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เอกสารทางวชิาการ  

เรื่อง  สถานภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

เสนอตอ 
สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทาํโดย 

ฝายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 

บทนํา 

การเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศไทยไดอาศัยการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
หลัก โดยในชวงแรกเปนการเติบโตโดยอาศัยการสงออก ขาว ดีบุก ยางพารา สินคาหลักตอมาก็ไดแก 
กุงแชแข็งและอาหารทะเล ในปจจุบัน ถึงแมการสงออกสินคาเกษตรจะลดความสําคัญลง แตประชาชน
สวนใหญก็ยังอาศัยอยูในภาคเกษตร และตั้งแตทศวรรษที่ 2540 เปนตนมา การทองเที่ยวซึ่งเปนภาค
เศรษฐกิจที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางดานการบริการ ไดกลายมาเปนเสาหลักของ
เศรษฐกิจไทยอีกภาคหนึ่ง ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต
ที่สําคัญสําหรับความสามารถในการแขงขันของไทยที่จะเปน ‘ครัวของโลก’ และ ‘ศูนยกลางการทองเที่ยว
แหงเอเชีย’ 

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวมในชวงที่ผานมา พบวา ทรพัยากรธรรมชาติ
หลายตัวยังมีแนวโนมที่เสื่อมโทรมลง อาทิ ประเทศไทยไดสูญเสียทรัพยากรปาไมอยางตอเน่ือง คิดเปน 
พ้ืนที่เฉลี่ยปละ 1.1 ลานไร ในชวงป พ.ศ. 2532-2541 หรือ 0.96 ลานไร ในชวงป พ.ศ. 2543-2547 
และมีการลดลงของสัตวปาอยางตอเนื่องเพราะคานิยมที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคและครอบครอง 
สัตวปา  ในสวนของทรัพยากรน้ํา พบวาปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 0.3 ตอป (ป พ.ศ. 
2503-2546) สงผลใหปริมาณน้ําทาของประเทศลดลงตามไปดวย ทางดานทรัพยากรทางทะเล พบวา 
มีการทําการประมงเกินศักยภาพการผลิตและทรัพยากรทางทะเลในนานน้ําไทยรวมถึงทรัพยากร 
ปาชายเลนอยูในสภาพเสื่อมโทรม สวนปญหาการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
นอกจากนี้ ดานทรัพยากรพลังงานพบวา ไดมีความพยายามใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เพ่ือลดการพึ่งพา
จากตางประเทศและลดปญหามลพิษทางอากา 

สําหรับปญหามลพิษของประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มลพิษทางนํ้าในลํานํ้าสายหลัก ไดแก เจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนลางและลําตะคองตอนลาง ที่ยังคง
เปนปญหาที่ตอเนื่อง สวนคุณภาพอากาศที่เปนปญหาสําคัญที่สุด คือ ฝุนขนาดเล็ก (PM-10) ตามดวย
โอโซน (O3) ที่เปนปญหาในบางพื้นที่ ในขณะที่ ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 ) พบวา อยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ปริมาณขยะและของเสียอันตรายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชนที่
ยังไมมีการกําจัดอยางถูกตอง สําหรับสิ่งแวดลอมมนุษยในสวนของเมืองและชุมชน พบวา มีการขยายตัว
ของเมืองและชุมชนอยางรวดเร็วโดยขาดการเตรียมความพรอมในเรื่องของการใหบริการตางๆ ที่เหมาะสม 
จึงกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชน 

รายงานฉบับน้ี จะเปนการทบทวนสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยแบง
การนําเสนอขอมูลออกเปน 3 สวน ไดแก (1) สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ (2) มลพิษ และ (3) สิ่งแวดลอมมนุษย  

1. สถานภาพทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.1 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

คุณคาทางทรัพยากรปาไมและสัตวปาไดเปลี่ยนไปจากอดีต ที่แตเดิมมุงเนนมูลคาสินคาและ
ผลิตภัณฑจากปา ในปจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนไดขยายขอบเขตไปครอบคลุมบริการ
ดานระบบนิเวศ (Ecosystem Service) คุณสมบัติอนุรักษทางพันธุกรรมของพืชและสัตว รวมท้ังคุณคาทาง
โอกาส (Option Value) ในอนาคต ดังน้ัน นานาชาติจึงตางใหความสําคัญในการอนุรักษและสรางองคความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและสัตวมากขึ้น 

ทรัพยากรปาไม 

ในชวง 40 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง สงผลให
พ้ืนที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลป พ.ศ. 2532 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ปาเพียงรอยละ 27.95 ของ 
พ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 90 ลานไรเทียบกับป พ.ศ. 2504 ที่มีพ้ืนที่ปาอยูถึงรอยละ 53.3 ของพ้ืนที่
ประเทศ หรือประมาณ 171 ลานไร (รูปที่ 1) พบวาประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่ปาประมาณ 67 ลานไร 
หรือเฉลี่ยประมาณ 1.6 ลานไรตอป  แมวารัฐบาลในอดีตจะประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาบก
ทั้งหมด ในป พ.ศ. 2532 ก็ไมสามารถชวยใหสถานการณดีขึ้นได โดยพบวาการทําลายปากอนยกเลิกและ
หลังยกเลิกสัมปทานมีสัดสวนไมแตกตางกัน โดยพ้ืนที่ปาที่ถูกบุกรุกกอนการยกเลิกสัมปทาน เฉลี่ยตอป
เทากับ 1.2 ลานไร และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกหลังการยกเลิกสัมปทาน เฉลี่ย 1.1 ลานไรตอป (ตารางที่ 1) 

เมื่อเทียบกับประเทศใกลเคียงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของประเทศไทยในชวง ป 
พ.ศ. 2533-2543 มีคาเทากับรอยละ –0.70 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในแถบเอเชียอาคเนย 
(รอยละ -0.90) แตเมื่อเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รอยละ-0.40) พบวา
ประเทศไทยมีอัตราการลดลงของพื้นที่ปาสูงกวา (ตารางที่ 2) 

สําหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทยในชวง ป พ.ศ. 2533-2543 มีคา
เทากับรอยละ –0.70 ซึ่งมีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในแถบเอเชียอาคเนย (รอยละ –1.30) ประเทศ
เวียดนาม (รอยละ –3.7) 
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แมวารัฐบาลไดจัดใหมีโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปา แตมีพ้ืนที่ปลูกปาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ
ประมาณ 1 แสนไร หรือรอยละ 10 ของพ้ืนที่ปาที่ถูกทําลายในแตละป สําหรับการปลูกปาใน ป พ.ศ. 
2546 มีการปลกูปาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.02 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 6 หมื่นไร 

จากการประเมินพ้ืนที่ปาจากขอมูลดาวเทียม พบวา ในป พ.ศ. 2543  มีพ้ืนที่ประมาณ 106.32 
ลานไร หรือรอยละ 33.09  และในป พ.ศ. 2547 พ้ืนที่ปาลดลงเหลือเหลือประมาณ 104.74 หรือ 
รอยละ 32.66 (กองแผนงาน กรมปาไม 2547) 

สาเหตุสําคัญของการลดลงของพื้นที่ปา คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ทําใหประชาชนใชประโยชนจากปาไมทั้งทางตรงและทางออมมากขึ้น ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย 
การตัดไมเพ่ือการคา การใชและการเผาพื้นที่ปาเพ่ือการเกษตร การเปลี่ยนพื้นที่ปาเปนพ้ืนที่ทองเที่ยว 
รวมถึงการกวานซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกําไร  นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ เชน การสราง
เขื่อนและการตัดถนน ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงของการสูญเสียพื้นที่ปาเปนบริเวณกวาง 

 

รูปที่ 1 รอยละของพื้นที่ปาและพ้ืนที่ปลูกปาตอพ้ืนที่ประเทศ ป พ.ศ. 2504-2547 
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 พื้นที่ปลูกปาตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ)

ปลูกป า ป า  
หมายเหตุ: วิธีการคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 แตกตางจากการวัดในป พ.ศ. 2541 กลาวคือ  

การคํานวณในป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1: 250,000 และนําเขาขอมูล
โดยการลากเสนดวยมือ (Manual) สวนการคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 และ 2547  
ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1: 50,000 และนําเขาขอมลูแบบดิจิตอล 

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2547 
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ตารางที่ 1 พื้นที่ปากอนและหลังการยกเลิกสัมปทานปาไม 

รายการ 
พื้นที่ปา 
(ลานไร) 

พื้นที่ถูกทําลาย 
เฉลี่ยตอป (ลานไร) 

ป พ.ศ. 2504 171.0  
ป พ.ศ. 2525 97.8 3.5 
ป พ.ศ. 2532 (ประกาศยกเลิกสัมปทานปาไม) 89.6 1.2 
ป พ.ศ. 2541  81.1 1.1 

ท่ีมา: จากการคํานวณ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2547 
 

ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดดานทรัพยากรปาไม ป พ.ศ. 2533-2543 

ทวีป/ประเทศ พื้นที่ปา  
(1,000 เฮกตาร) 

รอยละของ
พื้นที่ประเทศ 

พื้นที่ปาตอหัว 
(เฮกตาร) 

พื้นที่ปาปลูก 
(เฮกตาร) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปาเฉลี่ย 
2533-2543   

(รอยละ) 
เอเชีย 547,793 17.8 0.2 115,847 -0.1 
จีน 163,480 17.5 0.1 45,083 1.2 
ญี่ปุน 24,081 64.0 0.2 10,682 n.s. 
ไทย 14,762 28.9 0.2 4,920 -0.7 
อินโดนีเซีย 104,986 58.0 0.5 9,871 -1.2 
ลาว 12,561 54.4 2.4 54 -0.4 
มาเลเชีย 19,292 58.7 0.9 1,750 -1.2 
เมียนมาร 34,419 52.3 0.8 821 -1.4 
ฟลิปปนส 5,789 19.4 0.1 753 -1.4 
สิงคโปร 2 3.3 n.s. - n.s. 
เวียดนาม 9,819 30.2 0.1 1,711 0.5 
บรูไน 442 83.9 1.4 3 -0.2 
กัมพูชา 9,335 52.9 0.9 90 -0.6 

ยุโรป 1,039,251 46.0 1.4 32,015 0.1 
เยอรมนี 10,740 30.7 0.1 0 n.s. 
สวีเดน 27,134 65.9 3.1 569 n.s. 

อเมริกาเหนือ
และกลาง 

594,304 25.7 1.1 17,533 -0.1 

สหรัฐอเมริกา 225,993 24.7 0.8 16,238 0.2 
โอเชียเนีย 197,623 23.3 6.6 2,848 -0.2 
ออสเตรเลีย 154,539 20.1 8.3 1,043 -0.2 
อเมริกาใต 885,618 50.5 2.6 10,455 -0.4 
บราซิล 543,905 64.3 3.2 4,982 -0.4 

ท่ีมา:  FAO 2003. 
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สาเหตุสําคัญสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการสูญเสียความสมบูรณของปา คือ การเกิดไฟปา จากขอมูล
พบวา พ้ืนที่ที่เกิดไฟปามีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด จากป พ.ศ. 2536 มีพ้ืนที่เกิดไฟปาสูงถึง 9.12  
ลานไร หรือรอยละ 2.84 ของประเทศ มีการลดลงอยางมากในป พ.ศ. 2538 ที่เหลือเพียงรอยละ 1.25 
ของประเทศ (4 ลานไร) แตหลังจากนั้นมีการเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว คือ 7 ลานไร หรือรอยละ 2.23 ของ
ประเทศ ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งคาดวาเปนผลกระทบของปรากฏการณเอลนิโนที่เกิดขึ้น และในป พ.ศ. 
2547 เกิดไฟปาขึ้นรอยละ 0.06 ของประเทศ (0.2 ลานไร) (รูปที่ 2) ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากการหา
ของปาของประชาชนในพื้นที่ โดยแนวโนมที่ลดลงนี้มีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวยใหเกิด
ไฟปา ประสิทธิภาพในการดูแลและควบคุมไฟปาของหนวยงานรัฐ และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
เฝาระวังไฟปา 

 

รูปที่ 2 รอยละของพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหม ตอพ้ืนที่ประเทศ ป พ.ศ. 2528-2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548 
 

พ้ืนที่ที่ไดรับการคุมครองตอพ้ืนที่ทั้งหมดสามารถใชเปนตัวชี้วัดบงบอกถึงทุนทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ไดรับการประกาศเปนเขตคุมครองรอยละ 12.74 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ป พ.ศ. 25311) ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในแถบเอเชียอาคเนย (รอยละ 8.33) 
หรือคามาตรฐานขั้นตํ่าที่กําหนดโดย The World Conservation Union (IUCN) ที่รอยละ 10 ของพ้ืนที่
ประเทศ 

                                             
1 ป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษถึงรอยละ 17.66 ของพื้นที่ประเทศ 
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ในสวนของพื้นที่ปาอนุรักษ รวมถึงพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ และพื้นที่ 
ปาชายเลน  ในปจจุบันพบวามีพ้ืนที่ปาอนุรักษ รอยละ 17.73 ของประเทศ หรือประมาณ 90.97 ลานไร  
โดยเปาหมายของพื้นที่ปาอนุรักษของประเทศไทย คือ รอยละ 25 ของประเทศ (รูปที่ 3)  

 

รูปที่ 3 รอยละของพื้นที่ปาอนุรักษตอพ้ืนที่ประเทศ ป พ.ศ. 2534-2546 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สถิติการปาไมของประเทศไทย 2547 
 

การประกาศพื้นที่อนุรักษไดสงผลตอประชาชนที่อยูในพื้นที่ ทําใหไมสามารถเขาใชประโยชนจาก
ทรัพยากรได  ดังน้ันกรมอุทยานแหงชาติจึงพยายามลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน 
โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการดูแลและบริหารจัดการ ทั้งยังใหชุมชนสามารถอยูอาศัยและทํา
กินไดอยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในการแกปญหาและบริหาร
จัดการปาไม นําไปสูแนวทางการใชทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน  

นอกเหนือไปจากปาบกที่เปนพ้ืนที่อนุรักษ ประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ชุมนํ้า ประกอบดวย ปาชายเลน 
ปาพรุ หนอง บึง สนุน ทุงนา ทะเลสาบและแมนํ้า มีกระจายอยูทั่วประเทศรวมเนื้อที่ประมาณ 21.36 ลานไร 
หรือประมาณรอยละ 6.75 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ชุมนํ้าที่ขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ 
ชุมนํ้าระหวางประเทศ หรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention)โดยเฉพาะเปนแหลงที่อยูอาศัยของ 
นกนํ้า มีจํานวน 10 แหง ไดแก 1) พรุควนขี้เสียน ในเขตหามลาสัตวทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 2) พ้ืนที่ชุมนํ้า
เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 3) พ้ืนที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 4) 
พ้ืนที่ชุมนํ้าปากแมนํ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ 5) พ้ืนที่ชุมนํ้าเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย 
6) พ้ืนที่ชุมนํ้าเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จังหวัด
นราธิวาส 7) พ้ืนที่ชุมนํ้าอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากน้ําตรัง 
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เปาหมาย รอยละ 25
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จังหวัดตรัง 8) พ้ืนที่ชุมนํ้าอุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมนํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร จังหวัดระนอง 
9) พ้ืนที่ชุมนํ้าอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี และ 10) พ้ืนที่ชุมนํ้าอุทยานแหงชาติ
อาวพังงา จังหวัดพังงา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546) 

ทรัพยากรสัตวปา 

การลดลงของสัตวปาในประเทศไทยสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนการ 
ลักลอบจับสัตวปาเพ่ือการคา การนํามาเปนอาหาร รวมไปถึงการบุกรุกทําลายแหลงที่อยูอาศัยและแหลง
อาหารของสัตวปา  จากสถิติการจับกุมการคาสัตวปาผิดกฎหมายของกองตํารวจปาไม พบวา แนวโนม 
ผูกระทําผิดมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากจํานวน 110 ราย ในป พ.ศ. 2540 เปน 427 ราย ในป พ.ศ. 2547 
(เดือนมกราคมถึงกันยายน) โดยพบของกลางที่เปนสัตวปามีชีวิตจํานวนสูงถึง 8,344 ตัว (รูปที่ 4)  

รูปที่ 4  สถิติการจับกุมผูมีและจําหนายสัตวและซากสัตวปาผิดกฎหมาย ป พ.ศ. 2540-2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอมูลใน ป พ.ศ. 2547 เปนขอมูลถึงเดือนกันยายน 

