศก	 สยามสแควร์	 ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 (อตก.)	 
ซอยเฉยพ่วง	วิภาวดีซอย	9	ตลาดหลังการบินไทย	รอบๆ	เซ็นทรัลลาดพร้าว	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	300	คน
   4)		 ร่วมจัดกิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน 
ครัง้ที	่6	(Green	fair’6)	“เศรษฐกจิสเีขยีว...นำอาหารกลับบา้น”	หนึง่ในกจิกรรมหลกัของโครงการการสรา้ง 
สังคมผู้บริโภคสีเขียว	 ระหว่างวันที่	 9-12	พฤษภาคม	 2556	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีผู้เข้าร่วม 
ประมาณ	10,074	คน
   5)		 การแสดงแฟชั่นโชว์	 จากโครงการรวมพลัง	 ลดถุงพลาสติก	 ลดโลกร้อน	 ในงาน 
วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี	 2556	 THINK	 •	 EAT	 •	 SAVE	 หรือ	 กิน	 อยู่	 รู้คิด	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
ในวันที่	5	มิถุนายน	2556	ณ	รอยัล	พารากอนฮอลล	์ศูนย์การค้าสยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร

THINK • EAT • SAVE
กิน • อยู่ • รู้คิด
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม100

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกิจกรรมนี้
	 1.	 ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ	เกดิความตระหนกัและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ 
ขยะจากถุงพลาสติก	
	 2.		 เกิดความตื่นตัวในสังคมเรื่องของการลดขยะจากถุงพลาสติกอย่างจริงจังในสังคมไทย
	 3.		 เกิดเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

   1.3.2		 โครงการสัมมนาเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล	 มุ่งสู่โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ	
(Zero	Waste)	ป	ี2556	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	พระชนมพรรษา	86	พรรษา	ในวนัที	่ 
5	 ธันวาคม	 2556	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระชนมพรรษา	 
58	 พรรษา	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ	 (Zero	Waste)	 
เฉลิมพระเกียรติ	 86	พรรษา	86	ชุมชน	และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ	 (ZeroWasteSchool)	 
เฉลิมพระเกียรติ	 58	 พรรษา	 58	 โรงเรียน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนโรงเรียน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการ 
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	 โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิด	 การลดปริมาณ 
ขยะ	 การนำกลับมาใช้ใหม่	 การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือ	 การกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เพื่อให้ 
การดำเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการฯ	จงึไดจ้ดัใหม้กีารสมัมนาเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิมุง่สูโ่รงเรยีน 
และชุมชนปลอดขยะ	 (Zero	 Waste)	 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	 เกณฑ์การตัดสิน	 และการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ	 
ใหก้บัโรงเรยีนและชมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ	เพือ่นำไปประยกุตใ์ชใ้นการดำเนนิงานเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิ 
ต่อไป	สรุปผลการดำเนินงาน	ดังนี้
	 	 	 1.	 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย	 โดยมีการผลิตสื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์	ดังนี้
	 	 	 	 1)		 แผ่นพบัโครงการประกวดชมุชนปลอดขยะ	:	Zero	Waste	เฉลิมพระเกยีรต	ิ 
	 	 	 	 	 	 86	พรรษา	86	ชุมขน	จำนวน	7,500	แผ่น
	 	 	 	 2)		 แผ่นพับโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ	 (Zero	Waste	 School)	 
	 	 	 	 	 	 เฉลิมพระเกียรต	ิ58	พรรษา	จำนวน	7,500	แผ่น
	 	 	 	 3)		 โปสเตอร์รณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	8,000	แผ่น
	 	 	 	 4)		 โปสเตอร์รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ	:	Zero	Waste	จำนวน	8,000	แผ่น
	 	 	 	 5)	 จดัทำเอกสารประกอบการสมัมนาเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิ	มุง่สูโ่รงเรยีนและ 
	 	 	 	 	 	 ชุมชนปลอดขยะ	จำนวน	3,000	เล่ม
	 	 	 	 6)		 จัดทำวีดีทัศน์ชุมชนปลอดขยะ	จำนวน	500	แผ่น
	 	 	 	 7)		 จัดทำสปอตวิทยุชุมชนปลอดขยะ	จำนวน	500	แผ่น
	 	 	 	 8)	 จัดทำสื่อประกอบการสัมมนาเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล	 มุ่งสู่โรงเรียนและ 
	 	 	 	 	 	 ชุมชนปลอดขยะ	กระเป๋าผ้า	จำนวน	2,000	ใบ
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	 	 	 2.		 สนบัสนนุเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิมุง่สูโ่รงเรยีนและชมุชนปลอดขยะ	(Zero	Waste) 
	 	 	 	 สนบัสนนุใหม้เีครอืขา่ยภาคประชาชน	ชมุชน	โรงเรยีน	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 
และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ทสม.)	 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ	 
เพือ่นำไปประยกุตใ์ชใ้นการดำเนนิงานชมุชนปลอดขยะ	การลด	การแยก	และนำกลบัมาใชใ้หม	่รวมทัง้สนบัสนนุ 
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

	 	 	 	 การจดัสมัมนาโครงการเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิมุง่สูโ่รงเรยีนและชมุชนปลอดขยะ	 
(Zero	Waste)	จำนวน	4	ครั้ง	ในพื้นที่	4	ภูมิภาคมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ	ทั้งหมด	2,000	คน

	 	 	 	 จากการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลมุ่งสู่โรงเรียนและชุมชน 
ปลอดขยะ	 (Zero	Waste)	พบว่า	 ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน 
เสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิ	มุง่สูโ่รงเรยีนและชมุชนปลอดขยะ	(Zero	Waste)	นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไมว่า่ 
จะเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ผูแ้ทนจากสำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้มจงัหวดั	และประชาชนทัว่ไปไดม้โีอกาสรว่มแลกเปลีย่นประสบการณก์ารดำเนนิงานโรงเรยีนและ 
ชุมชนปลอดขยะในความรับผิดชอบของตนเองที่กำลังดำเนินการอยู่	 ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ 
ทีช่นะเลศิระดบัประเทศในปทีีผ่า่นมาไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งนโยบายหรอืวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	 การลด	 การแยก	 และนำกลับมาใช้ใหม่	 ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	รวมไปถึงกิจกรรมและทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการขยะทั้ง	4	ประเภท	 
ตามหลัก	 3R	 ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆ	 
ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ	 ซึ่งอยู่ 
ในความรับผิดชอบของตนเอง	 ในการที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะและปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต	 	

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 ในการจดัสมัมนาโครงการเสรมิสรา้งสงัคมรไีซเคลิมุง่สูโ่รงเรยีนและชมุชนปลอดขยะ	(Zero	Waste)	 
จำนวน	 4	 ครั้ง	 ในพื้นที่	 4	 ภูมิภาคของประเทศไทย	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำแบบ 
สอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนา	 เพื่อพัฒนาปรับปรุง	 
และแก้ไข	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไป	 
สรุปได	้ดังนี้	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม102

	 1.		 เสนอให้มีวีดีทัศน์เรื่องการจัดการขยะประเภทต่างๆ	รวมทั้งเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร 
แจกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อประกอบการสัมมนา
		 2.		 เอกสาร/ข้อมูลที่วิทยากรได้นำเสนอควรมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 3.		 ควรมีการบรรยาย	 เรื่องการจัดการขยะอันตรายว่ามีวิธีจัดการอย่างไร	การนำเสนอตัวอย่าง 
บริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือกำจัดขยะอันตรายโดยละเอียด	 	 	
		 4.		 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดสัมมนาให้มากขึ้น	 เพื่อที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เก็บเกี่ยว 
ประสบการณ์	 ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะที่ชนะเลิศระดับประเทศ	 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่
	 5.		 ควรมกีารสาธติการทำปุย๋ดว้ยวธิตีา่งๆ	วธิกีารจดัตัง้ธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนหรอืชมุชน 
พร้อมทั้งวิธีการใช้งานเอกสารการจัดตั้งธนาคารขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 6.	 ให้มีการอบรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในทุกพื้นที	่ โดยเชิญผู้อำนวยการร่วมสัมมนา 
กับผู้รับผิดชอบ	 เพื่อสะดวกแก่การทำงานในโรงเรียนหรือสำนักงาน	 การจัดสัมมนาในครั้งต่อไปควรให้ 
ภาคเอกชนหรือองค์กรท้องถิ่นหรือโรงเรียนที่จัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จ		 	 	
		 7.		 ควรมีการนำผลผลิตหรือผลงานเข้าร่วมการอบรบ	 มาจัดแสดงและสาธิต	 จะทำให้ผู้เข้าร่วม 
สัมมนาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
		 8.		 โรงเรียนต้นแบบควรนำนักเรียนและครูผู้สอนมานำเสนอผลงานตัวแทนชุมชนควรมีการจัด 
ประชุมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 โรงเรียน	 ท้องถิ่น	 เขตพื้นที่	 ควรจัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัดและ 
ระดับประเทศ

	 2.	 วิจัยเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  2.1	 โครงการศึกษาการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนใน 
ประเทศไทยกรณีศึกษา	 :	 ชุมชนต้นน้ำและชุมชนปลายน้ำในภาคใต้	 การปรับตัวต่อผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เป็นแนวทางที่จำเป็นต่อภาคประชาชนในการปรับตัวโดยชุมชน	 หรือ	 
Community-based	 adaptation	 (CBA)	 ในบริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีชุมชน 
อยา่งงา่ยเปน็วธิหีนึง่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ของชุมชนระดับรากหญ้า	ดังนั้น	แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต	ิ2553-2562	 
ไดร้ะบใุหศ้นูยว์จิยัและฝกึอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม	เพือ่ศกึษาวจิยักระบวนการ	รวมทัง้รปูแบบและแนวทาง	CBA	 
ในพื้นที่นำร่องแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	โครงการวิจัยในปี	2556	นี	้ได้ดำเนินงานในชุมชนต้นน้ำและ 
ชุมชนปลายน้ำลุ่มน้ำท่าดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยมีวัตถุประสงค	์
	 	 1)		 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงบูรณาการ	 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนำร่องในพื้นที่ภาคใต	้
	 	 2)		 เพื่อประมวลสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน	และ	
	 	 3)		 เพือ่จดัทำแนวทางบรูณาการรปูแบบการจดัการปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ของชุมชนนำร่องในภาคใต้เข้ากับแผนพัฒนาของหน่วยงานท้องถิ่น	 ในชุมชนนำร่องพื้นที่ภาคใต้	 
ซึ่งดำเนินงานในตำบลท่าซัก	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และตำบลท่าดี	 อำเภอลานสกา	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	มีผลการดำเนินงานดังนี้
	 	 	 1.		 คดัเลอืกชมุชนนำรอ่งในพืน้ทีภ่าคใต	้โดยพจิารณาบนหลกัเกณฑภ์ายใตบ้รบิทของ 
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	สิง่แวดลอ้ม	ระดบัความลอ่แหลม	ควบคูก่บัความพรอ้มและศกัยภาพของชมุชน 
	 	 	 2.		 พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
ภาคส่วนการจัดการของเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	
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	 	 	 3.		 ประชุมหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน	และประชาชน	เพื่อชี้แจงความเป็นมา 
และวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละชุมชนนำร่อง
	 	 	 4.		 วิเคราะห์ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ความล่อแหลมและความเสี่ยง 
จากภัยคุกคามทางภูมิอากาศของชุมชน	 โดยรวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 แหล่งกำเนิดของ 
ก๊าซเรือนกระจก	 ข้อมูลภัยพิบัติทางภูมิอากาศ	 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยเทคนิค	 
Stakeholder	participatory	approaches
	 	 	 5.		 การวางแผนอนุวัตการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวของชุมชน	 
โดยการกำหนดแผนและแนวทางการศึกษาการปรับตัว	 ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
	 	 	 6.		 วิเคราะห์ประเมินแนวทางวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในปัจจุบัน 
ของแต่ละชุมชนนำร่อง	 ด้วยเทคนิค	 Decision	 และ	 stakeholder	 participatory	 tools	 ควบคู่กับ 
การวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
	 	 	 7.		 พัฒนาและคัดเลือกรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาหลัก 
ของแต่ละชุมชนนำร่อง
	 	 	 8.		 ดำเนินการตามรูปแบบแนวทางที่พัฒนาและคัดเลือกในแต่ละชุมชน
	 	 	 9.		 ติดตามและประเมินผล	 โดยการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยไทบ้านมาประยุกต์ใช้ 
ติดตาม	สังเกตการณ์	เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานถึงแนวทางและวิธีการปรับตัวของแต่ละ 
ชุมชนนำร่อง
	 	 	 10.		 จดัเวทแีลกเปลีย่นประสบการณค์วามคดิเหน็	ขอ้มลูขา่วสาร	มกีารประชมุปรกึษา 
หารือระหว่างผู้นำชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	 ในชุมชนนำร่องถึงการนำรูปแบบและแนวทางที่ได้ 
ศึกษามาบรรจุในแผนพัฒนาและแผนอื่นๆ	ของชุมชน

	 	 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการศึกษาการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศโดยชุมชนในประเทศไทย	กรณีศึกษา	:	ชุมชนต้นน้ำและชุมชนปลายน้ำในภาคใต้
	 	 1.		 พืน้ทีต่ำบลทา่ซกั	อำเภอเมอืง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ประสบปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่	 
ขยะและน้ำเน่าเสีย	 คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน	 ผลการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
มีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและพื้นที่ 
ป่าชายเลน	 การสรรหาหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแนวกันคลื่นไม้ไผ่	 ส่วนปัญหาขยะและ 
น้ำเน่าเสีย	 ได้แก้ปัญหาโดยการสร้างจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการหมักก๊าซชีวภาพและริเริ่ม 
โครงการธนาคารขยะชมุชน	ในขณะทีป่ญัหาคณุภาพนำ้ไมไ่ดม้าตรฐานไดม้กีารประสานกบัหนว่ยงานทอ้งถิน่ 
จัดทำชุดกรองน้ำสำหรับชุมชน	
	 	 2.	 พื้นที่ตำบลท่าดี	อำเภอลานสกา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ประสบปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
ลดลง	ประสบภาวะภยัแลง้	เกดินำ้ทว่มในฤดนูำ้หลากและนอกฤด	ูรวมถงึปญัหาขยะในพืน้ทีต่น้นำ้	ผลการศกึษา	 
พบว่า	 เทศบาลตำบลท่าดีได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดโดยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและ 
ขุดลอกทรายออกจากคลองเพื่อใช้น้ำในฤดูแล้ง	 มีการจัดเวทีสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลำน้ำ	 
จัดตั้งธนาคารขยะใน	 4	 โรงเรียนนำร่องในพื้นที	่ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาของชุมชนรวมทั้งการปลูกป่า 
บริเวณต้นน้ำเพิ่มเติมด้วยพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ	 จำนวน	 200,000	 ต้น	 หากคำนวณความสามารถ 
ในการเก็บกักคาร์บอนในรอบ	1	ปี	ได้จำนวน	127,705	kg	CO

2
	เทียบเท่า

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 พื้นที่ตำบลท่าซัก	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีปัญหาในการสรรหางบประมาณ 
สำหรับดำเนินกิจกรรมและขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
	 2.	พื้นที่ตำบลท่าดี	อำเภอลานสกา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	 
และมีปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม104

	 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 1.		 พื้นที่ตำบลท่าซัก	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก 
มูลนิธิรักษ์ไทยในการดำเนินงาน	รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านวารสารสิ่งแวดล้อม
	 2.		 พื้นที่ตำบลท่าด	ี อำเภอลานสกา	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 หน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น 
ต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้แก่ชาวบ้าน

	 การขยายผล	:	
	 1.		 พื้นที่ตำบลท่าซัก	 อำเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 กลุ่มประมงพื้นบ้านดำเนินงาน 
ด้านการอนุรักษ์	 โดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย	 มีกิจกรรมในพื้นที่นอกจากนี้ยังบรรจุปัญหาเข้าสู่ 
แผนพัฒนาของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
	 2.		 พื้นที่ตำบลท่าดี	 อำเภอลานสกา	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ดำเนินการการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ในพืน้ทีต่น้นำ้	พฒันาโครงการธนาคารขยะจากโรงเรยีนสูช่มุชน	ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากผูน้ำ/ปราชญช์มุชน	 
ได้บรรจุปัญหาเข้าสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

