ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขนึ้ ได้ ก็ดว้ ยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มัน่ คง
เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะส�าเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ
มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มก�าลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความ
สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้
ซึ่ ง มี ต� า แหน่ ง หน้ า ที่ ส� า คั ญ อยู ่ ใ นสถาบั น หลั ก ของประเทศ และชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า
ท�าความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมือง
อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ท�ากินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552

สาร

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบุกรุกท�าลายทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ การลักลอบตัดไม้พะยูง การลักลอบค้างาช้าง ปัญหาขยะ
ล้นเมือง ซึ่งมีปริมาณตกค้างสะสมทั่วประเทศกว่า 31 ล้านตัน ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ หรือแม้
กระทั่งปัญหาเรื่องที่ดินท�ากิน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลปัจจุบันโดย พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายส�าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และระดมสรรพก�าลัง
และทรัพยากรทีม่ อี ยูด่ า� เนินงานตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มผี ลการด�าเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ เร่งรัดแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งให้มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังต่อไปด้วย เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเพือ่ วางรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามมัน่ คงมากขึน้ โดยมีผลการ
ด�าเนินงานส�าคัญ อาทิ การก�าหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติโดยได้จัดท�า
Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหางาช้างตามอนุสญ
ั ญา CITES
การก�าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเชิงพื้นที่
(Area of Operation: AO) การจัดที่ดินแก่ผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นอกจากนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมวางแผนการด�าเนินงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส�าหรับปี 2558 แล้ว เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ภาคเหนือ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทงั้ ทางบกและทางทะเล การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ รวมทัง้
เตรียมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564 เพื่อให้เป็นกรอบ
แนวทางการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดต่อไป
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นใช้
หลักการ 5S เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ Stability (มั่นคงทุกระดับ) Strengthening (กระชับวิธีการ) Show
transparency (ด�าเนินงานโปร่งใส) Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) และ Sustainable management (บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทุกคนทีไ่ ด้พยายามปฏิบตั งิ าน
ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่งคั่งและยั่งยืน
เพื่อลูกหลานของเราต่อไป

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท�าเนียบผู้บริหาร

สารบัญ

ข้อมูลภาพรวม
ตรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
อัตราก�าลัง

11
12
13
14
17

ผลการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ�าปี พ.ศ.2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และ
สัตว์ปา่ ทีต่ อบสนองต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการให้มีการจัดการน�า้ ในระดับประเทศ ทั้งน�้าผิวดิน
และน�้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ และสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือ่ งมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและการจัดการมลพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความตระหนัก จิตส�านึก และการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20
22
23
35
45
51
59
71
81
107

รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ประมวลภาพกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

146
148
161

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 อัตราก�าลังของส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557
จ�าแนกตามระดับส่วนราชการ
ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ตารางที่ 4 ตารางที่ 4 สรุปการจัดการและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
ตารางที่ 5 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตารางที่ 6 การปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายฯ ให้เป็นปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตารางที่ 7 สรุปปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557
ตารางที่ 8 รายละเอียดโครงการที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล

17
18
41

66
67
77
115

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3

โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเปรียบเทียบประเภทของอัตราก�าลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ)
กราฟสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557

13
17
18

ทําเนียบผู้บริหาร
รายงานประจําปี 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม (หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านสิง่ แวดล้อม)

นายวิจารย์ สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (หัวหน้ากลุม่ อ�านวยการ
และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ)

นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านน�้าทรัพยากรน�้าในแผ่นดิน)

รายงานประจําปี 2557

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

นายนพพล ศรีสุข

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์

นางรวีวรรณ ภูริเดช

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายนิพนธ์ โชติบาล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
อธิบดีกรมป่าไม้

นายชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

นายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล

รายงานประจําปี 2557

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวม

ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ตรากระทรวง
โล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน หลายประเทศนิยมใช้รูปทรงโล่แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้ หรือโพธิ์ทองของชาวไทยเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น
ใบไม้ หมายถึง ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ กูลมนุษย์เพราะมีการสังเคราะห์แสง รวมทัง้ เป็นปุย๋ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกด้วย
แผ่นดิน หมายถึง ความเชื่อมต่อระหว่างต้นไม้ที่ต้องพึ่งพาดิน ดินต้องได้รับปุ๋ยจากต้นไม้ ภาพนี้เป็นตัวแทนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และกรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ช้าง 2 เชือก เป็นช้างเพศเมีย (แม่) และลูกช้าง หมายถึง สัตว์ป่า ความเข้มแข็ง การด�ารงพันธุ์ ความเมตตา
ของแม่ที่มีต่อลูก ลูกช้างเป็นช้างเผือก หมายถึง ความเป็นพิเศษเป็นตัวแทน (อส.) โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า (อ.อ.ป.)
เรื่องคชบาล และองค์การสวนสัตว์ (อสส.)
โลมา หมายถึง มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการ เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝั่ง และหาด
ทราย แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ (อส.) ในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ส�าหรับคลื่นน�า้ จืด
แทนกรมทรัพยากรน�้า (ทน.) กรมทรัพยากรน�้าบาดาล (ทบ.) และองค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.)
พระอาทิตย์ หมายถึง ผูก้ อ่ ให้เกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิง่ เป็นอ�านาจ พลังงาน ทีส่ ะอาดและบริสทุ ธิ์ และสิง่ แวดล้อม
จึงเป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความมีค่า สะอาด บริสุทธิ์ เป็นแร่ชนิดหนึ่งแทนกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
หยดน�้า หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทน (ทน.) และ (ทบ.)
ลายไทย หมายถึง ความเป็นไทย
มณฑป แสดงถึงความเป็นไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคมสามารถทะลุทะลวงปัญหาได้
ลูกโลก เป็นโลกใบเดียวกันแต่มี 2 ด้าน ตะวันออก (ประเทศไทย) และตะวันตก ลูกโลกทั้ง 2 ด้าน มีไม้คา�้ หมายถึง
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมเป็นเรือ่ งของทัง้ โลก และประเทศไทยค�า้ จุนโลกใบนีไ้ ว้ทงั้ โลก โลกมีสฟี า้ หมายถึง สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาดและบริสทุ ธิ์
ผ้าคลุมโล่ หมายถึง การปกป้องโลกเสมือนบรรยากาศปกคลุมโลก
สีเขียว หมายถึง สิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การสร้างคุณค่าทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
การเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถด�าเนินภารกิจประสานกับเครือข่าย
ภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

ค่านิยม : MNRE
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M = Management : บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
N = Network
: เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและนอกประเทศ
R = Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
E = Equity
: เน้นความเสมอภาคในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม

โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพที่ 1 : โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มอ�านวยการ
กลุ่มภารกิจด้าน
กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากร
กลุ่มภารกิจด้าน
- ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
น�้าในแผ่นดิน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ - กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ - กรมทรัพยากรน�้า (ทน.) - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
สิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื (อส.) - กรมทรัพยากรน�า้ บาดาล - กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
- ส�านักงานนโยบายและ - กรมป่าไม้ (ปม.)
(ทบ.)
สิ่งแวดล้อม (สส.)
แผนทรัพยากรธรรมชาติ - กรมทรัพยากรทางทะเล
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
และชายฝั่ง (ทช.)
- กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13

อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบตั ิ
จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ ด�าเนินการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและประสานความร่วมมือด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับหน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

- กรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช
อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยการควบคุม
ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่ และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตส�านึก
ให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส�าหรับเป็นแหล่งต้นน�า้ ล�าธาร แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ แหล่งอาหาร
แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
- กรมป่ าไม้
อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท�านุบ�ารุงป่าและการด�าเนินการเกี่ยวกับป่าไม้ การท�าไม้
การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการด�าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
14
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- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อคงความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล
และยั่งยืนของทะเลไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
- กรมทรัพยากรธรณี
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกด�าบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
และธรณีพิบัติภัย โดยการส�ารวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่ง
ทรัพยากรธรณี การก�าหนดและก�ากับดูแลเขตพืน้ ทีส่ งวน อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรณี และพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อธรณีพบิ ตั ภิ ยั เพือ่ การ
พัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
- กรมทรัพยากรนํ้า
เสนอแนะในการจัดท�านโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าบริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์
ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล ก�ากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า พัฒนาวิชาการ
ก�าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน�า้ ทั้งระดับภาพรวมและลุ่มน�้าเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้า
ที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน
- กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เสนอแนะในการจัดท�านโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าบาดาล ส�ารวจ บริหารจัดการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้าบาดาล
พัฒนาวิชาการก�าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน�้าบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าบาดาล
ที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- กรมควบคุมมลพิษ
เสนอแนะและผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ และมาตรฐานในการบริหารและจัดการมลพิษ ก�ากับ ดูแล สนับสนุน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ พัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษและเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวม จัดท�า และให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศด้าน
สิง่ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีตา่ งๆ ในฐานะศูนย์ขอ้ มูลและข้อสนเทศด้านสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การสงวน บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการ
ในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ศึกษา วิจยั พัฒนา ถ่ายทอด
และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านสิ่งแวดล้อม

16

รายงานประจําปี 2557

อัตรากําลัง
ตารางที่ 1 : อัตราก�าลังของส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน�า้
กรมทรัพยากรน�า้ บาดาล
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า

พนักงาน ลูกจ้าง
ราชการ ชัว่ คราว

รวม

1,852

89

539

-

2,480

278

-

148

-

426

3,666
2,033
397
411
1,380
426
300
175
10,918

3,346
1,836
169
109
656
781
57
36
7,079

14,258
6,888
1,099
252
392
299
189
237
24,301

2,564
104
82
23
84
2,857

21,270
13,321
1,769
854
2,451
1,506
546
532
45,155

ภาพที่ 2 : การเปรียบเทียบประเภทของอัตราก�าลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ)
การเปรียบเทียบประเภทของอัตราก�าลังปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน
31,210.7182 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2556 ได้รบั จัดสรรงบประมาณจ�านวน 30,408.3292 ล้านบาท
จะเห็นว่าได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จ�านวน 802.3890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 ทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปี 2556 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2557 จ�าแนกตามระดับส่วนราชการ สรุปดังนี้
ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามระดับส่วนราชการ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
1. ส� า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. กรมควบคุมมลพิษ
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6. กรมป่าไม้
7. กรมทรัพยากรธรณี
8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9. กรมทรัพยากรน�้า
10. กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
รวม

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

1,338.3587

1,398.3653

60.0066

4.48

878.7546

1,445.6524

566.8978

64.51

432.8689
570.4083
9,740.5168
3,870.1040
631.5116
1,114.4348
9,938.2922
1,893.0793

490.6887
601.8505
10,273.1662
4,025.4685
661.4605
1,209.1994
9,090.9130
2,013.9537

57.8198
31.4422
532.6494
155.3645
29.9489
94.7646
-847.3792
120.8744

13.36
5.51
5.47
4.01
4.74
8.50
-8.53
6.39
2.64

30,408.3292 31,210.7182 802.3890

ภาพที่ 3 : กราฟสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557
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เพิม่ /ลด
จากงบประมาณปี 2556
จ�านวน
ร้อยละ

ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลสัมฤทธิข
์ องการปฏิบต
ั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการปี 2557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 มิติ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้คะแนน
4.4355 ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ตารางที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

1

2

3

4

5

มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70)
การประเมินประสิทธิผล (น�า้ หนัก : ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) (น�้าหนัก : ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดการปัญหา
15.00
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
(น�า้ เสีย/มลพิษทางอากาศ/ขยะ)
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.1 ร้อยละของการน�า ร้อยละ
5
22
24
26
28
30
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.2 ร้อยละของพืน้ ที่ ร้อยละ
5
60
70
80
90
100
วิกฤติมีคุณภาพน�้าดีขึ้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.3 ค่าเฉลีย่ การจัดการ ร้อยละ
5
1
2
3
4
5
คุณภาพอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ�านวนพื้นที่ป่าไม้ ล้านไร่
20 101.12 101.45 101.79 102.12 >102.12
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดหาพื้นที่น�้า
15
สะอาด เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 น�้าผิวดิน
ระดับ
7.5
90 100 85
90
95
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 น�้าใต้ดิน
ระดับ
7.5
90 100 80
85
90
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การปล่อยก๊าซ ระดับ
5
1
2
3
4
5
เรือนกระจกลดลง (Impact JKPI
: Green Cities)
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การจัดการขยะ ร้อยละ
5
44
45
46
47
48
มู ล ฝอยอย่ า งถู ก วิ ธี (Impact
JKPI : Green Cities)
การประเมินคุณภาพ (น�้าหนัก : ร้อยละ 10)
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คะแนนถ่วง
น�้าหนัก

น�า้ หนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนนทีไ่ ด้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการด�าเนินงาน
ผลการ
ด�าเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

4.6778
4.6241
4.6241
4.4732

34.9200 5.0000 0.2500
90.2400 4.0240 0.2012
4.3956 4.3956 0.2198
5.000

5.0000 1.0000
4.0810

90.7000 3.1620 0.2372
90.8000 5.0000 0.3750
5.0000 5.0000 0.2500

47.8265 4.8265 0.2413

5.0000

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 คุ ณ ภาพการให้ ระดับ
10
บริ ก ารประชาชน (Service
Level Agreement)
มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 30)
การประเมินประสิทธิภาพ (น�้าหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 ร้อยละความส�าเสร็จ
5
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1 ร้อยละความส�าเสร็จ ร้อยละ 2.5
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 ร้อยละความส�าเร็จ ร้อยละ 2.5
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 การประหยั ด ระดับ
5
พลังงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 ก า ร พั ฒ น า ระดับ
10
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ (น�้าหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส�าเร็จ
5
ของการพั ฒ นาสมรรถนะ
องค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ
และวัฒนธรรมองค์การ)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�าเร็จ ระดับ
1
ของการจัดท�ารายงานลักษณะ
ส�าคัญขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�าเร็จ ระดับ
4
ของการพัฒนาองค์การ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 การสร้ า งความ ระดับ
5
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รวม
100

คะแนนถ่วง
น�้าหนัก

น�า้ หนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนนทีไ่ ด้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

ผลการด�าเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ด�าเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 0.5000

3.8700
3.9129
2.7241
70

73

76

79

82

2.9577 2.9577 0.0739

87

89

91

93

95

2.4904 2.4904 0.0623

1

2

3

4

5

3.7676 3.7676 0.1884

1

2

3

4

5

4.5800 4.5800 0.4580

3.7842
4.0160

1

2

3

4

5

3.6000 3.6000 0.0360

1

2

3

4

5

4.1200 4.1200 0.1648
3.5523 3.5523 0.1776

คะแนนที่ได้

4.4355

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ประจําปี พ.ศ.2557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีผลงานทีส่ า� คัญตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบ
สนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการน�า้ อย่างบูรณาการให้มกี ารจัดการน�า้ ในระดับประเทศทัง้ น�า้ ผิวดินและน�า้ ใต้ดนิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความตระหนัก จิตส�านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน
ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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▶ 1. โครงการทรัพยากรที่ดินและป่ าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2541 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดา� เนินการจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนี้
1. รังวัดแปลงที่ดิน 1,668 ราย
2. ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองพื้นที่ป่าไม้ 4,046 แปลง
3. จัดท�าแนวเขตควบคุมพื้นที่ 1,204 กิโลเมตร
4. จัดท�าการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินเชิงรุก - ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ผลลัพธ์ที่ได้ :
ด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2557 ด�าเนินการได้ 50.89% ของเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค :
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพถ่ายทางอากาศ
2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ด�าเนินการ
3. ราษฎรยังไม่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน ท�าให้ราษฎรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ความต่อเนื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
2. ความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ :
1. ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานและการมีส่วนร่วมของราษฎรอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ความส�าคัญการควบคุมพื้นที่ป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม

จัดประชุมตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองฯ
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จัดประชุมตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองฯ

▶ 2. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุ กรุ กทําลายทรัพยากรป่ าไม้
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้มีการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในอัตราที่สูงมากแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวกลับเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้สภาพป่าไม้ของประเทศไทยเสือ่ มโทรมลงเรือ่ ยๆ ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ดังนัน้ จึงควรสนับสนุนให้
เกิดการจัดการป่าไม้ตามแนวปฏิบตั ติ ามธรรมรัฐ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของป่าภายใต้การบริหารงานทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน มีความโปร่งใสและมีความยุติธรรม แนวปฏิบัติของธรรมรัฐที่จะน�าไปสู่การจัดการป่าไม้ให้ยั่งยืน
จะด�าเนินการอยู่ 2 ประการคือ ป่าไม้จะต้องได้รับการจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน และระบบโครงสร้างของการจัดการป่าไม้ต้องมีความโปร่งใส
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โดยเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความส�าคัญในเรือ่ งการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�าพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of
Operation = AO) ภายใต้แผนการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน
ไดแก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
โดยได้กา� หนดพื้นที่ในการด�าเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
หน่วยงาน
อส.
ปม.
ทช.
รวม

AO1
2,387
43,000
958
46,345

พื้นที่ด�าเนินการ (ไร่)
AO2
AO3
128,212
5,988,312
300,000
26,027,000
1,072
8,327
429,284
32,023,639

AO4
66,193,948
33,210,000
1,520,000
100,923,948

รวม
72,312,860
59,580,000
1,530,356
133,423,216

โดยมีผลการด�าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ดังนี้
1. จับกุมผู้กระท�าผิดในการบุกรุกพื้นที่ป่า จ�านวน 1,228 คดี ผู้ต้องหา 248 ราย พื้นที่บุกรุกท�าลาย
42,881-0-34 ไร่
2. พืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แล้ว AO1 มีการด�าเนินคดีกบั ผูท้ บี่ กุ รุก โดยด�าเนินการรือ้ ถอนและน�า
พื้นที่กลับคืนมาจากคดีที่สิ้นสุดแล้ว จ�านวน 9,889 ไร่
พื้นที่ที่ด�าเนินการตามกฎหมายแล้ว แต่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม AO2 ได้แจ้งความด�าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว จ�านวน 18,077 ไร่
พื้นที่ที่มีการบุกรุก แต่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ AO3 ได้ด�าเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิ์แล้วเสร็จ จ�านวน
36,541 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา AO4 ได้ดา� เนินการป้องปราม โดยใช้มาตรการการลาดตระเวนเดินเท้า
ของเจ้าหน้าที่ การลาดตระเวนทางอากาศและการเฝ้าติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพดาวเทียม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาป่า จ�านวน 2,831,215 ไร่
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▶3. การแก้ไขปั ญหาการลักลอบตัดไม้พะยู งและไม้มีค่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการรักษา
ความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ในการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า โดยมีผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ดังนี้
1. การป้องกันและปราบปราม
จับกุมการลักลอบตัดไม้พะยูง จ�านวน 394 คดี ผู้ต้องหา จ�านวน 325 คน ตรวจยึดไม้พะยูงของกลาง
จ�านวน 4,773 ท่อน/แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 195.53 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าประมาณ 97 ล้านบาท
2. การต่างประเทศ
1) ก�าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทัง้ พืน้ ทีก่ าร
ลาดตระเวนโดยมีการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชา จ�านวน 15 จุด ใน 7 จังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) น�านโยบายดังกล่าวหารือกับประเทศ
กัมพูชาในเดือนพฤษภาคม 2558
2) หาแนวทางการป้องกันการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงโดยผิดกฎหมายในเวทีระหว่างประเทศ :
- การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27 – 31 ตุลาคม
2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- การประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงที่ผิดกฎหมาย
(กัมพูชา จีน เวียดนาม ลาว และไทย) เมื่อวันที่ 18–19 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ
- การประชุมทวิภาคีไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- การประชุมทวิภาคีไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 3 ในเดือนมกราคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย
3. การจัดการไม้ของกลาง
ด�าเนินการขนย้ายไม้พะยูงของกลางทีส่ นิ้ สุดคดีแล้ว ปริมาตร 1,246.55 ลบ.ม. (ร้อยละ 68.25 ของเป้าหมาย)
น�าไปแปรรูป ณ โรงเลื่อยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
▶ 4. กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
การด�าเนินการด้านป้องกันรักษาป่า โดยการสร้างการมีสว่ นร่วมทีม่ ภี ารกิจด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการศึกษา
วิเคราะห์ และก�าหนดยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่าและการปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย รวมทัง้
ก�าหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธกี ารในการป้องกันรักษาป่า และการปราบปรามการกระท�าผิด โดยกลยุทธ์การมีสว่ นร่วม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โดยการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนใน
การเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า อันสอดคล้องกับพระราชปณิธานและกระแสพระราชด�ารัส
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีใ่ ห้คนกับป่าอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ โดยพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน และทรงต้องการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติพฤติกรรมของราษฎร จากผูบ้ กุ รุกท�าลายป่า ให้เป็นผูด้ แู ลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ ยืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่าได้รับการจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรม
สัม มนา แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก
ป้องกันรักษาป่า กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ งบรายจ่าย
ด�าเนินงานเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 8,050,000 บาท โดยมี
แผนการด�าเนินงาน ดังนี้
1. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า” โดยมีเป้าหมายให้หัวหน้า
หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อน�าไป
สูก่ ารสร้างเครือข่ายในพืน้ ทีห่ น่วยป้องกันรักษาป่าทัง้ 492 หน่วย
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรราษฎรอาสาสมัคร
พิ ทั ก ษ์ ป ่ า จ� า นวน 2 รุ ่ น รุ ่ น ละ 100 คน เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรของกรมป่าไม้ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวทางส�าหรับการท�าหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จ�านวน 23 รุ่นๆ รุ่นละ 100 คน เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกับเจ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาป่า และส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ องค์กร รสทป. ในพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ สร้างการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่า อันเป็นการสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
4. จั ด ท�า บัตรประจ� าตัวราษฎรอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ป ่ า ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมของกรมป่ า ไม้ ใ นปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 จ�านวน 1,400 คน
5. ประสานการจัดตัง้ เครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่าของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ หน่วยละ 1 เครือข่าย
6. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หมู ่ บ ้ า นที่ ผ ่ า นการจั ด ฝึ ก อบรมราษฎรอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ป ่ า ให้ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
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5. กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่ าสาละวิน
เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ศูนย์กลาง
ทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ได้รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน โดยได้
ด�าเนินการเก็บรักษาไม้ของกลางป่าสาละวินในลักษณะ
การขุดบ่อน�้าและน�าไม้ที่หมดคดีความแล้วน�าลงไปเก็บ
รักษาไว้ในบ่อน�้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อป้องกัน
สภาพเนือ้ ไม้ไม่ให้ตากแดดตากฝน จนส่งผลให้สภาพเนือ้ ไม้
มีการผุแตกร้าว และท�าให้หลักฐานที่ตีตราบนหน้าไม้ตัด
ท่อนซุงเลือนรางยากต่อการตรวจสอบและไม่สามารถใช้
ประโยชน์ตามความต้องการได้อกี ส�าหรับไม้ของกลางทีย่ งั
ไม่หมดคดีความจะน�ามากองรวมกัน โดยจัดท�าระบบสปริงเกอร์
เพือ่ รักษาความชุม่ ชืน่ ให้กบั เนือ้ ไม้และป้องกันการเกิดอัคคีภยั บริเวณพืน้ ทีด่ แู ลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน
การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดูแลรักษา
ไม้ของกลางป่าสาละวินทัง้ หมด ตามวิธกี ารและหลักการทีไ่ ด้กา� หนด ซึง่ ในปัจจุบนั มีไม้ของกลางป่าสาละวินทีอ่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบและดูแลรักษาจ�านวนทั้งสิ้น 21,855 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ก�าหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะเบิก
จ่ายแทนกัน โดยกรมป่าไม้ ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจะด�าเนินการออกติดตามตรวจสอบการดูแลรักษา
ไม้ของกลางดังกล่าวเป็นระยะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด�าเนินการออกติดตามตรวจสอบการดูแลรักษาไม้
ของกลางจ�านวน 3 ครัง้ พบว่า ไม้ของกลางได้รบั การดูแลรักษาและจัดเก็บตามวิธกี ารและหลักการทีไ่ ด้กา� หนด โดยสภาพ
ของไม้ของกลางยังคงสภาพเนื้อไม้เพื่อเป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ได้
6. กิจกรรมป้องกันไฟป่ าและควบคุมหมอกควัน
ส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 โดยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การควบคุมไฟป่า เป็นภารกิจที่ถ่าย
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จะท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ อปท. ในการให้ความรู้
ทางด้านวิชาการและฝึกทักษะในการควบคุมไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าของ
อปท. แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ เกิดไฟป่า กรมป่าไม้กย็ งั ตระหนักถึงภารกิจทีจ่ ะร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน
ในการดับไฟ นอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”
การรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า (24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่า การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประสานความร่วม
มือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าร่วมกัน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานป้องกัน
ไฟป่าให้กบั ประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทัง้ ภาคราชการและเอกชน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหา
ไฟป่าที่มีผลกระทบสภาพแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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ผลการด�าเนินงาน :
1. การเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภาคสนาม ดังนี้
- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จ�านวน 5 ศูนย์
- ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จ�านวน 4 ศูนย์
- หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จ�านวน 54 หน่วย
2. จัดเตรียมก�าลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า
3. ออกประกาศกรมป่าไม้ จ�านวน 2 ฉบับ ดังนี้
- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า
4. ด�าเนินประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดท�าโครงการภายใต้กิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ดังนี้
-โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ
อากาศบริสุทธิ์”
กรมป่ า ไม้ โดยส่ ว นควบคุ ม ไฟป่ า ส� า นั ก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
จัดขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ไปตามจังหวัด 9
จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล�าปาง
ล�าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก เพื่อปลุก
จิตส�านึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่
- โครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจาก
ไฟป่า” (24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
ส� า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ้ อ งที่ ร ่ ว มกั บ
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จัดงาน “วันรณรงค์ให้
ปลอดควันพิษจากไฟป่า” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ปลุกจิตส�านึกให้ชมุ ชน ประชาชนในพืน้ ที่
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
ด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยพิจารณาหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ป่าไม้หรือรอบแนวเขตป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 100,000 บาท โครงการดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จ�านวน 100 เครือข่าย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 100 เครือข่าย ซึ่งปัจจุบันได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ จ�านวนทั้งสิ้น 200 เครือข่าย

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้มีการสร้างเครือข่ายฯ ในการควบคุมไฟป่าเริ่มที่จังหวัดล�าปางอีกจ�านวน 5 เครือข่าย
โดยได้รบั เงินจากการร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีของกรม ทัง้ นีก้ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ เพิ่มอีกจ�านวน 45 เครือข่าย
- การจัดท�าแนวกันไฟในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟป่าหรือเกิดไฟป่าซ�า้ ซ้อนทัว่ ประเทศ จ�านวน 3,500 กิโลเมตร
- จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า
1) การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จ�านวน 100 เครือข่าย
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่าที่ถูกต้องและปลอดภัย
2) จัดการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและนักเรียน
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3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทัง้ มีการฝึกปฏิบตั กิ ารดับไฟป่าส�าหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านดับไฟป่าได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร อ�าเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
และเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จ�านวน 120 คน
5) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสมรรถนะชุดปฏิบตั กิ ารดับไฟป่า และกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ. 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต�าบล
พิชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
จ�านวน 70 คน จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ส่วนควบคุมไฟป่า ส�านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
- การประสานงานกับผูน้ า� ท้องที่ ได้แก่ นายอ�าเภอ ก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ฯลฯ
เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ร่วมกัน
- ชุดมวลชนสัมพันธ์ไฟป่า กรมป่าไม้ โดยส่วนควบคุมไฟป่าได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์
งานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงราษฎรในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
จึงได้จัดตั้งชุดมวลชนสัมพันธ์ไฟป่าขึ้นในรูปแบบวงดนตรีส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เข้าไปท�าการแสดงในชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อปลุกจิตส�านึกให้ราษฎรในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของไฟป่าและ
หมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบตั งิ านควบคุมไฟป่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลจุดพิกัดความร้อน
(Hotspot) ในการติดตามการเกิดไฟป่า แล้วถ่ายทอดลงในแผนทีเ่ พือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ในแต่ละวันหน่วยงานส่วนกลาง
จะท�าการรายงานจุดเกิด Hotspot ทางเว็บไซต์และทางไลน์ ให้หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทราบ เพื่อให้หน่วยฯ
ท�าการตรวจสอบจุด Hotspot ดังกล่าวแล้วประสานไปยังนายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และเครือข่ายฯ ในพื้นที่เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานดับไฟป่าต่อไป
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- จัดตัง้ ชุดเฉพาะกิจเคลือ่ นทีเ่ ร็วควบคุมไฟป่าโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เข้าถึงจุดทีเ่ กิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที นอกจากนี้ยังเป็นชุดสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานใกล้เคียง
- ยุทธการเหยี่ยวไฟล�าปางดับไฟป่า
จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม 2557 เป็นต้นมา พบว่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�าปาง
สามารถตรวจพบจุดความร้อนมากถึง 451 ครั้ง ในขณะที่ค่าปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงสูงเกินค่ามาตรฐาน
อย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดทีบ่ ริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลสบป้าด มีระดับค่า PM10 อยูท่ ี่ 243 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และในพื้นที่อีก 2 จุด ที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่า PM10 ก็มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกัน
ซึ่งสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดล�าปาง กรมป่าไม้
ร่วมกันปฏิบัติการดับไฟป่าภายใต้ชื่อแผน “ยุทธการเหยี่ยวไฟล�าปาง ดับไฟป่า” พร้อมกับออกรณรงค์ป้องกันปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนในจังหวัดล�าปาง “หยุดเผา” ลดปัญหามลพิษจากหมอกควัน รักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกหลาน โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วนทั้ง
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร
และประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�าปาง และจาก 10 จังหวัดใกล้เคียง รวมจ�านวนมากกว่า 1,000 คน ร่วมกันออกปฏิบตั กิ าร
ตามแผนดับไฟป่า และแผนรณรงค์ปอ้ งกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
- จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนธิก�าลัง
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
รวมทั้งสิ้นกว่า 500 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
7. การแก้ปัญหาการค้างาช้าง ตามมติคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยมีผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ดังนี้
1. ออกกฎกระทรวง โดยก�าหนดให้ชา้ งแอฟริกาเป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2558
ท�าให้รัฐมีอ�านาจในการควบคุมการค้าและการครอบครองงาช้างแอฟริกาภายในประเทศได้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกสูงสุด
ไม่เกิน 4 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
2. ตราพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมการค้าและการครองงาช้าง และออกกฎหมายรอง
จ�านวน 15 ฉบับ โดยมีผลบังคับใช้ ดังนี้
2.1 กรณีผู้ค้างาช้าง ต้องได้รับอนุญาตก่อนด�าเนินการค้างาช้างบ้าน ออกหนังสือก�ากับการค้างาช้างให้
ผู้ซื้อทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ซื้อแจ้งการครอบครองกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน 30 วัน
จัดท�าเครื่องหมายงาช้างที่ท�าการค้า โดยวิธีที่ก�าหนด แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับวิธีการท�าเครื่องหมาย
รวมทัง้ จัดท�าและส่งบัญชีสนิ ค้างาช้างให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ได้แก่ บัญชีการได้มาซึง่ งาช้าง บัญชีการแปรรูปหรือแปรสภาพ
บัญชีการค้า และห้ามมิให้ขายงาช้างให้กับชาวต่างชาติ
2.2 กรณีผคู้ รอบครองงาช้างบ้าน ต้องมีเอกสารหลักฐาน หากมีการเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิห์ รือสถานที่
ครอบครอง มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง/สภาพงาช้าง ต้องแจ้งก่อนการด�าเนินการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. รับแจ้งการครอบครองงาช้างแอฟริกา ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

สัตว์ป่า
จ�านวนผู้แจ้งการ
คุ้มครอง
ครอบครอง (ราย)
(ตัว)

ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (งาช้าง)
งาช้างสมบูรณ์
กิ่ง

12

1

20

น�้าหนัก
(ก.ก.)
400.06

ผลิตภัณฑ์
ซากสัตว์ป่า
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
คุ้มครอง (ลักษณะ
(ลักษณะส่วนอื่น
(งาช้าง)
งาช้างท่อน
ส่วนอื่นของช้าง)
ของช้าง)
น�า้ หนัก
น�้าหนัก
น�้าหนัก
น�้าหนัก
ท่อน
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
(ก.ก.)
(ก.ก.)
(ก.ก.)
(ก.ก.)
2
2.56
16 11.25
-

4. รับแจ้งครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (ช้างบ้าน)

ล�าดับที่
1
2

ประเภท/
ช่องทางการรับแจ้ง
แจ้งการค้า
แจ้งครอบครอง
- แจ้งด้วยตนเอง
- แจ้งโดยวัด กรณีวัดที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- แจ้งผ่านตู้ ปณ. 555
ปณศ.จตุจกั ร กทม. 10900
รวม

จ�านวนผูแ้ จ้งครอบครอง
เพื่อขออนุญาตค้า
(ราย)
58
10,114
9,908
14
192
10,172

งาช้างสมบูรณ์
น�้าหนัก
กิ่ง
(ก.ก.)
46
149
16,032 76,569
15,562 74,156
46
320
424

2,092

16,078 76,718

งาช้างท่อน
ผลิตภัณฑ์
น�้าหนัก
น�้าหนัก
ท่อน
ชิ้น
(ก.ก.)
(ก.ก.)
28
20 120,857
224
3,812 3,264 145,819 11,192
3,795 3,235 145,227 11,060
9 17.82
118
38
8

11

474

95

3,840 3,284 266,676 11,416

5. ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 648,500 แผ่นหนังสือพิมพ์ 153 ครั้ง
สื่อวิทยุ 14,845 ครั้ง 526 สถานีโทรทัศน์ 2,225 ครั้ง 25 สื่ออินเทอร์เน็ต 290 เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 9 บัญชี
ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวบริเวณสนามบินนานาชาติภายในประเทศ 6 แห่ง จ�านวน 412 ป้าย
และแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างในเวทีระดับนานาชาติ เช่น การประชุม
UN General Assembly เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35

1. การฟื้ นฟู ปะการัง
ระบบนิเวศปะการัง เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตสูง โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความ
สัมพันธ์เป็นระบบห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและสมดุล นอกจากนี้แนวปะการังนับว่าเป็นแหล่งที่มีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจสูง สร้างรายได้ทงั้ จากการประมง การท่องเทีย่ ว และเป็นแหล่งสารธรรมชาติ (Natural product) ทีม่ ปี ระโยชน์
ทางการแพทย์ ตลอดจนการท�าหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
พื้นที่แนวปะการังประเทศไทย 128,256 ไร่ ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นบริเวณกว้าง
(Mass Bleaching) และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาที่ผ่านมาใน ปี พ.ศ. 2553 แนวปะการังของประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมีความรุนแรงมากทีส่ ดุ ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังแข็งเกือบทุกชนิดทัง้ ฝัง่
อ่าวไทยและอันดามัน จากการส�ารวจพบว่ามีปะการังตาย เฉลี่ยทางฝั่งอันดามันร้อยละ 30-90 และทางฝั่งอ่าวไทย
ร้อยละ 30-40 ของปะการังมีชวี ติ ทัง้ หมด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จึงได้ดา� เนินการศึกษาแนวทางการฟืน้ ฟูแนว
ปะการังที่ฟอกขาวโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมและรบกวนแหล่งพันธุ์ธรรมชาติน้อยที่สุด เพื่อเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ
ของแนวปะการังในบางพื้นที่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เช่น การสร้างพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการัง
การน�ากิ่งปะการังชิ้นเล็กๆ ไปอนุบาล รวมทั้งการย้ายปลูกในบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูต่อไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ด�าเนินการฟื้นฟูปะการังด้วยการเพิ่มจ�านวนกิ่งพันธุ์โดยใช้หลักการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศและสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม) ด้วยการผลิตกิ่งพันธุ์ในแปลงอนุบาลท่อพีวีซี การเพาะพันธุ์ในโรงเพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์ปะการังโขดบนก้อน
ปะการังเทียม และการวางแผ่นกระเบือ้ งส�าหรับตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติ จากนัน้ น�าแผ่นกระเบือ้ งทีม่ ตี วั อ่อนปะการัง
ไปยังพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟูทจี่ ดั เตรียมไว้ ติดตามการเจริญเติบโตต่อไป การด�าเนินงานฟืน้ ฟูปะการังทัง้ ฝัง่ ทะเลอันดามันและฝัง่ ทะเล
อ่าวไทย คิดเป็นพื้นที่จ�านวนไม่ต�่ากว่า 1,000 ไร่ พื้นที่การด�าเนินงานฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย แนวปะการังเกาะ
ไม้ท่อน เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต และหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ขณะที่พื้นที่ด�าเนินการฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วย
แนวปะการังหมูเ่ กาะมัน จังหวัดระยอง เกาะต่างๆ จังหวัดตราด เกาะมาตรา เกาะไข่ และเกาะง่าม จังหวัดชุมพร เป็นต้น

สภาพตู้ทดลองเพาะเลี้ยงปะการังในห้องปฏิบัติการ และตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะบนแผ่นกระเบื้อง
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การปฏิบัติงานย้ายปลูกปะการังแผ่น Montipora aequituberculata จ�านวน 409 โคโลนี
จากแปลงอนุบาลบริเวณเกาะพีพีเล ไปฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรมบริเวณหินกลาง

การท�าความสะอาดแปลงอนุบาลปะการังกลางน�า้ ซึ่งด�าเนินการโดยอาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด�าน�้าบนเกาะพีพี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน :
ฝั่งทะเลอันดามัน : ด�าเนินการจัดเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง
เขากวาง จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ Acropora formosa, A. austera และ
A. pulchra จ�านวน 931 กิ่ง ปะการังแผ่น Montipora aequituberculata จ�านวน 202 ชิ้น และปะการังชนิดอื่น ๆ จ�านวน 4 ชนิด
รวม 1,133 กิ่ง ลงแปลงอนุบาลเพื่อใช้เป็นกิ่งพันธุ์สา� หรับการฟื้นฟู
ปะการังในปีต่อไป และย้ายปลูกปะการังแผ่น M. aequituberculata จ�านวน 409 โคโลนี ปะการังเขากวาง Acropora sp. จ�านวน
363 โคโลนี จากแปลงอนุ บ าลไปฟื ้ น ฟู แ นวปะการั ง บริ เวณที่
เสื่อมโทรมจากการฟอกขาวเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่
ฝัง่ ทะเลอ่าวไทย : ด�าเนินการฟืน้ ฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไข่
เกาะมาตรา และเกาะง่ามใหญ่ จ�านวน 1,680 โคโลนี จากกิ่งพันธุ์
ทีจ่ ดั เตรียมไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และด�าเนินการตรวจสอบ
เซลล์สบื พันธุแ์ ละเก็บเพาะขยายพันธุป์ ะการังกลุม่ Faviidae จ�านวน
4 ชนิด ประกอบด้วยปะการังสมองร่องยาว Platygyra sp. ปะการัง
สมองร่องใหญ่ Symphyllia sp. ปะการังช่องเหลี่ยม Favites sp.
และปะการังรังผึ้ง Goniastrea sp. บริเวณหมู่เกาะมันใน

กิจกรรมของนักด�าน�้าอาสาสมัครในการจัดเตรียม
กิ่งพันธุ์ปะการังลงในแปลงอนุบาล

ปัญหาและอุปสรรค :
1. ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติ ท�าให้
การฟื้นฟูแนวปะการังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร จากการฟื้นฟูแนวปะการังสามารถท�าได้เพียงพื้นที่จ�ากัดที่มีสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมและการด�าเนินงานสามารถด�าเนินการได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีคลื่นลมสงบ
2. การด�าเนินงานด้านการฟืน้ ฟูปะการังทีผ่ า่ นมาในระยะยาว ท�าให้มอี าสาสมัครสามารถด�าเนินการฟืน้ ฟูปะการัง
ในบางพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การด�าเนินกิจกรรมตามการจัดสรรงบประมาณขาดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรเลือกด�าเนินการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นบริเวณเล็กๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการ
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูปะการังหรือใช้เป็นแหล่งพันธุ์เพื่อ
ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
2. การด�าเนินงานฟืน้ ฟูปะการังจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการรักษาเครือข่ายอาสาสมัครที่
ร่วมด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการด�าน�า้ และนักท่องเทีย่ ว
ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส�านึกและลดการท�าลายแนวปะการังอันเนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
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2. จัดทําแปลงสาธิตการปลูกปะการัง
ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาเป็นเวลานาน ทั้งทรัพยากรเพื่อการประมง ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นชายหาด ปะการังที่สวยงาม เกาะ สัตว์ทะเลหายากนานาชนิด ระบบนิเวศทางทะเลที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์ทะเล ความเจริญของชุมชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการด้านการประมง และการท่องเที่ยว เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลแบบสิน้ เปลือง ทัง้ การท�าการประมงทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย การท่องเทีย่ วทีข่ าดความรับผิดชอบ
รวมถึงภัยจากธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากไม่มี
การด�าเนินการเพือ่ ชะลอหรือรักษาไว้อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยูข่ องชุมชนชายฝัง่ ได้
ผลการด�าเนินงาน :
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ภายใต้ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดท�า
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรปะการังธรรมชาติโดย
การปลูก” จัดกิจกรรมอนุบาลและปลูกปะการังโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ า� เภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวนผู้เข้าร่วม 61 คน (300 กิ่ง) เป้าหมายในการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2557
ด�าเนินการจัดท�าแปลงสาธิตการปลูกปะการัง น�าไปสูก่ ารปลูกเพิม่ ปริมาณปะการังในแหล่งปะการังธรรมชาติได้ไม่นอ้ ยกว่า
600 กิ่ง/2 ครั้ง ด�าเนินการแล้วจ�านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 3–5 มีนาคม 2557

ปัญหาและอุปสรรค :
สภาพอากาศไม่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. การสํารวจ ติดตามตรวจสอบสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
การส�ารวจ ติดตามตรวจสอบสถานภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยด�าเนินการ
ดังนี้ 1) การส�ารวจด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยชุมชน 2) การส�ารวจทางเรือ 3) การส�ารวจทางอากาศ และ 4) การส�ารวจ
โดยการสัมภาษณ์ชาวประมง โลมาและวาฬ บริเวณรอบเกาะสุกร เกาะเหลาเหลียง เกาะเภตรา และปากคลองท่าข้าม
จังหวัดตรัง พบโลมาจ�านวน 2 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนกและโลมาอิรวดี บริเวณรอบเกาะเกวน้อย เกาะเกวใหญ่
เกาะเปลาออ เกาะมดแดง และหอขาว จังหวัดสตูล พบโลมาจ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก
และโลมาอิรวดี บริเวณอ่าวไทยตั้งแต่ปากแม่น�้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ปากแม่น�้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
ปากแม่นา�้ ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่นา�้ เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ปากแม่นา�้ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี พบโลมาอิรวดีประมาณ 40–50 ตัว ลักษณะการแพร่กระจายเป็นกลุ่ม ๆ ตั้งแต่ 3-10 ตัว
โลมาหลังโหนก 2 ตัว และวาฬบรูด้า 30-40 ตัว พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด พบโลมาอิรวดี ขนาดฝูง 5-20 ตัว
โลมาหลังโหนกจ�านวน 5 ตัว และพืน้ ทีอ่ า่ วดอนสักและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง พบโลมาทัง้ หมด 58 จุด โดยพบโลมา 3 ชนิด ได้แก่
โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ

วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน

สถิตกิ ารวางไข่เต่าทะเลโดยการสอบถามสถิตกิ ารวางไข่เต่าทะเล ณ แหล่งวางไข่ตา่ งๆ จังหวัดภูเก็ต-พังงา-ระนอง
พบว่าจังหวัดพังงา บริเวณหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จ�านวน 7 รัง บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จ�านวน 3 รัง บริเวณหมู่เกาะ
สิมิลัน จ�านวน 33 รัง บริเวณหาดนางทอง จ�านวน 1 รัง หาดท้ายเหมือง จ�านวน 2 รัง จังหวัดสตูลบริเวณหมู่เกาะอาดัง
จ�านวน 4 รัง และบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 2 รัง การส�ารวจการแพร่กระจายของพะยูนโดยการบินส�ารวจ
2 ครัง้ บริเวณเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบพะยูนสูงสุด 11 ตัวต่อวัน บริเวณบริเวณเกาะตะลิบง
เกาะมุกและเขตห้ามล่า จังหวัดตรัง พบพะยูนสูงสุดจ�านวน 46 ตัวต่อวัน

40

รายงานประจําปี 2557

ตารางที่ 4 : สรุปการจัดการและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตืน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
พื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
รวม

เต่าทะเล
63
51
21
26
13
174

โลมาและวาฬ
27
44
35
24
29
159

พะยูน
8
8

ฉลามวาฬ
1
1

รวม
98
95
57
50
42
342

4. โครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรอุ ทยานแห่งชาติทางทะเล
การลดผลกระทบจากการท่องเทีย่ วโดยการควบคุมการจอดเรือโดยใช้ทนุ่ จอดเรือเป็นสิง่ ส�าคัญทีช่ ว่ ยลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางสู่แนวปะการัง สมอเรือทั้งจากเรือท่องเที่ยว
รวมทั้งเรือประมงท�าให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังเป็นอย่างมาก อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันจ�านวนเรือเพิ่มขึ้น
และขนาดของเรือที่มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรือเร็วมีการออกแบบใหม่และมีขนาดพื้นที่มากขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส�านักอุทยานแห่งชาติ สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ “โครงการพัฒนาและติดตั้งทุ่นจอดเรือในอุทยานแห่งชาติทางทะเล”
มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจทุ่นจอดเรือเดิม และส�ารวจค้นหาฐานธรรมชาติในกรณีที่ฐานทุ่นเกิดการช�ารุดเสียหายจนไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้มีฐานข้อมูลทุ่นจอดเรือในบริเวณนั้นๆ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนว
ปะการังจากเรือที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยด�าเนินการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
โดยมีศนู ย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล จังหวัดชุมพร และศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานด�าเนินการในพื้นที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมผลกระทบจากปะการังฟอกขาวที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและศักยภาพในการฟื้นตัวของ
แนวปะการังในบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล 5 แห่ง
2. รวบรวมข้อมูลทุ่นจอดเรือเดิม ความต้องการใช้ทุ่น จ�านวนและบริเวณที่ต้องการติดตั้งทุ่นจอดเรือเพิ่ม
ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 5 แห่ง
3. ศึกษาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ และศักยภาพการเป็นจุดด�าน�้า จุดจอดเรือ รวมทั้งการก�าหนด
พื้นที่ที่สามารถติดตั้งทุ่นจอดเรือในอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของทุ่นจอดเรือ เชือก และฐานที่เหลืออยู่เดิม ตลอดจนทุ่นที่ได้รับความเสียหาย
บันทึกพิกัดและจัดท�าทะเบียน
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41

5. ออกแบบเพื่อพัฒนาทุ่นและฐานทุ่นในอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง จ�านวน 3 แบบ ได้แก่
5.1 แบบครึ่งทรงกระบอก ขนาดน�้าหนัก 5,000 กิโลกรัม 8,000 กิโลกรัม และ 10,000 กิโลกรัม

5.2 แบบทรงครึ่งวงกลม ขนาดน�า้ หนัก 5,000 กิโลกรัม 8,000 กิโลกรัม และ 10,000 กิโลกรัม
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5.3 แบบหกเหลี่ยม ขนาดน�้าหนัก 5,000 กิโลกรัม 8,000 กิโลกรัม และ 10,000 กิโลกรัม

6. ก�าหนดขนาด รูปทรงของฐานที่ใช้ในการผูกทุ่นจอดเรือ และหล่อฐานทุ่น
7. ด�าเนินการทิ้งฐานทุ่นและผูกทุ่นแล้ว ในอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ได้แก่
7.1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ�านวน 3 ฐาน และผูกทุ่น 3 ลูก
7.2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ�านวน 3 ฐาน และผูกทุ่น 3 ลูก
7.3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ�านวน 2 ฐาน และผูกทุ่น 2 ลูก
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ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างจะด�าเนินการทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด รวมทัง้ การประชุมผูป้ ระกอบการ
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับมาตรการใช้ทุ่นให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้ทุ่นจอดเรือ
ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. รูปแบบฐานทุ่นได้รับการออกแบบและพัฒนา จ�านวน 3 แบบ ทุ่นขนาดกลางได้รับการติดตั้ง จ�านวน 12 ลูก
2. ต้ น แบบอุทยานแห่งชาติทางทะเล 5 แห่ ง ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการั ง
ผ่านมาตรการการทดลองด�าเนินการติดตั้งทุ่นจอดเรือ
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ในการด�าเนินการน�าฐานทุ่นไปติดตั้ง บางครั้งสภาพลมฟ้าอากาศไม่เอื้ออ�านวย เนื่องจากใกล้ช่วงมรสุม
การปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงสูง
2. สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง มีความแตกต่างทางกายภาพ ท�าให้ยากต่อการออกแบบและจัดวางทุ่น
ข้อเสนอแนะ :
ควรมีการติดตั้งทุ่นเพิ่มเติม เนื่องจากฐานทุ่นเดิมหูห่วงหักช�ารุด พลิกคว�่า ไม่สามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
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1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ามาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน : การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐเพื่อใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 2 กิจกรรม คือ การจัดท�าฐานข้อมูลแผนที่ป่าไม้ส่วนกลางในนิคมสร้างตนเอง การตรวจสอบ
จ�าแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้สว่ นกลาง และกิจกรรมขับเคลือ่ นมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พืน้ ทีป่ า่ ไม้สว่ นกลางในโครงการจัดทีด่ นิ ของรัฐ เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการที่ดินของรัฐ ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. ฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในนิคมสร้างตนเอง ในรูปดิจิตอล รวม 24 นิคม จ�านวน 446,055 ไร่
2. จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่เป้าหมายน�าร่อง 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,007 ไร่
3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการที่ดินของรัฐ
ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
4. มาตรการและแผนปฏิบตั กิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืน้ ทีป่ า่ ไม้สว่ นกลางในโครงการจัดทีด่ นิ
ของรัฐ พร้อมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐ
เสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
2. กิจกรรมจัดการที่ดินป่ าไม้
เนื่องจากมีราษฎรครอบครองอยู่อาศัย/ท�ากิน ในพื้นที่ป่าไม้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท�าให้เกิด
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ดังนั้น รัฐจึงได้มีนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2541 ที่เห็นชอบหลักการ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และให้ด�าเนินการต่อไป
ได้ตามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีหลักการเพื่อเป็นการ
สงวนคุม้ ครองป้องกันพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของชาติทเี่ หลืออยูไ่ ว้ให้ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นไปในลักษณะทีย่ นิ ยอมให้คน
อยู่กับป่าได้ ในพื้นที่ท่ีไม่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศน์ และควบคุมพื้นที่มิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยมี
หลักการส�าคัญ คือ ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยท�ากินอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง มิใช่พื้นที่ขยายเพิ่มเติม หรือ
แผ้วถางเปิดพื้นที่ใหม่ ถ้าเช่นนี้ถือว่าการบุกรุกพื้นที่ป่าต้องด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด
ในการแปลงนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ไปสู่การปฏิบัติ กรมป่าไม้จึงได้กา� หนด
ให้ดา� เนินการในรูป “โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้” ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้สา� นักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่ด�าเนินการ โดยมีวิธีการด�าเนินการ ดังนี้
1. ส�ารวจวางแผนและก�าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้
2. ส�ารวจ – รังวัดแปลงที่ดิน
3. ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์
4. จัดท�าขอบเขตให้ชัดเจน
5. ส�ารวจสภาพป่าเสื่อมโทรมเพื่อประกาศเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ
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กรณีเป็นพื้นที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาต คือ พื้นที่ลุ่มน�้า 1 และ 2 จะท�าการรังวัด
จัดท�าผังแปลงที่ดิน จัดท�าขอบเขตให้ชัดเจนควบคุมพื้นที่ไว้ เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่

การจัดประชุมชี้แจงราษฎรให้ทราบแนวทางการด�าเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

ผลการด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการกิจกรรมจัดการที่ดิน
ป่าไม้ จ�านวนเงิน 40,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายด�าเนินงานจ�านวน 20,000 ราย ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านกิจกรรมจัดการ
ที่ดินป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ด�าเนินการแล้วจ�านวน 9,469 ราย
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3. การจัดที่ดินแก่ผู้ไร้ท่ีทํากิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตาม
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2557 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ระเบียบ
3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางจัดหาที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรในลักษณะที่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้กับ
ประชาชนที่ยากจนไร้ที่ดินท�ากินตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีผลการด�าเนินงาน ในช่วง
6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2557) ดังนี้
1. การจัดหาที่ดิน เพื่อน�าไปจัดเป็นที่ทา� กินให้ชุมชน (ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้ว) ดังนี้
พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวน
(ไร่)

1. ระยะที่ 1 (ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)
ด�าเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 6 พื้นที่ 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร
และชุมพร

53,697

2. ระยะที่ 2 (มีนาคม 2558 – พฤษภาคม 2558)
ด�าเนินการในพื้นที่ ดังนี้
2.1 พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ 8 พืน้ ที่ 8 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ล�าปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย
พังงา ยโสธร และอุบลราชธานี

57,514
(51,929)

2.2 พืน้ ทีใ่ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ 4 พืน้ ที่ 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดอุทัยธานี ชุมพร กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

(5,585)

รวม

111,211

2. การส่งมอบทีด่ นิ เพือ่ น�าไปจัดเป็นทีท่ า� กินในชุมชนในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ จ�านวน 53,697 ไร่ ใน 6 พืน้ ที่
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร
3. การจัดที่ดินแก่ผู้ไร้ที่ท�ากิน
การจัดทีด่ นิ แก่ผไู้ ร้ทที่ า� กิน ในพืน้ ทีแ่ รก ได้มกี ารด�าเนินการในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติขนุ แม่ทา ต�าบลแม่ทา
อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 7,282 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน 1,235 ครัวเรือน
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4. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
อดีตทีผ่ า่ นมา พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทยถูกท�าลายลดลงเป็นอันมากจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผลให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ซง่ึ มีอยูถ่ งึ 171,017,812 ไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ (พ.ศ. 2509)
ลดลงเหลือ 97,875,000 ไร่ หรือร้อยละ 30.52 ในปี พ.ศ. 2525 มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เพียง 81,076,250 ไร่ หรือ
ร้อยละ 25.28 ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ 107 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้ 2541)
ปัจจุบันแม้ว่าอัตราการบุกรุกท�าลายป่าจะลดลงจากเดิม แต่ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่ายังมิได้หมดไป
สาเหตุของปัญหาประการหนึง่ เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติสว่ นใหญ่มชี มุ ชนและราษฎรอาศัยอยูแ่ ละยังคงวิถชี วี ติ ใกล้ชดิ
กั บ ป่ า ในบางครั้ ง ก็ มี ก ารรุ ก ล�้ า บุ ก รุ ก เข้ า มาในเขตพื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ โ ดยอ้ า งว่ า ไม่ ท ราบแนวเขตที่ ชั ด เจน
ปัญหาในเรือ่ งแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติยงั คงเป็นประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างราษฎรในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ดูแลพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ การจัดท�าแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติทชี่ ดั เจน เป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่าย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะเป็ น หนทางแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาครั ฐ และราษฎร ภายใต้ พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ไ ด้
การด�าเนินการจัดท�าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการด�าเนินการจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควร เพือ่ ให้ประชาชนเห็นได้วา่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน คือ
1. การส�ารวจก�าหนดแนวเขตให้ถูกต้อง ตรงตามสภาพภูมิประเทศ
2. การจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (รูปแบบของการฝังหลักเขต/ป้าย)

ผลการด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการกิจกรรมจัดการ
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวนเงิน 30,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายด�าเนินงานจ�านวน 1,200 กิโลเมตร ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ด�าเนินการ
แล้วจ�านวน 179 กิโลเมตร
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5. งานจัดทําเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ํา
เพือ่ สงวน คุม้ ครอง และรักษาพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีม่ สี ภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หรือพืน้ ทีส่ วนป่าทีพ่ น้ อายุการบ�ารุง
รักษาไปแล้ว (ต้นไม้อายุเกิน 7 ปี) และเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยรอบป่าชายเลนในการมีส่วนร่วมปกป้อง
คุ้มครอง บ�ารุงรักษา และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ในปี 2557 ได้ด�าเนินงานดังนี้
1. ส�ารวจคัดเลือกพื้นที่และรังวัดพื้นที่
2. การหมายแนวเขต ปักหลักติดป้ายแสดงอาณาเขต จัดท�าพร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
3. ส�ารวจ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน ข้อมูลโครงการสร้างป่าชายเลน ข้อมูลด้านพันธุไ์ ม้ ข้อมูลทรัพยากรสัตว์นา�้
สภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและสัตว์นา�้ ชุมชน
4. การบ�ารุง ปรับปรุงสภาพป่าชายเลน ก�าจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน�้า หรือปลูกเสริม
5. การตรวจติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์ที่ได้ :
งานจัดท�าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์นา�้ มีพื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด 19,000 ไร่ ใน 12 จังหวัด

การปฏิบัติงานจัดท�าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น�้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้มีการจัดการนํ้าในระดับ
ประเทศ ทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมู ลแหล่งนํ้าและพื้นที่ช่ ุ มนํ้า
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมทรัพยากรน�้า จัดสรรงบประมาณ
จ�านวน 15,000,000 บาท เพื่อด�าเนินการจัดท�าข้อมูลทะเบียนแหล่งน�้าและพื้นที่ชุ่มน�้าและลุ่มน�้าสาขาจ�านวน 96
เส้นล�าน�้าสาขาในพื้นที่ลุ่มน�้าสาละวิน ลุ่มน�้ากก ลุ่มน�้าแม่กลอง ลุ่มน�้าปราจีนบุรี ลุ่มน�้าบางปะกง ลุ่มน�้าโตนเลสาป
ลุ่มน�า้ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน�้าเพชรบุรี ลุ่มน�า้ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน�า้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน�า้ ตาปี
ลุม่ น�า้ ทะเลสาปสงขลา ลุม่ น�า้ ปัตตานี และลุม่ น�า้ ภาคใต้ฝง่ั ตะวันตกโดยการส�ารวจทางวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
เพื่อการจัดท�าโครงข่ายล�าน�้าและประเมินประสิทธิภาพการระบายน�้าของล�าน�้าและลุ่มน�้าสาขาให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป
ผลผลิต :
ระบบข้อมูลโครงข่าย พร้อมข้อมูลประสิทธิภาพการระบายน�้า ของล�าน�้าและเส้นล�าน�้าสาขา ในพื้นที่
ลุม่ น�้าสาละวิน ลุ่มน�า้ กก ลุ่มน�า้ แม่กลอง ลุ่มน�้าปราจีนบุรี ลุ่มน�า้ บางปะกง ลุ่มน�า้ โตนเลสาป ลุ่มน�า้ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ลุ่มน�้าเพชรบุรี ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน�้าตาปี ลุ่มน�้าทะเลสาปสงขลา
ลุ่มน�า้ ปัตตานี และลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งสิ้นจ�านวน 96 เส้นล�าน�้าสาขา

ผลลัพธ์ที่ได้ :
สามารถน�าข้อมูลทางกายภาพของล�าน�า้ สาขาทัง้ 96 สาขาในพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ ดังกล่าว ทีด่ า� เนินการส�ารวจจัดท�าทะเบียน
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผนจัดท�าโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน�้า โดยสามารถ
ล�าดับความส�าคัญเพือ่ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีข่ องแต่ละลุม่ น�า้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยลดความเสีย่ ง
และเพิ่มโอกาสความส�าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่ต่อไป
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ปัญหา อุปสรรค :
ระบบอยูใ่ นระยะของการริเริม่ พัฒนาจึงต้องอาศัยบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญและเทคนิควิชาการเฉพาะด้านทีเ่ หมาะสม
ส�าหรับการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการส�ารวจใช้กลุ่มตัวอย่างข้อมูล ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเส้นสาขา
ล�าน�า้ เป็นผลให้อาจมีความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลในแต่ละเส้นล�าน�า้ สาขาในระยะของการริเริม่ เพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามล�าดับ
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
เจ้าหน้าที่จ�าเป็นต้องอาศัยยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหมาะสม เนื่องจากเข้าถึงพื้นที่เป็นไป
อย่างยากล�าบากเพราะสภาพทางกายภาพ ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และจ�าเป็นต้องใช้เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
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2. โครงการดําเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้าหลัก
โครงการด�าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน�้า 25 ลุ่มน�้าหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กรลุ่มน�า้
ซึง่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ให้มคี วามเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริมการ
จัดท�าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ที่
ลุ่มน�า้ และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นระบบลุ่มน�า้ ทั้งในระดับลุ่มน�า้ ลุ่มน�้าสาขา และระดับจังหวัด และสอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี และเพือ่ การส่งเสริมเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ตลอดจนปลูกจิตส�านึกให้แก่บุคลากร
ในองค์กรลุ่มน�้าและประชาชนทั่วไป ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า รวมทั้งการดูแลรักษาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าทั้งในระดับประเทศและนานาชาติงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�านวน 80,000,000 บาท
ผลผลิต :
บุ ค ลากร ประชาชน องค์ ก รบริ ห ารจั ด การลุ ่ ม น�้ า ทั้ ง 25
คณะกรรมการลุ่มน�้าและ 31 ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน�้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน�้า จ�านวน 21,180 คน
ผลลัพธ์ที่ได้ :
บุคลากร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
มีความรู้ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน�้า
องค์กรบริหารจัดการลุ่มน�้ามีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการลุม่ น�า้ ซึง่ เป็นกลไกการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้
ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ลุ่มน�า้ อย่างยั่งยืนต่อไป
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3. โครงการจัดการและพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล
กรมทรัพยากรน�า้ บาดาล ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ บาดาล เพือ่ สร้างประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทัง้ จากภัยแล้ง และอุทกภัย
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน�้าบาดาลเพื่อการศึกษา โดยการจัดหาแหล่งทรัพยากรน�้าบาดาลที่สะอาดให้กับโรงเรียน
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้บคุ ลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนา�้ อุปโภคบริโภค รวมทัง้ ด�าเนินการพัฒนาน�า้ บาดาลส�าหรับอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมให้แก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการส่วนพระองค์หรือโครงการหลวง
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการจัดการและพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลสามารถสรุปได้ดังนี้
1. โครงการจัดหาน�้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน�้ายากทั่วประเทศ จ�านวน 683 แห่ง
2. โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนน�า้ ดืม่ สะอาดให้กบั โรงเรียนทัว่ ประเทศ รูปแบบที่ 1 จ�านวน 200 แห่ง

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล เพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1

3. โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนน�า้ ดืม่ สะอาดให้กบั โรงเรียนทัว่ ประเทศ รูปแบบที่ 2 จ�านวน 500 แห่ง

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2
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4. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จ�านวน 40 แห่ง
5. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 จ�านวน 1,245 แห่ง
6. โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ (โครงการพระราชด�าริ)
จ�านวน 74 แห่ง
7. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (โครงการหลวง)
จ�านวน 13 แห่ง