ที่มา: กองตํารวจปาไม กรมปาไม 2547 
 

การลักลอบคาสัตวปาที่เพ่ิมสูงขึ้น อาจจะเนื่องมาจากความตองการบริโภคทรัพยากรสัตวปาที่มี
มากขึ้นทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศเทศจีน ซึ่งประชาชนสวนใหญนิยมบริโภคสัตวปาเปน
อาหาร  สําหรับรายการของกลางที่พบสวนใหญ มีการลักลอบนําเขามาจากภาคใตของประเทศไทยและจะ
นําออกทางจังหวัดหนองคาย นครพนม ในภาคอีสาน เพ่ือสงออกไปสูประเทศลาว เวียดนามและจีน  โดย
สัตวปาที่นิยมสงออก ไดแก ลิ่น งู และ เตาชนิดตางๆ 
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การตรวจและจับกุมที่มากขึ้น เน่ืองมาจากความสะดวกในการติดตอสื่อสารในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนเสนทางคมนาคมที่ดีขึ้น การสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตที่ทําใหเกิดความรวดเร็วและกวางไกล  
รวมทั้ง ยังไดรับความรวมมือในการแจงขาวสารจากแหลงขาวตางๆ ทั้งจากประชาชนทั่วไป มูลนิธิ และ
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

1.2 สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยชาติ  ผูคนทั่วโลกไดใชและ
เลือกสายพันธุ ชนิดพันธุตางๆ เพ่ือนํามาเปนอาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค  และไดใชประโยชน
ระบบนิเวศตางๆ รวมทั้ง ปาไม ปาชายเลน ปาพรุ แมนํ้า หนอง คลอง บึง แนวปะการังอยูตลอดเวลา 

ความหลากหลายทางชีวภาพมาจากภาษาอังกฤษวา Biological Diversity หรือเขียนอยางยอวา 
“Biodiversity” มีความหมายอยางงายๆ วา สภาพโดยรวมของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรมทั้งหมดที่ปรากฏอยู
ในโลกนี้ (วิสุทธิ์ ใบไม, 2540) อาจแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ (1) ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
(Ecological Diversity) (2) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) และ (3) ความ
หลากหลายของชนิดพันธุหรือสปชีส (Species Diversity) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งของ
ความหลากหลายทางชีวภาพมักสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่นดวย 

(1) ความหลากหลายของระบบนิเวศ  

ระบบนิเวศโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 4 กลุมหลักๆ คือ ระบบนิเวศปาไม (Forest Ecosystems) 
ระบบนิเวศน้ําจืด (Fresh Water Ecosystems) ระบบนิเวศชายฝง (Coastal Ecosystems) และระบบนิเวศ
ทางทะเล (Marine Ecosystems) 

สําหรับประเทศไทย ระบบนิเวศปาไม  นับวาเปนแหลงรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ ซึ่ง
ประกอบดวย ปาไมไมผลัดใบ (Evergreen Forest) ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) และปาที่มีลักษณะ
พิเศษ  สวนระบบนิเวศน้ําจืด สามารถจําแนกไดโดยใชลักษณะทางอุทกวิทยาประกอบดวยระบบนิเวศลํานํ้า 
(River System) ทะเลสาบธรรมชาติ (Natural Lakes) ปาพรุนํ้าจืด หรือปานํ้าทวมถึง (Freshwater Swamp 
Forest หรือ Flooded Forest) และปาพรุซึ่งมีนํ้าทวมขังตลอดป (Peat Swamp Forest) 

ระบบนิเวศชายฝง  จะอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ชายฝงทะเลภาคใต รวมถึงพ้ืนที่ 128 
เกาะในทะเลอันดามันและอาวไทย นับรวมเปนระยะทางมากกวา 2,614 กิโลเมตร และสามารถแบง
ออกเปนปาชายเลน (Mangrove Forest) ปาชายหาด (Beach Forest) ที่ดินเลน (Mud Flat) หาดทราย 
(Sandy Beach) โขดหินชายฝง (Rocky Shore) แนวหญาทะเล (Seagress Bed) และแนวปะการัง (Coral Reef) 
และกลุมสุดทาย ระบบนิเวศทางทะเล จะหมายรวมถึงบริเวณพ้ืนที่อาวไทยในมหาสมุทรแปซิฟก และทะเล
อันดามันในมหาสมุทรอินเดีย 
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(2) ความหลากหลายทางพันธุกรรม  

ความหลากหลายทางพันธุกรรม หมายถึง พันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตแตละชนิดรับทอดมาจากรุนพอแม
และสงตอไปยังรุนตอไป  ความแปรผันทางพันธุกรรมมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับความอยูรอดของชนิด
พันธุ การจําแนกพันธุกรรมของพืชและสัตวของประเทศไทยยังอยูในวงจํากัด สวนใหญจะเนนการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงสายพันธุและจัดเก็บตัวอยางพันธุกรรมเพื่อการเพิ่มของผลผลิตการเกษตรและที่มีมูลคาเชิง
พาณิชยและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเชิงเศรษฐกิจได 

(3) ความหลากหลายของชนิดพันธุ  
ความหลากหลายของชนิดพันธุ จะปรากฏอยูในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด ต้ังแต 

จุลินทรียที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ไปจนถึงไมยืนตนขนาดใหญและสัตวขนาดใหญ โดยทั่วไปจะ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช (Flora) และความหลากหลายของชนิด
พันธุสัตว (Fauna) ซึ่งบางชนิดพันธุที่เรียกวา ชนิดพันธุหลัก (Keystone Species) จะมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในระบบนิเวศที่อาศัยอยู เพราะมีผลตอการอุดมสมบูรณและสุขภาพของชนิดพันธุอื่น ดังน้ัน การสูญเสีย
ชนิดพันธุเหลาน้ี อาจจะมีผลใหชนิดพันธุอื่นตกอยูในสถานะใกลสูญพันธุเชนกัน  นอกจากนี้ ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น (Endemic Species) ที่มีถิ่นที่อยูอาศัยพิเศษเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีขอบเขตทางภูมิศาสตรจํากัด  
หากถิ่นที่อยูอาศัยเหลาน้ีถูกทําลายหรือสูญหายไป น่ันหมายถึงวา ชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่อาศัยอยูในนั้นก็
จะสูญพันธไปดวย ชนิดพันธุที่ไดมีการจําแนกแลวในโลกและในประเทศไทย ดังแสดงไวในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ชนิดพันธุที่จําแนกแลวในโลกและในประเทศไทย 
ชนิดพันธุ จํานวนชนิดพันธุในโลก1 

(ชนิด) 
จํานวนชนิดพันธุในประเทศไทย2 

(ชนิด) 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน 12,000 491 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4,500 302 
นก 10,000 982 
ปลา 22,000 2,820 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (ยกเวนแมลง) 400,000 11,900 
แมลง 960,0000 n.a. 
หอยทะเล n.a. 2,000 
พืช 270,000 15,000 
แบคทีเรีย 4,000 n.a. 
ไวรัส 5,000 n.a. 
เห็ดรา 70,000 n.a. 

ที่มา: 1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546. 
2  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548.  

(จากงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Red Data of Thailand, 18 มีนาคม 2548) 
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การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในทุกระดับ ทั้งความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของชนิดพันธุ  ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก 
(1) มีทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรอยูทางซีกโลกเหนือใกลเสนศูนยสูตรและเปนเขตรอนของโลก (Tropical 
Zone) ซึ่งมีสภาพกายภาพธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศหลากหลายที่เอื้อตอการเกิดและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต (2) ต้ังอยูในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนเหมือนสะพานและจุดบรรจบแหงมวลสรรพ
ชีวิต (Biological Crossroad) เชื่อมตอความหลากหลายของสังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบ
เทือกเขาหิมาลัยและตอนใตของจีนกับปาดงดิบชื้นแถบมาเลเซีย รวมทั้งปาแบบรอนแลงของ กัมพูชา และ
ลาว (3) ต้ังอยูในเขตทับซอนของเขตวนภูมิศาสตร (Floristic Regions) 3 เขต คือ เขตอินโด-เบอรมีส 
(Indo-Burmese) เขตอินโด-ไชนีส (Indo-Chinese) และเขตมาเลเชีย (Malaysia) และ (4) เปนจุดทับ
ซอนของเขตสัตวภูมิศาสตร (Zoological Regions) อีก 3 เขต คือ เชตซิโน-หิมาลายัน (Sino-Himalayan) 
เขตอินโด-ไชนีส (Indo-Chinese) และเขตซุนดา (Sundaic)  

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  แตในชวงสามทศวรรษที่ผานมาพบวา
ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังถูกคุกคามและไดรับความเสียหาย อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ คือ  

(1) การทําลายถิ่นอาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ปาไมไปอยางรวดเร็วเปน
จํานวนมาก 

(2) การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแบบไรขีดจํากัดและผิดกฎหมาย เชน การลักลอบคาขาย
พืชและสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ 

(3) การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางไมเหมาะสม เชน การนําพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงมา
ปลูกแทนชนิดพันธุทองถิ่น ซึ่งจะเปนตนเหตุของการเพิ่มความออนแอทางสายพันธุและการ
ระบาดของโรคพืชอยางรุนแรง  การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เนนทองเที่ยวเฉพาะถิ่นอาศัยตาม
ธรรมชาติที่มีเพียงแหงเดียวอยางไมระมัดระวัง เปนตน 

(4) การนําชนิดพันธุตางถิ่นที่คุกคาม (Invasive Alien Species) เขามาในระบบนิเวศ ซึ่งจะเปน
อันตรายและคุกคามตอชนิดพันธุพืชเมืองที่มีอยู สําหรับชนิดพันธุพืชตางถิ่นที่ไดรับการ 
ยืนยันแลววาเปนภัยตอระบบนิเวศ ไดแก ผักตบชวา สาบเสือ ไมยราบยักษ และหญาขจรจบ  

(5) โครงการพัฒนาตางๆ ที่ไมเพียงแตทําลายพื้นที่ธรรมชาติและรบกวนสัตวปาเทาน้ัน แตยัง
เปนตัวการที่เปดใหมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพอยางกวางขวาง  

(6) นโยบายของภาครัฐ เชน นโยบายการสงเสริมพืชเดี่ยวเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม การให
สัมปทานปาไม รวมทั้ง นโยบายการจัดสรรที่ดินใหกับคนยากจน ซึ่งอาจจะสงผลใหมีการ
ทําลายถิ่นอาศัยธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพจากผูแสวงหาผลประโยชนในพื้นที่น้ัน 

(7) ภัยทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย เชน ไฟปา  ดินถลม คลื่นสึนามิ เปนตน 
(8) การไมเล็งเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสาธารณะ อันเน่ืองมาจาก

การขาดขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหมองไมเห็นถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น
ตามมาในอนาคตจากการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 
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การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพโดยวิธีการตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน ไดสงผลกระทบ 
ตอระบบนิเวศและชนิดพันธุที่อยูในระบบนิเวศโดยตรง  และจะนํามาซึ่งความสูญเสียความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในที่สุด  ดังจะเห็นไดจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน ไดสงผลตอ
การลดลงของประชากรสัตวปาและพืชปา  จนหลายชนิดพันธุตกอยูในภาวะใกลจะสูญพันธุ  ปจจุบัน
ประชากรชางปาเหลืออยูในประเทศไทยประมาณ 1,975 จาก 2,380 ตัว  ประชากรควายปาเหลือ 50 
จาก 70 ตัว  ประชากรเสือโครงเหลือ 250 จาก 500 ตัว สวนกูปรี ละมั่ง และแรดชวา ไมมีผูพบเห็นใน
ปาธรรมชาติของประเทศไทยมาเปนเวลานานแลว  สําหรับพืชปาหลายชนิดไดสูญหายไปจากธรรมชาติ
อยางไมหวนคืน เชน พรรณไมเฉพาะถิ่นในปาพรุโตะแดง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2545) 

สําหรับพ้ืนที่ชุมนํ้าของประเทศไทยไดสูญหายไปประมาณกวาครึ่งหน่ึงของที่เคยมีมาเมื่อหาสิบปที่
แลว สงผลใหปลาน้ําจืดหลายชนิดสูญพันธุไป ไดแก ปลาหางไม  ปลาหวีเกศ ในสวนของแนวปะการัง 
ชายฝงของไทยถูกทําลายไปมากจากกิจกรรมการประมงและการทองเที่ยว  โดยจากการประเมินสภาพ
ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในอาวไทยและในทะเลอันดามัน พบวา มีสภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรม 
มาก รอยละ 23.7 และ 49.8 ตามลําดับ  สวนปริมาณสัตวนํ้าเค็มที่จับไดจากแหลงธรรมชาติ ในระยะ 
10 ปที่ผานมา มีการขยายตัวนอย  ปริมาณหอยที่จับไดลดลงจากเมื่อ 10 ปที่แลวถึงรอยละ 70 ปลาทะเล
ขนาดใหญ เชน ปลาฉลาม ปลาฉนาก ปลากระเบน ลวนอยูในภาวะใกลสูญพันธุ 

สายพันธุขาวพื้นเมืองด้ังเดิมในประเทศไทยที่คาดวามีนับหมื่นสายพันธุ ปจจุบันสูญพันธุไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกไปเปนพ้ืนที่เมือง และเนื่องจากความนิยมสายพันธุใหม พันธุขาว 
พ้ืนเมืองที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร ไดรวบรวมไวจากทั่วประเทศตั้งแต พ.ศ. 2480 
จนถึง พ.ศ. 2544 ที่สามารถจําแนกชื่อโดยไมซ้ํากัน มี 5,928 สายพันธุ  พืชไรพันธุพ้ืนเมืองก็สูญหายไป
เปนจํานวนมากเชนกัน เน่ืองจากแหลงปลูกถูกทําลาย พันธุทุเรียนและพันธุมะมวงที่กรมวิชาการเกษตร  
รวบรวมไวมี 175 และ 151 สายพันธุตามลําดับ  การนําเขาพันธุตางประเทศมาเลี้ยงเปนจํานวนมากทํา
ใหมีการละเลยพันธุสัตวพ้ืนเมือง เชน โคพื้นเมือง โคขาวลําพูน  โคพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู
พันธุราด พันธุไหหลํา และพันธุควาย นอกจากนี้ เปดนครปฐม วัวแดง กระทิงเขาทอง ก็กําลังจะสูญพันธุ
ไปจากประเทศไทย   

จากการจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดจําแนกตามการถูกคุกคามออกเปน 7 ประเภท ไดแก (1) สูญพันธุ (Extinct) (2) 
สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild) (3) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered) (4) ใกล 
สูญพันธุ (Endangered) (5) มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) (6) ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened) 
และ (7) ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient) พบวา ชนิดพันธุที่สูญพันธุในธรรมชาติในป พ.ศ. 2548  
ลดลงจากป พ.ศ. 2539 หน่ึงชนิด ใกลสูญพันธุอยางยิ่งเพ่ิมขึ้น 26 ชนิด ชนิดพันธุสัตวที่ใกลสูญพันธุ
เพ่ิมขึ้น 9 ชนิด และชนิดพันธุที่ใกลถูกคุกคามเพ่ิมขึ้น 134 ชนิด สําหรับสัตวที่สูญพันธุแลวมี 6 ชนิด คือ 
สมัน นกชอนหอยใหญ  นกพงหญา ปลาปางเหยี่ยว ปลาเสือตอ และปลาสายยู (รูปที่ 5) โดยสาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นและลดลงของชนิดพันธุสัตวในแตละสถานภาพ อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
วิธีการในการสํารวจ ซึ่งทําใหการสํารวจเปนไปอยางละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนสัตวในแตละชนิดพันธุก็ได 
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รูปที่ 5 ชนิดพันธสัตวที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2539 และ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546 
 

สําหรับจํานวนชนิดพันธุสัตวที่มีกระดูกสันหลัง ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (Endemic) และชนิดพันธุที่
ถูกคุกคามในประเทศไทย จําแนกตามกลุมตางๆ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จํานวนชนิดพันธุสัตวที่มีกระดูกสันหลัง ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม 
ในประเทศไทย 

 
กลุม 

ชนิดพันธุในประเทศไทย 
(จํานวนชนิด) 

ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 
(จํานวนชนิด) 

ชนิดพันธุท่ีถูกคกุคาม 
(จํานวนชนิด) 

สัตวเล้ียงลูกดวยนม (Mammals) 302 6 114 
นก (Birds) 982 2 275 
สัตวเล้ือยคลาน (Reptiles) 353 46 269 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 
(Amphibians) 

137 7 72 

ปลา (Fishes) 2,820 70 237 
รวม 4,594 131 967 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548.  
(จากงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Red Data of Thailand, 18 มีนาคม 2548) 
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การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทย ไดมีการดําเนินการมา
เปนเวลากวาสี่ทศวรรษ โดยเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2501กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับคําสั่งใหเตรียมการ
ประกาศเขตอุทยานแหงชาติและพื้นที่อนุรักษอื่นๆ และยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของ   ในป พ.ศ. 2503 ไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 มีการประกาศพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และในป พ.ศ. 2505 ไดมีการประกาศตั้งอุทยานแหงชาติเขาใหญขึ้นเปน
อุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย 