  2.2		 โครงการศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก	และผลกระทบของภาวะมลพษิ 
กับการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลชีพในดินตะกอนและน้ำในรอบฤดูกาลของลุ่มน้ำปิง	 แม่น้ำปิง	 
เป็นแม่น้ำต้นกำเนิด	 เป็นสาขาสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก	 สายสำคัญของประเทศ	 
เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 และเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งปัจจุบันแม่น้ำทั้งสองกำลังอยู่ในสภาพ 
น่าวิตก	เกิดการปนเปื้อนทั้งสารอินทรีย	์และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	การศึกษาผลกระทบ 
ของการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ	 ฤดูกาลต่อชนิด	 และการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของแบคทีเรีย	 
จะเป็นปัจจัยแสดงถึงคุณภาพน้ำ	 ผลงานวิจัยที่ได้จะมีการนำไปใช้ในการ	 cleanup	 คุณภาพน้ำโดยใช้ 
แบคทเีรยีทีพ่บทีเ่ปน็ประชากรสว่นใหญ่	ในทีส่ดุจะไดผ้ลตอ่ยอดในการจดัการและวางแผนการใชป้ระโยชน์ 
ที่ดินของลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	 การศึกษาประชากรของแบคทีเรียโดยวิธีการ	 conventional	 
method	ซึ่งใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ำแบบเดิมนั้น	ในปัจจุบันพบว่ายังมีแบคทีเรียที่ไม่สามารถเจริญได้ใน 
อาหารเลี้ยงเชื้อ	ดังนั้นทำให้ไม่สามารถทราบถึงสภาพความเป็นไปอย่างแท้จริง	ดังนั้น	การใช้วิธ	ีculture- 
independent	 approach	 โดยเทคนิคของ	molecular	 biology	 ซึ่งใช้ศึกษา	 unculturing	 bacteria	 
ในการศึกษา	microbial	 community	ของลุ่มน้ำแม่กลอง	 เช่น	PCR	amplification	and	denaturing	 
gradient	gel	electrophoresis	 (DGGE)	and	sequencing	of	16S	 rRNA	gene	 fragments	รวมทั้ง	 
วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำ	 ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมลพิษ	 
โดยวิธี	 RFLP,	 Phylogenetic	 analyses	 16S	 rRNA	 fragments–ของ	 Bacteria	 และ	 Archaea	 
ในการศึกษาองค์ประกอบของ	 community	 ในแหล่งน้ำ	 ชี้ให้เห็นถึงประวัติการปนเปื้อนพัฒนาการของ 
กลุ่มประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	 ตามรอยต่อของพื้นดินและแหล่งน้ำอันเป็นส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อ 
การเปลี่ยนแปลง	 กระบวนการเกิดเมตาโบลิซึม	 Carbon	 cycle,	 และ	 Nitrogen	 cycle	 ในแหล่งน้ำนั้น	 
นอกจากจะศกึษาถงึปจัจยัการเกดิมลพษิในลุม่นำ้แลว้ยงัไดศ้กึษาถงึอทิธพิลของฤดกูาลตอ่การเปลีย่นแปลง 
ของประชากรแบคทีเรียในลุ่มน้ำ	 วัดอัตราการไหลของน้ำ	 อุณหภูมิ	 ปริมาณ	 พื้นที่ที่ทำการศึกษาจะเก็บ 
จากต้นแม่น้ำ	 แบ่งระยะทางตามการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำ	 ในการเกษตรกรรม	 การอุตสาหกรรม	 
แหลง่ชมุชนทีอ่ยูอ่าศยั	บรเิวณปากแมน่ำ้ทีเ่ปน็ทีส่ะสมของเสยี	ผลเบือ้งตน้ทีค่าดวา่จะไดร้บั	คอืทำใหท้ราบถงึ 
กลไกเมตาโบลซิมึของแหลง่นำ้	และประชากรแบคทเีรยีกลุม่ใหญ่	(dominant	species)	ทีเ่ปน็ตวัจกัรสำคญั 
ในการย่อยสลายมลพิษในแหล่งน้ำ	 ศึกษาความเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาที่ได	้ การดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาจำนวน 
ประชากรของแบคทีเรียทั้งหมดที่มีอยู่ในลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 ตามพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ 
ของลุ่มน้ำ	โดยวิธีการของ	molecular	microbiology	2)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรแบคทีเรีย 
ในตะกอนดินและน้ำที่เป็น	 autonomous	 และ	 allochtomous	 ต่อ	 nutrient	 cycles	 ที่สำคัญและ	 
3)	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรแบคทีเรียในตะกอนดินและน้ำของ 
ลุ่มน้ำปิงผลการศึกษา	มีดังนี้
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	 	 1.		 ดำเนินงานเก็บตัวอย่างตะกอนดินและน้ำ	ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง	ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มีการแบ่งชั้นลุ่มน้ำ	ดังนี้	
	 	 	 1.1		 พืน้ทีลุ่ม่นำ้ชัน้ที	่1	เปน็พืน้ทีลุ่ม่นำ้ทีค่วรสงวนไวเ้ปน็พืน้ทีต่น้นำ้ลำธารโดยเฉพาะ	 
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง	 โดยมีการ 
แบ่งออกเป็น	 2	 ระดับชั้นย่อย	 คือ	 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1A,	 ได้แก่	 พื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์	 
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที	่1B,	เป็นพื้นที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทำลาย	ดัดแปลง	หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา 
หรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นก่อน	พ.ศ.	2525
	 	 	 1.2		 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	2	เหมาะต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองจากลุ่มน้ำชั้นที	่1	 
สามารถนำพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ที่สำคัญอย่างอื่นได	้เช่น	การทำเหมืองแร่	เป็นต้น	
	 	 	 1.3		 พืน้ทีลุ่ม่นำ้ชัน้ที	่3	เปน็พืน้ทีท่ีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้การทำไม	้เหมอืงแร	่และ 
การปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น	
	 	 	 1.4		 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 4	 โดยสภาพป่าของลุ่มน้ำชั้นนี้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ 
ประโยชน	์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่	
	 	 	 1.5		 พืน้ทีลุ่ม่นำ้ชัน้ที	่5	พืน้ทีน่ีโ้ดยทัว่ไปเปน็ทีร่าบหรอืทีลุ่ม่หรอืเนนิลาดเอยีงเลก็นอ้ย	 
ส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม	 โดยเฉพาะการทำนาและกิจการอื่นไปแล้ว	 
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่	 1A	 และ	 1B	 ที่เป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำปิง	 ทำการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน 
เขตอทุยานแหง่ชาต	ิได้แก	่อุทยานแหง่ชาตผิาแดง	อทุยานแหง่ชาติสุเทพ-ปยุ	อทุยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์	 
อุทยานแห่งชาติ	 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	 อุทยานแห่งชาติออบหลวง	 และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง	 
ในจังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดลำพูน

	 	 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและดินตะกอนเก็บริมฝั่งแม่น้ำ	 จากผิวน้ำประมาณ	 5-10	 เซนติเมตร	 
บรเิวณตน้นำ้แมป่งิ	ดอยเชยีงดาว	อำเภอเชยีงดาว	จงัหวดัเชยีงใหม	่พืน้ทีเ่ขตอทุยานชัน้	1A	อทุยานแหง่ชาตแิมป่งิ 
และจังหวัดลำพูน	เป็นต้น	พื้นที่กลางน้ำ	ได้แก่	จังหวัดตาก	เขื่อนภูมิพล	และจังหวัดกำแพงเพชร	และพื้นที ่
ปลายน้ำเป็นส่วนเชื่อมกับแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์	นอกจากนั้น	พื้นที่ของแม่น้ำ 
สาขา	6	สาขา	ได้แก่	น้ำแม่งัด	น้ำแม่แตง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ลี	้น้ำแม่กวาง	น้ำแม่แจ่ม	พื้นที่จังหวัดชียงใหม่

	 	 2.		 นำตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์โดยการสกัดดีเอ็นเอ	 และผลจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอ	 
SSCP	จากตัวอย่าง	สรุปได้อย่างย่อ	คือ	ตัวอย่างที่	11	พบแบคทีเรีย	2	ชนิด	ตัวอย่างที	่12	พบแบคทีเรีย	 
3	ชนิด	ตัวอย่างที่	13	พบแบคทีเรีย	2	ชนิดตัวอย่างที่	14	พบแบคทีเรีย	3	ชนิด	ตัวอย่างที	่15	พบแบคทีเรีย	 
2	ชนดิตดัแถบดเีอน็เอทีม่ขีนาดตา่งกนัจากตวัอยา่ง	เพิม่ปรมิาณดเีอน็เอโดยเทคนคิพซีอีาร	์ทำใหบ้รสิทุธิ	์และ 
อยู่ระหว่างการส่งไปหาลำดับเบส	จากนั้นจะนำลำดับเบสที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลว่าเป็นจุลินทรีย ์
ชนิดใด	โดยจะได้ยืนยันผลโดยใช้เทคนิค	PCR-DGGE

	 	 3.		 คาดว่าอาจจะพบแบคทีเรียชนิดใหม่	 ขณะนี้ส่งตัวอย่างทำการตรวจลำดับเบสยัง 
ต่างประเทศ	 ซึ่งแบคทีเรียที่พบจะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวัฏจักรสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์สาร 
และอนินทรีย์ในแหล่งน้ำ

	 	 4.		 การใชป้ระโยชนท์ีด่นิมผีลกระทบตอ่ชนดิของแบคทเีรยีในลุม่นำ้ปงิ	คาดวา่มแีบคทเีรยี 
ชนิดใหม่ที่พบจากพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น	 4	 และ	 5	 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน	 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	 ของเสียจาก 
กิจกรรมจากมนุษย์	 โรงงานอุตสาหกรรม	 การเกษตรกรรมสองฝั่งของแม่น้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม	่ 
จังหวัดกำแพงเพชร	และจังหวัดนครสวรรค์

	 	 5.		 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก	 ควรจะมีการศึกษาสภาพภูมิอากาศย้อนหลังไป	 5	 ปี	 และทำการวิจัยต่อเนื่องอีก	 2	 ปี	 
ของฤดูกาล	จะสามารถสรุปผลการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม106

	 	 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	 และ 
ผลกระทบของภาวะมลพิษกับการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลชีพในดินตะกอนและน้ำในรอบฤดูกาลของ 
ลุ่มน้ำปิง
	 	 1.		 ไดผ้ลงานวจิยัองคค์วามรูใ้หมท่ีย่งัไมม่ผีูใ้ดศกึษามากอ่นในประเทศไทย	ทำใหท้ราบความ 
หลากหลายขององค์ประกอบของแบคทีเรียในแหล่งน้ำสำคัญของประเทศที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลาย 
สารอินทรีย์	 และตัวจักรสำคัญของวัฏจักรของวงจรสารอาหารที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นของห่วงโซ่อาหาร 
รวมทั้งมนุษย์
	 	 2.		 องค์ความรู้พื้นฐานใช้ต่อยอดเป็นข้อมูลในการวางแผน	 แนวนโยบายอย่างถูกต้องและ 
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
	 	 3.		 ในกรณทีีไ่ดร้บัผลการหาลำดบัเบส	จะไดท้ำการศกึษาคณุสมบตัขิองแบคทเีรยีชนดิใหม่ 
ทีพ่บ	และศกึษาหนา้ทีค่ณุสมบตัแิละความสามารถของแบคทเีรยีในระบบนเิวศนแ์หลง่นำ้ลุม่นำ้ปงิ	เพือ่นำไป 
ใช้ต่อยอดสร้างประโยชน์ต่อไป

  2.3	 โครงการพฒันารปูแบบการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบรบิท	Low-carbon	City	ระดบัพืน้ที่	
กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2
	 	 	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบาย 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ 
เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเศรษฐกิจ 
ที่คำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนในการผลิตและการบริโภคส่งเสริมการผลิตที่สะอาด	 การลงทุนในภาค 
การผลิตที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกำหนดมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ทั้งการเงินการคลัง 
การปรบัระบบภาษแีละมาตรการทางการตลาดควบคูก่บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและแบบแผนการบรโิภค 
ของสังคมให้มุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อนำไปสู่	 “สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”	 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อตอบสนองและรองรับการดำเนินงานทั้งในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและยุทธศาสตร์ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งการกำหนดมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าว	 เช่น	 การจัดทำระบบ	National	 Registry	 System	 สำหรับการจัดตั้งตลาดคาร์บอนต่อไป 
ในอนาคตกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขตลอดจนวิธีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ประเทศไทยจะพฒันาไปสูก่ารเปน็สงัคมคารบ์อนตำ่อยา่งไร	เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
ตอ่ทกุภาคสว่นของประเทศ	โดยมกีารเสนอแนวคดิวา่การพฒันาไปสูก่ารเปน็สงัคมคารบ์อนตำ่	(Low	Carbon	 
Development	Pathway)	มใิชท่างเลอืกแตไ่ดก้ลายเปน็ทศิทางการพฒันาภาคบงัคบัทีป่ระเทศไทยจะตอ้ง 
เตรยีมพรอ้มดำเนนิการในอนาคต	โครงการ	“พฒันารปูแบบการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบรบิท	Low	Carbon	City	 
ระดับพื้นที่กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	 2”	 มุ่งสู่การสร้างความเข้าใจในการสร้างภาพอนาคตสังคม 
คาร์บอนต่ำของกลุ่มจังหวัด	 (Provincial	 Cluster)	 โดยเลือกใช้เครื่องมือการสร้างภาพอนาคตและ 
วธิกีารจดัทำบญัชกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเชงิพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม	(ครอบคลมุกจิกรรมหลกัไดแ้กอ่ตุสาหกรรม 
ผลิตและบริการ	เกษตรกรรม	การเดินทาง	ขนส่ง	อาคาร-พาณิชยกรรม-บ้านเรือน)	

	 	 	 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	 2	 (จังหวัดสมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	 เพชรบุรี	 และ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	 ถูกวางไว้ในตำแหน่งของกลุ่มนำที่มีศักยภาพสูงในการสร้างความมั่งคั่ง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตประกอบกับอยู่ไม่ไกลจากเขตกรุงเทพมหานคร	 จึงมีความเหมาะสม 
ที่จะใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาผลกระทบความคาดหวังหรือการจัดวางมาตรการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในบริบทของการจัดกรอบในเชิงพื้นที่ระดับท้องถิ่นในรูปแบบของกลุ่มจังหวัด
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	 	 	 การพฒันาประเทศในบรบิทคารบ์อนตำ่	(Low	Carbon	Development)	ประกอบดว้ย 
การเปลี่ยนผ่านในสามด้านหลักๆ	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Infra-Structure)	 การขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตและการบริการที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Production	 &	 
Service)	การนำพาสู่สังคมการบริโภคที่ยั่งยืน	(Sustainable	Consumption)	ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน 
จะมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในภาคีสำคัญ	ได้แก่
	 	 1.		 ภาคการผลิตและจัดส่ง/กระจายพลังงาน	
	 	 2.		 ภาคการขนส่งของประเทศ	(ทั้งขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน)
	 	 3.		 ภาคเกษตรกรรม
	 	 4.		 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
	 	 5.		 ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
	 	 6.		 ภาคการตลาด
	 	 7.		 ภาคการบริโภค	(ทั้งครัวเรือนภาครัฐและภาคการผลิต	-	การบริการ)

	 ผลสัมฤทธิ์ขั้นปลายที่ต้องการประกอบด้วย
	 	 1.		 เกิดการเติบโตสีเขียว	(Green	Growth)	คือสังคมพัฒนาเติบโตอย่างมีความสุขภายใต ้
เงื่อนไขการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุดที่เป็นไปได้
	 	 2.		 เกิดสภาวะสังคมคาร์บอนต่ำ	 (Low	 Carbon	 Society)	 คือมีสัดส่วนการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจแต่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ	 (Factor-X)	 
เช่นเปลี่ยนไปในระดับ	4-5	เท่าหรือมากกว่า	10	เท่า

	 การดำเนินงานของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
คาดการณ์จุดสูงสุด	 (Peak)	 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเสนอแนะแนวทางลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกเพือ่ไปสูร่ะดบัทีถ่อืไดว้า่เปน็ระดบัคารบ์อนตำ่นำไปสูก่ารพฒันาเมอืงทีเ่ปน็ตน้แบบพรอ้มจดัทำ 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมตัวแทนที่สำคัญที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง	2	ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่คาดหวังประกอบด้วย	
	 (1)		 มพีืน้ทีต่น้แบบการจดัการกา๊ซเรอืนกระจกทีม่แีผนการดำเนนิงานทีช่ดัเจนและมคีวามพรอ้ม 
ในการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลเมืองคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นรูปแบบของการปรับเปลี่ยนสู่ 
แนวทางเมืองคาร์บอนต่ำในพื้นที่อื่นๆ	
	 (2)		 มีรูปแบบการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบองค์รวม	 (ทั้งการใช้พลังงานการจัดการ 
ของเสียและจากการบริโภค)	
	 (3)		 มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
กิจกรรมขององค์กร	
	 (4)		 รับข้อคิดเห็นเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

