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การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน.

ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง
ให้สมควรและถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม.

ข้อสำาคัญ เมื่อจะทำาการใด ต้องคิดให้ดี โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำาบังเกิดผลดี

ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙



สารจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำาคัญ

ต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ แต่การพึ่งพิงอาศัยประโยชน์ 

จากทรพัยากรธรรมชาตขิองมนษุยล์ว้นทำาใหท้รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เกิดเป็นวิกฤตการณ์ทั้งทาง

ด้านบรรยากาศ ดิน นำ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า และพลังงานขึ้นทั่วโลก 

เปน็ตน้ แนวคดิหลกัในการดำาเนนิงาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่ งแวดล้อม ได้น้ อมนำ าพระราชดำ ารั ส  พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ได้ยึดถือแผนและนโยบาย

ของชาติในทุกระดับ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายรัฐบาล 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา )  ฯลฯ รวมทั้ งบริบท

การเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก มาเป็นกรอบ 

การกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน 

บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกมิติและทุกระดับ 

โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความสำาคัญ 

อย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้ดำ า เนินการขับเคลื่ อนภารกิจโดยให้ความสำ าคัญกับ 

การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยดำาเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม ในประเด็น การลดความเหลื่อมลำ้ า 

และการคุ้มครองสิทธิทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 

และพลังงาน ในประเด็น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการนำ้าอย่างบูรณาการ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในประเด็น 

จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำาลายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วม 



ของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงดำาเนินการตามกรอบนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย

รัฐบาลข้อที่  9 การรักษาความมั่งคงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยดำาเนินงานที่สำาคัญ อาทิ จัดทำาแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการป่าไม้ 

ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยการจัดทำาแผนงานและกำาหนดแนวทาง ตลอดจนเป้าหมายที่ชัดเจนในการทวงคืน 

ผืนป่า การฟื้นฟูสภาพป่า และการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดที่ดินทำากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาป่าไม้ในอนาคต 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาป่าไม้แบบบูรณาการ เพื่อนำาไปปฏิบัติได้จริงและมีความยั่งยืน การป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย การบรหิารจดัการนำา้อยา่งบรูณาการ ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ (ป ีพ.ศ. 2558 – 2559) 

การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดหาและพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาล

เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหาหมอกควันอาเซียน 

(ASEAN HAZE) โดยการจัดทำา Roadmap ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็น

รูปธรรม มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยการถอดบทเรียนจากแผนปฏิบัติการแก้ไข 

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่ประสบความสำาเร็จ เป็นกรอบการดำาเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาค

อาเซียน ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและบูรณาการการทำางานร่วมกันกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในสถานที่ท่องเที่ยว 

รวมถึงการพัฒนากฎหมายที่สำาคัญ อาทิ พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร 

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เป็นต้น 

พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างขับเคลื่อนกฎหมายที่สำาคัญอีก จำานวน 12 ฉบับ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

จะเห็นได้ว่าภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ครอบคลุมประเด็นปัญหา

หลากหลาย ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนฐานขององค์ความรู้และจิตสำานึก 

ที่มีความหมายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการมีส่วนร่วมตามบทบาทที่ถูกต้อง 

และเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการรวมตัวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ ให้เกิดกระบวนการทำางานร่วมกัน เป็นพันธมิตร 

และเครือข่ายในการขับเคลื่อนมุ่งทิศทางสู่เป้าหมายร่วมกันนั่นคือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้  กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

วิริยอุตสาหะ ตั้งใจ และเสียสละอย่างเต็มกำาลังความสามารถ ทำาให้ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำาเร็จ 

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาล 

ประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและความสามารถ มีสุขภาพ 

พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและเต็มกำาลัง ในการ 

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาแก่พี่น้อง 

ประชาชนร่วมกันรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่บรรพบุรุษของคนไทยได้รักษาไว้ให้คงอยู่  

คู่กับประเทศไทยและคนไทยสืบไปชั่วลูกหลาน

       

 พลเอก

 (สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ทำาเนียบผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม
ประวัติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

อัตรากำาลัง 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการปี 2559

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำาปี พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัว 
   เพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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สารบัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส่วนที่ 4 ผลงานสำาคัญอื่นๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 อัตรากำาลังของส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 
จำาแนกตามระดับส่วนราชการ

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

ตารางที่ 4 ผลการสำารวจสภาพแนวไม้ ไผ่ชะลอคลื่น โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบประเภทของอัตรากำาลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)

ภาพที่ 3 กราฟสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559
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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานประจำาป ี2559 เปน็การนำาเสนอผลสมัฤทธิก์ารดำาเนนิงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในรอบปีงบประมาณ 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่เสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการปฏิบัติงานสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำาปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  โดยสรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

สำ า รวจ  ตรวจสอบ และประ เมิ น 

แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ ตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ  จำานวน 

22 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งซากดึกดำาบรรพ์

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

สั ตว์ มี ก ระดู กสั นหลั ง  และแหล่ ง ร่ อ งรอย 

ซากดึกดำาบรรพ์ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

ที่มีความสำาคัญ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายดำาเนินการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีปัญหา 

ที่ดินทำากินเป็น 1 ใน 8 ปัญหาหลักนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้เสนอมาตรการ 

แก้ไขปัญหาที่ดินทำากินในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักตามที่คณะรัฐมนตรี 

ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541  กำาหนดใหก้รมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื ดำาเนนิตามโครงการ 

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ และในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้แผนงานเร่งรัดพิสูจน์สิทธิ์ โดยในขั้นต้น 



ได้ทำาการสำารวจการถือครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำาแผนที่ จำานวน 60 แห่ง จัดที่ดินทำากินให้ชุมชน 

ในพื้นที่ป่าชายเลน จำานวน 11,000 ไร่ และกันพื้นที่ที่จะฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

จำานวน 16,000 ไร่ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) 

การเพิม่ศกัยภาพการปอ้งกนัไฟปา่ จดัทำาแนวกนัไฟ ระยะทาง 5,200 กโิลเมตร รวมทัง้จดัการฝกึอบรมเยาวชน

และสรา้งเครอืขา่ยอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิไดแ้ก ่ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป์า่ รสทป. ราษฎรอาสาสมคัร

พิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (รสทช.) พัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การดำาเนินการดังกล่าว จะเป็น 

การดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าชุมชนในพื้นที่

หมู่บ้านเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ

จัดสร้างระบบผลิตนำ้าดื่ม ในสถานศึกษาตามแผน 

พัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ระบบ 

ผลิตนำ้ าดื่มทุกแห่งสามารถผลิตนำ้ าดื่มให้แก่ครู  นักเรียน 

และประชาชนในหมู่บ้ านได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน 

และประสิทธิภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้าธรรมชาติ

สนับสนุนระบบประปาชุมชน โดยดำาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

แหล่งนำ้าหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ ให้เป็นแหล่งนำ้าต้นทุน สำาหรับการอุปโภค บริโภค และภาคเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหา 

การขาดแคลนนำ้าสำาหรับราษฎรในพื้นที่ราษฎรได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 

500 ไร่ พัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ภัยแล้ง จำานวน 1,836 แห่ง สนับสนุนนำ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำานวน 888 แห่ง พัฒนา 

แหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน 79 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

การรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มและเรง่รดั

การควบคมุมลพษิ โดยดำาเนนิการรว่มกบัหนว่ยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไข

ปัญหาขยะมู ลฝอยและของ เ สี ย อั นต ร าย 

ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 

และของเสยีอนัตรายของประเทศมาอยา่งตอ่เนือ่ง

สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยเชงิรกุ 

ให้กับประชาชน โดยบูรณาการแผนบริหารจัดการ 

ขยะมลูฝอยของจงัหวดัทัง้ 77 จงัหวดั (รวมกรงุเทพมหานคร) จดัทำาแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 

ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกำาเนิด 

การนำาของเสียกลับมาใช้ซำ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ สำาหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ...  รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการนำ้าเสียชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ดำาเนินการติดตั้ งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

(Early Warning) สำาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม 

ในพื้นที่ ลาดชันและพื้นที่ ราบเชิ ง เขา ครอบคลุม

จำานวนหมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม 2,991 หมู่บ้าน 

บำารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนำ้าทางไกลอัตโนมัติ 

(Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) 

เพื่อการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยในลุ่มนำ้าต่าง ๆ 

จำานวน 183 สถานี สถานีเตือนภัยนำ้าท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จำานวน 1,546 สถานี เครือข่าย 

สถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่นำ้าโขง (Mekong-HYCOS) จำานวน 11 สถานี ได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 

ที่มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม ่

จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จงัหวดันา่น จงัหวดัอตุรดติถ ์และจงัหวดัชมุพร ผูเ้ขา้รว่มเปน็อาสาสมคัร 

จำานวน 3,652 ราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการทรัพยากรนำ้าในระดับลุ่มนำ้า 25 ลุ่มนำ้าหลัก อย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดหาแหล่งนำ้า 

เพือ่สนองความตอ้งการของประชาชน การดแูลคณุภาพนำา้และมลพษิทางนำา้ และการระบายนำา้ เพิม่บทบาท 

ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  โดยกำาหนดท่าทีจุดยืนของประเทศในการดำาเนิน

นโยบายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนา 

ขีดความสามารถของบุคลากรในการเจรจาด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับโลก ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการเสียเปรียบของประเทศในการเจรจาต่อรอง สร้างความร่วมมือ 

เชิงนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับแนวคิดการทำางานร่วมกันระหว่าง 

องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคีอื่นๆ เป็นหน่วยงาน

หนุนเสริม สนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไก 

การทำางานร่วมกันทั้งในการวางแผน แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล สนับสนุน 

การดำาเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้สามารถขับเคลื่อนได้ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ





ทําเนียบผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ 2559



รายงานประจำ ปี 255912

พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13

นายเกษมสันต์  จิณณวาโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
 (หัวหน้ากลุ่มอำานวยการ) (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

                                  

  

 นางสาวอาระยา  นันทโพธิเดช นายสุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
 (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม) (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรนำ้าในแผ่นดิน)
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฃ

นายนิวัติชัย  คัมภีร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

 นายพงศ์บุณย์  ปองทอง นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์
 ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ

 นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
 ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ
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 นายเสริมยศ  สมมั่น นายนพพล  ศรีสุข
 `ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ

 

 นายสากล  ฐินะกุล
 ผู้ตรวจราชการ
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หัวหน้าส่วนราชการ

                            

 

 นางรวีวรรณ  ภูริเดช นายวิจารย์ สิมาฉายา
 เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์ นายธัญญา  เนติธรรมกุล
 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 นายชลธิศ  สุรัสวดี นายทศพร  นุชอนงค์
 อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
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 นางสาวสุทธิลักษณ์  ระวิวรรณ นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล
 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า
 และชายฝั่ง

 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์
 อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล





ส่วนที่ 1
 ข้อมูลภาพรวม
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ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT)

ประวัติความเป็นมา

ในหลายทศวรรษที่ผ่ านมาประเทศไทยได้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ ล ะ สั ง ค ม ไ ป ม า ก ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ ยั ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ วิ ถี ก า ร ดำ า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 

เป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำาดับ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็มีการดำาเนินงานอย่างไม่ เป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการ 

ดั งนั้ น  ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม 

พ .ศ .  2545 จึ ง ได้ จั ดตั้ งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมขึ้ น ใหม่ ให้มี อำานาจหน้ าที่  

เ กี่ ย วกั บการสงวน  อนุ รั กษ์  และฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม  การจั ดการการ ใช้  

ประโยชน์อย่ างยั่ งยืนและราชการอื่ นตามที่ มี กฎหมายกำ าหนดให้ เป็นอำ านาจหน้ าที่ ของกระทรวง

ทรั พยากรธร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  หรื อส่ วนร าชการที่ สั ง กั ดก ระทรว งทรั พยากรธร รมชาติ  

และสิ่ ง แวดล้ อม  จากภารกิ จที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม 

จึ ง ไ ด้ กำ า หนดน โ ยบ ายก า รดำ า เ นิ น ง าน ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จนที่ จ ะ ดำ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช าติ  

ที่ ห ล ากหลายของประ เทศ ได้ อยู่ คู่ กั บ สั ง คม ไทยตลอด ไป  ร วมทั้ ง ป ระชาชน ได้ มี ก า รดำ า ร งชี วิ ต 

อยู่อย่างมีความสุข ภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์
l องค์กรหลักในการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
 อย่างมีส่วนร่วมสู่สังคม
 สีเขียว

พันธกิจ
l กำาหนดและผลักดันยุทธศาสตร์
 และมาตราการด้านการอนุรักษ์
 ฟื้นฟูและควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่า

 ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสมดุล
l บูรณาการและประสาน
 ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
 ภาคประชาชน เอกชน 
 และหน่วยงานภาครัฐ
 และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
 การมีส่วนร่วม
l เสริมสร้างขีดความสามารถ
 ของระบบและกลไกในการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยม : MNRE
l M (Management) :
 บริหารจัดการโดยการ
 มีส่วนร่วมและบูรณาการ
l N (Network) : 
 เสริมสร้างเครือข่าย
 การพัฒนาองค์ความรู้
 ทั้งภายในประเทศ
 และนอกประเทศ
l R (Responsibility) :
 มีความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมทุกระดับชั้น
l E (Equity) : 
 เน้นความเสมอภาค
 ในการปฏิบัติ
 อย่างเท่าเทียม
 และเป็นธรรม
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โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 : โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มภารกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

- กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

- กรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม (สส.)

กลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรนํ้า

ในแผ่นดิน

- กรมทรัพยากรนำ้า (ทน.)

- กรมทรัพยากร

 นำ้าบาดาล (ทบ.)

กลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

- กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(อส.)

- กรมป่าไม้ (ปม.)

- กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง (ทช.)

- กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

กลุ่มอํานวยการ

- สำานักงานปลัด

 กระทรวงทรัพยากร

 ธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)

- สำานักงานนโยบาย

 และแผนทรัพยากร

 ธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม (สผ.)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรร 

ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
กำาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

มาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 

ของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งดำาเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสาน 

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
เสนอแนะและผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ และมาตรฐานในการบริหารและจัดการมลพิษ กำากับ ดูแล สนับสนุน ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหามลพิษ พัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลือและคำาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษและเรื่องราวร้องทุกข์ และดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวม จัดทำา และให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บำารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกัน 

และไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการส่งเสริมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย พัฒนาถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด และศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โดยการควบคุม ป้องกัน 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกระตุ้นและปลูกจิตสำานึกให้ชุมชนมีความรู้สึก

หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สำาหรับเป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ของประชาชน

กรมป่าไม้ (ปม.)
อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาส่งเสริม ทำานุบำารุงป่าและการดำาเนินการเกี่ยวกับป่าไม้ การทำาไม้ การเก็บหา 

ของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ป่าไม้ และการดำาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน
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กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณี 

พิบัติภัย โดยการสำารวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำาหนด

และกำากบัดแูลเขตพืน้ทีส่งวน อนรุกัษท์รพัยากรธรณ ีและพืน้ทีเ่สีย่งตอ่ธรณพีบิตัภิยั เพือ่การพฒันาทรพัยากรธรณ ีคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ 

และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อคงความสมบูรณ์ มั่งคั่งสมดุล และยั่งยืน 

ของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

กรมทรัพยากรนํ้า (ทน.)
เสนอแนะในการจัดทำานโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนำ้าบริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้ง

ควบคุม ดูแล กำากับ ประสาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนำ้า พัฒนาวิชาการ กำาหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านทรัพยากรนำ้าทั้งระดับภาพรวมและลุ่มนำ้าเพื่อการจัดการทรัพยากรนำ้าที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทบ.)
เสนอแนะในการจดัทำานโยบายและแผน และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรนำา้บาดาล สำารวจ บรหิารจดัการ พฒันา อนรุกัษ ์

ฟื้นฟูรวมทั้งควบคุม ดูแล กำากับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนำ้าบาดาล พัฒนาวิชาการกำาหนดมาตรฐาน 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรนำ้าบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรนำ้าบาดาลที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

อัตรากําลัง

ตารางที่ 1 : อัตรากําลังของส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    พนักงาน  
    ราชการ/ 
 หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง รวม
   ประจํา กองทุน ชั่วคราว
    สิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,901 66 543 - 2,509

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 282  17  172  86  557

กรมควบคุมมลพิษ 298 55  221  96  670 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 177 32 239  88  536

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3,870  2,993  20,128  -  26,991 

กรมป่าไม้ 2,015 1,500 6,196 2,081 11,877

กรมทรัพยากรธรณี 413     80 255     68   816 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 361  150  1,054  180  1,745 

กรมทรัพยากรนํ้า   1,372      544   457  324  2,697 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 433 581 321 - 1,414

รวม 11,122 6,018 29,586 2,923 49,812
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ภาพที่ 2 : การเปรียบเทียบประเภทของอัตรากําลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัจดัสรรงบประมาณ จำานวน 35,578.3988 ลา้นบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำานวน 29,955.5792 ล้านบาท จะเห็นว่าได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

จำานวน 5,622.8196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.77 ทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 เปรียบเทียบกับงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 จำาแนกตามระดับส่วนราชการ สรุปดังนี้

ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 จําแนกตามระดับส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

 
หน่วยงาน

 งบประมาณ งบประมาณ เพ่ิม/ลด
  ปี 2558 ปี 2559 จากงบประมาณปี 2558

    จํานวน ร้อยละ

1. สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,462.9762   1,547.3802 84.4040 5.77

2. สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,041.2866   3,520.8484  2,479.5618 238.12

3. กรมควบคุมมลพิษ 542.2372 656.4949 114.2577 21.07

4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 635.4539 659.2514 23.7975 3.74

5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 10,451.9688  10,928.3281  476.3593 4.56

6. กรมป่าไม้ 4,185.0181   4,461.0176  275.9995 6.59

7. กรมทรัพยากรธรณี 627.0439 655.4386 28.3947 4.53

8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1,241.3782   1,369.7557  128.3775 10.34

9. กรมทรัพยากรนำา้  7,593.1628   8,123.9602  530.7974 6.99

10. กรมทรัพยากรนำา้บาดาล 2,175.0535 3,655.9237  1,480.8702 68.08

รวม 29,955.5792 35,578.3988 5,622.8196 18.77

ขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวพนักงานราชการ
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ภาพที่ 3 : กราฟสรุปการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559

งบประมาณป 58 งบประมาณป 59
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติ

ราชการ



รายงานประจำ ปี 255930

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปี 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 มิติ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนน 3.6686 

ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ตารางที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน

 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

  (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ ค่า คะแนน

        ดําเนิน คะแนน ถ่วง

        งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

มิติภายนอก 
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 75)         3.4994 

การประเมินประสิทธิผล 
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 65)         3.2685 

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /     3.2685
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
/ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 65) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับ
ความสำาเร็จของการเพิ่มจำานวน ระดับ 20 1 2 3 4 5  2.5713
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำานวน ล้านไร่ 10 102.16 102.20 102.24 102.28 มากกว่า 102.1740 1.3500 0.1385
พื้นที่ป่าไม้ (สำารวจจาก       102.28
ภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำานวนพื้นที ่  7       3.7036
ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (ไร่) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.1 จำานวน ไร่ 3.5 141,442.29 159,122.57 176,802.85 194,483.13 212,163.41 166,320.1600 2.4071 0.0864
พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได ้–
ส่งดำาเนินคดี (ไร่)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2  ไร่ 3.5 10,776.58 12,123.65 13,470.72 14,817.79 16,164.86 16,993.1300 5.0000 0.1795
จำานวนพื้นที่ป่าไม้
ที่ทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง (ไร่)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำานวนป่าไม ้ แห่ง 3 - - 256 257 (เพิ่มขึ้น 257 (เพิ่มขึ้น 4.0000 4.0000 0.1231
ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ      1 แห่ง 1 แห่ง
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน

 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

  (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ ค่า คะแนน

        ดําเนิน คะแนน ถ่วง

        งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำานวน ไร่ 2.5 169,156 179,728 190,300 200,872 211,444  5.0000
การจัดหาที่ดินทำากิน
ให้ผู้ไร้ที่ทำากิน (ไร่)

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 
พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ 1.25 74,434 79,086 83,738 88,390 93,042 196,337.7300 5.0000 0.0641

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ไร่ 1.25 94,722 100,642 106,562 112,482 118,402 120,050.1600 5.0000 0.0641
พื้นที่ ป่าไม้ถาวร

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การบริหาร ระดับ 15 1 2 3 4 5  3.6145
จัดการทรัพยากรนำ้า 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ ร้อยละ 7 60 70 80 90 100 79.6500 2.9650 0.2129
ความสำาเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากรนำ้า

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ ร้อยละ 5.5 60 70 80 90 100 91.9900 4.1990 0.2369
ของจำานวนแหล่งนำ้า/
บ่อนำ้าเดิมที่ยังใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ระดับ ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4.1473 4.1473 0.1063
ความสำาเร็จเฉลี่ย
ของส่วนราชการ
ในการประหยัดนำ้า

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การบริหาร ระดับ 22.5 1 2 3 4 5  3.0804
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ขยะ/นำ้าเสีย/
มลพิษทางอากาศ)

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละ ร้อยละ 7.5       4.1838
ของปริมาณขยะมูลฝอย
ได้รับการกำาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.1 ร้อยละ ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 76.9900 3.3980 0.0871
ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2 ร้อยละ ร้อยละ 5       4.5767
ของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 



รายงานประจำ ปี 255932

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน

 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

  (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ ค่า คะแนน
        ดําเนิน คะแนน ถ่วง
        งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2.1  ร้อยละ 2.5 29 30 31 32 33 43.62 5.0000 0.1282
ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ในปี 2559 ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1.2.2  ร้อยละ 2.5 16 17.5 19 20.5 22 20.73 4.1533 0.1065
ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ในปี 2559 ที่นำากลับมา
ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ระดับ ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.60 2.6000 0.1333
คุณภาพของแหล่งนำ้าที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ค่าเฉลี่ย ระดับ 10 1 2 3 4 5  2.4931
การจัดการคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2564
ความสำาเร็จในการสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ
เครือข่ายด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพ          5.0000
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจ ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 5.0000 5.0000 0.5128
ของผู้รับบริการ

มิติภายใน         4.2324
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 25) 

การประเมินประสิทธิภาพ          3.8184
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 15)

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน ระดับ 5       2.6315
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่าย ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 2.5808 2.5808 0.0662
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่าย ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 2.6822 2.6822 0.0688
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
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 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

  (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ ค่า คะแนน
        ดําเนิน คะแนน ถ่วง
        งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน

ผลปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ประจําปี พ.ศ. 2559
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานที่สำาคัญตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา 

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.8291 3.8291 0.0982
การประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 - - -
การประหยัดนํ้า

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ 5 1 2 3 4 5 70.00 5.0000 0.2564
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

การพัฒนาองค์การ          4.7500
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2564
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.2308
ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน

รวม  100 คะแนนที่ได้ 3.6686

Ecology Set2
by DragonArt

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

1. การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดําบรรพ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำาเนินงานโครงการคุ้มครองแหล่ง 

และซากดึกดำาบรรพ์ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ

1. คุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งซากดึกดําบรรพ์ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

 1) สํารวจตรวจสอบ ประเมินแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ

จำานวน 22 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งซากดึกดำาบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แหล่งซากดึกดำาบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังและแหล่ง 

ร่องรอยซากดึกดำาบรรพ์ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่มีความสำาคัญเป็นแหล่งอ้างอิงทางด้านวิชาการเป็นข้อมูลฐานที่สำาคัญ 

ต่อการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 จากการประเมินความสำาคัญ พบว่ามีแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 

ให้เป็นเขตสำารวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับซากดึกดำาบรรพ์หรือแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

ไดโนเสาร์เขาจอมจ้อง จังหวัดชัยภูมิ 2) แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ไดโนเสาร์หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และมีแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประกาศให้เป็นแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ 

บ้านโนนตูม จังหวัดชัยภูมิ 2) แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ หอยหนองแก บ้านพนังสื่อ จังหวัดชัยภูมิ 3) แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์นำ้าหนาว 

จังหวัดเพชรบูรณ์

 2) สํารวจศึกษาแหล่งซากดึกดําบรรพ ์ดำาเนินการสำารวจศึกษาแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ จำานวน 5 แห่ง คือ

  l พื้นที่อ่างเก็บนำ้าโคกเดิ่นฤๅษี ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบริเวณที่ได้มีการแจ้งค้นพบ

ซากดึกดำาบรรพ์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพบซากสัตว์มีกระดูกสันหลังจำาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ฟันแรด ฟันกวาง 

ฟันจระเข้ ตะพาบนำ้า กระดองเต่า แผ่นปิด (operculum) ของหอยฝาเดียว และชิ้นส่วนกระดูกขนาดต่างๆ จำานวนมาก

ภาพแสดงซากดึกดําบรรพ์ที่ค้นพบ บริเวณอ่างเก็บนํ้าโคกเดิ่นฤๅษี อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  l พืน้ทีบ่า้นพลบัพลาชยั ตำาบลพลบัพลาไชย อำาเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพบชิน้สว่นซากดกึดำาบรรพ ์ประกอบดว้ย

ชิ้นส่วนกรามพร้อมฟันของควาย ชิ้นส่วนของกะโหลกพร้อมเขาควาย ชิ้นส่วนกรามล่างและฟันของกวาง ฟันจระเข้ ชิ้นส่วน 

ฟันของแรด ฝาหอย ชิ้นส่วนกระดูกปลา และชิ้นส่วนกระดูกของสัตว์ซึ่งยังไม่ทราบชนิดอีกจำานวนหนึ่งในตะกอนชั้นล่างที่ประกอบด้วย

ทรายปนกรวด และดินเหนียวปนกรวด สีเทาถึงสีเทาขาว จำานวน 100 ชิ้น

HP-PC
Highlight
ติดกัน

HP-PC
Highlight
เคาะ
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ภาพแสดงตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ที่พบบ้านพลับพลาไชย ตําบลพลับพลาไชย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  l พื้นที่บริเวณภูน้อย ตำาบลดินจี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณที่ได้มีการแจ้งค้นพบ เมื่อปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 เปน็บรเิวณทีม่คีวามสำาคญัและมปีระโยชนใ์นการศกึษาเกีย่วกบัประวตัขิองโลกบรรพชวีนิวทิยา บรรพชวีวทิยา หรอืการลำาดบั 

ชั้นหิน จึงประกาศให้เป็นเขตสำารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับซากดึกดำาบรรพ์และแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

ขนาดเนื้อที่ 0.629 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขยายการประกาศอีก 1 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยได้ดำาเนินงาน ดังนี้

   (1) สำารวจธรณวีทิยา การลำาดบัชัน้หนิ ศกึษาศกัยภาพซากดกึดำาบรรพใ์นพืน้ทีซ่ึง่ไดส้ำารวจตรวจสอบแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การวิเคราะห์ จัดทำาแผนที่ รวมถึงสรุปผลการสำารวจศึกษา

ภาพแสดงการสํารวจขุดค้นบริเวณพื้นที่ประกาศให้เป็นเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์และแหล่งซากดึกดําบรรพ์

   (2) ดำาเนนิการสำารวจขดุคน้และอนรุกัษซ์ากดกึดำาบรรพภ์นูอ้ย บรเิวณพืน้ทีบ่า้นโคกสนาม ตำาบลดนิจี ่อำาเภอคำามว่ง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ระวางอำาเภอคำาม่วง (5742 IV) พิกัด UTM 48Q 0364069E 1872596N 

พบซากดกึดำาบรรพจ์ำาพวกไดโนเสาร ์จระเข ้เตา่ ปลา ฉลามนำา้จดื สตัวเ์ลือ้ยคลานทีย่งัไมส่ามารถระบไุด ้หอยนำา้จดืสองฝา จำานวนทัง้สิน้ 

421 ตัวอย่าง
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รูปภาพแสดงตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ค้นพบ
บริเวณภูน้อยบ้านดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

  l พื้นที่บ้านพนังเสื่อ ตำาบลหนองบัวระเหว อำาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นบริเวณที่ได้มีการแจ้งค้นพบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำาเนินการสำารวจตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบซากดึกดำาบรรพ์ของไดโนเสาร์กินพืช อายุประมาณ 100 ล้านปี 

ภาพแสดงการสํารวจ
ขุดค้นบริเวณเขาจอมจ้อง 
ตําบลหนองบัวระเหว 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ

  l พื้นที่แหล่งไดโนเสาร์ เขาจอมจ้อง อำาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นบริเวณที่ได้มีการแจ้งค้นพบในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พบซากดึกดำาบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์ ในชั้นหินกรวดมนสีนำ้าตาลแดง ประกอบด้วยกรวดที่มีความกลมมน เม็ดกรวดขนาด 

2 - 4 มิลลิเมตร เม็ดกรวดเป็นเศษหินปูน หินโคลน มีการคัดขนาดดี มีความเป็นทรงกลมสูง ตะกอนประกอบเป็นเม็ดทราย 

ขนาดปานกลาง โดยซากดึกดำาบรรพ์เศษกระดองเต่า เศษกระดองตะพาบนำ้า ฟันจระเข้นำ้าจืด เศษฟันและเศษกระดูกซี่โครง 

และกระดูกรยางค์

ภาพแสดงการสํารวจ ขุดค้นบริเวณเขาจอมจ้อง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
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 3) ขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดําบรรพ์หรือกําหนดให้เป็นเขตสํารวจและศึกษาวิจัย สรุปผลการดำาเนินงาน ดังนี้

  l ดำาเนินการประกาศให้แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก เป็นแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ดังกล่าว มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก 

เปน็ซากดกึดำาบรรพท์ีท่รงคณุคา่ทางวชิาการในแงซ่ากดกึดำาบรรพพ์ชืทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุในประเทศไทย กรมทรพัยากรธรณไีดอ้อกประกาศ

จำานวน 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

  l ให้แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ บ้านพนังเสื่อ อำาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตสำารวจและศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำาบรรพ์หรือซากดึกดำาบรรพ์ นับจากคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

การให้ซากดึกดำาบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษสมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่  

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ให้ประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำาบรรพ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ก่อนเสนอคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์พิจารณา

  l ให้แหล่งซากดึกดำาบรรพ์โคกผาส้วม บ้านทุ่งบุญ ตำาบลนาคำา อำาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่ง

ซากดกึดำาบรรพท์ีข่ึน้ทะเบยีน ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งตรวจสอบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ กอ่นเสนอคณะกรรมการคุม้ครองซากดกึดำาบรรพพ์จิารณา

 4) อนุรักษ์/พัฒนาแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ดำาเนินการอนุรักษ์ซากดึกดำาบรรพ์ และปรับปรุงบริเวณแหล่งซากดึกดำาบรรพ์

ที่สำาคัญ จำานวน 1 แหล่ง ได้แก่ แหล่งซากดึกดำาบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก จัดทำาแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ 

เพื่อการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม

ภาพแสดงการอนุรักษ์
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ไม้
กลายเป็นหิน

2. งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนา ซากดึกดําบรรพ์ 

 1) สํารวจตรวจสอบศึกษาด้านความหลากหลายและศักยภาพของซากดึกดําบรรพ์ในประเทศ

  l ดำาเนินการสำารวจความหลากหลายของซากดึกดำาบรรพ์ ในพื้นที่แจ้งค้นพบซากดึกดำาบรรพ์บ้านพนังเสื่อ อำาเภอ

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่เขาจอมจ้อง อำาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาศักยภาพซากดึกดำาบรรพ์ไทรโลไบท์ 

จั งหวัดสตูล ศึกษาศักยภาพซากดึกดำาบรรพ์  กลุ่มปลาหมึก (Cephalopod) พื้นที่จั งหวัดพัทลุง จัดทำาแบบจำาลอง 

ตัวอย่างซากดึกดำาบรรพ์เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการและสอดคล้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ในส่วนต่างๆ ภายใต้การกำากับดูแล 

ของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนชิ้นตัวอย่างจำาลองกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง 

ประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 ได้จำาลองซากดึกดำาบรรพ์ จำานวน 18 ชิ้น และแม่พิมพ์ซากดึกดำาบรรพ์ จำานวน 8 ชิ้น
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ภาพแสดงหุ่นจําลองซากดึกดําบรรพ์

 2) รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดําบรรพ์ตามที่มีการแจ้ง

และดาํเนนิการตามขัน้ตอนของพระราชบญัญตัคิุม้ครองซากดกึดาํบรรพ ์

พ.ศ. 2551 ตรวจสอบซากดึกดำาบรรพ์ตามที่ได้รับแจ้งดำาเนินการ

ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 

รวมทั้งสิ้น 20 รายการ เช่น การแจ้งค้นพบซากดึกดำาบรรพ์แจ้งครอบครอง

ซากดกึดำาบรรพ์ แจ้งขอนำาซากดึกดำาบรรพเ์ข้ามาในราชอาณาจักร การแจง้ 

ขอนำาซากดึกดำาบรรพ์ออกนอกราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาต 

ทำาการค้า เป็นต้น

ภาพแสดงตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ที่แจ้งครอบครอง

 3) ตรวจสอบและจดัทาํขอ้มลูฐานการจดัเกบ็ซากดกึดาํบรรพ์

 4) ขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ จัดทำาร่างตารางข้อมูล

บัญชีซากดึกดำาบรรพ์เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 จำาพวกไดโนเสาร์ จระเข้ เต่า แรด 

หมูป่า และแบรคิโอพอด จำานวน 38 ชิ้น

3. บริ ห ารการคุ้ มครอง  แหล่ งซากดึ กดํ าบรรพ์ และ 

ซากดึกดําบรรพ์

 1) สนั บ สนุ น ก า รดํ า เ นิ น ง านขอ งคณะก ร รมก า ร 

และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 

พ.ศ. 2551 โดยการจัดประชุม จำานวน 7 ครั้ง

 2) ประสาน/จัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

ดำาเนินการสำารวจ ตรวจสอบแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ที่จะขึ้นทะเบียน 

ประกาศเขตสำารวจ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

หรอืซากดกึดำาบรรพท์ีข่ึน้ทะเบยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภมูแิละจงัหวดัขอนแกน่
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์

 1) สง่เสรมิองคค์วามรูใ้หก้บักลุม่เปา้หมาย

เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองอนุรักษ์  

และพัฒนาแหล่งซากดึกดำาบรรพ์และซากดึกดำาบรรพ์ 

ให้กับพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ 

ความรู้ด้านซากดึกดำาบรรพ์ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ

ประจำาปี 2559” ณ ทำาเนียบรัฐบาล วันที่ 9 มกราคม 

พ.ศ. 2559 และงาน “มหกรรมสตูลฟอสซิล เฟสติวัล”

ณ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทุง่หวา้ จงัหวดัสตลู ระหวา่ง 

วันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จัดนิทรรศการ

แหลง่เรยีนรูด้า้นซากดกึดำาบรรพ ์ธรณวีทิยา ณ ภเูขาทอง 

จังหวัดพัทลุง รวมทั้ งร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่  

องค์ความรู้ด้านซากดึกดำาบรรพ์กับบริษัท Dig It Up 

และบริษัทไทยประกันชีวิต ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 

ศนูยก์ารคา้ Central Pinklao ระหวา่งวนัที ่2 - 13 มนีาคม 

พ.ศ. 2559
 2) ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายทาง

วิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้นักวิชาการ จัดประชุม

วิชาการ เพื่อการประสานและสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการด้านซากดึกดำาบรรพ์และแหล่งซากดึกดำาบรรพ์ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น สำารวจ 

รอยตนีไดโนเสารใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน่ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

และจังหวัดนครนายก ศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำาบรรพ์ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัลำาปางและจงัหวดัตาก 

สำารวจศึกษาซากดึกดำาบรรพ์แอมโมนอยด์ในพื้นที่

จังหวัดพัทลุง รวมทั้งการเก็บตัวอย่างซากดึกดำาบรรพ์ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่แอ่งแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส

ภาพแสดงการจัดนิทรรศการ
การคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดําบรรพ์

5. ศึกษาชั้นหินตะกอนบกสีแดงในมหายุคมีโซโซอิกที่พบในอําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา : ตะกอนวิทยา การลําดับ 

ชั้นหิน และซากดึกดําบรรพ์ สำารวจพื้นที่ที่มีกลุ่มหินสีแดงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์เชียงม่วน 

อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยการสำารวจทางตะกอนวิทยา การลำาดับชั้นหิน และซากดึกดำาบรรพ์ ในการศึกษาทางตะกอนวิทยา

และการลำาดับชั้นหิน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำาแผ่นหินบาง และส่องกล้องไพลาไรซิ่ง ในส่วนซากดึกดำาบรรพ์มีการค้นพบหอยสองฝา 

ในพื้นที่จังหวัดน่านและซากดึกดำาบรรพ์พืชในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในพื้นที่แหล่งขุดค้นยังไม่มีการขุดค้นเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การขออนุญาตเข้าทำาการศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. แหล่งซากดึกดำาบรรพ์และซากดึกดำาบรรพ์ได้รับการดำาเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติคุ้มครอง ซากดึกดำาบรรพ์

พ.ศ. 2551 โดยแหล่งซากดึกดำาบรรพ์และซากดึกดำาบรรพ์ที่สำาคัญได้รับการขึ้นทะเบียน และ/หรือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

 2. ข้อมูลซากดึกดำาบรรพ์และตัวอย่างอ้างอิงได้รับการสำารวจ ตรวจสอบ ศึกษา ตามหลักวิชาการ สามารถนำามาใช้ในการ

อ้างอิงหรือสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์

 3. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์
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2. โครงการตดิตามการแกไ้ขปญัหาชา้งปา่และสตัวป์า่ทีส่รา้งผลกระทบตอ่ราษฎรนอกพืน้ที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า

ปัจจุบันในประเทศไทยมีประชากรช้างป่าประมาณ 3,000 - 3,500 ตัว กระจายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 68 แห่ง ซึ่งในพื้นที่ 

ป่าอนุรักษ์บางพื้นที่มีแหล่งอาหาร แหล่งนำ้าไม่เพียงพอ/ขาดคุณภาพ หรือกระจายไม่ทั่วถึง อีกทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า 

ถูกรบกวนจากมนุษย์ บางพื้นที่เป็นเกาะและอยู่ใกล้ชิดหรือติดกับพื้นที่ของราษฎร จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที ่

ป่าอนุรักษ์สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน และบางครั้งรุนแรงถึงขั้นราษฎรเสียชีวิต ทำาให้เกิดความหวาดกลัว 

และหวาดระแวงถึงความปลอดภัยในการออกไปดำารงชีวิตและประกอบอาชีพ

ผลการดําเนินงาน ดำาเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยดำาเนินการ ดังนี้

1. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการร่วมกับราษฎรและอาสาสมัครในการต้อนช้างป่ากลับเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์โดยเร็วที่สุด

2. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับราษฎรให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างป่า พร้อมทั้งแนะนำาวิธีป้องกันตนเอง 

และทรัพย์สินจากช้างป่า

3. ปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า เช่น การสร้าง/ปรับปรุงแหล่งนำ้า แหล่งอาหาร แหล่งดินโป่ง คำ านึงถึง 

ความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อให้ช้างป่าได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุข หรือตรึงให้อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนานที่สุด

4. จดัประชมุเพือ่หาแนวทางการอยูร่ว่มกนัระหวา่งชมุชนกบัชา้งปา่โดยไดร้บัความรว่มมอืจากราษฎร องคก์รเอกชน และสว่น

ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี

5. สถานวีจิยัสตัวป์า่ในพืน้ทีท่ำาการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัประชากรชา้งปา่ พฤตกิรรมและอืน่ๆ เพือ่เปน็การยนืยนัขอ้มลูรวมทัง้หา

แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

6. ส่งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการบังคับช้างที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ในพระอุปถัมภ์อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า 

ในพื้นที่ 

7. ทำาสิง่กดีขวางการเคลือ่นทีข่องชา้งปา่ เชน่ การทำารัว้ไฟฟา้ การขดุคกูนัชา้งปา่ ปจัจบุนัมกีารดำาเนนิการแลว้ในพืน้ทีเ่ขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

8. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย โดยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเงิน

เยียวยาความเสียหายเบื้องต้นให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุที่ช้างป่าเข้าไปทำาลายผลผลิตทางการเกษตร

9. จัดทำาแผนการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์และคุ้มครองช้างไทย จังหวัดตราด ในการนำาช้างบ้านที่ได้รับการฝึกอย่างดี 

เพื่อทำาการลาดตระเวนในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการคุ้มครองช้างและป้องกันการทำาลายพืชผลของเกษตรกร

10.  ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางนำาร่อง 

การแก้ไขปัญหาสำาหรับท้องถิ่นอื่น โดยให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชน สำาหรับพฤติกรรมและการดำารงชีวิตของช้างป่า 

การฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเองหากเกิดปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งการสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้ 

ในอนาคต

11.  จัดทำาโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าในท้องที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เป็นการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกทำาลาย 

ทรัพย์สินของราษฎร เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยทำาการผลักดัน จับ และเคลื่อนย้ายช้างที่มีพฤติกรรม 

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่างจังหวัดตราด สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

12.  จัดทำาโครงการบริหารจัดการช้างป่าและพื้นที่อาศัยของช้างป่าในฝืนป่าตะวันออก ศึกษาจำานวน โครงสร้างความหนาแน่น 

ศักยภาพและขีดความสามารถของพื้นที่ในการรองรับประชากรช้างป่า เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ 

เป็นการป้องกันการสูญเสียและทรัพย์สินของราษฎร ดำาเนินการร่วมกันระหว่างสำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงาน
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ปัญหา อุปสรรค

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่องานที่ต้องรับผิดชอบ บุคลากรด้านสัตว์ป่าบางสาขาขาดองค์ความรู้และทักษะในการ 

ปฏิบัติงาน

2. ขาดการสนบัสนนุในการศกึษาวจิยัเชงิลกึอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหข้าดขอ้มลูเพือ่นำามาประกอบการพจิารณาการบรหิารจดัการ

ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

3. สภาพทางกายภาพและพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างคนกับช้าง เช่น ในบางพื้นที่ไม่เอื้อต่อการดำาเนินงาน 

บางกิจกรรมอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

4. ขาดวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำาหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความแตกต่างทางสมรรถนะ 

และวัฒนธรรมองค์กร

5. การนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยังมีน้อย

6. ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับช้างป่าไม่ถูกนำามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

เงื่อนไขความสําเร็จ

1. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและราษฎรในพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่า

2. แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม



รายงานประจำ ปี 255942

3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านนโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการอย่างม ี

ส่วนร่วมให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในการดูแลป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2. เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และ 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2550 เรือ่ง การเรยีกรอ้งของเครอืขา่ยองคก์รชมุชนรกัเทอืกเขาบรรทดั และมตคิณะรฐัมนตร ี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

3. เพื่อตอบสนองนโยบายปัญหาหลักที่สำาคัญและเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องปัญหาการบุกรุก 

ทำาลายป่าและปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลการดําเนินงาน

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล

1. การจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 - รังวัดแปลงที่ดิน ราย 6,401 6,302

 - ตรวจสอบพิสูจน์ฯ แปลง 10,157 9,018

 - จัดทำารังวัดแนวเขต ฯ กิโลเมตร 1,300 1,300

 - จัดทำาการประชาสัมพันธ์ ฯ สำานักบริหารพื้นที่ 21 18

หมายเหต ุผลการดำาเนินงานยังไม่ครบตามแผนเนื่องจาก อนุรักษ์

รอผลการดำาเนินงานจากสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 - 16

2. โครงการสำารวจจัดทำาแผนที่การครอบครองที่ดิน

 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำารวจจากระยะไกล

 - สำารวจพื้นที่ครอบครองและจัดทำาแผนที ่ แห่ง 60 60

 - สำารวจข้อมูลชุมชน/หมู่บ้านในเขตป่าอนุรักษ ์ แห่ง 54 54

ปัญหา อุปสรรค

1. ข้อกฎหมาย

 1.1 กรณีผลการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรปรากฏว่าได้ครอบครองทำาประโยชน์มาก่อนการประกาศ 

เขตป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลม ต้องพิจารณาเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

แล้วจึงดำาเนินการรับรองสิทธิทำากิน (สทก.) ให้ แต่สภาพข้อเท็จจริงแปลงที่ดินมีการกระจัดกระจายเป็นแห่งๆ บางแปลงมีผลการพิสูจน์

ทั้งครอบครองมาก่อนและหลังในแปลงถือครองแปลงเดียว จึงยากแก่การจัดทำาแผนที่ประกอบแนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา ขั้นตอน 

ในการเพิกถอนก็ต้องใช้เวลานาน และเมื่อเพิกถอนแล้วกรมป่าไม้จะออกเอกสาร สทก.

 1.2 กรณผีลการพสิจูนก์ารครอบครองทีด่นิของราษฎร ปรากฏวา่ไดค้รอบครองทำาประโยชนภ์ายหลงัการประกาศเขตปา่ไม ้

ตามกฎหมายครั้งแรก ให้ทำาการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปยังพื้นที่รองรับที่เหมาะสม การจัดหาพื้นที่รองรับที่เหมาะสม 

ให้เพื่อจัดที่อยู่อาศัยทำากินแห่งใหม่เป็นเรื่องยากมาก ในทางปฏิบัติจึงจำาเป็นต้องผ่อนปรนให้อยู่อาศัยทำากินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปก่อน 

ซึ่งไม่สามารถออกหนังสือหรือเอกสารรับรองใดๆ ให้แก่ราษฎรได้

2. งบประมาณในการดําเนินงาน

 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงต้องปรับลดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ 

ที่ได้รับในแต่ละปี
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3. อุปกรณ์/เครื่องมือ กรณีการพิสูจน์การครอบครองโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

 3.1 เครื่องมือ GPS ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงสำาหรับใช้รังวัดจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ มีสภาพเก่า และไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 

 3.2 ขาดคอมพิวเตอร์และชุดระบบกล้องมองภาพสามมิติในระบบเชิงเลข สำาหรับใช้อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ 

รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพตำ่า

 3.3 โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมจัดทำาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4. ราษฎรขาดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำากินตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2541 จึงมักจะเรียกร้องเอกสิทธิในที่ดิน บางพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

5. แนวเขตป่าอนุรักษ์บางพื้นที่ขาดความชัดเจน ทำาให้เกิดความสับสนในการสำารวจข้อมูลการถือครองของราษฎร

เงื่อนไขความสําเร็จ

1. ให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนถาวรสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. แก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องรู้ขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการครอบครองที่ดินของราษฎร 

ที่แน่นอนชัดเจน

3. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

4. ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรรวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำากิน 

อย่างเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเห็นชอบให้ดำาเนินการตามกรอบแนวทางที่ปรับปรุงต่อจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เฉพาะการดำาเนินการในเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ดำาเนินการ ดังนี้

 1) กำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งการครอบครองที่ดินภายใน 6 เดือน นับแต ่

มีมติคณะรัฐมนตรี หากพ้นกำาหนดให้ถือว่ามีเจตนาสละการครอบครอง

 2) ดำาเนนิการตรวจสอบพสิจูนก์ารครอบครองทีด่นิใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 ป ีโดยสำานกังบประมาณใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ

 3) พืน้ทีท่ีต่รวจสอบพสิจูนก์ารครอบครองทีด่นิแลว้ ใหจ้ดัการพืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษท์ีย่ัง่ยนืใหร้าษฎรสามารถเกบ็ใชป้ระโยชน์

จากพืชที่ปลูก โดยเข้าร่วมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2. ปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

รวมถึงกำาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินแล้ว สามารถอยู่อาศัย/ทำากินในพื้นที่ 

ตามที่ได้กำาหนด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากพืชหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกเพื่อการดำารงชีพ ตามวิถีปกติในหลักการอนุรักษ์แบบยั่งยืน



รายงานประจำ ปี 255944

4. งานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา (CITES)

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) เป็นอนุสัญญาที่ได้รับการนำามาใช้ในการควบคุมการค้าสัตว์ป่า 

และพืชป่าระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ป่าและพืชป่าสูญพันธุ์ ปัจจุบันอนุสัญญา CITES มีสมาชิกทั้งหมด 

179 ประเทศ (ตุลาคม 2556) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าจะไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้น กระบวนการดำาเนินงาน 

ของอนุสัญญา CITES จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นส่วนสำาคัญในการชะลอการสูญพันธุ์ อันเป็นผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตลอดจนซากและผลิตภัณฑ์ 

จึงเป็นกลไกที่สำาคัญยิ่งต่อเป้าหมายหลักของอนุสัญญา CITES คือการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

หน้าที่ของประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จะต้อง 

ดำาเนินการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดอนุสัญญา CITES ซึ่งมีหลักการตามบทบัญญัติของอนุสัญญา CITES ทั้งสิ้น 25 มาตรา ตลอดจน 

มติองค์ประชุมและข้อตัดสินใจต่างๆ อันเป็นผลจากที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ซึ่งประเด็นที่สำาคัญ ได้แก่ (1) สมาชิกต้องมีมาตรการ 

ในการบังคับใช้อนุสัญญา CITES มิให้มีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของอนุสัญญา โดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้า 

ผู้ครอบครอง ริบของกลาง และส่งของกลางกลับแหล่งกำาเนิด (2) ต้องตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าหรือพืชป่าระหว่างประเทศ เพื่อควบคุม 

และตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า และการขนส่งที่ปลอดภัยตามระเบียบอนุสัญญา CITES (3) ต้องส่งรายงานประจำาปี 

(Annual Report) เกี่ยวกับสถิติการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าของแต่ละประเทศ และรายงานประจำาสองปี (Biennial Report) ซึ่งเกี่ยวข้อง 

กับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบังคับใช้อนุสัญญาให้กับสำานักเลขาธิการ CITES และ (4) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

(Management Authority : MA) และเจา้หนา้ทีฝ่า่ยวทิยาการ (Scientific Authority : SA) เพือ่ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามอนสุญัญา CITES

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES จึงจำาเป็นต้องดำาเนินงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา (CITES) ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุวัตอนุสัญญา CITES ของประเทศไทย เป็นการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศซึ่งมีมูลค่า 

นับหมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการดำาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม 

และร่วมดำาเนินงานภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนอีกด้วย

ผลการดําเนินงาน

1. ห้ามไม่ให้มีการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศบางชนิดอย่างเด็ดขาด เช่น โลมาอิรวดี ฉลามขาว นกกระตั้วหงอนเหลือง 

สิงโตแอฟริกา และการควบคุมการค้าปลานกแก้วหัวโหนก รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องการควบคุมตลาดค้างาช้างภายในประเทศ 

และการอนุรักษ์กวางไซกา)

2. ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 จำานวน 53 ด่าน รวม 34 จังหวัด

3. เปิดทำาการด่านตรวจสัตว์ป่าจนถึง พ.ศ. 2559 จำานวน 38 ด่าน รวม 25 จังหวัด และมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

 3.1 ควบคุมและตรวจสอบการนำาเข้า ส่งออก หรือนำาผ่าน หรือนำาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า 

และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญา 

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)

 3.2 ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำาเข้า - ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่า

ระหว่างประเทศโดยผิดกฎหมาย

 3.3 ประชาสมัพนัธใ์หร้าษฎรมคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัภารกจิหลกัของกองคุม้ครองพนัธส์ตัวป์า่และพชืปา่ ตามอนสุญัญา 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ 

จะสูญพันธุ์ (CITES) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า รวมตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้

 3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งข่าวหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้า ลักลอบนำาเข้า - ส่งออก สัตว์ป่า 

และพืชป่าตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
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ปัญหา อุปสรรค

1. การได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

2. กฎหมายระเบียบที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณการเพิ่มขึ้นของบุคคล ยานพาหนะ และสินค้า เพื่อเป็น 

การอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีความประสงค์ จะขอนำาเข้า - ส่งออกสัตว์ป่าและตรวจการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความจำาเป็นและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน

3. การทำาข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ภาพตรวจยึดเต่าบกลายรัศมีด่านตรวจสัตว์ป่าสุวรรณภูมิ ภาพตรวจยึดเต่าดาวอินเดียและเต่าแฮมิลตัน
  ด่านตรวจสัตว์ป่าสุวรรณภูมิ

 ประชาสัมพันธ์การห้ามนําเข้า - ส่งออกสัตว์ป่า ตรวจการส่งออกตุ๊กแกไปประเทศจีน
 และซากของสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายบนจอ LCD  ผ่านทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
 ด่านตรวจสัตว์ป่าสุวรรณภูมิ ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

5. งานเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย 
ในภูมิภาคอาเซียน

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงานตามอนุสัญญา CITES รวมทั้งความร่วมมือเครือข่ายป้องกันและปราบปราม 

การค้าพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN)
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ผลการดําเนินงาน

1. การดําเนินงานภายใต้กรอบ Thailand-WEN

 1.1 ประชุมภายในประเทศ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

  1) ประชุมสัมมนาประชาคมอาเซียนกับการบังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส การบรรยายให้ความรู้

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนกับการบังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส

  2) ร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จัดประชุมเครือข่ายป้องกันและสกัดกั้นการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 

ตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยใหค้วามรูแ้กผู่น้ำาชมุชนเพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการเฝา้ระวงัการลกัลอบ 

ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนประเทศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

  3) ร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม จัดประชุมเครือข่ายผู้นำาชุมชนสำาหรับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า 

ตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้ความรู้แก่ผู้นำาชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนประเทศ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

  4) ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จัดการประชุมการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดน 

ระหว่างไทย – กัมพูชา เป็นการให้ความรู้แก่ผู้นำาชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 

ตามแนวชายแดนประเทศ – กัมพูชา บริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ

  5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยอนุสัญญา CITES และการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์ป่า เป็นการความรู้ 

เกี่ยวกับบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ การอนุญาตนำาเข้า 

ส่งออก และนำาผ่านสินค้าตามอนุสัญญาไซเตส

 1.2 ประชมุระหวา่งประเทศ รว่มประชมุระดบัพืน้ทีร่ะหวา่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (คำามว่น) – ไทย (นครพนม) 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ผิดกฎหมาย 

ตามชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระดับพื้นที่บริเวณแขวงคำาม่วนและจังหวัดนครพนม

2. การดําเนินงานภายใต้กรอบ ASEAN-WEN

 2.1 ประชุมระหว่างประเทศ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้

  1) การประชุมประจำาปีเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 11 

(The 11th Meeting of the ASEAN Wildlife Enforcement Network) ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2559 และการประชุม

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสัญญา CITES ของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 12th Meeting of the ASEAN Experts Group

on Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 

2559 ณ ประเทศกัมพูชา

  2) รว่มประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุส อาเซยีนดา้นอาชญากรรมขา้มชาต ิครัง้ที ่16 (16th ASEAN Senior Officials Meeting

on Transnational Crime: 16th SOMTC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ปัญหา อุปสรรค 

เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. จัดหาบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

2. เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 47

 ประชุมสัมมนาประชาคมอาเซียน ประชุมเครือข่ายผู้นําชุมชนการบังคับใช้กฎหมาย
 กับการบังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว
  จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1

 ประชุมการต่อต้านการลักลอบค้า ประชุมระดับพื้นที่ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
 สัตว์ป่าตามแนวชายแดนระหว่างไทย - กัมพูชา ประชาชนลาว (คําม่วน) – ไทย (นครพนม) ครั้งที่ 2

6. การควบคุมการค้างาช้าง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข 

โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานเพื่อดำาเนินการให้เป็นไป

ตามแผนปฏบิตักิารดงักลา่ว และใหป้รบัปรงุแกไ้ขแผนปฏบิตักิารฯ ในสว่นทีม่ใิชส่าระสำาคญั โดยแผนปฏบิตักิารงาชา้งฯ ประกอบไปดว้ย 

หมวดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) การออกระเบียบและกฎหมาย 2) การจัดทำาระบบทะเบียนข้อมูล 3) การกำากับข้อมูล และบังคับใช้

กฎหมาย 4) การประชาสัมพันธ์ และ 5) การติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา 

CITES ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้ประเทศไทยจัดส่งแผนปฏิบัติการงาช้าง 

แห่งชาติ ฉบับแก้ไขส่งให้สำานักเลขาธิการพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดำาเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. การตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม (เช่น การกำาหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ภายใต้กฎหมาย

สัตว์ป่า) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการควบคุมการค้าภายในประเทศการครอบครองงาช้างอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำาหนดโทษ 

แก่ผู้กระทำาผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. การตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่กำาหนดให้มี 1) ระบบการจดทะเบียนงาช้างภายในประเทศ  2) ระบบที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตผู้ค้างาช้าง (รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและบทกำาหนดโทษแก่ผู้กระทำาความผิด) 

หากมีการดำาเนินการแล้ว ขอให้ประเทศไทยแจ้งผลการดำาเนินงาน ให้สำานักเลขาธิการทราบด้วย

3. การติดตามและควบคุมผู้ค้างาช้าง ข้อมูลงาช้าง เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ในการปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย 

รวมถึงการกำาหนดตัวชี้วัดที่สามารถตรวจวัดได้
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นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ขอให้ประเทศไทยรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานข้างต้น ให้สำานักเลขาธิการพิจารณา 

ภายในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2558 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึง่เมือ่คณะกรรมการไดพ้จิารณาหารอืรว่มกบัสำานกัเลขาธกิารแลว้ 

หากคณะกรรมการฯ ไม่พึงพอใจต่อผลการดำาเนินการของประเทศไทย ในข้อ 1 ข้างต้นคณะกรรมการฯ จะดำาเนินการตามขั้นตอน 

ในมติที่ประชุม 14.3 วรรค 30 บังคับใช้กับประเทศไทยต่อไป (การระงับการค้า) ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นมูลค่ามหาศาล

ผลการดําเนินงาน

1. การจัดทําใบรับรองการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.3)

 ผู้แจ้งการครอบครองการค้างาช้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 11,845 ราย ส่วนภูมิภาค จำานวน 30,725 ราย 

ผู้ค้างาช้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 34 ราย ส่วนภูมิภาค จำานวน 102 ราย จัดทำาใบรับรองการครอบครองงาช้าง (งช.3) 

แล้วเสร็จ จำานวน 4,754 ราย ผู้แจ้งครอบครองงาช้างรับไปแล้ว จำานวน 1,344 ราย

2. การรับแจ้งการครอบครองงาช้าง

 ผู้ซื้องาช้างจากร้านค้างาช้างจดทะเบียน ซึ่งร้านค้าจะออกใบกำากับการค้างาช้าง (แบบ งช.13) จะต้องมาแจ้งครอบครอง 

งาช้าง ภายใน 30 วัน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้มาแจ้งครอบครองงาช้างโดยใช้ใบกำากับการค้างาช้างแล้ว จำานวน 104 ราย

3. การโอนการครอบครองงาช้าง

 ผู้ครอบครองงาช้าง ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะโอนการครอบครองงาช้าง จำานวน 16 ราย เป็นการโอน 

ครอบครองภายในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 8 ราย และการโอนครอบครองงาช้างออกจากกรุงเทพมหานคร ไปยังส่วนภูมิภาค 

จำานวน 8 ราย

4. การแจ้งค้างาช้าง

 ดำาเนินการรับแจ้งการครอบครองงาช้างและออกใบรับคำาขออนุญาตค้างาช้าง แบบ งช. 8 ให้แก่ร้านค้างาช้างที่เป็น 

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมจำานวน 213 ราย ร้านค้างาช้างที่แจ้งขอยกเลิกค้า จำานวน 60 ราย ร้านค้าที่อยู่ระหว่างแจ้ง 

ขอเลิกค้า จำานวน 4 ราย ร้านค้างาช้างที่อยู่ระหว่างการดำาเนินคดี จำานวน 4 ราย ร้านค้างาช้างที่มีเหตุอันควรสงสัย จำานวน 8 ราย 

และร้านค้างาช้างที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัย จำานวน 34 ราย

5. การจับกุมร้านค้างาช้าง

 จากการจับกุมร้านค้าที่ค้างาช้างผิดกฎหมาย พบว่ามีร้านค้างาช้าง จำานวน 4 ร้าน ที่มีผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม 

ของงาช้าง เป็นสารพันธุกรรมของช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นการกระทำาผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ได้ส่งดำาเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้ร้านค้า 

ยุติการค้างาช้าง โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการครอบครองงาช้าง

6. การแจ้งเหตุอันควรสงสัยจากการตรวจสอบร้านค้างาช้าง

 ดำาเนินการตรวจสอบร้านค้างาช้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เหตุอันควรสงสัย 

และการนำาเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ พ.ศ. 2558 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 1 ร้าน เนื่องจากมีข้อมูลผลการตรวจสอบ 

รหัสพันธุกรรม (DNA) ของสินค้างาช้างจากการสุ่มตัวอย่างขององค์กรเอกชนโดยการซื้อสินค้างาช้าง แล้วนำามาตรวจรหัสพันธุกรรม 

พบว่า เป็นงาช้างที่มาจากช้างแอฟริกา จึงได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยว่างาช้างที่นำามาค้านั้น มิใช่งาช้างที่มาจากช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ 

ให้เจ้าของร้านค้างาช้างทราบ แล้วสุ่มตัวอย่างงาช้างบางส่วน มาดำาเนินการตรวจรหัสพันธุกรรมผลปรากฏว่า เป็นงาช้างที่มาจากช้าง

แอฟรกิา จงึไดท้ำาบนัทกึจบักมุสง่พนกังานสอบสวนดำาเนนิคดทีีก่องบงัคบัการปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และแจ้งให้ร้านค้ายุติการค้างาช้าง โดยเปลี่ยน

วัตถุประสงค์เป็นการครอบครองงาช้าง

ปัญหา อุปสรรค

1. การจัดทำาใบรับรองการครอบครองงาช้าง มีความจำาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทั้งหมด เริ่มจากชื่อผู้ครอบครอง

ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลงาช้าง ตัวสะกด ตัวเลข หน่วยวัด ตัวเลข นำ้าหนัก ของงาช้างทุกชิ้น ต้องใช้เวลามาก หากจะให้ได้จำานวนมาก

ต้องเพิ่มจำานวนบุคลากร และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ประมวลผล
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2. ผู้ครอบครองที่มีภูมิลำาเนาในกรุงเทพ มีจำานวนงาช้างเป็นจำานวนมากทำาให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียด

3. เอกสารการแจ้งครอบครองงาช้าง ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีสำาเนาทะเบียนบ้าน ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการจัดทำาใบรับรอง 

การครอบครองงาช้างต้องติดตามผู้แจ้งครอบครองนำา/ส่งเอกสารให้ครบถ้วน จึงจะดำาเนินการต่อไปได้

การตรวจร้านค้างาช้าง

7. การเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายรัฐบาล ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน กำาหนดให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยเริม่จากการพฒันาดา้นการคา้ชายแดนและโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่บรเิวณประตกูารคา้หลกัของประเทศ เพือ่รองรบัการเชือ่มโยง

กระบวนการผลติและการลงทนุขา้มแดน พฒันาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหค้วามสำาคญักบัดา่นชายแดน

ที่สำาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด 

ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่

ผลการดําเนินงาน

1. ควบคุมและตรวจสอบการนำาเข้า ส่งออก หรือนำาผ่าน หรือนำาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ ์

ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)

2. ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำาเข้า - ส่งออก สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่าระหว่าง

ประเทศโดยผิดกฎหมาย
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลักของกองคุ้มครองพันธ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า รวมตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้

4. ให้ราษฎรมีส่วนร่วม ในการแจ้งข่าวหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้า ลักลอบนำาเข้า – ส่งออก สัตว์ป่าและพืชป่า 

ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ปัญหา อุปสรรค

1. งบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

2. ยานพาหนะไม่เพียงพอและมีสภาพเก่ามาก ประกอบกับพื้นที่ปฏิบัติงานบางช่วงเป็นแนว ภูเขาสูงชัน ทำาให้ไม่ปลอดภัย

ในการออกปฏิบัติงาน

3. ไม่มีอาวุธไว้ใช้ในการออกปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

4. อาคารสำานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบางหน่วยงานค่อนข้างแคบ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

เช่น ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งต้องใช้อาคารสำานักงานร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ทำาให้ขาดความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติงาน

5. ขาดความร่วมมือจากผู้นำาหมู่บ้าน บางพื้นที่ในเขตรับผิดชอบในการแจ้งข่าวและร่วมจับกุมตัวผู้กระทำาผิด

6. ดา้นศาสนาวฒันธรรม เนือ่งจากสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ประกอบไปดว้ยชนกลุม่นอ้ยหลายเผา่พนัธุ ์หลายเชือ้ชาติ 

หลายศาสนา อาทิ เผ่ากระเหรี่ยง แขก อิสลาม ไทยใหญ่ ซิก จีน ฮินดู ทำาให้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อความหมาย 

ไม่ค่อยตรงกัน 

7. ด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้น ยังมีการปกครองของชนกลุ่มน้อยอยู่ จึงทำาให้

มีช่องทางข้ามแนวชายแดนได้ทุกทิศทางและช่วงฤดูแล้งแม่นำ้าเมย (ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทย – เมียนมาร์) มีนำ้าไหลน้อยสามารถ 

เดินข้ามได้ จึงทำาให้มีการเล็ดลอดข้ามแนวชายแดนอยู่บ่อยๆ

9. ด้านความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการยังขาดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบตามแนวชายแดน 

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่

10.  สัตว์ป่าของกลางต้องส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงที่อยู่ห่างไกล บางหน่วยงานอยู่ห่างจากด่านเป็นระยะทาง

300 – 500 กิโลเมตร เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของสัตว์ป่า

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามความต้องการและสภาพความเป็นจริง ตลอดจนการขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณในการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนและอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครุภัณฑ์ที่จำาเป็น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

กลอ้งสอ่งทางไกล วทิยสุือ่สาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะยานพาหนะทีม่สีภาพเกา่ ไมคุ่ม้คา่กบัการซอ่มแซม รวมทัง้เพิม่งบประมาณ

ในการจ้างสายข่าว

2. ประสานความร่วมมือกับผู้นำาหมู่บ้านในการวางแผน การตรวจปราบปรามร่วมกัน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน 

ในพื้นที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ควรเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับ 

แนวชายแดน รวมทั้งฝึกอบรมด้านการใช้อาวุธปืน การตรวจปราบปราม การจำาแนกชนิดสัตว์ป่าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ควรมีการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงหรือสถานที่อภิบาลสัตว์ป่าควบคู่กันไป 

5. จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำาผิดในพื้นที่ ชุดสายตรวจปราบปรามประจำากองไว้ให้การสนับสนุน 

เมื่อด่านฯ ร้องขอ

6. สร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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การจับกุมดําเนินคด ี
ลักลอบขนตัวลิ่น
ด่านตรวจสัตว์ป่า

ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 

ตรวจสัมภาระผู้ที่เดินทาง
เข้าออกประเทศโดยรถบัส

ออกตรวจปราบปราบ
การลักลอบการค้าสัตว์ป่า

ระหว่างประเทศ
 

ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา 
จังหวัดสงขลา

ด่านตรวจสัตว์ป่า
อรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว

8. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

หลักการและเหตุผล

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เร่งดำาเนินการพิจารณากำาหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำาเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จ 

โดยเร็ว รวมทั้ง พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน 1 : 4000 และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

มีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนด 

นโยบาย อำานวยการ และกำากับดูแลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 แบบดิจิทัล 

และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในแนวทางเดียวกัน กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับปรุง 

แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำาคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในการดำาเนินการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อำานวยการ 

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้นำามาตรการตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นมาตรการหรือแนวทาง

ในการดำาเนินการด้วย

การตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือโคร่ง)
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก
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วัตถุประสงค์

วตัถปุระสงคข์องการปรบัปรงุแนวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ มาตราสว่น 1 : 4000 เพือ่ใหไ้ดเ้สน้แสดงแนวเขตทีด่นิของรฐั 

หรือ ที่เรียกว่า เส้น One Map ซึ่งแสดงอาณาเขตที่ดินของรัฐครอบคลุมที่ดินของทุกหน่วยงานรัฐบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 

ทั้งนี้ เส้น One Map จะเกิดจากการปรับปรุงแนวเขตที่ประกาศตามกฎหมายแนวเขตจริงและแผนที่ภาพภ่ายทางอากาศตามห้วงเวลา 

รวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่จากการสำารวจในภาคสนามเพิ่มเติมตามความจำาเป็น เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแนวเขต

ทั้งหมดจะต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง

การดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

การดำาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) มีลำาดับการดำาเนินการ 

สรุปได้ดังนี้

 3.1 กำาหนดหลักการและจัดทำาหลักเกณฑ์ 13 หลักเกณฑ์สำาหรับใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ 13 หลักเกณฑ์สำาหรับใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯสำาหรับใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ 

เสนอคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โดยหลักเกณฑ์ 13 ข้อ คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

 3.2 จัดทำาเอกสารการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) แจกจ่าย 

ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันเปิดตัวโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ เมื่อวันที่ 

21 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 3.3 รวบรวมข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำาเป็นฐานข้อมูล แนวเขตที่ดินของรัฐบันทึก 

ลงใน External Hard disk ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 

ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 3.4 จัดทำาเอกสารคู่มือเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับภาคและจังหวัด 

 3.5 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัด และภาค 1 – 4 ได้จัดประชุม 

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามหลักการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ กำาหนด โดยได้ดำาเนินการแล้วเสร็จทั้ง 77 จังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

 3.6 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ระดับภาค 1 – 4 ได้ประสานการปฏิบัติงาน จัดประชุมหารือ

การปฏิบัติงานกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เร่งรัด กำากับดูแล การปฏิบัติงานเพื่อให้การดำาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

ระดับจังหวัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด และบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐให้เชื่อมต่อระหว่างหลายจังหวัด โดยได้ดำาเนินการแล้ว

เสร็จทั้ง 4 ภาคภายในเดือนมิถุนายน 2559

 3.7 คณะอนกุรรมการเทคนคิฯ ลงพืน้ทีต่ดิตาม กำากบั ดแูล การดำาเนนิการของอนกุรรมการฯ ระดบัจงัหวดั รวม 16 จงัหวดั 