ตอมาในป พ.ศ. 2535 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United 
Nations Conference on Environment and Development) หรือการประชุมสุดยอดดานสิ่งแวดลอม 
(Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอจาไนโร  ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ประเทศทั่วโลกไดให
การรับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 157 ประเทศรวมลงนามในขณะนั้น สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2536 และไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพโดยสมบูรณเปนลําดับที่ 
188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดกําหนด
วัตถุประสงคไว 3 ประการคือ (1) เพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ใชประโยชนองคประกอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  และ (3) แบงปนผลประโยชนที่เกิดการใชทรัพยากร พันธุกรรม
อยางเทาเทียมและยุติธรรม  โดยมีเจตนารมณที่จะบรรลุเปาหมายในการลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญ ภายในป พ.ศ. 2553 

จากมาตรา 6 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนดใหภาคีตองจัดทํา 
นโยบายและกลยุทธระดับชาติเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ซึ่ง 
ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการจัดทํานโยบายฯ ดังกลาวมาแลว 2 ฉบับ คือ นโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 25412545 และ 
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 
2546-2550 ซึ่งฉบับลาสุดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2545 มี
วงเงินงบประมาณ 7,538.97 ลานบาท โดยยังคงใหความสําคัญลําดับแรกกับการเสริมสรางสมรรถนะของ
หนวยงานและบุคลากร ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  และเนน
ใหมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแก การอนุรักษ 
ฟนฟู และคุมครองระบบนิเวศ และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 

ปจจุบันการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีความกาวหนาไปมากในเชิง
วิชาการ โดยเฉพาะดานการคนหาและศึกษาจัดทําอนุกรมวิธาน ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดานการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ ก็ไดมีการประกาศพื้นที่คุมครอง
ประเภทตางๆ ดานการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ที่เกี่ยวกับการผลิตและใชผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติประเภทยาสมุนไพรและธรรมชาติบําบัด และดานเทคโนโลยีชีวภาพอยางยั่งยืน ซึ่งเนนไปที่การ
ใชจุลินทรียเพ่ือการอุตสาหกรรมและการเกษตร การเก็บนํ้าเชื้อเพื่อการเพาะและปรับปรุงพันธุสัตว การ
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ปรับปรุงดินโดยใชจุลินทรีย การยอยสลายขยะโดยใชจุลินทรีย และการขยายและปรับปรุงพันธุพืชดวย
วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงรัดการดําเนินการทุกรูปแบบ
เพ่ือดํารงรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ โดยการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งประเทศไทย
จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการอนุรักษ มีการรวบรวมและเผยแพรขอมูลผานระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส  และใหการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางเหมาะสม  ควรมี
การใหความรู ความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่อง  เพ่ือ
การอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตองพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหกาวหนา
ทัดเทียมประเทศอื่นๆ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุทางการเกษตร ใหเพียงพอที่จะใหผลิตผล
หลอเลี้ยงประชากรไทยและประชากรโลก มีการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพร
เพ่ือสนองตอความตองการยารักษาโรคขนานใหม  รวมทั้ง การดําเนินความรวมมืออยางแข็งขันกับนานา
ประเทศ เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอยางยั่งยืน  

1.3 ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ 2.5 ไรตอคน (ป พ.ศ. 2543) ซึ่งมากกวา
คาเฉลี่ยของโลก (1.5 ไรตอคน) และคาเฉลี่ยของเอเซียและแปซิฟก (0.9 ไรตอคน) (ตารางที่ 5) 

ในขณะที่ปญหาการชะลางพังทลายของดินของประเทศไทยอยูที่รอยละ 33 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของโลก (23%) และคาเฉลี่ยของเอเชียและแปซิฟก (24.8%) 

 

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดดานทรัพยากรดินของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ๆ 

ตัวชี้วัด หนวย ป พ.ศ. ไทย การเปรียบเทียบกับระดับสากล 

พ้ืนที่ถือครอง 
(Land availability) 

เฮกตาร/
ประชากร 

2543 ≈2.5 - คาเฉลี่ยของโลก 1.5* 
- คาเฉลี่ยของเอเซียและแปซิฟก 0.9* 

สัดสวนพื้นที่ที่มีปญหา
ชะลางพังทลายของดิน 
(Percentage of 
degraded land) 

รอยละ 2543 33% - คาเฉลี่ยของโลก 23%* 

- คาเฉลี่ยของเอเซียและแปซิฟก 24.8%* 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยของ SEA คือ คาเฉลี่ยของกลุมประเทศเอเชียอาคเนย ขอมูลมาจากประเทศกัมพูชา 
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ลาว พมา ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม  

ที่มา:  United Nations 2000. World Economic Forum 2002. 
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ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ตองใชที่ดินเปนปจจัยหลัก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและความตองการใชที่ดินในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นที่เพ่ิมขึ้น เชน การพัฒนาเมือง เขต
อุตสาหกรรม เปนตน จึงทําใหเกิดการใชประโยชนจากที่ดินที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ กลาวคือ มีการ
นําพ้ืนที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใชในการขยายเมือง การนําพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรมาใชใน
การเกษตร จึงทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของดิน สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอเกษตรกร 
ชุมชนและประเทศชาติ โดยปญหาของทรัพยากรดินและการใชที่ดินสามารถแบงเปน 2 ประการคือ 
ปญหาความเสื่อมโทรมของดินและปญหาการใชที่ดิน  

ความเสื่อมโทรมของดิน 

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากการใชที่ดินที่ไม 
ถูกตอง โดยสภาพปญหาของทรัพยากรดิน ไดแก ปญหาการชะลางพังทลายของดิน 108.87 ลานไร  
พบมากที่สุดในภาคเหนือ ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ 98.70 ลานไร ประมาณรอยละ 77 อยูในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาดินที่ไมเหมาะสมตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม 209.84 ลานไร 
สวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ สวนปญหาดินเค็ม ดินกรดและดินคอนขางเปน
ทรายอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการใชประโยชนที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ คิดเปนพ้ืนที่ 
35.60 ลานไร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 พ้ืนที่มีปญหาทรัพยากรดินของประเทศไทยแยกรายภาค  
พื้นที่ (ลานไร) 

สภาพปญหาทรพัยากรดิน ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียง

เหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

1. ปญหาการชะลางพังทลายของดิน 53.96 17.87 26.20 10.84 108.87 
2. ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ 10.20 75.70 10.90 1.90 98.70 
3. ดินที่มีปญหาตอการใชประโยชน 
   ทางดานเกษตรกรรม 

71.39 75.30 37.40 25.75 209.84 

     3.1 ดินเค็ม - 17.80 1.60 2.30 21.70 
     3.2 ดินเปรี้ยวจัด - - 3.28 0.89 4.17 
     3.3 ดินกรด 12.38 27.11 11.22 13.56 64.27 
     3.4 ดินอินทรีย (พรุ) - - - 0.27 0.27 
     3.5 ดินทรายจัด 0.86 2.60 2.30 1.21 6.97 
     3.6 ดินคอนขางเปนทราย 1.54 30.85 4.65 2.56 39.60 
     3.7 ดินตื้น 13.09 15.53 9.24 3.11 40.97 
     3.8 ดินบนพื้นที่สูง 55.90 8.50 16.30 15.40 96.10 
4. การใชประโยชนที่ดินไมถูกตอง 
    ตามศักยภาพ 

6.20 21.20 3.90 4.30 35.60 

หมายเหตุ: 1) พื้นที่หน่ึงๆ อาจมีปญหาทรัพยากรดินบางชนิดซอนทับกันอยูในที่เดียวกัน 
2) ปรับปรุงขอมูลป พ.ศ. 2545     ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2546ก 
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การกําหนดแนวทางการอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาระบบขอมูลดิน การศึกษาวิจัยและการเผยแผ
แนวทางการจัดการทรัพยากรดินที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร เปนการดําเนินการเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรดินที่ยั่งยืน ทั้งน้ี มีความกาวหนาของการปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2540-2546 ในการฟนฟูดินที่
ขาดความอุดมสมบูรณ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินชะลางพังทลาย จํานวน 10.75 
ลานไร (รูปที่ 6) 

 

รูปที่ 6 พ้ืนที่ที่มีปญหาที่ไดรับการฟนฟ ูจําแนกตามประเภทดิน ป พ.ศ. 2540-2546 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2540 2542 2544 2546 ป พ .ศ . 

พื้น
ที่ (

ลา
นไ
ร)

ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินชะลางพังทลาย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม  
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2547 
 

การใชที่ดิน 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของประเทศไทยโดยการแปลภาพถายทางอากาศ  ขอมูล
ดาวเทียม และการตรวจสอบในสนาม โดยกรมพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2523 2529 2541 และ 2544 
พบวา มีพ้ืนที่ปาไมลดลง ในขณะที่พ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
ประมาณ 8 เทาตัวในปพ.ศ.2544 อยางไรก็ตาม ต้ังแต พ.ศ. 2529-2541 พบวา พ้ืนที่นาไดลดลง
ประมาณ 3.5 ลานไร โดยถูกเปลี่ยนสภาพเปนโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย สนามกอลฟ รีสอรท หรือ
ที่พักผอนหยอนใจ แตชวงถัดมาในป พ.ศ. 2541-2544 พ้ืนที่นากลับเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ลานไร จาก
การเคลื่อนยายแรงงานกลับสูภาคเกษตรมากขึ้นหลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 7) 

สําหรับการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ไดมีการปฏิรูปที่ดินโดยภาครัฐมาต้ังแต พ.ศ. 2518 แต
ก็ยังไมประสบความสําเร็จ ปญหาหนึ่งที่สําคัญก็คือ บุคคลที่ไดรับการจัดสรรที่ดินมิใชเกษตรกรที่ขาด
แคลนที่ดินทํากิน แตกลับกลายเปนพอคา นักธุรกิจ อีกทั้งเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินสวนใหญนํา
ที่ดินที่ไดรับไปจํานองหรือขายทิ้ง โดยการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยเปนเพียงนโยบายที่นําเอาพื้นที่ปา
เสื่อมโทรมมาใหเกษตรกรทําประโยชน แตมิไดมีมาตรการที่ทําใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ทําให
เกิดภาพที่ขัดแยงภายในสังคมไทย คือ มีบุคคลจํานวนนอยถือครองที่ดินปริมาณมหาศาล แตเกษตร
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จํานวนมากถือครองที่ดินเพียงเล็กนอย จากการขาดมาตรการกระจายการถือครองที่ดิน ทําใหเกิดความ
พยายามที่จะเขาครอบครองที่ดินมากขึ้น สงผลใหเกษตรกรรายยอยสูญเสียที่ดินไป สําหรับผลการ
ดําเนินงานปฏิรูปที่ดินต้ังแตป พ.ศ. 2518-2547 ไดมอบหนังสือใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน     
(ส.ป.ก.4-01) ประเภทที่ดินของรัฐเปนพ้ืนที่ 24.41 ลานไร  
 

ตารางที่ 7 การใชที่ดินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2523 2529 2541 และ 2544 

ป พ.ศ. 2523 ป พ.ศ. 2529 ป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2544 

ประเภทการใชที่ดิน1 พื้นที่ 
(ลานไร) รอยละ 

พื้นที่ 
(ลานไร) รอยละ 

พื้นที่ 
(ลานไร) รอยละ 

พื้นที่ 
(ลานไร) รอยละ 

นาขาว 83.72 26.11 83.47 26.03 79.94 24.93 81.77 25.50 

พืชไร 48.46 15.11 59.51 18.56 50.63 15.79 44.98 14.03 

ไมยืนตนทั้งหมด 14.61 4.56 13.30 4.15 25.94 8.09 25.15 7.84 

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 0.49 0.15 0.51 0.16 1.41 0.44 1.80 0.56 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1.44 0.45 1.59 0.50 4.66 1.45 11.40 3.55 

พื้นที่อื่นๆ2 171.98 53.63 152.32 47.50 158.12 49.30 155.60 48.52 

พื้นที่ทั้งหมด 320.70 100.00 320.70 100.00 320.70 100.00 320.70 100.00 

หมายเหต:ุ 1. ขอมูลการใชทีดิ่นจัดทําจากแผนที่การใชที่ดินระดับลุมนํ้าและระดับจังหวัด สํารวจโดยใชขอมูล 
   จากดาวเทียม Landsat บันทึกเมื่อป พ.ศ. 2541 และ บันทึกเมื่อป พ.ศ. 2543/2544 และมีการ 
   ปรับปรุงขอมูลบางจังหวัดในป พ.ศ. 2545 (12 จังหวัด) 

 2. พื้นที่อื่นๆ ไดแก พื้นที่ปา พื้นที่นํ้า ทุงหญาธรรมชาติ พื้นที่ลุม เหมืองแร บอขุด นาเกลือ หาดทราย  
    และที่กําจัดขยะ 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2546ข 

 

 

ในชวงป พ.ศ. 2535-2544 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงโดย
ตลอด ในขณะที่จํานวนครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (รูปที่ 7) ในป พ.ศ. 2544 มีพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตรประมาณ 131.06 ลานไร  
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รูปที่ 7 การถือครองที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2547 

 

1.4 ทรัพยากรน้ํา 

นํ้าเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด (Finite Resource) ในโลกนี้มีนํ้าอยูประมาณ 1,234 ลาน 
ลูกบาศกกิโลเมตร เปนนํ้าจืดเพียงรอยละ 5 และประมาณ 4 ใน 5 สวนของน้ําจืดที่มีอยูเปนนํ้าแข็งในเขต
ขั้วโลก ทั้งน้ีรอยละ 99 ของนํ้าจืดที่เปนของเหลวยังเปนนํ้าใตดิน 

เมื่อพิจารณาปริมาณน้ําหมุนเวียนที่ใชไดในประเทศ (Internal Renewable Water Resource) 
พบวามีปริมาณเทากับ 3,308 ลูกบาศกเมตรตอคน ซึ่งถือวาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอหัวมากที่สุดในเอเชียคือ 
32,788 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป มาเลเซียมี 23,316 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เมียนมารมี 17,578 
ลูกบาศกเมตรตอคนตอป กัมพูชามี 8,357 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป และเวียดนามมี 4,451 ลูกบาศก
เมตรตอคนตอป เปนตน (ตารางที่ 8) อยางไรก็ตามยังถือไดวาไทยมีปริมาณนํ้าที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ยที่
ยอมรับไดขององคการสหประชาชาติ คือ ตองไมนอยกวา 1,700 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป2 ซึ่ง
หมายความวาประเทศไทยไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา ยกเวนในชวงฤดูแลง แมประเทศไทยจะมีปริมาณ

                                             
2 หากมีปริมาณนํ้านอยกวา 1,700 ลูกบาศกเมตรตอหัวตอป หมายถึงเร่ิมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา ถามีปริมาณนํ้าต่ํา

กวา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอหัวตอป ถือวามีปญหาการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง และถามีปริมาณนํ้าต่ํากวา 500 ลูกบาศกเมตร
ตอหัวตอป ถือวามีปญหาการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงมาก 
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นํ้าหมุนเวียนที่นอยกวาในหลายๆ ประเทศ แตก็ยังนับวาเปนประเทศที่ไมขาดแคลนน้ํา และเมื่อพิจารณา
ถึงการพึ่งพาแหลงนํ้าจากภายนอก พบวา ประเทศไทยใชนํ้าจากภายนอกในสัดสวนประมาณรอยละ 49 ซึ่ง 
ตํ่ากวาประเทศเวียดนาม (รอยละ 59) สําหรับสัดสวนของประชาชนที่เขาถึงนํ้าสะอาดในการบริโภคของ
ประเทศไทย (ป พ.ศ. 2543) เทากับรอยละ 80 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในเอเชีย
อาคเนย (รอยละ 79) 

ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดดานทรัพยากรน้ํา 

ทวีป/ประเทศ อัตราการพึ่งพาน้ํา
จากตางประเทศ  

(รอยละ) 

ปริมาณน้ําหมุนเวียน 
ท่ีใชไดในประเทศ  

(ลูกบาศกเมตรตอหัวตอป) 

ปริมาณน้ําหมุนเวียน 
ท่ีใชไดในและนอกประเทศ  
(ลูกบาศกเมตรตอหัวตอป) 

เอเชีย  3,131 4,079 

จีน 1 2,192 2,206 

ญี่ปุน 0 3,365 3,365 

กัมพูชา 75 8,357 32,876 

อินโดนีเซีย 0 12,749 12,749 

ลาว 43 32,788 57,638 

มาเลเซีย 0 23,316 23,316 

เมียนมาร 16 17,578 20,870 

ฟลิปปนส 0 5,884 5,884 

สิงคโปร 0 139 139 

ไทย 49 3,308 6,459 

เวียดนาม 59 4,451 10,805 

ออสเตรเลีย 0 24,708 24,708 

สหรัฐอเมริกา 8 9,488 10,333 

บราซิล 34 29,991 45,573 

เยอรมนี 31 1,297 1,899 

สวีเดน 2 19,243 19,581 

หมายเหตุ: ปริมาณน้ําหมุนเวียนที่ใชไดในประเทศ - Internal renewable water resource (IRWR);  
ปริมาณน้ําหมุนเวียนจากในและนอกประเทศ - Total renewable water resource (TRWR) 