	 สรุปผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2
	 	 1.	 ภาคอุตสาหกรรม
	 	 	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกประเภทอุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าการผลิตสูง	3	ลำดับแรก	 
คือ	การแปรรูปและการเกบ็ถนอมสตัวน์ำ้และผลติภณัฑส์ตัวน้์ำ	จงัหวดัสมทุรสาคร	จำนวน	2	โรงงานการผลติ 
โลหะขัน้มลูฐาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์จำนวน	1	โรงงาน	และ	จงัหวดัเพชรบรุ	ี1	โรงงานการผลติผลติภณัฑย์าง	 
และผลิตภัณฑ์พลาสติก	จังหวัดสมุทรสาคร	จำนวน	2	โรงงาน
	 	 2.		 ภาคเกษตรกรรม
	 	 	 กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง	2	มผีลผลติหลกัดา้นการเกษตรของจงัหวดั	คอื	มะพรา้ว 
สับปะรด	และมะนาว	โดยคัดเลือกสวนมะนาว	ในพื้นที	่จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	3	สวน	ไร่สับปะรดในพื้นที	่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน	3	สวนฟาร์มกุ้งในพื้นที่	จังหวัดสมุทรสาคร	จำนวน	3	ฟาร์ม
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	 	 3.		 ภาคกิจกรรมเมืองและภาคบริการ
	 	 	 3.1		 ภาคกจิกรรมเมอืง	โดยคดัเลอืกตวัแทนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ครอบคลมุ	 
4	ขนาดการปกครองคือ	เทศบาล	นครเทศบาล	เมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล	(อบต.)	 
โดยตัวแทนประกอบด้วย	 จังหวัดสมุทรสาคร	 อำเภอเมืองสมุทรสาคร	 เทศบาลนครสมุทรสาคร	 
จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์อำเภอบางสะพาน	เทศบาลตำบล 
กำเนิดนพคุณ	และจังหวัดเพชรบุรี	อำเภอบ้านแหลม	อบต.บางขุนไทร
	 	 	 3.2	 ภาคบริการ	 ประกอบด้วยกิจกรรม	 5	 ประเภท	 คือ	 โรงพยาบาล	 โรงแรม	 
ศูนย์การค้า	สถานศึกษา	และสถานที่ให้บริการ	(สถานที่ฝังกลบขยะและบำบัดน้ำเสีย)
    		 โรงพยาบาล	 ทำการคัดเลือกโรงพยาบาล	 โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน	 
432	เตียง	โรงพยาบาลบางสะพาน	จำนวน	90	เตียง	และโรงพยาบาลท่ายาง	จำนวน	60	เตียง
    		 โรงแรมคัดเลือกในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 คือ	 จังหวัดเพชรบุรี	 (ชะอำ)	 
และ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(หัวหิน)
    		 ศูนย์การค้าคัดเลือกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
    		 สถานศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต	10	
    		 สถานทีใ่หบ้รกิาร	(สถานทีฝ่งักลบขยะและระบบบำบดันำ้เสยีรวม)	คดัเลอืกที	่ 
จังหวัดเพชรบุร	ี(ชะอำ)	และ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(หัวหิน)

	 	 แนวทางการลดการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจกสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
	 	 	 1.		 ระดับของการปล่อยออกที่ยอมรับว่าเป็น	 “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”	 คือระดับที่ 
เท่าใด?	มีหลักเกณฑ์กำหนดระดับดังกล่าวอย่างไร?	

จำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2	:	พ.ศ.	2538-2555 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2	:
พ.ศ.	2538-2554

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2	:
2546-2554	(จากการบริโภคพลังงาน)

ปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง:
ปี	พ.ศ.	2546-2555
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	 	 	 2.		 แนวทางของการลดการปล่อยออก	ใน	5	แนวทางเลือกดังนี้
    		 BAU	(Business-as-usual)	
    		 BAU	-	(โดยการสร้างสมรรถนะหรือ	Capacity	building)	
    		 การสร้างความเข้มแข็งทางนโยบาย	(Policy	strengthening)	
    		 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	(Technology	Transfer)	
    		 การก้าวกระโดดทางการจัดการและเทคโนโลย	ี(Quantum	leap)	
	 	 	 3.		 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2

	 	 ในป	ีพ.ศ.	2560	ระดบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสงูสดุของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง	2	 
คือ	 18,272,972	 ตัน	 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในป	ี พ.ศ.	 2580	 คาดว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จะเพิ่มมากกว่าสองเท่า	 หากไม่มีมาตรการป้องกัน	 สังคมการผลิตและการบริโภคของพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง	 2	 ต้องกำหนดมาตรการที่ลดอัตราการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอัตราเพิ่ม	 
4.14%	 ในทุกปีเป็นลดลงอย่างน้อย	 2%	 ในทุกปี	 จึงจะสามารถชะลอระดับความเสียหายให้คงไว้ที่ 
ระดับปัจจุบันหากต้องการลดปัญหาภาวะโลกร้อน	 อย่างมีนัยสำคัญต้องมีการกำหนดมาตรการอย่าง 
เข้มข้นเพื่อให้ได้อัตราการลดอยู่ที่	10-20%	เป็นอย่างน้อย

	 	 รูปแบบการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 	 1.		 การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่
   	 กำหนดภาพอนาคตสังคมคาร์บอนต่ำและการกำหนดเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน 
	 	 	 	 สังคมคาร์บอนต่ำในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
   	 จดัลำดบัความสำคญัและเลอืกดำเนนิการในระบบการผลติและการบรกิารทีส่ำคญั 
	 	 	 	 รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
   	 กลไกการขับเคลื่อนระบบการผลิตและการบริการที่เลือกเฟ้นสู่เศรษฐกิจ 
	 	 	 	 คาร์บอนต่ำ
	 	 2.		 การจัดทำข้อมูลฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
ต้องคำนึงถึงสาระสำคัญ	ได้แก่
   	 ความต้องการด้านการติดตามประเมินผล	 การขับเคลื่อนระบบการผลิตและ 
	 	 	 	 การบริการที่เลือกเฟ้นสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
   	 ขอบเขตของขอ้มลูทีต่อ้งการเพือ่ใชใ้นการตดิตามประเมนิผล	การขบัเคลือ่นระบบ 
	 	 	 	 การผลิตและการบริการที่เลือกเฟ้นสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ทางเลือกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2	:	2260-2580
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	 	 3.		 การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่สู่สังคม 
คาร์บอนต่ำ
  	 ทบทวนบริบทระบบการผลิตและการบริการที่เลือกเฟ้นสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
  	 จัดทำข้อมูลฐานอ้างอิงและข้อมูลคาดการณ์อนาคตตามสถานการณ์สมมติ
  	 สร้างผังการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและกำหนดตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ
  	 จัดทำแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนงานในระดับต่างๆ
  	 จดัทำยทุธศาสตรก์ารจดัการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในระดบัพืน้ทีสู่ส่งัคมคารบ์อนตำ่ 

 3.		 โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
	 	 สิ่งแวดล้อมของประเทศ	(ระยะที	่2)

	 	 เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	2535	มาตรา	13	(1)	เตรยีมความพรอ้มเพือ่จดัทำนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 ในระยะยาว	 (20	 ปี)	 ฉบับที่สอง	 เนื่องจากนโยบายและแผนฯ	 
ฉบบัแรก	พ.ศ.	2540	-	2559	กำลงัจะสิน้สดุลง	โดยไดเ้ริม่ดำเนนิการศกึษามาตัง้แตป่งีบประมาณ	พ.ศ.	2555	 
และในระยะที	่2	ไดม้กีารดำเนนิงานตอ่เนือ่งจากระยะที	่1	รวมถงึการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการมองภาพ 
อนาคตระดบัภาค	การวเิคราะหช์อ่งวา่งในแตล่ะประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เพือ่หาแนวทาง	 
มาตรการ	 หรือทางเลือกเชิงนโยบายในการปิดช่องว่างดังกล่าว	 การจัดประชุมระดมความเห็นต่อตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้อง	 และประมวลผลจัดทำเป็น	 (ร่าง)	 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	–	2579

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 การกำหนดแนวทาง	มาตรการ	หรือทางเลือกเชิงนโยบายในระยะยาว	20	ปี	มีความเกี่ยวข้องกับ 
หลากหลายเรื่อง	 ทั้งในลักษณะของรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำนวนมาก	 ใน 
แต่ละสาขามีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งในระดับโลก	 ระดับภูมิภาค	 และระดับประเทศ	นอกจากนี้	 
ปจัจยัความเสีย่งและความไมแ่นน่อนทีอ่าจเกดิขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา	อาจมผีลกระทบตอ่การกำหนดแนวทาง	 
มาตรการ	หรอืทางเลอืกเชงินโยบายทีท่ำใหเ้กดิความไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ	์โดยเฉพาะประเดน็อบุตัใิหม	่ 
ทำให้แนวทาง	มาตรการ	ภายใต้นโยบายและแผนฯ	ไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลสำเร็จได้	ดังนั้นจึง 
ต้องมีการทบทวนนโยบายและแผนฯ	เป็นระยะๆ

		 การวิเคราะห์ช่องว่างในแต่ละประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อหาแนวทาง	 
มาตรการ	หรือทางเลือกเชิงนโยบาย	ต้องใช้ข้อมูลที่มีความเฉพาะและมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง	สม่ำเสมอ	 
มีความน่าเชื่อถือ	 อีกทั้งมีปัจจัยจำนวนมากที่มีผลต่อการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต	 จึงจำเป็น 
ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและครอบคลุม	 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แม่นยำและ 
มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 1.		 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ควรสร้างฐาน 
ข้อมูลให้เป็นระบบ	 มีการพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานระดับภูมิภาคและโลก	 รวมทั้ง 
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
		 2.		 ควรมหีนว่ยงานกลางซึง่อาจอยูใ่นสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ทีเ่ปน็ 
ผูด้แูลรบัผดิชอบในเรือ่งฐานขอ้มลูของแตล่ะสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ใหม้คีวามเชือ่มโยงกนั 
ทั้งระบบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวก
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	 4.	 โครงการผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่ายและองค์ความรู้ในการจัดการ
	 	 ระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ปากแม่น้ำบางปะกง

	 	 พืน้ทีป่ากแมน่ำ้บางปะกง	(Estuary)	ถกูจดัเปน็พืน้ทีชุ่ม่นำ้	(Wetland)	ทีม่คีวามสำคญัระดบัชาต ิ
แห่งหนึ่ง	ซึ่งมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาหาร	วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์น้ำนานาชนิด	 
พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาพันธุ	์ จึงเป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่า 
อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่	 ขณะเดียวกันระบบนิเวศปากแม่น้ำบางปะกงก็มีความ 
เปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย	จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ	 
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตา่งๆ	ตามมา	เชน่	การประมงทีเ่กนิขดีความสามารถในการรองรบั	ทำใหค้วามหลากหลาย 
ทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงลดลง	 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ที่ขาดทิศทางและความสมดุล	 เช่น	 การเลี้ยงปลาในกระชังที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น	 การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน 
และอุตสาหกรรม	 ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำ	 รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของตลิ่ง	 
ปัญหาต่างๆ	ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของคนในลุ่มน้ำบางปะกง

		 	 นบัตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2548	สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(สผ.)	 
ได้ดำเนินการศึกษาสถานภาพ	 ติดตามประเมินผลและเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่นำ้บางปะกงมาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณปากแมน่ำ้ 
บางปะกงและชายฝั่งทะเล	 ได้ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นในการกำหนดกรอบและแนวคิดในการคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง	 ได้จัดทำเครื่องมือการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว	 โดยยกเป็นร่าง 
กำหนดเขตพืน้ทีบ่รเิวณปากแมน่ำ้บางปะกงเปน็พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม	ซึง่รา่งดงักลา่วไดผ้า่นการพจิารณา 
ของคณะอนกุรรมการพจิารณาการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม	และจะนำเสนอตอ่ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่ 
22	 กันยายน	 2552	 เรื่องแนวทางการบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของประเทศ	 ที่กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยสำนักงานฯ	 ร่วมกับจังหวัด 
ชายฝั่งทะเลทำการศึกษาจัดทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 เพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 
และปกปอ้งระบบนเิวศชายฝัง่ทะเล	ใหม้คีวามยัง่ยนืเอือ้ประโยชนต์อ่ชมุชนชายฝัง่ทะเลและระบบเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	(นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร)	ด้านที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	ข้อ	5.2	และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2555	-	2559	ยุทธศาสตร์ที	่2	การอนุรักษ์ 
และฟืน้ฟแูหลง่ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื	แผนงานที	่2.1	การสงวนรกัษาและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน	ระยะปานกลาง	ข้อ	2.1.11	

	 		 สำนักงานฯ	 จึงดำเนินโครงการผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่าย	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกงขึ้น	 เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มปากแมน่ำ้บางปะกง	มศีกัยภาพในการดำเนนิงาน 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

	 ปัญหาอุปสรรค		:
	 ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มปากแมน่ำ้บางปะกง	มหีลายกลุม่ 
และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่แตกต่าง	 ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมมีข้อจำกัดด้านเวลา	 ดังนั้น	 
ควรต้องมีการดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 การสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำ 
บางปะกงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จที่เกิดขึ้น 
เป็นระยะ	 โดยการติดตามและประเมินผลดังกล่าวจะต้องครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน	รวมทั้งปัญหา	อุปสรรค	และ 
ช่องว่างที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 
รวมทั้งการประสานความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนต่อไป
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	 5.		 โครงการจัดทำ	พัฒนาเครื่องมือ	กลไกเพื่ออนุวัตอนุสัญญาว่าด้วย
	 	 ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 	 เพื่อดำเนินการตามมติและข้อพันธกรณีตลอดจนโปรแกรมงานของอนุสัญญาว่าด้วยความ 
หลากหลายทางชวีภาพ	และการดำเนนิงานอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็น 
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ลำดับที	่188	มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต	่วันที่	29	มกราคม	 
2547	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง 
ระดับชาติของอนุสัญญาฯ	 มีหน้าที่ในการประสานดำเนินการต่างๆ	 ตามพันธกรณีในมาตราต่างๆ	 
รวมทัง้โปรแกรมงานของอนสุญัญาฯ	ซึง่ประกอบดว้ยโปรแกรมงานในประเดน็หวัขอ้สาระสำคญั	(Thematic	 
Programmes)	 7	 หัวข้อ	 แบ่งตามระบบนิเวศที่สำคัญของโลก	 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง	 
(Cross	–	Cutting	Issues)	ทัง้นี	้เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องอนสุญัญาฯ	ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง 
เท่าเทียมและยุติธรรม	โดยที่กิจกรรมต่างๆ	ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	มีดังต่อไปนี	้
	 	 1.	 ศกึษาเพือ่จดัทำรา่งกฎหมายคุม้ครองสายพนัธุ์	ชนดิพนัธุท์ีถ่กูคกุคาม	ใกลส้ญูพนัธุ	์และ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
	 	 2.		 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางในการติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 
ตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา	 ว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
	 	 3.		 ศึกษาและวิเคราะห์กรอบการดำเนินการตามโปรแกรมงานกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการ 
อนุรักษ์พืช	 ในเป้าหมายที	่ 1	 :	ทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ทำการศึกษาจำแนก	ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่าง 
แพร่หลายเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ทั่วโลกฉบับสมบูรณ์
	 	 4.		 ดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ	 เพื่อดำเนินการ	 
เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
	 	 5.		 ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
ยัง่ยนืไดแ้ก	่การใชป้ระโยชนข์องชมุชนรว่มกบัธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื	การบรูณาการเรือ่งความหลากหลายทาง 
ชีวภาพและการท่องเที่ยวเข้าในภูมิทัศน์ภาคการผลิต
	 	 6.		 ดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างสมรรถนะนักวิชาการ	 เจ้าหน้าที่	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งจัดทำ	 (ร่าง)	 ข้อเสนอแนะของประเทศไทย 
สำหรับการประชุมในระดับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ	 กำหนดจัดขึ้นในปีงบประมาณ	 2556	 
จำนวน	5	การประชุม
	 	 7.		 จัดทำรายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพฉบับที	่5	
	 	 8.		 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางหรือรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายกลไก	 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
	 	 9.		 เสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินการตามพันธกรณีและมติการประชุมสมัชชาภาคี 
พิธีสารคาร์ตาเฮนา	 ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 1.		 ปญัหาของการอนวุตัการอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	เนือ่งจากอนสุญัญาฯ	 
มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	ประกอบด้วย	42	มาตรา	โปรแกรมงานหลัก	จำนวน	7	ระบบนิเวศ	ประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง	 จำนวน	 19	 เรื่อง	 รวมถึงข้อตัดสินใจจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 
อกีจำนวนมาก	ตวัอยา่งเชน่	ขอ้ตดัสนิใจจากการประชมุสมชัชาภาคฯ	สมยัที	่11	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2555	มจีำนวน	 
47	 ข้อ	 จึงเป็นภาระที่หนักในการอนุวัตการอนุสัญญาฯ	 ดังกล่าวให้ครบทุกๆ	 ประเด็น	 อย่างไรก็ตาม	 สผ.	 
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ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ	ได้หยิบยกข้อตัดสินใจเด่นๆ	ที่จะต้องมีความก้าวหน้า 
ของการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณมาจัดลำดับความสำคัญ 
ในการดำเนินงาน	ซึ่งทำให้การอนุวัตตามอนุสัญญาฯ	บางเรื่องมีความก้าวหน้าไม่มากนัก	จึงมีความจำเป็น 
ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการควบคูไ่ปกบังานตามภารกจิหลกัของหนว่ยงาน	และหนว่ยงานหลกัอืน่ๆ	ทีร่บัผดิชอบจงึจะ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ	ได้
	 2.		 ปญัหาของการดำเนนิงานโครงการ	เนือ่งจากเปน็โครงการใหญท่ีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยๆ	 
จำนวน	9	กจิกรรม	และมรีายละเอยีดของการดำเนนิการคอ่นขา้งมาก	ซึง่หากดำเนนิการกำกบัโครงการอยา่ง 
ไม่มีประสิทธิภาพ	ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมให้เสร็จตามกำหนดเวลาโครงการได้