ได้แก่ จังหวัดสระบุรี กระบี่ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี เชียงราย 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม  2559

 3.8 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการฯ  จดัประชมุตดิตามและกำากบัการ

ดำาเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ในระดับจังหวัด ระดับภาค โดยจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

 3.9 คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย อำานวยการ 

และกำากับดูแลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีการดำาเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐตามที่คณะกรรมการฯ กำาหนด โดยจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

 3.10 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 

1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินการปรับปรุงณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินการปรับปรุง 

แผนที่แนวเขต รับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการและเพื่อให้คณะทำางานตรวจทานข้อมูลฯ 

กรมแผนที่ทหารดำาเนินการตรวจทานข้อมูลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามหลักการ 

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ กำาหนด
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 3.11 คณะทำางานตรวจสอบข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร ทำาการตรวจทานข้อมูลให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับผู้แทน 

คณะอนุกรรมการฯ ระดับ ภาค 1 – 4 และผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ร่วมกันดำาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 

ของรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ กำ าหนด โดยมี 

คณะอนกุรรมการเทคนคิฯ ใหค้ำาปรกึษา และดำาเนนิการในรปูแบบการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุการปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิ 

ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ด้านเทคนิค โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ณ กรมส่งเสริม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 และช่วงที่ 2 ณ โรงแรม 

กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 3.12 คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ด้านเทคนิค เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2559 เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

สามารถจัดทำาสรุปผล การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ โดยใช้ 

เจ้าหน้าที่ชุดเดิมในการปฏิบัติงาน ประมาณ 80 คน

สรุปผลการดําเนินงาน ก่อนและหลังการปรับปรุง

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐมาตราส่วน 1 : 4000 ภาพรวมประเทศ จำานวน 77 จังหวัด

 พื้นที่ที่ดินของรัฐก่อนทำาการปรับปรุงฯ 458,495,835.35 ไร่ 

 พื้นที่ที่ดินของรัฐหลังทำาการปรับปรุงฯ 207,160,721.30 ไร่

 
ลําดับที ่ หน่วยงาน ประเภทที่ดิน

 พื้นที่ก่อนทําการ พื้นที่หลังทําการ

    ปรับปรุงฯ (ไร่) ปรับปรุงฯ (ไร่)

 1 กรมธนารักษ์  (TD) ที่ราชพัสดุ 8,724,869.06 9,091,033.13

 2 กรมที่ดิน  (DOL) ที่สาธารณประโยชน์ (น.ส.ล.) 3,533,740.65 3,875,004.74

 3 กรมอุทยานแห่งชาติ  1. เขตอุทยานแห่งชาติ 40,208,661.85 39,032,026.99

  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 23,124,973.14 22,487,055.27

  (NP) 3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3,572,77.33 4,285,821.944

   4. เพิ่มเติมใหม่ 0.00 442,799.21

 4 กรมทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลนตามมติ ครม. 2,729,945.90 2,234,748.78

  และชายฝั่ง  (NS) 

 5 กรมป่าไม้ (FD) ป่าสงวนแห่งชาติ 146,376,694.90 62,801,607.06

 6 กรมพัฒนาที่ดิน (LDD) ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. 163,900,575.46 5,446,145.77

 7 สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 55,216,662.75 49,704,651.80

  เพื่อเกษตรกรรม (LR)

 8 กรมพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเอง 6,455,217.96 4,675,895.20

  และสวัสดิการ (SD)

 9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (CP) นิคมสหกรณ์ 4,652,216.36 3,083,931.41

 รวม 458,495,835.35 207,160,721.30



รายงานประจำ ปี 255954

รายละเอียดข้อมูลการทับซ้อนของที่ดินของรัฐก่อนทําการปรับปรุงฯ

1. พื้นที่ที่ไม่มีการทับซ้อนกันในหน่วยงาน  = 53,139,615.49 ไร่  

2. พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน 2 หน่วยงาน = 82,205,406.86 ไร่

3. พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน 3 หน่วยงาน = 75,387,188.84 ไร่

4. พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน 4 หน่วยงาน = 1,799,706.79 ไร่

5. พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน 5 หน่วยงาน = 49,260.97 ไร่

6. พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน 6 หน่วยงาน = 8,810.77 ไร่  

หมายเหตุ : กรมแผนที่ทหาร ได้จัดส่งร่างแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

ความถูกต้องชัดเจนเพื่อดำาเนินการจัดทำาแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องต่อไป
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9. โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดการแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมลำ้า โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543) 

เพื่อนำาที่ดินป่าชายเลนท้องที่อำาเภอเมือง อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่ ไปจัดสรรให้กับชุมชน 

ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สำาหรับเป้าหมายการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2559 คือ 

การจัดหาที่ดินเพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) พิจารณามอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ยื่นขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ เพื่อนำาไปจัดที่ดินให้กับชุมชนและกันพื้นที่ที่จะฟื้นฟูป่าชายเลน 

เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

 

ผลการดําเนินงาน

1. เสนอเรือ่งขอยกเวน้มตคิณะรฐัมนตร ีเพือ่นำาทีด่นิปา่ชายเลนจงัหวดันครศรธีรรมราช ไปจดัสรรใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล 

โดยแบง่เปน็พืน้ทีท่ีจ่ะนำาไปจดัทีด่นิใหก้บัชมุชน เนือ้ที ่11,000 ไร ่และกนัพืน้ทีท่ีจ่ะฟืน้ฟปูา่ชายเลน เพือ่รกัษาความสมดลุของระบบนเิวศ 

เนื้อที่ 16,000 ไร่

2. ส่งมอบข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ดังนี้

- แผนที่แสดงข้อมูลและขอบเขตพื้นที่ จำานวน 27,000 ไร่

- ขอ้มลูพกิดัขอบเขตแปลงทีด่นิและรายชือ่ราษฎรผูค้รอบครองพืน้ทีท่ีม่คีวามประสงคเ์ขา้รว่มโครงการจากการสำารวจ

เบื้องต้น

- รา่งหลกัเกณฑก์ารจดัทีด่นิทำากนิใหช้มุชนในพืน้ทีป่า่ชายเลน ตามแนวทางการดำาเนนิงานของกรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

3. ผลการจัดที่ดิน

- รว่มกบัคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนและองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำาเภอ 7 ตำาบล

- ร่วมกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง 

ดำาเนินการสำารวจ รังวัดและจัดทำาแผนที่การจำาแนกเขตพื้นที่ป่าชายเลน

- คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ประชุมพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและมีมติมอบผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- ยกร่างระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติเพื่อให้ 

มีกฎหมายลำาดับรอง เพื่อรองรับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำาเนินการจัดที่ดินทำากินให้แก่ราษฎร 

ตามนโยบายรฐับาลในพืน้ทีป่า่ชายเลน ทัง้นี ้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน)์ 

ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้มีระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 

หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำาเภอเมือง 

และอำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

- ออกหนังสืออนุญาตให้ เข้าทำาประโยชน์  

หรืออยู่อาศัย จำานวน 4 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 3,964 ไร่ 

(อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากนำ้า อำาเภอเมือง เนื้อที่ 

1,527-1-29 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตก 

อำาเภอปากพนังเนื้อที่ 583-3-40 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ 

ปากพยา - ปากนคร อำาเภอเมือง เนื้อที่ 1,853 ไร่)
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ปัญหา อุปสรรค

หน่วยปฏิบัติงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย 

ดำาเนินงานตามโครงการฯ ไม่มีอัตรากำาลังช่างสำารวจรังวัด ทำาให้ต้องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นในระยะแรกๆ 

และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมต้องใช้เวลาตามขั้นตอนปฏิบัติของทางราชการ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านการอ่านแปลตีความ 

แผนที่มีจำานวนจำากัดไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและลักษณะ/ความสำาคัญของงานซึ่งต้องการความรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขความสําเร็จ

จำาเป็นต้องมีนโยบาย ข้อสั่งการแนวทางสำาหรับเป็นเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในทิศทางเดียวกัน 

ตลอดจนระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีระบบงบประมาณ (งบกลาง) สนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินให้ชุมชนของส่วนราชการต่างๆ 

ให้เพียงพอเหมาะสม

2. ควรมีช่องทางการเพิ่มอัตรากำาลังที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสาขาที่จำาเป็นและขาดแคลน



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57

10. การทวงคืนผืนป่า

1. โครงการป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ

รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิทำากนิ โดยมเีปา้หมายพทิกัษร์กัษาพืน้ทีป่า่ทีส่มบรูณใ์หไ้ดพ้ืน้ที่

ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 36 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 6 ปี

ผลการดําเนินงาน

ดำาเนินการในพื้นที่ เป้าหมาย A01 - A03 มีการครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนจำานวนมาก โดยคัดเลือกเป้าหมาย 

จำานวน 13 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนวิกฤติ พื้นที่ป่าชายเลน 1.42 ล้านไร ่ประกอบด้วย จังหวัดระยอง

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา 

จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล สามารถยึดคืนพื้นที่และดำาเนินคดีแล้ว จำานวน 301 คดีพื้นที่ตรวจยึด 

จับกุม 17,406.5 ไร่ จำานวนผู้ต้องหา 102 ราย ทั้งนี้ตรวจพบพื้นที่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่า จำานวน 557 แปลง มีการออกคำาสั่ง มีการออกคำาสั่ง 

ให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินออกจากพื้นที่ รวมทั้งการปักป้ายประกาศแสดงการเข้าครอบครองพื้นที่ 

ผลการดำาเนินการรื้อถอนเนื้อที่ 2,921.35 ไร่

ปัญหา อุปสรรค

1. งบประมาณที่ใช้ในการดำาเนินการไม่เพียงพอ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณทุกพื้นที่ที่ได้มีการจับกุมผู้กระทำาผิด

2. พื้นที่รื้อถอนบางประเภท เช่น นากุ้ง สวนปาล์ม เป็นต้น จำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมต่อการฟื้นฟู

3. ผูค้รอบครองพืน้ทีอ่า้งสทิธกิารครอบครองตามกฎหมายจงึตอ้งมกีารตรวจสอบกรรมสทิธิก์ารครอบครองพืน้ทีซ่ึง่ตอ้งใชร้ะยะ

เวลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลและอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น

เงื่อนไขความสําเร็จ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีระบบงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกทุกแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายพื้นที่ยึดคืนและงบประมาณ

สนับสนุนการดำาเนินงานกับพื้นที่ที่ทวงคืนได้ ทั้งในด้านการกำากับ ควบคุมดูแลพื้นที่ การปรับสภาพและพลิกฟื้นระบบนิเวศของพื้นที ่

ที่มีการเปลี่ยนสภาพ

2. ควรมีการดูแลโดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป

3. ควรมีการปรับพื้นที่ก่อนทำาการปลูกฟื้นฟู เนื่องจากพื้นที่แต่ละประเภทไม่สามารถทำาการฟื้นฟูได้ทันที

4. ควรมีการศึกษาอัตราการรอดตายและความเหมาะสมในการฟื้นฟูหลังการดำาเนินการตามมาตรา 25

11. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ 

สามารถเอือ้ประโยชนใ์หร้าษฎรไดอ้ยา่งยัง่ยนื รวมทัง้สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ สรา้งจติสำานกึใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของทรพัยากรปา่ชายเลน 

ร่วมกันบำารุงรักษาให้คงอยู่ตลอดไป



รายงานประจำ ปี 255958

ผลการดําเนินงาน ดำาเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมทั้งหมด 4,729.72 ไร่ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

1. กิจกรรมปลูกป่าในวันสำาคัญหรือประชาอาสา ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำานวน 457 ไร่

2. ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำาโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัเนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ 70 ป ี9 มถินุายน 2559 และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 โดยปลกูพืน้ฟปูา่ชายเลน จำานวน 537.94 ไร่

ในท้องที่บ้านอิเทพ หมู่ที่ 3 ตำาบลบางชัน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

3. จัดทำาโครงการปลูกป่าชายเลนใน CSR โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จำานวน 3,085 ไร่

4. ร่วมกับกองทัพบก จัดทำาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ โดยดำาเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำาเนินการปลูกป่าชายเลน 

พื้นที่ 707.74 ไร่

5. ฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้มีการรื้อถอนแล้ว จำานวน 1,000 ไร่

ผลผลิต

 ลําดับ กิจกรรม/โครงการ แผน/เป้าหมาย (ไร่) ผลการดําเนินงาน (ไร่)

 1 ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า

  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 717.45 ไร่/840,000 กล้า 586.50 ไร่/465,455 กล้า

 2 ปลูกป่าโครงการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 707 ไร่ -

  ร่วมกับ สนช. (จันทบุรี)

 3 ปลูกป่าโครงการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 707 ไร่ 265.41 ไร่

  (23 จังหวัดเพิ่มเติม)

 4 ปลูกป่าในพื้นที่รื้อถอน  1,000 ไร่ 755.79 ไร่

 5 โครงการปลูกป่าชายเลนลักษณะ CSR  3,000 ไร่ 2,600 ไร่

  ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภาคเอกชน ภาคประชาชน

 6 ปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสำาคัญหรือ - 438.02 ไร่

  โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับหน่วยงานอื่น

  ในลักษณะประชาอาสา

 7 ปลูกป่าชายเลนโครงการ ทช. ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ 84 ไร่ 84 ไร่

  พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รวม - 4,729.72 ไร่

ผลลัพธ์ที่

1. การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการน้อมนำาพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปๆ

2. การปลูกป่าชายเลนในลักษณะประชาอาสา ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตสำานึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 

ป่าชายเลน

3. ได้พื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าวัยอ่อน และลดภาวะโลกร้อน
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ปัญหา อุปสรรค 

1. พื้นที่ที่ดำาเนินการในบางพื้นที่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ทำาให้เกิดความล่าช้าในการเข้าดำาเนินการ

2. การเพาะชำากล้าไม้บางพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจำานวนพื้นที่ดำาเนินการ และระยะเวลาในการดำาเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน

เงื่อนไขความสําเร็จ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน พบว่ามีหน่วยงานจำานวนมาก 

ที่มีความประสงค์จะร่วมปลูกป่าชายเลน เมื่อดำาเนินการปลูกแล้วต้องบำารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการรวบรวม ตรวจสอบความต้องการกล้าไม้ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการดำาเนินการตามกิจกรรม 

เพาะชำากล้าไม้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ จำานวน และระยะเวลาที่เหมาะสม

2. การไดร้บังบประมาณอยา่งตอ่เนือ่งในการบำารงุรกัษาแปลงปลกูปา่ รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลความสำาเรจ็ของโครงการ
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12. การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งครอบคลุม 24 จังหวัด 

ชายฝั่งทะเล 117 อำาเภอ 549 ตำาบล เนื้อที่ประมาณ 17.24 ล้านไร่ และพื้นที่ทางทะเลตั้งแต่แนวชายฝั่งจนถึงเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ 

เนื้อที่ประมาณ 202 ล้านไร่ โดยที่พื้นที่ชายฝั่งและทะเลมีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงมีกิจกรรม 

การใช้ประโยชน์หลากหลาย รวมทั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำานวนถึง 77 ฉบับ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ 

29 หน่วยงานสำาหรับการคุ้มครอง ป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ได้รับมอบอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ.2558 (2) พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 (3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

และ (4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมีผลการดำาเนินการดังนี ้

- จัดชุดตรวจตรา ลาดตระเวน เฝ้าระวังเรือประมงคราดหอยลาย เรือประมงอวนลากเดี่ยวคานถ่าง แผ่นตะเฆ่

และลากคู่ที่เข้ามาทำาการประมงในพื้นที่

- ออกปฏิบัติงานคุ้มครองเฝ้าระวังการบุกรุกทำาลายทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศในบริเวณปะการังเทียม 

จากผู้ลักลอบทำาการประมงผิดกฎหมายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ตรวจเอกสารผู้ประกอบการเรือยนต์ อวนลากคู่ อวนลากแขก 

และเรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง แผ่นตะเฆ่ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 24/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำาผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงการห้ามทำาการประมงในเขตหวงห้าม 5,400 เมตร 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดห้ามใช้เครื่องมือทำาการประมงบางชนิดทำาการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ 

และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์นำ้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

ทำาการสอบถามเพื่อหาข้อมูล ข่าวของผู้กระทำาผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประมงที่ถูกต้อง ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์นักท่องเที่ยว 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ให้หลีกเลี่ยงการทิ้งสมอบนแนวปะการัง

- ตรวจสอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นพื้นที่ที่มีความสำาคัญ และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทำาลายทรัพยากรทางทะเล 

ตรวจสอบทุ่นผูกเรือ ซ่อมแซมในส่วนที่ชำารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตลอดจนให้คำาแนะนำา ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 

ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ให้แก่นักท่องเที่ยว

- เ จ้ าหน้ าที่ ออกปฏิบั ติ ง าน เฝ้ า ระวั ง  ตรวจตรา 

ลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวังการทำาลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ออกปฏิบัติงาน 15 ครั้ง

จับกุมผู้กระทำาผิดได้ จำานวน 16 คดี ผู้ต้องหารวม 27 คน ในพื้นที่ 

ภูเก็ต 4 คดี พังงา 12 คดี

ปัญหา อุปสรรค

1. ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ทำาให้เป็นอุปสรรคในการ

ออกปฏิบัติงานทางทะเล

2. ผู้กระทำาความผิดลักลอบทำาการประมงในเวลากลางคืน ทำาให้ยากแก่การตรวจสอบ

3. การตัดทุ่นแนวเขตไม่ให้ผู้อื่นทราบ 

ที่หมายหรือพิกัด ทำาให้เจ้าหน้าที่หาพิกัดได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

ขอรับการสนับสนุนเรือยาง เพื่อให้เกิด 

ความคล่องตัวในการปฏิบัติ งานในพื้นที่ทุก

ภูมิประเทศ
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13. โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน : งานดูแลเขตพิทักษ์รักษ์สัตว์นํ้า

เป็นการเข้าไปจัดการพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวนป่าชายเลนที่ได้พ้นการบำารุงรักษา 

โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากการอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง 

ในการจัดการพื้นที่ โดยการสำารวจสภาพป่า สภาพพันธุ์ไม้ สัตว์นำ้า และการใช้ประโยชน์ของชุมชน มีการทำาเครื่องหมายแนวเขต 

และปักป้ายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อรักษาพื้นที่ไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (รสทช.) ซึ่งเป็นราษฎรที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรมาแล้ว จำานวน 700 คน และกลุ่ม 

เครือข่ายใหม่ 600 คน รวม 1,300 คน

2. สํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 ระบบนิเวศหญ้าทะเล ระบบนิเวศปะการัง และระบบนิเวศ

ป่ าชายเลนเป็นแหล่ งที่ อยู่ อาศัยของสิ่ งมีชี วิ ต เป็นแนวป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค แหล่งประกอบ 

อาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติ ปัจจุบัน 

ทรัพยากรสัตว์นำ้าสภาพแวดล้อมตกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ 

พื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่ เป็นพื้นที่รองรับมลพิษที่มาจากหลายสาเหตุ 

ด้วยกัน เช่น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ 

ชายฝั่ง การปล่อยนำ้าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าชายฝั่ง ทำาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้ม 

ที่เสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยการอบรม 

เก็บตัวอย่างทรัพยากรในระบบนิเวศท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นรับรู้ และตระหนักในคุณค่าทรัพยากรทางทะเลผ่านการเรียนรู้ 

ดำาเนินการสำารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศสำาคัญในท้องถิ่นซึ่งมีปัจจัยสภาพแวดล้อม 

สำาคัญเฉพาะตัวและแตกต่างกัน รวมถึงจำาแนก วิเคราะห์ ชนิดเก็บรักษาตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล 

ในระบบนิเวศสำาคัญในท้องถิ่นทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวม 6 แห่ง จำานวนชนิดตัวอย่างที่ได้รับการจำาแนกเพิ่มอย่างถูกต้อง

ตามหลักอนุกรมวิธาน ไม่ตำ่ากว่า 200 ตัวอย่าง
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3. สํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน

 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนไม่มี  

ความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำากัดหลายประการ การสำารวจด้านความหลากหลายในป่าชายเลนมีความสำาคัญ 

ในการนำามาใช้เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

จะทำาให้ทราบคุณค่าและต้นทุนด้านทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการจัดการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสังคม 

ได้ตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของป่าชายเลน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการสำารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆ ได้ รวมทั้ง 

การสำารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลน ได้แก่ นก แมลง สัตว์หน้าดิน เห็ดรา สัตว์นำ้าในป่าชายเลน สรุปผล

การศึกษาดังนี้

 1. ความหลากหลายของแมลงที่พบมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ แมลงในอันดับ Diptera (แมลงวัน เหลือบ) แมลงในอันดับ 

Hymenoptera (มด ต่อ แตน) และแมลงในอันดับ Coleoptera (ด้วง)

 2. ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจำานวนทั้งหมด 15 อันดับ 51 วงศ์ 105 สกุล 150 ชนิด 

 3. ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจำาแนกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มเห็ดวุ้น (Jelly Fungi) กลุ่มเห็ดหิ้งหรือ

เห็ด Polypore กลุ่มเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดเป๋าฮื้อ (The Pleurotoid Fungi) และกลุ่มเห็ดถ้วย (Cup Fungi)

 4. ความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 101 ชนิด (species) อยู่ใน 42 วงศ์ 

(Family) ความหนาแนน่รวมเฉลีย่ 24.86 ตวัตอ่ตารางเมตร สตัวห์นา้ดนิทีพ่บสว่นใหญอ่ยูใ่นวงศ ์Grapsidae (กลุม่ของปแูสมและปจูาก)

 5. ความหลากหลายของสตัวน์ำา้เศรษฐกจิในปา่ชายเลนแบง่เปน็ 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ปลา (Fish) กลุม่กุง้และป ู(Crustacean) 

และกลุ่มหมึก (Cephalopoda)

4. ส่งเสริมให้ชุมชนขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์และนํากลับคืนสู่ธรรมชาติ

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝัง่โดยการสง่เสรมิเผยแพรค่วามรู ้ใหต้ระหนกัถงึทรพัยากรทีก่ำาลงัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการสง่เสรมิใหช้มุชนรว่มกนั

ขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากและนำากลับคืนสู่ธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน
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ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ชนิดพันธุ์กล้าไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ป่าหายาก นำากลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง

5. ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ ณ เกาะมันใน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

 เกาะมนัในเปน็แหลง่ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษพ์นัธุเ์ตา่ทะเล สตัวท์ะเลหายาก และความหลากหลายทางชวีภาพ

ของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศ เนื่องจากเต่าทะเลในประเทศไทยมีจำานวนลดลง ทั้งที่เกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติและจากการ 

กระทำาของมนุษย์ สิ่งสำาคัญ คือ การบุกรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งวางไข่ และทำาลายแหล่งอาหารของเต่าทะเล 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากเต่าทะเล จึงถูกห้ามอย่างเข้มงวดได้จัดให้เต่าทะเล 

เป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ดังนั้นการอนุบาลและเพาะขยายพันธุ ์

เต่าทะเลจึงเป็นอีกแนวทางในการอนุรักษ์คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าทะเล โดยดําเนินการ คัดเลือกอนุบาล

ลูกเต่ากระ อายุไม่เกิน 1 ปี จำานวน 30 ตัว เลี้ยงเพาะพ่อแม่พันธุ์เต่ากระ 7 ตัว สำาหรับจัดแสดงและเผยแพร่ให้ความรู้ รวมทั้งการสำารวจ

รวบรวมพันธุ์เต่ากระในธรรมชาติเพื่อนำามาเพาะขยายพันธุ์ (อยู่ระหว่างการเพาะฟักและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม)

ผลลัพธ์ที่ได้

1. อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของเต่ากระ จำานวนประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติเพิ่มขึ้น

2. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล 

และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

3. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์เต่าทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4. เกิดความร่วมมือในการทำางานระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. สง่เสรมิการบรหิารจดัการและใชป้ระโยชนจ์ากผลติผลรองของทรพัยากรโดยเครอืขา่ยอา่วบา้นดอน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

เมือ่ป ีพ.ศ. 2552 จากความรว่มมอืในการศกึษาการจดัการทรพัยากรปา่ชายเลนเพือ่เพิม่ปรมิาณปเูปีย้วใหก้ลบัมาอดุมสมบรูณอ์กีครัง้ สง่ผลให ้

สตัวน์ำา้และปเูปีย้วเพิม่มากขึน้ เกดิแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน มกีารบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พาะเลีย้ง การแปรรปู การตลาด เกดิรายได ้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม บนพื้นที่รอยต่อ 2 อำาเภอ (อำาเภอไชยาและอำาเภอท่าฉาง) ซึ่งเดิมได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่าชายเลน 

เพื่อเลี้ยงกุ้งและจับจองพื้นที่ในทะเลเพื่อเลี้ยงหอยแครง ส่งผลให้ปูเปี้ยวที่เคยชุกชุมมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ยังได้ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน 

ในพืน้ทีน่ากุง้ทิง้รา้ง จดัทำาเขตทะเลชมุชน บรหิารจดัการและอนรุกัษพ์ืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลชมุชน ตามนโยบายประชารฐัของรฐับาล การสง่เสรมิ 

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากผลิตผลรองตามหลักวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลิตผลรอง 

มีความยั่งยืนด้านผลผลิตเกิดดุลยภาพระหว่างการใช้ความเพิ่มพูน ความเสมอภาคและความทั่วถึงเป็นธรรมทั้งภายในชุมชนและสังคม
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ผลการดําเนินงาน

ดำาเนินการประเมินชุมชนเครือข่ายอ่าวบ้านดอนทั้งหมด 26 เครือข่าย โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา การพึ่งพิงทรัพยากรชายฝั่ง และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนกลุ่มเครือข่าย 

พร้อมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย ถึงแนวทางอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ผลผลิตรองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง 

ข้อเสนอแนะและความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆ

ผลลัพธ์ที่ได้

1. เครอืขา่ย 26 กลุม่ มแีนวทาง/แผนบรหิารจดัการการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนผ์ลผลติรองจากทรพัยากร ทางทะเลและชายฝัง่

2. เครอืขา่ยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั ในการสง่เสรมิการบรหิารจดัการการใชป้ระโยชนจ์ากผลติผลรองของทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

7. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในป่าชายเลน

 จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งรวมทั้งแบคทีเรีย รา แอคติโนไมซีต พบได้ทุกแห่งทุกระบบนิเวศ ปกติจุลินทรีย์ทำาหน้าที่ 

เป็นผู้ย่อยสลายเศษซากอินทรีย์สาร ใช้ธาตุอาหารในลำาดับสุดท้ายในห่วงโซ่อาหาร ก่อนจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

จากการศึกษาวิจัยทั้งด้านการแพทย์และจุลชีววิทยา จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลิน เอนไซม์ที่ใช้ 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ในระบบนิเวศชายฝั่ง จุลินทรีย์ พบได้ทั่วไปในป่าชายเลน หาดทราย หาดเลน ปากแม่นำ้า อ่าว 

เกาะแก่งต่างๆ ในทะเลและมหาสมุทร จุลินทรีย์เหล่านี้บางชนิดอาจมีศักยภาพในการผลิตสารตั้งต้นชนิดใหม่ๆ ที่นำาไปใช้งาน 

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ และจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำานวนมาก แต่เนื่องจากในอดีต 

ที่ผ่านมาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำากัด 

หลายประการ การสำารวจด้านความหลากหลายในป่าชายเลน จึงมีความสำาคัญในการนำามาใช้เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าชายเลนป่าชายฝั่ง ซึ่งจะทำาให้ทราบคุณค่าและต้นทุนด้านทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูล 

และแนวทาง ในการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการ 

สนับสนุนให้ประชาชนสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน

ผลการดําเนินงาน

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลจากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จากพื้นที่วิจัยที่ 4 ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบชนิดพันธุ์ราทะเล ดังนี้

1. ราทะเล 5 สายพันธุ์ ได้แก่ MCR 411, MCR 480, MCR 481, MCR 363 และ MCR 388 จัดจำาแนกอยู่ในอันดับ 

Lulworthiales โดย MCR 411, MCR 480, MCR 481 จัดจำาแนกได้เป็น L. grandispora ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างเอนไซม์ 

เซลลูเลส (cellulase) ส่วน MCR 363 และ MCR 388 จัดจำาแนกเป็นราสกุลใหม่

2. ราทะเลสายพันธุ์ MCR 398 จัดจำาแนกเป็น Saagaromycesabonnis
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3. รา Halojulellaavicenniae

4. รา Halomassarinathalassiae

5. รา Halosarpheiafibrosa

6. รา Leptosphaeria peruviana

ผลลัพธ์ที่ได้

1. ศึกษาคุณค่าของป่าชายเลนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านจุลินทรีย์การเพิ่มมูลค่าในการเป็นแหล่งของผู้ผลิตสารออกฤทธิ์  

ทางชี วภาพที่ ส ามารถนำ า ไปใช้ประ โยชน์ด้ าน เทคโนโลยี ชี วภาพ 

อย่างกว้างขวาง และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มี  

หน่วยงานใดดำาเนินการมาก่อน

2. เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

8. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเล

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากร

พืชและสัตว์ทะเล ฐานข้อมูลชุมชนที่สามารถสืบค้นได้ เพื่อสะดวกในการ

สังเคราะห์ข้อมูล หรือวางแผนการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ใน 3 ฐาน เช่น การจัดทำาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

ด้านการสำารวจ เก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรม

ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ จัดการอบรมการจัดทำาฐานข้อมูลดังกล่าว 

ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงจัดทำาฐานข้อมูล 

กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) นอกจากนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงกับ 

ฐานข้อมูลในระดับสากล ให้ได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ผลการดําเนินงาน

1. จัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลของโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ าริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. พัฒนางานฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัย

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ให้ได้มาตรฐาน 

มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลลัพธ์ที่ได้

พฒันาระบบพพิธิภณัฑ ์จดัทำาโปรแกรมสำาหรบัระบบศนูยข์อ้มลูทรพัยากรพชืและสตัวท์ะเลของศนูยว์จิยัและพฒันาทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง 5 แห่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ (สวพ.) 1 แห่ง

14. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้

รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำาลาย

ทรัพยากรป่าไม้ โดยได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ 9 การรักษา 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้

 1.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำาคัญในการแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดิน

ของรัฐโดยนำาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้ 

จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 1.2 แผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2557 กำาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากร 

ป่าไม้ ดังนี้ โดยให้ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี 2545 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบ 

สภาพความสมบรูณข์องปา่ ทัง้ปา่สงวนแหง่ชาต ิ(กรมปา่ไม)้ และปา่อนรุกัษ ์(กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื) แลว้นำาเอาภาพถา่ย 

ทางอากาศออร์โธสี ปี 2545 โครงการ DMC ของกรมแผนที่ทหารมาร่วมตรวจสอบหากพื้นที่บริเวณใดปรากฏในภาพถ่ายปี 2554 
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โล่งเตียนไปจาก ปี 2545 แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกใหม่อย่างแน่นอนให้ดำาเนินการตามกฎหมายได้ทันทีโดยให้ตรวจสอบ 

และดำาเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกป่าใหม่ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบใดๆ ผ่อนผันให้ทั้งสิ้นต้องดำาเนินการ

ตามกฎหมายทั้งหมด เพื่อนำาพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำาลายมาฟื้นฟูสภาพป่า บางแห่งอาจจัดทำาเป็นป่าชุมชน มอบให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษา 

และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

  1.2.1 ต้องไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  1.2.2 ดำาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่บุกรุกป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้อย่างเคร่งครัด

  1.2.3 จดัลำาดบัความเรง่ดว่นกบันายทนุหรอืผูบ้กุรกุรายใหญท่ีบ่กุรกุปา่ไมเ้ปน็ลำาดบัแรก แลว้ดำาเนนิการกบัรายอืน่ๆ 

ต่อไป

  1.2.4 การดำาเนินการใดๆ ต้องไม่กระทบต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ที่พิสูจน์แล้ว ควรได้รับสิทธิ์ 

ในที่ดินตามกฎหมาย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือการดำาเนินการของภาครัฐ และต้องเป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 

ที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน

ผลการดําเนินงาน

ดำาเนินการออกลาดตระเวนตรวจสภาพป่า เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การฝึกอบรม 

ให้ความรู้ยุทธวิธีดำาเนินการป้องกันและปราบปราม การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผิดซำ้าอีก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่า 

และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ ทำาให้เกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์หวงแหนสร้างจิตสำานึกของประชาชนทุกภาคส่วน 

ให้เห็นความสำาคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางในการดำาเนินงานทุกกิจกรรม 

ดำาเนินการลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าจากการถูกบุกรุก รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ในพื้นที ่

รับผิดชอบ 73.7 ล้านไร่ 

 การลาดตระเวนตรวจสภาพป่า

งาน “ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน” ณ พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่านํ้าว้าและป่าห้วยสาลี่ บ้านขึ่งใต้ ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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เปิดยุทธการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกผืนป่าน่าน ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ  และนําสื่อมวลชนลงพื้นที่ป่าห้วยต้าม
เพื่อดูพื้นที่ถูกบุกรุกใหม่โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

 การตรวจสอบยึดคืนพื้นที่ตามการแปลภาพถ่ายระยะไกล  การดําเนินการตามมาตรา 25

ชดุปฏบิตักิารพยคัฆไ์พร เรง่รดัการทาํคดจีากแผนการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ่พืน้ทีป่ลกูยางพารา
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ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้เข้าปฏิบัติการบูรณาการ บังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่นําที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในเขตป่าต้นนํ้าป่าสัก ท้องที่อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ดินในเขตป่าไม้ นํามาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

15. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันไฟป่า 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งลมพัดแรง 

ประกอบกับต้นไม้ใหญ่จำานวนมากผลัดใบ หญ้าแห้งตาย โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาจากมนุษย์ 

เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการทำาไร่เลื่อนลอย เมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำาให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว 

และยากตอ่การควบคมุ กรมปา่ไมม้ภีารกจิในการปอ้งกนัไฟปา่ ไดด้ำาเนนิการจดัทำาแนวกนัไฟระยะทาง 5,200 กโิลเมตร เพือ่การอนรุกัษ์

และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครอง ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 

สวนป่า แหล่งชุมชน เรือกสวน หรือพื้นที่ที่มีความสำาคัญอื่นๆ ในกรณีนี้จะต้องสามารถคาดการณ์ทิศทางที่ไฟจะลุกลามเข้ามา 

ได้อย่างแม่นยำา จากนั้นจึงทำาแนวกันไฟสะกัดในทิศทางนั้น ทั้งนี้แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพมากหากสามารถทำาแนวในทิศทาง 

ที่ให้แนวหัวไฟมาชนแนวกันไฟเป็นมุมเฉียง เนื่องจากตามแนวมุมเฉียงแนวกันไฟจะมีความกว้างมากขึ้น ทำาให้ไฟข้ามยากขึ้น 

แต่ถ้าแนวหัวไฟตั้งฉากกับแนวกันไฟจะมีโอกาสข้ามแนวได้ง่ายที่สุด เพราะในทิศทางนั้น แนวกันไฟจะมีความกว้างน้อยที่สุด 