ท่ีมา: WRI. 2005. Freshwater Resources 2005 
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ตารางที่ 9 ปริมาณน้ําจืดภายในประเทศที่หมุนเวียนมาใชได ป พ.ศ. 2543 
ปริมาณน้ําจืดที่หมุนเวียนมาใชไดรายป 

ประเทศ 
ปริมาณรวม (กม3/ป) ปริมาณน้ําตอหัว (เมตร3/คน) 

ลาว 190.4 32,788 
มาเลเซีย 580.0 23,316 
เมียนมาร 880.6 17,578 
อินโดนีเซีย 2838.0 12,749 
กัมพูชา 120.6 8,357 
ฟลิปฟนส 479.0 5,884 
เวียดนาม 366.5 4,451 
ไทย 210.0 3,308 
สิงคโปร 0.6 139 

ที่มา: WRI. 2005. Freshwater Resources 2005 
ปริมาณน้ําฝน 

ในชวง 45 ปที่ผานมาปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 0.4 ตอป 
(รูปที่ 8) สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกซึ่งไดสงผลกระทบตอสภาวะ
อากาศของประเทศไทยดวย สวนปริมาณฝนเฉลี่ยรายภาคพบวา ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค
ตะวันออก และภาคใตมีแนวโนมลดลง สวนภาคเหนือมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในชวงระหวางป พ.ศ. 
2503-2547 ประเทศไทยไดรับปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,614 มิลลิเมตรตอป โดยภาคใตฝง
ตะวันตกไดรับปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดของประเทศ คือมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 2,730 ลูกบาศกเมตรตอ
ป รองลงมาเปนภาคตะวันออกซึ่งไดรับปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,946 ลูกบาศกเมตรตอปสวนภาคใต
ฝงตะวันออกมีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ1,724 ลูกบาศกเมตรตอป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับ
ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,427 ลูกบาศกเมตรตอป ภาคเหนือไดรับปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,242 
ลูกบาศกเมตรตอป และภาคกลางซึ่งเปนภาคที่ไดรับปริมาณฝนนอยที่สุด คือประมาณ 1,226 ลูกบาศก
เมตรตอป 

ปริมาณน้ําทา 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่รวม 512,000 ตารางกิโลเมตร แบงพ้ืนที่ตามสภาพภูมิประเทศซึ่งมีลุมนํ้า
สายหลัก ได 25 ลุมนํ้าหลัก3 ไดรับปริมาณน้ําฝนประมาณ 728,028 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งรอยละ 
70 ของปริมาณน้ําน้ีจะซึมลงใตดินและระเหยกลับไปสูบรรยากาศ และคางที่อยูในแองนํ้า หนอง และบึง
ธรรมชาติ สวนที่เหลือรอยละ 30 หรือประมาณ  213,424   ลานลูกบาศกเมตรเปนนํ้าทาที่ไหลไปตาม

                                             
3  25 ลุมนํ้าหลักของประเทศไทย ประกอบดวย ลุมนํ้าสาละวิน ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้ากก ลุมนํ้าชี ลุมนํ้ามูล ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าวัง  

ลุมนํ้ายม ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าสะแกกรัง ลุมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าทาจีน ลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าปราจีนบุรี ลุมนํ้าบางปะกง  
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แมนํ้า ลําคลอง หวย และลําธารตางๆโดยภาคเหนือมีปริมาณน้ําทาประมาณ 38,567 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําทาประมาณ 61,513  ลานลูกบาศกเมตรตอป  ภาคกลางมี
ประมาณ 24,976  ลานลูกบาศกเมตรตอป ภาคตะวันออกประมาณ 23,882 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
และภาคใตประมาณ 64,486 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ตารางที่ 10) 

รูปที่ 8 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายภาคของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2503-2547 
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ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใตฝงตะวันตก
ภาคใตฝงตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 

จากขอมูลระดับนํ้าสูงสุดในแมนํ้าเจาพระยาที่สถานีตรวจวัดนํ้าอยุธยาตั้งแตป พ.ศ. 2487 ถึงป 
พ.ศ.2547 พบวามีระดับนํ้าสูงสุดเฉลี่ยเทากับ 3.4 เมตร รทก.ป พ.ศ.2502 2538 และ2545เปนปที่มี
นํ้าทามากโดยมีระดับนํ้าสูงสุดเกินกวาระดับความสูงของตลิ่ง (4.63 เมตร รทก.) และป พ.ศ. 2529 
2533 2536 2540 และ 2541 เปนปที่มีนํ้าทานอย คอนขางแหงแลง ระดับนํ้าสูงสุดในแมนํ้าเจาพระยา
มีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 1.3 ตอป (รูปที่ 9) สาเหตุนอกจากปริมาณนํ้าฝนที่ลดลงแลวยังมีความ
ตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ขอสังเกตก็คือ ความ
แตกตางของระดับนํ้าในฤดูแลงและฤดูฝนแสดงความแปรปรวนเพิ่มขึ้น 

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาแหลงนํ้าในรูปแบบตางๆ ทั้งโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งปจจุบันเขื่อนขนาดใหญและขนาดกลางมีความสามารถเก็บกักนํ้าไดปริมาณ 
71,153 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 33 ของปริมาณน้ําทา เมื่อพิจารณาแนวโนมการ 
เปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าเก็บกักของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ิ พบวาปริมาณนํ้าเก็บกักของเขื่อนภูมิ
พลมีแนวโนมลดลง ในอัตรารอยละ 0.9 และเขื่อนสิริกิต์ิมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 0.02 (รูปที่ 10) 
สาเหตุเน่ืองมาจากปริมาณฝนบริเวณเหนือเขื่อนมีปริมาณลดลงและมีการใชนํ้ามากขึ้นในเขตเหนือเขื่อน 
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ตารางที่ 10 ปริมาณฝนและปริมาณน้ําทาใน 25 ลุมน้ําหลักของประเทศ 

ลุมน้ํา 
พื้นที่ลุมน้ํา 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ลุมน้ํา 
(พันไร) 

ชวงพิสัย 
ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 

(มม.) 

ปริมาณฝน
เฉลี่ย (มม.) 

ปริมาณนํ้า 
(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าทา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ภาคเหนือ 
1 สาละวิน 17,918 11,199 900-3,100 1,354 24,257 8,376 
3 กก 7,895 4,934 1,100-2,200 1,478 11,668 4,177 
6 ปง 33,896 21,185 900-1,900 1,125 38,118 8,725 
7 วัง 10,792 6,745 900-1,400 1,099 11,856 1,617 
8 ยม 23,616 14,760 1,000-1,600 1,159 27,375 3,657 
9 นาน 34,331 21,457 1,000-1,800 1,273 43,693 12,015 
รวม (ภาค) 128,448 80,280 900-3,100 1,248 156,969 38,567 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 โขง 57,424 35,890 900-2,900 1,548 88,904 30,769 
4 ชี 49,477 30,923 900-1,700 1,174 58,083 11,244 
5 มูล 69,701 43,563 800-2,500 1,266 88,250 19,500 
รวม (ภาค) 176,602 110,376 800-2,900 1,329 235,237 61,513 
ภาคกลาง 
10 เจาพระยา 20,126 12,579 800-1,600 1,084 21,813 1,732 
11 สะแกกรัง 5,191 3,244 1,000-1,500 1,234 6,405 1,125 
12 ปาสัก 16,291 10,182 900-1,800 1,213 19,764 2,897 
13 ทาจีน 13,681 8,551 800-1,500 1,041 14,239 1,364 
14 แมกลอง 30,837 19,273 900-2,200 1,334 41,131 15,129 
19 เพชรบุรี 5,603 3,502 900-1,400 1,064 5,961 1,385 
20 ชายฝงทะเลตะวันตก 6,744 4,215 800-1,600 1,048 7,065 1,343 
รวม (ภาค) 98,473 61,546 800-2,200 1,145 116,377 24,976 
ภาคตะวันออก 
15 ปราจีนบุรี 10,480 6,550 1,100-2,600 1,584 16,603 5,164 
16 บางปะกง 7,978 4,986 1,100-2,600 1,346 10,738 3,344 
17 โตนเลสาบ 4,151 2,594 800-3,000 1,516 6,293 2,394 
18 ชายฝงทะเลตะวันออก 13,829 8,643 1,100-4,400 2,151 29,746 12,980 
รวม (ภาค) 36,438 22,774 800-4,400 1,649 63,380 23,882 
ภาคใต 
21 ภาคใตฝงตะวันออก 26,352 16,470 1,400-3,800 2,052 54,081 22,261 
22 ตาป 12,224 7,640 1,400-3,900 2,061 25,195 10,530 
23 ทะเลสาบสงขลา 8,495 5,309 1,500-2,900 1,992 16,923 6,628 
24 ปตตานี 3,857 2,411 1,600-2,500 1,939 7,478 2,670 
25 ภาคใตฝงตะวันตก 20,473 12,796 1,600-4,400 2,559 52,388 22,397 
รวม (ภาค) 71,401 44,626 1,400-4,400 2,121 156,065 64,486 
รวมทั้งประเทศ 511,362 319,601 800-4,400 1,468 728,028 213,424 

ท่ีมา: กรมชลประทาน 2546 
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รูปที่ 9 ระดับน้ําสูงสุด ณ สถานีวัดระดับน้ําอยุธยา พ.ศ. 2487-2547 
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ระดับความสงูของตลิ่ง 4.63 เมตร

 

ที่มา: กรมชลประทาน 
 

รูปที่ 10 ปริมาณน้ําเก็บกักของเขื่อนภูมพิลและเขื่อนสิริกิติ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 
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ปริมาณนํ้าเกบ็กกัเข่ือนภมิูพล ปริมาณนํ้าเกบ็กกัเข่ือนสิริกติิ์
 

ที่มา: กรมชลประทาน 
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น้ําบาดาล 

แหลงนํ้าบาดาลเปนแหลงกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติที่มีการสะสมมานานและสามารถพัฒนา
นํามาใชเสริมหรือทดแทนน้ําผิวดินไดแตมีขอจํากัดเรื่องปริมาณน้ําที่จะสามารถนํามาใชได ซึ่งเมืองใหญๆ 
ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงและมีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมมาก มักมีปริมาณการใชนํ้า
บาดาลในระดับที่สูงและหากใชเกินกวาปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนามาใชไดโดยไมเกิดผลกระทบก็จะ
กอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอม เชน การทรุดตัวของแผนดิน การแทรกซึมของนํ้าทะเลเขามายังชั้นนํ้า
บาดาลจนอาจทําใหคุณภาพน้ําไมเหมาะสมตอการใชประโยชน เปนตน ดังน้ันภาครัฐจึงไดดําเนิน
มาตรการเพื่อแกไขปญหาการใชนํ้าบาดาลอยางตอเน่ือง เชน การประกาศเขตควบคุมการใชนํ้าบาดาล  
เขตวิกฤติการณนํ้าบาดาล การเพิ่มอัตราคาใชนํ้าบาดาล การเก็บคาอนุรักษนํ้าบาดาล และในป 
พ.ศ.2546 ไดมีการออกพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 

จากสถิติของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลพบวาต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถึงป  พ.ศ. 2540 การใชนํ้า
บาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยตลอด  โดยเฉพาะในป  พ.ศ. 2540  มี
ปริมาณการใชนํ้าสูงถึง 1.54 ลาน ลบ.ม./วัน (รูปที่ 11) ซึ่งศักยภาพน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครมี
เพียง 1.25 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน  แตผลจากการดําเนินมาตรการแกไขปญหาการใชนํ้าบาดาลอยาง
จริงจังในชวงที่ผานมาทําใหการใชนํ้าบาดาลชวงป พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ โดยใน 
ป พ.ศ. 2545 มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงเหลือประมาณ 584,000 
ลบ.ม./วัน  

การใชนํ้าบาดาลในสวนภูมิภาคของประเทศ จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบานพบวา จํานวนบอนํ้า
บาดาลมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ แตมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง โดยในป พ.ศ. 2546 จํานวนบอนํ้า
บาดาลทั่วประเทศ 998,539 บอ (รูปที่ 12) 

 

รูปที่ 11 การใชน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2538-2545 
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ที่มา: กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 2546 
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รูปที่ 12 จํานวนบอน้ําบาดาลทั่วประเทศ พ.ศ. 2531-2546 
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บอบาดาลสาธารณะ บอบาดาลสวนตัว  

ที่มา: ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช 2ค) 2531-2546 
 
มาตรการการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลลงสงผลใหอัตราการทรุดตัวของแผนดินบริเวณใจกลาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงจากเดิมซึ่งมากกวา 10 เซนติเมตรตอปในชวงระยะเวลาระหวางป 
พ.ศ.2521-2524 โดยในปพ.ศ. 2534-2541 อัตราการทรุดตัวบริเวณใจกลางเมืองและชานเมืองยาน
ตะวันออกเหลือเพียงปละ 1-2 เซนติเมตรและในป พ.ศ. 2544-2545 เหลือนอยกวา 1 เซนติเมตรตอป
และในป พ.ศ. 2546 การทรุดตัวของแผนดินไดกระจายไปอยูในบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดย
บริเวณเขตประเวศ เขตลาดกระบัง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
ปทุมธานี มีอัตราการทรุดตัว 2-3 เซนติเมตรตอป ซึ่งบางบริเวณที่มีการทรุดตัวเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไมมีการใช
นํ้าบาดาล เชน บริเวณอําเภอคลองดาน จ.สมุทรปราการ เปนตน (รูปที่ 13) 

ความตองการน้ํา 

จากการพยากรณความตองการใชนํ้าในป พ.ศ. 2536 2539 และ 2549 พบวาในป พ.ศ. 2536 
มีปริมาณความตองการน้ําทั้งหมด 61,507 ลานลูกบาศกเมตรตอปและจะเพิ่มขึ้นเปน 87,495 ลาน 
ลูกบาศกเมตรตอปซึ่งจะสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําประมาณ 12,560 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยลุมนํ้า
ภาคกลางเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชนํ้าสูงที่สุดโดยในป พ.ศ. 2536 มีความตองการใชนํ้า 36,137 
ลานลูกบาศกเมตรตอป เพ่ิมขึ้นเปน 45,613 ลูกบาศกเมตรตอป ในป พ.ศ. 2539 และในป พ.ศ. 2549 
ความตองการน้ําในลุมนํ้าเจาพระยาจะเพิ่มขึ้นเปน 47,336 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งคาดวาจะขาด
แคลนน้ํา 3,089 ลูกบาศกเมตรตอป (ตารางที่ 11) 
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รูปที่ 13  แผนที่แสดงพื้นที่มีการทรุดตัวของแผนดินในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ป พ.ศ. 2544-2546 

 
พ.ศ. 2544 

 
พ.ศ. 2545 

 
พ.ศ. 2546 

 

ที่มา: กรมทรพัยากรน้ําบาดาล  
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ตารางที่ 11  ปริมาณความตองการใชน้ําจําแนกตามลุมน้ํา 

ปริมาณความตองการใชนํ้า  
(ลานลูกบาศกเมตรตอป) 

การขาดแคลนน้าํ  
(ลานลูกบาศกเมตรตอป) ลุมน้ํา 

พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 

ลุมนํ้าภาคเหนือ 8,764 10,655 13,065 141 1,408 2,792 

ลุมนํ้าภาคกลาง 36,137 45,613 47,336 1,965 2,179 3,089 

ลุมนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,389 8,409 11,814 961 1,003 2,637 

ลุมนํ้าภาคตะวันออก 4,314 4,761 5,935 750 591 756 

ลุมนํ้าภาคใต 5,933 6,282 9,345 939 1,132 3,286 

รวม 61,507 75,720 87,495 4,756 6,313 12,560 

ที่มา: กรมทรพัยากรน้ํา 2547 

 

ทั้งน้ีการความตองการน้ําในป พ.ศ. 2547 ของภาคตางๆ ของประเทศ มีดังน้ี ภาคกลาง 
28,540 ลานลูกบาศกเมตร ภาคเหนือ 12,772 ลานลูกบาศกเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,617 
ลานลูกบาศกเมตร ภาคตะวันออก 2,968 ลานลูกบาศกเมตร และภาคใต 11,334 ลานลูกบาศกเมตร 
รวมทั้งสิ้น 67,231 ลานลูกบาศกเมตร (กรมทรัพยากรน้ํา 2547) แมวาในปจจุบันปริมาณน้ําที่เก็บกัก
ไดจะมีคาสูงกวาความตองการใชนํ้า แตระบบสงนํ้าเปนระบบคลองเปดเปนสวนใหญ ทําใหมีขอจํากัดที่ไม
สามารถสงนํ้าใหแกพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ําในทุกพ้ืนที่ได  นอกจากนั้น ยังมีความผันแปรของปริมาณนํ้าตาม
พ้ืนที่และตามฤดูกาลทําใหมีการขาดแคลนน้ําในหลายลุมนํ้า 