	 แต่ทั้งนี้	 ผลสำเร็จในการอนุวัตตามอนุสัญญา	 ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพไม่ได้มาจาก 
การดำเนนิการตามโครงการเพยีงอยา่งเดยีว	แตย่งัมปีจัจยัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งรวมอยูด่ว้ย	ซึง่กลไกหลกัทีส่ำคญั 
ของการอนุวัตตามอนุสัญญาฯ	ที่ภาคีสมาชิกต่างๆ	 ได้ใช้ในการดำเนินการ	คือนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	(National	Biodiversity	Strategic	and	Action	Plan	:	NBSAP)	 
ในการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพของประเทศอยา่งยัง่ยนื	ซึง่ประเทศไทยไดจ้ดัทำ 
นโยบาย	 มาตรการ	 และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 
ตั้งแต่ป	ี2541	-	2555	รวมแล้ว	3	ฉบับ	สำหรับกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ประเทศในระยะต่อไปนั้น	 ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 
พ.ศ.	2556	-	2564	ซึง่ประกอบดว้ย	4	ยทุธศาสตร	์11	แนวทาง	และ	53	มาตรการ	เปน็กรอบการดำเนนิงาน	 
โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และสำนักงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	 อยู่ในขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ	 ซึ่งหาก 
ได้รับความเห็นชอบหน่วยงานต่างๆ	 ที่รับผิดชอบรวมถึง	 สผ.	 จะมีการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ	 
ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 
พ.ศ.	 2554	 -	 2563	 สอดคล้องกับเป้าหมายไอจ	ิ ซึ่งเป็นเป้าหมายของอนุสัญญาฯ	 ที่มุ่งที่จะแก้ไขมูลเหตุ 
รากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	 เฝ้าระวัง	 เพิ่มพูนผลประโยชน์ 
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศภายในปี	พ.ศ.	2563	ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกลไก 
ที่ขับเคลื่อนการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จ

	 ข้อเสนอแนะ	:
	 การดำเนินงานของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันนั้น	 อาจไม่เพียงพอที่จะลดอัตรา 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	 ดังนั้นการอนุวัตตามอนุสัญญาฯ	 คือเครื่องมือของความพยายาม 
แก้ไขปัญหา	 ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้	 จึงล้วนเป็นผลดีกับประเทศไทย	 
ไม่ว่าในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของโลก	 หรือเพื่อรักษาภาพพจน์ของประเทศไทยในเวที 
สิ่งแวดล้อมโลก	 แต่ทั้งนี้	 ภาวการณ์ในปัจจุบันที่โลกกำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญและสิ้นเปลือง	ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จะเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้	 ซึ่งประเทศไทยพร้อมกับทุกประเทศในโลกมีพันธะหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ 
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้	 ตามกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ 
เปา้หมายไอจ	ิพ.ศ.	2554	-	2563	ประเทศไทยจำตอ้งปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลายสิง่หลายประการ	ซึง่โครงการ 
อนวุตัอนสุญัญาฯ	ในปตีอ่ๆ	ไป	ควรจะตอ้งมกีารพจิารณาดำเนนิการในสว่นของกจิกรรมตา่งๆ	เพือ่ใหค้รอบคลมุ 
ถึงเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน	อาทิ	1)	ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศอื่นๆ	ที่จำเป็นต้อง 
ได้รับการฟื้นฟู	 2)	 พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช	 อนุรักษ์นก	 แหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น	 
และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม	 ใกล้สูญพันธุ์	 ในทะเบียน	 Thailand	 Red	 Data	 และ	 IUCN	 Red	 List	 3)	 
ระบบวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ	4)	การปอ้งกนัการนำเข้า	การกำจดั	และควบคมุ 
ชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน	5)	การสือ่สาร	ใหก้ารศกึษา	สง่เสรมิความตระหนกัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ	 
6)	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ	 7)	 ส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจ	 
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม114

 6	 โครงการอนุวัตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเมื่อวันที	่28	ธันวาคม	2537	ซึ่งตามมาตราที	่4	ของอนุสัญญาฯ	ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง 
ดำเนินการ	 ได้แก่	 การจัดทำบัญชีแห่งชาติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 การกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก	การอนรุกัษแ์ละขยายแหลง่รองรบั 
และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	 ตลอดจนการเตรียมการเพื่อปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 เป็นต้น	 จากผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ	 สมัยที่	 17	 ณ	 เมืองเดอร์บัน	 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต	้ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติรับรอง	“Durban	Platform”	มีผลให้ภาคีจะต้องดำเนินการ 
ตามข้อมติดังกล่าว	 ตามความสามารถและตามความสมัครใจ	 อาทิ	 การส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์ 
แบบคาร์บอนต่ำ	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัว	ควรประกอบด้วยการรวบรวมเทคนิค	องค์ความรู้ 
และวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการปรับตัว	 การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงและเปราะบางต่อผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (vulnerability	 area)	 การอนุรักษ์	 ฟื้นฟูเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ 
ของระบบนิเวศและสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได	้ เป็นต้น	 ดังนั้น	 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีจึงจำเป็นต้องมีการอนุวัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ	 นอกจากนี้	 
จากผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มี 
การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจใหม่อีกหนึ่งคณะคือ	 Ad	 Hoc	Working	 Group	 on	 the	 Durban	 
Platform	for	Enhanced	Action	สำหรบัพฒันาพธิสีาร	(protocol)	ตราสารกฎหมาย	(legal	instrument)	 
หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันและมีผลบังคับทางกฎหมาย	(agreed	outcome	with	legal	force)	อย่างช้าที่สุด 
ภายในปี	2558	เพือ่เสนอในทีป่ระชมุภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 
สมัยที่	 17	 และให้ผลลัพธ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับประเทศภาคีทุกประเทศตั้งแต่ปี	 2563	 ประเทศไทย 
จึงควรเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง	โดยควรมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้เป็นบรรทัดฐานรับรอง	

	 	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยสำนักงานประสาน 
การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ในฐานะหนว่ยงานประสานงานกลางอนสุญัญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายว่าด้วยการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาติ	ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่	ในชว่งสามปทีีผ่า่นมาประเทศไทยเริม่ประสบ 
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	เชน่	ฝนทิง้ชว่ง	เกดิอทุกภยัเพิม่ขึน้ในหลายพืน้ที	่หรอืภยัแลง้ซำ้ซาก	 
เป็นต้น	 ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจ	 
สังคม	 ความเป็นอยู่ของประชาชน	 ตลอดจนระบบนิเวศต่างๆ	 ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของการปรับตัวเพื่อ 
รองรบักบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และการแกไ้ขปญัหาความยากจน	ดงันัน้	เพือ่เปน็ 
การเตรยีมการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การปอ้งกนัการเกดิผลกระทบรนุแรง	และสง่เสรมิ 
การปรับตัวของประเทศ	สำนักงานฯ	จึงได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงและเปราะบางต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Vulnerability	area)	ในระดับพื้นที	่ (Area	Base)	โดยในปี	2554	 
ศึกษาในระบบนิเวศปะการัง	 และในปี	 2555	 ศึกษาในระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน	 จึงเหลือระบบนิเวศ 
ที่สำคัญของประเทศที่ยังไม่ได้ศึกษาได้แก่	ระบบนิเวศภูเขา	ระบบนิเวศป่าไม	้ระบบนิเวศเกษตร	ซึ่งจำเป็น 
ต้องดำเนินการให้ครบเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำนโยบาย	 มาตรการ/ยุทธศาสตร์/ 
แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวของประเทศต่อไป

	 ปัญหาอุปสรรค	:
 1.		 การเกบ็ขอ้มลูปฐมภมูจิากประชาชนในพืน้ทีศ่กึษาทีย่งัไมม่พีืน้ฐานความรูด้า้นการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์
	 2.		 การคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งแทจ้รงิ 
ทำได้ยากมาก	 เพราะต้องแยกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเป็นครั้งคราว 
อย่างชัดเจน
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	 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 1.		 ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศที่ศึกษา	 อันมีกระบวนการดำรงอยู่ตามวัฏจักรธรรมชาติและ 
การเข้าใช้ประโยชน์จากมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน
	 2.	การเลือกกระบวนการศึกษาและการแปรผลข้อมูลในขั้นตอนการวิจัย	อันจะนำไปสู่การสรุปผล 
เชิงนโยบายอย่างถูกจุดและสามารถชี้ชัดปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

 7.		 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)
	 	 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

	 	 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change)	 และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝน	พายุ	 และ	 
ความแห้งแล้งที่ผิดฤดูกาล	มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น	การเตรียมการเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
มีความยาก	เนื่องจากการคาดการณ์มีความไม่แน่นอนสูง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติต่างๆ	การระบาดของ 
โรคพชืและแมลงมผีลกระทบ	สรา้งความเสยีหายเปน็อยา่งมากตอ่การผลติทางการเกษตรและความเปน็อยู่ 
ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ	 รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม	 อาทิ	 ความยากจน	 การอพยพย้ายถิ่น	 และ 
การแย่งชิงทรัพยากร	 เป็นต้น	 การกำหนดนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ	 การรับมือ	 และการสร้าง 
ขีดความสามารถในการปรับตัว	 (Adaptation)	 ของชุมชนท้องถิ่นต้องอาศัยความรู้และข้อมูลในหลายมิต	ิ 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ	อย่างไรกต็าม	ในบรบิทของวถิชีวีติชมุชน 
บนพืน้ฐานองคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่	มกีารเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาตา่งๆ	ผา่นกระบวนการพฒันาจากอดตี 
ถึงปัจจุบัน	ช่วยให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลงได้

	 	 จากแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่	 11	 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ซึ่งรวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอันส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน	 ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน 
ทอ้งถิน่เปน็พลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศใหม้ัน่คง	และพึง่ตนเองเพือ่บรรเทาปญัหาเศรษฐกจิ	 
สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 ดงันัน้	การศกึษา	สงัเคราะหแ์ละประมวลองคค์วามรู	้(Assessment)	ในการปรบัตวัของชมุชน 
ทอ้งถิน่เพือ่รองรบัและรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัติา่งๆ	ซึง่มกีารพฒันาจากอดตี 
ถงึปจัจบุนั	จะเปน็ประโยชนต์อ่การกำหนดนโยบายภาครฐัและการสรา้งขดีความสามารถใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่ 
เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Development)	ต่อไป	

	 ปัญหาอุปสรรค	:
	 การเลอืกพืน้ทีศ่กึษาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งแทจ้รงิทำไดย้ากมาก	 
เพราะต้องแยกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเป็นครั้งคราวอย่างชัดเจน	

	 เงื่อนไขความสำเร็จ	:
	 ความเข้าใจอันชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่วถิชีมุชนและสงัคมซึง่นำมาสูก่ารเลอืกพืน้ทีศ่กึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม	รวมถงึ 
การถอดบทเรียนจากพื้นที่ศึกษาในแต่ละขั้นตอน	 ต้องมีการกำกับด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งเป็นที่ 
ยอมรับและเชื่อถือได้ในวงกว้าง	
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม116

	 8.		 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ	์(สสอ.)

	 	 โครงการสง่เสรมิและพฒันาการมสีว่นรว่มของชมุชนในพืน้ทีป่า่อนรุกัษ์	(สสอ.)	เปน็โครงการ	 
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
ของชุมชน	 รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

	 	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 มีแผนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย	 
จำนวน	 176	 หมู่บ้าน	 ในลักษณะเงินอุดหนุนให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	 (สบอ.)	 ที่มีหน่วยงาน 
ภาคสนามตั้งอยู่ในพื้นที่	 โดยให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ	 
50,000	 บาท	 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการชุมชนของหมู่บ้านและมีสมาชิก 
จำนวนหนึ่ง	 เพื่อร่วมกันคิด	 ตัดสินใจ	 และจัดทำโครงการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น 
ของตนเอง	เมือ่โครงการทีจ่ดัทำไดผ้า่นการพจิารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารโครงการทีป่ระกอบดว้ย 
ข้าราชการระดับผู้อำนวยการส่วนในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	 (สบอ.)	 แล้ว	 หมู่บ้านนั้นจะได้รับ 
เงินอุดหนุนที่โอนเข้าบัญชีคณะกรรมการชุมชนของหมู่บ้าน	 เพื่อนำมาใช้จ่ายและดำเนินการให้เป็นไปตาม 
โครงการ	ลักษณะกิจกรรมของชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีดังนี้
	 	 1.		 กจิกรรมดา้นการพทิกัษป์า่ตน้นำ้	ไดแ้ก	่การจดัตัง้กลุม่ลาดตระเวนและหาขา่วการบกุรกุ 
ลักลอบทำไม้การดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ	การสำรวจและรังวัดพื้นที่ทำกินของเกษตรกร	การจัดทำแนวเขตป่า
	 	 2.		 กจิกรรมดา้นการควบคมุไฟปา่	ไดแ้ก	่การจดัซือ้อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืดบัไฟปา่	อาสาสมคัร 
ป้องกันไฟป่า	การจัดทำแนวกันไฟ
	 	 3.		 กจิกรรมดา้นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเชงิอนรุกัษ์	ไดแ้ก่	การปรบัพืน้ทีท่ำนาแบบขัน้บนัได
	 	 4.		 กิจกรรมด้านการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ไดแ้ก	่การจดัประชมุและสำมะโนปญัหาและแนวทางแกไ้ข	ตลอดจนการกำหนด	กตกิา	กฎ	ระเบยีบของหมูบ่า้น 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
	 	 5.		 กิจกรรมด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ	 ได้แก่	 การก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น	 
การซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร	 การทำระบบประปาภูเขา	 การจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้	 การปลูกป่าชุมชน	 
ปลูกไม้ท้องถิ่น	 ปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าเดิมและพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางเพิ่ม	 การปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	 
การปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน	(Food	bank)	การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
	 	 6.		 กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยชุมชน 
มสีว่นรว่ม	ไดแ้ก	่ปรบัปรงุเสน้ทางและแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศของชมุชน	รณรงคก์ารมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	 ป้ายโครงการ	 ป้ายแนวเขตพื้นที่	 ป้ายกฎกติกาชุมชน	 
คู่มือชุมชน
	 	 7.		 กิจกรรมการจัดเวทีเสวนา	 เพื่อรวบรวมข้อมูล	 ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 วิเคราะห์ 
ความต้องการของชุมชนด้านความต้องการอาชีพด้านป่าไม้	 รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
	 	 8.		 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้โดยรวบรวมสมาชิกกลุ่มที่มีความต้องการและ 
อุดมการณ์ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม	เช่น	การศึกษาดูงาน	พัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน	
	 	 9.		 กจิกรรมการจดัทำแผนการดำเนนิงาน	โดยกำหนดแผนการดำเนนิกจิกรรมของกลุม่ทัง้ 
ในด้านการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้และร่วมกันทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 10.		 กิจกรรมการมอบเงินอุดหนุน	 ดำเนินงานตามแผนงาน	 ประเมินผล	 สมาชิกกลุ่ม 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้จัดการภาคสนาม	โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ให้คำปรึกษา
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	(สสอ.)	
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	5	(นครศรีธรรมราช)	