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 87 พื้นที่ มีนา�้ ส�าหรับการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ
2. ประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง จ�านวน 683 แห่ง มีน�้าส�าหรับการอุปโภค-บริโภคและโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนน�้าดื่มสะอาด ได้มีน�้าดื่มพอเพียงส�าหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชน ชาวบ้าน
ละแวกข้างเคียงได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จ�านวน 700 แห่ง
ปัญหา อุปสรรค :
1. พื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน�า้ บาดาลที่มีศักยภาพสูง
2. ระยะเวลาในการด�าเนินการบางพืน้ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการส�ารวจ ท�าให้สนิ้ เปลืองงบประมาณและโอกาส
พัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว
3. ภูมิประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการส�ารวจและเจาะบ่อบาดาล ท�าให้เกิดความล่าช้า
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ความร่วมมือของบุคลากรของกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ท�าให้เกิดความส�าเร็จผลของโครงการ
2. ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ ท�าให้
เกิดความส�าเร็จ มีการพัฒนาพื้นที่ภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ :
1. เร่งรัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. จัดให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการด�าเนินโครงการส�ารวจและพัฒนาบ่อบาดาลเพือ่ ให้เกิดความ
ช�านาญในพื้นที่ภัยแล้ง (พื้นที่หาน�้ายาก) นอกจากนี้ภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการส�ารวจและเจาะบ่อน�้าบาดาล
ควรมีการส�ารวจล่วงหน้าซึง่ หากได้รบั การอนุมตั แิ ผนให้ดา� เนินการจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าพืน้ ทีอ่ นั เนือ่ งจากการเกิด
ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย
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4. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จํานวน 1,285 พื้นที่
โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีความ
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขต
พืน้ ทีช่ ลประทาน ในประเด็นการส่งเสริมการใช้นา�้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเหมาะสมกับชนิดพืชรวมทัง้ การจัดหาแหล่งน�า้
ในระดับไร่นา ชุมชน อย่างทั่วถึงซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�า้ อย่างเป็นระบบ ประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้งหรือเสีย่ งภัยแล้ง
ได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน�้าบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการในการด�ารงชีวิตและการผลิตทาง
เศรษฐกิจอย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการประเทศมีการบริหารการจัดการน�้าและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
อย่างบูรณาการ มีการจัดหา และจัดสรรน�า้ ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและระบบนิเวศและการอุปโภค
บริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ พัฒนาแหล่งน�า้ บาดาล เพือ่ การเกษตรในลักษณะการบูรณาการแหล่งน�า้ บาดาลร่วมกับแหล่งน�า้ ผิวดิน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้น�้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้กลุม่ เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน�า้ บาดาล
ผลการด�าเนินงานตามนโยบายโครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้ง 31 พืน้ ที่ สรุปได้ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จ�านวน 40 พื้นที่
- เจาะบ่อน�้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าฯ จ�านวน 80 บ่อ
- ก่อสร้างระบบหอถังเหล็กพักน�า้ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรพร้อมต่อเชือ่ มอุปกรณ์จา่ ยน�า้ จ�านวน 40 พืน้ ที่
2. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 จ�านวน 1,245 พื้นที่
- เจาะบ่อน�้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน�้าชนิดเทอร์ไบน์ฯ จ�านวน 1,245 บ่อ

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

นอกจากนีก้ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ดา� เนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยกรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการสูบน�า้ ในแหล่งน�้าส�าหรับระบบประปา
และการเกษตร ในพื้นที่ 22 จังหวัด จ�านวน 82 แห่ง คิดเป็นปริมาณน�า้ 20,936,943 ลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน�้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 7 จังหวัด จ�านวน 899,328 ลิตร กรมทรัพยากรน�้าบาดาล ด�าเนินการเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาน�้า
ส�าหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพืน้ ที่ 71 จังหวัด จ�านวน 1,664 บ่อ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ จ�านวน 1,044 บ่อ
แจกจ่ายน�า้ เพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 6 จังหวัด จ�านวน 92,270 ลิตร
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ปัญหา อุปสรรค :
1. ระยะเวลาในการด�าเนินการค่อนข้างจ�ากัด บางพืน้ ทีใ่ ช้ระยะเวลาส�ารวจและด�าเนินการค่อนข้างมาก ท�าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณและโอกาสพัฒนาในพื้นที่
2. บางพื้นที่ศักยภาพการให้น�้าบาดาลมีจ�านวนน้อย ท�าให้เกิดความล่าช้าควรมีการด�าเนินการส�ารวจพื้นที่
ล่วงหน้าในแต่ละแห่ง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ความร่วมมือของประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ท�าให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. บุคลากรของกรมทรัพยากรน�้าบาดาลมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ท�าให้งานกิจกรรมหลักด�าเนิน
อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ :
1. เร่งรัดการวางแผน เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2. จัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากรของรัฐในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ เมือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง ควรเร่งส�ารวจแหล่งน�้าบาดาลที่มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบางพื้นที่แหล่งน�้า
ต้นทุนมีศักยภาพน�้าบาดาลลดลง เป็นต้น

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้ บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย
พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ และสาธารณภัย
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1. โครงการบํารุ งรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้าอัตโนมัตทิ างไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมู ลสัญญาณภาพ
(CCTV) ระบบเตือนภัยนํา้ ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุต-ุ อุ ทกวิทยาแม่นา้ํ โขง (Mekong-HYCOS)
ในกรมทรัพยากรน�้า ได้ท�าการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน�้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ (CCTV) จ�านวน 190 สถานี และระบบเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 จ�านวน 1,052 สถานี และเพื่อให้สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งไปแล้วสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรน�้าได้จัดสรรงบประมาณจ�านวน
10,000,000 บาท เพื่อด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน�้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบส่ง
ข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) และระบบเตือนภัยน�า้ ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม บ�ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยประจ�าสถานีเตือนภัยให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความถูกต้องต่อเนื่องทันต่อ
สถานการณ์
ผลผลิต : ด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน�า้ อัตโนมัติ
ทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) จ�านวน
190 สถานี และสถานีเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)
จ�านวน 1,052 สถานี ครอบคลุมพื้นที่เตือนภัยจ�านวน 3,207 หมู่บ้าน
เครือข่ายอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา จ�านวน 255 สถานีได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น�้าโขง
(Mekong-HYCOS) จ�านวน 12 สถานี ได้รับการบ�ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ : สถานีเตือนภัยสามารถใช้งานเฝ้าระวังสถานการณ์
น�้าที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย-ดินถล่มได้อย่างทันท่วงที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น�้า การเฝ้าระวัง เตือนภัยประกอบการตัดสินใจ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันมีการเตือนภัยไปแล้วจ�านวน
694 ครั้ง ครอบคลุม 2,380 หมู่บ้าน
ปัญหา อุปสรรค : เจ้าหน้าที่ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ
และสมรรถนะทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากทีต่ งั้ ของสถานีเตือนภัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาซึ่งมักอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม
สายหลัก การเข้าถึงพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นไปด้วยความยากล�าบากจึงจ�าเป็น
ต้องการใช้ยานพาหนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ สถานีเตือนภัยบางส่วน
มีอายุการใช้งานมานาน (เกิน 5 ปีขนึ้ ไป) ท�าให้ประสิทธิภาพการใช้งาน
ลดลง ไม่สามารถใช้งานได้ ควรมีการซ่อมปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน
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เงือ่ นไขความส�าเร็จ : การจัดหางบประมาณทีเ่ พียงพอ
ต่ อ การด� า เนิ น งานในการซ่ อ มบ� า รุ ง และดู แ ลรั ก ษาให้
ครอบคลุมทุกสถานี เพือ่ ให้ระบบทีด่ า� เนินการติดตัง้ ไปแล้ว
มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเตือนภัยและการอบรมเสริมสร้างความรูใ้ ห้ผเู้ กีย่ วข้อง
เข้าใจถึงการท�างานหรือการใช้งานของระบบเตือนภัย
นอกจากการจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการด�าเนิน
งานแล้ว ยังต้องค�านึงถึงองค์ประกอบโดยรวม เช่น การ
จัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ยานพาหนะ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม
ในการใช้งาน การให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้มีความพร้อมในการท�างานและสามารถรับมือกับ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างต่อเนื่อง
2. โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้าํ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรน�้าจัดสรรงบ
ประมาณ จ�านวน 18,000,000 บาท เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม และซ้อมแผนเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ การจัดหา
น�า้ มันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่ ส�าหรับเครื่องสูบน�า้ รถบรรทุก
ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าด�าเนินการบริหาร
จัดการเครื่องสูบน�้าเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตินา�้ ทั้งปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
ผลผลิต : มีการจัดเตรียมน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามัน
หล่อลืน่ เพียงพอส�าหรับรถบรรทุก เครือ่ งสูบน�า้ การบ�ารุง
รักษาเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา สามารถใช้งานได้ทนั ทีทมี่ สี ถานการณ์ภยั แล้ง
และอุทกภัย
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ : ผลการด� า เนิ น งานที่ ผ ่ า นมา
กรมทรัพยากรน�า้ สามารถสนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่
เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จ�านวน 122,616 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านการ
อุปโภคบริโภค จ�านวน 36,330 หลังคาเรือน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานเพื่อรองรับ
สภาวะวิกฤตน�า้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจ�านวน 79 คน เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านการใช้งานและการบ�ารุง
รักษาเครื่องสูบน�้า รถบรรทุกพร้อมเครน เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ปัญหา อุปสรรค :
1. ปัจจุบนั ยังขาดอาคารส�าหรับใช้เก็บเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์เครื่องสูบน�้า
2. การไม่ได้รบั งบประมาณประจ�าปีอย่างต่อเนือ่ ง
จะท�าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
เงื่อนไขความส�าเร็จ : นอกเหนือจากความพร้อม
ด้านเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ แล้ว ประการส�าคัญทีต่ อ้ ง
พิจารณา คือ การก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ให้มคี วามเหมาะสมปลอดภัย เพือ่ ให้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3. โครงการจัดทําระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การแพร่กระจายของสารพิษ ภาวะโลกร้อน
การเปลีย่ นแปลงสภาพทางภูมอิ ากาศของโลก ซึง่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม การเปลีย่ นแปลงของระดับน�า้ ทะเล
การกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจุบันภัยทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ซึง่ ภัยทางธรรมชาติมปี จั จัยส�าคัญเกีย่ วข้องกับสภาพธรณีวทิ ยาของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ กรมทรัพยากรธรณี จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ส�ารวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม หาแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่างๆ
รวมทัง้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ดา� เนินการ ดังนี้
1. ส�ารวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
ด�าเนินการศึกษา วิจยั ส�ารวจและเก็บตัวอย่างน�า้
ตะกอนธารน�้าและดินในภาคสนาม วิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวอย่าง จ�านวน 1,500 ตัวอย่าง สรุปประมวลผลข้อมูล
เพือ่ จัดท�าแผนทีแ่ สดงพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยจากสารพิษของจังหวัด
พิษณุโลก และรายงานสรุปผลการศึกษาการแพร่กระจาย
ของธาตุชนิดต่างๆ ที่อาจจะมีการปนเปื้อนในเขตชุมชน
พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและเผย
แพร่องค์ความรู้ เรือ่ ง “พืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสเสีย่ งภัยจากสารพิษ
ตามธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ องค์การ
บริหารส่วนต�าบลวังทอง อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ตัวอย่างตะกอนธารน�้า

2. ส�ารวจศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนชุมชน
จัดท�าแผนทีแ่ หล่งศักยภาพทราย แผนทีแ่ หล่งศักยภาพปิโตรเลียม แผนทีธ่ รณีสณ
ั ฐาน และจัดท�าแผนทีน่ า�้ ท่วม
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 6 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมือง สองพี่น้อง บางปลาม้า ศรีประจัน ดอนเจดีย์ และอ�าเภอ
สามชุก ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม IRIC เพื่อจ�าลองพฤติกรรมน�้าท่วมภาคกลาง ปรับแก้ข้อมูลน�้าท่วมและจัดท�า
แผนที่น�้าท่วมจังหวัดสุพรรณบุรี อ�าเภอศรีประจัน และอ�าเภอเมือง จัดท�าแผนที่พ้ืนที่เหมาะสมเป็นแหล่งฝังกลบ
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ขยะมูลฝอย อ�าเภอเดิมบางนางบวช อ�าเภอหนองหญ้าไซ
อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดท�ารายงาน
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
จัดฝึกอบรมเยาวชนในสถาบันการศึกษา เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
จ�านวน 3 ครัง้ ดังนี้ 1) โรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”
2) โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย อ� า เภอเมื อ ง และ 3)
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ�าเภอสามชุก

ส�ารวจพื้นที่น�้าท่วม จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ส�ารวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่ลุ่มน�า้ ทะเลสาบสงขลา
ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียม แปลความหมายเส้นแนวชายฝั่งส�ารวจ
แนวเส้นชายฝัง่ ทะเล จัดท�าแผนทีแ่ นวเส้นชายฝัง่ ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์สภาพภาพการเปลีย่ นแปลง
ชายฝัง่ ทะเลช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทัง้ จัดท�าแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ ในช่วง 12 ปี ส�ารวจสัณฐาน
ของลุม่ น�า้ ทะเลสาบสงขลาและส�ารวจโครงสร้างป้องกันชายฝัง่ ทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อพืน้ ทีแ่ หลมตะลุมพุกในอ�าเภอปากพนัง
และอ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดท�ารายงานสรุปผลการส�ารวจธรณีวิทยาทางทะเลพื้นที่อ�าเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พื้นที่แหลมตะลุมพุก อ�าเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
- ส�ารวจและศึกษาการเปลีย่ นแปลงของระดับน�า้ ทะเล ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั หลักฐานทางธรณีวทิ ยาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน�า้ ทะเลขึ้น-ลงอัตโนมัติ
ตรวจสอบและเชือ่ มโยงระบบเครือ่ งมือวัดระดับน�า้ ทะเลขึน้ -ลงอัตโนมัติ จากชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทย 3 สถานี
ได้แก่ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ชายฝั่งทะเลอันดามัน 2 สถานี ได้แก่ ระนอง และภูเก็ต เข้ากับศูนย์
ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณีท�าการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลระดับน�้าทะเล เพื่อสอบเทียบ
กับข้อมูลมาตรน�า้ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้เป็นทีย่ อมรับ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคต
ส�ารวจ รังวัดค่าพิกดั และระดับความสูงของต�าแหน่งทีต่ งั้ ของสถานีทตี่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน�า้ ทะเลขึน้ -ลง
อัตโนมัติโดยโยงยึดจากหมุดหลักฐานถาวรของประเทศ เขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวใน
แนวราบและแนวดิ่งของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูลระดับน�้าทะเลขึ้น-ลง ที่ได้มีค่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
สถานการณ์ที่แท้จริง
ส�ารวจ ศึกษา รวบรวม หลักฐานทางธรณีวทิ ยาและธรณีสณ
ั ฐานชายฝัง่ บนบกเพิม่ เติม ในจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อุทยั ธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บรุ ี กาญจนบุรี
และราชบุรี เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของทะเลโบราณ
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ส�ารวจและการศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แสดงสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหน้าหาดของพื้นที่ศึกษา ในรอบ 12 ปี

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. รายงานโครงการส�ารวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
2. ฐานข้อมูลและแผนที่ของข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนชุมชนในที่ราบลุ่มภาคกลาง เพื่อใช้ในการจัด
ท�าผังเมืองจังหวัดในทีร่ าบลุม่ ภาคกลาง ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
3. ผลการส�ารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. เนื่องจากในช่วงฤดูฝนไม่สามารถด�าเนินการได้ซึ่งมีผลกับการตรวจวิเคราะห์ท�าให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน
จึงต้องด�าเนินการในช่วงต้นฤดูแล้ง ส่งผลให้การด�าเนินงานอาจล่าช้ากว่าก�าหนด
2. มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้คา� นึงถึงปัจจัยจากผลกระทบทางธรณีพิบัติภัย
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลบริเวณอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และพื้นที่แหลมตะลุมพุก
อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงเข้าท�าการส�ารวจประสบปัญหาระดับน�้าทะเลขึ้นสูงมาก ท�าให้ไม่สามารถ
เข้าไปส�ารวจข้อมูลชายฝั่งในพื้นที่บริเวณปลายแหลมได้ รวมทั้งสายเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอประมวลผลกับตัวเครื่องมือ
ส�ารวจ DGPS ช�ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
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ข้อเสนอแนะ :
1. การด�าเนินงานการส�ารวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติจะเป็นข้อมูลในภาพรวมของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้ทราบข้อมูลการปนเปื้อนในพื้นที่ที่มีผลผลกระทบอย่างถูกต้องและแน่นอนควรจะท�าการ
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกต่อไป
2. การส�ารวจธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นงานที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย และ
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปใน
พืน้ ที่ น�าไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้มคี วามเหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามจากการส�ารวจ
พบว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการชุดข้อมูลที่หลากหลาย ข้อมูลที่จัดท�าขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ได้เพียงบางส่วน จึงควรส่งเสริมให้มีการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น
4. โครงการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
กรมทรัพยากรธรณี ได้ดา� เนินการส�ารวจ ศึกษา วิจยั ปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั และติดตามพฤติกรรม
ของธรณีพบิ ตั ภิ ยั ต่างๆ เพือ่ ประเมินสถานภาพ/ก�าหนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยจัดท�าแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/บรรเทา
ผลกระทบจากธรณีพบิ ตั ภิ ยั ต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์การพยากรณ์ความเสีย่ งต่อการเกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั
การสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแก่ประชาชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือ
กับธรณีพบิ ตั ภิ ยั ซึง่ จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากธรณีพบิ ตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ได้ดา� เนินการ ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ
ด�าเนินการส�ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท�าแผนทีต่ า� แหน่งบ้านเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพบิ ตั ภิ ยั ระดับ
ชุมชน ในพื้นที่ 8 จังหวัด 24 อ�าเภอ 55 ต�าบล 538 หมู่บ้าน ดังปรากฏในตารางที่ 5 และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธรณีพิบัติภัยแก่ประชาชน ผู้นา� ชุมชน และจัดตั้งอาสาสมัครเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จ�านวนทั้งสิ้น
3,278 ราย จาก 8 จังหวัด 24 อ�าเภอ 55 ต�าบล 538 หมู่บ้าน รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย

การฝึกอบรม “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพบิ ตั ภิ ยั ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ครอบคลุมทัง้ ระบบต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ จังหวัดชุมพร”
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ตารางที่ 5 : การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ล�าดับที่

จังหวัด

อ�าเภอ

ต�าบล

หมู่บ้าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวม

สุราษฎร์ธานี
น่าน
สุโขทัย
เชียงราย
อุตรดิตถ์
แพร่
เชียงใหม่
ชุมพร
8 จังหวัด

6
5
2
3
1
3
3
1
24 อ�าเภอ

8
10
4
8
5
7
8
5
55 ต�าบล

68
72
51
97
52
60
79
59
538 หมู่บ้าน

เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ธรณีพิบัติภัย (ราย)
472
475
396
502
352
373
400
308
3,278 ราย

2. จัดท�าแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม
ด�าเนินการส�ารวจ รังวัดจัดท�าแผนที่ภูมิประเทศขั้นรายละเอียด ธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม ธรณีฟิสิกส์ และ
ออกแบบโครงสร้างป้องกัน จัดท�าโครงสร้างป้องกันดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากที่มุ่งเน้นการเลียนแบบธรรมชาติ
ให้ใกล้เคียงลักษณะพืน้ ทีเ่ ดิมภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นธรณีพบิ ตั ภิ ยั ดินถล่ม
ในพื้นที่ด�าเนินงานโดยได้ด�าเนินการจัดท�าโครงสร้างฝายชะลอความเร็วและดักตะกอนในทางน�้า โดยใช้พืชเพื่อลดการ
พังทลายของหน้าดินและตลิง่ พืน้ ทีบ่ า้ นพะละ ต�าบลขะเนจือ้ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากและบ้านปางควาย ต�าบลแม่งอน
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดท�าแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยดินถล่ม ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ต�าบลขะเนจื้อ
อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ 2) โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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การจัดท�าโครงสร้างป้องกันดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากร่วมกับประชาชนในพื้นที่
ในการวางกระสอบมีปีกพื้นที่ บ้านปางควาย ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
- เฝ้าระวัง ติดตาม ข่าวสารสถานการณ์อากาศ ประสานงานทางโทรศัพท์กับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ธรณีพิบัติภัยในช่วงที่มีพายุหรือมรสุมจ�านวน 11,200 ครั้ง ประกาศแจ้งให้เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
เฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จ�านวน 29 ฉบับ
- ด�าเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพบิ ตั ภิ ยั แบบบูรณาการและแบบชุมชนเป็นฐาน ในพืน้ ที่
8 จังหวัด เพือ่ เป็นการกระตุน้ เตือนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังของเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพบิ ตั ภิ ยั
ได้แก่ แบบบูรณาการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรีและนครราชสีมา และแบบชุมชนเป็นฐาน 6 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา
กาญจนบุรี อุทัยธานี ระยอง อุดรธานี และหนองคาย รวมทั้งตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เครือข่ายฯ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : การปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายฯ ให้เป็นปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�านวนเครือข่ายฯ
ล�าดับที่

จังหวัด

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน เก่าปี
เสียชีวิต
47-56
1. ราชบุรี
3
2
21
210
3
2. อุทัยธานี
3
10
56
396
7
3. กาญจนบุรี
9
30 102 569
2
4. หนองคาย
4
1
22
239
4
5. อุดรธานี
2
5
28
305
5
6. ระยอง
4
7
30
297
2
7. นครราชสีมา 4
7
41
304
4
8. พังงา
5
11
39
325
18
รวม 8 จังหวัด 34 73 339 2,645 45

ย้าย ออก เพิ่ม
8
2
10
4
6
6
10
27
73

1
9
9
1
3
8
31

25
114
56
40
61
22
32
164
514

ไม่ขอ
คงเหลือ
เข้าร่วม
223
492
604
1
270
355
310
319
346
1
2,919
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4. ส�ารวจรอยเลื่อนมีพลัง (ระยะที่ 2)
ส�ารวจและศึกษารอยเลื่อนมีพลังขั้นรายละเอียดในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อก�าหนดจุดติดตั้งเครื่องมือและส�ารวจ
ความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real Time
พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 12 ชุด รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยการตรวจหา
ต�าแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดแผ่นดินไหว จากเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินพบการเกิดแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง จ�านวน 599 เหตุการณ์
ประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยการส�ารวจธรณีฟิสิกส์ การวัดความเร็วของคลื่นเฉือนของ
ชั้นดินด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิวดิน MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) และ Microtremmor
จ�านวน 80 จุด เพื่อค�านวณการเพิ่มขึ้นของการสั่นสะเทือนของสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวในบริเวณที่มีแอ่งตะกอนหนา
ด�าเนินการจัดท�าแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับจังหวัด 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และล�าพูน

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงใหม่แสดงระดับความรุนแรง

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจ�านวน 3,278 ราย จาก 8 จังหวัด 24 อ�าเภอ 55 ต�าบล 538 หมู่บ้านได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยต่างๆ สิ่งบอกเหตุ การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย การวางแผนเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบ
รวมทั้งแผนการอพยพหนีภัย
2. จัดท�าแหล่งศึกษาเรียนรู้การป้องกันและพื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยดินถล่ม โดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อแก้
ปัญหาดินถล่มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเอง ใน 2 พื้นที่ คือ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่
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3. ประกาศแจ้งให้เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน จ�านวน 29 ฉบับ และเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายฯ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับการซักซ้อมทบทวนแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยจ�านวน 8 จังหวัด ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. บันทึกข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยการตรวจหาต�าแหน่งศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหว
จากเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินจ�านวน 599 ครั้ง สามารถน�ามาประเมินความเสี่ยงและจัดท�าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ตาก และแม่ฮอ่ งสอนซึง่ เป็นประโยชน์ในการก�าหนดมาตรการส�าหรับลดผลกระทบ
ต่อชุมชนต่างๆ จากแหล่งก�าเนิดแผ่นดินไหวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา อุปสรรค :
1. อาสาสมัครเครือข่ายฯ ที่มีอยู่เดิมและได้รับการฝึกอบรมไว้แล้วมีการปรับเปลี่ยนผู้น�าชุมชน โดยกลุ่มผู้น�า
ชุมชนเดิมบางราย มีภารกิจอื่นท�าให้ไม่สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีได้อีกทั้ง
บางรายมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ ท�าให้ไม่สามารถประสานงานเพื่อด�าเนินการเฝ้าระวัง
ตามแผนได้เมื่อถึงสถานการณ์วิกฤติ
2. การค�านวณหาจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวยังมีความแม่นย�าน้อย เนือ่ งจากเป็นการค�านวณโดยวิธคี อมพิวเตอร์
(Computer location) ด้วย Regional Earth crustal velocity model ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมกับการค�านวณหาแผ่นดินไหว
ระยะไกล ดังนั้นเพื่อให้การตรวจวัดและประมวลผลเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นไปได้อย่างแม่นย�าและมีประสิทธิภาพ
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Local Earth crustal velocity model เพื่อให้เหมาะสมส�าหรับการค�านวณหา
แผ่นดินไหวระยะใกล้ของประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ประชาชน ผู้น�าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต�าบล) คณะครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยต้นน�า้ กลางน�้าและ
ปลายน�้า มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงความเสี่ยงภัยที่อาจได้รับในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังที่
ได้ร่วมกันจัดท�าไว้
2. เครือข่ายอาสาสมัครประชาชน ผูน้ า� ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมีการซักซ้อมแผนการ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณีในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย
3. เครื่องมือวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินที่ติดตั้งในจังหวัดสามารถตรวจวัดข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรด�าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอาสาสมัครเครือข่ายฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่าเสมอ หากต้องการให้ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งประเทศ ควรจัดสรรงบประมาณในการตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลอาสาสมัครเครือข่ายฯ ให้กบั ส�านักงานทรัพยากรธรณีเขต 1-4 ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ความถีใ่ นการด�าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น ท�าให้ข้อมูลอาสาสมัครเครือข่ายฯ มีความเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง
2. การตรวจสอบและบ�ารุงรักษา สถานีเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนแบบ online และแบบ offline ของ
กรมทรัพยากรธรณีอย่างสม�า่ เสมอให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. โครงการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุ มชน
การเกิดพิบตั ภิ ยั เกีย่ วกับดินถล่ม น�า้ ป่าไหลหลากและน�า้ ท่วมฉับพลัน ทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงขึน้ ซึง่ สร้างความ
เสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนจ�านวนมากในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย จ�าเป็นอย่างยิง่ ต้องจัดเตรียมข้อมูล
รายละเอียดเชิงพื้นที่ท่ีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงขอบเขตของพื้นที่เสี่ยงภัย ขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบ และต�าแหน่งทีต่ งั้ ของพืน้ ทีป่ ลอดภัย ส�าหรับการติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนพิบตั ภิ ยั
ต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารสถานการณ์ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ และ
การช่วยเหลือบรรเทาหลังเกิดเหตุการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ด�าเนินการ ดังนี้
ส�ารวจ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธรณีวิทยาเพื่อใช้สนับสนุนการจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
พืน้ ที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ และเชียงราย พร้อมทัง้ จัดซือ้ ข้อมูล
แบบจ�าลองระดับสูงเชิงเลข จ�านวน 2,965 ระวาง รวมทัง้ ด�าเนินการจ้างศึกษาท�าข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่มระดับชุมชน
จ�านวน 120 ต�าบล ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน อุตรดิตถ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธรณีวิทยาเพื่อใช้สนับสนุนการจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ปัญหา อุปสรรค :
1. การด�าเนินการจัดจ้างมีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแก้ร่างข้อก�าหนดหลายครั้ง และไม่สามารถจัดหา
ผู้รับจ้างได้ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การส�ารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และระยะเวลา
ในการส�ารวจข้อมูลที่มีความละเอียดมาก ซึ่งปัจจุบันบุคลากรดังกล่าวมีจ�านวนน้อย รวมทั้งการขาดความรู้ในการน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยโดยใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ มาใช้ในการด�าเนินการ
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่มระดับชุมชนได้รบั การเผยแพร่สชู่ มุ ชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยซึง่ ในชุมชนได้มกี ารน�าไป
ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านส�ารวจข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถล่มระดับชุมชน จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินงาน
ข้อเสนอแนะ :
ควรเร่งรัดให้มีการส�ารวจจัดท�าข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนทั้งประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
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1. โครงการจัดทําแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า (พื้นที่ลุ่มนํ้าภาคตะวันออก)
ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผลให้ระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลาย
ในพื้นที่แต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน�้าได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมทั้งการด�าเนินชีวิตที่มีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบมากขึ้น ท�าให้ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเปราะบางต่อผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ การให้ความส�าคัญกับการ
วางแผนเพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดความเสี่ยงต่อผลกระทบและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและสภาพการณ์ในอนาคตจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องเร่งด�าเนินการ นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรับ
ทีจ่ า� เป็นต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ โดยการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สือ่ มโทรมให้กลับคืนมา
เพื่อรักษาฐานการผลิตของชุมชนในลุ่มน�้าแล้ว ยังถือเป็นความท้าทายที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ด�าเนินการ ดังนี้
โครงการจัดท�าแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานในพื้นที่ลุ่มน�้าหลักของประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้า
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด และพื้นที่
บางส่วนของจังหวัดนครนายกและสมุทรปราการ
ผลลัพธ์ที่ได้ :
ระบบนิเวศในพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ สามารถด�ารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงปลอดภัย โดยไม่เกิดการสูญเสียหรือสามารถลดการสูญเสีย
ให้เกิดน้อยที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสามารถใน
การแสวงหาประโยชน์จากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ :
ชุมชนยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้ผลการศึกษาที่ได้อาจไม่สามารถน�า
ไปสูก่ ารวิเคราะห์เพือ่ จัดท�าเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ซึง่ จ�าเป็นต้องอาศัยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทพี่ สิ จู น์ได้มาเป็นตัวก�าหนด
ข้อเสนอแนะ :
ควรเพิม่ วิธกี ารและรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้เข้าถึงประชาชน
ในทุกๆ ระดับ
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2. การขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้เสนอสัดส่วนและแนวทาง
การใช้ทดี่ นิ แต่ละประเภททีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และศักยภาพของพืน้ ที่ พร้อมฉากทัศน์ทแี่ สดงภาพ
ทางเลือกของการใช้ที่ดินของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2575) เป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้
ประกอบการวางแผนการใช้ทดี่ นิ ตามอ�านาจหน้าทีต่ ามกฎหมายของหน่วยงานแต่เนือ่ งจากขณะนัน้ นโยบายเกีย่ วกับการ
ปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยยังไม่ชดั เจน ท�าให้การสร้างฉากทัศน์การใช้ทดี่ นิ โดยน�า
ปัจจัยด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมาพิจารณายังไม่เด่นชัดในปีงบประมาณ 2557 ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
ที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน
ให้รองรับกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ นิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�าเป้าหมายการ
ใช้ที่ดินของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2555 มาขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการบริหารจัดการที่ดินไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท�าการ
ศึกษา วิเคราะห์ความส�าคัญความเชื่อมโยงและประเด็นปัญหาหลักระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการใช้
ที่ดินในระดับต่างๆเพื่อหามาตรการที่เหมาะสม ร่วมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
การสัมภาษณ์และส�ารวจความคิดเห็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและได้คดั เลือกพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ ย่อยน�า้ มวบ จังหวัดน่านเป็นพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา
ในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลัก AFP (Area - Function - Participation) เข้ามาใช้ในการด�าเนินโครงการฯเพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์การรองรับและลดความเสีย่ งของการใช้ทดี่ นิ ประเภทต่างๆ จากผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมหรือการเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน เพื่อน�าไปสู่
เป้าหมายการใช้ที่ดินของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า
ผลลัพธ์ที่ได้ :
(ร่าง) นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทีด่ นิ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศซึง่ เป็น
ผลของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการที่ดินที่ได้จัดท�าไว้แล้ว ให้สามารถรองรับความรุนแรงของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ที่ดิน ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่
ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน (รายละเอียดดังแผนผัง)
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ปัญหา อุปสรรค :
เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีหลายหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ขาดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวมของประเทศประกอบกับข้อมูลการใช้ที่ดินหลายส่วนที่มีมาตราส่วน
แตกต่างกัน และกระจายไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
ในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการฯ เพื่อน�าไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนจ�าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
ให้เกิดความเข้าใจถึงความเชือ่ มโยงของสภาพภูมิอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปกับเรือ่ งการบริหารจัดการทีด่ ินในทุกภาคส่วน
เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและน�าไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะน�าไปสูก่ ารผลักดัน
เป้าหมายการใช้ที่ดินของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ :
จ�าเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขับเคลื่อนผ่านองค์กรและคณะกรรมการ
ในแต่ละระดับทั้งในระดับนโยบาย ระดับพื้นที่และระดับลุ่มน�้า รวมถึงต้องพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่สนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมของภาคีสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
กับเรื่องการบริหารจัดการที่ดินในทุกภาคส่วนและสร้างระบบการก�ากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วง
การจัดท�าแผน และการน�านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับแผนชาติ แผนภาค แผนจังหวัด และแผนชุมชน
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3. โครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่ า
ในช่วงหน้าแล้งระหว่าง (มกราคมถึงเมษายนของทุกปี) จะพบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย สาเหตุมาจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะท�าการเผาเศษวัสดุเพือ่ เตรียมพืน้ ทีส่ า� หรับท�าการเกษตร
ในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศทีแ่ ห้งและนิง่ รวมทัง้ ภูมปิ ระเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ เช่น แอ่งแม่ฮอ่ งสอน แอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน
เป็นต้น ท�าให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ทัศนวิสยั และความเป็นอยูข่ องประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจในพืน้ ทีอ่ นั เนือ่ งมาจากได้รบั ผลกระทบด้านการท่องเทีย่ ว
กรมควบคุมมลพิษ จึงได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์วกิ ฤติหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ปี 2557 โดยมีผลงานที่สา� คัญ ดังนี้
1. การมอบนโยบายในเรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2557 โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รับมือสถานการณ์วิกฤติหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้จัดท�า“นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
9 จังหวัด ปี 2557” โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางด�าเนินงานในการบริหารจัดการปัญหาหมอก
ควันในช่วงวิกฤติในพืน้ ทีภ่ าคเหนือไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมุ่งสู่ความส�าเร็จ
สาระส�าคัญของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2557 ประกอบด้วย
1) ให้ จั ง หวั ด บริ ห ารจั ด การแบบเบ็ ด เสร็ จ โดยให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอา� นาจสูงสุดในการสัง่ การหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ พือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการบูรณาการประสานการท�างานให้เป็นหนึ่งเดียว เน้นการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2) ด�าเนินการป้องกันเชิงรุก โดยให้จังหวัดก�าหนดช่วงเวลาวิกฤติหมอกควันในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้มีการ
จัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนช่วงวิกฤติหมอกควัน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเผา
3) จัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น โดยให้จังหวัดก�าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา ด�าเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก
ไม่ให้เกิดการเผาในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ดับไฟก่อนเกิด
การลุกลาม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการเชื้อเพลิง ให้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4) มุง่ เป้าสูค่ วามส�าเร็จ เน้นการประเมินผลโดยการวัดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันของ
จังหวัด
ทั้งนี้ จังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นได้มีการบูรณาการการด�าเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ได้แก่ การก�าหนด
ช่วงวิกฤติหมอกควันเพื่อเคร่งครัดการควบคุมการเผาและหมอกควัน การก�าหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อระดมสรรพก�าลังในการ
เฝ้าระวังและควบคุมการเผาอย่างเร่งด่วน การระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น โดยอาศัย
การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการจากกรมควบคุมมลพิษ
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่
ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก รวม 15 สถานี แบ่งเป็น 13 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ
2 หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทั้งนี้ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
เคลื่อนที่ที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณชายแดนและ
เฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
ในช่วงวิกฤติกรมควบคุมมลพิษได้ระดมสรรพก�าลังและงบประมาณในการดูแลรักษาให้สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ สามารถด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนือ่ งและมีขอ้ มูลคุณภาพอากาศเผยแพร่
สูส่ าธารณะเป็นประจ�าทุกวัน รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลือ่ นทีเ่ พือ่ จัดส่งไป
ตรวจวัดในพืน้ ทีท่ เี่ กิดวิกฤติหมอกควันรุนแรง และในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มสี ถานีตรวจวัดฯ ตัง้ อยู่ เช่น อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ จ�านวนจุดความร้อน และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา เพื่อรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันผ่านช่องทางต่างๆ ตามระดับความรุนแรงของปริมาณ
ฝุ่นละออง 4 ระดับ เพื่อให้จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์หมอก
ควัน โดยรายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านทางเอกสาร โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ รวมทั้ง
Application Air4Thai และ sms เป็นประจ�าทุกวัน
3. การพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถรับทราบข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยได้มกี ารปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ Air4Thai ให้มรี ปู แบบทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจ
ได้งา่ ยขึน้ รวมทัง้ ได้มกี ารประสานไปยังส�านักงานสิง่ แวดล้อมภาค เพือ่ จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละเชิญชวนทุกภาคส่วนให้
ใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น Air4Thai และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมกันนี้ ยังได้มกี ารพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถเผยแพร่
ข้อมูล Real-time ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Air4ASEAN
เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจวัดและเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
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แอพพลิเคชั่น Air4ASEAN

เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th

ผลจากการด�าเนินงานในปี 2557 สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557 พบว่า
ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด เท่ากับ 318 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ที่ต�าบลจองค�า อ�าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณฝุ่นละอองมีค่าสูงสุด
เท่ากับ 428 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ที่ต�าบลจองค�า อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556)
จะเห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดมีค่าลดลง นอกจากนี้หากพิจารณาในรายจังหวัด พบว่าจังหวัดเชียงราย ล�าพูน แพร่
และน่าน มีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดลดลงเช่นกัน
ตารางที่ 7 : สรุปปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
ล�าพูน
ล�าปาง
แพร่
พะเยา
น่าน
แม่ฮ่องสอน
ตาก
รวม 9 จังหวัด

ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด (มคก./ลบ.ม.)
2555
2556
2557
479
265
253
201
212
275
243
202
175
279
351
229
249
256
184
275
201
298
218
270
186
355
428
318
325
114
144
479
428
318

จ�านวนวันที่เกินมาตรฐาน (วัน)
2555
2556
2557
56
29
21
17
21
21
25
12
11
33
30
37
26
27
23
28
17
22
27
21
22
33
37
23
12
0
5
64
45
47
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4. การจัดการขยะมู ลฝอยและของเสียอันตราย
สถานการณ์และสภาพปัญหา :
1. ในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่ว
ประเทศ 30.83 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 5%) จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม เกิน 1 ล้านตัน ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
สงขลา นครศรีธรรมราช
2. ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนทัว่ ประเทศ 2 แสนตัน
แบ่งเป็นแบตเตอรี่เก่าชนิดตะกั่ว 68% แบตเตอรี่แห้ง 17% หลอดไฟ
8% และยาฆ่าแมลง 7%
3. ขยะติดเชื้อ เพิ่มขึ้น 50,000 ตัน/ปี
สาเหตุ :
1. การก�าจัดขยะมูลฝอยของสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือไม่ได้รับการเก็บขน ท�าให้มีขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่จ�านวนมาก
2. ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
การด�าเนินการแก้ไข :
1. วิธีการด�าเนินงาน
การด�าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กา� จัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)
3) การวางระเบียบมาตรการการบริหาร
4) การสร้างวินยั ของคนในชาติมงุ่ สูก่ ารจัดการทีย่ งั่ ยืน
มีแนวทางการขับเคลือ่ นในระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะ
ปานกลาง (1 ปี) และระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) พื้นที่เป้าหมายระยะ
เร่งด่วน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 จังหวัด และระยะยาว 47 จังหวัด
2. เป้าหมาย
เป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 30.83
ล้านตัน มีดังนี้
- 1 จังหวัด : ก�าจัดได้ 100% ใน 3 เดือน (ระนอง)
- 3 จังหวัด : ก�าจัดได้ 100% ใน 6 เดือน (ชุมพร
สระบุรี อุดรธานี)
- 16 จังหวัด : ก�าจัดได้ 100% ใน 9 เดือน
- 48 จังหวัด : ก�าจัดได้ 100% ใน 1 ปี (2559)
- 4 จังหวัด : ก�าจัดได้ 100% ใน 2 ปี (2560)
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ผลการด�าเนินงาน :
1. การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะเก่า)
ก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) 6 จังหวัดวิกฤต ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถก�าจัดได้แล้ว 9,262,364 ตัน
จากจ�านวนทั้งหมด 11,047,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84
- พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี : ก�าจัดได้แล้ว 452,293 ตัน (50%)
- ปทุมธานี และสมุทรปราการ : ก�าจัดได้แล้ว 8,810,070 ตัน (89%)
- จังหวัดทัว่ ประเทศอีก 71 จังหวัด : ปรับปรุงฟืน้ ฟูสถานทีก่ า� จัดขยะมูลฝอย น�าขยะมูลฝอยไปก�าจัดอย่างถูกต้อง
2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นขยะมูลฝอยใหม่
- คัดเลือกพืน้ ทีต่ น้ แบบการจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม จ�านวน 98 แห่ง โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางแล้ว 73 แห่ง เก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
26 แห่ง และก�าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง 63 แห่ง
- คัดเลือกพื้นที่ศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัด จ�านวน 83 แห่ง มีการเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง รวมประมาณ 40 ตัน
- ก�าหนดศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster)
ในแต่ละจังหวัด ทั้งหมด 246 กลุ่มพื้นที่ ขนาดใหญ่ 31 กลุ่ม
ขนาดกลาง 142 กลุม่ ขนาดเล็ก 73 กลุม่ และสถานีขนถ่าย 60 แห่ง
- ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน จ�านวน 53 แห่ง
- เปิดด�าเนินการแล้ว 2 แห่ง คือ เทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ 25.7 เมกกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 3 แห่ง คือ
กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
เทศบาลต�าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
10.9 เมกกะวัตต์
- อีก 48 แห่ง อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับเอกชนแล้ว เช่น เทศบาล
นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
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3. การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรือ่ ง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารค�านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
- กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน 2558
- กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อยูร่ ะหว่างยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. .... และด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ คาดว่าจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2558
4. การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด�าเนินโครงการ “เมืองสะอาด
คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึกประชาชนด้านการ
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงการก�าจัด และท�าความสะอาด
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดด�าเนินการ
- รณรงค์สร้างจิตส�านึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานทีร่ าชการ/ทีท่ า� การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานทีส่ าธารณะ/
แหล่งท่องเทีย่ ว และสถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานทีต่ า่ งๆ
การด�าเนินงานต่อไป :
1. ควบคุม เร่งรัด ก�ากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการตาม Roadmap ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กา� หนด
2. สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนก่อสร้างศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย และโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิงการผลิต
4. ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ประโยชน์ที่ได้รับ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
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1. โครงการเร่งจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรธรณีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเป็นวัตถุดิบพื้นฐานส�าหรับ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรณีอย่างชัดเจนเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์คมุ้ ค่าสูงสุด ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ดา� เนินการ ดังนี้
- จ�าแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด
1. ส�ารวจและตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประเมินสถานภาพและศักยภาพแหล่ง
ทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดนครนายก ชัยนาท สุพรรณบุรี และสงขลา
2. เสนอแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณีเชิงพื้นที่จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ เรือ่ ง การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเส้นทางสัมผัสธรรมชาติและการผจญภัย
“เดินป่า-ดูนก-เล่นน�้าตก-ล่องแก่ง” จังหวัดนครนายก
2) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเรือ่ งการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์เส้นทาง “ดูนก-กินปลา-ชมวัด-ปัน้ ดิน”
จังหวัดชัยนาท
3) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางการเรียนรู้ อ�าเภออูท่ อง
“เมืองโบราณอูท่ อง-หินแปลก-พันธุไ์ ม้งาม-ชมแหล่งน�า้ มัน” และเส้นทางสัมผัสธรรมชาติและการผจญภัยอ�าเภอด่านช้าง
“ดูหมอก-ลอดถ�า้ -ปีนน�้าตก-ชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยง” จังหวัดสุพรรณบุรี
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยา
จังหวัดสงขลา
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การประชุมสัมมนา เรื่อง“การร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ส�าหรับการปฏิบัติงานจ�าแนกเขตเพื่อการจัดการ
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” และร่วมตรวจสอบข้อมูลลักษณะธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีพิบัติภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี

- ส�ารวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแร่ระดับไพศาลในพื้นที่ร่อนพิบูลย์ (บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช)
พบพื้นที่ศักยภาพทางแร่สา� หรับการส�ารวจในขั้นรายละเอียดต่อไป จ�านวน 4 พื้นที่ได้แก่
1. RB-POT-1อยูใ่ นเขตอ�าเภอฉวาง กิง่ อ�าเภอช้างกลาง อ�าเภอนาบอน และอ�าเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครอบคลุมเนื้อที่ 91 ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพของแร่แมกนีไทต์ อิลเมไนต์ และดีบุก-ทังสเตน
2. RB-POT-2 อยูใ่ นเขตอ�าเภอเมือง และอ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมเนือ้ ที่ 22 ตาราง
กิโลเมตร พบศักยภาพของแร่แมกนีไทต์ อิลเมไนต์ และฮีมาไทต์
3. RB-POT-3 อยู่ในเขตอ�าเภอลานสกาและอ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมเนื้อที่ 11
ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพของแร่อิลเมไนต์ ฮีมาไทต์ ลูโคซีน และดีบุก-ทังสเตน
4. RB-POT-4 อยู่ในเขตอ�าเภอจุฬาภรณ์ อ�าเภอร่อนพิบูลย์ และอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครอบคลุมเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร พบศักยภาพของแร่ฮีมาไทต์ ลูโคซีน และดีบุก-ทังสเตน

การเรียงตัวอย่างเพื่อหาแร่หนัก ตัวอย่างแร่หนักที่ได้จากการเรียง
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การเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน�้า

- งานส�ารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียดของแร่พลวง (จังหวัดล�าปาง) แร่หนักธาตุหายาก (จังหวัดอุทัยธานี-สุพรรณบุรี) และทรายแก้ว (จังหวัดระยอง) โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้
1. แร่พลวง (จังหวัดล�าปาง)
- พบพื้นที่แหล่งแร่ “ห้วยเตาปูน”อยู่ในเขตต�าบลเวียงมอก อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง พบสายแร่ควอตซ์
ที่มีแร่พลวง ขนาดสายแร่ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 50 เซนติเมตร ลักษณะเป็นสายแร่สั้น ๆ ไม่ต่อเนื่อง เกิดเป็นโซนกว้าง
0.5-1 เมตร ยาว 100-250 เมตร จ�านวน 3 โซน มีปริมาณทรัพยากรโลหะพลวงรวมทั้งสิ้น 467.86 เมตริกตัน คิดเป็น
มูลค่าโลหะพลวง 19.85 ล้านบาท (ราคาโลหะพลวงประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เท่ากับ 42,431 บาท/เมตริกตัน)
- แนวทางบริหารจัดการแหล่งแร่เชิงพื้นที่มี 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางด้านอนุรักษ์ โดยจัดให้เป็นพื้นที่
ส�ารองไว้เนื่องจากพื้นที่แหล่งแร่ยังไม่มีความคุ้มค่าถึงระดับท�าเหมืองคุ้มทุนในเงื่อนไขปัจจุบัน 2) แนวทางด้านวิชาการ
โดยเผยแพร่ข้อมูลการส�ารวจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ และ 3) แนวทางอนุรักษ์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรณี จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามเส้นทางอ�าเภอเถิน-จังหวัดสุโขทัย รวมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น แหล่งโป่งข่าม หินอ่อน ทองค�า
2. แร่หนัก-ธาตุหายาก (จังหวัดอุทัยธานี-สุพรรณบุรี)
- พบพื้นที่แหล่งแร่ “บ้านน�้ารอบ-ชินวัตพัฒนา” อยู่ในเขตต�าบลน�า้ รอบ อ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ครอบคลุมเนื้อที่ 2 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณธาตุหายากรวม (total rare earth) ประมาณ 7,600 เมตริกตันโลหะ
(ประเมินรวมเฉพาะธาตุหายาก 5 ชนิดที่มีค่าความสมบูรณ์เฉลี่ยสูงกว่า 10 ppm ได้แก่ ซีเรียม (Ce) แลนทานัม (La)
นีโอดิเมียม (Nd) เพรซีโอดิเมียม (Pr) และอิตเทรียม (Y))
- แนวทางบริหารจัดการแหล่งแร่เชิงพื้นที่มี 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยอนุรักษ์
พื้นที่ไว้เป็นแหล่งแร่ส�ารอง เนื่องจากมีปริมาณธาตุหายากหนัก (ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง)
อยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างต�า่ จึงยังไม่เหมาะทีจ่ ะพัฒนา แต่หากมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาแหล่งแร่ควรส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
รายใหญ่เป็นผู้ด�าเนินการ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการด�าเนินการสูง และ 2) แนวทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
วิจัยต่อยอดในเชิงลึก
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3. ทรายแก้ว (จังหวัดระยอง)
- พบพื้นที่แหล่งแร่ในเขตอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ�านวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่บ้านแขมงคงมั่น
ต�าบลชากโดน ครอบคลุมเนื้อที่ 2.93 ตารางกิโลเมตร ความหนาชั้นทรายแก้วเฉลี่ย 3-4.6 เมตร มีปริมาณทรัพยากรแร่
ทรายแก้ว 24.93 ล้านเมตริกตัน และ 2) พื้นที่บ้านคลองทุเรียน ต�าบลชากพง ครอบคลุมเนื้อที่ 2.77 ตารางกิโลเมตร
ความหนาชัน้ ทรายแก้วเฉลีย่ 3-4.3 เมตร มีปริมาณทรัพยากรแร่ทรายแก้ว 26.29 ล้านเมตริกตัน ดังนัน้ ปริมาณทรัพยากร
แร่ทรายแก้วรวมทั้งสิ้น 51.22 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าแร่ทรายแก้ว 17,927 ล้านบาท (ราคาแร่ทรายแก้วประกาศ
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2528 โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เท่ากับ 350 บาท/เมตริกตัน)
- แนวทางบริหารจัดการแหล่งแร่เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาโดยให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีการแต่งแร่
เนื่องจากพื้นที่แหล่งแร่ทั้ง 2 พื้นที่ มีค่าเฉลี่ยของปริมาณ SiO2 ต�่า หากมีการพัฒนาแหล่งแร่นี้จะต้องพัฒนาเทคโนโลยี
การแต่งแร่ เพื่อแต่งแร่คุณภาพต�่าให้สามารถน�ามาทดแทนแร่ที่มีคุณภาพสูง

ลักษณะของตัวอย่างทรายที่ได้จากการเจาะ

การเจาะเก็บตัวอย่างทรายแก้วระดับลึกด้วย Sand Pump

การเจาะเก็บตัวอย่างทรายแก้วระดับลึกด้วยเครื่องเจาะ
ส�ารวจแบบกระแทก

ลักษณะของตัวอย่างทรายที่ได้จากการเจาะส�ารวจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

85

ร่องรอยการขุดตามสายแร่พลวงในหินท้องที่

แร่พลวง (สีเทาเงิน) แสดงความสัมพันธ์การเกิดร่วมกับ
แร่ควอตซ์ (สีขาว) โดยอยู่ตามแนวเปราะของเนื้อหิน

การเก็บตัวอย่างในชั้นกะสะเพื่อตรวจสอบหาแร่หนัก

- งานส�ารวจและประเมินเพื่อก�าหนดเขตศักยภาพแหล่งหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
1. พบพื้นที่ศักยภาพแหล่งหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้างจ�านวน 4 แหล่ง ครอบคลุมเนื้อที่รวม 47.3 ตาราง
กิโลเมตร ได้แก่
1) พื้นที่ “น�้ายืน” อยู่ในเขตต�าบลบุเปือยโซง เก่าขาม และสีวิเชียร อ�าเภอน�า้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2) พื้นที่ “นาห่อม” อยู่ในเขตต�าบลนาห่อม อ�าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3) พื้นที่ “ภูขมิ้น” อยู่ในเขตต�าบลพราน อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
4) พืน้ ที่ “ภูเงิน” อยูใ่ นเขตต�าบลภูเงิน อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณทรัพยากรหินก่อสร้าง
ชนิดหินบะซอลต์ รวม 1,203 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 162,405 ล้านบาท (ราคาหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เท่ากับ
135 บาท/เมตริกตัน)

86

รายงานประจําปี 2557

หินบะซอลต์แสดงชั้นที่มีเนื้อรูพรุนสลับเนื้อแน่น
บริเวณแหล่งหินบะซอลต์ภูเงิน

หินบะซอลต์เนื้อแน่นบริเวณแหล่งหินบะซอลต์น�้ายืน

แหล่งหินบะซอลต์ภูเงิน อ�าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. แนวทางบริหารจัดการแหล่งหินเชิงพื้นที่มี 4 แนวทาง ได้แก่
1) แนวทางด้านอนุรักษ์ หากพื้นที่แหล่งหินอยู่ในเขตหวงห้ามตามกฎหมายให้อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ส�ารอง
2) แนวทางด้านสนับสนุนทางวิชาการ โดยเผยแพร่ข้อมูลการส�ารวจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน
ในพื้นที่ และผู้ประกอบการ
3) แนวทางด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ หน่วยงานราชการและผูป้ ระกอบการจะต้องด�าเนินการตามมาตรการควบคุม
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4) แนวทางด้านสังคม โดยผู้ประกอบการควรมีกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
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- การส�ารวจจัดท�าชุดข้อมูลธรณีวิทยาพื้นผิวเพื่อการบริหารจัดการเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย
1. ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว มาตราส่วน 1:250,000 จ�านวน 2 ระวาง บริเวณจังหวัดขอนแก่น-อุดรธานี
และจังหวัดชัยภูมิ-นครราชสีมา ข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว มาตราส่วน 1:50,000 ในพื้นที่ท่ียังไม่ได้ท�าการส�ารวจ
จ�านวน 6 ระวาง พื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ภาคตะวันตก
บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมจัดท�ารายงานและแผนที่ธรณีวิทยาเชิงตัวเลขเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลแผนที่
ธรณีวทิ ยาพืน้ ผิวเป็นข้อมูลเชิงพืน้ ทีท่ แี่ สดงข้อมูลคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของหินชนิดต่างๆ ขอบเขตการแผ่กระจายตัว โครงสร้าง
ชั้นหิน และความสัมพันธ์ของหินกับภูมิประเทศโดยรอบ รวมถึงบริเวณพบแร่และซากดึกด�าบรรพ์ สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การใช้บ่งชี้เพื่อหาแหล่งทรัพยากรธรณีที่มีศักยภาพในการพัฒนา การวางแผนก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส�ารวจ ศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (Stratigraphic tectonic zone) ในระดับ
ธรณีวทิ ยาภูมภิ าคแนวสุโขทัย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมจัดท�ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์

การตรวจสอบธรณีวิทยา และความถูกต้องของข้อมูลในภาคสนามร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย

- การส�ารวจจัดท�าแผนทีธ่ รณีวทิ ยาใต้ดนิ เพือ่ สนับสนุนข้อมูลการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี และชัยนาท พบว่า
1. บริเวณทีแ่ สดงค่าความโน้มถ่วงผิดปกติสงู (สีแดง) ได้แก่ บริเวณทีร่ าบลุม่ ด้านตะวันออกของจังหวัดชัยนาท
มีลกั ษณะเป็นแอ่งสะสมตะกอนทีค่ อ่ นข้างตืน้ ถัดมาเป็นแนวเทือกเขาทอดตัวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตอ่ เนือ่ งมายังจังหวัด
ลพบุรี เป็นแนวหินแข็งของกลุม่ หินสระบุรี และหินอัคนีพตุ า่ งๆ ส�าหรับค่าความโน้มถ่วงผิดปกติสงู บริเวณด้านตะวันออก
ของจังหวัดนครราชสีมา และด้านตะวันตกของจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นการสะท้อนถึงค่าความแตกต่างของลักษณะธรณีวทิ ยา
ใต้ที่ราบสูงโคราชและเมื่อเปรียบเทียบกับค่าผิดปกติสูงบริเวณจังหวัดลพบุรี คาดว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแนวหินฐาน
คาร์บอเนต
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2. บริเวณทีแ่ สดงค่าความโน้มถ่วงผิดปกติตา�่ (สีนา�้ เงิน) ได้แก่ บริเวณทีร่ าบลุม่ ด้านตะวันตกของจังหวัดชัยนาท
มีลักษณะเป็นแอ่งสะสมตะกอนค่อนข้างลึก หรืออาจเป็นผลจากการที่มีหินแกรนิตอยู่ในบริเวณนั้น ถัดมาเป็นแอ่ง
เพชรบูรณ์ โดยทอดตัวบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ซึง่ บริเวณดังกล่าวมีแนวรอยเลือ่ นควบคุมรูปร่างลักษณะของแอ่ง
ท�าให้เกิดเป็นแอ่งย่อย ส�าหรับค่าความโน้มถ่วงผิดปกติต�่าบริเวณจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นการสะท้อน
ถึงค่าความแตกต่างของลักษณะธรณีวทิ ยาใต้ทรี่ าบสูงโคราช โดยค่าผิดปกต�า่ คาดว่าเป็นผลจากมวลหินแกรนิตขนาดใหญ่
โดยบางบริเวณเป็นแอ่งสะสมตะกอนยุคไทรแอสซิกที่มีรอยเลื่อนควบคุม
3. พบแนวรอยเลือ่ นหลัก 3 แนว คือ แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ แนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้และแนวเหนือ-ใต้ โดยรอยเลื่อนแนวเหนือ-ใต้เป็นตัวควบคุมลักษณะของแอ่งเพชรบูรณ์ ซึ่งคาดว่า
มีความต่อเนื่องกับรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลัง
4. บริเวณค่าผิดปกติของค่าความโน้มถ่วงทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ชัน้ เกลือหินระดับตืน้ หรือโดมเกลือ จะแสดงค่าความโน้มถ่วง
ที่น้อยกว่าบริเวณใกล้เคียง มีรูปร่างเป็นทรงกลม กระจายตัวเป็นหย่อมๆ แทรกอยู่ในค่าความโน้มถ่วงที่สูงกว่า ซึ่ง
พบบริเวณทางด้านเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ทัง้ นี้ หากมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในบริเวณทีเ่ ป็นชัน้ เกลือหิน
ระดับตื้นควรมีการศึกษารูปร่างของเกลือ ธรณีวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
โครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีตที่อาจถูกกัดกร่อนด้วยเกลือ หรือความเสี่ยงกรณีมีโพรงเกลือใต้ดิน

แผนที่ผลการแปลความหมายข้อมูลบินส�ารวจวัดค่าสนามแม่เหล็กโลกและข้อมูลค่าความโน้มถ่วงโลก
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- การส�ารวจจัดท�าแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีพ้ืนทะเลเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ผลการส�ารวจพืน้ ทีน่ อกชายฝัง่ ทะเลครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 1,360 ตารางกิโลเมตร พบว่า
1. ระดับความลึกน�า้ ตามแนวเส้นส�ารวจอยูใ่ นช่วง -1 ถึง -42 เมตร จากระดับน�า้ ทะเลปานกลางความลาดชัน
พืน้ ท้องทะเลจากชายฝัง่ ออกสูท่ ะเลต�า่ มาก พบหินดานทีโ่ ผล่ขนึ้ มาจากพืน้ ท้องทะเลหลายบริเวณ วางตัวในแนวตะวันออก
เฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณทางใต้ของเกาะเสม็ด เกาะมาตรา และเกาะกุลา ลักษณะพืน้ ผิวท้องทะเล
โดยทั่วไปค่อนข้างราบเรียบยกเว้นบริเวณใกล้แนวหินใต้นา�้ ที่พื้นผิวท้องทะเลค่อนข้างขรุขระ
2. ตะกอนพื้นผิวท้องทะเล ประกอบด้วย ตะกอนโคลนทะเล (marine mud) โคลนทะเลปนทราย (marine
sandy mud) ทรายปนโคลนทะเล (marine muddy sand) และทรายทะเล (marine sand)
3. ชั้นตะกอนใต้พื้นท้องทะเลของพื้นที่ส�ารวจสามารถจ�าแนกได้ 2 ชุด คือ 1) ชั้นตะกอนชุดล่าง ระดับ
ความลึกน�า้ ตามแนวเส้นส�ารวจอยูใ่ นช่วง -3 ถึง -48 เมตร จากระดับน�า้ ทะเลปานกลาง เป็นชัน้ ตะกอนทีส่ ะสมตัวในสมัย
ไพลสโตซีน ในสภาพแวดล้อมแบบบนบก ประกอบด้วย ชั้นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย มีความหนาแน่นสูง และ
2) ชั้นตะกอนชุดบน มีความหนาตั้งแต่ 0 เมตร ในบริเวณที่มีหินดานโผล่ขึ้นมาจากพื้นท้องทะเล จนถึง 18.5 เมตร
เป็ น ชั้ น ตะกอนที่สะสมตัวในสมัยโฮโลซีนโดยอิ ท ธิ พ ลการรุ ก ล�้า ของน�้า ทะเล ประกอบด้ ว ย ดิ น เหนี ย วปนทราย
ทรายปนโคลนทะเล โคลนทะเล ดินเหนียวพีท ทรายปนพีท และชั้นตะกอนทราย
4. พบธาตุโลหะหนักที่สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนพื้นผิวท้องทะเลมีปริมาณความเข้มข้นสูงบริเวณปากแม่น�้า
เช่น ธาตุโลหะอาร์เซนิก ตะกั่ว และวาเนเดียม มีค่าความเข้มข้นสูงบริเวณปากน�้าตะโก และธาตุโลหะไทเทเนียม มีค่า
ความเข้มข้นสูงบริเวณปากน�า้ ชุมพร ซึง่ พืน้ ทีส่ า� รวจมีปริมาณความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินส�าหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และฮ่องกง แต่มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักต�่ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อน
ของโลหะหนักในดินบนบกของประเทศไทยและสหภาพยุโรป

เครื่องมือหยั่งน�้าลึกและบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นความละเอียดสูง
ในการส�ารวจพื้นผิวท้องทะเล
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อุปกรณ์เก็บตะกอนพื้นผิวท้องทะเล