ความตองการน้ําของคนภายในประเทศสวนใหญเปนความตองการน้ําเพื่อใชในภาคเกษตรกรรม 
โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 132.5 ลานไร พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนที่ 
ชลประทานประมาณ 40 ลานไร (ขอมูล ป พ.ศ. 2545) ปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทานแลว
รวม 32.0 ลานไร โดยคิดเปนรอยละ 24.2 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งน้ีพบวาภาคกลางมีพ้ืนที่ 
ชลประทานสูงที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 45.8 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด รองลงมาคือภาคเหนือมีพ้ืนที่
ชลประทานรอยละ 26.7 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ชลประทานรอยละ 
17.2 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด และภาคใตมีพ้ืนที่ชลประทานคิดเปนรอยละ 10.3 ของพ้ืนที่ชลประทาน
ทั้งหมด (รูปที่ 14) 
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รูปที่ 14 พ้ืนที่ชลประทาน ป พ.ศ. 2522-2546 
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ที่มา: กรมชลประทาน 
 

สําหรับการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น พบวาสัดสวนจํานวนหมูบานนอกเขตเทศบาลที่มี 
นํ้าประปาใชตอจํานวนหมูบานทั้งหมดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในป พ.ศ. 2546 สัดสวนจํานวนหมูบานที่มี 
นํ้าประปาใชตอจํานวนหมูบานทั้งหมดเทากับรอยละ 76.6 โดยภาคกลางเปนภาคที่มีจํานวนหมูบานที่มี
นํ้าประปาใชมากที่สุดประมาณรอยละ 80.2 ของจํานวนหมูบานในภาคกลาง (รูปที่ 15) และภาคใตมี
จํานวนหมูบานที่มีนํ้าประปาใชนอยที่สุดประมาณรอยละ 63.5 ของจํานวนหมูบานในภาคใตสําหรับใน 
เขตเมืองพบวาความตองการน้ําเพื่อใชในการผลิตนํ้าประปาของการประปานครหลวง และการประปาสวน
ภูมิภาคมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น (รูปที่ 16 และ 17 ) แตการใชนํ้าจากแหลงนํ้าดิบที่มาจากน้ําใตดินมีแนวโนม
ลดลง เน่ืองจากมีการดําเนินการในการควบคุมการใชนํ้าบาดาลที่เขมงวดมากขึ้นเพ่ือปองกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น 

ภัยแลง 
ปญหาการขาดแคลนน้ําของประเทศไทยเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง เน่ืองจากปริมาณน้ําเก็บกักไม

เพียงพอกับความตองการ จากการที่ไมมีอางเก็บนํ้า หรือจากการที่มีปริมาณน้ําไหลเขาอางนอยกวาปกติ 
หรือการใชนํ้าที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากฝนทิ้งชวงโดยเฉพาะฤดู
เพาะปลูกระหวางเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยในลุมนํ้าที่มีปญหาขาดแคลนน้ําทุกป ไดแก ลุมนํ้ายม 
วัง โขง เจาพระยา ทาจีน สะแกกรัง ปราจีนบุรี บางประกง และทะเลสาบสงขลา เน่ืองจากปริมาณความ
ตองการน้ําสูงกวาปริมาณน้ําเก็บกักมาก โดยลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีนตองอาศัยน้ําที่ปลอยจากลุมนํ้าปง 
นาน ปาสัก และแมกลอง 

2546 
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รูปที่ 15  สัดสวนของจํานวนหมูบานที่มีน้ําประปาใชตอจํานวนหมูบานทั้งหมด ป พ.ศ. 2537-2546 

15

30

45

60

75

90

2537 2539 2542 2544 2546 ป พ.ศ.

สัด
สน

 (ร
อย

ละ
)

กลาง เหนอื ตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคใต ทัง้ประเทศ
 

ที่มา: ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช 2ค) 2531-2546 
 

รูปที่ 16 ปริมาณน้ําผลิตของการประปาสวนภูมิภาค ป พ.ศ. 2523-2547 
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ที่มา: การประปาสวนภูมิภาค 
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รูปที่ 17 ปริมาณการใชน้ําดิบในการผลติน้ําประปาของการประปานครหลวง 
ป พ.ศ. 2531-2547 
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  นํ้าผิวดิน  บอบาดาล
 

ที่มา: กระประปานครหลวง 
 

รูปที่ 18 ความเสียหายจากภัยแลง ป พ.ศ. 2532-2547 
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ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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จากขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 พบวามีหมูบานประสบภัยแลงซ้ําซาก
ใน 39 จังหวัด 1,008 ตําบล 4,336 หมูบาน โดยมีพ้ืนที่อยูในภาคกลาง 1,669 หมูบาน ภาคใต 1,105 
หมูบาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,068 หมูบาน และภาคเหนือ 494 หมูบาน (รูปที่ 18) และในชวง 
พ.ศ. 2547/2548 พบวามีพ้ืนที่ขาดแคลนน้ําเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 12,900 หมูบาน ในพื้นที่ 
ชลประทาน 1,100 หมูบาน และจากขอมูลเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 พบวามีพ้ืนที่ขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค 14,580 หมูบาน  

อุทกภัย 

จากสถิติขอมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยตั้งแตป พ.ศ. 2521ถึงป พ.ศ. 2546 พบวามี 
แนวโนมสูงขึ้นอยางมาก ( รูปที่ 19 ) ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดนํ้าทวม ไดแก ปริมาณน้ําฝนจํานวนมากใน
พ้ืนที่ลุมนํ้า สภาพตนนํ้าลําธารอยูในสภาพที่มีพ้ืนที่ปาคอนขางจํากัดทําใหสภาพความชุมช้ืนและ
ความสามารถในการชะลอน้ําหลากลดลง ลักษณะที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศของลุมนํ้าทําใหมีปริมาณนํ้า
ไหลหลากอยางรวดเร็วและเนื่องจากการพัฒนาเมืองและชุมชนอยางตอเน่ืองทําใหมีการกอสรางสิ่งกีด
ขวางหรือถมที่ดินขวางและลดขนาดทางระบายน้ํา ทําใหความสามารถในการระบายน้ําจากพื้นที่ดาน
เหนือนํ้าผานตัวเมืองและชุมชนไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณนํ้าหลากไดอยางปลอดภัย พ้ืนที่ทายน้ําของ
ตัวเมืองบางแหงมีความลาดชันนอยและบางแหงไดรับอิทธิพลจากการหนุนของนํ้าทะเล รวมถึงการตื้นเขิน
ของแมนํ้าลําคลอง ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหการระบายน้ําเปนไปไดอยางจํากัดจึงเปนสาเหตุที่ทําใหประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่นํ้าทวมซ้ําซากรวม 28.11 ลานไร ใน 66 จังหวัด 1,497 ตําบล 6,764 หมูบาน 

 

รูปที่ 19 มูลคาความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ป พ.ศ. 2521-2546 
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ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ปญหาวิกฤตน้ําในอดีตสวนใหญเปนปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงตามวงจรของธรรมชาติ ซึ่ง
การแกปญหาของรัฐในอดีต คือการจัดหาน้ําในฤดูแลงใหมากขึ้น เชน การสรางเขื่อนเพ่ือกักเก็บนํ้ารวมทั้ง
อางเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก แตก็ประสบปญหาจากการตอตานการสรางเขื่อน ปญหาดานการ 
ชดเชยชุมชนที่ไดรับผลกระทบและผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะดานระบบนิเวศของปาไม การ
จัดการน้ําในระบบชลประทานราษฎรหรือเหมืองฝายของชาวบาน โดยมีการจัดสรรน้ํากันภายในหมู
สมาชิกโดยมีกติกาทางสังคมควบคุม แตรัฐยังขาดทั้งกติกาและเครื่องมือในการจัดสรรระหวางกลุมผูใชนํ้า
ตางๆ และระหวางลุมนํ้า (มิ่งสรรพ 2537) จึงทําใหเกิดความขัดแยงดานการใชนํ้า นอกจากนี้ก็ยังมี
ปญหาคุณภาพน้ําและปญหาอุทกภัยซึ่งเปนปญหาที่มีความสําคัญและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
เชนกัน 

สําหรับการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําโดยภาพรวมนั้น ปจจุบันยังเห็นไดวาโครงการตางๆ ของรัฐบาล
สวนใหญยังคงเปนมาตรการในการจัดหาน้ําอยูมากและมีมาตรการเสริมอื่นๆเชน การปรับปรุงโครงสราง
องคกรในการบริหารจัดการน้ํา เชน การต้ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ การตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้ําในป พ.ศ. 2545 การจัดต้ังคณะอนุกรรมการลุมนํ้าซึ่งเรงทดลองดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 
2542 จนในปจจุบันไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการลุมนํ้าครบทั้ง 25 ลุมนํ้าแลว นอกจากนี้ยังไดมีความ
พยายามในการออกกฎหมายทรัพยากรน้ํา ซึ่งไดดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนานจนในที่สุด ในป 
พ.ศ. 2547 ไดดําเนินการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะไดดําเนินการประกาศใชตอไป 

1.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

แนวชายฝงทะเลของประเทศไทยเปนบริเวณที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมเปน 
อันมาก แตปจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกําลังประสบปญหาความเสื่อมโทรมอันเน่ืองมาจากการ
เจริญเติบโตของกิจกรรมตางๆบริเวณชายฝงและการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ขาดความระมัดระวัง และ
ไมคํานึงถึงความสามารถในการรองรับจนกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของตัวทรัพยากรและปญหาความ 
ขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากร  

ปาชายเลน 

ปาชายเลนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีประโยชนอยางมาก มนุษยไดใชประโยชนจากปา
ชายเลนในหลายดาน เชน ใชประโยชนจากไมในปาชายเลน โดยนํามาทําฟนและถาน ทําไมเสาเข็มและไม
ค้ํายัน เปลือกไมหลายชนิดสามารถสกัดแทนนินเอามาทําหมึก สี กาวและฟอกหนัง เปนตน ในดานการ
ประมง ปาชายเลนเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวนํ้าและสัตวอื่นๆ นอกจากนี้ยังชวยในการ
ปองกันการพังทลายชายฝงทะเล ลดความรุนแรงของคลื่น ชะลอความเร็วของลมพายุ ชวยเพ่ิมพ้ืนที่ตาม
ชายฝง ชวยกรองของเสียที่เกิดจากแหลงกําเนิดบริเวณชายฝงมิใหไหลลงสูทะเลและสรางความเสียหาย
ใหกับระบบนิเวศบริเวณชายฝง 

ในอดีตประเทศไทยมีปาชายเลนที่อุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไปตามแนวชายฝง ในป พ.ศ.2504 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาชายเลนอยูกวา 2.3 ลานไร แตจากสถิติพ้ืนที่ปาชายเลนในป พ.ศ.2539 พบวามี
พ้ืนที่ปาชายเลนเหลืออยูเพียง 1.05 ลานไร เน่ืองมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วจนทําใหปาชายเลนหลาย
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แหงถูกทําลาย แลวทดแทนดวยการถมดินปรับพ้ืนที่เปนเขตอุตสาหกรรม แหลงชุมชน นากุง และอื่นๆ 
จากขอมูลดาวเทียมในป พ.ศ. 2543 พบวามีพ้ืนที่ปาชายเลนประมาณ 1.53 ลานไร (รูปที่ 20) ซึ่ง 
เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2539 ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนขอมูลดาวเทียมใหมีความละเอียด
มากขึ้น ทําใหไมสามารถนําขอมูลพ้ืนที่ปาชายเลนในป พ.ศ. 2543 มาเปรียบเทียบกับขอมูลเกาได แต
อยางไรก็ดีจากขอมูลพ้ืนที่ปาชายเลนในป พ.ศ. 2543 ที่ใชอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ปาชายเลนมี
คาสูงกวาเปาหมายการฟนฟูพ้ืนที่ปาชายเลนตามที่นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540-2559 ต้ังไวแลว 

รูปที่ 20 พ้ืนที่ปาชายเลนทั่วประเทศ 
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ที่มา: กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 

 

แนวปะการัง 

แนวปะการังเปนระบบนิเวศหนึ่งที่มีคุณประโยชนนานัปการ เปนแหลงอาหาร แหลงหลบภัย 
แหลงอนุบาลสัตวนํ้านับพันชนิดที่มีความสําคัญตอการประมง แหลงประมงทําใหประชาชนมีแหลงอาหาร
และมีรายได เปนปราการปองกันการกัดเซาะชายฝงจากแรงคลื่นและกระแสน้ํา เปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ นอกจากนี้ยังเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตวหายากหลายชนิด เชน หอยมือเสือ ฉลามวาฬ 
กระเบนราหู เปนตน 

แนวปะการังของประเทศไทยตั้งอยูในเขตอินโด-แปซิฟกซึ่งมีความหลากหลายของจํานวนชนิด
ปะการังและกลุมสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมากที่สุดในโลก สัดสวนของปะการังที่มีความเสี่ยงในระดับปาน
กลางถึงสูงมากของประเทศไทยเทากับรอยละ 76 ซึ่งมีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ยของเอเซีย (รอยละ 88) อินโดนีเซีย  
(รอยละ 86) แตมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยในกลุมแถบทะเลแคริเบียน (รอยละ 64) (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12 สถานการณปะการังและอัตราความเสี่ยงตอการคุกคามของปะการังของบางประเทศ 
ระดับการถูกคุกคามของปะการัง (รอยละ) ประเทศ ปะการัง 

(ตร. กม.) 
สัดสวนของ
พื้นที่ปะการัง
ตอพื้นที่

ประเทศ (รอย
ละ) 

ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

อินโดนีเซีย 50,875 51.1 14 39 46 1 
ฟลิปปนส 25,819 25.9 2 27 63 7 
หมูเกาะสเปรทลีและพาราเซล 5,752 5.8 0 100 0 0 
มาเลเซีย 4,006 4 13 44 38 4 
อินเดีย (หมูเกาะอันดามันและนิโคบาร) 3,995 4 45 53 2 0 
ญี่ปุน 2,602 2.6 22 38 37 3 
ไทย 1,787 1.8 23 24 51 1 
เมียนมาร 1,686 1.7 44 36 20 0 
เวียดนาม 1,122 1.1 4 22 49 25 
จีน 932 0.9 8 14 76 3 
ไตหวัน 654 0.7 0 29 56 15 
บูรไน 187 0.2 79 16 5 0 
สิงคโปร 54 >0.1 0 0 100 0 
กัมพูชา 42 >0.1 0 0 90 10 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 99,513 100 12 39 45 3 
ภูมิภาคแคริเบียน* 25,960 100 36 21 33 10 

ที่มา:  WRI 2002; *WRI 2004. 

จากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ปะการังในโครงการจัดการทรัพยากรปะการัง กรมประมง ตาม
แผนแมบทปะการัง ในชวงระหวางป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2542 พบวาในอาวไทยมีพ้ืนที่แนวปะการัง
ประมาณ 74.9 ตารางกิโลเมตร ฝงทะเลอันดามันครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 78.6 ตารางกิโลเมตร  
แนวปะการังสวนใหญมีสภาพสมบูรณปานกลาง (ตารางที่ 13) โดยแนวปะการังทางฝงอาวไทยอยูในสภาพที่
ดีกวาทางฝงทะเลอันดามัน กลาวคือแนวปะการังฝงอาวไทยอยูในสภาพเสื่อมโทรมจนถึงเสื่อมโทรมมาก
เพียงรอยละ 24 ในขณะที่ทางฝงทะเลอันดามันอยูในสภาพเสื่อมโทรมจนถึงเสื่อมโทรมมากสูงถึงรอยละ 
50 โดยประมาณ 

สภาพของแนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งในขณะนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกําลังดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวปะการังโดยใชเทคโนโลยีในการ
สํารวจที่ทันสมัยเพื่อใหมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น ทําใหทราบวาสถานภาพแนวปะการังในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไปโดยแนวปะการังทางฝงอาวไทยมีสภาพเสื่อมโทรมลงจากเดิมมาก สวนทางฝงทะเลอันดา
มันมีแนวโนมวาแนวปะการังฟนตัวอยูในสภาพดีขึ้นกวาเดิม 
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ตารางที่ 13  พ้ืนที่แนวปะการังและสภาพแนวปะการัง ป พ.ศ. 2542 
สภาพแนวปะการัง (รอยละ)  

พื้นที่แนวปะการัง 
 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

สมบูรณ 
ดีมาก 

สมบูรณดี สมบูรณ 
ปานกลาง 

เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 
มาก 

อาวไทย 74.89 16.40 29.00 30.80 10.90 12.90 
อาวไทยฝงตะวันออก 27.69 11.97 24.65 31.61 15.34 16.43 
อาวไทยฝงตะวันตก 47.20 20.20 32.70 30.10 7.10 9.90 
ทะเลอันดามัน 78.56 4.6 12.0 33.6 26.5 23.3 

ที่มา: กรมประมง 2542 
 

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง ไดแก สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย เชน กิจกรรมการ
ทองเที่ยวทําใหมีการทอดสมอเรือทองเที่ยวลงบนแนวปะการัง กิจกรรมทองเที่ยวแบบเดินใตทะเล (sea 
walking) การเที่ยวชมปะการังที่มีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนมากเกินไป เปนตน การประมงที่ผิดวิธี เชน 
การระเบิดปลา การวางอวนและลอบดักปลาในแนวปะการัง เปนตน สาเหตุจากธรรมชาติ เชน พายุพัด
ทําลาย การระบาดของดาวมงกุฎหนามซึ่งเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.2527-2529 ในหลายพื้นที่ทางฝงทะเล
อันดามันโดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะอาดังราวี ปรากฏการณปะการังฟอกขาว (coral bleaching) ในป 
พ.ศ.2541ทําใหแนวปะการังหลายแหงเสื่อมโทรมลงมาก การเกิดคลื่นยักษสึนามิ เชน การเกิดขึ้นยักษ 
สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยพบวาแนวปะการังที่ไดรับผลกระทบหรือเสียหายมากจาก
คลื่นสึนามิครั้งน้ีมีประมาณ รอยละ 13 ของแหลงปะการังในทะเลอันดามัน พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบคอนขา
งมากไดแก จังหวัดระนอง หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน และหมูเกาะพีพี (ตารางที่ 14) 

ตารางที่ 14  สรุปผลกระทบของคลื่นยักษตอแนวปะการังฝงทะเลอันดามัน โดยแสดงจํานวน 
รอยละของสถานีสํารวจตามระดับผลกระทบซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ 

ไมเสียหาย นอยมาก นอย ปานกลาง มาก จังหวัด 
(0 %) (1-10 %) (11-30 %) (31-50 %) (>50 %) 

ระนอง  0.0 16.7 16.7 8.3 58.3 
พังงา  29.2 16.7 22.2 13.9 18.1 
หมูเกาะสุรินทร 0.0 23.8 33.3 23.8 19.0 
หมูเกาะสิมิลัน  28.9 18.4 21.1 13.2 18.4 
ภูเก็ต  57.1 23.8 14.3 4.8 0.0 
กระบี่  40.0 26.7 13.3 13.3 6.7 
 หมูเกาะพีพี  33.3 26.7 13.3 20.0 6.7 
ตรัง  25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 
สตูล  71.0 16.1 9.7 0.0 3.2 
รวม  39.7 20.7 17.2 9.2 13.2 
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2548 รายงานการสํารวจและประเมินผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย 

ตอทรัพยากรชายฝงทะเลในทะเลอันดามัน 
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แหลงหญาทะเล 

แหลงหญาทะเลเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหากินของสัตวทะเลนานาชนิด รวมถึงสัตวทะเลที่
หายากและใกลสูญพันธุ เชน พะยูนและเตาทะเลบางชนิด หญาทะเลที่พบในประเทศไทยมี 12 ชนิด 7 
สกุล ในพื้นที่ 19 จังหวัด ตามชายฝงทะเลทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี 
นราธิวาส ระนองพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล แหลงหญาทะเลที่สมบูรณที่สุดของประเทศไทยอยู
บริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เกาะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง สวนแหลงอื่นไดแก อางพังงา 
จังหวัดพังงา และทานุน จังหวัดภูเก็ต 

ในนานน้ําไทยพบหญาทะเลเปนพ้ืนที่ 104.2 ตารางกิโลเมตร โดยพบบริเวณชายฝงทะเลอันดา
มันเปนพ้ืนที่ 79.2 ตารางกิโลเมตร และพบบริเวณชายฝงอาวไทยเปนพ้ืนที่ 25.0 ตารางกิโลเมตร บริเวณ
ชายฝงทะเลอันดามันสภาพหญาทะเลมีความอุดมสมบูรณมากกวาทางฝงอาวไทย  

ความเสื่อมโทรมของแหลงหญาทะเลมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ไดแก กระบวนการทางธรรมชาติ 
การกระทําของมนุษย การเก็บเกี่ยวหญาทะเลเพื่อการคาและการพาณิชย กิจกรรมที่ทําใหคุณภาพน้ําชายฝง
ทะเลเสื่อมโทรม นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนบานเรือนและนากุง เปนตน  

ชายฝงและชายหาด 

ชายฝงในบริเวณอาวไทยประสบปญหาการกัดเซาะอยางรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเปนที่ราบน้ําขึ้นถึง
บริเวณปาชายเลน สวนบริเวณหาดทรายสวนใหญจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว เขตอุตสาหกรรม
และที่อยูอาศัย การกัดเซาะชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัดรอบอาวไทย โดยพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะอยู
ในขั้นรุนแรง (เฉลี่ยมากกวา 5.0 เมตรตอป) ใน 12 จังหวัด ไดแก ตราด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 
180.9 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 10.9 ของแนวชายฝงทะเลอาวไทย พ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะปาน
กลาง (เฉลี่ย 1.0-5.0 เมตรตอป) ใน 14 จังหวัด ระยะทางรวม 305.1 กิโลเมตร หรือรอยละ 18.4 ของ
แนวชายฝงทะเลอาวไทย ทั้งน้ีชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยตอนบน ต้ังแตปากแมนํ้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมนํ้าทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนที่ที่มีความออนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรง
มากที่สุด สวนการกัดเซาะชายฝงทะเลดานอันดามัน พบวาเกิดขึ้นนอยกวาชายฝงทะเลดานอาวไทย โดย
พ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงใน 5 จังหวัด ไดแก ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 
23.0 กิโลเมตร ประมาณรอยละ 2.4 ของแนวชายฝงทะเลอันดามัน และพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะปาน
กลางเปนระยะทางรวม 90.5 กิโลเมตร ประมาณรอยละ 9.5 ของแนวชายฝงทะเลอันดามัน  

นอกจากเกิดการกัดเซาะชายฝงทะเลแลว พ้ืนที่ชายฝงทะเลของประเทศไทยยังเกิดการทับถมของ
ตะกอนดวย โดยพบวาพ้ืนที่ชายฝงทะเลดานอาวไทย เกิดการทับถมของตะกอนระยะทางรวม 127.3 
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กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 7.49 ของแนวชายฝงทะเลอาวไทย และพื้นที่ชายฝงทะเลดานอันดามันเกิด
การทับถมของตะกอนระยะทางรวม 35 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 3.7 ของแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายฝงมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก สาเหตุจากธรรมชาติ เชน 
ลมมรสุมที่รุนแรง สภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น เปนตน การสรางเขื่อน
ฝาย การกอสรางที่รุกล้ําลงในทะเลหรือการถมทะเล ตลอดจนการสรางเขื่อนดักทรายเพื่อเปดรองนํ้าและ
เพ่ือกั้นทรายไมใหถูกพัดพาไปซึ่งอาจทําใหรูปแบบของการเคลื่อนตัวของมวลทรายผิดปกติไป (รูปที่ 21) 
การกอสรางถนน ทางรถไฟที่ขนานกับชายฝง รวมไปถึงบานเรือน ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ ปดกั้นการไหล
บาของทรายที่ถูกฝนชะพามา ซึ่งเปนการเพิ่มมวลทรายใหกับชายหาดตามธรรมชาติ ทําใหชายฝงที่ถูกกัด
เซาะในชวงมรสุมไมสามารถกลับคืนมาดังเดิมไดดวยกระบวนการตามธรรมชาติ ทําใหมวลรวมของทราย
ชายหาดลดลงทุกป 

รูปที่ 21 ปริมาณตะกอนปากแมน้ําแยกตามภาคตางๆ ป พ.ศ. 2527 และป พ.ศ. 2546 
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การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลายสวน เชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรม
โยธาธิการและผังเมือง เปนตน ทําใหการแกไขปญหามีลักษณะเฉพาะสวน จึงไมสามารถหยุดยั้งการ 
สูญเสียที่ดินชายฝงทะเล อีกทั้งกอใหเกิดผลกระทบและสรางความเสื่อมโทรมตอพ้ืนที่ขางเคียง และยังเกิด
ความซ้ําซอนของงบประมาณในการแกไขปญหา ทั้งน้ีการดําเนินการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
ของหนวยงานตางๆ สวนใหญใชโครงสรางวิศวกรรมรูปแบบตางๆ ซึ่งบริเวณชายฝงทะเลดานอาวไทยได
ดําเนินการแลวเปนระยะทาง 87.7 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 5.3 ของแนวชายฝงทะเลอาวไทย และบริเวณ
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ชายฝงทะเลดานอันดามันดําเนินการแลวเปนระยะทาง 12.5 กิโลเมตร หรือรอยละ 1.3 ของแนวชายฝง
ทะเลอันดามัน 

นอกจากนี้หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของยังไดมีการศึกษาวิจัยดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ 
ปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ตัวอยางเชน กรมทรัพยากรธรณี ไดจัดทํารายงานวิชาการ 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามันและดานอาวไทย สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการโครงการศึกษาแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล ต้ังแตปากแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแมนํ้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรม
โยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการโครงการศึกษาและแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมทะเลดานอาวไทย 
กรุงเทพมหานครไดศึกษารูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรมการขนสงทาง
นํ้าและพาณิชยนาวี ไดศึกษา สํารวจ และออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย
ตอนบน เปนตน การศึกษาเหลาน้ีมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับนโยบายของแตละ
หนวยงานที่ทําการศึกษา ซึ่งในบางกรณียังเกิดความซ้ําซอนของพื้นที่ศึกษา และเกิดความสับสนในการ
แกไขปญหาวาควรใชรูปแบบใดจึงจะถูกตองเหมาะสมกวากัน 

ทรัพยากรประมงทะเล 

บริเวณอาวไทยตอนบนเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตสูงมากแหงหน่ึงในโลกเนื่องจากเปนสวน
หน่ึงของไหลทวีปมีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร มีแมนํ้าหลายสายไหลลงสูอาวไทยพัดพาเอาตะกอนและ
สารอาหารจํานวนมากลงสูทะเล บริเวณที่มีแพลงกตอนมากคือบริเวณปากแมนํ้าสายหลักทั้ง 4 สาย และ
บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกตอนบนของอาวไทย การหมุนเวียนของนํ้าจากชั้นลางขึ้นสูผิวนํ้าที่บริเวณ
นอกฝงทะเลดานตะวันตกของอาวไทย โดยเฉพาะบริเวณนอกฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธและชุมพร ทําให
ปริมาณธาตุอาหารมีมากขึ้น เปนแหลงอาหารปลาที่มีความอุดมสมบูรณ บริเวณดังกลาวจึงเปนที่วางไข
และเพาะเลี้ยงลูกปลาทูตามธรรมชาติ  

การทําประมงขนาดใหญของประเทศไทยเริ่มในป พ.ศ. 2503 โดยไดมีการนําอวนลาก (trawl) 
เขามาทดลองจับปลาหนาดิน หลังจากน้ันมาก็เขาสูยุคทองของการประมงไทย ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรปลาหนาดิน จนกระทั่งสิ้นสุดลงในปลายป พ.ศ. 2520 เมื่อประเทศเพื่อนบานประกาศเขต
ไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทําใหประเทศไทยเสียพื้นที่ประมงไปถึง 300,000 ตารางไมล ในชวงป 
พ.ศ. 2520-2530 ไดมีการนําเทคโนโลยีระดับสูงเขามาจับปลาผิวนํ้า เชน การใชอวนลอม เครื่องลอปลา
ดวยไฟ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสประเภทโซนา เปนตน จํานวนเรือประมงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ (รูปที่ 22) จน
ในที่สุดทรัพยากรปลาผิวนํ้าเสื่อมโทรมลง และในชวงน้ีเองที่เริ่มมีการขัดแยงในดานการใชทรัพยากรอยาง
รุนแรงระหวางประมงชายฝงและเรือประมงขนาดใหญ 

จากสถิติปริมาณการจับสัตวนํ้าเค็มของไทย พบวา ในป พ.ศ. 2516 มีปริมาณการจับสัตวนํ้า
ทะเลประมาณ 1.5 ลานตัน ตอมาในชวงป พ.ศ. 2517-2518 ปริมาณการจับสัตวลดลงเนื่องจาก
วิกฤตการณนํ้ามัน แตกลับสูงขึ้นภายหลังเน่ืองจากมีการนําเทคโนโลยีระดับสูงเขามาใช จนกระทั่งป พ.ศ. 
2535 เปนตนมาปริมาณการจับสัตวนํ้าทะเลของไทยสูงขึ้นจนเกินศักยภาพการผลิตทรัพยากรประมงใน
นานน้ําไทย (ที่ 2.5 ลานตัน) (รูปที่ 23) 
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รูปที่ 22 จํานวนเรือที่จดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องมือทําการประมงทั้งหมด   
จําแนกตามชนิดของเครือ่งมือทําการประมง ป พ.ศ. 2516-2546 
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รูปที่ 23  ปรมิาณการจับสัตวน้ําทะเลของประเทศไทย ป พ.ศ. 2516-2545 
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ผลจากการจับสัตวนํ้าทะเลเปนจํานวนมากทําใหทรัพยากรประมงทะเลในปจจุบันอยูในสภาพ
เสื่อมโทรม พบวาปริมาณและชนิดของสัตวนํ้าเค็มมีแนวโนมลดลง จากการสํารวจขอมูลอัตราการจับสัตว
นํ้าตอการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ในอาวไทย พบวาในป พ.ศ. 2527 มีปริมาณสัตว
นํ้าตอการลงแรงประมงเฉลี่ย 62.10 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในขณะที่ปริมาณสัตวนํ้าตอการลงแรงประมง
เฉลี่ยในป พ.ศ. 2546 ลดลงเหลือ 23.13 กิโลกรัมตอชั่วโมง (รูปที่ 24) 

 

รูปที่ 24 อัตราการจับสัตวน้ําในอาวไทยโดยเครื่องมืออวนลากปลา 
              ขนาดตาอวนกนถุง 25 มิลลิเมตร ป พ.ศ. 2525-2546 
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ที่มา: กรมประมง 
 

1.6  ทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรแร 

ทรัพยากรแรเปนวัตถุดิบที่สําคัญในกระบวนการผลิต จึงมีการพัฒนาและนํามาใชประโยชนโดย
ตลอด สงผลใหอัตราการใชแรเพ่ิมสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 23 ตอป ในป พ.ศ. 2527-2539 ในกลุมแร 
อุตสาหกรรมซีเมนตและกอสรางโดยเฉพาะหินปูน และกลุมแรเชื้อเพลิงและพลังงาน แมวาในป พ.ศ. 
2540 ประเทศไทยไดประสบวิกฤตเศรษฐกิจทําใหความตองการใชทรัพยากรแรลดลง แตเริ่มเพ่ิมขึ้นในป 
พ.ศ. 2542 เน่ืองจากการเติบโตภาคอุตสาหกรรม โดยมีอัตราการใชแรในป พ.ศ. 2540–2547 เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป (รูปที่ 25) 
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รูปที่ 25  มูลคาการผลิต การใช การสงออกและการนําเขาแรของประเทศไทย  
ในป พ.ศ. 2527-2547 
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ที่มา: รวบรวมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 
 

ประเทศไทยทําการสงออกทรัพยากรแร โดยเฉพาะในกลุมแรโลหะที่สรางรายไดเขาประเทศเปน
จํานวนมาก จากการขยายของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการกอสราง และอุตสาหกรรมแกวและ
เซรามิก ทําใหต้ังแตป พ.ศ. 2531 มีการผลิตและการใชแรเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะแรอุตสาหกรรม (รูปที่ 26) 
จากความตองการใชแรและภาวะราคาแรที่สําคัญในตลาดโลกมีแนวโนมลดลง สงผลใหสัดสวนการสงออกแร
มีแนวโนมลดลงตาม โดยเฉพาะแรดีบุกที่ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนจากผูสงออกอันดับตนเปนผูนําเขาแทน 
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตแรตามมา โดยเปลี่ยนจากการผลิตแรโลหะมาเปนการผลิต
แรอุตสาหกรรม 