บ้านในปริก	หมู	่3	ตำบลท่าดี	อำเภอลานสกา	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้าน	สสอ.ดีเด่น	ประจำปี	พ.ศ.	2556	ระดับประเทศ

	 	 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 หมายถึง	 
การที่กลุ่มคนในชุมชนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด	 ร่วมพิจารณา	 ร่วมตัดสินใจ	 
ร่วมดำเนินการ	 ตามโครงการด้วยความสมัครใจ	 แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเองที่ 
ร่วมกันจัดทำได้ผ่านการพิจารณาและยอมรับจากคณะกรรมการบริหารโครงการ	ตลอดจนร่วมกันดำเนิน 
กิจกรรมตามแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเองจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,384,021,640.76
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 648,121,459.59
	 	 รายได้ค้างรับ	 49,741,203.37
	 	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 481,203,242.95
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 2,506,022.37
	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 2,565,593,569.04	  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 3,207,555.21
	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 40,333,112,024.88
	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 13,615,117,113.69
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 67,375,801.32
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 54,018,812,495.10
	 	 รวมสินทรัพย์	 56,584,406,064.14	

หนี้สิน

	 หนี้สินหมุนเวียน
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 724,963,931.08
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 229,640,844.66
	 	 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	 57.58
	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	 6,945,131.09
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 617,261,428.58
	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 1,672,378.34
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 305,457,477.80
	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 1,885,941,249.13	  
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย	:	บาท
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม120

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 166,138,677.16
	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 41,044,708.08
	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 3,255,808.91
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 210,439,194015	
	 	 รวมหนี้สิน	 2,096,380,443.28	
	 สินทรัพย์สุทธิ	 54,488,025,620.86	

สินทรัพย์สุทธิ

	 	 ทุน	 24,286,126,759.45
	 	 รายได้สูง	(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 30,201,898,861.41
	 	 สินทรัพย์สุทธิ	 54,488,025,620.86

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย	:	บาท
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รายได้จากการดำเนินงาน

	 รายได้จากรัฐบาล
	 	 รายได้จากงบประมาณ	 29,026,254,571.42
	 	 รายได้อื่น	 480,970,144.79
	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล	 29,507,224,716.21

	 รายได้จากแหล่งอื่น
	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 705,758,340.12
	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 1,041,035,282.69
	 	 รายได้อื่น	 112,008,036.97
	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 1,858,801,659.78
	 	 รวมรายได้จากการดำเนินงาน	 31,366,026,375.99

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 11,928,440,917.87
	 	 ค่าบำเหน็จบำนาญ	 1,675,868,552.69
	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 389,362,592.08
	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 1,260,466,463.67
	 	 ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย	 11,230,405,282.90
	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 338,507,495.64
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 2,483,286,572.06
	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 256,908,886.24
	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 133,871,538.11
	 	 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 29,697,118,301.26
	 รายได้สูง	(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 1,668,908,074.73

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย	:	บาท
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม122

รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

	 	 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	 7,563,018.78
	 	 รายการอื่นๆ	ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 -
	 	 รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย	ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 7,563,018.78

	 รายได้สูง	(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 1,661,345,055.95
	 	 รายการพิเศษ	 -
	 รายได้สูง	(ต่ำ)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 1,661,345,055.95

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย	:	บาท

4
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57-07-025_096-152 Trab_A-Scg.indd   123 9/5/14   8:24:16 PM



ส่ว
น
ท
ี่ 4

 ผ
ลง

าน
สำ

คัญ
อื่น

ๆ

รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม124

หนังสืออุทยานแห่งชาติ	ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล

	 เนื่องในมหามงคลสมัย	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงมีพระชนมายุครบ	 
80	พรรษา	ในปี	2550	และทรงเจริญพระชนมพรรษา	7	รอบ	ในปี	2554	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ 
พันธุ์พืช	ได้จัดทำหนังสือชุด	“อุทยานแห่งชาต	ิใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล”	ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ	 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้ทราบถึงพระราชภารกิจด้าน 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละพระราชกรณยีกจิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจา้- 
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ	์เคยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับทรงงาน	ทั้งใน 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน	 เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของแต่ละ 
พระองค์
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วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	พ.ศ.	2556

	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 มีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุล 
ของธรรมชาติ	 โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดและทรงให้ความสำคัญ 
อย่างมากต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูให้เกิด 
ความสมดลุของธรรมชาติ	คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตเิมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2533	กำหนดใหว้นัพระราชสมภพ 
ของพระองค	์คือวันที่	21	ตุลาคม	2533	ต่อมาได้มีมติเมื่อวันที	่15	ตุลาคม	2533	ให้ใช้ชื่อว่า	“วันรักต้นไม ้
ประจำปีของชาติ”	 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมแรงกายแรงใจ	 แสดงถึงความสามัคคีเพื่อ 
น้อมเกล้าฯ	 ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษา 
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ	ในช่วงปลายฤดูฝนของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน

	 กรมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	 
ร่วมกับกรมป่าไม้	 ดำเนินการจัดงานวันรักต้นไม้ 
ประจำปีของชาต	ิ พ.ศ.	 2556	 ในวันจันทร์ที	่ 21	 
ตุลาคม	 2556	ณ	 บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนา 
ดอยตุง	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 บ้านป่าคา	 
บา้นขาแหยง่พฒันา	บา้นสีห่ลงั	ตำบลแมฟ่า้หลวง	 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงาน	“ปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำ”

	 เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2556	นายปรชีา	เรง่สมบรูณส์ขุ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานเปดิงาน	“ปสีากลแหง่ความรว่มมอืดา้นนำ้”	เนือ่งในวนัอนรุกัษน์ำ้แหง่ชาต	ิและ	 
วันน้ำโลกโดยมีนายนิทัศน์	 ภู่วัฒนกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำให้การต้อนรับ	 และกล่าวรายงานสรุป	 
พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการภายในงาน	ณ	 ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม	 (Grand	 Diamond	 Ballroom)	 
อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อิมแพค	(Convention	Center	Impact)	เมืองทองธาน	ีจังหวัดนนทบุรี
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การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ครั้งที	่2	
(The	2nd	Asia	Pacific	Water	Summit	:	2nd	APWS)	

ณ	ศูนย์ประชุมฯ	เฉลิมพระเกียรต	ิ7	รอบพระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

	 การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ครั้งที่	2	(The	2nd	Asia	Pacific	Water	 
Summit	:	2nd	APWS)	และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	จดัขึน้ระหวา่งวนัที	่14	-20	พฤษภาคม	2556	ณ	ศนูยก์ารประชมุ 
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบพระชนมพรรษา	 จังหวัดเชียงใหม่	 ภายใต้หัวข้อหลัก	 
“ภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ	 (Water	Security	and	 
Water-related	Disaster	Challenges	:	Leadership	and	Commitment)”	กจิกรรมการประชมุประกอบดว้ย	 
การประชุมวิชาการ	 (Technical	Workshop)	 จัดขึ้นระหว่างวันที	่ 16-18	พฤษภาคม	 2556	 การประชุม	 
Focus	Area	Sessions	จัดขึ้นในวันที	่19	พฤษภาคม	2556	และการประชุมระดับผู้นำ	(Leaders	Forum)	 
ในวนัที	่20	พฤษภาคม	2556	ในทีป่ระชมุมกีารแสดงวสิยัทศันค์วามมัน่คงดา้นนำ้โดยผูน้ำของแตล่ะประเทศ	 
ทั้งนี้	 น.ส.	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมแสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการน้ำของ 
ประเทศไทย	ผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นีป้ระกอบดว้ยผูน้ำประเทศ	10	ประเทศ	และจากองคก์ารสหประชาชาต	ิ 
ได้แก่	บรูไนดารุสลาม	ฟิจิ	จอร์เจีย	ทาจิกิสถาน	บังคลาเทศ	สาธารณเกาหลี	สปป.ลาว	นีอูเอ	ประเทศไทย	 
วานอูาต	ประธานสมชัชาสหประชาชาต	ิและผูน้ำประเทศ	จำนวน	27	ประเทศ	ไดแ้ก	่เมยีนมาร	์ปาปวันวิกนิ	ี 
หมู่เกาะโซโลมอน	ตูวาลู	 เวียดนาม	ภูฏาน	กัมพูชา	อินเดีย	อินโดนีเซีย	คิริบาส	 เนปาล	ฟิลิปปินส	์ซามัว	 
สิงคโปร์	ศรีลังกา	ติมอร์-เลสเต	เติร์กเมนิสถาน	จีน	ญี่ปุ่น	คีกิซ	อุซเบกิสถาน	ออสเตรเลีย	อิหร่าน	อิสราเอล	 
มองโกเลยี	นวิซแีลนด์	และฮงัการี	การประชมุดงักลา่วนำสูก่ารรว่มกนัแถลงปฏญิญาเชยีงใหม่	(Chiang	Mai	 
Declaration)	 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้นำประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 
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ในเรือ่งการบรหิารจดัการนำ้โดยผูน้ำประเทศตา่งเนน้ยำ้ถงึความสำคญัของทรพัยากรนำ้ตอ่ความมัน่คงของ 
มนุษย์	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนผลักดันให้มีการนำเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่วาระการพัฒนาของสหประชาชาติ 
หลังป	ี 2015	 เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ	 พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค 
ในการแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	อนัจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการใชน้ำ้และลดความเสีย่งจากภยัพบิตัดิา้นนำ้	สำหรบัการจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว	 และนิทรรศการทั่วไปด้านน้ำ	 เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	 14-20	 พฤษภาคม	 2556	 
ต่อมาขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2556	โดย	ดร.ปลอดประสพ	สุรัสวด	ีรองนายกรัฐมนตร ี
เปน็ประธานกลา่วเปดินทิรรศการ	ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงูจากหนว่ยงานตา่งๆ	เชน่	นายปรชีา	เรง่สมบรูณส์ขุ	 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	นายโชต	ิตราช	ูปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม	นายนทิศัน	์ภูว่ฒันกลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	นายนวิตัชิยั	คมัภรี	์และนายชยัพร	ศริพิรไพบลูย ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก	 
นทิรรศการทีจ่ดัแสดง	อาท	ิโครงการพระราชดำรเิกีย่วกบัเรือ่งของ	“น้ำ”	ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 
การบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย	 ตลอดจนนิทรรศการของชาติต่างๆ	 ที่เสนอต่อรัฐบาล	 จัดแสดง 
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน	 รวมทั้งเหล่าเยาวชนและองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งนำเอาเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ	 “น้ำ”	 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ เข้าเยี่ยมชมได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่ เกิดขึ้นใน 
สังคมรวมทั้งการนำสินค้า	OTOP	มาจัดแสดงจำหน่ายภายในงานด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	......

	 เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 2556	 นายโชติ	 ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	พ.ศ.	 ...	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลช	ห้องปรินซ์บอลรูม	3	ชั้น	11	อาคาร	1	 
โดยมี	 นายนิทัศน์	 ภู่วัฒนกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ 
ดังกล่าว	 ถึงความสำคัญที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 
เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำที่นับวันจะทวีปัญหารุนแรงขึ้น	 ทั้งในเรื่องน้ำท่วม	 น้ำแล้ง	 และน้ำเสีย 
เพื่อให้การร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมจึงได้มีการชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายน้ำให้ 
ประชาชนทราบ	รวมทัง้รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัการรา่งพระราชบญัญตัิ 
ทรัพยากรน้ำ	 นำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำที่สมบูรณ์	 ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน	 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ	นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เข้าร่วมการประชุมประมาณ	150	ท่าน

	 สำหรบัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั	รา่งพระราชบญัญตั ิ
ทรพัยากรนำ้	พ.ศ.	...	เปน็การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทีก่รมทรพัยากรนำ้ไดร้ว่มกบัคณะนติศิาสตร์	 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์จดัทำโครงการศกึษาทบทวนและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่จดัทำรา่ง 
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พระราชบญัญตัทิรพัยากรนำ้	พ.ศ.	...	เพือ่ใหร้า่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรนำ้	พ.ศ.	...	ซึง่เปน็กฎหมายทีส่ำคญั 
ของแผ่นดินได้มีหลักการและเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน	 รวมทั้ง	 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 
ตั้งแต่เริ่มต้น	 อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการยอมรับ 
ให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน	 โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	 พ.ศ.	 ...	 อีกจำนวน	 4	 ครั้ง	 ได้แก่	 พื้นที่ภาคเหนือ	 ในจังหวัดเชียงราย	 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดขอนแก่น	 พื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง	 และพื้นที่ภาคใต้ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำ	เน้นการบริหารจัดการลุ่มน้ำหลักของประเทศ

	 เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2556	เวลา	10.00	น.	นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	พรอ้มนายอดุม	ไกรวตันสุรณ	์เลขานกุารรฐัมนตร	ีเดนิทางมาตรวจเยีย่ม 
กรมทรพัยากรนำ้	พรอ้มมอบนโยบายแกค่ณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่หด้ำเนนิการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อสนอง 
พระราชดำรัส	“น้ำ	คือ	ชีวิต”	พร้อมเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางระบบแจ้งเตือนและป้องกัน 
ภยัพบิตัใิหป้ระชาชนทราบลว่งหนา้	รวมทัง้ใหม้กีารสรา้งระบบการทำงานอยา่งใกลช้ดิกบัภาคประชาสงัคม 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติและนานาชาติ	 โดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการให้มากที่สุด

	 นโยบายหลักของการทำงานด้วยความรวดเร็ว	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 บริหารงบประมาณอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยเฉพาะส่งเสริม 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเตอืนภยัเพือ่ปอ้งกนัภยัพบิตัดิว้ยการตดิตัง้เครือ่งเตอืนภยันำ้ทว่มดนิถลม่	 
(Early	Warning	System)	ขยายเพิ่มขึ้นให้มากกว่า	600	จุดในปัจจุบันทั่วประเทศ	รวมทั้งระบบโทรมาตร	 
ที่จะจัดส่งข้อมูลด้านน้ำเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว	 สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง	War	 room	 
เพื่อบริหารข้อมูลของกระทรวงฯ	 ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	 โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำได้จัดตั้ง 
ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว	 อาทิ	 ในส่วนกลางได้ 
จัดตั้งศูนย์อำนวยการที่ศูนย์เมขลา	ชั้น	11	ณ	อาคารกรมทรัพยากรน้ำ	

	 นอกจากนีน้ายนทิศัน	์ภูว่ฒันกลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	ไดน้ำเสนอโครงการหนึง่ตำบล	หนึง่ลา้น- 
ลูกบาศก์เมตร	 โดยจะเน้นให้แต่ละตำบลของประเทศไทยมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างน้อย 
หนึ่งล้านลูกบาศก์เมตร	ด้วยการขุดสระ	ขุดลอกหนองน้ำลำคลอง	เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน	โดยสรรหาพื้นที่ 
กักเก็บน้ำและส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ 
อุปโภคบริโภคเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วม
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อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะ	ดูงาน	ณ	ทะเลสาบบิวะ	ประเทศญี่ปุ่น