เพื่อแบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็นส่วนๆ สะดวกในการควบคุมไฟ
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16. ดําเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้

รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำาคัญในการบูรณาการงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม 

มีประสิทธิภาพ ประหยัดและไม่ซำ้าซ้อน ซึ่งแผนบูรณาการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำากิน 

กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำาแผนบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย คือ การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม ้

ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 36 ของพื้นที่ประเทศภายใน 6 ปี กรมป่าไม้จึงได้มีมาตรการในการป้องกัน 

การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่าด้วยการลาดตระเวน การป้องกันการลักลอบขนไม้พะยูงและไม้มีค่าออกจากพื้นที่ป่าหรือการลักลอบ

ขนไม้พะยูงข้ามลำานำ้าโขงไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการดำาเนินมาตรการปราบปรามดังกล่าว มีการจับกุมดำาเนินคดีและมีไม้ของกลาง

อยู่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ ซี่งมีภาระในการดูแลเก็บรักษาระหว่างคดีเป็นจำานวนมาก การดำาเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลาง 

และหลักฐานในคดีป่าไม้เป็นภารกิจของกรมป่าไม้ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องดูแล 

รักษาไม้ของกลางให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเมื่อไม้ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานส่วนกลางติดตาม ตรวจสอบการดำาเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าและสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการดูแลไม้ของกลางอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเป็นการรักษาคุณภาพมูลค่าของไม้ให้คงไว้ 

ตลอดจนการออกตรวจปราบปรามการกระทำาความผิด ตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบการอายัดไม้สัก 64 ท่อน และรถบรรทุกพ่วงสองตอน จังหวัดตาก

 การตรวจดินเพื่อยึดและอายัดไม้แปรรูปผิดกฎหมาย การตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จํานวน 168 ท่อน  
 ในลักษณะอําพรางเป็นบ้านพักอาศัย ปริมาตร 7.43 ลูกบาศก์เมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประจํารักษ์ 
 จังหวัดแพร่ ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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ปฏิบัติงานตรวจสอบ บริษัทบางเลนค้าไม้ จํากัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้แปรรูปที่อยู่ในอาณาเขตโรงค้า
และได้ขนย้ายไม้ของกลางที่ตรวจยึดไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

17. โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  

ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2538 โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน 

พระราชดำาริในการจัดตั้งโครงการว่า “หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจว่า การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเอง 

ได้แล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าไม้ด้วยความเต็มใจ เมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอำานวยประโยชน์ 

กลับมาให้พวกเขาอย่างประมาณค่ามิได้ และเมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีกำาลังใจในการดูแลรักษาป่า 

มากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ ร่วมกันได้ โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” จากพระราชดำาริดังกล่าว 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมรับเป็นภารกิจที่สำาคัญยิ่งที่จะดำาเนินการสนองพระราชดำาริ ด้วยการประสานงาน 

กับกองทัพภาคและฝ่ายปกครอง ดำาเนินการฝึกอบรมสร้างจิตสำานึกให้กับราษฎร เพื่อเป็นมวลชนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้น 

ทุกพื้นที่ ซึ่งสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจ ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มแข็งตลอดมา 

การดำาเนินการด้านป้องกันรักษาป่า รวมทั้งได้มีการศึกษาวิเคราะห์และกำาหนดยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า 

การปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมาย รวมทั้งกำาหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการในการป้องกันรักษาป่าโดยได้นำากลยุทธ์การมีส่วนร่วม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า

  

ผลการดําเนินงาน 

1. จัดพิธีพระราชทานธงและเข็ม โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในพิธี 

พระราชทานธงและเข็มแก่หมู่บ้านและบุคคลที่มีผลการดำาเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการธง “พิทักษ์ป่า 

เพื่อรักษาชีวิต” โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์  จิณณวาโส

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารกรมปา่ไม ้และราษฎรอาสาสมคัร 

พิทักษ์ป่า ผู้แทนหมู่บ้าน จำานวน 133 หมู่บ้าน 

266 คน และผู้รับพระราชทานเข็มฯ จำานวน 40 คน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต



รายงานประจำ ปี 255972

2. ดำาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ป่า เพื่อสร้างวิทยากรให้กับสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ในพื้นที่ในการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  ระหว่างวันที ่

21 – 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 

จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ เข้ารับการอบรม จำานวน 100 คน 

จากสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

3. จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โดยมอบให ้

สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1 - 13 และสำานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ดำาเนินการจัดฝึกอบรม สำานัก 

ละ 1 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 23 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 

2,300 คน รวมทั้งมีการตรวจติดตาม และประสานการจัดตั้ง 

องค์กร รสทป. ภายหลังการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันรักษาป่า

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558  

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 87 คน

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จัดฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 12 – 15 มกราคม 2559 

ณ วัดหนองเรือ ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 105 คน

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 6 – 9 มกราคม 2559

ณ วัดศรีมงคล บ้านบุ่งกุ่ม ตําบลนาหอ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 114 คน
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4. จัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

ด้านการป้องกันรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการวางแผน 

ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการป้องกันรักษาป่าขององค์กรฯ การมีสมรรถภาพในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ดูแลพื้นที่ป่าการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม

สัมมนาฯ ทั้งหมด จำานวน 117 คน

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 -19 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ จํานวน 64 คน
เป็นเจ้าหน้าที่และสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ผ่านการฝึกอบรมของสํานักจัดการป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่2 (เชยีงราย) สาํนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่3 (ลาํปาง) และสาํนกัจดัการทรพัยากรปา้ไมท้ี ่1 สาขาแมฮ่อ่งสอน

5. จัดโครงการรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส 

ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 70 ป ีและเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 

โดยมอบให้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ดำาเนินการจัดกิจกรรมฯ 

ในพื้นที่

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดโครงการรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  
เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

6. ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม สำานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำาเนินการจัดฝึกอบรม

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน 100 คน ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559 

ณ ห้องประชุม อบต.บ้านทับ ตำาบลบ้านทับ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธาน และความห่วงใย 

ในพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ราษฎร 

ในพื้นที่ให้มีความเข้าใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะสร้างจิตสำานึกและอุดมการณ์ 

รว่มกนัในการปอ้งกนัรกัษาปา่ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัราษฎรในพืน้ทีใ่หเ้ปน็รปูธรรมและจดัตัง้องคก์ร รสทป. ในชมุชนทีอ่ยูใ่นและรอบพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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7. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้ร่วมกับกองทัพ
ภาคที่ 2 เป็นคณะทํางาน
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือหมู่บ้าน/
ชุมชนและบุคคลที่มีผลงานด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นฯ 
ตามโครงการธง 
“พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” 
ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ในหว้งวนัที ่23 – 27 สงิหาคม 2559 
และวันที่ 19 กันยายน 2559 พื้นที่
ที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา

18. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

เป็นโครงการที่ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ดำาเนินการเร่งรัดมาตรการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อน 

โดยเฉพาะการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แล้ว ยังช่วยในการดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C0
2
) ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน (O

2
) สู่บรรยากาศ ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน โดยการปลูกและบำารุงป่า

รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

พื้นที่ดำาเนินการ 33 จังหวัด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีราชาภิเษกสมรส 60 ปี ในปี พ.ศ. 2553 พระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในปี 

พ.ศ. 2554 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจัง 

2) เพื่อฟื้นฟูป่าต้นนำ้าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำาลายให้กลับคืนความสมบูรณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 

และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ และ 4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้จากการรับจ้างฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นการกระจาย 

รายได้โดยตรงแก่ราษฎรและเป็นการป้องกันการบุกรุกทำาลายป่า โดยได้ดำาเนินการบำารุงป่า จำานวน 41,600 ไร่ และจัดทำาแนวกันไฟ 

จำานวน 150 กิโลเมตร
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19. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 

1. วิธีการดําเนินการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

     

1. เตรียมข้อมูลเพื่อการสำารวจรังวัดซ่อมแซมแนวเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ

 1.1  ข้อมูลการรังวัดซ่อมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 1.2  แผนที่ท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

 1.3  สมุดจดรายการรังวัด (Field Book)

 1.4  แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 / แผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ    

2. ประชมุชีแ้จงราษฎร ทีต่ัง้ถิน่ฐานใกลก้บัแนวเขตปา่สงวน

แห่งชาติที่จะดำาเนินการและชี้แจงที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำาแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ

3. ทำาการสำารวจรังวัดพื้นที่

 ตรวจสอบค่าพิกัด
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่นและการรังวัด
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การประชุมชี้แจงราษฎรให้ทราบถึงวัตถุประสงค ์และเป้าหมาย
ในการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

2. ผลการดําเนินงาน   

 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย

มีเป้าหมายการปฏิบัติงานในท้องที่สำานักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ 15 สำานัก จำานวน 600 กิโลเมตร งบประมาณ จำานวน 

14,779,600 บาท สามารถดำาเนนิการได ้จำานวน 611 กโิลเมตร

ติดแผ่นป้ายป่าสงวนแห่งชาติ (ป้ายเล็ก)
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20. โครงการสํารวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีราษฎรครอบครองทำากินกระจายอยู่โดยทั่วไป ทำาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม ้

จากปัญหาดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำาเสนอขอนโยบาย 

ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาทีด่นิในพืน้ทีป่า่ไมใ้หร้าษฎรสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งเปน็หลกัแหลง่เหมาะสมควบคมุมใิหม้กีารบกุรกุขยายพืน้ที่

โดยดำาเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการที่ดินทำากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

วิธีดําเนินการ   

1. สำารวจวางแผนและกำาหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม ้     

2. สำารวจ – รังวัดแปลงที่ดิน         

3. จัดทำาขอบเขตให้ชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการโครงการ วงเงิน  20,000,000 บาท โดยมีเป้าหมาย

ดำาเนินงาน จำานวน 12,000 ราย มีการรังวัดแปลงที่ดิน จำานวน 8,843 ราย

21. โครงการสํารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่จะดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีราษฎรครอบครองทำากินกระจายอยู่โดยทั่วไป ทำาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดิน 

และป่าไม้ จากปัญหาดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อย่างเป็นระบบเน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่ 

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้อง 

เป็นหลักแหล่งเหมาะสมควบคุมมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่โดยดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดหาที่ดินเพื่อนำาไปจัดที่ดิน

ทำากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

วิธีดําเนินการ

1. ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาที่ดินทำากินให้ชุมชน

2. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นัดหมายราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มาประชุมเพื่อรับฟังคําชี้แจงการปฏิบัติงาน
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ผลการดําเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการโครงการสำารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน 

ของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำาเนินการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน (กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อการจัดหาที่ดินทำากินให้ชุมชน) จำานวน 4,140,000 บาท โดยมีเป้าหมายดำาเนินงาน จำานวน 10,000 ราย มีผลการดำาเนินงาน 

จำานวน 13,992 ราย   

22. กิจกรรมสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้             

1. งานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 

 ผลการดําเนินงาน ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน 77 แปลง

 1.1 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณแปลงพื้นที่ตรวจยึด บริเวณภูเขาผาแดง ตำาบลสุรศักดิ์ อำาเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 

 1.2 การออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ รายนางสาวสกาวเดือน จริยากรกุล ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 1.3 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในท้องที่ อำาเภอแก่งคอย อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 1.4 กรณียึดถือครอบครองก่อสร้าง ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง บ้านป่าแป๋ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

(กรณี นายพรพจน์ ศรีมหาโชตะ หรือ พรต พรนำ้าพัฒนา)

 1.5 การตรวจพสิจูนท์ีด่นิตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) รายบรษิทั แมกลนัโฮลดิง้ จำากดั ตำาบลบา้นปง อำาเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

 1.6 การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) กรณีวัดพระพุทธบาทสี่รอย โดยนายบุญมา สุรินต๊ะ 

และนายสอัด บุญสี ตำาบลสะลวง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 1.7 อ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ การบุกรุกป่าอุทยาน เพื่อก่อสร้างสนามบินบนภูเขาเกาะพะงัน ตำาบลบ้านใต้ 

อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1.8 การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ท้องที่ ตำาบลป่าแป๋ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 1.9 การตรวจพสิจูนท์ีด่นิตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) ทอ้งที ่ตำาบลเมอืงเลน็ หนองแหยง่ หนองหาร อำาเภอสนัทราย 

จังหวัดเชียงใหม่  

 1.10  การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ท้องที่ ตำาบลหนองหาร อำาเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

 1.11  อ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ รายนายไพรัช เลิศกังวานไกล ตำาบลคำาโตนด อำาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

 1.12 การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) วัดป่าธรรมแสงทอง(ร้าง) ตำาบลป่าแป๋ อำาเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการแล้วเสร็จ จำานวน 77 แปลง

2. ดําเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายดาวเทียม

 ดำาเนินโครงการจัดทำาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ผลการดำาเนินงานวิเคราะห์และจำาแนกพื้นที่ป่า 

จนถึงปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมด 77 จังหวัด
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 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2558 

    ร้อยละ

 
ภูมิภาค	 พื้นที่รวม	(ไร่)	 พื้นที่ป่าไม้	(ไร่)

	 พื้นที่ป่าไม้

ภาคเหนือ	 	 60,048,349.14	 38,719,094.97	 64.48

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 104,823,709.22	 15,660,166.47	 14.94

ภาคตะวันออก	 21,550,883.56	 4,691,143.23	 21.77

ภาคกลาง	 	 56,912,645.90	 11,984,339.30	 21.06

ภาคตะวันตก		 31,038,210.43	 20,112,232.71	 59.09

ภาคใต้	 	 46,154,901.40	 11,074,005.20	 23.99

	 รวม	 323,528,699.65	 102,240,981.88	 31.60

23. โครงการสํารวจการถือครองและพิสูจน์สิทธิที่ดินของราษฎร

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีราษฎรครอบครองทำากินกระจายอยู่โดยทั่วไปทำาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดิน 

และป่าไม้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว รัฐจึงจำาเป็นต้องสงวนคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และในขณะเดียวกันต้องดูแลช่วยเหลือ 

ราษฎรในเรื่องที่อยู่อาศัยและทำากินด้วย ดังนั้นจึงต้องดำาเนินการจัดการที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างเป็นระบบ ดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งรวมทั้งควบคุมมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่  

โดยดำาเนินการภายใต้มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาต 

ให้เข้าทำาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ซึ่งสนับสนุนให้มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ผลการดําเนินงาน พื้นที่ดำาเนินการจำานวน 150,080 ไร่ โดยดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล เอสารหลักฐานออกหลักฐาน

การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน ตลอดจนให้คำาแนะนำา

ในพื้นที่

24. พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา

ดำาเนินการส่งเสริมที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ

ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน 

โดยพึ่งพาพลังศรัทธาความเคารพความเชื่อถือของประชาชน

ที่มีต่อพระสงฆ์และสถาบันศาสนา ได้มีความเข้าใจถึงบทบาท

การเป็นแกนนำาเสริมสร้างจิตสำานึกและคุณธรรมให้แก่ชุมชน

และประชาชนทั่วไป 

ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ 

ปา่ไม ้ดำาเนนิการตรวจสอบฐานขอ้มลูทีพ่กัสงฆใ์นพืน้ทีป่า่ไมใ้ห้

ถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งดำาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538
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 2.1 ประสานสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด โดยจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ 

ในพื้นที่ป่าไม้ ทั้งระดับอำาเภอและระดับจังหวัด เพื่อจำาแนกประเภท 

การดำาเนินงานที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2538

 2.2 จัดทำาโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ 

โดยคัดเลือกที่พักสงฆ์ในพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาจำาแนกประเภท 

การดำาเนินการจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ 

ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้จัดทำาโครงการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ 

3. จั ด ทำ า โ ค ร ง ก า ร พุ ท ธ อุ ท ย า น ดำ า เ นิ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก

ที่พักสงฆ์ที่ ได้รับหนังสือสำาคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ 

และฟื้ นฟูป่ า ไม้ ร่ วมกับพระสงฆ์ ในพื้ นที่  โดยการส่ ง เสริ มและ

ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพป่าที่ร่มรื่นเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม 

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ 

ได้แก่ การจัดทำาป้ายโครงการผังขอบเขตโครงการ (แบ่งพื้นที่ เป็น 

2 ส่วน คือ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ (สิ่งปลูกสร้าง) และพื้นที่ป่าไม้ที่ 

ที่พักสงฆ์ร่วมดูแลรักษากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้) พร้อมปลูกและบำารุงต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ร่วมกับป้ายคติธรรม 

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำาปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) 1 ครั้ง หรือจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอื่นๆ

4. สำารวจและจัดทำารายละเอียดข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยจัดทำาแผนที่ขอบเขต แผนผังการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้าง 

ของที่พักสงฆ์ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1 : 4,000 ที่มีค่าพิกัดเลขระวาง 

พร้อมภาพประกอบ จำานวน 550 แห่ง โดยคัดเลือกที่พักสงฆ์ในการจัดทำารายละเอียดจากฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ (พ.ศ. 2552 - 2553) ที่พักสงฆ์จากการสำารวจตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2538 

ที่ยังไม่มีมติจำาแนกประเภทการดำาเนินการจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ระดับจังหวัด

25. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว)

เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ กรมป่าไม้ 

จึงได้จัดทำาโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา (โครงการหมู่บ้านสีเขียว) ขึ้น เพื่อเป็นโครงการ “เชิงรุก” ในการดูแลรักษา 

และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองร่วมกับภาครัฐ โดยมีพื้นที่ดำาเนินการทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน คลอบคลุมพื้นที่  อำาเภอเมือง 

อำาเภอศรีบรรพต อำาเภอศรีนครินทร์ อำาเภอบางแก้ว อำาเภอควนขนุน อำาเภอกงหรา อำาเภอปากพะยูน อำาเภอตะโหมด 

อำาเภอป่าพะยอม อำาเภอป่าบอน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำานวน 15 หมู่บ้าน และคลอบคลุมพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ 

อำาเภอนาหม่อม อำาเภอควนเนียง อำาเภอคลองหอยโข่ง อำาเภอสะเดา 

อำาเภอจะนะ อำาเภอรัตภูมิ  อำาเภอเมืองสงขลา อำาเภอระโนด 

อำาเภอกระแสสินธ์ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำานวน 15 หมู่บ้าน

ผลการดําเนินงาน

เพาะชำากล้าไม้ทั่วไป จำานวน 100,000 กล้า กล้าไม้มีค่า 

จำานวน 40,000 กล้า หญ้าแฝก จำานวน 200,000 กล้า ปลูกฟื้นฟูป่า 

จำานวน 30 แหง่ สง่เสรมิการปลกูพชืรว่มยาง ฝกึอบรมราษฎร จำานวน 2 รุน่
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26. กิจกรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

ผลการดําเนินงาน

  กิจกรรมที่ปฏิบัติ  หน่วยนับ

   ราย  เครื่อง

 1. ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  6,522  7,285

 2. ออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ - -

 3. ออกใบอนุญาตให้นำาเข้าเลื่อยโซ่ยนต ์  44  1,579

 4. ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 18  -

 5. ออกหนังสืออนุญาตให้นำาเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 

    เป็นการชั่วคราว  1,301  1,879

 6. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไป 

    จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  6  7

 7. ดำาเนินการเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ 9  10

  รวมทั้งสิ้น 9,900  10,697

- ติดเครื่องหมาย และทําหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์

 
- ตรวจสถานที่ร้านค้า และแนะนําผู้ประกอบการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

1. โครงการตรวจกํากับประปาสัมปทาน

การประกอบกิจการประปาสัมปทาน เป็นการดำาเนินงานภายใต้กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการค้าขายที่เป็น 

สาธารณูปโภค คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ปว. 58) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการนำ้าประปา 

จากเอกชนผู้รับสัมปทาน ให้มีความปลอดภัย เป็นธรรม และผาสุก กฎหมายดังกล่าวได้ให้อำานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำานาจที่จะอนุญาตให้สัมปทาน สามารถแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม 

ปว. 58 เฉพาะกิจการประปา รวมทั้งมีอำานาจกำาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการคงไว้ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งมหาชนเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ให้สัมปทานจึงกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปา 

กำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดำาเนินการตรวจ กำากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ 

การดำาเนนิงานกจิการประปาสมัปทานของผู้รับสัมปทาน โดยทำาการตรวจสอบในเรื่อง  1) ตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยของระบบ

ประปาและเครื่องจักร  2) ตรวจสอบคุณภาพและความพึงพอใจของการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลจากการตรวจ กำากับ การประกอบ

กิจการประปาสัมปทานแต่ละปีจะต้องรายงานให้ผู้ให้สัมปทานทราบเป็นประจำาทุกปี โดยดำาเนินงานร่วมกับสำานักงานทรัพยากรนำ้าภาค 

และสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ผลลัพธ์ที่ได้ เจ้าหน้าที่สามารถทำาการตรวจ กำากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทานตามอำานาจหน้าที่ของกฎหมาย

ได้อย่างถูกต้อง ประชาชนผู้ใช้นำ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตโครงการได้รับการคุ้มครองทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ 

และราคาที่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านการตรวจ กำากับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน 

ไปใช้กับผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรค ข้อบังคับของกฎหมายที่ใช้อยู่ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เงื่อนไขความสําเร็จ ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรนํ้า

Mobile Application

การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มนำ้าทั้งรายลุ่มนำ้า 

และในภาพรวมของประเทศจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบ 

ในการดำาเนินการ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มนำ้า ข้อมูล 

คณะกรรมการลุม่นำา้ ขอ้มลูโครงการในพืน้ทีลุ่ม่นำา้ สภาพปญัหา 

ของลุ่มนำ้ า  ข้อมูลภัยแล้ง/นำ้ าท่วม/พิบัติภัย ซึ่ งข้อมูล 

ดงักลา่ว จะใชเ้ปน็แนวทางในการจดัทำาแผนการบรหิารจดัการ

และพัฒนาลุ่มนำ้าแบบบูรณาการ โดยคำานึงถึงสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ลุ่มนำ้า 

เป็นหลัก มีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ได้รับการฟื้นฟู  

และรกัษาไวอ้ยา่งยัง่ยนืภายใตค้วามสมดลุทีเ่หมาะสมระหวา่ง

ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสำาคัญกับการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรนำ้าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการนำ้า จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

ดำาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรนำ้า 

เพือ่รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและพฒันา

ลุ่มนำ้าที่มีอยู่เดิมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ 

และข้อมูลทุติยภูมิ  รวมไปถึงพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

เชิงพื้นที่ลุ่มนำ้าในลักษณะ Web Application และ Mobile 

Application 25 ลุ่มนำ้ า เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการ

บริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟูลุ่มนำ้า 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นำ้าและพิบัติภัย และประเด็น

ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Application

ผลผลิต ฐานข้อมูลทุติยภูมิลุ่มนำ้า 25 ลุ่มนำ้าชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำาคัญของลุ่มนำ้า 25 ลุ่มนำ้า และโปรแกรมประยุกต์เชิงพื้นที่

ลุ่มนำ้าในลักษณะ Web Application และ Mobile Application ที่สามารถให้บริการข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต

ผลลพัธท์ีไ่ด ้กรมทรพัยากรนำา้มฐีานขอ้มลูทตุยิภมูแิละเชงิพืน้ทีป่ระกอบการดำาเนนิงานบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้และประชาชน

สามารถดูข้อมูลทุติยภูมิพื้นฐานในพื้นที่ของตนเองเพื่อวางแผนจัดการในพื้นที่

3. โครงการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนํ้าระบบผลิตนํ้าดื่ม 
ในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมทรัพยากรนำ้าได้ดำาเนินการจัดสร้างระบบผลิตนำ้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีตัง้แตป่งีบประมาณ 2554 โดยจดัสรา้งและฝกึอบรมการใชง้านระบบ

ผลิตนำ้าดื่มในสถานศึกษา 3 ประเภท คือ 1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) 2) โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนั้น เพื่อให้ระบบผลิตนำ้าดื่มทุกแห่งสามารถผลิตนำ้าดื่มให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้าน 

ได้อย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ จึงจำาเป็นต้องมีการนิเทศติดตามผลบำารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพนำ้าในระบบ 

ผลิตนำ้าดื่มที่ได้จัดสร้างขึ้น
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ผลลัพธ์ที่ได้ ระบบผลิตนำ้าดื่มสามารถผลิตนำ้าให้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจนประชาชน มีนำ้าใช้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตนำ้าดื่ม มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำารุงรักษา 

4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกลาง อําเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่

หนองตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 66 ไร ่

ปัจจุบันได้มีความตื้นเขิน ปริมาณนำ้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง ได้ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงมีความจำาเป็นที่ต้องปรับปรุงหนองตะเคียน

เพือ่ใหม้ปีรมิาณนำา้เกบ็กกัเพิม่ขึน้และเพยีงพอกบัการอปุโภค - บรโิภค ในฤดแูลง้ รวมทัง้ยงัเปน็แหลง่เพาะพนัธุส์ตัวน์ำา้ ปอ้งกนัการบกุรกุ

ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเป็นสถานที่สำาหรับจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น ออกกำาลังกาย จัดงานประเพณีต่างๆ

ผลผลิต อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้าพื้นที่ 43 ไร่ สามารถเก็บกักนำ้าได้ 225,966 ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกแหล่งนำ้านำาดินจากการ

ขุดลอกมาก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,124.26 เมตร และก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลลัพธ ์มีปริมาณนำ้าถึงระดับเก็บกักสูงสุด ประมาณ 225,966 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการผลิตประปาเพื่ออุปโภคบริโภค 

ประมาณ 200 ครัวเรือน ใช้ในการเกษตรของราษฎรประมาณ 500 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้าและเป็นสถานที่สำาหรับจัดกิจกรรม 

ในชุมชน เช่น ออกกำาลังกาย จัดงานประเพณีต่างๆ

 

5. ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักในการจัดการและพัฒนาทรัพยากร

นำ้าบาดาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจาก 

ภัยแล้งและอุทกภัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรนำ้าบาดาลเพื่อการศึกษา โดยจัดหาแหล่งทรัพยากรนำ้าบาดาลให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีนำ้าอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

โครงการส่วนพระองค์หรือโครงการหลวง เพื่อให้ราษฎรให้พื้นที่โครงการได้ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ผลการดําเนินงาน การดำาเนินภายใต้ผลผลิตที่ 1 ทรัพยากรนำ้าบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าอุปโภค บริโภค จำานวน 732 แห่ง

2. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 จำานวน 164 แห่ง

3. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 จำานวน 371 แห่ง

4. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำานวน 32 แห่ง (64 บ่อ)
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5. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 จำานวน 1,033 แห่ง

6. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  (โครงการพระราชดำาริ ) 

จำานวน 79 แห่ง

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559

1. การพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุน แห่ง 102 79 79 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 1.1 การพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุน    

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (โครงการพระราชดำาริ) 

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล บ่อ 78 47 47 

  - ระบบประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  แห่ง 1 4 4 

  - ระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร  แห่ง 18 26 26 

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้า  แห่ง 5 8 8 

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้า (แบบเคลื่อนย้ายได้)  แห่ง 2 3 3  

 - ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้า (แบบบ้านนำ้าดื่ม)  แห่ง - 14 14 

  - เครื่องสูบนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์  แห่ง 4 3 3 

  - เป่าล้าง  บ่อ 250 146 146

  - ซ่อมประปา  ระบบ 104 61 61 

  - ซ่อมระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้า  ระบบ 25 45 45

  - ซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ระบบ - 4 4

 1.2 การพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุน    

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (โครงการหลวง)

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล  บ่อ 12  

  - ระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร  แห่ง 2 

  - เครื่องสูบนำ้าพลังงานแสงอาทิตย์  แห่ง 1  

2. การพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภค  แห่ง 683 1,786 732
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 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559

3. การสำารวจและพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาด แห่ง 700 688 673

 ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 688 แห่ง 

 3.1 การสำารวจและพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาด

  ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล  บ่อ 200 200 164

  - ระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร  แห่ง 200 200

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าบาดาล  แห่ง 200 200

 3.2 การสำารวจและพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาด

  ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล  บ่อ 488 488 371

  - ระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 488 488

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าบาดาล  แห่ง 488 488

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน 79 พื้นที่ มีนำ้าสำาหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

ได้อย่างเพียงพอ 

 2. ประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง จำานวน 1,448 แห่ง มีนำ้าสำาหรับการอุปโภค-บริโภค และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาด 

ได้มีนำ้าดื่มพอเพียงสำาหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชน ชาวบ้านละแวกข้างเคียงได้รับประโยชน ์

จากโครงการฯ จำานวน 688 แห่ง

ปัญหา อุปสรรค 

1. พื้นที่ไม่มีศักยภาพแหล่งนำ้าบาดาล 

2. ระยะเวลาในการดำาเนินการค่อนข้างจำากัดต่อพื้นที่ บางพื้นที่ใช้ระยะเวลาสำารวจและดำาเนินการค่อนข้างมากทำาให้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณและโอกาสพัฒนาในพื้นที่นั้น 

3. ภูมิประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการสำารวจและเจาะบ่อบาดาล ทำาให้เกิดความล่าช้า

4. ปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการทำาให้เกิดความล่าช้า

5. ปัญหาที่พบการก่อสร้างหอถังอาคาร และติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าบาดาลมีความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ 

เนื่องจากรอการพิจารณา จากคณะกรรมการว่าด้วยตามสัญญาการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขความสําเร็จ 

1. ความร่วมมือของบุคลากรของกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล ทำาให้เกิดผลสำาเร็จของโครงการ 

2. ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการ ร่วมมือในการดำาเนินโครงการ ทำาให้เกิดความสำาเร็จและพัฒนาพื้นที่ภัยแล้ง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการสำารวจและพัฒนาบ่อบาดาล เพื่อให้เกิดความชำานาญในพื้นที่ภัยแล้ง 

(พื้นที่หานำ้ายาก) นอกจากนี้ภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการสำารวจและเจาะบ่อนำ้าบาดาลควรมีการดำาเนินการสำารวจล่วงหน้า 

หากได้รับการอนุมัติแผนควรดำาเนินการเป็นลำาดับแรก เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ (นำ้าท่วม)
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6. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 

โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีความสอดคล้อง 

กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

ในประเด็นการส่งเสริมการใช้นำ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืชและจัดหาแหล่งนำ้าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการนำ้าอย่างเป็นระบบ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือเสี่ยงภัยแล้งได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งนำ้าบาดาล 

เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำารงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร ์

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ ประเทศมีการบริหาร 

การจัดการนำ้าและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการ มีการจัดหาและจัดสรรนำ้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต 

และระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

1) เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งนำ้าบาดาลร่วมกับแหล่งนำ้าผิวดิน 

2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้นำ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนำ้าบาดาล

ผลการดําเนินงาน

ผลการดำาเนินงานตามนโยบายโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 31 พื้นที่ สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำานวน 33 พื้นที่

 - เจาะบ่อนำ้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบนำ้าไฟฟ้าฯ จำานวน 66 บ่อ

 - ก่อสร้างระบบหอถังเหล็กพักนำ้า ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมต่อเชื่อมอุปกรณ์จ่ายนำ้า จำานวน 33 พื้นที่

2. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 จำานวน 1,033 พื้นที่ 

 - เจาะบ่อนำ้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบนำ้าชนิดเทอร์ไบน์ฯ จำานวน 1,245 บ่อ 
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ผลผลิตและผลลัพธ์

 ผลผลิตของงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
จํานวน 1,285 พื้นที่

 1. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 

  รูปแบบที่ 1 จำานวน 33 พื้นที่

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้า ฯ บ่อ 80 66 66

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล (บ่อสังเกตการณ์) บ่อ - - -

  - ติดตั้งสถานีสังเกตการณ์ แห่ง - - -

  - ก่อสร้างระบบหอถังเหล็กพักนำ้า ขนาด 30 ลบ.ม.  แห่ง 40 33 33

   พร้อมต่อเชื่อมอุปกรณ์จ่ายนำ้า 

 2. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง   

  รูปแบบที่ 2 จำานวน 1,245 พื้นที่

  - เจาะบ่อนำ้าบาดาล (บ่อผลิต) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบนำ้าเทอร์ไบน์ฯ  บ่อ 1,245 1,245 1,245

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. เกษตรกรมีแหล่งนำ้าสำารองไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงที่ประสบภัยแล้ง จำานวน 1,278 พื้นที่

 2. เกษตรกรมีระบบกระจายนำ้าเพื่อการเกษตรที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสำาหรับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ

 3. เกษตรกรมสีว่นในการบรหิารจดัการและใชป้ระโยชนจ์ากนำา้บาดาล ทำาใหเ้กดิการตระหนกัในคณุคา่ รกัและหวงแหนในทรพัยากร

นำ้าบาดาล

 4. ประชาชนไดร้บัความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีข่องรฐัอยา่งรวดเรว็ ทนัตอ่สถานการณ ์นอกจากนีป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิาร 

จัดการทรัพยากรนำ้าบาดาลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสามารถนำาเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำาลังทางการเกษตรมาใช้ 

สูบนำ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างเพียงพอ
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ปัญหา อุปสรรค 

1. การเปลี่ยนพื้นที่ดำาเนินงานเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ ทั้งในเรื่องศักยภาพนำ้าและความจำาเป็นของเกษตรกร 

ในพื้นที่

2. ระยะเวลาในการดำาเนินงานค่อนข้างจำากัดต่อพื้นที่ บางพื้นที่ใช้ระยะเวลาสำารวจและดำาเนินการค่อนข้างมาก ทำาให้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณและโอกาสพัฒนาในพื้นที่นั้น

3. บางพื้นที่มีศักยภาพการให้นำ้าบาดาลน้อยทำาให้เกิดความล่าช้า ควรมีการดำาเนินการสำารวจล่วงหน้าและหากได้รับ 

การอนุมัติแผนควรดำาเนินการเป็นลำาดับต้นๆ

4. เครื่องจักรชำารุดทำาให้ต้องหยุดการเจาะเพื่อทำาการซ่อมแซมเครื่องจักร ทำาให้การดำาเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

เงื่อนไขความสําเร็จ 

1. ความร่วมมือของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

2. บุคลากรของกรมทรัพยากรนำ้าบาดาลมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทำาให้งานดำาเนินได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดการวางแผน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

2. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐในการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยง เช่น 

นำ้าท่วม ภัยแล้ง ควรเร่งสำารวจแหล่งนำ้าบาดาลที่มีศักยภาพที่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบางพื้นที่แหล่งนำ้าต้นทุนมีศักยภาพ 

นำ้าบาดาลลดลง เป็นต้น 

3. จดัทำาผลสำาเรจ็ของโครงการฯ ประกอบดว้ยขอ้มลูการลงทนุและการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิใหแ้กเ่กษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ

เพื่อเป็นข้อมูลเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

1. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ

ปญัหาขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายเปน็ปญัหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติตอ่ประชาชน 

พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การจัดการที่ไม่ทั่วถึง 

และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ พฤติกรรมของประชาชนที่ขาดความตระหนักในการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

รวมทั้งการไม่ให้ความสำาคัญกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นความสำาคัญของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและได้กำาหนดเป็นวาระแห่งชาติ 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

และของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำาเนินการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศให้ครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สร้างการรับรู้  

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

ทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) การจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2559 และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง 