 ในปจจุบันมีการผลิตแรประมาณ 40 ชนิด โดยรอยละ 90 ของมูลคาการใชแรทั้งหมด อยูใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2527-2547 ประเทศไทยมีแนวโนมการผลิตแร
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 ตอป (รูปที่ 25) ทั้งน้ี ประเทศไทยยังมีปริมาณแรสํารองอยูมาก แหลงแรที่มีศักยภาพจะ
มีการผลิตเชิงพาณิชยโดยการใหประทานบัตรทั่วประเทศ แตการผลิตแรบางชนิด4ยังคงไมเพียงพอตอ

                                             
4 แรบางชนิดที่นําเขา เปนแรที่มีคุณภาพดีที่ไมมีการผลิตหรือผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ เชน 

กลุมแรเชื้อเพลิงและพลังงาน (ถานหินบิทูมินัส แอนทราไซด และถานหินชนิดอื่นๆ) กลุมแรโลหะ (แรดีบุก) และกลุมแรหินที่ใชใน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ (แอสเบสตอส) เปนตน ซ่ึงในป พ.ศ. 2544 มีมูลคานําเขาแรเหลาน้ีสูง เน่ืองจากความตองการใชภายในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น 
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ความตองการใชภายในประเทศ จึงจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหแนวโนมการนําเขาแรมี 
มูลคาเพ่ิมสูงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมแรเชื้อเพลิงและพลังงาน และแรโลหะพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อนํามา
เปนวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ 

รูปที่ 26  สัดสวนการผลิตแรอุตสาหกรรมและแรโลหะของประเทศไทย  
ในป พ.ศ. 2527-2547 
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ที่มา: รวบรวมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 

ธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 

ธรณีพิบัติภัย ไดแก ดินถลม แผนดินไหว หลุมยุบ และการกัดเซาะชายฝงทะเล เปนภัยธรรมชาติ
ที่สรางความเสียหายแกประชาชน  ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ  ซึ่งมีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเกิดแผนดินถลมซึ่งรอยละ 21 ของพ้ืนที่ประเทศไทย มีโอกาสเสี่ยงภัยดินถลมระดับสูง ทั้งน้ี 
ต้ังแตป พ.ศ. 2544 ภาครัฐไดมีการดําเนินการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลมใหเหมาะสมกับสถานการณ 
และจัดใหประชาชนมีสวนรวมเปนเครือขายเฝาระวังดินถลมมาอยางตอเนื่อง 

แมประเทศไทยตั้งอยูในเขตคอนขางปลอดแผนดินไหว แตจากเหตุการณแผนดินไหวบริเวณเกาะ
สุมาตราและกอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดกระทบพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน 6 จังหวัดภาคใตในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่สรางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทั้งน้ีไดมีการปรับปรุงแผน
ที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว โดยสวนใหญมีระดับความรุนแรง 5-7 เมอรคัลลี หรือคิดเปนรอยละ 32 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใตฝงอันดามัน พ้ืนที่ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคลื่นยักษ 
สึนามิไดสงผลกระทบใหเกิดหลุมยุบจากโพรงหินปูนในพื้นที่ใกลเคียง 
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นอกจากนี้ พบวามีปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่รุนแรงและกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ระบบนิเวศชายชายฝงทะเล และคาใชจายในการปองกันและฟนฟูในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอัตรา
การกัดเซาะเฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอป คิดเปนระยะทาง 203.9 กิโลเมตร เชน เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ระนอง กระบี่ เปนตน 

สําหรับการแพรกระจายของดินเค็มและน้ําเค็มสูแหลงนํ้าจืดใตดินที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เกลือสินเธาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลกระทบตอการเกษตรในพื้นที่ใกลเคียง และทําใหเกิดโพรง
ใตดินซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดหลุมยุบอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย นครราชสีมา และมหาสารคาม เปนตน 

แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา 

แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาของประเทศไทยที่กรมทรัพยากรธรณีรวบรวมไว จํานวน
มากกวา 600 แหง ซึ่งบางแหงอยูในสภาพเสื่อมโทรมและเสี่ยงตอการถูกทําลายทั้งจากธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษย นอกจากนี้มีการพัฒนาแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาเปนแหลงเรียนรู เชน 
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูกุมขาว จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน และมีการคนพบแหลงซากดึกดําบรรพใหม ไดแก 
ซากหอยขมดึกดําบรรพ จังหวัดลําปาง ฟอสซิลอุรังอุตังสายพันธใหมของโลก หรือ “เอปโคราช” จังหวัด
นครราชสีมา และซากดึกดําบรรพไมกลายเปนหิน จังหวัดตาก  

ผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรธรณี 

การพัฒนาทรัพยากรธรณีและทรัพยากรแรจําเปนที่จะตองมีการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือมิให
เกิดผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน เน่ืองจากพื้นที่ที่มีปริมาณสํารองแรอยูในพืน้ที่
ปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตปาอนุรักษ หรือพ้ืนที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู  จึงไดผลจากการกระจายตัว
ของแรและจากกระบวนการผลิต และปญหาความขัดแยงในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นได   

การพัฒนาทรัพยากรธรณีขาดประสิทธิภาพในหลายดาน เชน กฎหมายและระเบียบตางๆ ไมเอื้อ
ตอการควบคุมการทําเหมืองอยางเหมาะสม การควบคุมเพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การใหความสําคัญกับความรูทางธรณีวิทยานอย และการ
ประสานดําเนินการของหนวยงานตางๆไมเปนเอกภาพ รวมทั้งการขาดแผนและขอมูลพ้ืนฐานภาครัฐ ทํา
ใหการใชประโยชนพ้ืนที่ไมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ  

ที่ผานมาภาครัฐไดดําเนินการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแรอยางตอเน่ือง รวมถึงการติดตาม 
ดูแลการดําเนินการของผูประกอบการเหมืองและโรงแตงแร  การศึกษาแนวทางการควบคุมมลพิษ 
สิ่งแวดลอม การจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยพิบัติ  การศึกษาแหลงอันควรอนุรักษทาง
ธรณีวิทยาเพื่อจัดการและรักษาใหอยูในสภาพที่ยั่งยืนตอไป รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายโดยออก
พระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ในป 
พ.ศ. 2547 และการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติวาดวยแร พ.ศ. … เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับแร ใหมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการแรอยางยั่งยืนและสอดคลองกับดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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1.7 ทรัพยากรพลังงาน 

สถานการณ 

พลังงานถือเปนปจจัยสําคัญทั้งในการดํารงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจ ที่ผานมา ประเทศไทย
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องสงผลใหความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น ในชวงป พ.ศ. 
2530-2547 โดยเฉลี่ยมีอัตราความตองการใชพลังงานขั้นสุดทาย5 ตออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเทากับ 1.06 (รูปที่ 27) แตผลิตภาพการใชพลังงาน6 ยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยในป 
พ.ศ. 2530-2547 มีสาขาการผลิตที่มีสัดสวนการใชพลังงานสูงในสาขาการขนสง (รอยละ 38) และ
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต (รอยละ 32) (รูปที่ 28 และ รูปที่ 29) 

 

รูปที่ 27 อัตราการเพิ่มการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 
ตออัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวม ภายในประเทศ ป พ.ศ. 2530-2547 
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ที่มา: รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

                                             
5 พลังงานขั้นสุดทาย (พลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย) หมายถึง พลังงานที่ผลิตไดจากการแปรรูปพลังงาน  
6ผลิตภาพการใชพลังงาน (Energy Intensity) หรือ สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
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รูปที่ 28 การใชพลังงานขัน้สุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
ในป พ.ศ. 2527-2546 

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

พัน
ตัน
เทีย

บเท
าน
้ําม
ันดิ
บต
อพ
ันบ

าท

สัดสวนการใชพลังงานข้ันสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

 
หมายเหตุ: ตัวเลขป พ.ศ. 2547 เปนตัวเลขเบื้องตน 
ที่มา: รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

รูปที่ 29  การใชพลังงาน แยกตามสาขาการผลิต ในป พ.ศ. 2530-2547 
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บานอยูอาศัยและธุรกิจการคา การขนสง
 

หมายเหต:ุ ตัวเลขป พ.ศ. 2547 เปนตัวเลขเบื้องตน 
ที่มา: รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตน (total primary energy supply: TPES) ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ หรือ GDP พันดอลลารสหรัฐ (ณ ราคาป 2543) สามารถใชเปนตัวชี้วัดผลิตภาพการใช
พลังงาน (energy intensity) จากขอมูลในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีคาเทากับ 0.63 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย
ของเอเซีย (0.72) ประเทศจีน (0.92) หมายความวา ประเทศไทยสามารถสรางรายไดโดยใชพลังงานที่
นอยกวา ในขณะที่โลก (0.32) กลุมประเทศ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) (0.20) ประเทศญี่ปุน (0.11) และประเทศสวิตเซอรแลนด (0.11) สามารถสราง
รายไดโดยใชพลังงานที่นอยกวาประเทศไทย (ตารางที่ 15) 

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใชพลังงานคือ กาซคารบอนไดออกไซด ตัวชี้วัดปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชพลังงานตอ GDP พันดอลลารสหรัฐ (ณ ราคาป 2543) สามารถ
ใชในการเปรียบเทียบไดวา จากรายได US$ 1,000 กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดมากนอยแคไหน 
ในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีคาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 1.33 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ
เอเซีย (1.38) และประเทศจีน (2.43) แตกลับอยูในอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยของโลก (0.75) และกลุม
ประเทศ OECD (0.48)(ตารางที่ 15) 

ตารางที่ 15 ตัวชี้วัดดานพลังงาน ป พ.ศ. 2546 
 
 

ประเทศ 

 
TPES/GDP  

(toe/ US$000)  
ราคา ณ ป 2543  

ปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดตอGDP 

(kg CO2/ US$000) 
ราคา ณ ป 2543 

 
ปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด 
(Mt of CO2) 

โลก 0.32 0.75 24,983 
เยอรมนี 0.18 0.45 854 
สวีเดน 0.21 0.21 54 
สหรัฐอมเริกา 0.22 0.55 5,729 
บราซิล 0.31 0.49 303 
ออสเตรเลีย 0.26 0.81 347 
เอเชีย 0.72 1.38 2,342 
ญี่ปุน 0.11 0.25 1,201 
จีน 0.92 2.43 3,760 
สิงคโปร 0.24 0.41 38 
ไทย 0.63 1.33 188 

ที่มา: International Energy Agency 2005. 
 

แนวทางในการแกปญหามลพิษทางอากาศ คือ การใชพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานความรอนใตพิภพ ปจจุบันสัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนตอ 
พลังงานทั้งหมดของประเทศไทยเทากับ รอยละ 0.5 ซึ่งคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน 
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ญ่ีปุน (รอยละ 0.7) อินโดนีเซีย (รอยละ 1.7) หรือประเทศในทวีปอื่นๆ เชน เดนมารก (รอยละ 2.4)  
อิตาลี (รอยละ 2.0) แตสูงกวาสิงคโปร (รอยละ 0.2) อยางไรก็ตามในอีก 20 ปขางหนาประเทศไทยได
ต้ังเปาหมายของสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนไวที่ รอยละ 8 

พลังงานเชิงพาณิชย 7 

พลังงานเชิงพาณิชยมีปริมาณการผลิต การใช และการนําเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยแหลง 
พลังงานที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติและลิกไนต โดยมีสัดสวนกวารอยละ 70 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด 
(รูปที่ 30) และเมื่อพิจารณาปริมาณการพัฒนากาซธรรมชาติจากแหลงอาวไทยในชวงป พ.ศ. 2532-2546 
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะพัฒนาแหลงผลิตคงไมมากไปกวาน้ี (รูปที่ 31) สําหรับการนําเขา 
พลังงานสวนใหญเปนนํ้ามันดิบที่ยังคงไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ ทําใหประเทศไทยตอง
พ่ึงพาตางประเทศ (รูปที่ 32) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยมีแนวโนมสูงตามไปดวย 
โดยในป พ.ศ. 2547 มีความตองการใชเพ่ิมขึ้นกวา 4 เทา เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2530 (รูปที่ 33) โดยมี
สัดสวนการใชกาซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาทดแทนน้ํามันเตา และลดการ
ทดแทนการนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

รูปที่ 30 ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย ในป พ.ศ. 2530-2547 
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นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท กาซธรรมชาติ ลิกไนต พลังนํ้า
 

ที่มา: รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

                                             
7 พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน ลิกไนต คอนเดนเสท หินนํ้ามันและพลังนํ้า 
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รูปที่ 31 ปริมาณสํารอง ณ สิ้นป แยกตามประเภทพลังงาน ในป พ.ศ. 2532-2546 
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กาซธรรมชาติ (พันลูกบาศกฟุต) คอนเดนเสท (ลานบารเรล)
หินน้ํามัน (ลานตัน) นํ้ามันดิบ (ลานบารเรล)  

ที่มา: รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

รูปที่ 32 ปริมาณการนําเขาสุทธิพลังงานเชิงพาณิชย ในป พ.ศ. 2530-2547 
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น้ํามนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ถานหิน ไฟฟา กาซธรรมชาติ
 

ที่มา: รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รูปที่ 33 ปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชย ในป พ.ศ. 2530-2547 
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ผลิตภัณฑปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหินนําเขา ลิกไนต พลังนํ้า/ไฟฟา
 

ที่มา: รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

พลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟามีความสําคัญสําหรับทุกภาคการผลิต ทําใหความตองการใชมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง (รูปที่ 34) สงผลใหมีการเพิ่มกําลังการผลิต จาก 28,989 กิกะวัตตชั่วโมง ในป พ.ศ. 
2530 เพ่ิมเปน 127,511 กิกะวัตตชั่วโมง ในป พ.ศ. 2547 โดยแหลงเชื้อเพลิงที่สําคัญ คือ กาซ
ธรรมชาติ ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 71 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด  

ในป พ.ศ. 2537 ไดมีนโยบายเปดเสรีในการผลิตไฟฟา และมีการสงเสริมใหผูผลิตใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้ มีการจัดซื้อพลังงานไฟฟาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และการสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการจัดหาพลังงาน มาตรการประหยัด
ไฟฟา และการหาแหลงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟา  

พลังงานหมุนเวียน8 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อนํามาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล  เปนแนวทางในการลดการ
พ่ึงพาและลดความเสี่ยงของความผันผวนดานราคาของพลังงานเชื้อเพลิง และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยมีการพัฒนาและศึกษาพลังงานแสงอาทิตย  แตยังไมสามารถผลิตเซลแสงอาทิตยไดเอง จึงตอง
นําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง  การสงเสริมและพัฒนาพลังงานชีวภาพในการนําวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตรมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน เชน การพัฒนาไบโอดีเซล แกสโซฮอลเพ่ือ

                                             
8 พลังงานหมุนเวียน เปนพลังงานที่สามารถหาทดแทนใหมได ไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังนํ้า แสงอาทิตยและลม 
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ทดแทนน้ํามันสําเร็จรูป การสงเสริมพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพ่ือใชเปนพลังงานหุงตม การสงเสริม
การผลิตไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก และพลังงานนิวเคลียรเปนการศึกษาความเปนไปไดดานการยอมรับของ
ประชาชน เทคโนโลยี และความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตร เพ่ือนํามาผลิตไฟฟาในประเทศไทย 

 

รูปที่ 34 ปริมาณการใชไฟฟา ในป พ.ศ. 2530-2547 
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ที่มา: รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ในชวงป พ.ศ. 2530-2547 มีการใชพลังงานหมุนเวียนแบบดั้งเดิม ไดแก ฟน ถาน แกลบ และ
กากออย เพ่ิมขึ้นอัตรารอยละ 2.3 ตอป โดยในป พ.ศ. 2547 มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนรอยละ 
17.1 ของพลังงานทั้งหมด โดยสวนใหญเปนการใชฟน (รูปที่ 35) และมีการใชพลังงานหมุนเวียนแบบ
ใหม (พลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
กาซชีวภาพ เปนตน โดยมีสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชยเพียงรอยละ 0.5 ของพลังงานทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2546 

ผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรพลังงาน 

การพัฒนาการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพไดสงผลใหเกิดผลกระทบในหลายดาน ไดแก 1) 
ความขัดแยงของการอนุรักษกับการพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพลังงานขนาดใหญที่มี
ผลกระทบตอของประชาชนและสิ่งแวดลอม 2) ผลกระทบตอสุขภาพจากกระบวนการผลิตที่ปลอยกาซพิษ
สูบรรยากาศ และ 3) ผลกระทบดานสังคม ทําใหวิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนแปลงไป  
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รูปที่ 35  สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนแบบดั้งเดิมตอพลังงานทั้งหมด  
ในป พ.ศ. 2530-2547 
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สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนแบบดั่งเดิมตอพลังงานท้ังหมด

 
หมายเหตุ: ตัวเลขป พ.ศ. 2547 เปนตัวเลขเบือ้งตน 
ท่ีมา: รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