	 อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้และคณะ	ไดร้บัเชญิจากคณะกรรมการนานาชาตวิา่ดว้ยการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ทะเลสาบ	(International	Lake	Environment	Committee	:	ILEC)	เมื่อวันที	่10	-12	สิงหาคม	2556	 
ไปปรึกษาหาหรือและดูงาน	 ณ	 ทะเลสาบบิวะ	 :	 (Biwa)	 เมือง	 Otsu	 ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วม	 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ระบบนิเวศ	 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 การใช้น้ำในทะเลสาบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบทะเลสาบ	 
ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดูงานในครั้งนี้ได้เกิดการร่วมมือกันในการบริหาร 
จดัการนำ้	การปอ้งกนันำ้ทว่ม	โดยฝา่ยไทยจะจดัหาทนุใหน้กัวชิาการจากกรมทรพัยากรนำ้ไปฝกึอบรมและ 
ดูงานในลำดับแรกก่อนพัฒนาเป็นความร่วมมือในระยะยาวต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปล่อยคาราวาน
เพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ประชาชนทั่วประเทศ

	 เมือ่วนัศกุรท์ี	่30	สงิหาคม	2556	เวลา	14.00	น.	นายวเิชษฐ	์เกษมทองศร	ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานในการปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ 
ประชาชนทัว่ประเทศ	ณ	กรมทรพัยากรนำ้	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เพือ่แสดงศกัยภาพ 
ของกรมทรพัยากรนำ้ทีม่กีารเตรยีมพรอ้มทัง้ดา้นเครือ่งมอืและบคุลากรเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีป่ระสบกบั 
ภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างทันท่วงที	 ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ำได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ	และเป็นพลังผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

	 กรมทรพัยากรนำ้เปน็หนว่ยงานทีม่ภีารกจิในการวางนโยบายการบรหิารจดัการนำ้ในระดบัประเทศ	 
ถือเปน็องคก์รหลกัในดา้นทรพัยากรนำ้ของแผน่ดนิ	โดยมีเปา้หมายการใหบ้รกิาร	คือ	ทรพัยากรนำ้ของประเทศ 
จะมกีารบรหิารจดัการเปน็ลุม่นำ้	เพือ่ใหม้นีำ้ทีม่คีณุภาพทีเ่หมาะสมสำหรบัการอปุโภคบรโิภค	และการผลติ 
อย่างเพียงพอ	 รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 
การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม130

	 นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำได้ริเริ่มโครงการแหล่งน้ำ	 “1	 ตำบล	 1	 แหล่งน้ำ”	 เพื่อเป็นแหล่งน้ำ 
ต้นทุนในการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	 ตลอดจนเสริมด้านการเกษตรซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อน 
เรื่องน้ำในช่วงฤดูแล้งในหลายพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ	 ถือเป็นเรื่องสำคัญที่น่าสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนใน 
พื้นที่ต่างๆ	สามารถมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

	 ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยเมื่อป	ี 2554	ซึ่งมีพื้นที่ต่างๆ	กว่า	 60	 จังหวัด 
ได้รับความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนจำนวนมาก	 รวมทั้งใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบกับอุทกภัย	 ทำให้หลายคนต้องไร้ที่อยู่ที่อาศัยโดยเฉพาะน้ำเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน	 เกิดความขาดแคลนมาก	 เนื่องจากแหล่งน้ำต่างๆ	 
ถูกน้ำท่วม	 จนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	 ไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค	 กรมทรัพยากรน้ำได้เข้า 
ชว่ยเหลอืประชาชนทีเ่ดอืดรอ้นจากเหตกุารณน์ำ้ทว่มหลายดา้น	ทัง้การนำชดุประปาสนามเพือ่ผลตินำ้ประปา 
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 การระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมด้วยการระดมเครื่องสูบน้ำและหน่วยงานต่างๆ	 
เข้าช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 คือ	 กรมทรัพยากรน้ำไม่มีเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกที่สามารถใช้ 
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้เพียงพอ	 ดังนั้น	 จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่เพื่อ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	โดยมกีารจดัซือ้เครือ่งสบูนำ้ขนาดตา่งๆ	ทัง้	12	นิว้	26	นิว้	และขนาด	30	นิว้	 
เพื่อประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	1	–	10	จัดซื้อรถบรรทุก	6	ล้อพร้อมเครนสลิง	จำนวน	14	คัน	ทั้งนี้	 
กรมทรัพยากรน้ำ	ได้มีการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ำแก่เจ้าหน้าที่จำนวน	40	คน	 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติจากน้ำ	 
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง	 กรมทรัพยากรน้ำพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันท่วงที	 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดผลดีในอนาคต	 สามารถช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชน 
เกี่ยวกับภัยพิบัติด้านน้ำได้อย่างทันท่วงที
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การจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา	แม่น้ำ	คูคลอง	แห่งชาติปี	2556

	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2556	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
(นายวิเชษฐ	์เกษมทองศร)ี	เปน็ประธานโครงการ	“ภมูริกัษ	์พทิกัษน์ำ้”	เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์ 
พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในโอกาส	พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	81	พรรษา	12	สงิหาคม	2556	 
วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ	 ค	ู คลอง	 แห่งชาต	ิ ประจำปี	 2556	ณ	 รอยัล	พารากอน	 ฮอลล	์ ศูนย์การค้า 
สยามพารากอนกรุงเทพฯ	 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู	 คลอง	 แห่งชาติ	 
การประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ	 “รวมใจภักดิ์อนุรักษ์	 แม่น้ำ	 คูคลอง”	และการเดินรณรงค์เพื่อสร้าง 
จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ	 คู	 คลอง	 เป็นต้น	 โดยมีท่านผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก	 ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงาน
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม132

	 โดยมี	 นายชัยพร	 ศิริพรไพบูลย์	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซึ่งการประชุม 
ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการหารือเรื่องประเด็นความมั่นคงด้านน้ำอาเซียนและอนาคตสำหรับการดำเนิน 
ข้อผูกพันหลักและข้อผูกพันระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากปฏิญญาเชียงใหม่	 และร่างข้อมติประชุมประจำปี 
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชีย	–	แปซิฟิก	ในบริบทของอาเซียนต่อไป

งานแถลงข่าวพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 

	 เมือ่วนัที	่19	ตลุาคม	2555	กรมทรพัยากร- 
ธรณีจัดแถลงข่าวพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ	 ตำบลคลองห้า	 อำเภอ 
คลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ีณ	หอ้งโถงชัน้	1	อาคาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมโครงการประชุมระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ
มุ่งสร้างความตระหนักของเยาวชนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(The ASEAN Water Dialogue Conference 2013 ; AWDC 2013)

	 วันที่	25	–	27	กันยายน	2556	ณ	โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน	กรุงเทพฯ	นายสุรพล	ปัตตานี	 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมระหว่างประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งสร้างความตระหนักของเยาวชนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (The	 ASEAN	 
Water	Dialogue	Conference	2013	;	AWDC	2013)
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เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

	 เมือ่วนัที	่26	ตลุาคม	2555	เวลา	15.00	น.	พระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 
เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ	์อคัรราชกมุาร	ีเสดจ็ฯ	แทนพระองคไ์ปยงั 
สำนกังานทรพัยากรธรณ	ีเขต	3	กรมทรพัยากรธรณ	ีอำเภอคลองหลวง	 
จังหวัดปทุมธานี	 ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา 
เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ	

แถลงข่าว “กรณีแผ่นดินไหวในพม่า 6.8 ริกเตอร์”

	 เมื่อวันที	่13	พฤศจิกายน	2555	ที่ผ่านมา	 
นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธาน 
แถลงข่าว	“กรณีแผ่นดินไหวในพม่า	6.8	ริกเตอร์”  
ณ	 ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์	 ตรีเดช	 ชั้น	 2	 อาคาร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยม ี
คณะผูบ้รหิารของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้ม	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจเขา้รว่ม 
รบัฟงัการแถลงขา่วและการบรรยาย	เรือ่ง	“แผน่ดนิไหว 
ในพม่าและความพร้อมของหน่วยงานไทย”
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การศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม

	 เมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2555	คณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีก่รมทรพัยากรธรณ	ีเดนิทางไปยงัพืน้ที ่
ดนิเคม็	ณ	บา้นภเูงนิ	ตำบลไฮหยอ่ง	อำเภอพงัโคน	จงัหวดัสกลนคร	เพือ่ศกึษาดงูานในโครงการพฒันาพืน้ที่ 

ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมี 
นายภัทรพงษ์	 ภูสมปอง	 ปลัดเทศบาลตำบล 
ไฮหย่อง	 ให้การต้อนรับ	 โอกาสนี้	 นายปราณีต	 
ร้อยบาง	 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 นายทศพร	 
นชุอนงค	์รองอธบิดกีรมทรพัยากรธรณ	ีพรอ้มด้วย 
คณะผูบ้รหิารกรมทรพัยากรธรณี	รว่มกนัเกีย่วขา้ว 
ในแปลงสาธิตการทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็มและ 
ถ่ายภาพร่วมกับประชาชนในพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว”

	 เมื่ อวันที่ 	 19	 พฤศจิกายน	 2555	 
กรมทรัพยากรธรณี 	 โดยสำนักธรณีวิทยา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การสำรวจ 
จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว”	 ภายใต้โครงการ 
เร่งจัดทำแนวเขตการใช้ทรัพยากรธรณี	 ประจำปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	2556	โดยม	ีนายทศพร	นุชอนงค	์ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 ให้เกียรติเป็น 
ประธานในพิธีเปิดงาน	 ณ	 โรงแรมเดอะทวิน	 
ทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว

	 เนื่องในวาระครบรอบ	10	ปี	แห่งความ 
ร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร 
ธรณีไทย-ลาว	กรมทรพัยากรธรณ	ีกรมธรณศีาสตร ์
และแรธ่าต	ุสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการธรณีวิทยา 
และทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	 ครั้ งที่ 	 2	 ณ	 
นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว	 เมื่อวันที	่17-21	 
มกราคม	2556	ที่ผ่านมา	

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

	 กรมทรพัยากรธรณ	ีจดักจิกรรมสือ่มวลชน 
สญัจร	“แหลง่อนุรกัษธ์รรมชาติทางธรณวีทิยาและ 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์”	 เส้นทางอุบลราชธานี	 –	 
ผาชัน	–	สามพันโบก	–	ขอนแก่น	ในระหว่างวันที	่ 
30	มกราคม	-	1	กุมภาพันธ์	2556	โดยมีผู้บริหาร 
กรมทรัพยากรธรณี	 นำทีมโดย	 นายปราณีต	 
ร้อยบาง	 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 พร้อม 
คณะผู้บริหารและสื่อมวลชน	 จำนวน	 30	 ราย	 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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เสวนา เรื่อง “แผ่นดินไหว ความเสี่ยงและวิกฤติในอนาคต”

	 นายเลิศสิน	 รักษาสกุลวงศ์	 ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา 
สิ่งแวดล้อม	 ร่วมเสวนา	 เรื่อง	 “แผ่นดินไหว	 ความเสี่ยงและวิกฤติ 
ในอนาคต”	 ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “นักประชาสัมพันธ์ 
เตรยีมพรอ้มกอ่นภาวะวกิฤต”ิ	จดัโดยกรมประชาสัมพนัธ	์ณ	โรงแรม 
สามพรานริเวอร์ไซต	์จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที	่8	กุมภาพันธ	์2556	 
ที่ผ่านมา

ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

	 เมื่อวันที่ 	 11-13	 กุมภาพันธ์	 2556	 
ดร.พิทยา	 พุกกะมาน	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี	 
เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์	 
ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า	 จังหวัดสตูล	 
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งอนุรักษ์ธรณี- 
วิทยาบริเวณถ้ำเลสเตโกดอน	ซึ่งเป็นถ้ำที่มีธารน้ำ 
ใต้ดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Museum Family

	 เมือ่วนัที	่22	กมุภาพนัธ	์2556	กรมทรพัยากรธรณ	ีโดยนายทศพร	นชุอนงค	์รองอธบิดกีรมทรพัยากรธรณ	ี 
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม	 
ณ	สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต	ิในโครงการ	Museum	Family	เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืแลกเปลีย่น 

เรยีนรูใ้นทกุรปูแบบอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ดา้นบคุลากร	 
องค์ความรู้ด้านวิชาการ	 พื้นที่ในการจัดกิจกรรม	 
ฯลฯ	 ทั้งนี้	 พิพิธภัณฑ์สิรินธร	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์นำร่องในการจัดแสดง 
นิทรรศการ	ณ	มิวเซียมสยาม	ในช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกรกฎาคม	2556	ใน	Theme	“Kalasin’	 
Dino	on	Tour”

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่ชุมชน ครั้งที่ 9”

	 กรมทรัพยากรธรณี	 โดยสำนักคุ้มครอง 
ซากดึกดำบรรพ์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
“โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	 พ.ศ.	 2551	 แก่ชุมชน	 
ครั้งที	่9”	ขึ้น	ระหว่างวันที	่19-21	มีนาคม	2556	 
ณ	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
หนว่ยงานตา่งๆ	ตลอดจนประชาชนทัว่ไปมคีวามรู ้
ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองซาก 
ดึกดำบรรพ์	 พ.ศ.	 2551	 และนำไปถือปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง
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บรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลสมัยใหม่
เพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีพิบัติภัย

	 นายพิทักษ์	 รัตนจารุรักษ์	 รองอธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณี	 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก 
มหาวิทยาลัยโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	 ผู้เชี่ยวชาญ 
จากเยอรมน	ีเจา้หนา้ที	่CCOP	และกรมทรพัยากร 
ธรณี	 ถ่ายภาพร่วมกัน	 ณ	 กรมทรัพยากรธรณี	 
ในการบรรยายพิเศษเรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะไกลสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการด้าน 
ธรณีพิบัติภัย	 โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	 
เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2556	ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 60

	 ดร.พทิยา	พกุกะมาน	ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	พรอ้มดว้ย 
นายสุทธินันท์	บุญมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน	ีนายปราณีต	ร้อยบาง	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 
ผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำ	CCOP	Dr.	 R.	 Sukhyar	ประธานกรรมการบริหาร	Dr.	He	Qingcheng	 
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	 CCOP	 และผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกและประเทศ 

ทีใ่หค้วามรว่มมอื	ถา่ยภาพรว่มกนั	ณ	โรงแรมสนุยี	์ 
แกรนด์	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	 จังหวัด 
อุบลราชธานี	 ในการประชุมคณะกรรมการ 
ประสานงานเกีย่วกบัการสำรวจทรพัยากรธรณใีน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้	 
(Coordinating	Committee	 for	Geoscience	 
Programmes	in	East	and	Southeast	Asia	:	 
CCOP)	ครั้งที่	60	เมื่อวันที	่26	มีนาคม	2556	

แผนซักซ้อมจำลองแผ่นดินไหว

	 เมื่อวันอังคารที	่23	เมษายน	2556	กรมทรัพยากรธรณี	ได้จัดแผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ ์
แผ่นดินไหว	ณ	 กรมทรัพยากรธรณี	 ถนนพระราม	 6	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 นายปราณีต 
ร้อยบาง	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 เป็นประธานในงานรูปแบบการจำลองสถานการณ์ครั้งนี	้ประกอบด้วย	 
การบรรยายในหัวข้อ	 “การรับมือภัยแผ่นดินไหว”	 รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	 ซึ่งจำลอง 
สถานการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด	 7.1	 ริกเตอร์ 	 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่า	 ห่างจาก 
กรุงเทพมหานคร	300	กิโลเมตร	ผ่านระบบ	SMS	และเสียงตามสาย	
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นักธรณีวิทยาไทย - มาเลเซีย ร่วมสำรวจตรวจสอบธรณีวิทยา

	 เมื่อวันที่	 20	 -	 25	 พฤษภาคม	 2556	 ที่ผ่านมาคณะสำรวจผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี	 
เขา้ตรวจสอบลำดบัชัน้หนิ	ลกัษณะชัน้หนิและอายหุนิของหมวดหนิกบูงัปาซู	ในพืน้ทีส่ำรวจรว่มฝัง่มาเลเซยี	 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซียจำนวน	10	ราย	ตามโครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน 
มาเลเซีย-ไทย	 เพื่อเทียบสัมพันธ์ทางด้านธรณีวิทยาของทั้งสองประเทศ	 รวม	 3	 พื้นที่	 ประกอบด้วยพื้นที่ 

รฐัปะลสิ	รฐัเคดะห	์และรฐัเปรกั	ประเทศมาเลเซยี	 
ผลการสำรวจพบว่าลักษณะชั้นหินดังกล่าว	 
สามารถเทียบสัมพันธ์ทางธรณีวิทยากับหมวด 
หินยะหาของประเทศไทยได้	 นอกจากนี้ยังพบ 
หลักฐานซากเรดิโอลาเรียและซากดึกดำบรรพ์ 
อืน่ๆ	ทีส่ามารถกำหนดอายหุนิทีแ่นน่อน	ซึง่แสดงถงึ 
ความหลากหลายทางชวีภาพโบราณในหนว่ยหนินี	้ 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันถึงการศึกษาวิจัย 
ขั้นรายละเอียดต่อไป	