ตัวอย่างตะกอนพื้นผิวท้องทะเล

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. จ�าแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของพื้นที่เป้าหมายจ�านวน 4 แห่ง ได้แก่
จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครนายก และสงขลา ข้อเสนอเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รบั การ
ผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่ 4 เรื่อง
2. พื้นที่แหล่งหินก่อสร้างชนิดหินบะซอลต์จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ จ�านวน 1 แห่ง ข้อเสนอเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่ จ�านวน 1 เรื่อง
3. ผลการส�ารวจธรณีวิทยาใต้ดินด้วยวิธีวัดค่าความโน้มถ่วงโลกขั้นไพศาลของพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 5 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรรี มั ย์ ลพบุรี ชัยนาท และเพชรบูรณ์ ข้อเสนอเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ในพืน้ ที่
เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่ 5 เรื่อง
4. ธรณีวิทยากายภาพและปริมาณธาตุโลหะหนักพื้นทะเลอ่าวไทยของพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่
จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ข้อเสนอเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รบั การผลักดันให้เป็น
นโยบายเชิงพื้นที่ 2 เรื่อง
ปัญหา อุปสรรค :
1. ข้อเสนอแนวทางเพือ่ การจัดการด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณีเชิงพืน้ ทีจ่ ะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลลัพธ์ภายในปีงบประมาณได้ ต้องอาศัยหน่วยงานในท้องถิน่ ทีม่ แี ผนปฏิบตั งิ าน
และงบประมาณสอดคล้องกับการด�าเนินงานในปีนั้นๆ
2. ความแปรปรวนของสภาพคลื่นลมในทะเลที่รุนแรงและคาดเดาได้ยาก ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการส�ารวจ
จัดท�าแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีพื้นทะเล
3. การส�ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ทั้งใต้ดินและในทะเลต้องใช้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจา� นวนน้อยลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
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เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. ข้อเสนอแนวทางเพือ่ การจัดการด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณีเชิงพืน้ ทีไ่ ด้รบั การผลักดันให้เป็นนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผู้ปฏิบัติงานส�ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์ทั้งใต้ดินและในทะเล จะต้องมีความรู้
ความสามารถหรือได้รับการแนะน�าจากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ได้พื้นที่เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ :
ควรมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติงานในลักษณะการ
สอนงาน (On the job training) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามทั่วทุกภาคของประเทศ หลายแหล่งเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทาง
วิชาการหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งเป็นต้นทุนธรรมชาติที่สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางธรณีวิทยาให้แก่คน
รุ่นหลัง แหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้อยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงาน สมควรเสริมคุณค่าทางวิชาการธรณีวิทยาเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งต่างๆ เหล่านีไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน เนือ่ งจากแหล่งธรณีวทิ ยาส่วนใหญ่ไม่มแี ผน
อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ กิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นรอบๆ แหล่ง หรือแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยา โดยอาศัยองค์ประกอบด้านโบราณคดี นิเวศวิทยาและศิลปวัฒนธรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
กรมทรัพยากรธรณีจึงได้น�าแนวคิดการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาดังกล่าวให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีการคุม้ ครองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยอิงรูปแบบของ UNESCO คือการจัดตัง้ “อุทยานธรณี”
หรือ “Geopark” เพื่อใช้เป็น “พื้นที่วิชาการ” ที่ตอบสนองความต้องการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีความส�าคัญ
โดดเด่นทั่วประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลผสมผสานกับการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด�าเนินการ ดังนี้
1. การประมวลข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและประเมินคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาเพื่อ
คัดเลือกและปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งธรณีวิทยาและ/หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
2. จัดท�าสือ่ กิจกรรมเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ธรณีวทิ ยาตลอดจนมีการจัดตัง้ เครือข่าย
อนุรักษ์ธรณีวิทยา
3. ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศและพื้นที่เป้าหมาย ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพธรณีวทิ ยา สังคม วัฒนธรรม และสภาพชุมชนในพืน้ ทีด่ า� เนินการโดยการสร้างกระบวนการการ
มีส่วนร่วม
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท�ารายละเอียด ติดตาม และสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภาพหรือได้เริ่มกระบวนการ
จัดตั้งอุทยานธรณีฯ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
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ผลลัพธ์ที่ได้ :
แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศโดยการมี
ส่วนร่วม การส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น
ปัญหา อุปสรรค :
1. การพัฒนาแหล่งอนุรกั ษ์ธรณีวทิ ยาให้เป็นอุทยานธรณีเป็นเรือ่ งใหม่ ท�าให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและประชาชน
ทั่วไปไม่เข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน ท�าให้การด�าเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน
เกิดความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์
2. การมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ การผลักดันให้เกิดการรับรองให้เป็นมติในคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง การด�าเนินการดังกล่าว ใช้ระยะเวลานาน
เกินปีงบประมาณรวมทั้งการมีเจ้าภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ผู้บริหารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาเป็นปัจจัยที่
กรมทรัพยากรธรณีไม่สามารถควบคุมได้
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. การด�าเนินการของกรมทรัพยากรธรณี ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการ
ด�าเนินงานในเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อชุมชนทุกภาคส่วน
2. แหล่งข้อมูลทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ที่ส่งผลให้การด�าเนินงานส�ารวจ ศึกษา รวบรวมและ
ประเมินคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. การประชาสัมพันธ์โครงการท�าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ :
1. เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ รูปแบบและแนวทางการจัดตัง้ อุทยานธรณีระดับต่างๆ (ระดับท้องถิน่ /
จังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีและ
องค์ความรู้ ทางธรณีวิทยาให้แก่บุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น
2. เร่งก�าหนดพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็นอุทยานธรณีทวั่ ประเทศเพือ่ จัดท�าแผนแม่บทของการด�าเนินงาน
ระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงาน
3. เร่งประสานงาน สนับสนุน ข้อมูลวิชาการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอุทยานธรณีให้ท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และผลักดันให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนน�าเสนอจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่
4. สร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์แหล่งทรัพยากรธรณีเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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3. โครงการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดําบรรพ์
ซากดึกด�าบรรพ์และแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิชาการที่ส�าคัญต่อการศึกษา
ประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา หรือการล�าดับชั้นหิน เป็นสมบัติของประเทศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของ
แผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรธรณีจึงได้ด�าเนินการสงวน อนุรักษ์ ส�ารวจศึกษาวิจัยและบริหาร
จัดการแหล่งและซากดึกด�าบรรพ์ของประเทศ รวมทั้ง ควบคุม ก�ากับ ดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 โดยด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบประเมิน ขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ ศึกษาอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ทสี่ า� คัญ การส�ารวจตรวจสอบศึกษาวิจยั ด้านซากดึกด�าบรรพ์ เพือ่ ให้ทราบเกีย่ วกับความ
หลากหลายและศักยภาพของชนิด ความอุดมสมบูรณ์ของซากดึกด�าบรรพ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอดีต ซึง่ ข้อมูลจาก
การศึกษาวิจัยจะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการพิจารณาความส�าคัญของซากดึกด�าบรรพ์ ตรวจสอบซากดึกด�าบรรพ์ตาม
การรับแจ้ง การจัดท�าบัญชีตวั อย่างซากดึกด�าบรรพ์เพือ่ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
ธรณีวิทยาของประเทศ ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรูด้ า้ นซากดึกด�าบรรพ์และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 ให้กบั ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างทั่วถึงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความส�าคัญของซากดึกด�าบรรพ์และกฎหมายดังกล่าว เพื่อ
ให้เกิดความหวงแหนเห็นความส�าคัญของการคุม้ ครองซากดึกด�าบรรพ์ รูจ้ กั การอนุรกั ษ์ใช้ประโยชน์จากซากดึกด�าบรรพ์
ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด�าเนินการ ดังนี้
- งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซากดึกด�าบรรพ์
1. ส�ารวจตรวจสอบและประเมินศักยภาพแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีได้ดา� เนินการส�ารวจตรวจสอบ
ศึกษา และจัดท�าข้อมูลแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ในจังหวัดสตูล จ�านวน 72 แหล่ง ซึ่งล้วนเป็นแหล่งซากดึกด�าบรรพ์
ทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ทางด้านวิชาการ จากการประเมินความส�าคัญพบว่ามีแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ให้
เป็นเขตส�ารวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับซากดึกด�าบรรพ์หรือแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ จ�านวน 2 แห่ง ในอ�าเภอละงู และมี
แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ให้เป็นแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ทขี่ นึ้ ทะเบียน จ�านวน 10 แห่ง ในอ�าเภอเมืองสตูล
อ�าเภอละงู และอ�าเภอทุ่งหว้า

ด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบ ศึกษา และจัดท�าข้อมูลแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ในจังหวัดสตูล

2. ด�าเนินการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศให้แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ที่มี
ความส�าคัญเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 เป็นแหล่ง
ซากดึกด�าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนจ�านวน 1 แห่ง คือ แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์
94

รายงานประจําปี 2557

3. งานส�ารวจศึกษาเฉพาะแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ที่มีความส�าคัญหรือที่ก�าหนดเป็นเขตส�ารวจและศึกษาวิจัย
ได้แก่ แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประกาศเป็นเขตส�ารวจศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันยังคง
มีการด�าเนินการส�ารวจศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายรั้วขอบเขตหลุมขุดค้น เปิดหน้าดินต่อเนื่องจากในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา พบซากดึกด�าบรรพ์ รวม 343 ตัวอย่าง ได้แก่ ซากดึกด�าบรรพ์จระเข้ 441 ชิ้น ซากดึกด�าบรรพ์เต่า 45 ชิ้น
ซากดึกด�าบรรพ์ปลา 17 ชิ้น ซากดึกด�าบรรพ์ฉลาม 8 ชิ้น และซากดึกด�าบรรพ์สัตว์เลื้อยคลานที่ยังไม่สามารถระบุได้
จ�านวน 12 ชิ้น
นอกจากนีย้ งั ได้ดา� เนินการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านซากดึกด�าบรรพ์มาด�าเนินการส�ารวจศึกษาวิจยั เพือ่ การอ้างอิง
ทางวิชาการ และเป็นข้อมูลฐานในการคุม้ ครองแหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์เพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่คือ บริเวณบ้านป่าเสม็ด อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล และบริเวณต�าบลเขาดิน
อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
4. ด�าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือพัฒนาแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ที่ส�าคัญ ท�าการอนุรักษ์ซากดึกด�าบรรพ์
ในแหล่งและปรับปรุงบริเวณแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ จ�านวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งซากดึกด�าบรรพ์หินลาดป่าชาด และ
แหล่งซากดึกด�าบรรพ์มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกด�าบรรพ์
1. ส�ารวจตรวจสอบศึกษาด้านความหลากหลายและศักยภาพของซากดึกด�าบรรพ์ในบริเวณจังหวัดอุทัยธานี
ผลการส�ารวจค้นพบซากดึกด�าบรรพ์ในหลายอ�าเภอ คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอบ้านไร่ อ�าเภอลานสัก อ�าเภอห้วยคต และ
อ�าเภอทัพทัน พบการกระจายตัวของชั้นหินตะกอนต่างๆ อาทิ หินปูน หินเชิร์ต หินดินดาน หินทราย เป็นต้น โดยพบ
ซากดึกด�าบรรพ์สิ่งมีชีวิตในทะเลหลากหลาย ได้แก่ นอติลอยด์ ปะการัง ฟอแรมินิเฟอร์ ฟิวซูลินิด เรดิโอลาเรียน
หอยสองฝา หอยฝาเดียว แบรคิโอพอด ไครนอยด์ และร่องรอยชอนไช ในช่วงอายุตั้งแต่ยุคออร์โดวีเชียนถึงไทรแอสซิก
มีแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ที่มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการด้านซากดึกด�าบรรพ์สิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณและการอนุรักษ์เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูห้ รือแหล่งท่องเทีย่ วภายในท้องถิน่ ได้แก่ เขาปฐวี เขาไม้รวก เขาพุอคี วายและเขาทะลามะ เป็นต้น

การส�ารวจตรวจสอบศึกษาด้านความหลากหลายและศักยภาพของซากดึกด�าบรรพ์ในบริเวณจังหวัดอุทัยธานี
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2. ตรวจสอบซากดึกด�าบรรพ์ตามที่ได้รับแจ้ง และด�าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรธรณีได้ตรวจสอบซากดึกด�าบรรพ์ตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง และด�าเนินการตามขัน้ ตอน
ของกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 7 รายการ เช่น การแจ้งน�าเข้าซากดึกด�าบรรพ์เข้ามาในราชอาณาจักร การออกใบอนุญาต
ท�าการค้า การออกใบอนุญาตน�าซากดึกด�าบรรพ์ในประเทศไปจัดแสดงนอกราชอาณาจักร เป็นต้น
3. ตรวจสอบและจัดท�าบัญชีซากดึกด�าบรรพ์ในคลังจัดเก็บตัวอย่าง ในรูปแบบการจัดท�าบัญชีซากดึกด�าบรรพ์
เพือ่ รวบรวม อนุรกั ษ์ ตรวจสอบข้อมูล เพือ่ เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นข้อมูลในการคุม้ ครองตามกฎหมายโดยการ
ด�าเนินการค้นหา/ตรวจสอบ/รวบรวมซากดึกด�าบรรพ์ที่อยู่ในสถานที่จัดเก็บของกรมทรัพยากรธรณี ท�าความสะอาด/
ซ่อมแซม/อนุรักษ์ตัวอย่าง ท�าการศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของซากดึกด�าบรรพ์ บันทึกรายละเอียดข้อมูลและภาพตาม
แบบฟอร์มตารางบัญชีซากดึกด�าบรรพ์ 2557 จ�านวน 909 ตัวอย่าง

การจัดท�าบัญชีซากดึกด�าบรรพ์

4. ตรวจสอบประเมินความส�าคัญของซากดึกด�าบรรพ์และขึ้นทะเบียน กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศให้
ซากดึกด�าบรรพ์เป็นซากดึกด�าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จ�านวน 30 ชิ้น
- งานบริหารการคุ้มครองแหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์
1. ด�าเนินการจัดประชุมและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองซากดึกด�าบรรพ์
พ.ศ. 2551 รวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท�างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีดา� เนินการอื่นๆ ที่จา� เป็นต่อการ
คุ้มครองแหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์ ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์จ�านวน 1 ครั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างนโยบายการคุ้มครองแหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์ ประจ�าปี 2557 จ�านวน
3 ครั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ การให้ซากดึกด�าบรรพ์ ที่ขึ้นทะเบียน
เป็นสิง่ ทีห่ ายากและมีคณ
ุ ค่าเป็นพิเศษสมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ และการก�าหนดเขตส�ารวจศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
แหล่งซากดึกด�าบรรพ์หรือซากดึกด�าบรรพ์จ�านวน 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกด�าบรรพ์ จ�านวน
2 ครั้ง และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ จากกองทุนจัดการ
ซากดึกด�าบรรพ์จ�านวน 5 ครั้ง
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2. ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านซากดึกด�าบรรพ์ร่วมกับ
นักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น ประสานงานเพือ่ สร้างเครือข่ายด้านซากดึกด�าบรรพ์กบั อบต.ทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ให้ความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาวิจยั ซากเรดิโอลาเรีย ด�าเนินโครงการร่วมส�ารวจธรณีวทิ ยาบริเวณชายแดน
มาเลเซีย-ไทย ณ พื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา พัทลุง ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการวิจัย
ระดับปริญญาตรี ในหัวข้อโครงงานวิจัย การศึกษาซากดึกด�าบรรพ์โคโนดอนต์ จากตัวอย่างหินปูนบริเวณอุทยานธรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเสวนาและเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวดซากดึกด�าบรรพ์ไทย ในงานฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 2 ณ สถาบันไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาค
ร่วมส�ารวจ ตรวจสอบและจัดเก็บตัวอย่างซากดึกด�าบรรพ์กับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น
3. ด�าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งซากดึกด�าบรรพ์และ
ซากดึกด�าบรรพ์ ให้กับพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จัดนิทรรศการงาน “มหัศจรรย์ฟอสซิลไทย” ในงานมหกรรมสตูลฟอสซิล
เฟสติวลั ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลทุง่ หว้า จังหวัดสตูล เมือ่ วันที่ 6-15 ธันวาคม 2556 จัดเตรียมตัวอย่างซากดึกด�าบรรพ์
เพื่อจัดแสดงในงานมหัศจรรย์ฟอสซิลไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
งานมหั ศ จรรย์ ฟ อสซิ ล ไทย ในงานฟอสซิ ล เฟสติ วั ล ครั้ ง ที่ 2 ณ สถาบั น ไม้ ก ลายเป็ น หิ น และทรั พ ยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครอง อนุรกั ษ์ และพัฒนาแหล่งซากดึกด�าบรรพ์
ให้กบั ชุมชนในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การพัฒนาแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์
แบบจ�าลองซากดึกด�าบรรพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในงานจัดแสดงนิทรรศการ ข้อมูลและรูปภาพไดโนเสาร์ของไทยจ�านวน 8 ชนิด
แก่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อจัดท�าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ซากดึกด�าบรรพ์ในข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทีมข่าววาไรตี้ ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เป็นต้น

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์
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ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. แหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์ได้รับการด�าเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 โดยแหล่งซากดึกด�าบรรพ์และซากดึกด�าบรรพ์ที่ส�าคัญได้รับการขึ้นทะเบียน และ/หรือการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม
2. ข้อมูลซากดึกด�าบรรพ์และตัวอย่างอ้างอิงได้รับการส�ารวจ ตรวจสอบ ศึกษา ตามหลักวิชาการ สามารถน�า
มาใช้ในการอ้างอิงหรือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์
3. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์
ปัญหา อุปสรรค :
เนื่องจากภาวะปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่มีการปิดล้อมส�านักงาน กรมทรัพยากรธรณีระยะตั้งแต่ต้นเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 ส่งผลกระทบให้การด�าเนินงานมีอุปสรรคในกาปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุ มชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
- การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2 : ขยายผล)
1. โดยได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชยั ภูมิ จัดท�าแปลงนาทดลอง
2 แห่ง คือ บ้านทุ่งมน ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และบ้านหัวบึง ต�าบลบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ โดยท�าการทดลองประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาดินเค็มของกรมทรัพยากรธรณี 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขุดบ่อหรือสระน�้าเพื่อกักเก็บน�้าเค็ม 2) ล้างความเค็มออกจากดิน 3) ปรับโครงสร้างดินให้ปริมาณของทรายลดลง
โดยใช้ดินเคลย์ท้องถิ่น 4) ใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติ 5) คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินเค็ม
โดยทดลองใช้พนั ธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ 105 ข้าวพันธุ์ กข 47 และข้าวเหลืองปะทิว และ 6) ควบคุมระดับน�า้ ในแปลงนาให้คงทีแ่ ละ
เหมาะสมตลอดระยะเวลาการปลูกข้าว โดยสูบน�้าเข้าในแปลงทดลองและสูบออกด้านท้ายน�้าเพื่อรักษาระดับน�้าและ
ความเค็มให้คงที่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื ดินในแปลงนาทีม่ กี ารปรับโครงการสร้างดินด้วยดินเคลย์มคี า่ ความเค็มลดลงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 การเจริญเติบโตของข้าวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 วิธีการประยุกต์ตามแนวทางของกรมทรัพยากรธรณี
สามารถฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม ท�าให้เกษตรกรกลับมาใช้ประโยชน์จากแปลงนาท�าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น

แปลงนาทดลอง พื้นที่ดินเค็มปานกลาง
เกษตรปลูกข้าวให้ผลผลิตน้อย
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ความส�าเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มตามแนวทางของ
กรมทรัพยากรธรณีท�าให้ได้ผลผลิตข้าวดีขึ้น

2. ส�ารวจพบแหล่งศักยภาพดินเคลย์นาหว้าเพื่อใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาดินเค็ม ในท้องที่อ�าเภอเมือง
อ�าเภอโนนแดง อ�าเภอคง อ�าเภอประทาย อ�าเภอบัวลาย อ�าเภอด่านขุนทด อ�าเภอโนนสูง อ�าเภอโนนไทย และ
อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 14 แหล่ง มีเนือ้ ทีร่ วม 35.73 ตารางกิโลเมตร ปริมาณส�ารอง รวม 300.12 ล้านตัน
แหล่งศักยภาพดินเคลย์ท้องถิ่นและดินเคลย์นาหว้า ในท้องที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอจตุรัส อ�าเภอคอนสวรรค์ และ
อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 8 แหล่ง มีเนือ้ ทีร่ วม 12.68 ตารางกิโลเมตร ปริมาณส�ารองรวม 89.02 ล้านตัน
3. เสริมสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มผ่านเกษตรต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา
จ�านวน 2 ราย คือ นายสิงห์โต วังกลาง และนางทองพูล วังกลาง เกษตรกรต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 2 ราย คือ
นายสมทรง ป้อมจัตุรัส และนางสมคิด ป้อมจัตุรัส จัดท�าแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาดินเค็ม จ�านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโตนด ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณที่ทา� การองค์การบริหารส่วน
ต�าบลบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
4. จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 ณ แปลงนาทดลองบ้านหัวบึง ต�าบลบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557 จัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ระยะที่ 2 : ขยายผล) ณ โรงแรมเมืองทองธานีรสี อร์ท อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมโรมแรมเลิศนิมิต อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาดินเค็ม แหล่งศักยภาพดินเคลย์ท้องถิ่นเพื่อใช้สนับสนุนการแก้ปัญหาดินเค็ม เพื่อให้เกษตรในท้องถิ่น
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นน�าองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการจ�าแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จังหวัดน่าน พร้อมส�ารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูลสถานภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย สามารถแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) ทรัพยากรแร่
4 ชนิด ได้แก่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง ดินลูกรัง และโครไมต์ 2) แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา
33 แหล่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พุน�้าร้อน 2 แหล่ง น�้าตก 12 แหล่ง ถ�า้ 6 แหล่ง และธรณีสัณฐาน 5 แหล่ง
3) แหล่งซากดึกด�าบรรพ์ 1 แหล่ง และ 4) ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย ซึ่งมีการปรับปรุงแผนที่ธรณีวิทยาฉบับประชาชน
ให้เป็นมาตรฐานสากล และพบธรณีพิบัติภัย ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน 154 หมู่บ้าน 21 ต�าบล 7 อ�าเภอ พื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดหลุมยุบใน 30 ต�าบล 11 อ�าเภอ และพบกลุ่ม รอยเลื่อนมีพลัง คือ รอยเลื่อนปัวพาดผ่าน จัดอยู่ในเขต
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับ 2ก
2. จัดประชุมสัมมนา “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นน�าองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องตรึงใจบอลรูม
โรงแรมน่านตรึงใจ บูทคิ โฮเทล จังหวัดน่าน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชน โดยมีการวัดความรู้ด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีส�าหรับติดตามประเมินผลการน�าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. จัดท�าแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 1 แห่ง คือ โรงเรียนปัว อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อม
มอบสือ่ การเรียนการสอน เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรูส้ า� หรับชุมชนในการหาความรู้
เพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี

การประชุม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นน�าองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. แหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาดินเค็ม จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโตนด ต�าบลโตนด
อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณทีท่ า� การองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. เกษตรกรต้นแบบ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ 1) เกษตรต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 2 ราย คือ
นายสิงห์โต วังกลาง และนางทองพูล วังกลาง และ 2) เกษตรกรต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 2 ราย คือ นายสมทรง
ป้อมจัตุรัส และนางสมคิด ป้อมจัตุรัส
ปัญหา อุปสรรค :
การหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็มค่อนข้างยาก เนื่องจากเกษตรกรจะต้องเสียพื้นที่นา
ส�าหรับใช้เป็นแปลงทดลอง
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เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. การได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็ม รวมทั้งความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดท�าแหล่งเรียนรู้ ส�าหรับถ่ายทอดความรูก้ ารแก้ไขปัญหาดินเค็ม
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อจัดท�าแหล่งเรียนรู้ ส�าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น หมอดิน เกษตรอ�าเภอ/
จังหวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นา� ไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาดินเค็มต่อไป
2. ควรพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณีให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานพัฒนาพื้นที่ดินเค็มเพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการขยายผลการด�าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบปัญหาดินเค็มภายในระยะเวลาที่สั้น
3. ควรมีการติดตามเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบการแก้ปญ
ั หาดินเค็มเพือ่ ให้เกษตรต้นแบบเป็นตัวอย่างในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการแก้ปญ
ั หาดินเค็มไปสูเ่ กษตรกรทีป่ ระสบปัญหาดินเค็มในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ต่อไป ซึง่ เป็นการเพิม่ เครือข่าย
เกษตรกรและเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ปัญหาดินเค็มให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
5. โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
การใช้ทรัพยากรธรณีที่ไม่ถูกต้อง คุ้มค่า และยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เป็น
รูปธรรม การท�าลายซากดึกด�าบรรพ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพของธรรมชาติอย่างฉับพลัน ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีป่ ระชาชนขาดองค์ความรู้
ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี หรือรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพธรรมชาติ รวมถึ ง การไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ปกป้ อ งรั ก ษาแหล่ ง
ซากดึกด�าบรรพ์ที่เป็นสมบัติของชาติ
กรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและการคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์ จึงได้จัด
ท�าโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐาน
ด้านธรณีวทิ ยา ทรัพยากรธรณี ธรณีพบิ ตั ภิ ยั และซากดึกด�าบรรพ์ ทัง้ ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ
การปลูกจิตส�านึกสาธารณะกับการพัฒนาท้องถิน่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี จึงได้มกี ารปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย โดยเพิ่มการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ
และทางกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551) ให้แก่บุคลากรที่สามารถน�าระบบการเรียนรู้
และข้อมูลทางวิชาการไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังผลลัพธ์เพือ่ ให้ชมุ ชนในพืน้ ทีม่ กี ารน�าองค์ความรู/้
มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป
ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ได้จัดท�าโครงการศึกษาวิจัย
ข้อมูลธรณีวิทยาของแร่และธาตุโลหะหายาก (Rare earth elements) ซึ่งเป็นแร่ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ และพบในหิน
แกรนิตทางภาคเหนือของประเทศ เพือ่ จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรแร่และธาตุโลหะหายาก และเชือ่ มโยงไปสูร่ ปู แบบการเกิด
ของแหล่งแร่ดังกล่าวในภาคเหนือของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ดา� เนินการ ดังนี้
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1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยเชิงปฏิบัติการ ด�าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี บึงกาฬ
ก�าแพงเพชรและขอนแก่น (หลักสูตรที่ 41-45) รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร มีบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมทั้งสิ้น 692 คนจากเป้าหมาย 640 คน
2. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่ชมุ ชน ด�าเนินการอบรมเผยแพร่
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ.2551 ให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ให้ถอื ปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องบริเวณจังหวัดสตูล นครพนมและตาก มีผู้เข้าร่วม 649 คนจากเป้าหมาย 540 คน
3. ศึกษาการก�าเนิดธาตุโลหะหายากในหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ด�าเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาภายในจังหวัดและการฝึกอบรมความรู้ ณ ฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. บุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าความรูท้ ไี่ ด้ไปสร้างแหล่งเรียนรู้
ทางธรณีวิทยา หรือน�าองค์ความรู้ไปปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมโดยการมีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็น ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 สู่องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
3. มีการน�าทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้วในท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า เป็นการเพิม่ มูลค่าวัสดุสามารถ
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้
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ปัญหา อุปสรรค :
1. วิทยากรบรรยายเนื้อหาทางวิชาการบางเรื่องติดภารกิจหลัก ท�าให้ต้องสรรหาวิทยากรเสริม ส่งผลให้การ
ฝึกอบรมในบางช่วงไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
2. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายทั้งในเรื่องระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรม งบประมาณในการเดินทางมาเข้า
รับการฝึกอบรมของหน่วยงานต้นสังกัดส่งผลให้จา� นวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่แน่นอน
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้มีความส�าคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมการด�าเนินงานผ่านระบบเครือข่ายบนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี
ข้อเสนอแนะ :
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงบประมาณ ตลอดจน
การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. จัดฝึกอบรมวิทยากรทดแทนเพิ่มเติมในด้านเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเสริมการด�าเนินงานโดยการให้ความรูด้ า้ นธรณีวทิ ยา ทรัพยากรธรณี และธรณี
พิบัติภัยเชิงปฏิบัติการผ่านระบบเครือข่ายบนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี
4. ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมในบางพืน้ ที่ โดยเน้นการฝึกอบรมความรูเ้ รือ่ งธรณีวทิ ยาเฉพาะแหล่งให้แก่ บุคคล
ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเป็น USER ในแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
5. สร้างเครือข่ายการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาฯ จากกลุ่มบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
6. โครงการประชุ มพิจารณาร่างแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย ( Protected Area System
Plan for Thailand) ในครัง้ นี้ โครงการเร่งเสริมความยัง่ ยืนของระบบการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง (CATSPA) ได้จา้ งทีป่ รึกษา
ชาวต่างชาติที่มีองค์ความรู้ระดับโลกมาด�าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนการด�าเนินงานของโครงการ (CATSPA) ตามผล
สัมฤทธิ์ที่ 1 : การจัดการที่ดีอันเอื้อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั น ธุ ์ พื ช ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาโครงการด้ า นวิ ช าการที่ มี ศ าสตราจารย์ ดร. นิ พ นธ์ ตั้ ง ธรรม
เป็นประธาน เพือ่ เข้าร่วมพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ ร่างแผนระบบพืน้ ทีค่ มุ้ ครองของประเทศไทย ฉบับที่ 1 และ 2 โดยในที่
ประชุมได้มกี ารระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันน�าไปสูแ่ นวทางในการจัดการแผนระบบพืน้ ทีค่ มุ้ ครองของประเทศไทย
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตลอดจน
เป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติในระดับอาเซียนให้ทันต่อสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงต่างๆของประเทศและของโลกต่อไป โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้
1. คณะท�างานลงพื้นที่เพื่อประชุมกลุ่มย่อยและพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในพื้นที่น�าร่องโครงการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการเพื่อพิจารณาร่างแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของ
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
กรุงเทพมหานคร
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7. โครงการประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรื่องการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
และการวิเคราะห์ข้อมู ลการประเมินมู ลค่าทางเศรษฐศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตอบแทนคุณระบบนิเวศและการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานของผลสัมฤทธิ์โครงการ CATSPA ที่ 2 : ศักยภาพขององค์กรและ
บุคลากรเพิ่มมากขึ้น ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตอบแทนคุณระบบนิเวศ รวมทั้งน�าข้อมูลจริง
จากแต่ละพืน้ ทีม่ าร่วมวิเคราะห์ ซึง่ ผูเ้ ข้าประชุมมาจากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ศูนย์นวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทั้ง 5 แห่ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการ ECOBESTฯ มีผู้เข้าร่วม
การประชุมทั้งสิ้น 45 คน คาดว่าผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะท�าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถน�าความรู้ความ
สามารถไปปรับใช้กับงานที่ตนเองด�าเนินการอยู่ โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
และการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 –30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
8. โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร การดํานํ้าลึกสําหรับผู ้ปฏิบัติงานอุ ทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเล 24 แห่ง ซึง่ ในระบบอุทยานแห่งชาติได้กา� หนดให้อทุ ยานแห่งชาติทม่ี อี าณาเขตครอบคลุม
พื้นที่ชายฝั่งทะเล เกาะ แก่ง พื้นที่น�้าชายฝั่งทะเล และทะเลให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งได้รวบรวมระบบนิเวศ
ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ บนบกใกล้ชายฝัง่ และในท้องทะเลไว้จา� นวนมาก มีแหล่งธรรมชาติทมี่ คี วามสวยงาม มีความพิเศษแตกต่าง
จากอุทยานแห่งชาติทางบก เหมาะส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ อุทยานแห่งชาติทางทะเลจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทสี่ า� คัญของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทชี่ นื่ ชอบหาดทราย สายลม แสงแดด และสิง่ มีชวี ติ ใต้ทอ้ ง
ทะเลลึก โดยเฉพาะสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยในแนวปะการัง มีความสวยงามเป็นทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจของนักท่องเทีย่ วจ�านวนมากทีก่ าร
เดินทางเข้าไปท่องเทีย่ วและใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีข่ องนักท่องเทีย่ ว ท�าให้ภารกิจของเจ้าหน้าทีใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการนักท่องเทีย่ ว การเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย การกูภ้ ยั รวมทัง้ การดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วในการประกอบกิจกรรมท่องเทีย่ วทางทะเล การดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะระบบ
นิเวศในแนวปะการัง รวมถึงการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
แนวปะการัง ความสามารถในการรองรับได้ (Limit of Acceptable Change) ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติทางทะเลให้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการด�าน�า้ ลึก สามารถด�าน�้าลึกได้ถกู ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล มีบัตรรับรองการด�าน�้า สามารถด�าน�า้ ลึกในการปฏิบัติงานด้านการบริการการท่องเที่ยว การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน เตือนภัย การกู้ภัย และการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ใต้น�้า และบนชายฝั่งทะเล โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม
โดยทาง PADI รับรองและออกบัตรรับรองการด�าน�้าลึก จ�านวน 19 คน
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ผลลัพธ์ที่ได้ :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการด�าน�้าลึก สามารถด�าน�้าลึกในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการการท่องเที่ยว การเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย การกู้ภัย และการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น�้าและบนชายฝั่งทะเลได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และมีบัตรรับรองการด�าน�้าทุกคน
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการด�าน�้าลึก เนื่องจากบุคลากรที่ผ่านการด�าน�้าต้องได้รับการ
ทบทวนเป็นประจ�า นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่
2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการด�าน�้าลึก เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการด�าน�้ายังมี
จ�านวนน้อย
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9. ระบบฐานข้อมู ลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุ ทยานแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการในทุกการด�าเนินงานที่มีความส�าคัญ เนื่องจากฐาน
ข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหารที่จะใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องตามสภาวการณ์และปัญหา การตัดสินใจ
โดยขาดข้อมูลที่ถูกต้องจะท�าให้การบริหารเกิดข้อผิดพลาด หรือการหาข้อมูลได้ล่าช้าจะท�าให้การบริหารจัดการขาด
ประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เห็นความส�าคัญของการมีระบบฐาน
ข้ อ มู ล จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� า ระบบฐานข้ อ มู ล ในเรื่ อ งต่ า งๆ อยู ่ เ สมอ ในปี พ.ศ.2549 ส� า นั ก อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ด้
จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติขึ้น
โดยระบบดังกล่าวได้จัดท�าเป็นระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และมี Server ติดตั้งอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื และสามารถเชือ่ มโยงกับระบบฐานดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ Internet โดยอุทยานแห่งชาติจะต้องน�าเข้าข้อมูล
ของหน่วยงานเข้ามาในระบบโดย user ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูลฯ ดังนี้
1. ปรับปรุงข้อมูลพืน้ ฐานของอุทยานแห่งชาติจา� นวน 147 แห่ง เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ผบู้ ริหาร ประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
2. จัดท�าข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารการจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่บน Website www.dnp.go.th