“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อลดการเกิด 

ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย ที่แหล่งกำาเนิด การนำาของเสียกลับ

มาใช้ซำ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ จัดทำาระบบเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะใน

พื้นที่ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำาไปสู่การจัดการ 

ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำาร่างพระราชบัญญัติ

การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ... โดยผา่นความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2559 อยูร่ะหวา่งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นเสนอสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตเิพือ่พจิารณาตอ่ไป 
 

ผลลัพธ์ที่ได้

1. มีกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศมีการบูรณาการ 

การดำาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

2. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหา การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย การกำาหนดพื้นที่ตั้งสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายในท้องถิ่น

3. ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยตกค้าง ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับ 

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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2. การจดัการปญัหาหมอกควนัใน 9 จงัหวดัภาคเหนอื และความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหา
หมอกควันข้ามแดน

ปญัหาหมอกควนัใน 9 จงัหวดัภาคเหนอืมกัเกดิขึน้ในชว่งหนา้แลง้ (ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม - เมษายนของทกุป)ี เนือ่งจากมกีารเกดิ

ไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับภูมิประเทศในพื้นที่

ภาคเหนอืเปน็แอง่กระทะ ทำาใหฝุ้น่ละอองไมแ่พรก่ระจายและปกคลมุอยูใ่นพืน้ที ่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน คณุภาพ

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ

นอกจากนี้ ปัญหาหมอกควันยังนับว่าเป็นปัญหามลพิษข้ามแดนในระดับอาเซียน ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศเป็นประจำา 

ทุกปี จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน

ภาคเหนือ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 มีการดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ไฟในพื้นที่เสี่ยง ประสานให้ทุกจังหวัดกำาหนดมาตรการควบคุมการเผาและห้ามเผา พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนในการมีส่วนร่วม 

ร่วมเป็นเครือข่ายลดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรขยายผลโครงการพระราชดำาริ เพื่อลดการเผาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลักดันการแก้ไขปัญหา 

หมอกควันข้ามแดนอาเซียนอย่างยั่งยืน จัดทำาโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน(ASEAN Haze-Free Roadmap) ได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 (COP-12) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

โดยมีเป้าหมายให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันภาย ในปี 2563 ใช้กลไกข้อตกลงอาเซียนเรื่องหมอกควันข้ามแดน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน การจัดการไฟป่าและการเผาพื้นที่เกษตร ลดความเสี่ยงของผลกระทบ

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

1. มีการจัดการป้องกันปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงเท่าที่ผ่านมา โดยมี 

ศูนย์อำานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือใน 3 ระดับ (ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด) 

ทำาให้การประสานงาน สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

2. มีโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN HAZE-FREE) เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

ในภูมิภาคอาเซียน

ปัญหา อุปสรรค

จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ 

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พื้นที่เขตเมือง รูปแบบการนำาเสนอข้อมูลยังไม่สามารถสื่อให้

กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายของภาษาและกลุ่มชาติพันธุ์ สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกล
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เงื่อนไขความสําเร็จ

กลไกการประสานงานโดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลไปสู่ระดับพื้นที่ จะทำาให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

หมอกควันอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำางานร่วมกับสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครอย่างใกล้ชิดเป็นแนวร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล 

ให้เข้าถึงชุมชน ประชาชน จัดทำารูปแบบสื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาหมอกควันต้องให้ภาคเอกชนมาเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมทั้งการสร้างความตระหนักของประชาชน/ชุมชนในการดำาเนินงานให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง

3. การจัดการมลพิษในพื้นที่วิกฤติ

1) การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

 ปญัหามลพษิดา้นอากาศและนำา้เปน็ปญัหาหลกัในพืน้ทีม่าบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยเฉพาะสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) 

ในบรรยากาศ การปนเปื้อนสารมลพิษในตะกอนดิน นำ้าใต้ดิน นำ้าทะเล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ในพื้นที่ ทำาให้พื้นที่มาบตาพุดถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2552 โดยครอบคลุมพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 

รวมถึงพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต ดังนี้ 1) ตำาบลมาบตาพุด ตำาบลห้วยโป่ง ตำาบลเนินพระ และตำาบลทับมา อำาเภอเมืองระยอง 

2) ตำาบลมาบข่า อำาเภอนิคมพัฒนา และ 3) ตำาบลบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง

 ผลการดําเนินงาน

 กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่าย คุณภาพนำ้าใต้ดิน คุณภาพนำ้าสาธารณะ 

นำ้าบ่อตื้น คุณภาพนำ้าทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาสำาคัญในพื้นที่ คือ ปริมาณ 

สารเบนซีน 1, 3 – บิวทาไดอีน และ 1, 2 – ไดคลอโรอีเทน ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น การปนเปื้อนของตะกอนดินในอ่าวประดู่ 

ได้ประสานการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นสาเหตุจัดทำามาตรการควบคุม ป้องกันและลดการระบายสารอินทรีย์ 

ระเหยง่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดอย่างต่อเนื่อง จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2564 รวมทั้งใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ในการวางแผนและติดตาม

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

 1. เกดิความรว่มมอืของทกุภาคสว่นโดยเฉพาะหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป้ระกอบการกลุม่อตุสาหกรรมและทา่เรอื ประชาชน

ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำาเนิดได้อย่างต่อเนื่อง

 2. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด 

ระยอง พ.ศ. 2560 - 2564 ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศในพื้นที่ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

มีแนวโน้มอยู่ในขั้นวิกฤตในช่วงหน้าแล้งของทุกปี (เดือนมกราคม - เมษายน และเดือนตุลาคม – ธันวาคม) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ

ของพืน้ทีเ่ปน็หบุเขาและแอง่ทำาใหม้ปีรมิาณฝุน่ละอองหนาแนน่ในบรเิวณดงักลา่ว สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและคณุภาพชวีติของประชาชน 

ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

 ผลการดําเนินงาน

 กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำาเนินการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตโรงโม่บดหรือย่อยหิน ร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการในการดูแลเฝ้าระวังแหล่งกำาเนิดฝุ่นละออง ได้แก่ ยานพาหนะ โรงโม่บดย่อยหินและโรงแต่งแร่ 

เหมืองแร่ รวมทั้งกำาหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต 

ควบคุมมลพิษ ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 – 2564

 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

 1. เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองมากขึ้น 

 3. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 - 2564 ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 3) การฟืน้ฟคูณุภาพสิง่แวดลอ้มบรเิวณหว้ยคลติี ้จงัหวดักาญจนบรุี

  ปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำาเนินการฟื้นฟูและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริเวณลำาห้วยคลิตี้ อาทิ คุณภาพนำ้า ดิน ตะกอนดินท้องนำ้า พืชผัก กำาหนดแผนการ

ดำาเนินงานเพื่อฟื้นฟูลำาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ประกอบด้วย 

การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูลำาห้วยคลิตี้และพื้นที่ที่บริเวณ 

โรงแต่งแร่เดิมพื้นที่ปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมแต่งแร่การสร้างฝายดักตะกอน 

การจัดทำาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ รวมทัง้รายงานผลการดำาเนนิงานใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ราบ

 

ผลการดําเนินงาน

 ดำาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังแนวโน้มการปนเปื้อนของตะกั่ว และสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยการติดป้ายโปสเตอร์ใพื้นที่และเว็บไซต์ 

ของกรม และกอ่สรา้งหลมุฝงักลบแบบปลอดภยัและฝายดกัตะกอน ขดุลอกตะกอน

และฟื้นฟูลำาห้วยคลิตี้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการ 

การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ และคณะทำางานไตรภาคี 

ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่

 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ดีขึ้น สามารถนำานำ้าไปใช้ 

ในการอุปโภคและการเกษตรได้
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4. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขาและนํ้าตก

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง การประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องใน 

ปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน 263 แห่ง ในพื้นที่ 62 จังหวัด ซึ่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ เกาะ แก่ง ชายหาด ภูเขา ถ้ำา นำ้าตก ซากดึกดำาบรรพ์ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา โป่งพุร้อน 

และแหล่งนำ้า เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการและสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่สำาคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ 

อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะโดดเด่น มีรูปแบบโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่แปลกตา มีความอ่อนไหวง่าย 

ต่อการถูกทำาลาย ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและที่เกิดจากฝีมือมนุษย์โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจมีลักษณะเฉพาะคือ เมื่อถูกทำาลาย 

หรือได้รับความเสียหายก็จะหมดสภาพไป ไม่สามารถฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้ เช่น มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ 

เขาพิงกัน - เขาตะปู จังหวัดพังงา เขาแก้ว - เขาหน่อ จังหวัดนครสวรรค์ นำ้าตกคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร และนำ้าตกพาเจริญ 

จังหวัดตาก เป็นต้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2552 - 2556) ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

เชงิรกุ ทีค่รอบคลมุสิง่แวดลอ้มแหลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษ ์ทัง้ 10 ประเภท ตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ ตามมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำาหนดมาตรฐานคุณภาพ 

สิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้งอาศยัหลกัวชิาการ และหลกัการทางวทิยาศาสตรเ์ปน็พืน้ฐาน รวมทัง้จะตอ้งคำานงึถงึความเปน็ไปไดใ้นเชงิเศรษฐกจิ 

สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย

ผลการดําเนินงาน

จัดทำามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 2) ประเภทภูเขา 

และ 3) ประเภทนำ้าตก ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 และมาตรา 32 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงาน 

เจ้าของพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำาบล อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นำาไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานภาพ 

แหลง่ธรรมชาตขิองตนเกีย่วกบัคณุภาพสิง่แวดลอ้มและองคป์ระกอบตา่งๆ การตดิตามและตรวจสอบผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัแหลง่ธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ โดยใช้ตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบกันได้ ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ ช่วยให้ทราบสาเหต ุ

ของผลกระทบทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการกระทำาของมนุษย์เพื่อนำามาพิจารณาและกำาหนดเป็นแนวทางมาตรการแก้ไขได้ทันเวลา 

โดยมีเป้าหมายในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอยู่ในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรม มีระดับของผลกระทบ 

ทีไ่มเ่ปน็อนัตรายตอ่ระบบนเิวศ สง่ผลใหแ้หลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษข์องทอ้งถิน่และแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิมคีณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ธรรมชาติที่ดี มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ต่อไป

ผลผลิต มีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เป็นค่าเกณฑ์ที่แสดงถึงคุณภาพของสภาวะแวดล้อม 

ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต้องอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับหรือกำาหนดขึ้น อันจะไม่ทำาให้เกิดความเสื่อมโทรม

ของแหล่งธรรมชาติเพื่อรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาตินั้นไว้ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ซึง่มาตรฐานหรอืเกณฑก์ารรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษจ์ะเปน็แนวทางปฏบิตัใินการตดิตามสถานภาพคณุภาพ

ของแหล่งธรรมชาติว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดหรือไม่ หรืออยู่ในภาวะตำ่ากว่าเกณฑ์ หรืออยู่ในภาวะ

วิกฤติมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรายประเภทประกอบด้วย

1) ปัจจัยชี้วัดแต่ละด้าน 4 ด้าน

 (1) ด้านองค์ประกอบของระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม

 (2) ด้านองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

 (3) ด้านผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ

 (4) ด้านการบริหารจัดการ
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2) ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำาหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 (1) ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง คือ ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อย (มีค่าคะแนน 

อยู่ในช่วง 1.00 – 1.66)

 (2) ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีระดับผลกระทบปานกลาง (มีค่าคะแนน 

อยู่ในช่วง 1.67 – 2.33)

 (3) ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับตำ่า คือ มีระดับผลกระทบโดยรวมสูงหรือรุนแรง ซึ่งหมายถึง 

มีผลกระทบเกินค่าเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้ (มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.34 – 3.00)

ผลลัพธ์ที่ได ้
แหลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษข์องทอ้งถิน่และแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิมคีณุภาพสิง่แวดลอ้มธรรมชาตทิีด่ ีมมีาตรฐานซึง่

จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่

เงื่อนไขความสําเร็จ

หน่วยงานในพื้นที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมโดยนำาเกณฑ์การติดตามประเมิน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา นำ้าตก (ในเว็บไซต์ 

http://www.onep.go.th.thailandnaturalsites) เพื่อติดตามทำาให้ทราบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ 

อนัควรอนรุกัษแ์ตล่ะประเภทของประเทศและแนวโนม้การเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งจากการพฒันาดา้นตา่งๆ ในอนาคต และการเปลีย่นแปลง

ตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

5. การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สาระสําคัญ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำาเนินกิจกรรมสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยการสร้างจิตสำานึก 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการใช้หลักการ 3Rs   ดำาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชมุชน โรงเรยีน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ พรอ้มทัง้พืน้ทีต่น้แบบการจดัการขยะ โดยมวีตัถปุระสงค ์ 1) เพือ่เสรมิสรา้งพฤตกิรรม

การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำาเนิด ตามหลัก 3Rs  2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลด  คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนำ ากลับมาใช้ใหม่  และ 

3) ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดําเนินงาน ดังนี้

l การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ได้แก่  องค์ความรู้ในเรื่อง  นโยบายและข้อมูล :  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  ระบบฐานข้อมูล :

ศนูยก์ารเรยีนรู ้โรงเรยีน/ชมุชน/อปท.ตน้แบบ E-Book : ขอ้มลูสารสนเทศทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมูบ่า้นสะอาด : ในรปูแบบ

โปสเตอร์ และคลิปวิดิโอ ครอบครัว 3Rs : ในรูปแบบ Infographic 

l การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยผลิตสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า

ลดการใช้ถุงพลาสติก ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรให้กับเยาวชน ทางสื่อกระจายเสียงออนไลน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 

การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรในการสร้างกระแสสังคมทางสื่อวิทยุด้านการจราจร 

l ส่งเสริมการสร้างวินัยของคนในชาติในสถานศึกษาผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการ

รวบรวมองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรมการจัดการขยะสอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเยาวชน วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการ

จัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดทำาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เรื่อง “ขยะเหลือศูนย์” 
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l การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ Zero Waste จำานวน 5 แห่ง ได้แก่  1) ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร

จังหวัดเชียงราย  2) ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste ชุมชนหนองโจด จังหวัดนครราชสีมา 3) ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste ชุมชนบ้านหัวถนน 

จังหวัดขอนแก่น 4) ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

l ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยจัดทำา

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน มีชุมชนเข้าร่วม จำานวน 417 ชุมชน 

และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 มีโรงเรียน 

เข้าร่วม จำานวน 1,032 โรงเรียน

l ส่งเสริมบทบาทภาคีร่วมมือภาคเอกชนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก จำานวน 16 หน่วยงาน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้จำานวน 66 ล้านใบ 

จากเป้าหมาย 89 ล้านใบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559

l การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีศาสนสถานเข้าร่วมโครงการ 354 แห่ง

ประกอบด้วย วัดเข้าร่วมโครงการ 306 แห่ง  มัสยิดเข้าร่วมโครงการ 48 แห่ง

l การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะที่ยั่งยืน ปัจจุบันได้ขยาย

เครือข่ายในเชิงพื้นที่ควบคุมใน 4 ภูมิภาค ในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชน  

l เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วม 310 คน ได้แนวทาง

การจัดการขยะของแต่ละพื้นที่รูปแบบ กระบวนการจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะ ทราบความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

ด้านการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่

l เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วม 550 คน สามารถนำาแนวทางและประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน/ท้องถิ่นตนเองได้ 

l การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 การประกวดระดับประเทศ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำานวน 163 ผลงาน 

เพื่อเข้ารับรางวัลระดับประเทศ รวม 30 รางวัล คือ

- ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา 6 รางวัล ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 

(ปวช.) 6 รางวัล

- ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประชาชนทั่วไป 6 รางวัล

- ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะ ระดับประชาชนทั่วไป 6 รางวัล 

l การพฒันาองคค์วามรูเ้ทคนคิการเปน็วทิยากรดา้นการจดัการขยะมลูฝอยมกีารจดัฝกึอบรมหลกัสตูร เทคนคิการเปน็วทิยากร

การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 84 คน

ผลผลิต  
1. เว็บเพจบริหารจัดการข้อมูล และสารสนเทศด้านขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ความรู้ : http://infotrash.deqp.go.th/ 

2. หนังสือคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z (H)ero Waste ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

3. ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste จำานวน 5 แห่ง

4. มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ จำานวน 89 ชุมชน และได้รับรางวัล ระดับประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 15 ชุมชน 

ซึ่งมีการนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 53.50  

5. มโีรงเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกโรงเรยีนปลอดขยะ จำานวน 61 โรงเรยีน และไดร้บัรางวลัระดบัประเทศ จำานวนทัง้สิน้ 10 แหง่ 

ซึ่งมีการนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 59.82

6. ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 66 ล้านใบ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)  

7. มีวัดที่มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำานวน 166 วัด 

8. มีมัสยิดที่มีการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำานวน 20 มัสยิด

9. อปท. เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสามารถพัฒนายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

จำานวน 14 แห่ง
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ผลลัพธ์ที่ได้
กลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมกีารนำาขยะกลบัมาใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 การนำาไปใชป้ระโยชน ์หรอืนำาไปตอ่ยอด

1. ประชาชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3Rs เพื่อลดขยะที่ต้นทางใช้ซำ้า นำากลับมาใช้ใหม่

มากยิ่งขึ้น

2. มอีงคค์วามรู ้ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะ ประชาชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย 

ผ่านช่องทางต่างๆ

3. โรงเรียนและสถานศึกษา สามารถนำาหนังสือคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z (H)ero Waste ปฏิบัติการขยะ 

เหลือศูนย์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยในเรื่องของการจัดการขยะ

4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดจิตสำานึก เกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทาง รวมทั้งมีการนำาขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการขยะในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม สามารถขยายผลบทเรยีนความสำาเรจ็

สู่ท้องถิ่นอื่นได้ 

6. มีการขยายองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะจากศาสนสถานสู่ชุมชน โดยชุมชนในพื้นที่รอบศาสนสถานเกิดจิตสำานึก 

เกิดความตระหนัก และนำาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน

6. การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดและมัสยิด

สาระสําคัญ 

ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณคนในชุมชน ดังนั้น ศาสนสถานจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุน และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดและมัสยิด นอกจากจะช่วยให ้

ศาสนสถานมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแบบอย่างให้ชุมชนในการดำาเนินการ  ยังทำาให้เกิดเป็นเครือข่ายในการช่วยขยายองค์ความรู้ 

ดา้นสิง่แวดลอ้มสูช่มุชน โดยกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้มไดพ้ฒันาเกณฑก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มศาสนสถาน มุง่เนน้ เรือ่ง ความสะอาด 

ความเป็นระเบียบ การจัดการมลพิษ พื้นที่สีเขียว และการมีส่วนร่วม 

ผลการดําเนินงาน 

1. ประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมวัด ปีงบประมาณ 2557 – 2558 เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และเผยแพร่ นำาเสนอผลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่วัด 

ที่ผ่านเกณฑ์  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้วัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีวัดได้รับโล่รางวัล  จำานวนทั้งสิ้น 85 วัดจากสมเด็จ 

พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 



รายงานประจำ ปี 255998

2. ป ร ะ ชุ ม ม อ บ โ ล่ มั ส ยิ ด ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์  

การจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เพื่อเสริมสร้างให้มัสยิดมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 

สง่เสรมิใหผู้น้ำามสัยดิ ผูม้าประกอบศาสนกจิไดม้สีว่นรว่ม

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณ 

แก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเป็นแบบอย่างการดำาเนินงาน

ให้มัสยิดอื่นๆ มัสยิดที่รับโล่ จำานวน 18 มัสยิด

3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

สำานกังานสิง่แวดลอ้มภาค สำานกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทำาการประชาสัมพันธ์ ประชุม

ชี้แจงโครงการและรับสมัครวัด/มัสยิดเข้าร่วมโครงการ 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมวีดัเขา้รว่ม จำานวน 306 วดั 

และมัสยิดเข้าร่วม จำานวน 48 แห่ง การตรวจเยี่ยม 

เพื่อให้คำาแนะนำาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำาศาสนสถาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดที่ได้ 

แต่งตั้งขึ้น อาทิ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำานักงานอิสลามประจำา

จังหวัด สำานักงานพลังงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัด 

เป็นต้น โดยมีวัดที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 166 แห่ง และมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 20 แห่ง 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 99

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. โครงการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนํ้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบ 
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยนํ้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 
และเครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่นํ้าโขง (Mekong-HYCOS)

กรมทรัพยากรนำ้า ได้ดำาเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัย 

ล่วงหน้า (Early Warning) สำาหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ 

ลาดชันและที่ราบเชิงเขา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2555 

ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยไปแล้ว จำานวน 1,546 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้าน

เสี่ยงภัย จำานวน 4,911 หมู่บ้าน โครงการศึกษา สำารวจ ติดตั้งระบบ 

ตรวจวัดสภาพนำ้าอัตโนมัติทางไกล (Telemetering) ระบบส่งข้อมูล

สัญญาณภาพ (CCTV) เพื่อการเฝ้าระวังพยากรณ์ และเตือนภัย 

ในลุ่มนำ้าต่างๆ จำานวน 183 สถานี เครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา

แม่นำ้าโขงและสาขา (Mekong - HYCOS) จำานวน 11 สถานี ซึ่งสถานีเตือนภัยและโทรมาตรประกอบด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้ติดตั้งในที่โล่งแจ้ง จึงจำาเป็นต้องมีการบำารุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 

เพราะถ้าสถานีชำารุดเสียหายไม่สามารถเตือนภัยได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ผลผลิต บำารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพนำ้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) 

จำานวน 183 สถานี สถานีเตือนภัยนำ้าท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จำานวน 1,546 สถานี และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา 

แม่นำ้าโขง (Mekong-HYCOS) จำานวน 11 สถานี ได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

และทันต่อสถานการณ์

ผลลัพธ์ สถานีเตือนภัยสามารถใช้งานเฝ้าระวัง

สถานการณ์นำ้ าที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ 

กับปัญหาอุทกภัย - ดินถล่มได้อย่างทันท่วงที หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสามารถนำาข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการ

ติดตามสถานการณ์นำ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัยประกอบการ

ตัดสินใจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได ้

ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น 

โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการแจ้งเตือนภัย จำานวน 866 ครั้ง 

ครอบคลุม 2,991 หมู่บ้าน
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ปญัหา อปุสรรค พบวา่ขาดแคลนเจา้หนา้ทีด่า้นเทคนคิทีม่คีวามรูใ้นการซอ่มอปุกรณ ์ยานพาหนะ และอปุกรณส์ำารอง เนือ่งจาก

ที่ตั้งของสถานีเตือนภัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งมักอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสายหลัก การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว 

เป็นไปด้วยความยากลำาบาก จึงจำาเป็นต้องการใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานีเตือนภัยบางส่วนมีอายุการใช้งานมานาน 

(เกิน 5 ปี) ทำาให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จนอาจไม่สามารถใช้งานได้ ควรซ่อมปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน

เงื่อนไขความสําเร็จ  คือ การจัดหางบประมาณที่ เพียงพอ

ต่อการดำาเนินงานในการซ่อมบำารุง การดูแลรักษาให้ครอบคลุมทุกสถานี 

เพื่อให้ระบบที่ดำาเนินการติดตั้งไปแล้ว มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 

รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัย การอบรมเสริมสร้างความรู้  

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการทำางาน หรือการใช้งานระบบเตือนภัยด้วย 

นอกจากนีย้งัตอ้งคำานงึถงึองคป์ระกอบขา้งเคยีงโดยรวม เชน่ การจดัหาเครือ่งมอื 

อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งานการให้ความรู้  

ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำางานสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัย เนื่องจากการทำางานต่างๆ 

ในการเฝา้ระวงัภยัพบิตัติอ้งมคีวามเขา้ใจ การสือ่สารทีด่รีะหวา่งผูป้ฏบิตังิานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และประชาชนในพืน้ที ่การอบรมซำา้เสรมิ

อย่างสมำ่าเสมอให้กับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมให้ระบบการเตือนภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการตรวจวัดปริมาณนํ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องนํ้าแม่นํ้าโขง
ร่วมไทย – ลาว

กรมทรัพยากรนำ้ า ร่ วมกั บสำ านั ก ง าน เลขาธิ ก า ร 

คณะกรรมาธิการแม่นำ้าโขง (Mekong River Commission 

Secretar iat :  MRCS) ได้ดำาเนินโครงการวัดปริมาณนำ้ า 

การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องนำ้าแม่นำ้าโขงร่วม 

ไทย - ลาว (Implementation Plan of the Discharge and 

Suspended Sediment Transport Measurements on The 

Mekong Mainstream) เพื่อปรับปรุงโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับนำ้าและปริมาณนำ้า (Rating Curve) พัฒนาวิธีการตรวจวัด 

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลระดับนำ้า ปริมาณนำ้า การเคลื่อนตัว 

ของตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องนำ้า และสภาพการกัดเซาะ

บนแม่นำ้าโขงให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยปริมาณตะกอน 

มีความสัมพันธ์กับปริมาณนำ้าท่าจึงจำาเป็นต้องมีการสำารวจ 

ตรวจวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำาคัญ ปริมาณตะกอนจะทำาให้ทราบ 

การเปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูทัง้ในดา้นการวางแผน พฒันาแหลง่นำา้ การบรหิาร

จัดการ การบริหารทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา 

แม่นำ้าโขง โดยดำาเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศ ไทย - ลาว 

รวม 6 สถานี โดยมีสำานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ 

แม่นำ้าโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) 

เปน็หนว่ยประสานงานกลางและถา่ยโอนภารกจิใหก้รมทรพัยากรนำา้ 

ปี พ.ศ. 2558
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โครงการตรวจวัดปริมาณนำ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องนำ้าแม่นำ้าโขงร่วมไทย - ลาว เป็นพันธกรณีภายใต้ 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่นำ้าโขงอย่างยั่งยืนที่กรมทรัพยากรนำ้าต้องดำาเนินการโดยจะต้องดำาเนินการวัด 

ระดับนำ้า ปริมาณนำ้า การวัดปริมาณการเคลื่อนที่ของตะกอนและตะกอนท้องนำ้า การสำารวจรูปตัดขวางลำานำ้าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การดูแลบำารุงรักษาเครื่องมือ รายงานผลการดำาเนินการเสนอ MRCS

 

ผลผลิต ดำาเนินการตรวจวัดปริมาณนำ้า ระดับนำ้า การเคลื่อนตัวของตะกอน ตะกอนท้องนำ้า รูปตัดขวางลำานำ้า เพื่อนำามาใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลลพัธท์ีไ่ด ้ขอ้มลูทีส่ำารวจมคีวามถกูตอ้ง นา่เชือ่ถอื ทนัเวลา สามารถนำาไปใชใ้นการตดิตาม เฝา้ระวงั พยากรณส์ถานการณน์ำา้

ในลุ่มนำ้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย โดยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่นำ้าโขง

ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากเป็นการตรวจวัดปริมาณนำ้า ตะกอนร่วมไทย - ลาว พบว่า ไม่มีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเข้าร่วมการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากเป็นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  

ฝั่งไทย นอกจากนี้บุคลากรของไทยไม่เพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เลื่อนตำาแหน่ง และย้าย ส่วนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 

เป็นความตกลงร่วมไทย - ลาว ที่จะสนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดปริมาณนำ้า ตะกอน โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนการใช้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ จำานวน 5 สถานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะสนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 

จำานวน 1 สถานี ซึ่งการดำาเนินงานในช่วงระยะแรกเครื่องยนต์ติดท้ายเรือชำารุด ต้องนำามาซ่อมที่ฝั่งไทยซึ่งใช้ระยะเวลา 2 - 3 เดือน 

สำาหรับทางฝั่งไทยเครื่องวัดปริมาณนำ้าแบบธรรมดา ยานพาหนะและกว้านที่ใช้ประจำาสถานีชำารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 

ไม่สามารถ หาอะไหล่ สำารองได้ ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอในการตรวจวัดปริมาณนำ้าและตะกอนเนื่องจากแม่นำ้าโขงเป็นแม่นำ้า 

นานาชาติ ความกว้างของแม่นำ้าระหว่าง 500 - 1,000 เมตร 

เงื่อนไขความสําเร็จ การจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการดำาเนินโครงการตรวจวัดปริมาณนำ้า ตะกอนร่วมไทย - ลาว

ให้ครอบคลุมทุกสถานีเพื่อให้การดำาเนินงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยไม่นับสถานีแม่นำ้าโขง 

ที่จังหวัดนครพนมเป็นตัวชี้วัด จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะและอื่นๆ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำารุด สนับสนุนให้มีการอบรม 

การใช้และบำารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจวัดปริมาณนำ้า ตะกอนกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี 

ความถูกต้องน่าเชื่อถือในการติดตามการพยากรณ์สถานการณ์นำ้าเพื่อป้องกัน และบรรเทาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน 8 จังหวัด 

ตลอดแม่นำ้าโขง รวมทั้งประเทศสมาชิกในลุ่มนำ้าโขงตอนล่างตามพันธกรณีว่าด้วยการพัฒนาลุ่มนำ้าโขงอย่างยั่งยืนต่อไป



รายงานประจำ ปี 2559102

3. ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (Intended Nationally 
Determined Contribution: INDC)

ประเทศไทยจัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contribution:  INDC) เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับ 

การกำาหนดความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้จัดส่ง INDC ไปยังสำานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยประเทศไทยกำาหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 จากกรณี 

ปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มถึงร้อยละ 25 

ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน การเสริมสร้างศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ 

ภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งได้ให้ความสำาคัญกับ 

การดำาเนินการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศในประเด็นหลัก อาทิ การจัดการนำ้า ความมั่นคง 

ทางอาหาร การเกษตรที่ยั่งยืนและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ 40 และสนับสนุนการมีส่วนร่วมรักษาป่าโดยชุมชน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

การมีส่วนร่วมในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แบบยั่งยืน การยกระดับ/ศึกษาแบบจำาลองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ 

และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัว 

ผลการดําเนินงาน

การดำาเนนิการเพือ่เปน็ไปตามเปา้หมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกทีร่อ้ยละ 20 ภายในป ีพ.ศ. 2573 นัน้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม โดยสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนการลด 

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน 

โดยองค์ประกอบของคณะทำางานฯ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดทำา 

(ร่าง) แผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution 

Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) โดยดำาเนินการใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการ 

ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นสาขาที่แผนหลักของหน่วยงานมีความพร้อมและมีศักยภาพ

ในการดำาเนินงานที่สามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 

โดย (ร่าง) แผนที่นำาทางฯ ดังกล่าว จะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ 

องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และนำาเสนอตอ่คณะอนกุรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดา้นการบรูณาการนโยบายและแผน 

และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนที่นำาทางฯ 

ดังกล่าว ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ตามแผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 โดยมอบหมายให้สำานักงบประมาณสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทำาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

ผลผลิต

แผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined 

Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030)
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ผลลัพธ์ที่ได้

ประเทศไทยมีกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไปพร้อมกัน 

และจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต่อไป ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกำาหนด รวมทั้งเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก 

ในการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหา อุปสรรค

การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของแผนที่นำาทางฯ และการลด 

ก๊าซเรือนกระจก

เงื่อนไขความสําเร็จ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ปี พ.ศ. 2564 - 2573

4. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระยะที่ 2

การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการดำาเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการจดัทำารายงานแหง่ชาต ิ(National Communication : NC) เปน็การแลกเปลีย่น 

ข้อมูลข่าวสารและแสดงให้ประเทศภาคีต่างๆ ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำาเนินการร่วมกับประชาคมโลกในการ

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันกำาลังจัดทำารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในรายงานมีองค์ประกอบหลักๆ 3 เรื่อง 

คอื การจดัทำาบญัชกีา๊ซเรอืนกระจก การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยสำานกังาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำาเนินโครงการในระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจวัด รายงาน 

และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification : MRV) การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียในส่วน 

ของขยะชุมชน ภาคเกษตร และภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ตามคู่มือ IPCC 2006 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนา 

รูปแบบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 

(MRV) ข้อมูลในการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียในส่วนของชุมชน ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 

โดยประยุกต์จากวิธีการที่เป็นภารกิจประจำาของหน่วยงานนั้นๆ อยู่แล้ว หากมีความจำาเป็นที่ข้อมูลบางอย่างต้องจัดเก็บเพิ่มเติม 

ต้องไม่เป็นภาระต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ยึดตามข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินตามแนวทางของคู่มือ IPCC 2006  

2) เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจวัด รายงาน ทวนสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

และเหมาะสมกับขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่

ผลการดําเนินงาน

ผลการดำาเนินโครงการในระยะที่ 1 จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลของประเทศไทยข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ 

ตามแนวทางของคู่มือ IPCC 1996 และ IPCC 2006 จากนั้นจะนำาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการเสนอทิศทางการรายงานข้อมูล 

(Data Flow) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้และภาคของเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานย่อย 

ไปสู่หน่วยงานกลางในแต่ละภาค ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น
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ผลการดำาเนินโครงการในระยะที่ 2 มีการพัฒนาแนวทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting 

and Verification : MRV) การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกใน ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

และภาคของเสียในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะเน้นพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีความโปร่งใส 

และนา่เชือ่ถอืมากขึน้ รวมทัง้พฒันาแบบฟอรม์ในการรายงานขอ้มลู และเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถ

จัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่

ดังนั้น จึงขอดำาเนินโครงการในระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting 

and Verification : MRV) การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียในส่วนของชุมชน ภาคเกษตร และภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และป่าไม้

ผลผลิต

1) แบบฟอร์มในการรายงานข้อมูลกิจกรรมในแต่ละระดับ รวมทั้งคู่มือทางเทคนิคที่แสดงรายละเอียดในการตรวจวัด 

จัดเก็บ รายงาน และทวนสอบข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคของเสียในส่วนของชุมชน ภาคเกษตร 

และภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ IPCC 2006 พร้อมทั้งนิยามคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลกิจกรรม เพื่อใช้ประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค 

ของเสียในส่วนของชุมชน ภาคเกษตรและภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้

ผลลัพธ์ที่ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคู่มือทางเทคนิคของแต่ละภาคส่วน และมีแนวทางในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) 

ที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบจัดเก็บ มีการรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก สามารถนำาไปใช้ในการคำานวณบัญชี 

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นระบบ

ปัญหา อุปสรรค

เนื่องด้วยการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 

และขอ้มลูทีห่นว่ยงานเกบ็รวบรวมไวไ้มอ่ยูใ่นรปูแบบทีส่ำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสามารถนำามาใชไ้ด ้

นอกจากนี้ข้อมูลบางส่วนยังไม่มีการเก็บรวบรวม

เงื่อนไขความสําเร็จ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่ต้องรายงานข้อมูล

กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจวัด รายงาน และ

ทวนสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา และทันตามกำาหนดเวลา

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการ

จัดอบรมวิธีการรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก แยกตาม 

แต่ละภาคส่วน

ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย INDC ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
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5. การจัดทําระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำาเนินการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เพื่อเป็นการเตือนภัยและป้องกันภัย 

ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ก่อที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อจัดทำาข้อมูลธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและแผนที่ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ให้สอดคล้องการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำาเนินการ ดังนี้

1. สํารวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ

 สำารวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดำาเนินการเก็บตัวอย่างนำ้าผิวดินและตะกอนธารนำ้า เพื่อนำามาวิเคราะห์หาธาตุต่างๆ ดังนี้ 

สารหนู (As) แบเรียม (Ba) เบริลเลียม (Be) แคลเซียม (Ca) แคดเมียม (Cd) โคบอลต์ (Co) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 

โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) แมงกานีส (Mn) โซเดียม (Na) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) สังกะสี (Zn) คลอไรด์ (Cl-) 

และฟลูออไรด์ (F-) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนำ้าผิวดินพบธาตุที่มีระดับเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ สารหนู โครเมียม ตะกั่ว และแมงกานีส

ในตัวอย่างตะกอนธารนำ้าพบธาตุที่มีระดับเกินค่ามาตรฐานได้แก่ สารหนู โครเมียม และนิกเกิล อาจมีสาเหตุจากปัจจัยทางธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมของมนุษย์ ผลจากการสำารวจครั้งนี้สรุปได้ว่า  ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีการปนเปื้อนของธาตุชนิดต่างๆ ในตะกอนธารนำ้า

และนำ้าผิวดินจำานวนน้อยมาก

 ข้อมูลเชิงสถิติ

 ธาตุ ค่าDL(ก) จํานวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่ามาตรฐาน
  (mg/kg) ตัวอย่าง (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) มาตรฐาน (mg/kg) (ข)

       (mg/kg)

สารหนู (As) 5.0 516 5.00 40.00 9.19 8.41 14

แคดเมียม (Cd) 0.3 516 0.30 0.70 0.40 0.11 2.1

โคบอลต์ (Co) 1.0 516 1.00 42.00 7.10 5.35 n/a

โครเมียม (Cr) 1.0 516 1.00 1.00 152 14.37 72

ทองแดง (Cu) 2.0 516 2.00 72.00 9.00 8.31 400

แมงกานีส (Mn) 1.0 516 4 17523 656.23 1067.41 n/a

นิกเกิล (Ni) 1.0 516 1.00 135.00 12.00 10.7 26

ตะกั่ว (Pb) 4.0 516 3.00 158.00 18.30 17.43 360

ซีลีเนียม (Se) 4.0 516 <DL <DL n/a n/a 11

สังกะสี (Zn) 7.0 516 7 239 34.72 23.59 3200

2. สํารวจศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนชุมชน

 ดำาเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยรวบรวมและปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลธรณีพิบัติภัย 

ขอ้มลูพืน้ทีอ่นรุกัษ ์เปน็ตน้ ซึง่เปน็ปจัจยัทีม่คีวามสำาคญัหรอืมผีลกระทบโดยตรงตอ่การวางแผนชมุชน ทัง้ทางดา้นการขยายตวัของชมุชน

ในอนาคตและพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการกำาจัดขยะแบบฝังกลบ ได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดของประกาศ 

กรมควบคุมมลพิษด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับชั้นข้อมูลแบบง่าย พบว่าบริเวณ 

ที่เหมาะสมเป็นแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 77 แหล่ง เนื้อที่ประมาณ 29,848.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 

โดยอำาเภอที่มีพื้นที่เหมาะสมมีเนื้อที่มากที่สุด ได้แก่ อำาเภอจอมบึง
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แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะ จังหวัดราชบุรี

3. จัดทําข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 ดำาเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ ์ดว้ยวธิกีารสำารวจธรณเีคมขีัน้ตอนการสำารวจบรเิวณไพศาล โดยการเกบ็ตวัอยา่งตะกอน 

ทอ้งนำา้ใหค้รอบคลมุทัง้จงัหวดั ทำาการวเิคราะห ์จำานวน 34 ธาต ุไดแ้ก ่ธาตเุงนิ อะลมูเินยีม สารหน ูแบเรยีม เบรลิเลยีม บสิมทั แคลเซยีม 

แคดเมียม โคบอลต์ โครเมียม ทองแดง เหล็ก ปรอท โพแทสเซียม แลนทานัม ลิเทียม แมกนีเซียม แมงกานีส โมลิบดีนัม โซเดียม นิกเกิล 

ฟอสฟอรสั ตะกัว่ กำามะถนั พลวง สแกนเดยีม ดบีกุ สตรอนเซยีม ไทเทเนยีม วาเนเดยีม ทงัสเตน อติเทรยีม สงักะส ีและธาตเุซอรโ์คเนยีม

 ผลการวเิคราะหส์ามารถนำามาจดัทำาแผนทีธ่รณเีคมแีสดงการแผก่ระจายของธาตชุนดิตา่งๆ แยกเปน็รายธาตจุำานวน 27 ธาต ุ

ประมวลผลรว่มกบัขอ้มลูธรณวีทิยา ขอ้มลูทรพัยากรธรณ ีขอ้มลูลกัษณะภมูปิระเทศและขอ้มลูการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที ่พบวา่มกีารแผก่ระจาย 

ของค่าผิดปกติของธาตุต่างๆ เช่น ธาตุอะลูมิเนียม โคบอลต์ โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมกนีเซียม นิกเกิล สแกนเดียม ไทเทเนียม 

และธาตวุาเนเดยีม สมัพนัธก์บัหนิตน้กำาเนดิจำาพวกหนิอลัตราเมฟกิ และกระบวนการกำาเนดิแหลง่แร ่สว่นการแผก่ระจายของคา่ผดิปกติ 

ของธาตุ เช่น ธาตุสารหนู แบเรียม เบริลเลียม แคลเซียม โพแทสเซียม แลนทานัม ลิเทียม แมกนีเซียม แมงกานีส โซเดียม 

ฟอสฟอรัส ตะกั่ว กำามะถัน พลวง สตรอนเซียม อิตเทรียม สังกะสี และธาตุเซอร์โคเนียม ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับหินต้นกำาเนิด 

ชนิดต่างๆ และการเกิดแร่ชนิดต่างๆ ในหินดังกล่าว 

แต่ ไม่ ใช่การเกิดแหล่งแร่  นอกจากนี้ยั งพบการ 

แผ่กระจายของค่าผิดปกติของสังกะสีบางบริเวณ 

เกิดจากการปนเปื้อนจากการกระทำาของมนุษย์ รวมทั้ง 

จัดทำาข้อเสนอแนะ แนวทางเชิงพื้นที่ในการลดปัจจัย

เสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 

การเผยแพรค่วามรู ้ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากหนว่ยงานราชการ

ในท้องที่และผู้สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่แสดงตําแหน่งเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า จังหวัดอุตรดิตถ์
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6. การลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณีได้ดำาเนินการสำารวจ ศึกษา วิจัย ปัจจัยต่างๆ

ที่ส่งผลให้เกิดธรณีพิบัติภัยและติดตามพฤติกรรมของธรณีพิบัติภัยต่างๆ เพื่อประเมินสถานภาพ/กำาหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดทำาแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์และพยากรณ์

ความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย สร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแก่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับ

ธรณีพิบัติภัย ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ

 1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมทั้งระบบ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

ในพื้นที่ 8 จังหวัด 33 อำาเภอ 55 ตำาบล 613 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย จำานวน 3,652 ราย 

ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

และจังหวัดชุมพร

ตารางแสดงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย (ราย)

 1 สุราษฎร์ธานี 5 6 73 430

 2 อุตรดิตถ์ 4 6 62 362

 3 เชียงราย 6 9 145 695

 4 แม่ฮ่องสอน 2 6 52 318

 5 เชียงใหม่ 5 9 83 566

 6 น่าน 5 8 75 499

 7 แพร่ 3 5 40 344

 8 ชุมพร 3 6 83 438

 รวม 8 จังหวัด 33 อําเภอ 55 ตําบล 613 หมู่บ้าน 3,652 ราย

การฝึกอบรมและสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยคลอบคลุมทั้งระบบต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จังหวัดอุตรดิตถ์”
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2. จัดทําแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม

 ดำาเนินการสำารวจออกแบบกิจกรรม/โครงสร้างการป้องกันและฟื้นฟูในการชะลอความเร็วและดักตะกอน ในทางนำ้าใช้พืช

เพื่อลดการพังทลายของหน้าดินและตลิ่ง โดยมุ่งเน้นการใช้แรงงานและวัสดุในท้องถิ่นบริเวณพื้นที่บริเวณบ้านแก่วตาว อำาเภอด่านซ้าย 

จงัหวดัเลย โดยไดจ้ดัประชมุและสมัมนาเรือ่ง “การจดัทำาแนวทางการปอ้งกนัและฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระสบภยัดนิถลม่” ในวนัเสารท์ี ่12 มนีาคม 

พ.ศ. 2559 ณ วัดป่าไผ่เวฬุวันบรรพต ตำาบลอิปุ่ม อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 104 คน

 การจัดทําแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

 ดำาเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม ข่าวสารสถานการณ์อากาศ ประสานงานแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในช่วงที่มีพายุหรือมรสุม 

ทางโทรศัพท์กับเครือข่ายเฝ้าระวัง จำานวน 11,870 ครั้ง ประกาศแจ้งให้เครือข่ายเฝ้าระวังภัย ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จำานวน 30 ฉบับ ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 

แบบบูรณาการและแบบชุมชนเป็นฐานจำานวน 8 จังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังของเครือข่าย 

เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ได้แก่ แบบบูรณาการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดหนองบัวลำาภู และแบบชุมชน 

เป็นฐาน 6 จังหวัด คือ จังหวัดกำาแพงเพชร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดเลย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 3,279 ราย
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การซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
โดยการจําลองสถานการณ์การเกิดดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก จังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

4. สํารวจและประเมินรอยเลื่อนมีพลัง (ระยะที่ 2)

 ดำาเนินการตรวจหาตำาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว และขนาดแผ่นดินไหว จากเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินที่ส่งผ่าน

ข้อมูลแบบ on-line และ off-line พบว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมทั้งสิ้น 113 ครั้ง (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ประเมินภัย

พิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย ดำาเนินการสำารวจเพื่อจัดทำารายงานและแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 

และจังหวัดภูเก็ต โดยสำารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความเร็วของคลื่นเฉือนของชั้นดิน ด้วยวิธี MASW จำานวน 81 จุด 
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7. การสํารวจ ศึกษาธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ดินสูญเสียรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการสูญเสียสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

กรมทรัพยากรธรณีได้มีการสำารวจ ศึกษา เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางกายภาพและธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล ตลอดจนศึกษา 

ผลกระทบเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้  

การสํารวจธรณีฟิสิกส์
ด้วยการวัดความเร็ว

ของคลื่นเฉือนของชั้นดิน
ด้วยวิธี MASW

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของจังหวัดระนอง
ตามสภาพดินแสดงระดับความรุนแรง
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1. การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

 การศึกษาสำารวจ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพื้นที่ลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา บริเวณอำาเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช ซึง่เปน็พืน้ทีร่าบทีเ่คยมนีำา้ทะเลรกุทว่มถงึในอดตีและชายฝัง่ทะเลจดัเปน็หาดทรายเสน้ตรง ผลการศกึษาการเปลีย่นแปลง

ชายฝั่งในแนวราบในช่วงรอบ 14 ปี ในช่วงหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางทั้งสิ้น 27.5 กิโลเมตร พบว่า ชายฝั่งมีสถานภาพ

แบบคงสภาพ เป็นระยะทาง 13.7 กิโลเมตร (49.82%) แบบสะสมตัว เป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร (45.82%) และแบบถูกกัดเซาะ 

ปานกลาง เป็นระยะทาง 1.2 กิโลเมตร (4.36%) ส่วนในช่วงรอบฤดูกาลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเส้นชายฝั่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) กับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

(หลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) พบว่าชายฝั่งมีสถานภาพแบบคงสภาพเป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร (26.55%) มีสถานภาพ 

แบบสะสมตัวเป็นระยะทาง 17.0 กิโลเมตร (61.81%) มีสถานภาพแบบถูกกัดเซาะปานกลาง (มีการกัดเซาะ 1 - 5 เมตรต่อปี) 

เป็นระยะทาง 3.2 กิโลเมตร (11.64%)

2. การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในอนาคต

 เนื่องจากพื้นที่ชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามแนวชายฝั่งยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ชายหาดมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุล ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิด 

การกัดเซาะ ควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการหาแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้สนับสนุนข้อมูล 

พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือแนวทาง ในการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากการ 

กัดเซาะชายฝั่งให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อไป

 ประชาชนในพื้นที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้ประสบความสำาเร็จ โดยการ

ปลูกจิตสำานึกร่วมกันในการอนุรักษ์และหวงแหนพื้นที่พร้อมทั้งเสนอรูปแบบการนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการป้องกันและ 

ลดผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การปลูกต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อยึดตะกอนหน้าหาด นอกจากนี้ ควรมีแผนในการติดตาม 

เฝ้าระวังในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโลก โดยใช้เครื่องมือวัดระดับนํ้าทะเลขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติควบคุมตําแหน่ง ด้วยระบบดาวเทียม โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

 1) ติดตั้งสถานีวัดระดับนำ้าทะเลขึ้นลงอัตโนมัติเพิ่มเติม 3 สถานี

 2) ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง

รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ช่วงรอบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งช่วงรอบ 14 ปี
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 3) มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบงานต่างๆ เช่น การปรับปรุงสถานี ทำาการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดระดับนำ้า 

โดยวิเคราะห์ชนิดของนำ้าขึ้น นำ้าลงจากข้อมูลระดับนำ้าของทั้ง 5 สถานี พบว่า สถานีระยองและสถานีประจวบคีรีขันธ์เป็นชนิดนำ้าเดี่ยว 

สถานีนครศรีธรรมราชเป็นชนิดนำ้าผสม สถานีระนองและสถานีภูเก็ตเป็นชนิดนำ้าคู่ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ชนิดของการขึ้นลง 

ของระดับนำ้าของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระดับนำ้าทะเลจากกรมอุทกศาสตร์ จำานวน 7 สถานี เพื่อนำามา 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับนำ้าทะเล สร้างเส้นแนวโน้ม (Trend) ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปลี่ยนแปลงของระดับนำ้าทะเล 

มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกสถานี โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.6 มิลลิเมตรต่อปี โดยระดับนำ้าทะเลฝั่งอ่าวไทยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.3 มิลลิเมตร 

ต่อปี ส่วนระดับนำ้าทะเลฝั่งอันดามัน มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.2 มิลลิเมตรต่อปี จะเห็นได้ว่าระดับนำ้าในทะเลฝั่งอันดามันมีอัตราเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับนำ้าทะเลฝั่งอ่าวไทยถึง 2 เท่า

สถานีวัดระดับนํ้าท่าเรือแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดที่ติดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สถานีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบต่อเนื่อง
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8. ศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอ
ความรุนแรงของคลื่น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำาเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นไว้ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ โดยดำาเนินการ 

ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น สำารวจสภาพพื้นที่ป่าชายเลน โดยการเก็บข้อมูล

โครงสร้างป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (ความหนาแน่นของป่าชายเลน) การเก็บข้อมูล 

การตกตะกอนดินเลน การสำารวจพื้นที่หาดโคลนที่เหมาะสมในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ 

ชะลอความรุนแรงของคลื่น ตลอดจนศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อติดตาม

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงสร้างป้องกันการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรง 

ของคลื่นที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ในการ

จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

 

ผลการดําเนินงาน

1. ดำาเนินการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน พื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ดำาเนินการประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขอความเห็นชอบจากชุมชนพื้นที่บ้านแหลมใหญ ่

หมู่ที่ 11 ตำาบลแหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนเข้าร่วมจำานวน 55 คน ที่ประชุมมีมติ 

เป็นเอกฉันท์ให้ดำาเนินโครงการได้และให้มีผู้แทนชุมชนจำานวน 3 ราย ร่วมเป็นคณะทำางานในการดำาเนินโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้รับจ้างด้วย ดำาเนินการปักไม้ไผ่ตามรูปแบบที่กำาหนดแล้วเสร็จระยะทาง 3,200 เมตร 

จากระยะทางไม้ไผ่ ทั้งหมด 5,000 เมตร โดยคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

2. การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 

โดยมีการดำาเนินงาน 4 กิจกรรม ดังนี้

 2.1 สำารวจสภาพแนวไม้ไผ่ที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2558 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ระยะทางไม้ไผ่ 

รวม 22.365 กิโลเมตร ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุร ี

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตัวอย่างแถวละ 3 จุด (หัวแถว กลางแถว ท้ายแถว) ความยาวจุดละ 1 เมตร 

ผลการดำาเนินการสำารวจสภาพแนวไม้ไผ่ ดังตารางที่ 4
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- แนวไมไ้ผเ่สยีหาย 

ทั้งหมด สาเหตุ

หลกัเกดิจากไมไ้ผ ่

ที่ ปั ก หมดอ ายุ  

การใชง้าน สาเหต ุ

รองเกิดจากคลื่น 

ลมแรง และสัตว์ 

ทะเล เช่น เพรียง 

หิน เกาะไม้ ไผ่

ทำ า ให้ ไม้ ไผ่ เสีย

หายเร็วขึ้น

ตารางที่ 4 ผลการสํารวจสภาพแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 จังหวัด พื้นที่ดําเนินการ ระยะทาง ปี ร้อยละของ หมายเหตุ
    (เมตร) ความเสียหาย

 สมุทรปราการ - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.10 ตำาบล 2,000 2550 90

   แหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ 

   จังหวัดสมุทรปราการ

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม. 11 ตำาบล 935 2553 90

   แหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ 

   จังหวัดสมุทรปราการ

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม. 9 1,000 2556 30

   บ้านขุนสมุทรจีน ตำาบลแหลมฟ้าผ่า 

   อำาเภอพระสมุทรเจดีย์

   จังหวัดสมุทรปราการ

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม. 10  4,000 2558 20

   บ้านแหลมใหญ่ ตำาบลแหลมฟ้าผ่า 

   อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ 

   จังหวัดสมุทรปราการ

 สมุทรสาคร - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.3  2,000 2550 90

   ตำาบลโคกขาม ถึง ม.8 

   ตำาบลพันท้ายนรสิงห์ อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.3  500 2552 90

   ตำาบลโคกขาม ถึง อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.1  750 2553 70

   ตำาบลบางกระเจ้า อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.6  1,120 2553 60

   ตำาบลบางหญ้าแพรก อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.8  455 2553 70

   ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

  - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.8  2,350 2553 70

   ตำาบลพันท้ายนรสิงห์ อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสาคร

 สมุทรสงคราม - บริเวณชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 10  1,265 2553 50

   ตำาบลบางแก้ว อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสมุทรสงคราม
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 จังหวัด พื้นที่ดําเนินการ ระยะทาง ปี ร้อยละของ หมายเหตุ
    (เมตร) ความเสียหาย

 ฉะเชิงเทรา - บริเวณชายฝั่งทะเล ม.9  390 2553 80

   ตำาบลสองคลอง อำาเภอบางปะกง 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ชลบุรี - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6  1,200 2558 10

   ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมือง 

   จังหวัดชลบุรี 

 จันทบุรี - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 12, 14,  1,000 2556 50

   15 และ 16 บ้านเกาะแมว 

   ตำาบลแหลมสิงห์ อำาเภอแหลมสิงห์ 

   จังหวัดจันทบุรี

  - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 14 และ 2,000 2558 30

   ตำาบลแหลมสิงห์ อำาเภอแหลมสิงห์ 

   จังหวัดจันทบุรี

 ระนอง - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6  300 2556 40

   บ้านแหลมนาว ตำาบลนาคา 

   อำาเภอสุขสำาราญ จังหวัดระนอง 

   ระยะที่ 1

  - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6  600 2556 40

   บ้านแหลมนาว ตำาบลนาคา 

   อำาเภอสุขสำาราญ จังหวัดระนอง 

   ระยะที่ 2

  - บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3  100 2556 100

   บ้านหินช้าง ตำาบลปากนำ้า 

   อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง

 กระบี่ - บริเวณบ้านท่าเล หมู่ที่ 1  400 2551 90

   ตำาบลคลองประสงค์ อำาเภอเมือง 

   จังหวัดกระบี่
  

  ระยะทางไม้ไผ่ชะลอคลื่นรวม 22,365  - -  

 2.2 สำารวจและประเมินสภาพหาดโคลนที่เหมาะสมในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่

ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ 17 จังหวัด 60 พื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดลำาดับความสำาคัญของพื้นที่ ได้แก่ ความหนาแน่น 

ของป่าชายเลน ความรุนแรงของกระแสคลื่นลม ผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่ง และความต้องการของประชาชน นำามาจัดลำาดับความ

สำาคัญในการดำาเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของแต่ละลักษณะชายหาดได้ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะวิกฤต 29 พื้นที่ ระยะเร่งด่วน 12 พื้นที่ 

ระยะเฝ้าระวังและติดตาม 19 พื้นที่
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 2.3 สำารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ เปรียบเทียบความหนาแน่นของป่าชายเลน ข้อมูล 

การตกตะกอนของดินเลนปรากฏว่า ความหนาแน่นของป่าชายเลน ในพื้นที่ 8 จังหวัด 19 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 6 จังหวัด 12 พื้นที่ 

จำานวน 249.73 ไร่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี 

และจังหวัดระนอง ส่วนที่เหลือไม่เพิ่มขึ้น การทับถมของตะกอน ในพื้นที่ 7 จังหวัด 9 พื้นที่ พบว่า มีการทับถมของตะกอนมีค่าเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นจำานวน 7 จังหวัด 8 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระนอง ส่วนที่เหลือไม่เพิ่มขึ้น

 2.4 การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของชุมชนเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการ 

ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามผลการศึกษาปรากฏว่า มีข้อมูลความคิดเห็นดังนี้

  1) พื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่มีระดับมาก คือ ตำาบลโคกขาม 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 65.71 

  2) ระดับความรุนแรงพื้นที่ที่ชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตำาบลแหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 77.14 

  3) ปริมาณตะกอนที่มาทับถมหลังแนวไม้ไผ่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

คิดเป็นร้อยละ 82.86 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 65.71 และ 

ตำาบลคลองประสงค์ อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 65.71 ตามลำาดับ

  4) ความแข็งแรงของไม้ ไผ่ที่ปักเป็นแนวป้องกันอยู่ ในระดับมากที่สุด คือ ตำ าบลโคกขาม อำาเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 94.29 และระดับน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 54.29 

และตำาบลสองคลอง อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 45.71

  5) ความรุนแรงของคลื่นที่มากระทบฝั่งหลังที่ปักไม้ไผ่เป็นแนวป้องกันแล้วพื้นที่ปักไม้ไผ่แล้วได้ผล อยู่ในระดับน้อย 

(คลื่นมากระทบฝั่งน้อยลง) คือ ตำาบลบางหญ้าแพรก อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 88.57 และพื้นที่ 

ที่ปักไม้ไผ่แล้วไม่ได้ช่วยลดความรุนแรงของคลื่น อยู่ในระดับมาก (คลื่นที่มากระทบฝั่งยังรุนแรงเหมือนเดิม) คือ ตำาบลปากนำ้า 

อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 37.14 

  6) การเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตว์นำ้าเพิ่มมากที่สุด คือ ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 

74.29 และเพิ่มน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 57.14 

  7) ปริมาณความหนาแน่นของพันธ์ุไม้ เพิ่มมากที่สุด คือ ตำาบลนาคา อำาเภอสุขสำาราญ จังหวัดระนอง คิดเป็น 

ร้อยละ 71.43 และเพิ่มน้อยที่สุด คือ ตำาบลคลองประสงค์ อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 71.73 

  8) การมสีว่นรว่มของประชาชนตอ่การดำาเนนิโครงการ ในพืน้ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ตำาบลบางกระเจา้ อำาเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 62.86 พื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง 

คิดเป็นร้อยละ 51.43

  9) ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตำาบลบางกระเจ้า 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 85.71 และตำาบลบางหญ้าแพรก อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 82.86 ตามลำาดับ และพื้นที่ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็น 

ร้อยละ 48.57 ความต้องการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ 

พื้นที่ที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 54.29 และพื้นที่ 

ที่มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ตำาบลปากนำ้า อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 42.86

 

ผลผลิตและผลลัพธ์

ผลผลิต บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่ชายฝั่งการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในพื้นที่

ผลลพัธท์ีไ่ด ้ระบบนเิวศและทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ไดร้บัการคุม้ครองปอ้งกนัจากภยัคกุคามและผลกระทบจากปญัหา

การกัดเซาะชายฝั่ง
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 ปัญหา อุปสรรค

การดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม มคีวามยุง่ยาก เนือ่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อำานวยตอ่การเกบ็ขอ้มลู 

พื้นที่แนวสำารวจบางพื้นที่อยู่ริมชายฝั่ง การเข้าพื้นที่ต้องเดินเท้าหรือใช้เรือเท่านั้น จึงทำาให้การเข้าถึงพื้นที่ป่าชายเลนต้องใช้เวลามาก 

การเข้าไปดำาเนินการต้องสัมพันธ์กับการขึ้น – ลงของนำ้าทะเลด้วย

 

เงื่อนไขความสําเร็จ

1. ควรเพิ่มอัตรากำาลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

2. บริเวณพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ที่มีปริมาณตะกอนเลนสะสมมีความเหมาะสมที่จะดำาเนินการปลูกป่าชายเลนได้ รวมถึง 

ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนเพื่อแนวป้องกันคลื่น

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

ภาพดาวเทียม  Nima (ปี พ.ศ. 2539 - 2542) ภาพดาวเทียม  ปี พ.ศ. 2559
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9. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  

ผลการดําเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า

2. ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า 

รักษาธรรมชาติ  อากาศบริสุทธิ์” ในพื้นที่ เสี่ยง 9 จังหวัดรณรงค์  

วันปลอดควันพิษจาก ไฟป่า (24 กุมภาพันธ์  ของทุกปี )  ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในรูปแบบอื่นๆ 

เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่  และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงชุมชน รวมจำานวน 351 ครั้ง ติดป้าย 

ประชาสัมพันธ์  จำ านวน 327 แผ่น แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

จำานวน 3,309 แผ่น และจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับไฟป่า จำานวน 19 ครั้ง ฯลฯ

3. ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำานวน 2,511 อปท. จากทั้งหมด 2,629 อปท.

4 .  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมือ ในการควบคุม ไฟป่ า 

จำานวน 50 หมู่บ้าน

5. ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

กรมป่าไม้ อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ของ อปท. เครือข่าย 

ไฟป่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำานวน 536 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ทั้งสิ้น 9,742 คน และจัดการฝึกร่วมการจำาลองสถานการณ์ในการ 

ควบคุมไฟป่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย สำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กองทัพอากาศ กองทัพภาคที่ 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

6. จัดการเชื้อเพลิง โดยการจัดทำาแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง

ต่อการเกิดไฟป่าหรือเกิดไฟป่าซำ้าซ้อนทั่วประเทศในพื้นที่ป่าสงวน 

แห่งชาติ ระยะทาง 8,700 กิโลเมตร และทำากล่องลดปริมาณเชื้อเพลิง 

โดยใช้ เศษไม้  ใบไม้มาทำา เป็นปุ๋ ยชี วภาพ เพื่ อกำ าจัด เชื้ อ เพลิ ง 

ในพื้นที่ป่า

7. จดัตัง้ชดุเฉพาะกจิเคลือ่นทีเ่รว็ควบคมุไฟปา่ จำานวน 108 ชดุ

8. นำาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ควบคุมไฟป่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำารวจระยะไกล 

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 

9. จดัชดุลาดตระเวนตรวจหาไฟปา่ ทัง้ทางเทา้ รถจกัรยานยนต ์

และรถยนต์ จำานวน 3,949 ครั้ง

10.  ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า จำานวน 1,708 ครั้ง พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟได้ 62,584 ไร่ 

11.  สนธิกำาลังในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ของเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ 

จำานวน 30 หน่วย อัตรากำาลัง 152 นาย และชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) จำานวน 3 ศูนย์ อัตรากำาลัง 45 นาย 

รวม 197 นาย และสนธิกำาลังการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนราธิวาส จำานวน 15 นาย

12.  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้เผาป่า และบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า โดยการ 

ออกประกาศกรมป่าไม้ จำานวน 2 ฉบับ
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10.  ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ 

ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เปน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มในระดบัโลกทีน่านาประเทศ ใหค้วามสนใจและหนัมารว่มมอืกนั

แกป้ญัหาอยา่งจรงิจงั โดยไดร้ว่มกนัจดัตัง้คณะกรรมการระหวา่ง รฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change หรือ IPCC) เพื่อประเมินหาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และเป็นที่มาของ 

การจัดทำาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, UNFCC) ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคี

อนุสัญญา โดยให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในอันที่จะช่วยลดปัญหาที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าไม้มีบทบาท

สำาคัญในการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผาทำาลายป่า แต่ในขณะเดียวกัน ป่าไม้ก็มี

บทบาทสำาคญัในการดงึกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศมากกัเกบ็ในรปูเนือ้ไม ้ดงันัน้ถา้โลกของเรามพีืน้ทีป่า่มากขึน้ กจ็ะชว่ยเพิม่ 

แหลง่กกัเกบ็คารบ์อนไวไ้ดม้ากขึน้ วตัถปุระสงคข์องการศกึษา เพือ่ศกึษาบทบาทของงานวจิยัดา้นปา่ไมต้อ่การแกไ้ขหรอืบรรเทาปญัหาจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมุ่งหวังจะพัฒนาหน่วยงานด้านการวิจัยป่าไม้ของกรมป่าไม้ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน

การวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขภาวะโลกร้อน เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน 

ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ศึกษาพรรณไม้ และการประมาณมูลค่าเนื้อไม้ วิธีการที่ดีที่สุดในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

หรือคาร์บอนคือการกักเก็บไว้ในต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน การกักเก็บคาร์บอนของไม้สักชั้นอายุต่างกัน 

โดยการวัดความเจริญเติบโตและการตัดต้นไม้ตัวแทนเพื่อการศึกษามวลชีวภาพแปลงไม้สัก การกักเก็บคาร์บอนของไม้สกุลยูคาลิปตัส 

ชัน้อายตุา่งกนั การกกัเกบ็คารบ์อนของไมส้กลุสนเขาชัน้อายตุา่งกนั การกกัเกบ็คารบ์อนของไมส้กลุอะคาเซยีชัน้อายตุา่งกนั และการกกัเกบ็ 

คาร์บอนของไผ่เศรษฐกิจบางชนิด

วิธีการศึกษา

1. การประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ การวางแปลงตัวอย่าง เพื่อสะดวก 

ในการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ในแปลง

2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชที่มีเนื้อไม้คำานวณหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้ ส่วนที่เป็นลำาต้น กิ่ง และ ใบ 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสำาคัญของพรรณไม้
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การวัดการเจริญเติบโตและการตัดดินไม้ตัวแทนเพื่อศึกษามวลชีวภาพแปลงไม้สัก
ในโครงการการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักชั้นอายุต่างกัน

การตัดโค่นดิน วัดมิติต่างๆ ชั่งนํ้าหนักสดแบบแยกส่วนและนําตัวอย่างไปอบเพื่อหานํ้าหนักแห้งเพื่อศึกษามวลชีวภาพ
ของไม้สนดารเบีย ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองดู จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการการกักเก็บคาร์บอนของไม้สนเขาชั้นอายุต่างกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการดําเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้าหลัก

รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายสำาคัญให้มีการบริหาร

จัดการทรัพยากรนำ้าของประเทศ โดยกำาหนดให้มีการ 

จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนนำา้ ปญัหาอทุกภยั ปญัหาคณุภาพนำา้ และการ

เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ซึ่งกรมทรัพยากรนำ้า 

ได้ดำาเนินการจัดตั้งองค์กรลุ่มนำ้าใน 25 ลุ่มนำ้าหลัก ได้แก่ 

คณะกรรมการลุ่มนำ้า คณะอนุกรรมการลุ่มนำ้าด้านต่างๆ 

คณะทำางานลุ่มนำ้าระดับจังหวัด คณะทำางานลุ่มนำ้าสาขา 

และกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้มี  

การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โดยการสนับสนุนองค์กรลุ่มนำ้า และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการบริหารจัดการ การบำารุงรักษา การฟื้นฟูการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรนำ้า ตลอดจนการทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าในระดับลุ่มนำ้า และระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าของประเทศ จึงจำาเป็นต้องมีเครื่องมือกลไก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในการดำาเนินงาน พร้อมทั้ง 

มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรนำ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกันร่วมกัน 

ขับเคลื่อนองค์กรลุ่มนำ้าให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างเป็นระบบลุ่มนำ้าต่อไป

 ผลผลิต คณะกรรมการลุ่มนำ้า คณะอนุกรรมการ 

คณะทำางานฯ จำานวน 523 คณะ 17,337 คน เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า และจำานวนบุคลากร 

ประชาชน องค์กรลุ่มนำ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

เครือข่ าย ได้ รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการนำ้ า 

จำานวน 27,378 คน 

 ผลลัพธ์ที่ได้ บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มนำ้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายมีความรู้ มีความตระหนัก 

และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มนำ้า จำานวน 27,378 คน มีวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการลุ่มนำ้า เป็นผลให้ 

การดำาเนินการบริหารจัดการลุ่มนำ้าสามารถพัฒนาแนวทางขยายผลการดำาเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ลุ่มนำ้า

 ปัญหา อุปสรรค การประชุมคณะกรรมการลุ่มนำ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยจัดประชุมได้ 2 - 3 ครั้ง/คณะ

(เป้าหมายจำานวน 4 ครั้ง/คณะ/ปี) เนื่องจากมีปัญหาในพื้นที่ เช่น ประธานการประชุมมีภารกิจผูกพันต่อเนื่อง/เร่งด่วน ในช่วงที่ 

กำาหนดการจัดประชุม คณะกรรมการลุ่มนำ้าต้องรอกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ลุ่มนำ้าตามขั้นตอน ทำาให้การจัดประชุม 

ไม่เป็นไปตามที่กำาหนด คณะกรรมการบางท่านไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
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2. การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้มีการจัดทำานโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ โดยในมาตรา 13 กำาหนดให้จัดทำานโยบายและแผนการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นแผนระยะยาว และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการในระยะกลางหรือสั้น ภายใต้ชื่อ “แผนจัดการ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 35 โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำาเแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาแล้วรวม 4 ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 – 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 – 2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2550 – 2554 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559

การจัดทำาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้คำานึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้พิจารณานโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆ ไว้ด้วย ตลอดจนได้นำาประเด็นการปฏิรูปที่รัฐบาลให้ความสำาคัญมาร่วมพิจารณาด้วย โดยได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

ภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง แตย่งัมปีระเดน็ทีต่อ้งนำามาศกึษาเชงิลกึเพิม่เตมิ และใหม้กีารบรูณาการรว่มกนักบัหนว่ยงานปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางที่จะนำามาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างม ี

ประสทิธภิาพ ดงันัน้ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึไดจ้ดัทำารายละเอยีด 

(ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ อีกทั้ง สามารถประกาศใช้ได้ทันทีกับการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้แผนทั้ง 2 ฉบับ ถูกผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกัน 

และกันเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดําเนินงาน

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดทำาแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยมีการจัดประชุม/สัมมนา ดังนี้

1. การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำามาตรการ แนวทาง การปฏิบัติ และตัวชี้วัด 

จำานวน 5 ครัง้ในประเดน็การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการสรา้งศกัยภาพเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิ

การส่งเสริมสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทิศทางของ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2560 – 2564

2. การจัดประชุมระดับภูมิภาค จำานวน 4 ภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2560 – 2564 และประเด็นที่มีความสำาคัญในระดับพื้นที่ที่ควรเร่งดำาเนินการโดยด่วน และต้องได้รับการผลักดันในระดับนโยบาย 

(Flagship Projects) ในประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่าและปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และขยะอเิลก็ทรอนกิสใ์นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การแกไ้ขปญัหานำา้ทว่ม และภยัแลง้ในภาคกลาง การแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ 

และทรัพยากรทางทะเลทางภาคใต้

3. การจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

จำานวน 1 ครั้ง เพื่อให้มีแนวทางการนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับประเทศต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

จำานวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นนำา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและปรับปรุง 

แก้ไขแล้วนำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศ 

ใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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ผลลัพธ์ที่ได้

(ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นที่ยอมรับจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและสามารถ 

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปัญหา อุปสรรค

1. การจัดทำา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 มีปริมาณมาก มีเนื้อหาครอบคลุมในหลากหลาย 

สาขา และมีประเด็นที่คาบเกี่ยวเนื่องกัน (cross-cutting issues) จึงทำาให้มาตรการและแนวทางการปฏิบัติมีลักษณะกว้าง 

ซึ่งอาจต้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับและเกิดการนำาแผนไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

2. การจัดทำาแผนระดับประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานจึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี 

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ให้ภาคีการพัฒนาดังกล่าวเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถนำาไปสู่ 

การปฏิบัติได้ ทำาให้ต้องมีกระบวนการจัดประชุมหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ดำาเนินการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ 

อย่างทั่วถึง จัดทำาคู่มือการแปลงแผนเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ และคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำากรณีตัวอย่าง 

เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง



รายงานประจำ ปี 2559124

3. เพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา 37 - 41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 

โดยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอมายังสำานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนขอตั้งงบประมาณประจำาปีให้แก่ หน่วยดำาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งภายหลัง 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะเป็นการตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินภารกิจถ่ายโอนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปยังสำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา

จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินการโครงการ โดยงบประมาณดังกล่าวอยู่ในสัดส่วนของรายได้ 

ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการจัดสรรในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อดำาเนินการก่อสร้างระบบกำาจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบำาบัดนำ้าเสียชุมชน ขณะที่กิจกรรมส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อยู่ ในดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำารายได้ที่ ได้รับการจัดสรร 

ตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำาเนินการ

ในการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จังหวัดโดยคณะกรรมการจัดทำาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจังหวัด 

เพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั มผีูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประธาน สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

เป็นฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้จัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สำาหรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำาปี โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

และบำาบัดนำ้าเสียชุมชน จะต้องมีข้อเสนอโครงการและเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความพร้อม ตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 

ในคู่มือการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ 

ให้แก่สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ร่วมกับสำานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประสานให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ เสนอ 

และพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผลการเดินระบบบำารุงรักษาระบบกำาจัดขยะมูลฝอย 

ชุมชนและระบบรวบรวมและบำาบัดนำ้าเสียชุมชนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบ 

กำาจัดขยะมูลฝอยชุมชน เตาเผาขยะติดเชื้อ ระบบรวบรวมและบำาบัดนำ้าเสียชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 - 2559 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและนำ้าเสียชุมชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดําเนินงาน

1. แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้มในภาพรวมของทัง้จงัหวดัทีม่กีารบรูณาการการดำาเนนิงานของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

2. ระบบการจัดการนำ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต ้

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ได้รับการประเมินตามมาตรฐานที่กำาหนด

ผลผลิต

1. แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายงานการประเมินระบบกำาจัดขยะมูลฝอย เตาเผาขยะติดเชื้อ ระบบรวบรวมและบำาบัดนำ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของระบบ
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ผลลัพธ์ที่ได้

1. มีแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการอุดหนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย เตาเผาขยะติดเชื้อและระบบรวบรวม 

และบำาบัดนำ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัญหา อุปสรรค

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ขัน้ตอนหลกัเกณฑก์ารจดัทำาแผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั รวมถงึการรายงานการประเมนิระบบกำาจดัขยะมลูฝอย เตาเผาขยะตดิเชือ้ 

ระบบรวบรวมและบำาบัดนำ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เงื่อนไขความสําเร็จ

ระยะเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดในบางปีงบประมาณมีกรอบระยะเวลา เนื่องจาก 

มีปริมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำานวนมาก จึงทำาให้สำานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเร่งรัดพิจารณาโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด

ข้อเสนอแนะ

จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อม 

และมีศักยภาพที่จะเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ได้รับทราบข้อมูล การจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ 

ในระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำาเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

1. การจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา

Mobile Application Geo4Thai

 ธรณีพิบั ติ ภั ยมี อั ตราการ เกิ ด เพิ่ มสู งขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี  

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น ดินถล่ม นำ้าป่าไหลหลาก รวมไปถึงผลกระทบ 

จากการเกิดแผ่นดินไหว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป็นจำานวนมาก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรทำาให้ เกิด 

การขยายตัวของชุมชน จึงมีความจำาเป็นต้องไปอยู่อาศัยในพื้นที่ เสี่ยงต่อ 

ธรณีพิบัติภัยมากขึ้น ซึ่งชุมชนเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 

จากธรณีพิบัติภัยจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการให้ความรู้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงธรณี 

พิบัติภัย ซึ่ งจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

เพื่อการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ

สถานการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย 

กรมทรัพยากรธรณีจึงได้มีแนวคิดในการจัดทำา Mobile Application ในการ 

นำาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับธรณีพิบัติภัยมาเผยแพร่ คือ ข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงธรณี 

พิบัติภัย ตำาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่เสี่ยงภัยสำาหรับการติดตามสถานการณ์สนับสนุน

การเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยต่างๆ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการ 

เฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ อีกทั้ง 

ยังเป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์

ขณะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุการณ์



รายงานประจำ ปี 2559126

 ผลผลิต

  โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา (Mobile Application)

 ผลลัพธ์ที่ได้

  โปรแกรม Mobile Application สามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านธรณีพิบัติภัย การแจ้งเตือนเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตัว 

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายประเภท Smart phone 

และ Tablet เพื่อใช้เป็นช่องทางสำาหรับการเข้าถึงสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถบริการความรู้ข้อมูลพื้นที่ 

เสี่ยงธรณีพิบัติภัย เกิดการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย อีกทั้งลดผลกระทบ 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องจากธรณีพิบัติภัย

 ปัญหา อุปสรรค

  1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและข้อจำากัดของเทคโนโลยี ด้าน Mobile Application

  2. ข้อมูลด้านธรณีพิบัติภัย บางส่วนอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรม Mobile Application

 เงื่อนไขความสําเร็จ

  1. การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

  2. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

 ข้อเสนอแนะ

  1. การเก็บรวบรวมความต้องการของระบบต้องมีความชัดเจน

  2. ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรม Mobile Application

  3. สร้างความเข้าใจและข้อจำากัดของเทคโนโลยี ด้าน Mobile Application ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่

2. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์

 กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจในการคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 

ซึ่งได้ตราขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการซากดึกดำาบรรพ์และแหล่งซากดึกดำาบรรพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากซากดึกดำาบรรพ์

มีความสำาคัญต่อการศึกษาประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยาและการลำาดับชั้นหิน จึงต้องคุ้มครองอนุรักษ์อย่างเหมาะสม

ไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณียังไม่มีเครื่องมือสำาหรับการบริหารจัดการซากดึกดำาบรรพ์ของประเทศ 

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 และยังไม่มีช่องทางในการติดต่อของของผู้ใช้บริการหรือหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การขออนญุาตเมือ่ตอ้งการนำาซากดกึดำาบรรพท์ีพ่บในประเทศไทยออกนอกราชอาณาจกัร การแจง้เมือ่นำาซากดกึดำาบรรพ์

กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร การแจง้เมือ่นำาซากดกึดำาบรรพต์า่งประเทศเขา้มาหรอืจะนำาออกนอกราชอาณาจกัรไทย การแจง้เมือ่คน้พบ

ซากดึกดำาบรรพ์ การขออนุญาตเมื่อต้องการค้าซากดึกดำาบรรพ์ เป็นต้น ดังนั้นระบบ National Single Window (NSW) เป็นช่องทาง

ที่ช่วยในการบริหารจัดการซากดึกดำาบรรพ์ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B B2B) สำาหรับการนำาเข้า 

ส่งออกและโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการ 

แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การลดเอกสาร โดยอำานวยความสะดวก 

ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร 

รวมถงึการใชข้อ้มลูรว่มกนักบัทกุองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง การเชือ่มโยงขอ้มลูใบอนญุาตและใบรบัรองระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำาเนินงานนำาเข้าส่งออก 

และการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

ผลผลิต

 1. รายงานการศึกษาและการออกแบบระบบ

 2. โปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 127

ผลลัพธ์ที่ได้

 ระบบเทคโนโลยีสำาหรับใช้บริหารซากดึกดำาบรรพ์ของประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำาบรรพ์ พ.ศ. 2551 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำาหรับการเชื่อมโยงระบบ National Single Window (NSW)

 

ปัญหา อุปสรรค

ความไม่ชัดเจนของความต้องการของผู้ใช้ระบบ

 

เงื่อนไขความสําเร็จ

1. การตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

2. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน และเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ

 

ข้อเสนอแนะ

 การเก็บรวบรวมความต้องการของระบบต้องมีความชัดเจน

5. ความรว่มมอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม 
อาเซียน

ทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันและสัตว์ทะเลบางชนิดมีการอพยพย้ายถิ่นระหว่าง

น่านนำ้าประเทศต่างๆ ทั้งจากกระแสนำ้าที่เป็นปัจจัยสำาคัญนำาความเชื่อมโยงของทรัพยากรทางทะเล เช่น แพลงก์ตอน แมงกะพรุน หรือ

แม้แต่ไข่และตัวอ่อนของสัตว์นำ้าและปะการัง และรวมถึงมลพิษทางทะเลที่มากับมวลนำ้า ซึ่งบริเวณฝั่งอันดามันเหนือได้รับกระแสนำ้ามา

จากทะเลประเทศเมียนมาร์ ส่วนบริเวณอันดามันใต้ได้รับกระแสนำ้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางช่องแคบมะละกา ขณะที่บริเวณ

อ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับกระแสนำ้ามาจากปลายแหลมญวน ประเทศกัมพูชา ส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนล่างได้รับกระแสนำ้ามาจาก

ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และสัตว์นำ้าบางชนิดมีการใช้น่านนำ้าในภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในช่วงระยะเวลาต่างๆ 

ของชวีติ เชน่ เตา่ทะเลทีข่ึน้วางไขใ่นนา่นนำา้ฝัง่อา่วไทย หลงัจากวางไขแ่ลว้กก็ลบัไปอาศยัหากนิอยูใ่นนา่นนำา้ทะเลมาเลเซยี เวยีดนาม และ

ฟิลิปปินส์ หรือวาฬบรูด้า (Bryde’s whale) ที่อาศัยบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็มีการอพยพไปหากินในบริเวณน่านนำ้ามาเลเซีย ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทำาได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำาพัง จำาเป็นต้องมีการ

สนับสนุนร่วมกันสำาหรับการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายให้ความมั่นใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ของอาเซียนจะได้รับ

การรักษาและจัดการอย่างยั่งยืนโดยการเสริมสร้างสภาวะที่ดีทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ภาพแสดงระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์

HP-PC
Highlight
เคาะลง

HP-PC
Highlight
เคาะลง



รายงานประจำ ปี 2559128

 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถือเป็นหน่วยงานระดับของภูมิภาคอาเซียน 

ที่มีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และผลงานวิจัยทางทะเลที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน จากการดำาเนินงาน 

รว่มมอืกบัรฐับาลเดนมารก์ทีผ่า่นมาในการวจิยัความหลากหลายของพชืและสตัวท์ะเลในภมูภิาคนี ้และการตัง้พพิธิภณัฑส์ตัวแ์ละพชืทะเล 

ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างสัตว์และพืชทะเลของภูมิภาคนี้เป็นจำานวนมาก รวมทั้ง มีตัวอย่าง ชนิดพันธ์ุใหม่ของโลกเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

เปรียบเทียบทางวิชาการให้กับนักวิจัยที่ศึกษาอีกด้วย และปัจจุบันมีความร่วมมือทางวิชาการด้านทะเลกับสถาบันวิจัยทางทะเล 

ของประเทศจนี (State of Ocean Administration) ภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งรฐับาลไทยกบัสาธารณรฐั

ประชาชนจนี จะเหน็ไดว้า่กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่มคีวามพรอ้มทีจ่ะถกูตอ่ยอดใหเ้ปน็ศนูยถ์า่ยทอดองคค์วามรูด้า้นทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของภูมิภาค

 ดังนั้น การดำาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นผู้นำาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค

อาเซียน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ทางทะเลระหว่างประเทศ

ผลการดําเนินงาน

 จัดการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง “The Economics of Our Natural Capital: Land, Coastal and Marine 

Resources” 

  ร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ 1) Konrad Adenauer Stiftung (KAS), The Rule of Law Programme Asia 2)

Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 3) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำาเนินการ

จัดการสัมมนาระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม

จำานวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และนักวิจัย ทั้งจากประเทศไทย

และภมูภิาคอาเซยีน (กมัพชูา อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์เวยีดนาม และเมยีนมาร)์ และภมูภิาคอืน่ๆ ในการสมัมนามกีารแลกเปลีย่น

องคค์วามรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝัง่และฐานทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ของภูมิภาคเอเชีย

 2. การประชุมสามัญระหว่างประเทศ “30th International Coral Reef Initiative General Meeting”

  ร่วมกับภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการังระดับสากล (A Global Partnership for Coral Reef Conservation) 

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมสามัญความริเริ่มด้านแนวปะการัง ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน 

จังหวัดชลบุรี หัวข้อการประชุมหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐบาล 

และองค์กรต่างๆ ดำาเนินการทางด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรปะการังและระบบนิเวศอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 70 คน จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 30 คน (กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 129

 3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“Training Programme on Regional Ocean Government 

Framework, Implementation of the United Nation Conservation on the Law of the Sea (UNCLOS) and 

its Related Instruments in the Southeast Asia and the Indian Ocean”

  ก า รฝึ ก อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รหลั ก สู ต ร 

“ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทร 

และการดำาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

กฎหมายทะเลและตราสารเกีย่วเนือ่งในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 

19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล 

และการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทร เพื่อสร้าง

ศักยภาพของนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งและสร้างกระบวนการยอมรับ และเพื่อสร้าง

เครือข่ายระหว่างประเทศในการบริหารจัดการและการแก้ไข 

ปัญหาความขัดแย้งทางทะเและมหาสมุทร มีผู้ เข้าร่วม 

การอบรมจำานวน 22 คน จากประเทศไทย 10 คน และประเทศ

จากภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ 12 คน (กัมพูชา อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ และมัลดิฟส์)

4. การฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Training Course 

on the Economics of Damage Assessment on Coral Reef”

 จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรปะการัง” ระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 

2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญด้านมูลค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรปะการัง และเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น

ข้อมูลทางวิชาการ และแนวทางการประเมินมูลค่าของทรัพยากรปะการัง 

ในภูมิภาคอาเซียน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำานวน 40 คน จากประเทศ 

ภูมิภาคอาเซียน 8 คน ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ 

สงิคโปร ์เวยีดนาม และฟลิปิปนิส ์สว่นจากประเทศไทยประกอบดว้ยหนว่ยงาน

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา IUCN และองค์กรระหว่างประเทศ (UNEP)



รายงานประจำ ปี 2559130

 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Health Assessment for Marine Endangered Species”

  จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “การประเมินสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ”ระหว่างวันที่ 23 - 30 

มถินุายน 2559 ณ โรงแรมอนนัตรา สเิกา จงัหวดัตรงั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยหนว่ยงานของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ในการประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในระยะ 

เผชิญเหตุ และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก 

เกยตื้นเบื้องต้นทั้งในประเทศและภูมิภาค ผู้เข้าร่วมการอบรม 

จำานวน 22 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ นักวิจัยทั้งจากหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและผูแ้ทน จากประเทศมาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

ปัญหา อุปสรรค

1. การประสานผูเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาระหวา่งประเทศ 

ที่อาจจะไม่ได้รับการอำานวยความสะดวกในการสำารองจ่าย 

ค่าเดินทางระหว่างประเทศ

2. ความต่อเนื่องของหลักสูตรการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีที่อาจไม่สอดคล้อง 

กับแผนการพัฒนาบุคลากรที่จำาเป็นต้องมีฐานองค์ความรู้ร่วมกัน 

ในการดำาเนินงานร่วมกันในระดับภูมิภาค

เงื่อนไขความสําเร็จ

 เครือข่ายความร่วมมือที่จะเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือ 

และความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศในการขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างประโยชน์ด้านทรัพยากร 

ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อภูมิภาค

 

ข้อเสนอแนะ

 การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงาน ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน และเกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ สำาหรับ 

ความร่วมมือในอนาคตด้านทรัพยากรทางทะเลสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค พร้อมกับการเพิ่มบทบาทของประเทศ 

ในการเปน็ผูน้ำาดา้นการอนรุกัษแ์ละบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน และผลกัดนัใหป้ระเทศมบีทบาท

ในเวทีประชาคมโลกต่อไป 

6. กิจกรรมวัฒนวิจัย

ผลการดําเนินงาน

1. แผนงานการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่

 1.1 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำาหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

 1.2 เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ปริมาณไม้ และบทบาทการเก็บกักคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก

2. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธ์ุไม้ให้ยางรัก จำานวน 1 เรื่อง ได้แก่ การคัดเลือกแม่ไม้เพื่อจัดสร้างสวน

รวมพันธ์ุไม้รักใหญ่ รักนำ้าเกลี้ยง และแกนมอ

3. การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำานวน 7 เรื่อง ได้แก่

 3.1 การศึกษาผลผลิตจากหน่อและลำาของไม้ไผ่เศรษฐกิจในท้องที่ภาคใต้ของประเทศ 
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 3.2 ความผันแปรทางพันธุกรรมของกล้าไม้ไผ่มันหมูและไผ่บงหวาน

 3.3 โครงการวิจัยบทบาทของสวนไม้ไผ่ต่อการกักเก็บคาร์บอน การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 การเก็บ Litter trap ในกระบะตาข่าย การเก็บข้อมูลการหายใจดินในแปลงทดลอง 

 3.4 คุณสมบัติทางเคมีของไผ่

 3.5 คุณค่าทางโภชนาการและสารพิษในหน่อไม้

 3.6 ไม้ไผ่แปรรูป

 จักดอกไม้ไผ่   แผ่นไม้ไผ่แปรรูป

 3.7 การวิจัยใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ด้านพลังงาน การผลิตนำ้ามันชีวภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. การปรับปรุงพันธ์ุไม้สนประดิพัทธ์ (Casuaring junghuhniand) ระยะที่ 2 สำาหรับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 

จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่

 4.1 การผสมเกษรไม้สนประดิพัทธ์เพื่อผลิตสายพันธ์ุดี

 4.2 การทดสอบสายพันธ์ุไม้สนประดิพัทธ์ ชุดที่ 2 เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

5. การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าและการใช้ประโยชน์ จำานวน 4 เรื่อง ได้แก่

 5.1 การทดสอบสายพันธ์ุและถิ่นกำาเนิดไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ ระยะที่ 2   

 5.2 การศึกษาสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้พะยูงโดยวิธีเสียบยอด 

 5.3 การทดสอบความแตกตา่งของกลา้ไมพ้ะยงูระหวา่งการขยายพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศสำาหรบัการปลกูสรา้ง

สวนป่า
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 สวนป่าไม้พะยูง แปลงปลูกไม้พะยูงตักขยายระยะ

 5.4 การประเมินปริมาณแก่นไม้ของสวนป่าพะยูง

6. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการจัดการเมล็ดพันธ์ุไม้ป่า

7. การพัฒนาสายพันธ์ุลูกผสมพันธ์ุไม้สกุลอะเคเซียเพื่อสวนป่าและอุตสาหกรรม จำานวน 2 เรื่อง ได้แก่

 7.1 การควบคุมผสมเกษรแบบข้ามของพันธ์ุไม้อะเคเซีย

 7.2 การทำาสอบสายพันธ์ุไม้อะเคเซียผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุดี

8. ความผันแปรของนำ้ามันหอมระเหยเทพทาโรจากสวนพันธุกรรม 

 8.1. สำารวจเก็บตัวอย่างใบเทพทาโรจำานวน 13 ต้น 52 ตัวอย่าง

 8.2. ทำาการกลั่นนำ้ามันหอมระเหยใบเทพทาโรจำานวน 13 ต้น 52 ตัวอย่าง

 8.3. ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของนำ้ามันใบเทพทาโรจำานวน 13 ตัวอย่าง

 8.4. ศึกษาด้านการใช้ประโยชน์โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันหอมระเหยเทพทาโร จำานวน 9 ชนิด ได้แก่ สบู่เหลว 

สบู่ก้อน แชมพู ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร โลชั่นกันยุง เจลล้างหน้า นำ้ามันนวด และโลชั่นสคลับ

 8.5 เป็นวิทยากรบรรยายและสอนทำาผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันหอมระเหยเทพทาโรใน “หลักสูตรการใช้ประโยชน์และการทำา 

ผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันหอมระเหยเทพทาโร รุ่นที่ 6” ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม ้

ภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 8.6 จัดนิทรรศการไม้เทพทาโรในการประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี กรมป่าไม้ และ 80 ปี วนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  

 8.7 จัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมฮอลล์ 7 IMMPACT เมืองทองธานี

 8.8 จดันทิรรศการ 12 ทศวรรษ การปา่ไมไ้ทยกา้วไกลดว้ยนวตักรรมในวนัสถาปนากรมปา่ไมร้ะหวา่งวนัที ่14 - 18 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 ณ กรมป่าไม้
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7. กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้

ผลการดําเนินงาน

1. การศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

2. การศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

8. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

2. การเพิ่มคุณค่าเศษเหลือหรือกิ่งขนาดเล็กของไม้จากสวนป่าโดยการทำาเชื้อเพลิงอัดแท่ง

3. การผลิตถ่านขาวเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

4. โครงการการเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สวนป่าเป็นวัสดุเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์

5. การป้องกันรักษาเนื้อไม้ด้วยเทคนิคการใช้ความร้อน

6. การคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอนำ้าเพื่อผลิตไม้ไผ่ผสาน

7. แผ่นฉนวนกันความร้อนสอดไส้ในธรรมชาติเพื่อการก่อสร้างจากไม้สวนป่าโตเร็ว

8. การปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยไมโครเวฟ

9. โครงการวิจัยการพัฒนาดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของป่าเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรม

 

9. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่าไม้

ผลการดําเนินงาน

1. การใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและการทำานำ้ามันชีวภาพจากไม้สน 5 ชนิด

2. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์

3. การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษเหลือไม้ไผ่

Pieces of bamboo Vacumm water
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Sample test
การทดสอบการซมึซาบนํา้ยารกัษาเนือ้ไมท้ีผ่า่นการปรบัปรงุคณุภาพดว้ยไมโครเวฟ

ปล่อยแมลงทับตัวเต็มวัยให้ผสมพันธุ์วางไข่ในบ่อซีเมนต์ที่ปลูกหญ้าเพ็ก

การทดสอบคุณสมบัติ
ของกาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์สังเคราะห์

การทดสอบคุณสมบัติของชิ้นไม้วัตถุดิบ

4. การพัฒนาเตาเผาถ่านเพื่อการผลิต 

เชื้อเพลิงชีวมวลทอรีไฟร์

5. การบำาบัดนำ้าเสียด้วยถ่านกัมมันต์จาก

ไม้สน 5 ชนิด

6. การศึกษาการเพิ่มมูลค่าถ่านไม้

7. การใชป้ระโยชนไ์มพ้ะยงูตดัขยายระยะ

จากสวนป่าปลูก

8. การวิจัยและพัฒนาวัสดุซีเมนต์เสริม

เส้นใยไผ่เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง

9. ก า ร วิ จั ย แ ละพัฒนาแผ่ น ฉนวน 

กนัความรอ้นจากเสน้ใยไผผ่สมนำา้ยางพาราธรรมชาติ

10. การวิจัยไม้ประกับจากไม้พะยูง 

ตัดขยายระยะจากสวนป่า

11. โครงการความทนทานตามธรรมชาติ

ของไม้พะยูงจากสวนป่าปลูกและเทคนิคการ

ปรับปรุงคุณภาพ

12. โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน

ความเสยีหายทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการเขา้ทำาลาย

ของปลวกใต้ดิน

13. โครงการการพัฒนาเทคนิคการ 

เพาะเลี้ยงแมลงทับ

14.  โครงการการพัฒนาเทคนิคการ 

เพาะเลี้ยงหนอนด่วน

15.  ความคงขนาดและความแตกต่างของไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยูคาลิปตัสท่อนกลมขนาดเล็ก

10. กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้
 

ผลการดําเนินงาน

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการดัดโค้งผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ 

ด้วยความถี่สูง

2. การศึกษาคุณภาพของกาวสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ ในนำ้าหนัก

โมเลกุลที่แตกต่างกันเพื่อการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้

3. การปรับปรุงคุณภาพของ 

แผ่นวั สดุทดแทนไม้ด้ วยคุณสมบัติ  

ความหนาแน่นลดหลั่นทางความหนา
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4. การศึกษาความทนทานของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ในการเร่งสภาวะเพื่อการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

5. โครงการการเข้าศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าทำาลายของปลวกใต้ดิน

11. กิจกรรมเพาะชํากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ

กรมป่าไม้ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวม 9 หน่วยงาน 

จัดทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2555 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 2 ฉบับ ตามที่ได้กล่าวมา 

ข้างต้น และให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561) ที่วางไว้ใน ข้อ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ผลการดําเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดำาเนินการเพาะชำากล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ จำานวน 4 ล้านกล้า 

เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งทุกภาคส่วน

แผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่การทดสอบความทนทาน
ในการเร่งสภาวะอากาศตามปัจจัยต่างๆ

การทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้
จากวัสดุชีวภาพในภาคสนาม

ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
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12. กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
   

ผลการดําเนินงาน

1. พืน้ทีร่อยตอ่ตดิกบัประเทศเพือ่นบา้นใน 26 จงัหวดั ไดเ้สรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นการจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

2. จัดจ้างพนักงานดับไฟ ในการลาดตระเวนหาไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติการดับไฟ

3. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน 

ภารกิจ

4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านไฟป่า

13. กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร

1. การดำาเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากต่างประเทศ (EU-FLEGT)

2. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

3. ตรวจติดตามผลและให้คำาแนะนำาการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ณ สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่

4. สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ให้บุคลากรด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อให้บริการประชาชนและผู้ส่งออก

สินค้าประเภทไม้ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด                        

5. ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกี่ยวกับการรับรองการป่าไม้และวิชาการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
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ผลการดําเนินงาน

1. ดำาเนนิการตรวจสอบและออกหนงัสอืรบัรองไม ้ผลติภณัฑไ์ม ้และถา่นไม ้เพือ่สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร จำานวน 436 ฉบบั 

(เกินเป้าหมายตัวชี้วัด 400 ราย) จำานวนรายของผู้รับบริการด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จำานวน  436 ราย (จากเป้าหมาย 400 ราย)  ผู้รับบริการด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับหนังสือรับรองที่แสดงที่มาของสินค้าไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

สามารถส่งสินค้าไม้ออกไปจำาหน่ายนอกราชอาณาจักรเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

จำานวน 9,879,595,772.38 บาท

2. โครงการอบรมเจา้หนา้ทีด่า้นการรบัรองสนิคา้ไมเ้พือ่การสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC) และ พระราชบัญญัติอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 2.1 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

 2.2 การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

 2.3 กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ

 2.4 การอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้

 2.5 มาตรฐานการรับรองการป่าไม้ (Forest Certification Standard)

 2.6 การออกหนังสือรับรองกรณีเป็นชนิดไม้ที่อยู่ในบัญชีพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES)

 2.7 ความรู้เรื่องใบเบิกทางการนำาไม้และของป่าเคลื่อนที่

 2.8 ระเบียบ กฎหมาย ทางด้านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ออกไป นอกราชอาณาจักร

 2.9 แนวทางการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตักิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 2.10 ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 3.1 พัฒนาระบบสารสารสนเทศอินตราเน็ตเพื่อการสนับสนุน EU -FLEGT และ AEC”  จำานวน 1 ระบบ
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 3.2 จัดการฝึกอบรมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสารสารสนเทศอินตราเน็ต 

เพื่อการสนับสนุน EU -FLEGT และ AEC” มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำานวน 151 คน

 3.3 เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ให้ชัดเจนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือได้ว่าไม้ปลูก 

ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบนี้ผ่านการตรวจรับรองสามารถนำาไปอ้างอิงความถูกต้องตามกฎหมายได้ สามารถใช้เป็นหลักฐานสำาหรับ 

ระบบประกันความถูกต้อง ตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System: TLAS) สำาหรับส่งสินค้าไม้ไปจำาหน่าย 

ยังสหภาพยุโรปภายใต้ EUTR สำาหรับเป็นข้อมูลในการอ้างสิทธิสินค้าไม้ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบไม้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ AEC 

เนื่องจากเป็นระบบที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำาไม้และการทำาสวนป่า พร้อมทั้งระบบ 

จัดเก็บเอกสารสำาคัญได้แก่ เอกสารใบรับรองแหล่งที่ปลูกของไม้ เอกสารควบคุมการเคลื่อนที่ เอกสารโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

ที่ผลิต เอกสารไม้ที่ผลิต เอกสารใบรับรอง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสายการผลิตไม้ เอกสารข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับงานด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและการออกเอกสาร 

ใบรับรอง FLEGT มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากนี้ข้อมูลในระบบนี้สามารถแสดงถึงปริมาณสต็อกไม้และการคาดการณ์ 

กำาลังการผลิตไม้

14. เว็บเพจฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Thailand Environment 
Education Inventory Database : TEEID)

จากการประชุมคณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of ASEAN Working Group

on Environmental Education : AWGEE) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  มีมติให้ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน จัดทำาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ASEAN Environmental Education 

Inventory Database : AEEID (www.aeeid.asean.org) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บเพจฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประเทศไทย (TIEED) 2) เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย นำาเสนอในเว็บเพจ TIEED เป็น 2 ภาษา 

(ไทย-อังกฤษ) และ 3) เพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจ TIEED กับเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเว็บไซต์ของอาเซียน (AEEID)  

ผลการดําเนินงาน  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักของคณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรม และเว็บไซต์ AEEID เพื่อเผยแพร่การดำาเนินงาน

และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผลผลิต  

เว็บเพจฐานข้อมูลงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย (Thailand Environmental Education Inventory Database : 

TEEID) 2 ภาษา ภายใต้โดเมนเนม  www.teeid.deqp.go.th 

การนําไปใช้ประโยชน์ หรือนําไปต่อยอด   

ขอ้มลู ขา่วสาร สือ่ และกจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาของประเทศไทย นำาเสนอและเผยแพรท่างเวบ็เพจฐานขอ้มลูงานสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาของประเทศไทย (TEEID) ซึง่เชือ่มโยงกบั www.aeeid.asean.org  ทำาใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ศึกษาในระดับ ASEAN
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ส่วนที่ 3
 รายงานการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท)

 ปี 2559 ปี 2558 ผลต่าง คิดเป็น
    ร้อยละ

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,305,477,768.19 1,800,678,852.72 1,504,798,915.47 83.57

  ลูกหนี้ระยะสั้น 457,531,259.74 682,076,899.47 -224,545,639.73 33.00

  ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 3,295.00 - 3,295.00 -

  วัสดุคงเหลือ 902,809,604.93 572,782,738.15 330,026,866.78 57.60

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 369,500.00 369,500.00 - -

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,839,534,744.75 3,055,929,705.39 1,783,605,039.36 58.37

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 173,343,316.89 21,715.05 173,321,601.84 .......