การให้สัมภาษณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

	 เมือ่วนัที	่13	มถินุายน	2556	นายปราณตี	รอ้ยบาง	อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ	ีใหส้มัภาษณส์ดในรายการ	 
“ถอดสลกัข่าว”	ในประเดน็	“ระวงัภยันำ้ปา่	ดนิถลม่”	ทางสถานโีทรทศันแ์หง่ประเทศไทยชอ่ง	11	(สทท.11)	 
เวลา	21.00	-	21.30	น.	ย้ำอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมรับมือ 
	 นายปราณตี	รอ้ยบาง	อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ	ีใหส้มัภาษณผ์ูส้ือ่ขา่ว	สทท.11	เกีย่วกบัการเฝา้ระวงั 
แจง้เตอืนธรณพีบิตัภิยัดนิถลม่ในพืน้ทีภ่าคใตฝ้ัง่อนัดามนั	ณ	ศนูยป์ฏบิตักิารธรณพีบิตัภิยั	กรมทรพัยากรธรณ	ี 
เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2556

แฟนพันธุ์แท้ 2013

	 นายปราณีต	 ร้อยบาง	 อธิบดีกรม 
ทรัพยากรธรณี	 มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศใน 
รายการ	“แฟนพนัธุแ์ท	้2013”	ตอน	สตัวด์กึดำบรรพ	์ 
ณ	 สตูดิโอ	 Work	 Point	 Entertainment	 
ซึ่งได้ออกอากาศในวันศุกร์ที่	 9	 สิงหาคม	 2556	 
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5	 ตั้งแต่เวลา	 
22.30	น.	เป็นต้นไป

วันที่	13	มิถุนายน	2556	 วันที่	5	กรกฎาคม	2556
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เปิดตัวไดโนเสาร์ตัวใหม่

	 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตเิฉลมิพระเกยีรต	ิ 
จังหวัดปทุมธานี	 เปิดตัวไดโนเสาร์ตัวใหม่ให้นำไข่ 
มาแลกไดโนเสาร์ตัวจริง	 และมอบบัตรเครือข่าย 
ทรพัยากรธรณ	ีใหก้บัสดุยอดแฟนพนัธ์แุทไ้ดโนเสาร	์ 
ณ	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	 
จังหวัดปทุมธานี	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2556

ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย - มาเลเซีย

	 นายปราณตี	รอ้ยบาง	อธบิดีกรมทรพัยากรธรณ	ีนายทศพร	นุชอนงค	์รองอธิบดีกรมทรพัยากรธรณ	ี 
พรอ้มคณะ	เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการรว่มสำรวจธรณวีทิยาบรเิวณชายแดนมาเลเซยี	-	ไทย	ครัง้ที	่10	 
(The	 10th	Malaysia	 -	 Thailand	 Border	 Joint	 Geological	 Survey	 Committee	 Meeting)	 
ณ	 เมืองบัตเตอร์เวิร์ท	 รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย	จัดขึ้นในระหว่างวันที	่ 9	 -	13	กันยายน	2556	 โดยฝ่าย 
มาเลเซียนำคณะโดย	 Dato’	 Yunus	 Abdul	 Razak	 อธิบดีกรมแร่และธรณีวิทยา	 ประเทศมาเลเซีย	 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ	 ทั้ง	 2	 หน่วยงาน	 ได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ 
ชายแดนมาเลเซีย	 -	 ไทย	 (The	Malaysia-Thailand	 Border	 Joint	 Geological	 Survey	Working	 
Group	 Meeting)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่าน	 และ 
พจิารณาแผนงานทีจ่ะดำเนนิการรว่มกนัตอ่ไป	ทัง้นีภ้ายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุคณะกรรมการรว่มสำรวจฯ	 
ฝ่ายมาเลเซีย	 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง	 Capacity	 Building	 on	 Geoheritage	 Assessment	 
and	Management	 ขึ้นในระหว่างวันที่	 13	 -	 17	 กันยายน	 2556	ณ	 เกาะลังกาวี	 ประเทศมาเลเซีย	 
โดยมีนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณ	ีเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น	12	คน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย - พม่า

	 นายปราณตี	รอ้ยบาง	อธิบดีกรมทรพัยากรธรณ	ีนายทศพร	นุชอนงค	์รองอธิบดีกรมทรพัยากรธรณ	ี 
พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย	 -	 พม่า	 
ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี	 และกรมสำรวจธรณีและทรัพยากรแร่	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 
ณ	 กรุงเนปิดอร์	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสานหารือแนวทาง 
ความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีกับพม่า	 เมื่อวันที่	 3	 -	 6	 กันยายน	 2556	 ได้เข้าเยี่ยม 
คารวะ	 ท่านพิษณุ	 สุวรรณะชฏ	 เอกอัครราชทูตไทย	 ประจำกรุงย่างกุ้ง	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
เพื่อรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับพม่าด้วย
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แหล่งเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์พื้นที่จังหวัดสตูล

	 เมือ่วนัที	่18	-	20	กนัยายน	2556	ทีผ่า่นมา	กรมทรพัยากรธรณ	ีจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	:	แนวทาง 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการธรณีวิทยาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลธรณีวิทยาระหว่าง 
บุคลากรกรมทรัพยากรธรณีและเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล	 เยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ	์ อาทิ	 พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ 
ทุง่หวา้	แหลง่ซากดกึดำบรรพห์นิสาหรา่ย	(stromatolite)	พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา	โรงเรยีนกำแพงวทิยา	 
และร่วมสำรวจซากดกึดำบรรพ	์ณ	ถำ้เลสโตโกดอน	โดยมี	นายทศพร	นชุอนงค	์รองอธิบดกีรมทรพัยากรธรณ	ี 
เป็นหัวหน้าคณะร่วมเดินทาง

วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2556 : THINK• EAT• SAVE 
หรือ กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ในฐานะหนว่ยงานหลกัในการจดังาน	จงึไดต้ัง้ประเดน็ 
รณรงคใ์นภาษาไทยวา่	“กนิ	อยู	่รูค้ดิ	เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม”	เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการรกัษา 
สิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของ	 UNEP	 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก	 
ประจำป	ี2556	จัดขึ้นในวันพุธที่	5	มิถุนายน	2556	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล	์ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 
กรุงเทพมหานคร	 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาใน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก	 
ประจำปี	 2556	 พร้อมประทานรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ 
เรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ประจำปี	 2556	 
รวมทั้งสิ้นจำนวน	1,522	คน
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วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2555 : ร่วมทำเมืองไทย ให้เขียวสดใส ถวายพ่อหลวง

	 พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย	 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
หมูบ่า้นแหง่ชาติ	ประจำป	ี2555	โดยนายปรชีา	เรง่สมบรูณส์ขุ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานในพิธีพร้อมถวายราชสดุด	ี และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	และคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย	ทสม.	และ 
เครอืขา่ย	ทสม.	76	จงัหวดัทัว่ประเทศ	เพือ่แสดงความจงรกัภกัด	ีและรวมพลงัในการทำงาน	เพือ่เปน็คนไทย 
หัวใจสีเขียว	 เป็นพลังของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันที่	 5	 ธันวาคม	 และ 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย	 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ	 
วนัที	่4	ธนัวาคม	และรว่มกนัดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	สนองพระมหากรณุาธคิณุตอ่ไป	 
โดยมผีู้ทีส่นใจเขา้รว่มงานวนัสิ่งแวดลอ้มไทย	และวันอาสาสมคัรพิทกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
หมู่บ้านแห่งชาต	ิประจำปี	2555	รวมทั้งสิ้นจำนวน	2,151	คน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง “เมืองสวย น้ำใส 

ไร้มลพิษ เพียงกินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้มในเมอืง	“เมอืงสวย	นำ้ใส	ไรม้ลพษิ	 
เพียงกิน	อยู่	รู้คิด	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	โดยมี 
หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาชนทัว่ไป	 
เข้าร่วมงาน	จำนวน	2,500	คน
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โครงการรณรงค์ ป้องกัน ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน

	 จากสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างจิตสำนึกส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศ	 ได้ดำเนินโครงการรณรงค์	 ป้องกัน	 และลดการเผาในที่โล่ง	 
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างให้ประชาชน 
มีความตระหนัก	 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการเผาในที่โล่ง	 ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษ 
หมอกควัน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพอนามัยโดยรวมของ 
ประชาชน

	 การแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ	 ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย 
เป็นสำคัญ	 ทั้งในการดำเนินการระยะสั้น	 ระยะกลาง	 ระยะยาว	 การสนับสนุน 
ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ชิดป่าให้เกิดปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าให้มี  
จำนวนมากขึน้	ทัง้นีเ้พราะการสรา้งแรงจงูใจใหช้มุชนทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการ 
ไฟป่ามีความสำคัญมากกว่าการใช้	การสั่งการ	หรือมาตรการในการลงโทษ	การสร้าง 
แรงจูงใจโดยชุมชน	 การสนับสนุนแรงจูงใจจากสังคม	 เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ 
ควบคู่กันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการขยายผล
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โครงการเวทีเสวนาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 
(The 4th Thailand Environmental Education Forum) 

หัวข้อ “เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง”

	 วันที่	 22	 เมษายน	 2556	 ได้รับเกียรติจาก	 นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มาเป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาระดับชาติ	 ครั้งที่	 4	 จำนวนกว่า	 250	 คน	 ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ	 เช่น	 ครู	 อาจารย์ 
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ	 องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร 
ชุมชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	 ภาคธุรกิจเอกชน	หน่วยงานภาครัฐ	 และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับงาน 
สิ่งแวดล้อมศึกษา	ฯลฯ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

	 ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน	ทสม.	แห่งชาติ	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	1,000	คน	 
ประกอบดว้ย	คณะกรรมการเครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น	(ทสม.)	 
จังหวัดละ	10	คน	/76	จังหวัด	และคณะนักปั่นจักรยานจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง	ได้แก่	จังหวัดฉะเชิงเทรา	 
จังหวัดนนทบุรี	 และจังหวัดสมุทรปราการ	 รวมทั้งสิ้นจำนวน	 120	 คัน	 โดยมี	 นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องใน 
วนัสิง่แวดลอ้มไทย	และวนั	ทสม.	แหง่ชาต	ิประจำป	ี2555	ภายใตแ้นวคดิ	เมอืงสวย	นำ้ใส	ไรม้ลพษิ	เพยีงกนิ	อยู	่ 
รู้คิด	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที	่4	ธันวาคม	2555	ณ	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร	์อิมแพค	เมืองทองธานี
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21…สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 8 ระดับประเทศ

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	“LA	21	สู่ท้องถิ่นไทย 
น่าอยู่อย่างยั่งยืน	ครั้งที่	8	ระดับประเทศ”	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	1,600	คน	ได้แก	่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 ภาคีเครือข่ายพหุภาคี	 หน่วยงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม	และภาคีร่วม	 รวมถึงวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนในพื้นที	่ โดยม	ีนายวิเชษฐ์	 เกษมทองศร	ี 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานในการเปดิการประชมุ	และมอบโล ่
เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 “ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น”	 และนายจตุพร	 
บุรุษพัฒน์	 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 
ระหว่างวันที่	13-15	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร	์ซิตี้	จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

	 นายโชติ	ตราชู	ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	พรอ้มดว้ย	นายประยทุธ	 
หลอ่สวุรรณศริ	ิรองอธบิดกีรมปา่ไม	้นางเปรมพมิล	 
พิมพ์พันธุ์	 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้	 นายฐิติพันธ์	 
จูจันทร์	 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ 
และกจิการพเิศษ	นายนทิรรศ	เวชวนิจิ	ผูอ้ำนวยการ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 3	 สาขาแพร่	 
ขา้ราชการ	และเจา้หนา้ที่	เฝา้ฯ	รบัเสดจ็	เมือ่วนัที่	 
1	มีนาคม	2556

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

	 นายโชต	ิตราช	ูปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานเปดิงานวนัรกัตน้ไม ้
ประจำปีของชาติ	ประจำปี	2555	พร้อมด้วยนายบุญชอบ	สุทธมนัสวงษ	์อธิบดีกรมป่าไม้	นายชลธิศ	สุรัสวด	ี 

นายประยทุธ	หล่อสวุรรณศริ	ิรองอธบิดกีรมปา่ไม	้ 
และผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมในพิธี	 เพื่อเป็น 
การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ภายในงานจัด 
กจิกรรมบำรงุรกัษาตน้ไม	้พรวนดนิใสปุ่ย๋	พรอ้มทัง้ 
แจกกลา้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มงาน	เมือ่วนัที	่21	ตลุาคม	 
2555	ณ	สวนศรีนครเขื่อนขันธ	์ตำบลบางกะเจ้า	 
อำเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ
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ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา กล้ายิ้ม

	 นายชลธิศ	สุรัสวดี	รองอธิบดีกรมป่าไม	้ เป็นประธานร่วมกับ	นายประจวบ	อุชชิน	รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี	 โฮลดิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 ปิดโครงการ	 “ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา 

กล้ายิ้ม”	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา 
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 
2554	 โดยโครงการดังกล่าว	 ได้น้อมนำแนว 
พระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ	 เมื่อวันที่	 
29	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย	 
ตำบลหินกอง	อำเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

	 กรมป่าไม้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร	 
นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตาม	ผลการดำเนิน- 
งานตามโครงการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน	 
การทำฝายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 จังหวัดเลย	 
โดยมี	นายบุญชอบ	สทุธมนสัวงษ	์อธบิดกีรมปา่ไม	้ 
ลงพื้นที่และให้ข้อมูลการดำเนินงาน	ก่อสร้างฝาย	 
ณ	ตำบลโปง่	อำเภอดา่นซา้ย	จงัหวดัเลย	เมือ่วนัที	่ 
14	ธันวาคม	2555

สื่อมวลชนสัญจร

กรมป่าไม้จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2556

	 กรมป่าไม้จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้	 ของชาติ	 ประจำปี	 2556	 ด้วยการวาง	 
3	 ยุทธศาสตร์	 ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน	พร้อมเปิดสายด่วน	Green	Call	 
1310	 กด	 3	 ให้ประชาชนแจ้งข่าวการบุกรุก 
ปา่ไม	้เมือ่วนัที	่14	มกราคม	2556	โดยม	ีนายปรชีา	 
เรง่สมบรูณส์ขุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานเปดิงานวนั 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาต	ิประจำปี	2556

การออกกฎกระทรวง คุมเข้มเลื่อยโซ่ยนต์

	 นายบญุชอบ	สทุธมนัสวงษ	์อธิบดีกรมปา่ไม	้กล่าววา่ในการแกไ้ข 
ปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเลื่อยโซ่ยนต์ในครั้งนี้เป็นไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการให้กรมป่าไม้ 
ดำเนนิการปรบัปรงุ	แกไ้ขกฎกระทรวงเดมิซึง่ประกาศบงัคบัใชม้าตัง้แตป่	ี 
พ.ศ.	2551	และทางกรมป่าไมไ้ดด้ำเนนิการแลว้เสรจ็และไดส้ง่กฎกระทรวง 
ดงักลา่วไปให้สำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรลีงประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 
เล่ม	129	ตอนที	่127	ก.	ลงวันที	่28	ธันวาคม	2555	เพื่อบังคับใช้ตาม 
กฎหมายแล้ว	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่28	ธันวาคม	2555	ที่ผ่านมา
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กรมป่าไม้จับมือไฟฟ้าราชบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนขยายผลแนวคิด 
“คนอยู่ร่วมกับป่า” เพื่อป่าไม้ที่ยั่งยืน

	 กรมปา่ไม	้รว่มกบับรษิทั	ผลิตไฟฟา้ราชบรุ-ี 
โฮลดิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 เปิดศูนย์การเรียนรู้ป่า 
ชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	เนือ่งใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ	 
28	กรกฎาคม	2555	ภายใตโ้ครงการ	“คนรกัษป์า่	 
ป่ารกัชมุชน”	หวงัขยายแนวคดิ	“คนอยูร่ว่มกบัปา่”  
สูช่มุชนและเยาวชนเพือ่การดแูลปกปอ้งทรพัยากร 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน	 	