106

รายงานประจําปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 8
สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1. โครงการเสริมความเข้มแข็งในการตัง้ รับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศรอบแหล่งมรดกโลก
ประเทศไทยมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจ�านวน
5 แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ�านวน 3 แหล่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจ�านวน 2 แหล่ง ได้แก่
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ ทุง่ ใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รวมทัง้ ยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่าความส�าคัญโดดเด่นทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเสนอขอขึน้ ทะเบียนการเป็นแหล่งมรดกโลก ปัจจุบนั แหล่ง
มรดกโลกดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคามในด้านต่างๆ เช่น การบุกรุกพืน้ ทีข่ องชุมชนบริเวณรอบแหล่งมรดกโลก
โดยขาดการวางแผนการบริหารจัดการ การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งส่งผลทางคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล
(Outstanding Universal Value; OUV) ดังนัน้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตัง้ รับและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศรอบแหล่งมรดกโลกจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องเร่งด�าเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการตั้งรับและปรับตัว
ต่อภาวะการณ์เปลีย่ นแปลงดังกล่าว รวมถึงเพือ่ รักษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกให้คงอยูส่ บื ไป
ผลลัพธ์ที่ได้ :
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก
การเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพโดย
รอบแหล่งมรดกโลก
2. โครงการพัฒนาเมืองและชุ มชนเพื่อมุ ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานกลาง (National Focal
Point) ของประเทศไทย “ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน” ปฏิบัติงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ในคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable
Cities in ASEAN Region - AWGESC) มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC Blueprint) ในข้อ D5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด�ารงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและ
เขตเมือง และข้อริเริ่มอาเซียนว่าด้วยเมืองที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จึงได้ดา� เนินการจัดท�า “โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพือ่ มุง่ สูส่ งั คม
คาร์บอนต�า่ ” โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการ คือ (1) เพือ่ คัดเลือกเมืองเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน
ปี พ.ศ. 2557 จัดการประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 12 (12th ASEAN Working Group for
Environmentally Sustainable Cities: 12th AWGESC) (2) เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง/
ชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต�า่ (3) เพื่อศึกษากลุ่มพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่
สีเขียวแต่ละประเภทตามความสามารถของพันธุ์ไม้ด้านการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/ก๊าซมลพิษต่างๆ การปล่อย
ก๊าซออกซิเจน และการลดอุณหภูมิรวมทั้งการจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านพื้นที่สีเขียวชุมชนประเภทต่างๆ
(4) เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง/ชุมชนเพือ่ มุง่ สูก่ ารเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สังคมคาร์บอนต�า่ และสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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ผลลัพธ์ที่ได้ :
เมื่อการด�าเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย (1) การจัดประชุมคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 จังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้แทนประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นที่เข้าร่วมการประชุมมีความประทั บ ใจ (2) เมื อ งที่ ไ ด้ รับ การคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า รั บ รางวั ล อาเซี ย น
ด้านสิง่ แวดล้อมเมืองยัง่ ยืน ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 3 เมือง คือ เทศบาลนครเชียงราย (ด้านการจัดการขยะและพืน้ ที่
สีเขียว) ส�าหรับประเภทเมืองที่เสนอโดยประเทศไทย และประเภทแข่งขัน คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ (ด้านน�า้ สะอาด)
และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว) และทั้ง 3 เมืองได้รับรางวัลจากการตัดสินของ
คณะท�างานอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมเมืองยัง่ ยืน ในการประชุมคณะท�างานด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 12 พิธมี อบ
รางวัลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (3) ประชาชนได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมือง/ชุมชนที่ยั่งยืน อันน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ในภาพรวม (4) ประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ ะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การได้รบั การยอมรับ
ในเวทีการประชุมอาเซียน (5) ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมีมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวประเภทต่างๆ ส�าหรับ
ใช้เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว รวมทั้งมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานพื้นที่สีเขียวเพื่อ
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมืองต่อไป
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
การมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส�านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การให้การสนับสนุนทางวิชาการและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนจะท�าให้การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จ
ข้อเสนอแนะ :
ควรสนับสนุนการด�าเนินงานเพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการสร้างและขยายเครือข่าย
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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3. โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4,700 แห่ง โดยเฉพาะแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขาประเภทหนึ่ง นับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความส�าคัญยิ่ง ทั้งในด้านเป็นแหล่งต้นน�้า
ล�าธาร ภูเขาหลายแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งของชนิดพันธุ์พืช สัตว์เฉพาะถิ่นและชนิดที่ใกล้
สูญพันธุ์ หรือเป็นพืน้ ทีว่ กิ ฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้ระบบนิเวศภูเขาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเปราะบางและง่าย
ต่อการถูกท�าลาย จากลักษณะโครงสร้างที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม แปลกตา รวมทั้งความสูงชันที่ให้ความหนาวเย็น ส่งผลให้
เป็นทีน่ ยิ มกลายเป็นแหล่งนันทนาการและการท่องเทีย่ ว เช่น ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นต้น
ส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ ว แต่หากมีการจัดการทีไ่ ม่เหมาะสมและขาดการดูแลรักษาอาจส่งผลกระทบตามมา
เช่น กระทบต่อแหล่งต้นน�้าล�าธาร และระบบนิเวศที่อ่อนไหวเปราะบาง นอกจากนี้ การตัดถนน การตัดไม้ การระเบิดหิน
การขุดแร่ การขุดบ่อลูกรัง ยังมีผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์
และลักษณะกายภาพของภูเขา นอกจากผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์แล้ว ปัจจุบนั ระบบนิเวศ
ภูเขายังได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แม้วา่ จะมีภเู ขาไม่สงู มากนัก แต่มแี นวโน้มได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน�า้ ในล�าธาร ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์พืชบนเขาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ท�าให้ระบบนิเวศมีความแห้งแล้งขึ้น ความรุนแรงของไฟป่า เป็นต้น
ดังนั้น การติดตาม เฝ้าระวังตลอดจนการเตรียมรับมือและการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ จึงเป็นสิง่ จ�าเป็นส�าหรับแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ประเภทภูเขา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส�าหรับใช้ติดตามผลกระทบทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเพือ่ เตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หรือทัง้ สองปัจจัยร่วมกัน การอนุรกั ษ์แหล่งธรรมชาติอนั ควร
อนุรักษ์ประเภทภูเขาทั่วประเทศ จึงต้องให้ความส�าคัญทั้งการจัดการแก้ไขป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
และภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเสนอเป็นแนวทางและมาตรการต่างๆ ซึ่งได้จากการถอดบทเรียน
จากกรณีพื้นที่ศึกษาน�าร่องเขาขนาบน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขาอื่นๆ เช่น ดอยปุย
จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมประชาสัมพันธ์ และประชุมเสนอแนวคิดโครงการฯ
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พื้นที่ศึกษาน�าร่องเขาขนาบน�้า จังหวัดกระบี่

ผลลัพธ์ที่ได้ :
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา 68 แห่ง ในพื้นที่ 37 จังหวัด ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทีอ่ าจมีตอ่ ระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม
โดยจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขาจะส�าเร็จและเห็นผลได้จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคประชาชน นักเรียน และภาคเอกชน ในการร่วมกัน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทัง้ การเห็นความส�าคัญหรือค�านึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะเริ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่โดยรอบร่วมกัน
4. การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
Non-Annex I ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีพันธกรณีในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกส�าหรับประเทศไทยในอนาคต ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีการศึกษาเชิงวิชาการในภาคส่วนหลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง เพื่อประเทศไทยจะมี
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอแผนงานการด�าเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
รวมทัง้ ภาคส่วนทีม่ ศี กั ยภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต โดยท�าการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
ในระดับมาตรการ แผนงานโครงการที่จะด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs
เฉพาะในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม ของเสีย คมนาคมขนส่ง รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�าข้อมูลการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธกี ารตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification:
MRV) รวมทั้งค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรคของนโยบาย มาตรการ แผนงานโครงการภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs
การจัดท�ารูปแบบระบบการลงทะเบียนนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ ที่แสดงความประสงค์ เข้าร่วมด�าเนินงาน
ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย ก่อนที่จะเข้าสู่
พันธกรณีใหม่ภายหลังปี ค.ศ. 2020 โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จากการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พบว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
จากภาคพลังงานและภาคคมนาคมขนส่ง เป็นปริมาณร้อยละ 7-20 โดยเทียบกับกรณีฐาน (Business as Usual:
BAU) ในปี ค.ศ. 2005 โดยแยกเป็นการด�าเนินงานเองภายในประเทศ (Domestic NAMAs) ร้อยละ 7 และขอการ
สนับสนุนระหว่างประเทศร้อยละ 13 (International Support NAMAs)
ปัญหาอุปสรรค :
ข้อมูลไม่มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายส่วนใหญ่ของหน่วยงานยังขาดระบบการติดตามและ
ประเมินผล ข้อจ�ากัดด้านผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย มีช่องว่างระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์
ข้อเสนอแนะ :
สนับสนุนและบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ ส่งเสริมระบบติดตามและประเมินผล
ให้มีความสม�า่ เสมอและต่อเนื่อง
5. โครงการติดตามองค์ประกอบความหลากหลายทางชี วภาพและระบบนิเวศจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการติดตามและส�ารวจรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีว่ กิ ฤติตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศ 5 ระบบนิเวศหลัก ได้แก่ ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศพื้นที่
แห้งแล้งกึง่ ชืน้ ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศน�า้ ในแผ่นดิน เพือ่ ให้ทราบถึงความเชือ่ มโยงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อองค์ประกอบชนิดพันธุ์ สายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของความ
หลากหลายทางชีวภาพซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เช่น
การปรับนโยบายและแผนการด�าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การยกร่าง มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานดังนี้
1. เพือ่ ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศตามการจัดแบ่งของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์/ระบบนิเวศส�าหรับการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ เผยแพร่ผ่านกลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
ผลลัพธ์ที่ได้ :
มีข้อมูลเชิงวิชาการการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง
และเปราะบางจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ ส�าหรับประกอบการปรับนโยบายและแผนการด�าเนินงาน
อนุรกั ษ์และคุม้ ครองชนิดพันธุ์ และพืน้ ทีท่ เี่ ปราะบางหรือพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลต่อยอด
การด�าเนินงานด้านอืน่ ๆ เช่น งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพิจารณารูปแบบ วิธกี าร
มาตรการในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เป็นต้น
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ปัญหา อุปสรรค :
1. การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งท�าให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถน�าข้อมูลไปก�าหนดนโยบายด้านการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ผูบ้ ริหารระดับนโยบายควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานศึกษาส�ารวจติดตาม
การเปลีย่ นแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการด�าเนินงานและเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรมีการศึกษาเพือ่ ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพจาก
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์หายากใกล้
สูญพันธุ์ ชนิดพันธุเ์ ฉพาะถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพือ่ ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย
และแผนเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านอื่นๆ เช่น งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพิจารณารูปแบบ วิธกี าร มาตรการในการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
6. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาและการจัดทําแผนอนุรักษ์
ฟื้ นฟู และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ช่ ุ มนํ้า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่ าพรุ ควนเคร็ง
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา
นครศรีธรรมราช และพัทลุง นับว่าเป็นแหล่งน�้าที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลายเป็นแหล่งส�าคัญในการด�ารงชีวติ การประกอบอาชีพของประชาชน ทัง้ ด้านการเกษตร
ประมง อุตสาหกรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการท่องเทีย่ ว การด�าเนินการทีผ่ า่ นมาส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ถึง
พ.ศ. 2557 ได้ท�าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและโครงการ ประเมินประเด็นปัญหาและจัดท�าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการด�าเนินการต่อไป เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จัดท�าแผนอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน�้าเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและ
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลน้อย ทีไ่ ด้จดั ให้เป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ ทีม่ คี วามส�าคัญระดับนานาชาติ ดังนัน้ จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าการ
ประเมินผลและจัดท�าแผนฯ เพือ่ ใช้ในการด�าเนินการบริหารจัดการพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ ทะเลสาบสงขลาอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. ผลการประเมินผลการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา จ�านวน 146 โครงการ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งพบ
ว่าการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุม่ น�า้ ทะเลสาบสงขลา ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและขาดความ
ยั่งยืน ไม่สามารถฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้ตามแผนที่ก�าหนดและยังไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน�้าให้เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานได้
2. การขยายผลไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปัญหาและอุปสรรค :
จากการด�าเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กลไกในการขับเคลื่อน การด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ขาดการบูรณาการด้านงบประมาณท�าให้กจิ กรรมและโครงการไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างชัดเจน การจัดท�าข้อมูลไม่สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการขาดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ข้อเสนอแนะ :
ให้มีการปรับกลไกการบริหารจัดการเป็นศูนย์รวมเชิงบูรณาการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตั้งงบประมาณ
การจัดท�าระบบฐานข้อมูล การพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
7. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การด�าเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
การด�าเนินงานทีผ่ า่ นมาส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารจัดประชุมชีแ้ จง
ท�าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจยังไม่สามารถครอบคลุมไปถึงภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2550 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริมบ�ารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจน
ควบคุมและก�าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
กลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น ระดับหมูบ่ า้ น ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ
ระดับจังหวัด ประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ จากการด�าเนินงาน
ดังกล่าว ท�าให้เกิดเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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2. การด�าเนินโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Awards 2014)
การด�าเนินงานด้านการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานฯ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการ
แห่งอื่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านการเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2014 ซึ่งได้จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2557
ตารางที่ 8 : รายละเอียดโครงการที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล มีดังนี้
ประเภท
1. เหมืองแร่
2. อุตสาหกรรม
3. นิคม+เขตประกอบการ
4. พลังงาน
5. ปิโตรเคมี
6. คมนาคม
7. โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
8. โครงการพัฒนาแหล่งน�้า
รวม

สมัครเข้ารับรางวัล (โครงการ)
17
10
9
19
16
18
13
4
106

ได้รับรางวัล (โครงการ)
14
9
6
16
10
15
10
3
83
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โครงการด้านคมนาคม : ประเภทท่าเทียบเรือ

โครงการด้านพัฒนาแหล่งน�า้ และเกษตรกรรม : ประเภทเขื่อน

โครงการด้านอุตสาหกรรม : ประเภทท่อและพลังงาน

โครงการด้านโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย : ประเภทโรงแรม
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3. การจัดท�าระบบการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด�าเนิน
งานด้านการออกใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิทา� รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เงือ่ นไขการขอใบอนุญาตและการ
ออกใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิทา� รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการภายใต้อา� นาจที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวใช้
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 สาระส�าคัญหลายส่วนของกฎกระทรวง จึงไม่เหมาะสมกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไขการขอและ
การออกใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ... (ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่) ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสนอ และส่งให้สา� นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ภายใน 120 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีรายละเอียดที่ส�านักงานฯ ต้องด�าเนินการ
ในหลายประเด็น เช่น รายละเอียดการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เลขาธิการประกาศก�าหนด และ
การอบรม เป็นต้น รวมทั้งขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาตที่มีการก�าหนดระยะเวลาในหลายขั้นตอน
ดั ง นั้ น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อ มเพื่ อ รองรั บ กฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ ส�า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�าเนินการจัดท�าด้านระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (คลังข้อมูล) ระบบฐานข้อมูลส�าหรับขัน้ ตอนการขอและการออกใบอนุญาต รวมถึงระบบการพิจารณา
และตรวจสอบข้อมูล คูม่ อื การใช้งานระบบฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ที่ขึ้นทะเบียน เพื่อรองรับร่างกฎกระทรวงใหม่
4. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�าโครงการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม) โครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า
มีหลายประเภทโครงการที่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ หน่วยงานอนุญาตหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบางแห่งไม่ทราบเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการก�ากับ ดูแล และปริมาณงานที่รับผิดชอบ รวมถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการ
ในการมอบภารกิจการติดตามตรวจสอบโครงการบางประเภทที่ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และงบประมาณบางส่วนให้
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นภาคีรว่ มรับผิดชอบ ซึง่ ต้องมีการใช้ขอ้ มูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
รายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กา� หนดไว้ในรายงาน
ดังนัน้ การด�าเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม จึงเป็นการเชือ่ มต่อ
เครือข่ายข้อมูลโครงการที่จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมระหว่าง
ส�านักงานฯ กับหน่วยงานผูอ้ นุญาตหรือก�ากับดูแลโครงการ รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ ส�านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่เป็นภาคีเครือข่ายการด้านการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับ
นักพัฒนา นักลงทุนและประชาชน
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8. โครงการพัฒนากลไกกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์
กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์นบั ว่าเป็นเครือ่ งมือในรูปแบบหนึง่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยปกป้อง อนุรกั ษ์ ดูแล จัดการ
พื้นที่คุ้มครองให้คงอยู่ โดยอาศัยกองทุนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองแห่งหนึง่ ทีน่ บั ว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อชุมชนโดยรอบทีม่ กี ารพึง่ พิงทรัพยากรที่
เกิดขึน้ จากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไม่วา่ จะเป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร การท่องเทีย่ ว ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน�า้
ตามธรรมชาติทสี่ า� คัญ ซึง่ ปัจจุบนั การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นนั้ มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก
หากไม่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสมอาจส่งผลให้ทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าวนั้นหมดไป ด้วยเหตุนี้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดท�าโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA) ร่วมกับ
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่คุ้มครอง ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จึงได้จดั ท�าโครงการพัฒนากลไกกองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 3.2
กลไกด้านงบประมาณพืน้ ทีค่ มุ้ ครองในพืน้ ทีน่ า� ร่องอันจะน�าไปสูเ่ ป้าหมายหลักของโครงการคือเพือ่ เสริมสร้างความยัง่ ยืน
ของระบบงบประมาณพื้นที่คุ้มครองต่อไป มีผลการด�าเนินการดังนี้
1. โครงการด้านโครงการบริการชุมชนและทีพ่ กั อาศัย : ประเภทโรงแรม จัดประชุมเปิดตัวโครงการมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. ประชุมคณะท�างานพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ทีส่ า� นักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช กทม.
3. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์และแผน
ยุทธศาสตร์การเงิน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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9. โครงการจัดตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองในระดับกลุ่มป่ า (กลุ่มป่ าตะวันออก)
โครงการเร่งเสริมความยัง่ ยืนของระบบการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง (CATSPA) ได้มแี ผนงานทีจ่ ะจัดตัง้ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area Committees : PAC) ในระดับกลุ่มป่าขึ้นที่กลุ่มป่าตะวันออก เพื่อเป็นการ
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างพนักงาน เจ้าหน้าที่ และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานภาคราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน องค์กรภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
ให้มหี น้าทีแ่ ละบทบาททีส่ า� คัญเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง การส่งเสริมและพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง จะเป็นแนวทางในการที่จะสื่อสารและเข้าถึง
ประชาชนได้โดยตรง การสร้างการมีสว่ นร่วม การสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วม คณะกรรมการทีป่ รึกษาพืน้ ทีค่ มุ้ ครองจะ
ต้องทราบข้อมูลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและเข้าใจบทบาทของตนเองในการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองอย่างชัดเจน การแลก
เปลีย่ นข้อมูลระหว่างคณะกรรมการทีป่ รึกษาฯ กับผูแ้ ทนหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ร่วมกันสร้างแนวทางการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่น�าร่องโครงการฯ
2. จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะท�างานกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองระดับกลุ่มป่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2557 ณ โรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

10. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่สังคมสีเขียว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบต่อมิติการพัฒนาของทุกประเทศ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึ้น เกิดภัยคุกคามต่อการด�ารงชีพของประชาชนโลก ผลจากการประชุม RIO+20 ในปี พ.ศ. 2555 ได้เสนอ
ให้ประเทศสมาชิกน�าหลักการของเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดย
น�าหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศเพื่อให้การขับเคลื่อนด�าเนินงานในการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ�าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว ที่เน้นให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ สูค่ วามยัง่ ยืนได้ดว้ ยตนเอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบสูส่ งั คม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สีเขียว โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้เป็นผู้น�าและต้นแบบในการป้องกันและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กิจกรรมส่งเสริมเมืองสีเขียวแบบบูรณาการ ซึ่งเน้นการพัฒนากรอบแนวคิดและ
ตัวชีว้ ดั เมืองสีเขียวให้เป็นกลไกและเครือ่ งมือในการตรวจวัดและประเมินผลส�าเร็จของการพัฒนาเมืองในระดับเทศบาล
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศสู่เมืองสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดา� เนินกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว ปัจจุบันมีพื้นที่เครือข่าย LA 21 ทั้งหมด 145 แห่ง ครอบคลุม
51 จังหวัดทั่วประเทศ
1.1 พื้นที่ใหม่ จ�านวน 25 แห่ง โดยด�าเนินการนี้
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีมงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นกิจกรรมระดับพืน้ ที่ และก�าหนดทิศทางตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขับเคลือ่ น
กิจกรรมในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด�าเนินงานร่วมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีมงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพแกนน�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพหุภาคีภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีด่ า� เนินกิจกรรม
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม”
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2) การจัดท�าแผนปฏิบัติการท้องถิ่น รายพื้นที่ในพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.2 พื้นที่เก่า จ�านวน 120 แห่ง โดยด�าเนินการดังนี้
1) ขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
2) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายเรื่องเทคนิคการถอดบทเรียนการด�าเนินงานในพื้นที่ เพื่อน�า
บทเรียนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพหุภาคีโดยการถอดบทเรียน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน
ให้แก่เครือข่ายการด�าเนินงานในโครงการ อีกทัง้ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ การยกระดับกระบวนการท�างาน
น�าไปสูก่ ารปรับปรุงการด�าเนินกิจกรรม การพัฒนางานส่งเสริมพหุภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างมีศักยภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพหุภาคีโดยการถอดบทเรียน

3) การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ระดับภาคเหนือและภาคกลาง เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานของเครือข่าย การวางแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งหาแนวทางการขยายเครือข่าย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับภาค
4) จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 ภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 ภาคกลางและภาคเหนือ

5) ติดตามผลการด�าเนินงานโดยการประเมินผลและน�าบทเรียนที่ได้มาก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป
6) มีการขยายผล เผยแพร่รูปแบบ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่สังคมสีเขียว
2.1 ส�ารวจพืน้ ทีช่ มุ ชนต้นแบบ ณ เทศบาลต�าบลหนองเต็ง จังหวัดบุรรี มั ย์ เทศบาลต�าบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลต�าบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลต�าบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด เทศบาล
ต�าบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลต�าบลควนโดน เทศบาลต�าบลก�าแพง จังหวัดสตูล เทศบาลเมืองเดชอุดม
และเทศบาลต�าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การส�ารวจพื้นที่ชุมชนต้นแบบและคัดเลือกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบ
จ�านวน 3 แห่ง เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบ

2.2 ชี้แจงและหารือโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมรายพื้นที่ จ�านวน 4 แห่ง
ณ จังหวัดหนองคาย บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี

การชี้แจงและหารือโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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2.3. ประชุมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสูส่ งั คมสีเขียวและเวทีสง่ เสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การพัฒนาต้นแบบสู่สังคมสีเขียว

การประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่สังคมสีเขียวและเวทีส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต้นแบบสู่สังคมสีเขียว

3. กิจกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3.1 ด�าเนินการประเมินผลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการประเมิน 4 ขั้นตอนหลัก ขั้นที่ 1
การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครจากเทศบาลทั่วประเทศ ขั้นที่ 2 การประเมินรอบที่ 1 โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็น
เอกสาร ขั้นที่ 3 การประเมินรอบที่ 2 ประเมินในเชิงประจักษ์โดยการตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง ขั้นที่ 4 ประกาศผลและจัด
พิธมี อบรางวัล “เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” พิธมี อบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี พ.ศ.2557
เทศบาลขนาดใหญ่
- รางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- รางวัลชมเชย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลเมืองทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
และเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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เทศบาลขนาดกลาง
- รางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
เทศบาลต�าบลก�าแพง จังหวัดสตูล และเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลต�าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และเทศบาลต�าบลลานกระบือ
จังหวัดก�าแพงเพชร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลต�าบลบางเลน จังหวัดนครปฐม เทศบาลต�าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
และเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
- รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมือง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
- รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
เทศบาลขนาดเล็ก
- รางวัลชนะเลิศ เทศบาลต�าบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลต�าบลงิม จังหวัดพะเยา และเทศบาลต�าบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลต�าบลด่านซ้าย จังหวัดเลย เทศบาลต�าบลวังผาง จังหวัดล�าพูน
และเทศบาลต�าบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลต�าบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลต�าบลหนองล่อง จังหวัดล�าพูน
- รางวัลชมเชย เทศบาลต�าบลบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลต�าบลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลต�าบลหนองแฝก จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลต�าบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2555

3.2 ประชุมคณะท�างานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ ครัง้ ที่ 1/2557 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ จัดท�าเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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การประชุมคณะท�างานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557

11. โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยให้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นปัญหาทีส่ า� คัญทีน่ บั วันยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ เป็นผลอันเนือ่ งมาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุม่ เฟือย ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรมลง
มีการปล่อยมลพิษต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะสามารถรองรับได้ ท�าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพฤติกรรม
การบริโภคของประชาคมโลกอย่างฟุ่มเฟือย จากปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง นานาประเทศจึงได้เริ่มมีการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิตและการบริโภคเข้าสู่วิถีอย่างยั่งยืน ส�าหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โครงสร้างการผลิตและการบริการของประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเป็นฐานหลักอย่างมาก ประกอบกับกระแสการ
บริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งท�าให้ผู้คนเกิดความต้องการการบริโภคมากขึ้น จนบางครั้งมีการน�าทรัพยากรมาใช้อย่าง
สิน้ เปลือง ไม่คมุ้ ค่าไม่เกิดมีประสิทธิภาพ ท�าให้ไม่สามารถสร้างขึน้ มาทดแทนได้ทนั กับความต้องการ รวมทัง้ การยังปล่อย
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นภาระในการจัดการ ซึ่งบางประเภทเป็นสารอันตรายที่มีผลท�าให้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ดา� เนินการจัดท�าโครงการ/กิจกรรม มีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโครงการผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การบริการ และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงด้านการผลิต
การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้น�าให้แก่บุคลากรจาก
ทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่เป็นแบบอย่างก่อให้เกิดแรงผลักดันใน
การมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ รวมถึงการต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ มุง่ สูส่ งั คม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน :
เป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงด้านการผลิต การบริการและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
1. จัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง ผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงในยุคการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จ�านวน 5 รุน่ ในพืน้ ที่ 5
ภูมภิ าค มีเป้าหมาย 730 คน โดยรุน่ ที่ 1 จัดในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์
จังหวัดนครปฐม มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 152 คน รุน่ ที่ 2 จัดในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ ชุมพรคาบาน่า
รีสอร์ต จังหวัดชุมพร มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 107 คน รุน่ ที่ 3 จัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557
ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้าบูติก อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 227 คน รุ่นที่ 4 จัดในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ มณีจนั ท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี มีผเู้ ข้าร่วม 64 คน และรุน่ ที่ 5 จัดในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�านวน 252 คน รวมผูเ้ ข้าสัมมนาทัง้ สิน้ 5 รุน่ จ�านวน 802 คน รูปแบบการสัมมนาประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย การอภิปราย
และการศึกษาดูงานในพื้นที่แต่ละภูมิภาค วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จ�านวน 2 รุน่ มีเป้าหมาย 70 คน รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 30
มิถนุ ายน - 4 กรกฎาคม 2557 และรุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะการเป็นผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง และสามารถจัดท�าแผนการ
ใช้ชีวิตด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมส่งเสริมภาคีร่วมพัฒนาในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มคี ณ
ุ ภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทัง้ สร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นา� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ โดยให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมภาคีร่วมพัฒนาในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจุบนั โดยเน้นกระบวนการทางสังคมทีส่ ร้างความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
สานต่อองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาให้
เป็นพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้ในวิถีชีวิตที่กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเชื่อมร้อยภาคีร่วมพัฒนาให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม
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ผลการด�าเนินงาน :
1. จัดกิจกรรมพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพชรบุรีสีเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
3. จัดท�าสือ่ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารการท�างานและสร้างการเรียนรูข้ องเครือข่ายทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่
มัลติมีเดีย

ค่ายเยาวชน เพชรบุรีสีเขียว อบรมผู้นา� เพชรบุรีสีเขียว พื้นที่เรียนรู้กลุ่มผู้ผลิต เพชรบุรีสีเขียว

- กิจกรรมสร้างมาตรการและกลไกการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ในการด�าเนิน
การส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรการและกลไกการผลิต
การบริการและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้สถานบริการและองค์กรสูก่ ารเติบโตสีเขียวทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินการในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในส�านักงาน รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิภาพ ในส่วนของภาคการผลิตนัน้ เป็นการ
ด�าเนินการในระดับวิสาหกิจชุมชน OTOP ระดับ 4 และ 5 ดาว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
การส่งเสริมการผลิตและบริโภคทีส่ ะอาดโดยการจัดการของเสียและมลพิษทีเ่ กิดขึน้ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิตและ
การบริโภค การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจสีเขียว การรณรงค์และ
สร้างจิตส�านึกของผู้บริโภค การสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้ขยายตัวสามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ผลการด�าเนินงาน :
1. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานประกอบการ OTOP ระดั บ 4 และ 5 ดาว
(Green Production) การส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการเพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตลดค่าใช้จา่ ยในกระบวนการผลิต เป็นการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการตระหนักถึงคุณค่าและความ
ส�าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวนทั้งสิ้น
718 แห่ง ได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G (Green Production) จ�านวนทั้งสิ้น 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.35 ยกระดับ
สถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งทอและกระดาษสาในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�านวน 6 ศูนย์
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการ
พัฒนาเกณฑ์ และทดสอบเกณฑ์การประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการโอทอป (OTOP)
ระดับ 4 และ 5 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ จ�านวน 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 6 แห่ง
ระดับดีเยี่ยม จ�านวน 1 แห่ง ระดับดีมาก จ�านวน 1 แห่ง และระดับดี จ�านวน 4 แห่ง การด�าเนินงานดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสและช่องทางส�าหรับผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม Green Production ให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากขึน้

2. ส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการประเภทโรงแรม (Green Hotel)
โดยมีการพัฒนาและทดสอบเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส�าหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมขึ้น
มีโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 20 แห่ง ผ่านเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�านวน 17 แห่ง
ระดับดีเยี่ยม จ�านวน 9 แห่ง ระดับดีมาก จ�านวน 6 แห่ง และระดับดี จ�านวน 2 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ได้ขยายผลการด�าเนินงานไปยังโรงแรมพื้นที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคมีโรงแรมสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน 64 แห่ง
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั โรงแรมในการปรับปรุงการบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นการยกระดับ
สู่มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก
3. ส่งเสริมองค์กรสู่ส�านักงานสีเขียว (Green Office) ด�าเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผล
เพื่อรับรองส�านักงานน�าร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในปีงบประมาณ 2557 ได้ขยายผลการด�าเนินงานในกลุ่ม
ส�านักงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการยกระดับส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการด�าเนินงานสู่
ส�านักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานท้องถิน่ มีสา� นักงานสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน 50 แห่ง
การด�าเนินการส่งเสริมส�านักงานสีเขียวจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันน�าไปสู่การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม (G-Upcycle) ด�าเนินการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภายใต้สัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle
โดยประกอบด้วยแนวคิดหลัก 2 ส่วนคือ Green Productivity
เป็นกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและ Upcycle ซึง่
เป็นกระบวนการทีเ่ น้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าด้วยการพัฒนา
ให้เศษวัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่า
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สูงขึน้ และมีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากวัสดุเหลือใช้มอี งค์ประกอบส�าคัญ
5 ด้าน คือ เศษวัสดุกระบวนการผลิตคุณภาพผลิตภัณฑ์การออกแบบและความเป็นนวัตกรรมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่สมัครเข้าร่วม จ�านวน 83 ผลิตภัณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�านวน 56 ผลิตภัณฑ์ ผ่านระดับ G-Upcycle ทอง จ�านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระดับ
G-Upcycle เงิน จ�านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระดับ G-Upcycle ทองแดง จ�านวน 10 ผลิตภัณฑ์ได้ใบรับรอง G-Upcycle
Green จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรองนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทั้งในด้านการออกแบบและเชิงพาณิชย์ด้วย

การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าทีไ่ ด้รบั การรับรอง G- Green กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมร่วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราสัญลักษณ์ตัว
G – Production ในงาน OTOP City 2013 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557 งาน OTOP Midyear 2014
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
โอกาสและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ในปี พ.ศ. 2553-2554 เพือ่ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งพบว่า
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสูง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน มีความต้องการขอรับการสนับสนุน
ให้ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมที่แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการ
จัดท�าโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิง่ แวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากลส�าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมในด้านระบบ
ข้อมูลกระบวนการผลิตและมีข้อจ�ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี แสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมมีจติ ส�านึกในเรือ่ งรักษ์สงิ่ แวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้
แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการกีดกันทางการค้าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออก และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีคา่ ใช้จา่ ยในการขอการรับรองตนเองน้อยมาก
ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขอการรับรองได้ด้วยตนเอง
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ผลการด�าเนินงาน :
1. จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่แนวทางการจัดท�าฉลากสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท
พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาเกณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ตามบริบทสากล ที่อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ในการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ ซึง่ ต้องสอดคล้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ทางราชการ รวมถึงข้อก�าหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยต้องเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการที่มี
การผลิตการจ�าหน่ายและเพื่อการส่งออก พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์และมีผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมโครงการ 23 ผลิตภัณฑ์
3. จัดท�าสือ่ เผยแพร่ ได้แก่ วีดที ศั น์ หนังสือทีเ่ ป็นความรูเ้ กีย่ วกับฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทที่ 2 ให้กบั หน่วยงาน
และผู้ประกอบการที่สนใจ

อบรมเชิงปฏิบัติการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 14021 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ�านวน 50 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 แบบรับรองตนเอง
และฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลในรายงานสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. องค์กรระดับส�านักงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาสู่การเติบโตสีเขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. สถานประกอบการประเภทโรงแรมได้รับการพัฒนาการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ระดับ 4 และ 5 ดาว มีการพัฒนาการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4. ผู้บริโภคมีจิตส�านึกในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5. เครือข่ายความร่วมมือในด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรค :
1. สถานประกอบการโอทอป (OTOP) ระดับ 4 และ 5 ดาว ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมี
ความพร้อมในระดับคุณภาพของฝีมือและเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับประเทศ แต่ยังขาดการจัดการด้านทรัพยากร
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
2. ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ สถานบริการ และผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์
G-Green อย่างต่อเนื่อง
4. ตราสัญลักษณ์ Green Production/Service ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ
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เงื่อนไขความส�าเร็จ :
ด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ ส่งเสริมสถานประกอบการ สถาน
บริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- สร้างกระแสสังคมค่านิยมผ่านช่องทางต่างๆ
มีการรณรงค์สร้างกระแสสังคมมีส่วนส�าคัญในการสร้างเกิดความรู้ ความเข้าใจน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิผล และเป็นการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน :
1. จัดท�า “โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดท�าบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN CARD” เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของบัตร ตลอด
จนพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขในการน�าไปปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป
2. จัดพิมพ์หนังสือสิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3. จัดท�าหนังสือ “GARDEN EARTH อุทยานแห่งผืนดิน จากการล่าสัตว์และเก็บของป่า สูท่ นุ นิยม โลกาภิวตั น์
และโลกหลังจากนี้” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา จัดท�าหนังสือเล่มนี้ เพื่อน�าเสนอ
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตทางการเงิน วิกฤติอาหารและการเกษตร ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และ
ภาวะพีคออยล์ หรือจุดผลิตน�้ามันสูงสุดที่ก�าลังอยู่ในกระแสนิยม หนังสือเล่มนี้ถูกน�ามาเป็นหนังสือเพื่อเปิดงาน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2557 จ�านวน 2,000 เล่ม
4. จัดซื้อหนังสือ The Ecology of Commerce : การค้ากับนิเวศธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
5. จัดกิจกรรม “มหกรรมส่งเสริมการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (GREEN MARKET)” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างและขยายความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรผูข้ บั เคลือ่ นการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเวทีหรือพื้นที่พบปะสาธารณะผ่านการน�าเสนอบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลความรู้
ด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจต่อการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในวงกว้างต่อไป
เมือ่ วันที่ 4-6 มิถนุ ายน 2557 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีรา้ นค้าเข้าร่วม จ�านวน 82 ร้านค้า
6. จัดกิจกรรม ประกวด “Social Animation ชุด กิน อยู่ กู้โลก”
7. จัดท�าสื่อรณรงค์เผยแพร่ ได้แก่ นิทรรศการ วีดีทัศน์ โปสเตอร์ และสื่อรณรงค์
8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน
โทรทัศน์
9. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ประชาชนได้รับความรู้ เกิดความตระหนักเรื่องการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง
4. เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนมีความตระหนัก จิตส�านึก ความรู้ และทักษะที่จ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็น
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับและทุกภาคส่วน
6. เกิดกระแสทางสังคมในด้านการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12. กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่าย ทสม. พิทักษ์ป่า
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการ
เครือข่าย 4 ภาค : ยุทธศาสตร์เครือข่าย ทสม. ภาคกลาง ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ได้มีเวทีในระดับภาค
ในการท�าความเข้าใจประเด็นยุทธศาสตร์และเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์กบั แผนงานของแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามสอดคล้องกัน รวมทัง้
ยกระดับกระบวนการท�างานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
พ.ศ. 2550 รวมทั้งสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. ในพืน้ ทีใ่ นการรวมพลังแสดงออกซึง่ การอนุรกั ษ์
พิทกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของเครือข่าย ทสม. ร่วมกัน
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ผลการด�าเนินงาน :
จัดกิจกรรม ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงษ์ อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. อ�าเภอเขาค้อ สมาชิก
เครือข่าย ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูแ้ ทนส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผูแ้ ทนหน่วย
งานอื่นๆ

- กิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่าย ทสม. อนุรักษ์น�้า

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด�าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการ
เครือข่าย 4 ภาค : ยุทธศาสตร์เครือข่าย ทสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ได้มีเวทีใน
ระดับภาคในการท�าความเข้าใจประเด็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงานของแต่ละพื้นที่ให้มีความ
สอดคล้องกัน รวมทั้งยกระดับกระบวนการท�างานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน พ.ศ. 2550 รวมทั้งยังสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น
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นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. ในพืน้ ที่ ได้มพี นื้ ทีใ่ นการรวมพลังและแสดงออก
ซึง่ การอนุรกั ษ์ พิทกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของเครือข่าย
ทสม. รวมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่าย ทสม. พิทักษ์ป่า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย ทสม. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดหนองคาย

ผลการด�าเนินงาน :
จัดกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ บ้านเดื่อ ต�าบลบ้านเดื่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ สมาชิกเครือข่าย ทสม.
จังหวัดหนองคาย ผูแ้ ทนส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดหนองคาย ผูแ้ ทนหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
13. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุ มชน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 67 และ 8 ได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นกลไกในการน�าความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่แก่ประชาชน ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน องค์กรชุมชน ในระดับท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนด้าน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนากลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
มีพลังสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินกิจกรรมเครือข่ายองค์กร
เอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ผลการด�าเนินงาน :
1. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส�าหรับองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทของเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมและยกระดับการท�างานขององค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและภาคีความ
ร่วมมือ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนากลไกขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินงานร่วมกับ
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต :
1. มีองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น จ�านวน 235 องค์กร
2. มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานมากกว่า 80 เครือข่าย
3. เกิดกลไกการด�าเนินงานทีจ่ ะหนุนเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 1 กลไก (สมัชชาองค์กรเอกชนฯ)
ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. องค์ ก รเอกชนที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รเอกชนด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีความเข้มแข็ง เกิดการยอมรับในบทบาทและมีพื้นที่ในการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ มากขึ้น
2. เครือข่ายเกิดความตระหนักมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดกลไกความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่
3. เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงเครือข่ายคนท�างาน ร่วมกันอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรค :
องค์กรเอกชนทีจ่ ดทะเบียนเป็นองค์กรด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลายองค์กร
มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง ทีอ่ ยู่ และบางส่วนไม่ได้จดั ส่งรายงานการด�าเนินงาน ท�าให้ขาดการประสานงาน ขาดความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน ดังนั้นการ
ส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบทบาทในการท�างานให้มีมากขึ้น

การประชุมสมัชชาองค์กรเอกชนฯ
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14. โครงการจัดทําฐานข้อมู ลเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม :
ภาวะการณ์เกิดหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง พื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด�าเนินโครงการจัด
ท�าฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม “ภาวะการณ์เกิดหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง” ทั้ง 9 จังหวัด
ถูกด�าเนินการจัดท�าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านป้องกันและฟืน้ ฟู
โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงาน :
โครงการนีม้ หี มูบ่ า้ นเป้าหมายทีจ่ ะต้องด�าเนินงานจัดท�าฐานข้อมูล รวมทัง้ สิน้ กว่า 8,000 หมูบ่ า้ น ปัจจุบนั (มิถนุ ายน 2557)
ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าข้อมูลผูน้ า� ชุมชน และข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไปแล้วกว่า 3,500 หมูบ่ า้ น
ผลผลิต :
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระดับชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กว่า 8,000 หมู่บ้าน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดตาก

การเผาซังข้าวโพดบริเวณที่เกษตรกรน�าข้าวโพดมาทิ้ง

พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกเพื่อน�าไปเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่
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ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า

สภาพพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกไปปลูกข้าวโพด หลังจากเก็บเกี่ยว
แล้วเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้ :
1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาหมอกควันให้ความร่วมมือในการลดการเผา
พื้นที่เกษตรกรรม
2. หน่วยงานของรัฐในทุกระดับ (ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ) เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการด�าเนินโครงการ
3. จ�านวนจุด Hot spot ที่ลดลง คุณภาพอากาศของพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ปัญหาอุปสรรค :
1. การใช้ภาษาในการสือ่ สารเนือ่ งจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิน่ ทีค่ ณะส�ารวจไม่คนุ้ เคย ท�าให้การสือ่ สาร
เกิดความไม่เข้าใจ
2. การเดินทางเข้าพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง เส้นทางคมนาคมคดเคี้ยวสูงชัน ซึ่งอาจจะเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากความไม่ชา� นาญของพนักงานขับรถยนต์
3. การประสานงานระหว่างคณะส�ารวจกับหน่วยงานปกครอง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ยังเป็นไปตาม
รูปแบบของทางราชการที่ต้องใช้ค�าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก จึงท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
ต้องชีแ้ จงท�าความเข้าใจเป็นรายพืน้ ที่ ทัง้ ได้ประสานงานเป็นหนังสือราชการไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป้าหมายทุกจังหวัด
ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่แล้วก็ตาม
4. เครือ่ งมือส�ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามทีจ่ า� เป็นต้องใช่ในโครงการมีไม่เพียงพอ ต้องขอยืมจากหน่วยงานภายนอก
5. ความรู้พื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานที่จา� เป็นในการด�าเนินงานมีไม่เพียงพอ
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
ความร่วมมือของผูน้ า� ชุมชน และหน่วยงานปกครองในระดับจังหวัดและอ�าเภอในพืน้ ทีด่ า� เนินงาน จะต้องประสานงาน
และแจ้งข่าวไปยังผู้น�าชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะ :
เห็นควรให้จังหวัดทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานปกครองประสานงานยังผู้นา� ชุมชน เพื่อให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลกับทีมส�ารวจ การด�าเนินงานก็จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และหากมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยู่ในทุกหมู่บ้านเป้าหมายจะท�าให้การท�างานส�าเร็จด้วยความรวดเร็ว
15. กิจกรรมศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าทิ้งชุ มชนและรู ปแบบการใช้น้าํ
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ความต้องการใช้น�้าในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปริมาณ
ทรัพยากรน�า้ มีอยูอ่ ย่างจ�ากัด ผนวกกับปัญหาการขาดแคลนน�า้ และภัยแล้งทีม่ แี นวโน้มของความรุนแรงและขยายวงกว้าง
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ การทีจ่ ะหาแหล่งน�า้ ใหม่ๆ โดยการสร้างเขือ่ นหรือสร้างระบบชลประทานเพิม่ เติมเป็นเรือ่ งทีท่ า� ได้ยาก รวมทัง้
มีการต่อต้านจากประชาชนและองค์กรต่างๆ การน�าน�้าทิ้งชุมชนที่ผ่านการบ�าบัดและมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยนัน้ เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ ได้เป็นอย่างดี
โดยสิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าแนวทางในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน�้าให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยก็คือรูปแบบการ
ใช้นา�้ ส�าหรับการเกษตรที่จะท�าให้การใช้น�้าที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ผลการด�าเนินงาน :
การด�าเนินงานของโครงการที่ผา่ นมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมได้ดา� เนินการส�ารวจพืน้ ที่และเก็บรวบรวม
ข้อมูลของเทศบาลต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม่ คี วามสามารถในการบ�าบัดน�า้ เสียได้มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน รวมทั้งข้อมูลของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่ รวมทั้งการเก็บตัวอย่างน�้า
ทีผ่ า่ นการบ�าบัดแล้วเพือ่ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพในด้านต่างๆ ส�าหรับใช้ประกอบการคัดเลือกพืน้ ทีน่ า� ร่องในการศึกษา ซึง่ เกณฑ์
ในการพิจารณาประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของระบบ 2) ความเหมาะสมของที่ตั้งระบบ
3) ความขาดแคลนน�า้ ของพืน้ ที่ 4) ปริมาณของน�า้ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน และ 5) องค์ประกอบอืน่ ๆ เช่น ความต้องการใช้นา�้ ของ
เกษตรกร ความสนใจของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่มีงบประมาณหรือแผนงานสนับสนุน พบว่า
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นพื้นที่น�าร่องในการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงน�้าทิ้ง
ชุมชนทีผ่ า่ นการบ�าบัดแล้ว เพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงได้มกี ารติดตัง้ ระบบปรับปรุงคุณภาพน�า้ เพิม่ เติม เพือ่
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งผลการ
ทดสอบเดินระบบในเบือ้ งต้น พบว่ามีประสิทธิภาพในการก�าจัดหรือลดการปนเปือ้ นของสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ แบคทีเรีย
ที่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงน่าจะมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะสามารถน�าไปใช้
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

อาคารส�านักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน�า้
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บ่อบ�าบัดน�้าทิ้งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แปลงทดสอบปลูกพืชโดยใช้น�้าที่ปรับปรุงแล้ว

ปัญหาอุปสรรค :
การศึกษาดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความรูแ้ ละทัศนคติ โดยเฉพาะในเรือ่ งของการทีจ่ ะท�าให้ประชาชน
โดยทั่วไปเข้าใจและยอมรับในหลักการของการน�าน�้าที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ยังขาด
องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อมีการน�าไปใช้จริง
เงื่อนไขความส�าเร็จ :
ต้องมีแนวทางหรือสร้างความเชื่อมั่นว่าการน�าน�้าทิ้งชุมชนที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทางการ
เกษตรมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งสามารถได้ผลตอบกลับในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ :
อาจจะต้องมีการก่อสร้างหรือติดตั้งตัวอย่างที่ดี (Best practice) ส�าหรับศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ขยายผลให้เป็นรูปธรรม โดยอาจจะเริ่มจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเองที่มีการด�าเนินงานในเรื่องของการน�าน�้าทิ้ง
ชุมชนที่ผ่านการบ�าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน�า้
16. โครงการพัฒนาเตาเผาขยะชี วมวลสําหรับชุ มชนอย่างง่าย
การเผาขยะชีวมวลในทีโ่ ล่ง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษจากหมอกควัน ส่วนวิจยั
นิเวศเศรษฐศาสตร์และสังคม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” ขึ้น และ
ยื่นขอจดสิทธิบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ CO ได้ ร้อยละ 98 ลดการ
ปลดปล่อย VOCs ได้หลายร้อยหลายพันเท่า นอกจากนีย้ งั ได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นถ่านไม้ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าของเสียชีวมวล งานวิจัยนี้จึงตอบโจทย์การลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาหมอกควันจากการ
เผาในที่โล่งได้อย่างเป็นรูปธรรม
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หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้วิจัยร่วมส�ารวจพื้นที่ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ในการแก้ปัญหาควันพิษจากการเผาถ่านกะลามะพร้าว
และร่วมเป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน”
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ลดมลพิษ ลดหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ผลการด�าเนินงาน :
1. ออกแบบ จัดสร้างและพัฒนาต้นแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันที่สามารถเผาขยะชีวมวลไร้ควันที่สามารถ
เผาขยะชีวมวลที่มีพลาสติกปนได้โดยก่อมลพิษน้อยที่สุด
2. ทดลองใช้ วิจัยทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยพิจารณาจากชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงขยะชีวมวล
ระยะเวลาในการเผา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผา เชื้อเพลิง ตรวจวัด emissions ที่ปล่อยออกจากการเผา
และออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จ�านวน 2 ครัง้ คือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อทอง
อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
4. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” ดังนี้
1) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” ในงาน “Leadership in Eco Industrial Town Development: ความเป็นผูน้ า� ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
2) ร่วมจัดนิทรรศการการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง การเสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการลดมลพิษจาก
การเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3) คณะองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะด้วยเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ในวันที่
13 ธันวาคม 2556
4) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ส�านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ศึกษาดูงานเตาเผาขยะ
ชีวมวลไร้ควัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ชนบท
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5) ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเผยแพร่การจัดการสิง่ แวดล้อมในวัดให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ราชบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และส�ารวจพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้าน
ห้วยศาลา ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รวมทัง้ น�าต้นแบบเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ไปเผยแพร่ขยายผล แนะน�าให้ผปู้ ระกอบการเผาถ่านกะลามะพร้าวน�าไปใช้ประโยชน์
เป็นเตาเผาถ่านกะลามะพร้าว เพื่อลดมลพิษจากการเผา
6) ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเผยแพร่การจัดการสิง่ แวดล้อมในวัดให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ราชบุรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดประสิทธิเวช อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
7) ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ทส.
สานสัมพันธ์ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
8) ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน”
นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ ลดมลพิษ ลดหมอกควัน ในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส�านึกป้องกันลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน
9) หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูอ้ า� นวยการศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม และคณะผู้วิจัยร่วมส�ารวจพื้นที่และประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี เพื่อน�าเตาเผาถ่านกะลามะพร้าวไร้ควันไปขยายผลในพื้นที่ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในการแก้ปัญหาควันพิษจากการเผาถ่านกะลามะพร้าว เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2557
10) ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี 2557
ของ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557
11) ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo
2014) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
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17. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึก ป้องกัน ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
สถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง
สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ มูลฝอยในพื้นที่ชุมชน การเผาเศษวัสดุการเกษตร เช่น ตอซัง
ฟางข้าว เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร และไฟป่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุม
มลพิษ พบปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง เกินเกณฑ์มาตรฐานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2556 ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ
9 จังหวัด ปี 2556 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมจึงด�าเนินโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�านึก ป้องกันลดการเผาในทีโ่ ล่งและ
หมอกควัน เพือ่ ให้เกิดการด�าเนินงานในเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งในการจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการลดการเผาในที่โล่ง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในที่
โล่งและมลพิษหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพอนามัยโดยรวมของประชาชน
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ผลการด�าเนินงาน :
1. การรณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (kick off)
การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 22 มกราคม
ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจัดพิธีเปิดเมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสิ้นสุดการ
รณรงค์เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลโป่งแดง อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 100 คน และรวมทั้งสิ้น 9 จังหวัดแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน
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2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ลดมลพิษ ลดหมอกควัน

สนับสนุนให้มีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา หมอกควันและไฟป่าโดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนการรวมพลังหนุนชุมชนลดไฟป่า ลดหมอกควัน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ลดมลพิษ ลดหมอกควัน ภายใต้โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�านึก
ป้องกันลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน จ�านวน 9 ครั้ง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ล�าพูน
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง และตาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 940 คน

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสถานีวทิ ยุ สือ่ ท้องถิน่ วิทยุชมุ ชน สถานีโทรทัศน์ วารสาร สิง่ ตีพมิ พ์ สารคดี
คู่มือ โปสเตอร์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ สื่อรณรงค์
ผลลัพธ์ที่ได้ :
เครือข่ายในพืน้ ทีเ่ กิดจิตส�านึกเกิดความตระหนักและมีสว่ นร่วมด�าเนินกิจกรรม เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมทั้งการเผาในที่โล่ง ซึ่ง
มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพอนามัยโดยรวมของประชาชน รวมถึงส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
ช่วยให้เกิดระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและเตือนภัยในเชิงเครือข่าย โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นและประชาชนทัว่ ไป ส�าหรับผูแ้ ทนชุมชนทีเ่ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิธีการสร้างและการใช้งานเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน และสามารถน�าความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปสอน
ชาวบ้านในการใช้เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันที่ถูกต้องและท�าให้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ลดลง
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

1,593,488,306.58

ลูกหนี้ระยะสั้น

3

391,755,846.79

วัสดุคงเหลือ

390,185,476.12

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

369,500.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

20,527.31

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,375,819,656.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

4

37,339,347,116.55

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

5

20,772,833,243.51

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

6

66,225,737.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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3,017,043.37
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8,000.00
58,181,431,140.92
60,557,250,797.72
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

7

707,371,927.49

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

8

730,500.41

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกู้ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

6,945,131.09
9

563,938,881.35
421,875.34
386,288,263.61
1,665,696,579.29

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

156,151,813.53
44,419,708.08
3,065,297.07
203,636,818.68
1,869,33,397.97

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

58,687,917,399.75

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน

24,286,187,946.45

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

34,401,729,453.30

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

58,687,917,399.75
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

10

30,759,920,757.36

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

736,264,636.89

รายได้จากอุดหนุนและบริจาค

11

73,043,140.62

รายได้อื่น

12

390,786,650.35

รวมรายได้

31,960,015,185.22

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13

12,362,648,521.65

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

14

1,656,969,675.74

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

830,732,936.49
15

ค่าวัสดุ

1,612,236,865.80

ค่าสาธารณูปโภค

16

333,911,841.90

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

17

2,878,502,350.13

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค

18

946,297,511.51

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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72,402,359.37
27,777,074,099.55
4,182,941,085.67
4,182,941,085.67
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รายงานรายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี

19

53,563,324.99

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

20

814,110,030.94

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

867,673,355.93
56,606,623.23
811,066,732.70
809,597,637.61
1,469,095.09
415,029.09
1,054,066.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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สรุปนโยบายการบัญชีที่สา� คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากเงินช่วยและเงินบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
ค่าให้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี สูก่ ารเป็นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
คุณค่าทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถ
ด�าเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและมีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

บทบาทและหน้าที่

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี อ� า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การสงวน อนุ รั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด ให้เป็น
อ�านาจที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุท่ี 1 สรุ ปนโยบายการบัญชี ท่ีสําคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ และแสดง
รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ
ที่ 1 เรื่ อ ง การน� า เสนองบการเงิ น ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 และหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่
กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จัดท�างบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน�าเสนอ
งบการเงิน
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมรายการ
ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวนทั้งสิ้น 10
หน่วยงาน ได้แก่
1. ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 93 หน่วยเบิกจ่าย
2. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
1 หน่วยเบิกจ่าย
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
1 หน่วยเบิกจ่าย
4. กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
1 หน่วยเบิกจ่าย
5. กรมทรัพยากรน�้า (ทน.)
11 หน่วยเบิกจ่าย
6. กรมทรัพยากรน�้าบาดาล (ทบ.)
13 หน่วยเบิกจ่าย
7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
1 หน่วยเบิกจ่าย
8. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.)
22 หน่วยเบิกจ่าย
9. ส�านักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
1 หน่วยเบิกจ่าย
10. กรมป่าไม้ (ปม.)
19 หน่วยเบิกจ่าย
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม
แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
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ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่
หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4 ลูกหนี้เงินยืม
รับรู้ตามจ�านวนเงินในสัญญายืมไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณและใน
ระบบ GFMIS รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการของเบิกเงิน
1.5 วัสดุคงเหลือ
รับรู้ตามราคาทุนและ ตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
1.6 รายได้ค้างรับ
รับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับตามจ�านวนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามจ�านวนหนี้ที่ได้บันทึกบัญชีไว้แต่ยังมิได้
บันทึกรายการขอเบิกและรายได้อื่นที่หน่วยงานยังไม่ได้รับช�าระเงิน
1.7 อาคาร และอุปกรณ์
1.7.1 อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และ
อาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
1.7.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 30,000 บาท ขึน้ ไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท
1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1.9 เจ้าหนี้
รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว แต่ยังมิได้ช�าระเงินและสามารถระบุมูลค่า
สินค้าและบริการได้ชัดเจน
1.10 ใบส�าคัญค้างจ่าย
รับรู้เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจากข้าราชการหรือลูกจ้าง รวมถึงการรับใบส�าคัญที่รองจ่ายจาก เงินทดรอง
ราชการ
1.11 รายได้รอการรับรู้
รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ
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หรือได้รับบริจาคเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ รับรู้เมื่อได้รับการบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และ
ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน
เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นรายได้
เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึก
เป็นหนีส้ นิ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จา่ ย กรณีเป็นสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั มาก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้รับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์นั้น
1.12 เงินรับฝากและเงินประกัน
รับรู้เมื่อได้รับเงิน
1.13 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้อง
น�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ารายงานใน
วันที่จัดท�ารายงานหน่วยงานยังไม่ได้ปิดบัญชีรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบทุกหน่วยเบิกจ่าย
ได้ว่ามีรายได้แผ่นดินยังค้างส่งตามบัญชีถูกต้องหรือไม่ และยังอยู่ระหว่างให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบหาข้อคลาดเคลื่อน
ต่างๆ
1.14 รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
รับรู้เมื่อได้รับเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการรับงบเงินอุดหนุนและทยอยรับรู้รายได้จากเงินงบ
ประมาณ เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ใช้
ในปีต่อไปให้โอนปิดบัญชีรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
1.15 หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
โดยสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยส�าคัญ แต่ยังไม่สามารถระบุจ�านวนได้อย่างถูกต้อง
1.16 ทุน
รับรู้เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
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1.17 รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับไม่ได้
ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคและให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย
ต�่ากว่า 5,000 บาท รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวน ส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคและให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า
1 รอบระยะเวลาบัญชี ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ที่ได้รับ
1.18 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายให้แก่องค์กรหรือผู้มีสิทธิ
1.19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้คงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบบัญชี
โดยประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไว้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
10–40 ปี
อุปกรณ์
2 – 12 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
10–80 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2–15 ปี
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ 3 ลูกหนี้ระยะสัน้
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้รับแทนกัน
รายได้ค้างรับอื่น
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุ 4 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุ 5 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
เขื่อน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เขื่อน
เขื่อน-สุทธิ
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
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46,736,333.30
300,667,813.57
1,246,084,159.71
1,593,488,306.58
200,984,639.76
315,413.74
14,476,340.14
53,833,993.48
122,145,459.67
391,755,846.79
5,086,916,207.74
1,827,013,467.40
3,259,902,740.34
10,444,977,803.78
6,644,163,323.61
3,800,814,480.17
30,278,629,896.04
37,339,347,116.55
12,432,338.00
3,314,394.35
9,117,943.65
27,558,087,815.45
6,794,372,515.59
20,763,715,299.86
20,772,833,243.51

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุ 7 เจ้าหนี้ระยะสัน้
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุน
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
หมายเหตุ 9 เงินรับฝากระยะสัน้
เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากหมุนเวียน
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
หมายเหตุ 10 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�าเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้งบกลางจากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

370,608,158.00
304,505,592.70
66,102,565.30
1,260,700.00
1,137,527.81
123,172.19
66,225,737.49
480,455,166.91
25,871,607.05
201,045,153.53
707,371,927.49
415,086.67
315,413.74
730,500.41
190,775,548.45
373,163,332.90
563,938,881.35
9,284,223,198.05
6,418,425,212.34
9,817,547,420.01
848,832,773.96
1,572,716,967.80
2,853,155,110.14
(98,610,036.49)
63,630,111.55
30,759,920,757.36
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 11 รายได้จากการอุ ดหนุนและบริจาค
รายได้ช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงาน
รายได้ช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
หมายเหตุ 12 รายได้อ่ืน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายบุ คลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินประจ�าต�าแหน่ง
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�าปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุ 14 ค่าบําเหน็จบํานาญ
ค่าบ�าเหน็จ
ค่าบ�านาญ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�าเหน็จบ�านาญอื่น
รวมค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
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36,662,818.34
200,000.00
36,180,322.28
73,043,140.62
19,760.60
387,073,375.93
3,693,513.82
390,786,650.35
7,768,102,532.08
7,636,569.22
3,471,496,194.56
43,296,928.48
507,698,854.93
62,369,010.13
502,048,432.25
12,362,648,521.65
194,241,545.60
1,139,398,043.00
207,671,905.71
3,224,793.00
112,433,388.43
1,656,969,675.74

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 15 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
หมายเหตุ 16 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�า้ ประปาและน�า้ บาดาล
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการด�าเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-รัฐบาลต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

440,825,702.30
1,338,742,231.95
920,466,183.37
752,934,279.97
2,683,059,096.28
947,344,543.09
7,083,372,036.96
226,133,071.85
10,933,571.16
96,845,198.89
333,911,841.90
211,539,111.86
955,411,416.29
1,674,696,748.16
36,855,073.82
2,878,502,350.13

52,933,647.93
33,331,886.37
686,273,039.60
71,669,669.04
844,208,242.94
3,685,440.00
98,020,828.57
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการลงทุนอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
หมายเหตุ 19 รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้ภาษีทางตรง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมรายได้ภาษีทางตรง
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษีลักษณะอื่น
รวมรายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี
หมายเหตุ 20 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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383,000.00
102,089,268.57
946,297,511.51

4.26
4.26
539,521.19
53,023,799.54
53,563,320.73
53,563,324.99
629,636,892.24
184,473,138.70
814,110,030.94

ส่วนที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจ�าปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Raise your voice not the sea
level หรือยกระดับความคิด แก้วิกฤตินา�้ ท่วมโลก” ระหว่างวันที่ 4
- 6 มิถนุ ายน 2557 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ผู ้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มงานวั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก
ประจ�าปี 2557 รวมทัง้ สิน้ จ�านวน 2,951 คน โดยภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รางวัลสตรี
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลทีมที่
ชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ปี 2556 จ�านวน 4 รางวัล ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สิง่ แวดล้อมส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1 รางวัลส�าหรับผูช้ นะเลิศ
การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school เฉลิมพระเกียรติ
58 พรรษา ปี 2556 ระดับประเทศ รางวัลส�าหรับผู้ชนะการประกวด
โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจ�าปี 2557 และรางวัล
สถานประกอบการที่มีการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Raise your voice not the sea level หรือยกระดับความคิด
แก้วกิ ฤตินา�้ ท่วมโลก จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม ร่วมออกบูธนิทรรศการ โดยมีนทิ รรศการตัว G นิทรรศการ
ของ กฟน. ตลาดนัดสีเขียว หน่วยงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรม บริษัท ซีพี ออล์ล จ�ากัด บริษัท เคียวเซร่า จ�ากัด
และหน่วยงานอื่นๆ จ�านวน 82 บูธ
3. กิจกรรมบันเทิง โดยมีศิลปินจาก AF (กุญแจซอล) The Voice Kids Thailand (บุ้งกี้-พรสวรรค์ ญาณวโร)
The Voice Thailand (แตงโม) และการแสดงมายากล รักษ์โลก “Vigo Show” กิจกรรมการแสดงร้องและเต้นจาก
โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดชิงช้าสวรรค์
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย
และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ประจําปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 ภายใต้หวั ข้อ“รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556
ณ อาคารฟอรั่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 4,240 คน รายละเอียดดังนี้
การจัดกิจกรรมในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2556 โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้ร่วมงานจ�านวน 1,850 คน
2. การเสวนาวิชาการ
3. การประชุมสามัญประจ�าปี ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นแห่งชาติ
(ทสม.) โดย นายจตุพร บุรษุ พัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561)

การจัดกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
1. พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
ประจ�าปี 2556 พร้อมถวายราชสดุดี และน�าคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย ทสม. เครือข่าย ทสม. 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กล่าวค�าถวายสัตย์
ปฏิญาณ พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการคนไทยดวงใจสีเขียวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการ
บูรณาการงานรณรงค์สง่ เสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ แสดงความจงรักภักดี รวมพลังคนไทย
ดวงใจสีเขียว เป็นพลังของแผ่นดิน อันเป็นการท�าความดีเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและ
วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,390 คน
2. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผลการเสวนาวิชาการและข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนาอภิปราย
4. การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่าย
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หน่วยงานสถาบันการบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อม และบริษทั เต็ดตร้าแพ้ค
(ประเทศไทย) จ�ากัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานประชาสัมพันธ์คืนความสุข
ให้คนในชาติ “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานประชาสัมพันธ์คืนความสุขให้คนในชาติ “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจ
สีเขียว” เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพือ่ คืนความสุขให้กบั ประชาชน สร้างจิตส�านึก
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีให้ประชาชนหันหน้าเข้าหากันร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น โดยมี พลเอกสุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมจ�านวน 1,000 คน กิจกรรมภายในบริเวณงาน
ประกอบด้วย
1. การจัดแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดจากวัสดุรีไซเคิ ล ในโครงการประกวดสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3. คอนเสิรต์ “รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” บรรเลงดนตรีโดยวงดุรยิ างค์สากล ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
ขับร้องโดย ศิลปิน นักร้องรับเชิญ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 4 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1. ชีวิตสัมพันธ์
ช่วงที่ 2. รักษ์โลก
ช่วงที่ 3. รักษ์ไทย
ช่วงที่ 4. หัวใจสีเขียว
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21
สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ระดับ
ประเทศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2557 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
ได้รับเกียรติจากพลเอกสนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวภาวิณี
ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้สง่ เสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการด�าเนินงานพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน ชุมชนต้นแบบ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนและหน่วยงานภาคีรว่ มจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ “ก้าวย่าง...สร้างการมีสว่ นร่วม...
จาก LA 21 สู่ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เสวนา “ท้องถิ่นน่าอยู่สู่เมืองไทยยั่งยืน” Talk Show ตอน “ท้องถิ่นไทย...
ก้าวไกลสู่อาเซียน” และประกาศผลและมอบรางวัลประกวดบูธนิทรรศการรักษ์โลก มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 1,500 คน

ไทย-เยอรมัน ร่วมโครงการบริหารพื้นที่ลุ่มนํ้าเชิงระบบนิเวศเพื่อ
บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในการเปิดการประชุมเสวนา เรือ่ ง บริการของระบบนิเวศ : มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าในประเทศไทย ณ ห้อง Theatre โรงแรม Double Tree by Hilton กรุงเทพฯ โดยมีนายนิวัติชัย คัมภีร์
รองอธิบดีรกั ษาการอธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการทัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ Rofe
Peter Gottfried Schulze เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย และ Mr.Davia Oberhuber
ผู้อ�านวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจ�าประเทศไทย กล่าวต้อนรับทุกท่าน ในการนี้
มร.โรลันด์ ไทร์ทเล่อร์ ผูอ้ า� นวยการโครงการฯ ศาสตราจารย์ ดร.Matthias Freude ผูอ้ า� นวยการส�านักงานสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งรัฐบรันเดนบูร์ก ประเทศเยอรมนี ได้บรรยายแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ด้วยมาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในเยอรมนีจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง บริการของระบบนิเวศ : มาตรการปรับตัว
เชิงระบบนิเวศและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในประเทศโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยา
ลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ นักวิชาการ
จากส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรน�า้ และนักวิชาการจากกรมทีด่ นิ เพือ่ แลกเปลีย่ นทัศนคติและแนวความคิดเกีย่ วกับ
การปรับตัวของระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�า้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาให้พื้นที่ลุ่มน�้าต่างๆ ของประเทศไทยยั่งยืนต่อไป
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ส�าหรับ “โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน�้าเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย” เป็นโครงการความร่วมมือ
ของกรมทรัพยากรน�้า โดยส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนี (GIZ) เพือ่ มุง่ สนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยพิบตั ทิ างน�า้ อันได้แก่อทุ กภัย
และภัยแล้งในพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ ของประเทศไทยโดยการด�าเนินมาตรการ “สีเขียว” ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและสอดคล้องกับ
การจัดการระบบนิเวศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจ�านวน 2.8 ล้านยูโร หรือราว 112 ล้านบาท จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม
คุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) มีระยะการ
ด�าเนินงานโครงการ 3 ปี และจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าร่วมคณะ รมต.ทส. ลงตรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้ายม จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะลงตรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ายม จ.สุโขทัย โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย นายจตุพร บุรษุ พัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนิวตั ชิ ยั
คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า นายนิรุติ์ คูณผล ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรน�้า นายยรรยงค์
อินทฤทธิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกัน
วิกฤตินา�้ เจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ
จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองแม่ระวิง หมู่ที่ 9
ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานในปีงบประมาณ 2557 ด�าเนินการโดยส�านักงาน
ทรัพยากรน�า้ ภาค 9 พร้อมทัง้ เข้าตรวจเยีย่ มและรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการประตูระบายน�า้ หาดสะพาน
จันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยอธิบดีกรมชลประทาน ทัง้ นี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ ได้รายงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ ยมด�าเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ตามทีร่ บั มอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในคราวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน�้าท่วม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบ
แนวทางการปฏิบตั ใิ นการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย พร้อมกันนีไ้ ด้ขอบคุณจังหวัด
สุโขทัย กรมทรัพยากรน�า้ กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ทีไ่ ด้รว่ มกันให้ความช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ลุ่มน�า้ ยม จ.สุโขทัย
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กรมทรัพยากรนํ้า จัดโครงการปันนํ้าใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า และมอบเงินแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นางสาวรัตนา วิชยธนากูล ผู้อา� นวยการกลุ่มงานช่วยอ�านวยการ ส�านักบริหารกลาง
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า จ�านวน 30 คน เข้าร่วมโครงการปันน�้าใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการ
บ�าเพ็ญประโยชน์อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา�้ ของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ สมุทรสงครามคืนสูธ่ รรมชาติ
ณ บริเวณท่าเรือดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในการนีน้ ายณรงค์ ญานศิริ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบางแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่ในชุมชนดอนหอยหลอด
หลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกิจกรรมสัมมนากับเด็ก
พิการ โดยมีนางกัญยา เคหารมย์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารและจัดการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ของศูนย์ฯ ในการนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน�้า ได้ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 9,000 บาทให้ศูนย์ฯ พร้อมทั้ง
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูศักยภาพของเด็กพิการภายในศูนย์ฯ และครอบครัวผู้พิการเพื่อ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ลดความเดือดร้อนในครัวเรือนอีกด้วย
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กรมทรัพยากรนํ้าจัดอบรมหลักสูตร “การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
การจัดทําโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งนํ้า พื้นที่ชุ่มนํ้า”

เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2557 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบตั กิ ารหลักสูตร “การศึกษาความเหมาะสมเบือ้ งต้น เพือ่ จัดท�าโครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูและพัฒนาแหล่งน�า้ พืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ ”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน�้าและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการพิจารณาวางโครงการ
พัฒนา อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�า้ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมให้สามารถน�าไปใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป
ในการนีน้ ายนิวตั ชิ ยั คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ เข้าร่วมพิธเี ปิดครัง้ นีด้ ว้ ย โดยมีนายสมนึก สุขช่วย ผูอ้ า� นวยการ
ส�านักอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน�้า เป็นผู้กล่าวความเป็นมาในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารริมชล และโรงแรม
หัว หิ น แกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ� าเภอหัวหิน การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ก ารดู ง านพร้ อ มท�า กิ จ กรรมนอกพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า ง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

อทน.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า พร้อมด้วยนายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
ผู้อา� นวยการส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 และเจ้าหน้าที่สา� นักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน�า้ ท่วมที่วัดกงไกรลาศ หมู่ที่ 10 ต.บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โดยมีนายจักริน เปลีย่ นวงษ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานสรุปรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
จังหวัดสุโขทัย และมีประชาชนกว่า 1,000 คน มารอต้อนรับ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวพูดคุยกับประชาชนผู้ประสบภัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือ จ�านวน 1,000 ราย จากนั้นได้ลงเรือมอบถุงยังชีพให้
ผู้ประสบภัยอีก 14 ราย ที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งถูกน�า้ ท่วมสูงที่บ้านเกาะกง หมู่ที่ 10 ต.บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
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การร่วมตรวจเยี่ยมกับคณะนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้า ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 9 ได้ตั้งจุดบริการ
น�า้ ดื่ม จ�านวน 1,000 ขวด ไว้บริการแก่ผู้ร่วมงานในบริเวณวัดดังกล่าวด้วย พร้อมนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ ได้เข้าพบ
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุโขทัยเพือ่ มอบน�า้ ดืม่ จ�านวน 1,000 ขวด ไว้กบั จังหวัดเพือ่ แจกจ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีต่ อ่ ไป

กรมทรัพยากรนํ้าจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้า คู คลองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วม
โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นา�้ คู คลองแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 ภายใต้งาน “คืนความสุขให้คนไทย คืนความ
สดใสให้สายน�า้ ” ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และนายเอนก ชมพานิชย์ ผูอ้ า� นวยการส�านักงานทรัพยากรน�า้
ภาค 2 เป็นผูก้ ล่าวรายงาน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึน้ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมทรัพยากรน�้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านต่างๆ เช่น เครือข่าย อสม. ลุ่มน�า้ เจ้าพระยา จ�านวน 8 จังหวัด (นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) เครือข่าย ทสม.16 อ�าเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
ซึ่งภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา ประชาร่วมรัฐพัฒนาลุ่มน�า้ และการจัดท�าแผนป้องกันน�า้ ท่วม ลุ่มน�า้ เจ้าพระยา
– ท่าจีน ลุ่มน�้าสาขา และลุ่มน�า้ ย่อย การวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการ การอนุรักษ์และพัฒนา แม่น�้า คู คลอง
การมอบธงเครือข่ายน�้าให้กับประธานเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด 8 จังหวัด การลงนาม “บันทึกความเข้าใจ”หรือ
“เอ็มโอยู” (MOU-Memorandum Of Understanding) ระหว่างกลุ่มเครือข่ายลุ่มน�้าเจ้าพระยาและกลุ่มเครือข่ายลุ่มน�้า
ท่าจีนในการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น�้า คู คลอง ในคลองเจ้าเจ็ด–บางยี่หน นอกจากนี้ยังมีการแสดงวิถีชีวิตคนลุ่มน�้า
ปล่อยปลา โยนอีเอ็มบอลบ�าบัดน�า้ เสีย และปลูกต้นไม้เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�า้ โดย
สทภ.2 ได้น�าระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน�า้ ท่วม–ดินถล่ม มาจัดนิทรรศการเพื่อการ
เรียนรู้และน�าเครื่องผลิตน�า้ สะอาด รวมทั้งน�า้ ดื่มสะอาดบรรจุขวดไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
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อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลลงพื้นที่ตรวจราชการที่เวียงจันทน์

วันที่ 25 มกราคม 2557 นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน�า้ บาดาลได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการด�าเนินงานด้านการ
เจาะบ่อน�้าบาดาลการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และก่อสร้างอาคาร
พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐานน�้าดื่ม โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า(หลัก67) แขวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี ท่านจันดา แก้วภักดี ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก 67) ให้การต้อนรับ โดยมี
นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ นายวิทยา มีนิสัย ผู้อา� นวยการส�านักทรัพยากรน�้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี รายงานผลการปฏิบัติงาน
“นํ้าบาดาล” เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
เปิดจุดจ่ายนํ้าแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช้

วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.นายสัมฤทธิ์
ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล พร้อมด้วย
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ผู ้ บั ญ ชาการทหารบก
นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม และ
สิง่ แวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นายสมเกียรติ ภิรยิ ะกากูล
รองผู ้ ว ่ า การการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค และนายไพริ น ทร์
ชู โ ชติ ถ าวร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว
และเปิ ด โครงการ “ราษฎร์ รั ฐ ร่ ว มใจ ช่ ว ยภั ย แล้ ง ”
ประจ�าปี 2557 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
เขตพญาไท กรุ ง เทพฯ โครงการ “ราษฎร์ รั ฐ ร่ ว มใจ
ช่วยภัยแล้ง” ประจ�าปี 2557 มี 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพบก การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การประปาส่วนภูมภิ าค บริษทั
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และกรมทรัพยากรน�า้ บาดาล ร่วมกันจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ทา� ให้ประชาชนขาดแคลนแหล่งน�า้ สะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค
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พิธีเปิดจุดจ่ายนํ้าบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
โครงการจัดหานํ้าสะอาดให้กับ หมู่บ้านหานํ้ายาก ณ บ้านลาดนาเพียง
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ
นายศั ก ดิ์ ฉ ลาด ศรี วิ ช า ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก ทรั พ ยากรน�้ า บาดาลเขต 4 ขอนแก่ น ในพิ ธี เ ปิ ด จุ ด จ่ า ยน�้ า บาดาล
เพื่อช่วยเหลือประสบภัยแล้ง โครงการจัดหาน�้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน�้ายาก ณ บ้านลาดนาเพียง หมู่ 14 และหมู่ 20
ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ทัง้ นี้ มีขา้ ราชการเจ้าหน้าทีส่ า� นักทรัพยากรน�า้ บาดาล เขต 4 ขอนแก่น ผูบ้ ริหารระดับท้องถิน่ และชาวบ้าน ร่วมในพิธเี ปิดฯ
เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
พิธีเปิดจุดจ่ายนํ้าบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านพงสว่าง อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�า้ บาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายศักดิ์
ฉลาด ศรีวิชา ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรน�้าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ในพิธีเปิดจุดจ่ายน�า้ บาดาล โครงการพัฒนาแหล่ง
น�า้ บาดาลเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้ง ณ บ้านพงสว่าง หมู่ 10 ต�าบลหนองสิม อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศกั ดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ทัง้ นีม้ นี ายอ�าเภอบรบือ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ส�านักทรัพยากรน�า้ บาดาล เขต 4 ขอนแก่น ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจ�านวนมาก
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.
กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีส่งมอบแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
ส่งเสริมความรู้ สู่เยาวชนเมืองราชบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานส่งมอบแหล่งเรียนรู้
ด้านธรณีวทิ ยาและธรรมชาติวทิ ยาให้แก่โรงเรียนสวนผึง้ วิทยา จังหวัดราชบุรี โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สขุ ศรี ผูอ้ า� นวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้รับมอบ และนายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

171

กรมทรัพยากรธรณี จับมือจังหวัดสตูลแถลงข่าวงานมหกรรมฟอสซิล
สุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556 กรม
ทรัพยากรธรณี ร่วมกับจังหวัดสตูล แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
จัดงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน
“มหกรรมสตูลฟอสซิล เฟสติวัล ครั้งที่ 1” โดยมีนายอุดม
ไกรวั ต นุ ส สรณ์ เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประธานแถลงข่าวพร้อมด้วย
นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายทศพร นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายณรงค์ฤทธิ์ ทุง่ ปรือ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทุง่ หว้า
อ�าเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องโถงชัน้ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) ซึง่ งานมหกรรมดังกล่าว
จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2556
การจัดนิทรรศการการประชุมระดับนานาชาติ The 11th International
Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering และ
The 7th International Conference on Earth Resources Technology
หัวข้องาน ASEAN ++ 2013 : Moving Forward

โดยได้จดั แสดงสาระความรูเ้ กีย่ วกับธรณีพบิ ตั ภิ ยั ต่างๆ
ตัวอย่างหิน แร่ ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บทบาท ภารกิจ กิจกรรมของ ทธ. ด�าเนินการในวันที่ 11–13
พฤศจิกายน 2556 รวม 3 วัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น 300 คน
ผู้แทนจากแทนซาเนียเข้าศึกษาดูงานด้านธรณีวิทยา

Mr.Bruno Mteta และ Mr.Maseke M.Mabiki ผู้แทน
จากสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เดินทางเยือนกรมทรัพยากรธรณี
เพือ่ ขอรับทราบการด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูล
ด้านเหมืองแร่ในประเทศไทย การใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีวิทยา
นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับแร่ โดยมีนายทศพร
นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมหมาย เตชวาล
ผูต้ รวจราชการกรม ให้การต้อนรับคณะ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเพชร
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เปิดงานมหกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติวัล

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลทุง่ หว้า จังหวัด
สตูล ผนึกก�าลังจัดงานอลังการสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “สตูลฟอสซิลเฟสติวัล” ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6–15
ธันวาคม 2556 บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2556 ที่ผ่านมา
กิจกรรมและนิทรรศการในงานครัง้ ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการมหัศจรรย์ฟอสซิลไทย โซนที่ 2
เปิดโลกวิชาการ โซนที่ 3 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรณี...สู่ Geopark และโซนที่ 4 ลานวัฒนธรรมและถนนคนเดิน
ย้อนยุค ซึง่ กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความสนใจจากนักเรียน เยาวชน ผูป้ กครอง และประชาชนทีม่ าเยีย่ มชมงานเป็นอย่างมาก
ทธ. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด
กิจกรรมเนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นแห่งชาติ ประจ�า
ปี 2556 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ
“คนไทยดวงใจสีเขียว” โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นประธาน โอกาสนีไ้ ด้รว่ มชมนิทรรศการและการแสดงชุด
Walking with Dinosaur ของกรมทรัพยากรธรณีจัดแสดง
ในกิจกรรมนี้ โดยมีนายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

173

กรมทรัพยากรธรณี จัดงานครบรอบ “122 ปี แห่งการสถาปนา ทธ.”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 กรมทรัพยากรธรณี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา “122 ปีแห่งการสถาปนา
กรมทรัพยากรธรณี” ในช่วงเช้าประกอบพิธที างศาสนา ท�าบุญ
เลีย้ งพระ บวงสรวงพระนารายณ์และพระภูมเิ จ้าที่ ณ ห้องโถง
อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี จากนัน้ นายปราณีต ร้อยบาง
อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบโล่
ประกาศเกียรติคุณแก่ ข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างประจ�าดีเด่น
พนักงานราชการดีเด่น และผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ
เพชรธรณี ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวทิ ยาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปทุมธานี
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
จัดงาน “มหัศจรรย์ฟอสซิลไทย @ โคราช”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายสุวัจน์
ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดงานฟอสซิลเฟสติวัล 2014 ภายใต้ชื่องาน
“มหัศจรรย์ฟอสซิลไทย @ โคราช” ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 12–21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น ฯ จั ง หวั ด
นครราชสีมา โอกาสนี้ประธานได้มอบโล่เกียรติคุณแก่
ผู้สนับสนุนการจัดงานด้วย
ปลัด ทส. ร่วมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-จีน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม นายทศพร นุชอนงค์ รองธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารกรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รณี วิ ท ยาและอุ ท ยานธรณี
ไทย-จีน ร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์เฉิงตู กรมส�ารวจธรณีวิทยา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 10–14 เมษายน 2557 ที่
ผ่านมา โอกาสนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการอุทยานธรณี ณ เมืองเฉิงตู และเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
ไดโนเสาร์ เมืองจือ้ กง ซึง่ เป็นโรงงานผลิตชิน้ ส่วนไดโนเสาร์ทมี่ ชี อื่ เสียง
ระดับโลก พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เกลือ
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มอบนโยบาย ทส.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ณรงค์
พิพฒ
ั นาศัย ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เดินทาง
เข้ามอบนโยบายการบริหารงานให้แก่คณะผูบ้ ริหารของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี น ายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมผูบ้ ริหาร
ให้ ก ารต้ อ นรั บ โอกาสนี้ กรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด้ น� า เสนอ
นิทรรศการความรู้ภัยแผ่นดินไหว โดยนายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณีจบ
ั มือองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการจัดนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ โดยมีนายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนางสุญานี เวสสบุตร ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมลงนามและแถลงข่าว
สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมทรัพยากรธรณี
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โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน
เปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศ
บริสุทธิ์” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางอ�านวยพร ชลด�ารงค์กุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ เป็นผู้กล่าว
รายงานถึงโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศ
บริสุทธิ์” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการระหว่างวันที่ 22
มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีการจัดกิจกรรมปล่อย
ขบวนเดินรณรงค์พร้อมขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลือ่ นทีไ่ ปตาม
จังหวัดต่างๆ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน
แพร่ ล�าปาง ล�าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และไปสิ้นสุดที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและลดผลกระทบต่อสภาพป่า
และระบบนิเวศที่เกิดจากไฟป่า รวมไปถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557
ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จ.เชียงราย
บุกจับขบวนการลักลอบตัดและขนไม้พะยูงข้ามชาติ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมชัย
มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสิทธิพงษ์
จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
น�าก�าลังเจ้าหน้าทีต่ รวจพืน้ ทีป่ า่ บ้านโคกกระชาย ม.7 ต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บุกจับ
ขบวนการลักลอบตัดและขนไม้พะยูงข้ามชาติ โดยใช้วิธี
หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ด้วยการแปรรูปไม้แล้วน�าบรรจุใส่
ลังไม้สน ขนาดลัง กว้าง 90 ซม. ยาว 210 ซม. สูง 90 ซม.
จ�านวน 11 ลัง รวมจ�านวนไม้มากกว่า 400 ท่อน มีมูลค่า
ส่งออกกว่า 400,000 บาท นอกจากนีย้ งั ตรวจพบของกลาง
เป็นเลือ่ ยยนต์ไฟฟ้า เครือ่ งปัน่ ไฟฟ้า และห้องพักส�าหรับคนงาน
เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ตรวจยึดเพือ่ ด�าเนินการตามกฎหมาย เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วย
งานหลักในการอนุวัติตามอนุสัญญา CITES
โดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม
อนุ สั ญ ญา ร่ ว มกั บ ส� า นั ก อนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป ่ า
ได้จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก WORD
WILDLIFE DAY ณ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ อ่างเก็บน�า้
บางพระ จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินคดีอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื โดยกองคุม้ ครองพันธุส์ ตั ว์ปา่ และพืชป่าตามอนุสญ
ั ญา ได้จดั การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด�าเนินคดีอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่
13-16 พฤษภาคม 2557 ที่ราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า
และพืชป่า และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิด
กฎหมาย ทีใ่ ช้เส้นทางผ่านหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านและส่งต่อไปยังประเทศ
ปลายทาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่า และ
เจ้าหน้าที่จากกระบวนการศาลยุติธรรม จ�านวน 100 คน ได้แก่ อัยการ เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากต�ารวจทางหลวง ต�ารวจ
ท่องเที่ยว ต�ารวจตระเวนชายแดน ต�ารวจน�้า กองบังคับการการกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกองทัพภาคที่ 2 หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล�าน�้าโขง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานอนุสัญญา CITES และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ จาก
กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในส่วนภูมิภาคจากส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนีย้ งั มีจากหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ บริษทั ขนส่งจ�ากัด ไปรษณีย์
บริ ษั ท การบิ น จ� า กั ด การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย การประชุมประกอบด้วย
การบรรยายจากที่ปรึกษากรมอุทยาน
แห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช และ
วิท ยากรผู ้ ท รงคุ ณวุฒิจากกรมประมง
กรมศุ ล กากร กรมวิ ช าการเกษตร
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อัยการภาค 4
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และส�านักอัยการ
สูงสุด มีการเสวนา การอภิปราย และการ
แลกเปลีย่ นระดมความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม
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เยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ

ผู้อ�านวยการส�านักสนองงานพระราชด�าริ (นายสว่าง
กองอินทร์) พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การ
ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในการ
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
อนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู ส ภาพป่ า และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต บ้ า นนาศิ ริ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2557
โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําปาง

ผู้อ�านวยการส�านักสนองงานพระราชด�าริ (นายสว่าง กองอินทร์) และผู้อ�านวยการส่วนประสานงานโครงการ
ภาคเหนือ ร่วมโครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าปาง ทั้งนี้มีพิธีมอบสิ่งของ
พระราชทาน และตรวจติดตามงานโครงการพระราชด�าริ กับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เมื่อวันที่ 3-4
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดล�าปาง
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โครงการ “ค่ายวัยซน ผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่”

วันที่ 22 เมษายน 2557 เจ้าหน้าทีส่ า� นักสนองงาน
พระราชด� า ริ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรบรรยายในหั ว ข้ อ
เรื่อง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” แก่เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ “ค่ายวัยซน ผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่” ณ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีขยะมูลฝอยประมาณ
16 ล้านตัน เป็นขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 9,800 ตันต่อวัน ซึ่งขยะกลุ่มนี้ถูกก�าจัดทางวิธีตามหลักวิชาการ
เพียง 5.8 ล้านตัน ที่เหลืออีกกว่า 10 ล้านตัน ถูกก�าจัดโดยการเผาทิ้ง กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง เป็นต้น
ดังนัน้ การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งก�าเนิดเพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชุมชน สถานศึกษาสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการลดคัดแยกและน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ เพื่อเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล จึงเป็นทางออกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้
ผลการด�าเนินงาน :
1. จัดสัมมนาและมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ปี 2556 ระดับ
ประเทศ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อมอบรางวัลให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศการประกวด พร้อมทั้งสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานด้านการ
จัดการชุมชนปลอดขยะ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน
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2. จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชุน ปี 2556 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2556 ส่งให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ
3. จัดสัมมนาและมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ
59 พรรษา ปี 2556 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถนุ ายน 2557 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กรุงเทพมหานคร และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด มีผู้เข้าร่วมประมาณ 140 คน
4. อยู่ระหว่างด�าเนินการการประกวดสร้างแรงจูงใจสังคมรีไซเคิลในโรงเรียนและในชุมชน ปี 2557
5. อยู่ระหว่างจัดท�าศูนย์สังคมรีไซเคิลในชุมชนและในโรงเรียน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ :
1. ประชาชนเกิดจิตส�านึก เกิดความตระหนักและมีสว่ นร่วมด�าเนินกิจกรรมการจัดการขยะจากต้นทางส่งเสริม
กระบวนการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตาม
บทบาทของตน
2. มีการด�าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการสร้างสังคมรีไซเคิล
3. ส่งเสริมให้มีการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
4. ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และก่อให้เกิดรายได้
จากกิจกรรมส่งเสริมการลด แยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ทรัพยากรไทย: นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก”

เพื่อสนองพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย สัตว์ทะเลสายพันธุ์ใหม่ของโลก สัตว์ทะเลหายาก การส�ารวจสัตว์ทะเลน�้าลึก โดยมี
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมคณะ
ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
1. ของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว

1) การแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
- จัดท�าโครงการ “คืนคลองให้นา�้ ไหล คืน
ความใสให้แม่นา�้ ทั่วประเทศ” เพื่อบ�ารุงรักษาขุดลอกคู คลอง
แหล่งน�า้ ธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์และสร้างการมีสว่ นร่วม
ในพื้นที่ 77 จังหวัด จ�านวน 77 ล�าน�้า/คลอง ระยะทางรวม
(อย่างน้อย) 999 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาการระบายน�้า หรือ
คลองชักน�้าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน�้าธรรมชาติ หรือแหล่งน�้าที่มี
ผลกระทบกับชุมชน
- สร้างระบบประปาบาดาลให้โรงเรียน
ตชด. 10 โรงเรียน ให้บริการเป่าล้างและซ่อมแซมระบบบาดาล
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาภั ยแล้ง 500 พื้นที่ และมอบน�้ าดื่ ม สะอาด
240,000 ขวด แก่สถานสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ยากไร้
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2) การบริหารจัดการขยะของประเทศไทย
- ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการ
ก�าจัดขยะมูลฝอยเก่าทีต่ กค้างสะสม จ�านวน 3,786,434 ตัน
และปรั บ ปรุ ง ฟื ้ น ฟู ส ถานที่ ก� า จั ด ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่
วิกฤติ 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
- แจกเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน 187 เตา
ให้ กั บ พื้ น ที่ น� า ร่ อ งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนก� า จั ด ขยะชี ว มวล
อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาหมอกควันจากการเผา
ในที่โล่ง โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันนี้สามารถใช้ประโยชน์เป็นเตา
เผาถ่านมลพิษต�า่ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

3) การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน
- เปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดล�าดับความเร่งด่วนของ
พืน้ ทีป่ า่ เป้าหมายและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะเริม่ จากการเร่งรือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างในพืน้ ทีป่ า่ ทีค่ ดีสนิ้ สุดแล้ว จ�านวน 3,619 ไร่
และน�าพื้นที่นี้กลับมาฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2558
- ส่งเสริมและจัดตัง้ “ป่าชุมชน” เพือ่ ให้ประชาชนทีอ่ ยูต่ ดิ กับพืน้ ทีป่ า่ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
ของป่าแลกกับการช่วยดูแลรักษาป่า ให้ประชาชนอยูก่ บั ป่าได้อย่างยัง่ ยืน จ�านวน 260 แห่ง ใน 64 จังหวัด พืน้ ที่ 260,000 ไร่
มีประชาชนได้รับประโยชน์ 124,800 คน
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4) การจัดที่ดินให้ราษฎรผู้ไร้ที่ดินท�ากิน
- ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาที่ดิน จ�านวน 58,700 ไร่ เพื่อจัดให้ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินท�ากินเข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นสิทธิชุมชน
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมอาชีพ
- น�าร่องระบบสหกรณ์เพือ่ จัดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ 6,800 ไร่ และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนเสือ่ มสภาพให้เป็น
ป่าชายเลนสมบูรณ์ จ�านวน 5,800 ไร่
5) จัดท�าเส้นทางจักรยานในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ 147 แห่ง โดยเริม่ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นพื้นที่น�าร่อง เป็นระยะทางรวม 44.5 กิโลเมตร
2. ของช�าร่วยปีใหม่ แถมให้ประชาชน
- เปิดให้เข้าเยีย่ มชม ใช้บริการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 13 มกราคม 2558 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับก�าหนดการให้บริการ
ของแต่ละพื้นที่) ในสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 147 แห่ง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้า (Aquarium) จังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดล�าปาง สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกด�าบรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร
- Application คาร์บอนฟุตพรินท์ของกิจกรรมส่วนบุคคล เพือ่ รณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน
- โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะและสร้างวินัยในการจัดการขยะ
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นางมิ่งขวัญ
นายสุพจน์
นายวิจารย์
นายเสรี

วิชยารังสฤษดิ์
โตวิจักษ์ชัยกุล
สิมาฉายา
โสภณดิเรกรัตน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทองเบ็ญญ์
แย้มสรวล
ดารกมาศ
ปรีชานนท์
แนบเนียน

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผูอ้ า� นวยการส่วนนโยบายและแผนส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ควบคุมการจัดพิมพ์
5.
6.
7.
8.
9.
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นายอ�านาจ
นางสาววนิดา
นางรัชนิกร
นายเผ่าพันธ์
นางสาวอรนุช
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