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  ลูกหนี้ระยะยาว 3,884,584.13 3,150,822.47 733,761.66 23.29

  อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 38,224,827,999.37 39,985,601,724.52 (1,760,773,725.15) (4.40)

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 36,527,096,082.59 27,524,464,342.08 9,002,631,740.51 32.70

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 91,523,939.96 66,726,061.79 24,797,878.17 37.17

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 541,437.00 173,268,112.29 (172,726,675.29) (99.69)

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 74,847,874,043.05  67,753,211,063.15 7,094,662,979.90 10.47

รวมสินทรัพย์ 79,687,408,787.80 70,809,140,768.54 8,878,268,019.26 12.53

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน    

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 688,889,425.56 687,510,381.34 1,379,044.22 0.20

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 14,295,705.24 17,306,241.11 -3,010,535.87 (17.40)

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 6,945,131.09 6,945,131.09 - -

  เงินรับฝากระยะสั้น 685,292,417.28 295,346,545.34 389,945,871.94 132.03

  เงินกู้ยืมระยะสั้น 641,989.90 4,577,311.42 -3,935,321.52 (85.97)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,400.00 293,349,129.89 293,339,729.89 (99.99)

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,396,074,069.07 1,305,034,740.19 91,039,328.88 (6.98)

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 235,829,620.34 173,080,033.35 62,749,586.99 136.15

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 35,350,000.00 39,916,300.00 (4,566,300.00) (11.43)

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,879,063.83 3,147,302.17 731,761.66 23.25

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 275,058,684.17 216,143,635.52 58,915,048.65 27.26

รวมหนี้สิน 1,671,132,753.24 1,521,178,375.71 149,954,377.53 9.86

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 78,016,276,034.56 69,287,962,392.83 8,728,313,641.73 12.60

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ทุน 24,254,577,243.52 24,254,710,964.52 (133,721.00) (0.01)

 รายได้สูง/ (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   53,761,157,354.04 45,033,251,428.31 8,727,905,925.73 19.38

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 78,015,734,597.56 69,287,962,392.83 8,727,772,204.73 12.60
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท)

 ปี 2559 ปี 2558 ผลต่าง คิดเป็น
    ร้อยละ

รายได้

 รายได้จากงบประมาณ  38,312,002,637.19 39,180,629,546.50 (868,626,909.31) (2.21)

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,037,033,689.24 948,409,459.63 1,088,624,229.61 114.79

 รายได้จากอุดหนุนและบริจาค 91,764,533.52 70,331,758.88 21,432,774.64 30.48

 รายได้อื่น 231,566,640.46 286,247,237.81 (54,680,597.35) (19.10)

 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 3,880,118,726.82 - -

รวมรายได้ 44,552,486,227.23 40,485,618,002.82 4,066,868,224.40 10.05

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11,830,762,919.53 13,004,923,052.27 (1,174,160,132.74) (9.02)

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ 2,090,311,845.48 1,823,744,795.45 266,567,050.03 14.61

 ค่าตอบแทน 869,390,893.39 875,875,795.51 (6,484,902.12) (0.74)

 ค่าใช้สอย 12,422,047,546.46 7,819,466,264.49 4,602,581,282.00 58.86

 ค่าวัสดุ 2,561,857,709.86 1,723,883,752.01 837,973,957.85 48.61

 ค่าสาธารณูปโภค 334,948,274.54 346,580,482.71 (11,632,208.17) (3.36)

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 4,558,954,116.15 3,598,798,021.97 960,156,094.18 26.68

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค 1,192,316,630.63 938,687,078.32 253,629,552.31 27.02

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   130,922,702.50 170,218,408.36 (39,295,705.86) (23.09)

รวมค่าใช้จ่าย 35,991,512,638.54 30,302,177,651.09 5,689,334,987.50 18.78

รายได้สูง/ (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 8,560,973,588.69 10,183,440,351.73 1,622,466,763.10 15.93

 ต้นทุนทางการเงิน - - - -

รายได้สูง/ (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ 8,560,973,588.69 10,183,440,351.73 1,622,466,763.10 15.93
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รายงานรายได้แผ่นดิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท)

 ปี 2559 ปี 2558 ผลต่าง คิดเป็น
    ร้อยละ

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

 รายได้แผ่นดิน-ภาษี 50,089,121.94 54,933,876.11 (4,844,754.17) (8.81)

 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษ ี   849,627,324.66 777,646,270.73 71,981,053.93 9.27

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 899,716,446.60 832,580,146.84 67,136,299.76 8.06

 หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 101,195.50 177,815.75 (76,620.25) (43.09)

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธ ิ 899,615,251.10 832,402,331.09 67,212,920.01 8.08

 รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 899,626,098.59 833,813,653.56 65,812,445.03 7.89

รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง (10,847.49) (1,411,322.47) 1,400,474.98 (99.23)

 ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง 22,279.44 392,679.87 (370,400.43) (94.33)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 11,431.95 (1,018,642.60) (1,007,210.65) (98.88)
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ส่วนที่ 4
 ผลงานสําคัญ

อื่นๆ
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ผลงาน/กิจกรรมสําคัญอื่นๆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน

นิทรรศการ “เปิดโลกมหัศจรรย์ ไดโนเสาร์กลางสยาม” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร โดยม ีนายทศพร นชุอนงค ์รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมทรพัยากรธรณแีละคณะผูบ้รหิาร

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเฝ้ารับเสด็จฯ

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สมาคมไดโนเสาร์เอเชีย และศูนย์การค้าสยามพารากอน จำาลองป่า 

ยุคดึกดำาบรรพ์ โดยรวบรวมฟอสซิลไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่ค้นพบ 

ในประเทศไทยและเอเชียมาไว้ใจกลางเมืองครั้งแรก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ 60 พรรษาในปีนี้ เผยแพร่ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ในประเทศไทย 

และเอเชยีทีม่คีณุคา่และมคีวามสำาคญัของประเทศใหเ้ปน็ทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย 

ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2558 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดงาน “เปิดโลกมหัศจรรย์ ไดโนเสาร์กลางสยาม”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรและทรงติดตามความก้าวหน้า

โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ในโอกาสมี นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์

อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล มอบหมายให้ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล เฝ้ารับเสด็จฯ 

และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมือง จ.นครนายก กรมทรัพยากร

นำ้าบาดาล โดยสำานักทรัพยากรนำ้าบาดาล เขต 3 สระบุรี ได้ดำาเนินการเจาะและพัฒนาบ่อนำ้าบาดาล ความลึกพัฒนา 

60 เมตร ปริมาณนำ้า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมจัดทำาระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าบาดาล จำานวน 1 ระบบ 

ขนาดระบบประปาบาดาล 12 ลูกบาศก์เมตรและระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้า RO 500 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้ 

เครื่องสูบขนาด 3 แรงม้า ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

อีกด้วย
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กิจกรรมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2559
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จัดนิทรรศการในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2559 ระหว่างวันที่

8 - 14 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในหัวข้อบ้านเล็กในป่าใหญ่ และ จัดค่ายเยาวชน รักษ์พงษ์ไพร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่พระราชทานโครงการพระราชดำาริในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการ อพ.สธ.

เมือ่วนัที ่23 - 29 มนีาคม 2559 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ไดร้ว่มรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งท่านทรงเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภายในงานประกอบดว้ยนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และงานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ โดยสมาชกิกวา่ 200 แหง่ 

และนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำาริ ประมาณ 100 แห่ง 

โดยมวีตัถปุระสงคใ์หห้นว่ยงานทีเ่ขา้รว่มสนองโครงการพระราชดำารฯิ ไดม้โีอกาสจดัแสดงผลงาน รว่มแลกเปลีย่น

ความรู้ และประสบการณ์ในการดำาเนินงาน รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ อพ.สธ. สู่สาธารณชน 

เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืน
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กรมทรัพยากรนํ้า รับรางวัลส่วนราชการโปร่งใส
ในวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ ประจําปี 2559

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายสมนึก สุขช่วย

รองอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ส่วนราชการที่จัดทำาและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 

ในวนัคณุธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใสภาครฐั ประจำาป ี2559 

ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวหลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิ

ข้าราชการ : สำานักข้าราชการไทยไม่โกง” เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรยิธรรมและการเปน็ขา้ราชการทีด่ ีสรา้งมาตรฐาน

ความโปร่งใสในหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบของรัฐบาล 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กรมทรัพยากรนํ้า รับรางวัลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 นายวิวัฒน์ โสเจยยะ

รองอธบิดกีรมทรพัยากรนำา้ พรอ้มดว้ย นายอธวิฒัน ์ สคุนธประดษิฐ 

ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรนำ้าภาค 1 และ นายชลธร ปั่นเจริญ

ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรนำ้าภาค 9 นำาคณะทำางานบริหาร 

จัดการเครือข่ายลุ่มนำ้าวัง (แกนหมุน) ภาคประชาชน เข้ารับรางวัล

บริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2559 จากสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จำานวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี 

ส่วนร่วมระดับดีเยี่ยม โครงการกระบวนการแกนหมุนลุ่มนำ้าวัง

2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี โครงการระบบ 

ผลิตนำ้าดื่มทรายกรองช้าในถิ่นทุรกันดาร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในครั้ งนี้  ณ หอประชุม 

กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
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เป็นรางวัลที่ได้รับการประเมินผลงานและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

และภาคประชาชน จากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ซึ่งกระบวนการแกนหมุนลุ่มนำ้าวัง เป็นการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มย่อย 

ลุ่มนำ้าสาขา 7 สาขา ของลุ่มนำ้าวังในการสร้างกลไกการบริหารจัดการ 

เครือข่ายลุ่มนำ้ า  สร้างผู้นำ าในลุ่มนำ้ าสาขา โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้นำ า 

เพิ่มศักยภาพของผู้นำาในกลุ่มเครือข่ายเปรียบเสมือนฟันเฟืองพวงมาลัย 

ของรถยนต์เป็นแกนที่อยู่ตรงกลางของฟันเฟืองทั้งหมด หรือกลไกกลาง 

ที่จะหมุนเอากลุ่มผู้ ใช้นำ้าทั้ง 7 ลุ่มนำ้าสาขามาเชื่อมโยงให้ทำางานแบบ 

มีส่วนร่วม ทั้งต้นนำ้า กลางนำ้า และท้ายนำ้า ทำาหน้าที่สนับสนุนในเชิงนโยบาย 

งบประมาณ และวิชาการ โดยการสนับสนุนของส่วนประสานและบริหาร

จัดการลุ่มนำ้าวัง สำานักงานทรัพยากรนำ้าภาค 1 กรมทรัพยากรนำ้า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

จนถึงปัจจุบัน มีการเพิ่มศักยภาพ สร้างระเบียบกลุ่ม จัดทำาแผนปฏิบัติการ 

ขับเคลื่อนการทำางาน ดำาเนินการตามแผน ทำาให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้นำ้า 

แก้ไขปัญหา การขาดแคลนนำ้า ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู ลดปัญหา 

ไฟป่าหมอกควัน เกิดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่แผนการจัดการ 

และพัฒนาลุ่มนำ้าแบบบูรณาการ ร่วมกันและขยายผลการดำาเนินงาน 

ไปสู่ลุ่มนำ้าอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงาน “ประชารัฐ 

เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” ของประชาชนต่อไป

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจําปี พ.ศ.2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ระดับ “ดีเยี่ยม” โครงการกระบวนการแกนหมุนลุ่มนํ้าวัง
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เป็นระบบผลิตนํ้าดื่มชนิดทรายกรองช้าในถิ่น

ทรุกนัดาร เปน็การจดัหานำา้สะอาดดว้ยการใชร้ะบบทรายกรอง

ชา้ขนาด 100 ลติร /ชัว่โมง ทีท่ำาใหเ้กดิสาหรา่ยและฟลิม์ชวีภาพ

บนหนา้ทรายกรอง กำาจดัเชือ้แบคทเีรยี และไขพ่ยาธไิดม้ากกวา่

ร้อยละ 90 สามารถผลิตนำ้าสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้อง 

ใช้กระแสไฟฟ้า ติดตั้งในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตชด. และ 

กศน. ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ซึ่ ง เป็ น โครงการตามพระราชดำ า ริ ในสม เด็ จพระ เทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการแก่นักเรียน 

และประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการนำ้าสะอาดในพื้นที่  

สำานักงานทรัพยากรนำ้าภาค 1

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ระดับ “ดี”
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงานระบบผลิตนํ้าดื่มชนิดทรายกรองช้าในพื้นที่ทุรกันดาร
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดงาน ภูมิรักษ์ พิทักษ์นํ้า

ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้า คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี 2559

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กรมทรัพยากรนำ้า จัดกิจกรรมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์นำ้า” เนื่องในวันอนุรักษ ์

และพัฒนาแม่นำ้า คู คลอง แห่งชาติ ประจำาปี 2559  โดยมี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาต ิเปน็ประธานเปดิงานรว่มกบัผูแ้ทนทหารบก และนายสพุจน ์ โตวจิกัษณช์ยักลุ อธบิดกีรมทรพัยากรนำา้

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 

ของแม่นำ้า คู คลอง ณ วัดโตนด ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “นำ้ามีความสำาคัญต่อชีวิตเราทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้ ทุกประเทศให้ความสำาคัญ 

กับนำ้า ประเทศไทยก็เช่นกัน ประเทศเราถือเป็นประเทศที่มีนำ้า เพียงแต่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่ หากเราทำา 

คู คลองให้สะอาดนำ้าเสียกำาจัดให้ถูกวิธี แยกและลดขยะ เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นอีกส่วนที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้” 

ทัง้นีย้งัไดร้ว่มปลอ่ยพนัธุป์ลา ชมนทิรรศการใหค้วามรูใ้นการดแูลรกัษา และใชท้รพัยากรนำา้อยา่งรูค้ณุคา่ พรอ้มมอบรางวลั

แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “อนุรักษ์และพัฒนาแม่นำ้า คู คลองของฉัน”



รายงานประจำ ปี 2559156

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงาน
“ทส. ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากธรรมชาติ”

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิรว่มจดังานมหกรรม “ทส. ตลาดสรา้งสรรค ์ของขวญั

จากทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มาจำาหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน 

และชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดตลาด 

คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำาเนียบรัฐบาล เป็นศูนย์รวมจำาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำาสินค้า 

และผลิตภัณฑ์จากชุมชนและเกษตรกรในเครือข่ายมาจำาหน่ายในราคาพิเศษ ภายใต้กรอบแนวคิดในการจัดงาน 4 ช 

ประกอบด้วย 1) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2) ใช้ของดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สานพลัง 

ชุมชน 4) ชิมอาหารจากธรรมชาติ

กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี ประจําปี 2558

เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อำาเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี และประชาชนจังหวัดราชบุรี 

เข้าร่วมในพิธี สำาหรับปัจจัยร่วมทำาบุญโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,579,319 บาท โอกาสนี้มีพิธี 

มอบทุนการศึกษาและตู้ตัวอย่างแร่ - หินในประเทศไทยให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เพื่อใช้เป็นสื่อ 

การเรียนการสอนด้วย
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Nature Land ไดโนเสาร์บุกทําเนียบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม โดยกรมทรพัยากรธรณ ีรว่มเนรมติอาณาจกัร “Nature

Land” ณ ทำาเนียบรัฐบาล จัดนิทรรศการจำาลองบรรยากาศโลก

ยุคไดโนเสาร์มาพร้อมทีเร็กซ์ และเหล่าผองเพื่อนไดโนเสาร์ที่มาร่วม 

คืนชีพและเคลื่อนไหวเสมือนจริง พร้อมกับฐานกิจกรรมกรอกระดูก

ไดโนเสาร์ของจริง เปิดประสบการณ์นักธรณีน้อยกับการขุดกระดูก

และร่วมสัมผัสกระดูกไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เยาวชนในการอนุรักษ์ซากดึกดำาบรรพ์ 

ที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้เป็นอย่างมาก

กรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบหาแนวทางป้องกัน
เหตุการณ์ดินถล่ม ผาแต้ม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย

นายทศพร นุชอนงค์ รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

แถลงข่าว ร่วมกัน กรณีเหตุหินถล่ม ผาแต้ม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

หาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมกัน
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร สปป.ลาว ประจําปี 2559

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นายนิวัติ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิด 

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร กรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ สปป.ลาว ประจำาปี 2559” ภายใต้ 

โครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน (The Thai-Lao Cooperation Project 

for Sustainable Development of Geological Resources 2012 - 2016) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร 

กรมทรพัยากรธรณ ีบคุลากรจาก สปป.ลาว เขา้รว่มการฝกึอบรม 

จำานวน 15 คน จำานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสำารวจ

จัดทำาแผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยา หลักสูตร 

การวิเคราะห์ วิจัยหน่วยหินและประเมินศักยภาพทางแร่ 

และหลักสูตรการวิ เคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี 

ของตัวอย่างหิน แร่ การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร มีระยะเวลา 

ฝึกอบรม 25 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2559

มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น ครั้งที่ 3

นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายกำาธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น ครั้งที่ 3 ตอน “อุทยานธรณีขอนแก่น 

ดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำาบรรพ์” ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น รูปแบบการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย 

นิทรรศการจัดแสดงด้านอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น โดยมีไดโนเสาร์นำาเรื่อง ประกอบด้วย 2 โซน คือ โซนอุทยานธรณี 

และโซนดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำาบรรพ์ ร่วมกับ 14 หน่วยงานในจังหวัด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2559 

ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
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ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี จัดงานสัมมนา 

“โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม (แบบชุมชน 

เป็นฐาน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่  25 - 27 และ 

29 เมษายน 2559 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 5 อำาเภอ 7 ตำาบล ได้แก่ 

ตำาบลช้างแรก อำาเภอบางสะพานน้อย ตำาบลทองมงคล ตำาบลชัยเกษม 

ตำาบลร่อนทอง อำาเภอบางสะพาน ตำาบลนาหูกวาง ตำาบลอ่างทอง ตำาบลห้วยยาง ตำาบลเขาล้าน อำาเภอทับสะแก 

ตำาบลห้วยทราย อำาเภอเมือง และตำาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำาเภอหัวหิน การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีอาสาสมัครเครือข่าย 

กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมงานประมาณ 380 คน

สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี โดยสำานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 

จัดสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ 

เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า จังหวัด

เชียงใหม่” โดยมี นายสมบุญ โฆษิตานนท์ ผู้อำานวยการสำานัก

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและนิทรรศการ และ 

นายชานนท์ คําทอง ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบั ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ จงัหวดัเชยีงใหม ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2559 

โดยมีเครือข่ายฯ เข้าร่วมกว่า 600 คน
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ประชุมความร่วมมือไทย – จีน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วย นายทศพร นุชอนงค ์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม “5th China-Thailand 

Joint Committee Meeting on Marine Cooperation” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการประชุมภายใต ้

ความร่วมมือทางวิชาการทางทะเล ระหว่าง ทส. แห่งประเทศไทย และ State Oceanic Administration (SOA) 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกฯ ร่วมปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติแร่ – หิน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธ กรมทรัพยากรธรณี 

กับกิจกรรม “What am i ?” โดยร่วมทดสอบคุณสมบัติแร่ - หินชนิดต่างๆ ในงานนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู ้

นอกห้องเรียน โดยมี นายนิวัติ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรม และนางมิธิตา มณีนัย ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์แร่ – หิน 

ให้การต้อนรับและมอบหนังสือที่ระลึก ณ ทำาเนียบรัฐบาล
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เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดร.อรญัญา เฟือ่งสวสัดิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล เข้าร่วมกล่าวพิธี เปิดกิจกรรม 

วันอนุรักษ์นำ้าโลก 2016 (World Water Day 2016) ณ แฟชั่นฮอลล์ 

ชั้น 1 สยามพารากอน โดยมี Mr. Luca Chioda Business Executive 

Manager เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณฐิตินันท์ จิรัฐติพงษ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เนสท์เล่ ไทย จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรนำ้า และเพื่อ

ต้องการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าให้กับเยาวชน

และประชาชนทั่วไปที่ เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน 

ประกอบด้วยนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นำ้าของโลก 

รวมไปถึงปัญหาที่ประชากรโลกกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งเป็นซุ้มกิจกรรมให้ เยาวชน 

ได้สลับหมุนเวียน จำานวน 6 ซุ้ม ซึ่งมอบทั้งความรู้และความสนุกสนาน 

ให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ฝากให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมร่วมกันเป็นฮีโร่พิทักษ์นำ้านำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 

ไปเผยแพร่ให้แก่ครอบครัว เพื่อนนักเรียน และชุมชน เพื่อร่วมมือกัน 

ใช้ทรัพยากรนำ้าอย่างรู้คุณค่ามากที่สุดอีกด้วย กิจกรรมวันอนุรักษ์นำ้าโลก 

ดังกล่าวมีนักเรียนจากกรุงเทพและปริมณฑลให้ความสนใจส่งนักเรียน 

ที่มีอายุระหว่าง 8 – 12 ปี เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 1,000 คน โดยจะเปิด 

กิจกรรมซุ้มต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.30 น.

เนสท์เล่สนับสนุนกิจกรรมวันอนุรักษ์นํ้าโลก World Water Day 2016
ชวนเด็กๆ เป็นฮีโร่พิทักษ์นํ้า
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โครงการ “อีซูซุให้นํ้า...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 23
ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล พร้อมด้วย มร. ที. มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำากัด และนายณัฐวุฒิ ทองเอีย ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร ร่วมเปิดโครงการ

“อีซูซุให้นำ้า...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ นายอํานาจ เยาวสุต

ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากรนำ้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ในวันที่ 

7 กันยายน 2559 

โครงการ “อีซูซุให้นำ้า...เพื่อชีวิต” โดยกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งนำ้าบาดาล เพื่อผลิตเป็นนำ้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 

ทีข่าดแคลนนำา้อปุโภคบรโิภคดำาเนนิการเจาะนำา้บาดาล พรอ้มตดิตัง้หอถงัตลอดจนอาคารปรบัปรงุคณุภาพนำา้ดืม่สะอาด 

(RO) ที่สามารถผลิตนำ้าดื่มสะอาดให้กับนักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชน ได้มีนำ้าดื่มที่สะอาดสำาหรับอุปโภคบริโภค 

ซึ่งดำาเนินการแล้ว 22 แห่ง ครั้งนี้ คือ แห่งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปิดการเรียน

การสอนนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 309 คน คณะครู และบุคลากร รวม 20 คน 

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่มที่สะอาด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบุคลากร

ภายในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มอีซูซุเล็งเห็นความสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยให้กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล

ดำาเนินการเจาะบ่อนำ้าบาดาลขึ้นใหม่ จำานวน 1 บ่อ ที่ระดับความลึก 140 เมตร ได้ปริมาณนำ้า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ซึ่งทำาให้ได้ปริมาณนำ้าบาดาลที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอในทุกกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 163

สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งนํ้าบาดาลระดับตื้น

ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผู้อำานวยการสำานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนำ้าบาดาล

กรมทรัพยากรนำ้าบาดาลเป็นประธาน เปิดงานประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินผลกระทบ 

ต่อแหล่งนำ้าบาดาลระดับตื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง โดยมี นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำานวยการสำานัก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และนางวาสนา สาทถาพร นักธรณีวิทยา ชำานาญการพิเศษ

ผู้อำานวยการส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรนำ้าบาดาล นายบรรจง พรมจันทร์ นักธรณีวิทยาชำานาญการพิเศษ ผู้อำานวยการ

ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรนำ้าบาดาล นายพินิจ จํามั่น นายช่างเทคนิคอาวุโส สำานักทรัพยากรนำ้าบาดาล เขต 7 กำาแพงเพชร

เป็นวิทยากรให้การบรรยาย มีผู้นำาชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 

ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

ทบ. สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลใน
กับ สถาบันเทคโนโลยี กําปงสปือ ในราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักร

กมัพชูา โดยไดก้อ่สรา้งสถาบนัเทคโนโลยกีำาปงสปอื ตำาบลออมเรยีง อำาเภอกะปง จงัหวดักำาปงสปอื ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ในพื้นที่ 2,500 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ทัน 

กบัระยะเวลาทีจ่ะเสดจ็ ฯ มาทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษใ์นพืน้ทีก่อ่สรา้งดงักลา่ว ระหวา่งวนัที ่22 - 24 กมุภาพนัธ ์2559 

กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาแหล่งนำ้าบาดาลพร้อม วางระบบประปาบาดาล 

เพือ่ใชใ้นการอปุโภค-บรโิภคใหก้บัโครงการโรงเรยีนพระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจกัรกมัพชูา ดา้นการศกึษา 

ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเหน็ควรใหก้ารสนบัสนนุโครงการฯ เพือ่พฒันาแหลง่นำา้บาดาลขึน้มา 

ใช้เพื่อบริโภค - อุปโภค ให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงสปือ 

ให้มีนำ้าบาดาลที่สะอาดใช้ในการบริโภค - อุปโภค ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และเพื่อแสดงนำ้าใจที่ดีในตัวแทนรัฐบาล 

และหน่วยงานของไทย และยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับโดยแท้จริง      
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กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ร่วมงาน มหกรรม
“ทส. ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมนำาคณะผู้บริหารเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์

การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ทส. ตลาดสร้างสรรค์ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” ที่ทำาเนียบรัฐบาล

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ 

และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน
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นายสุดใจ วงชารี ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์นํ้าบาดาล
ลงพื้นที่สํารวจบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์พร้อมเก็บตัวอย่างนํ้าไปวิเคราะห์

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริโภคในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสุดใจ วงชารี ผู้อำานวยการกองวิเคราะห์นำ้าบาดาล ลงพื้นที่สำารวจ บริเวณ

บ่อพันขัน ซึ่งเป็นบ่อนำ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 บ้านมะม่วงหวาน ตำาบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีลักษณะเป็นบ่อนำ้าขนาดเล็ก กว้าง 6 นิ้วลึก 12 นิ้ว มีนำ้าใสไหลออกมาตามรอยแตกของหินทราย (Sandstone) 

ตลอดทั้งปี และนำ้ามีรสชาติจืดสนิททั้งที่บริเวณนี้เคยเป็นบ่อนำาเกลือสินเธาว์ มีเนื้อที่ประมาณ 600 - 700 ไร่ อยู่ใจกลาง

ทุง่กลุารอ้งไห ้จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในอดตีไดม้กีารผลติเกลอืเพือ่สง่ขายขนาดใหญท่ีส่ดุในแถบอสีานใต ้เจา้หนา้ทีก่องวเิคราะห์

นำ้าบาดาล ได้ทำาการเก็บตัวอย่างนำ้าไปวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริโภคกันในพื้นที่

รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้วด้วยนํ้าบาดาล
เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้ป่าจําปีสิรินธร จังหวัดลพบุรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ “ป่าจำาปีสิรินธรแห่งเดียวในโลก” ที่จังหวัด

ลพบรุ ีเพือ่รบัทราบการบรูณาการแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยกรมทรพัยากร

นำ้าบาดาล จังหวัดลพบุรี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (จำาปีสิรินธร) ที่สามารถฟื้นฟู 

และอนุรักษ์ป่าจำาปีสิรินธรให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง
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งานวันสิ่งแวดล้อมไทย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 

และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำาปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 

“รกัพอ่ รกัษไ์ทย ในหวัใจสเีขยีว” ในวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 ณ อาคารอมิแพค็ฟอรัม่ ศนูยก์ารแสดงสนิคา้และการประชมุ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 น้อมนำาแนวพระราชดำาริ 

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างจิตสำานึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of Cooperation : MOC)

โครงการพัฒนาระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
(Upcycle Carbon Footprint)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 167

กรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำาปี 2559 

ภายใต้หัวข้อ “GO WILD FOR LIFE หรือ 

หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่า 

สูญพันธุ์” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ รอยัล 

พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานา

ประเทศ ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วม 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำาเนินงาน 

ขับเคลื่อนการอนุวัตตามมาตรา 6 ของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และเพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2573 ของประเทศไทย 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 จากปริมาณ 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกกรณปีกตโิดยพืน้ทีจ่ดันทิรรศการ

จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว 

เครือข่ายองค์กร สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน NGO
s
 

และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำานวนกว่า 7,000 ราย 

การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานของประเทศ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การดําเนินงานของประเทศภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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จัดกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยม ี พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน ์รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นประธานในพิธี เปิดและนำาขบวนนักปั่น

โครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike 

against forest fire) ประจำาปี 2559 เพื่อเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมนักปั่นจักรยานให้เป็นนักปั่น

อาสาตรวจหาไฟป่า ตลอดจนประชาสัมพันธ์

ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ราษฎร

ในพื้นที่  และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน 

ไฟป่า เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการ 

รับสถานการณ์ไฟป่า และยังเป็นการส่งเสริม 

การปั่นจักรยานเพื่อการออกกำาลังกายและ

เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนตามนโยบาย

ของรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

ประกอบด้วย นักปั่ นจักรยานของชมรม

ปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบ 

และรักการปั่นจักรยาน ประมาณ 1,800 คน 

โดยเส้นทางการปั่นจักรยานเริ่มต้น (Start) 

จากสถานที่จัดงานภายในบริเวณอุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) ปั่นไปตามเส้นทาง 

บ้านแม่เหียะใน – บ้านปง และสิ้นสุด (Finish) 

เส้นทางที่ภายในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

(พชืสวนโลก) รวมระยะทางประมาณ 21 กโิลเมตร

โครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest fire) ประจําปี 2559
 



รายงานประจำ ปี 2559170

จัดเตรียมแผนระดมพลดับไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

1) ตั้ งแต่วันที่  15 มกราคม - 

10 เมษายน 2559 เสรมิกำาลงัพลจากหนว่ยงาน 

ควบคุมไฟป่าของสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 

ที่ ไม่ ได้อยู่ ในพื้นที่  9 จังหวัดภาคเหนือ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 

ไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด 

ทั้งนี้  ให้สับเปลี่ยนกำาลังพล ทุก 15 วัน 

โดยแต่ละชุดมีกำาลังพลจำานวน 176 นาย

2) ตั้ งแต่วันที่  21 เมษายน - 

15 พฤษภาคม 2559 เสริมกำาลังพลจาก 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 12 ศูนย์ รวมกำาลังพล 

ทั้งหมด 180 นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานแก้ ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน 

ในพื้นที่ 9 จังหวัด
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 

กำาหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ 

(ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการ

แก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่อมากรมป่าไม้  

(ขณะนัน้) และกระทรวงมหาดไทย ไดร้ว่มกนัเสนอมาตรการ 

เพื่อแก้ ไขปัญหาไฟป่า โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ให้ดำาเนินการ

ตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง สำาหรับมาตรการแก้ไข

ปัญหาไฟป่า มีดังนี้

1. มาตรการระยะสั้น ได้กำาหนดให้จัดตั้งหน่วย

ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีความสำาคัญเป็นการเฉพาะ

2. มาตรการระยะยาว ให้ร่วมมือกับกระทรวง

ศกึษาธกิารและหนว่ยงานอืน่ๆ เพือ่ดำาเนนิการรณรงคป์อ้งกนั

ไฟป่าทุกรูปแบบให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ 

ร่วมมือในการป้องกันไฟป่า ดังนั้น จึงถือได้ว่า วันที่  

24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันก่อกำาเนิดการควบคุมไฟป่า 

ในประเทศไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 

22 สงิหาคม 2543 เหน็ชอบและอนมุตัใิหว้นัที ่24 กมุภาพนัธ ์

ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

กิจกรรม “24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจําปี 2559

ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน 

ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัย 

ที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบ 

ต่อสังคมพืช ดิน นำ้า สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตลอดจนชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และ

การท่องเที่ยว ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ ไฟป่า 

ยังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง 

ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา นอกจากนี้ การเปิดประชาคมอาเซียนยังส่งผล 

ให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ 

และยั่ งยืน  คือการดำา เนินการทุกวิถีทางที่ จะป้องกัน 

มิให้ประชาชนจุดไฟเผาป่าอีกต่อไป โดยการกระตุ้นและ 

สร้างจิตสำานึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้ง การเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ของทุกภาคส่วน
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โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจําปี 2559

โครงการหมูบ่า้นพทิกัษป์า่ 

รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรม 

ในการสร้างการมีส่วนร่วมในงาน

อนุรักษ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้  

กบัชมุชนทอ้งถิน่ ซึง่สำานกัสนองงาน 

พระราชดำาริ  ได้ดำ า เนินการมา 

อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ภายใต้ แนวคิด 

คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน 

โดยการส่ง เสริมให้ราษฎรที่อยู่

โดยรอบป่าอนุรักษ์มีอาชีพเสริม 

ที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการด้านชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในชุมชน โดยดำาเนินการ 

ในลักษณะส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มร่วมคิดริเริ่ม เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นลงมือปฎิบัติ ตลอดจนแก้ไขปัญหา 

อันเป็นกระบวนการสร้างคนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่มอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการทำางานของเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำาลังใจและแรงจูงใจให้กลุ่มที่เข้าร่วม 

โครงการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 

อย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 มีผลการตัดสินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กลุม่เลีย้งผึง้โพรงบา้นไสใหญ ่จงัหวดัตรงั จากสำานกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่5 (นครศรธีรรมราช)

รางวัลรองชนะเลิศ  : 1. กลุ่มย้อมผ้าจากต้นห่อมบ้านนาตอง จังหวัดแพร่จากสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

 (แพร่)

 2. กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านท่าศิลารมณ์ จังหวัดนครพนม จากสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10  

 (อุดรธานี)

 3. กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพัดทะเล จังหวัดนครราชสีมา จากสำานักบริหารพื้นที่ 

 อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
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ความเป็นมา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดตั้ง “สถาบัน

ประชารฐัพทิกัษท์ะเล” ณ อทุยานแหง่ชาตสิรินิาถ จงัหวดัภเูกต็ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มี

ความรู้และสมรรถนะสูงเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจให้มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการ

ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ให้ดำารงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

และยั่งยืน 

1.2 เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการ 

บูรณาการภารกิจการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ในพื้นที่อนุรักษ์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

และประชาสังคม ให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็น 

รูปธรรม 

1.3 เป็นหน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้ และให้ 

คำาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่อนุรักษ์ 

ผลการดําเนินงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดพิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ณ สถาบนัประชารฐัพทิกัษท์ะเล อทุยานแหง่ชาตสิรินิาถ จงัหวดัภเูกต็ โดยมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธี โดยมีการเปิดพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร การลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

(Marine Smart Patrol) ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางทะเล จำานวน 60 คน มีการจัดนิทรรศการ ปล่อยเต่า โดยมีข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

โครงการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



รายงานประจำ ปี 2559174

ความเป็นมา

วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ได้กำาหนดเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์

ป่าโลก ตามที่สมาชิกจากสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราว

ประชุมพิทักษ์ป่าโลก ในปี 2006 ที่ประเทศสกอตแลนด์ ให้เป็นวันเจ้าหน้าที่

พิทักษ์ป่าโลกเพื่อรำาลึกถึงคุณงามความดีและการทำางานอันเสียสละของ 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทัว่โลก เปน็การสรา้งขวญักำาลงัใจใหก้บัเจา้หนา้ทีพ่ทิกัษป์า่  ทีอ่ทุศิตน เพือ่ดแูล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อรำาลึกถึงคุณงามความดีและการทำางานอันเสียสละ 

ของเจา้หนา้ทีพ่ทิกัษป์า่ในการปกปอ้งรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ทั่วโลก

2.2 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตน 

เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจําปี 2559
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/กลุ่มเป้าหมาย

3.1 สังคมไทยได้ทราบถึงการทำางานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่

พิทักษ์ป่าในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

ยังเป็นการยกย่องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องธรรมชาติของโลก

3.2 สาธารณชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหเ้จา้หนา้ทีพ่ทิกัษป์า่เพือ่ทีจ่ะยนืหยดั

แนว่แน ่และตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีป่กปอ้งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ผลการดําเนิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธาน

เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการ 

จากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการอื่นๆ สื่อมวลชนทุกแขนง 

องค์กรเอกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

ภายในงานมีกิจกรรมการการวางพวงมาลา การร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อรำาลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 

การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต โดยมีญาติเป็นผู้รับมอบแทน การแสดง

ระเบียบวินัยความพร้อมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และการแสดงของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ในการออกลาดตระเวนประกอบเพลง 

มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น จำานวน 1,300 คน 
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ทช. ปั่นปลูกป่า
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สาระสําคัญ :

โครงการ ทช. ปั่นปลูกป่า ประชารัฐ 

รวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน ดำาเนินการ 

ตามแผนงานพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยการเร่งรัดดำาเนินการฟื้นฟูที่ป่าที่ถูกบุกรุก 

ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์โดยเร็วตามนโยบาย

ของรัฐบาล โดยเริ่มดำาเนินการ เนื้อที่ 84 ไร่ 

และจะดำาเนินการต่อไปจนครบ 512 ไร่ ในพื้นที ่

ที่หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ ง  ได้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน 

ที่ถูกบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน

ดอนสัก โดยจัดกิจกรรมร่วมปั่นจักรยาน 

ปลูกป่าชายเลน ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 

ปลกูปา่ชายเลน จำานวน 50,000 กลา้ ปลอ่ยพนัธุ์

สัตว์นำ้า จำานวน 28,400 ตัว
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Green Call 
1310
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คณะผู้จัดทํา

ที่ปรึกษา

1. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ควบคุมการจัดพิมพ์

1. นายอํานาจ ทองเบ็ญญ์ ผูช้ว่ยปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

2. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

3. นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร ผู้อำานวยการส่วนนโยบายและแผน 

   สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

4. นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

5. นางสาวสุชาดา จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นางสาวเพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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