การประชุมป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า

	 นายบุญชอบ	 สุทธมนัสวงษ์	 อธิบดีกรมป่าไม้	 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม	้ เข้าร่วมการประชุม	 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 	 9	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 โดยมี 
นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
พร้อมด้วยนายจารุพงศ์	 เรืองสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 และนายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	รว่มเปน็ประธานการประชมุหวัหนา้สว่นราชการ 

และผูว้า่ราชการจงัหวดัทัง้	9	จงัหวดั	เพือ่บรูณาการ 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพร้อมกำชับให้ 
นำมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสงัคม 
คุมเข้มห้ามประชาชนจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชน	 
พื้นที่เกษตรกรรม	 และพื้นที่ป่าไม้โดยเด็ดขาด 
เมื่อวันที่	 19	 มกราคม	 2556	 ณ	 หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 ศูนย์ราชการ 
จังหวัดเชียงใหม่

กรมป่าไม้จัดระเบียบกฎหมายค้าไม้ต่างประเทศเตรียมรับมือ  
EU FLEGT กับสหภาพยุโรป

	 นายเริงชัย	ประยูรเวช	รองอธิบดีกรมป่าไม้	 เปิดเผยว่า	สหภาพยุโรป	(European	Union	:	EU)	 
เตรียมจะบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ	EU	Timber	Regulation	(EUTR)	ตามการบงัคบัใชก้ฎหมายปา่ไม	้ธรรมาภบิาล	 
และการค้า	 (Forest	 Law	 Enforcement	 
Governance	 and	 Trade	 :	 FLEGT)	 ในวันที่	 
3	 มีนาคม	 2556	 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ 
ค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในสหภาพยุโรป	ให้มีหน้าที ่
ตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัไมแ้ละผลติภณัฑ ์
จากไม้เพื่อป้องกันการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย
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กรมป่าไม้ บริการเมล็ดไม้พันธุ์ดีส่งเสริมอาชีพสวนป่า/ลดโลกร้อน

	 กรมป่าไม้จัดหาเมล็ดไม้สายพันธุ์ดีไว้บริการให้แก่ผู้สนใจ	 ทั้งจำหน่ายและแจกฟรีเพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนทั่วไปปลูกเป็นอาชีพ	 ปลูกประดับ	 ให้ร่มเงา	 ทั้งยังช่วยลดมลพิษและลดโลกร้อน	 สำหรับผู้ที่ 
สนใจจะนำเมล็ดพันธุ์ไม้ไปปลูก	 สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานให้บริการของกรมป่าไม้	 ทั้งในส่วนกลาง 
ที่งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า	 กรมป่าไม้	 อาคารกริตสามะพุทธ	ิ ชั้น	 3	 โทร.	 0-2561-4292-3	 ต่อ	 
5429,5430	สำหรบัในตา่งจงัหวดัสามารถตดิตอ่ไดท้ีศ่นูยบ์รกิารทัง้	4	ภาค	คอื	ภาคเหนอืที	่ศนูยว์นวฒันวจิยั 
ภาคเหนือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
 จังหวัดขอนแก่น	 ภาคกลางที่ 	 ศูนย์เมล็ดไม้	 
ภาคกลาง 	 จั งหวั ดสระบุ รี 	 และภาคใต้ที่ 	 
ศูนย์ เ มล็ ดพันธุ์ ไ ม้ ภาค ใต้ 	 จั งหวั ดสงขลา	 
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ 
กรมป่าไม	้http://www.forest.go.th	สำนักวิจัย 
และพัฒนาการป่าไม้	กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย	หัวข้อ	 
การบริการเมล็ดพันธุ์ไม้

โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

	 นายบุญชอบ	 สุทธมนัสวงษ์	 อธิบดี 
กรมป่าไม้	 รับมอบเงินจาก	 H.E.Anil	Wadhwa	 
เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย	จำนวน	 
384,250	บาท	เพือ่สนบัสนนุโครงการปลกูปา่เพือ่ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 (CSR)	 ในพื้นที่ป่าสงวน 
เสื่อมโทรม	ในเขตจังหวัดราชบุร	ีรวมเนื้อที่	66	ไร่	 
เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	พลกิฟืน้ผนืปา่	คนืความสมดลุ 
ให้กับธรรมชาติ	 เมื่อวันที่	 21	 มีนาคม	 2556	 
ณ	หอการค้าอินเดีย-ไทย	กรุงเทพมหานคร

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติ FRA 2015 เปิดเวทีแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ป่าไม้ทั่วโลก

	 เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2556	นายปรีชา	 
เรง่สมบรูณส์ขุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานเปิด 
การประชุมนานาชาติเรื่อง	 Global	 Meeting	 
in	 Preparation	 for	 FRA	 2015	 and	 the	 
Co l l abo r a t i ve 	 Fo re s t 	 Re sou r ce s	 
Questionnaire	 Reporting	 การประเมิน 
ทรัพยากรป่าไม้ของโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน 
ระดับนานาชาติ	 ณ	 โรงแรมเซ็นธารา	 ดวงตะวัน	
จังหวัดเชียงใหม่
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กรมป่าไม้ มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาปลูกสวนป่า

	 กรมป่าไม้	 มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น 
สาขาปลูกสวนป่า	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 
อธิบดีกรมป่าไม้	นายบุญชอบ	สุทธมนัสวงษ	์เพื่อ 
ยกย่องและส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น 
ปรากฏสู่สายตาสาธารณชน	 เป็นตัวอย่างด้าน 
อาชีพปลูกสวนป่าแก่ผู้สนใจทั่วไป

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556 “รวมใจปลูกป่า ร่วมสร้างประเทศไทยสีเขียว”

	 เมือ่วนัที	่24	พฤษภาคม	2556	นายปรชีา	เรง่สมบรูณส์ขุ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 นายชนม์ชื่น	 บุญญานุสาสน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	 และนายบุญชอบ	 สุทธมนัสวงษ์	 

อธิบดีกรมป่าไม้	 ร่วมกันจัดงานวันต้นไม้ประจำปี 
ของชาต	ิประจำป	ี2556	ณ	บรเิวณปา่สงวนแหง่ชาต ิ
ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน	 จังหวัดราชบุรี 	 
ภายใต้ชื่องาน	 “รวมใจปลูกป่า	 ร่วมสร้าง 
ประเทศไทยสเีขยีว”	เพือ่สง่เสรมิ	ฟืน้ฟ	ูและอนรุกัษ ์
ทรัพยากรป่าไม้	 เพิ่มพื้นที่สีเขียว	 สร้างสมดุลสู่ 
ธรรมชาติ	ลดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

กรมป่าไม้ จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ เตรียมรับมือไฟป่าพื้นที่พรุควนเคร็ง

	 จากสถานการณไ์ฟไหมป้า่พรคุวนเครง็	อำเภอชะอวด	และอำเภอเชยีรใหญ	่จงัหวดันครศรธีรรมราช	 
สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่ากว่า	 12,000	 ไร่	 ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง	 และ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าพรุดังกล่าวได้รับผลกระทบ 
จากปัญหาไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง	 กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้ง 
ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ-ควนเคร็งขึ้น	 
เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ของทุกภาคส่วน

กรมป่าไม้ จัดประชุมการป่าไม้ เผยแพร่ผลงานสู่ภาคประชาชน

	 เมื่อวันที่	 5	 สิงหาคม	 2556	 นายโชติ	 
ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้เป็นประธานเปิดการประชุม 
การป่าไม้	 ประจำปี	 พ.ศ.	 2556	 การประชุม 
ดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น 
ร่วมกันภายใต้หัวข้อ	 “ผลผลิตและงานวิจัยป่าไม้	 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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กรมป่าไม้เปิดตัวหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ เน้นการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่

	 นายบญุชอบ	สทุธมนสัวงษ	์อธบิดกีรมปา่ไม	้เปดิเผยถงึการแตง่ตัง้หวัหนา้ปา่สงวนแหง่ชาตวิา่	ตามที ่
กรมปา่ไมไ้ดก้ำหนดแนวทางการจดัการปา่สงวนแหง่ชาตแิบบบรูณาการ	โดยใหม้	ี“หวัหนา้ปา่สงวนแห่งชาต”ิ	 
ทำหนา้ทีแ่ทนกรมปา่ไมใ้นระดบัพืน้ที	่เพือ่สรา้งความรว่มมอืระหวา่งกรมปา่ไมก้บัภาครฐั	ภาคประชาชน	และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืน	 โดยในชุดแรกได้มี 
การแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีป่า่ไมเ้ปน็หวัหนา้ปา่สงวนแหง่ชาตจิากทัว่ประเทศ	จำนวน	103	คน	ดแูลปา่สงวนแหง่ชาต	ิ 
111	 ป่า	 จากจำนวนทั้งหมด	 1,221	 ป่า	 ซึ่งหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในพื้นที่ 
รับผิดชอบของตัวเอง	 โดยจะต้องฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อคอยประสานงานเพื่อวางแผนการอนุรักษ์ควบคู่กับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 	 
นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ป้องกันดูแลพื้นที่ 
ร่วมกับชุมชน	 สำรวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ	 ด้านการ 
ควบคุมพื้นที่ต้องมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า 
ให้สมบูรณ์และปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมทั้งแปลง	 
ปลูกป่าแนวกันชนเพื่อเป็นแนวเขตและป้องกัน 
การบุกรุกครอบครองเข้าทำประโยชน์

โครงการขอคืนทรัพยากรธรรมชาติให้แผ่นดิน อุทยานแห่งชาติทับลาน

	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2556	 เวลา	 10.30	 น.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
และสิ่งแวดล้อม	(นายวิเชษฐ	์เกษมทองศรี)	พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 

กว่า	 450	 นาย	 เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุก 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน	 ในท้องที่ตำบล 
บุพราหมณ์	อำเภอนาด	ีจังหวัดปราจีนบุรี	รวมสิ่ง 
ปลกูสรา้งทัง้หมด	11	หลงั	เปน็บา้นพกัตากอากาศ	 
8	หลัง	และบ้านพักคนงาน	3	หลัง	จากคดีบุกรุก	 
จำนวน	7	ราย	ภายหลงัจากคณะกรรมการกลัน่กรอง 
และเร่งรัดการดำเนินคดีได้มีมติเห็นชอบให้ 
รื้อถอน	 โดยกรณีนี้ได้ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ป	ี 2549	 
และขณะนี้การดำเนินคดีทางศาลได้ถึงที่สุดแล้ว	 
โดยศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้อง	

“น้ำบาดาล” เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง  
เปิดจุดจ่ายน้ำถาวร 100 แห่ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

	 วันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2556	 เวลา	 14.00	 น.	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ผู้บัญชาการทหารบก	 
พร้อมด้วย	 นายสุพจน์	 เจิมสวัสดิพงษ์	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 นางรัตนา	 กิจวรรณ	 ผู้ว่าการ 
การประปาส่วนภูมิภาค	 นายไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
บริษัท	ปตท.	จำกัด	 (มหาชน)	และนายเอกวัฒน	์ไพบูลย์วรชาติ	รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ	“ราษฎร์	รัฐ	ร่วมใจ	ช่วยภัยแล้ง”	ประจำป	ี2556	 
ณ	กองบัญชาการกองทัพบก
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149

	 นอกจากการให้ความร่วมมือในโครงการ	“ราษฎร์	 รัฐ	 ร่วมใจ	ช่วยภัยแล้ง”	แล้ว	กรมทรัพยากร 
น้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะเผชิญเหตุ	 ด้วยศักยภาพของอุปกรณ์ 
และเครื่องจักรที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน	 รวมถึงบ่อน้ำบาดาล 
ทีส่ามารถใชบ้รรเทาปญัหาภยัแลง้	จำนวน	116,930	บอ่	ระบบประปาบาดาลทัว่ประเทศ	จำนวน	68,117	ระบบ	 

พร้อมด้ วยระบบน้ ำดื่ มสะอาดในโรง เรี ยน 
ทั่วประเทศ	 จำนวน	 2,090	 ระบบ	 ซึ่งพร้อมเป็น 
จุดจ่ายน้ำสะอาดให้ความช่วยเหลือประชาชน	 
และการดำเนิน	 “โครงการน้ำบาดาลเพื่อ 
การเกษตร”	 อีก	 31	 พื้นที่	 ทั่วประเทศ	 โดยเน้น 
พื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
และอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบาย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเน้นรวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ พร้อมรับมือ
ภัยแล้ง-น้ำท่วม และสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำบาดาลกับประชาชน

	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหาคม	 2556	 เวลา	 10.00	 น.	 นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	พร้อมมอบ 
นโยบายแก่คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการและพนักงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 ให้บริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ำบาดาล	 ด้วยความรวดเร็ว	 โปร่งใส	 
ชัดเจน	 ตรวจสอบได้	 พร้อมกำชับให้เตรียมแผน 
แนวทางการรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม	 รวมทั้ง 
สร้างระบบการทำงานให้ใกล้ชิดกับภาคประชา- 
สังคม	 ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และระดับ 
นานาชาติ	 โดยเปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
น้ำบาดาลให้มากที่สุด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ  
“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด แห่งที่ 3  

ณ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

	 เมือ่วนัที	่5	สงิหาคม	2556	เวลา	10.00	น.	นายสวุฒัน	์เปีย่มปจัจยั	รองอธบิดกีรมทรพัยากรนำ้บาดาล	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมด้วย	 Mr.ฮิโรชิ	 นาคางาวะ	 กรรมการผู้จัดการ	 
บริษัทตรี เพชร	 อีซูซุ เซลส์	 จำกัด	 Mr.	 เอ็ม	 
คาวาฮาระ	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	อซีซูมุอเตอร	์ 
(ประเทศไทย)	 จำกัด	 นายปกรณ์	 ฉัตรบริรักษ์	 
พรีเซน็เตอร	์“ออล-นวิ	อซูีซุดแีมคซ์	ว-ีครอส”	และ 
นายสนธยา	 พันซะโก	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านแก้วเมธี	 ร่วมเปิดโครงการ	 “อีซูซุให้น้ำ... 
เพื่อชีวิต”	 แห่งที่	 3	 ณ	 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี	 
ตำบลนาด้วง	อำเภอนาด้วง	จังหวัดเลย
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รายงานประจำปี 2556 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม150

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 วันที่	 29	 กันยายน	 2556	 ที่ผ่านมา	 นายสุพจน์	 เจิมสวัสดิพงษ์	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ	 เดินทางตรวจเยี่ยม 
สถานการณ์น้ำท่วมที่วัดธรรมาราม	 ตำบลบ้านป้อม	 อำเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
เพื่อตรวจผนังกั้นน้ำบริเวณหน้าวัดธรรมาราม	ซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีก	1.6	เมตร	รวมทั้งร่วมแจกถุงยังชีพ	 
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว	 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลบางหัก	 อำเภอบางบาล	 โดยอธิบดีกรมทรัพยากร 
น้ำบาดาลได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากร 
น้ำบาดาลเขต	 นำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล 
เคลื่อนที่ไปประจำอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
ทั้งหมดจำนวน	 11	 จุด	 มีการแจกจ่ายน้ำจากรถ 
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ	จำนวน	76,395	ลิตร	น้ำดื่ม 
บรรจุขวด/แบบแกลลอน	 5	 ลิตร	 จำนวน	 
60,215	 ลิตร	 และรถบรรทุกน้ำ 	 จำนวน	 
121,000	 ลิตร	 รวมแจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น	 
257,610	ลิตร
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คณะผู้จัดทำ

	 ที่ปรึกษา

	 1.	 นายโชติ	ตราชู	 ปลัดกระทรวง

	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 2.		นายวิจารย์	สิมาฉายา	 รองปลัดกระทรวง

	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 3.		นายสุรพล	ปัตตานี	 รองปลัดกระทรวง

	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 4.		นางมิ่งขวัญ	วิชยารังสฤษดิ์	 รองปลัดกระทรวง

	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 5.		นายสุพจน์	โตวิจักษ์ชัยกุล	 รองปลัดกระทรวง

	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

	 ควบคุมการจัดพิมพ์

	 1.		นายอำนาจ	ทองเบ็ญญ์	 	 ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย

	 	 	 	 และยุทธศาสตร์

	 2.		นางสาววนิดา	แย้มสรวล	 	 ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

	 	 	 	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 3.		นางรัชนิกร	ดารกมาศ	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

	 	 	 	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 4.		นายเผ่าพันธ์	ปรีชานนท์	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

	 	 	 	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 5.		นางสาวมาริสา	ชะบา		 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

	 	 	 	 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
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