รูปที่ 36  สัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณการใชพลังงานรายสาขา  
ในป พ.ศ. 2535-2546 
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อุตสาหกรรมการผลิต บานที่อยูอาศัยและธุรกิจการคา อืน่ๆ (เกษตร กอสราง เหมืองแร)  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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นอกจากนี้ กระบวนการผลิตไฟฟาและการเผาไหมที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา มัก
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทําใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากสัดสวน
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณการใชพลังงานในภาคการไฟฟา ภาคการขนสง และ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในชวงป พ.ศ. 2535 –2546 มีแนวโนมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
ภาคการผลิตไฟฟาลดลง (รูปที่ 36) เน่ืองจากการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟามากขึ้น 

การแกไขปญหาการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพและผลกระทบจากการพัฒนาพลังงาน แต
มักเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาการปองกัน ภายหลังป พ.ศ. 2535 มีการเรงรัดจัดหาพลังงาน
เพ่ือตอบสนองความตองการใชและใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย การศึกษาและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการ
สงเสริมการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศ และสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในการ
ผลิตไฟฟา การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาไบโอดีเซล และแกซโซฮอล เพ่ือลดการ
ใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรพลังงาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศไทย โดยมีแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเปาหมายในการ
กําหนดใหคาความยืดหยุนการใชพลังงาน (Energy Elasticity) เทากับ 1:1 ภายในป พ.ศ. 2550 โดย 
มุงเนนภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีเปาหมายใหมีการใชพลังงาน
หมุนเวียนเชิงพาณิชยถึงรอยละ 8 ของการใชพลังงานทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2554 และการกําหนด 
Renewable Portfolio Standard (RPS) สําหรับโรงไฟฟาที่สรางใหมตองผลิตไฟฟาแสงอาทิตย ลมหรือชีวภาพ 
รอยละ 4 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด การสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยกําหนดใหปริมาณสํารอง 
พลังงานเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศเพิ่มจาก 30 ป เปน 50 ป ในการเรงรัดการสํารวจ
และประสานความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค และการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงาน
ในภูมิภาค เพ่ือใหมีความสะดวกในการจัดหาพลังงานและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงาน 

ทั้งน้ี มีการดําเนินการแกไขปญหาดานพลังงานอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2548 มีการจัดทํา
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ  เพ่ือลดการใชพลังงาน โดยกระตุนการใชเชื้อเพลิง
อื่นทดแทนน้ํามันในภาคขนสง ไดแก สงเสริมการใชกาซ NGV สงเสริมการใชกาซโซฮอล สงเสริมการใช 
ไบโอดีเซล และปรับปรุงระบบการขนสงสินคา สําหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชนให
ความสําคัญในการประหยัดพลังงาน การจัดหาแหลงพลังงานเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในระยะยาว โดย
หาแหลงพลังงานทางเลือกอื่นที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนน้ํามัน ไดแก แหลงผลิตไฟฟาพลังนํ้า แหลง
ปโตรเลียม ในประเทศเพื่อนบาน และแหลงพลังงานในภูมิภาคอื่น รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ทรัพยากรพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่น และปรับปรุง
ระบบการขนสงพลังงาน 
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2. มลพิษ 

2.1 มลพิษทางน้ํา 

ปญหามลพิษทางนํ้าเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย ทั้งน้ีจากการติดตามคุณภาพ
นํ้า ในชวง 20 ปที่ผานมา พบวา คุณภาพน้ํามีความแตกตางกันในแตละภาค โดยคุณภาพน้ําในภาคเหนือ
มีคุณภาพดีพอสมควร (รูปที่ 37) คุณภาพน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปที่ 38) และภาคใต (รูปที่ 
39) มีคุณภาพคอนขางต่ําแตก็ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่คุณภาพน้ําในภาคกลางมีคุณภาพต่ําที่สุด 
(รูปที่ 40) โดยเฉพาะเจาพระยาตอนลาง ทาจีนตอนกลาง และทาจีนตอนลาง เน่ืองจากบริเวณ 
ดังกลาวมีความหนาแนนของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) รัฐบาลไดให
ความสําคัญในการแกไขปญหามลพิษทางนํ้าอยางเดนชัด  นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษทางนํ้า ไดแก การเรงฟนฟูคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสําคัญ การลด
และควบคุมมลพิษทางนํ้า การใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และการสนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชน
ลงทุนแกปญหามลพิษทางนํ้า รวมถึงมาตรการของรัฐในการแกไขปญหามลพิษทางนํ้า ไดแก การกําหนด 
มาตรฐานน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษที่สามารถระบุแหลงกําเนิด การกอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 75 พ้ืนที่ (รูปที่ 41) โดยมีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได 2.8 ลาน 
ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีนํ้าเสียเขาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเพียงรอยละ 50-60 
ของความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบ และพื้นที่บริการระบบบําบัดนํ้าเสียก็ครอบคลุมพ้ืนที่
เพียงรอยละ 37 ของพ้ืนที่เขตเทศบาลทั่วประเทศเทาน้ัน นอกจากปญหาของระบบน้ําเสียแลว ยังมีปญหา
ในดานการจัดการ อันเนื่องมาจากความไมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในแงงบประมาณที่
จํากัด และการขาดบุคลากรที่ชํานาญการทางเทคนิค รวมทั้งประสิทธิภาพในดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา  

มลพิษทางนํ้านอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยเปนที่มาของโรคหลาย
ชนิดแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ เพราะอาจทําใหเกิดปรากฏการณ Eutrophication คือ  
การสะสมของสารอาหารประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ํามากเกินไป สงผลใหสาหรายในน้ํา 
เจริญเติบโตมากผิดปกติจนปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดลง ทําใหสัตวนํ้าไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 
(ธนาคารโลก 2001) 
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รูปที่ 37 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)ในแมน้ําภาคเหนือที่สําคัญป พ.ศ. 2534-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

รูปที่ 38     ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ในแมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สําคัญ 

    ป พ.ศ. 2536-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 



สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 55 

 

รูปที่ 39 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ในแมน้ําภาคใตที่สําคัญป พ.ศ. 2534–2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

 

รูปที่ 40 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)ในแมน้ําภาคกลางที่สําคัญป พ.ศ. 2529–2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคเหนือ

     ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลวเสร็จ (8 พื้นท่ี 8 ระบบ)
1. ทม.พะเยา, พะเยา (ยธ.)(SP)      9,700 ลบ.ม./วัน
2. ทน.เชียงใหม, เชียงใหม    (ยธ.)(AL)     55,000 ลบ.ม./วัน
3. ทม.ตาก, ตาก                     (วว.)(SP)      5,400 ลบ.ม./วัน
4. ทม.พจิิตร, พิจิตร            (ยธ.)(AL)      6,000 ลบ.ม./วัน
5. ทม.กําแพงเพชร,กําแพงเพชร     (วว.)(SP)    13,500 ลบ.ม./วัน
6. ทต.สกลบาตร,กําแพงเพชร (ยธ.)                       ลบ.ม./วัน
7. ทม.นาน, นาน                (วว.)(SP)      7,400 ลบ.ม./วัน
8. ทม.แมสอด, ตาก       (วว.)(SP)     11,000 ลบ.ม./วัน
       ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกําลังกอสราง (5 พืน้ท่ี 5 ระบบ)
1. ทม.เชียงราย, เชียงราย (ยธ.)(AL)   15,000 ลบ.ม./วัน
2. ทม.ลําพนู               (วว.)(SBR) 10,000 ลบ.ม./วัน
3. ทม.สุโขทัย              (วว.)(SP)     8,400 ลบ.ม./วัน
4. ทน.พษิณุโลก          (ยธ.)(SP)   15,000 ลบ.ม./วัน
5. ทน.ลําปาง               (วว.)(SP)   12,300 ลบ.ม./วัน

     ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลวเสร็จ(11 พื้นท่ี 12 ระบบ)
1. ทม.สกลนคร , สกลนคร
    -คูหมากเส่ีอ (SP+Wetland) 16,000 ลบ.ม./วัน
     (กรมประมง+ยธ.)
    - บานหนองสนม          (SP +Wetland)     600 ลบ.ม./วัน
2. ทน.ขอนแกน (ขยายระบบ)  (วว.) (AL)         78,000 ลบ.ม./วัน
3. ทต.หัวขวาง, มหาสารคาม (วว.)(SP)           6,400 ลบ.ม./วัน
4. ทม.ชัยภูมิ, ชัยภูมิ           (SP)                  6,000 ลบ.ม./วัน
5. ทต.บัวใหญ,นครราชสีมา (SP)                  1,500 ลบ.ม./วัน
   (กรมการปกครอง)
6. ทน.นครราชสีมา,นครราชสีมา (SP)             32,000 ลบ.ม./วัน
   (ยธ.)
   รวมกับสวนขยายระบบโดยงบ วว                13,000 ลบ.ม./วัน
7. ทน.อุบลราชธานี.อุบลราชธานี(ยธ.)(AL)     22,000 ลบ.ม./วัน
8. ทต.ทาแร, จ.สกลนคร          (วว.)(SP)          2,054  ลบ.ม./วัน
9. ทม.บุรีรัมย                   (ยธ.) (AL)      13,000 ลบ.ม./วัน
10. ทต.ปากชอง,นครราชสีมา  (วว.)(SP)       11,885 ลบ.ม./วัน
11. ทม.วารินชําราบ,อุบลราชธานี (วว.)(SP)   22,300 ลบ.ม./วัน
             ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกําลังกอสราง (2 พืน้ท่ี 2 ระบบ)
1. ทม.ยโสธร                          (วว.)(SP)        10,800 ลบ.ม./วัน
2. ทม.อํานาจเจริญ                 (วว.)(SP)          7,032 ลบ.ม./วัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลวเสร็จ (7 พื้นท่ี 7 ระบบ)
1. อบต.บานใต อ.เกาะพะงัน,สุราษฎรธานี (ททท.)
                                           (AF+AS)         200 ลบ.ม./วัน
2. ทต.ปาตอง, ภูเก็ต                  (ยธ.)(OD)     5,250 ลบ.ม./วัน
3. ทม.ภูเก็ต,ภูเก็ต                     (ยธ.)(OD)   24,000 ลบ.ม./วัน
4. อบต.อาวนาง หมูเกาะพีพ,ี กระบ่ี (วว.)(SP)         400 ลบ.ม./วัน
5. ทน.ตรัง, ตรัง                       (ยธ.)(AL)    22,000 ลบ.ม./วัน
6. ทน.หาดใหญ, สงขลา   (วว.)(SP+Wetland)  138,000 ลบ.ม./วัน
7. ทน.สงขลา, สงขลา               (ยธ.)(AL)    35,630 ลบ.ม./วัน
          ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกําลังกอสราง (6 พืน้ท่ี 8 ระบบ)
         ระยะท่ี 2/ขยายระบบ (1 พื้นท่ี 1 ระบบ)
1. ทม.ชุมพร, ชุมพร                 (ยธ.)(SP)    12,000 ลบ.ม./วัน
2. ทต.เกาะสมุย,สุราษฎรธานี(3 ระบบ)(ยธ.)(OD) 17,100 ลบ.ม./วัน
3. ทม.กระบี่,กระบ่ี                   (ยธ.)(AL)    12,000 ลบ.ม./วัน
4. ทต.ปาตอง, ภูเก็ต (ระยะท่ี 2) (วว.)(OD)     9,000 ลบ.ม./วัน
5. ทม.ปตตานี, ปตตานี              (ยธ.)(SP)    28,920 ลบ.ม./วัน
6. ทต.กะรน, ภูเก็ต                   (วว.)(AS)      6,000 ลบ.ม./วัน
7. ทต.ปากแพรก,นครศรีธรรมราช(ยกเลิก)(วว)(SP)9,700 ลบ.ม./วัน

ภาคใต

ภาคกลาง

     ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลวเสร็จ (22 พื้นท่ี 27 ระบบ)
1. ทม.ชุมแสง, นครสวรรค   (วว.)(SP)         1,650  ลบ.ม./วัน
2. ทม.อุทัยธานี,(กรมการปกครอง+วว.)(SP)    5,700  ลบ.ม./วัน
3. ทม.ชัยนาท, ชัยนาท           (ยธ.)(SP)        3,500  ลบ.ม./วัน
4. ทม.บานหมี่,ลพบุรี (กรมการปกครอง)(SP)   1,000  ลบ.ม./วัน
5. ทม.อางทอง, อางทอง          (ยธ.)(AL)        8,200  ลบ.ม./วัน
6. ทน.พระนครศรีอยุธยา,         (ยธ.)(OD)     25,000  ลบ.ม./วัน
7. กรุงเทพมหานคร
      - ส่ีพระยา                          (AS)            30,000  ลบ.ม./วัน
      - ยานนาวา                        (CASS)TM  200,000  ลบ.ม./วัน
      - รัตนโกสินทร             (AS)             40,000  ลบ.ม./วัน
      - ราษฎรบูรณะ            (AS)             65,000  ลบ.ม/วัน
      - หนองแขม-ภาษีเจริญ (AS)          157,000  ลบ.ม./วัน
8. ทน.นครปฐม, นครปฐม (ยธ.)(SP)     60,000  ลบ.ม./วัน
9. ทม.บานโปง, ราชบุรี     (ยธ.)(SP)       5,000  ลบ.ม./วัน
10. ทม.โพธาราม, ราชบุรี     (ยธ.)(OD)      5,000  ลบ.ม./วัน
11. ทม.เพชรบุรี, เพชรบุรี  (กปร.)(SP)   10,000  ลบ.ม./วัน
12. ทต.หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ (ยธ.)(RBC)    8,000  ลบ.ม./วัน
    (ระยะท่ี 2), (ยธ.)(OD) ท้ังโครงการ          33,000  ลบ.ม./วัน
13. ทม.ประจวบคีรีขันธ      (ยธ.)(AL)       8,500  ลบ.ม./วัน
14. ทต.อูทอง, สุพรรณบุรี     (ยธ.)(SP)      6,000  ลบ.ม./วัน
*15. ทม.สุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี  (ยธ.)(SP)    12,500  ลบ.ม./วัน
16. ทม.ปทุมธานี, ปทุมธานี   (ยธ.)(OD)     9,800  ลบ.ม./วัน
17. ทน.นนทบุรี, นนทบุรี      (ยธ.)(AS)    38,500  ลบ.ม./วัน
18. ทต.พระอินทราชา, พระนครศรีอยุธยา
                                   (วว.)(AS)       3,000  ลบ.ม./วัน
19. ทต.ชะอํา, เพชรบุรี       (ยธ.)(AL)     17,000  ลบ.ม./วัน
*20. ทม.ราชบุรี , ราชบุรี          (ยธ.)(SP)     20,000  ลบ.ม./วัน
21. ทม.สิงหบุรี                  (ยธ.)(SP)      4,500  ลบ.ม./วัน
22. ทม.กาญจนบุรี              (ยธ.)(OD)   24,000  ลบ.ม./วัน
        ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกําลังกอสราง (3 พืน้ท่ี 4 ระบบ)
        ระยะท่ี 2/ ขยายระบบ (1 พื้นท่ี)
1. โครงการกรุงเทพมหานคร  2 ระบบ
    - ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ระยะท่ี 1          350,000 ลบ.ม./วัน
    - ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ระยะท่ี 4          150,000 ลบ.ม./วัน
 2. จ.สมทุรปราการ (ชะลอ)(วว. )(EAAS)  525,000  ลบ.ม./วัน
 3. ทม.สุพรรณบุรี (ขยายระบบรวบรวมนํ้าเสีย)
 4. ทม.สระบุรี (ยกเลิก)      (ยธ.)(OD)    24,000 ลบ.ม./วัน

หมายเหต ุ: *ระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่ีกอสรางแลวเสร็จ
                  แตอยูระหวางรอสงมอบ
แหลงงบประมาณกอสรางระบบ
     - วว.    หมายถึง กระทรวงวทิยาศาสตรฯ (เดมิ)
     - ยธ.    หมายถึง กรมโยธาธิการ
     - ททท. หมายถึง การทองเทียวแหงประเทศไทย
     - ทน.    หมายถึง เทศบาลนคร
     - ทม.   หมายถึง เทศบาลเมือง
     - ทต.   หมายถึง เทศบาลตําบล
สรุป:   กอสรางเสร็จแลว           68 ระบบ  ่ี
          ชะลอ/ยกเลิกโครงการ      3 ระบบ
          กําลังกอสราง (ใหม)       16 ระบบ
          รวมท้ังหมด 87 ระบบ 75 พืน้ท่ี

     ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลวเสร็จ(12 พื้นท่ี 14 ระบบ)
1. ทม.ฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา  (ยธ.)(OD)  12,000 ลบ.ม./วัน
2. ทม.พนัสนิคม, ชลบุรี                (ยธ.)(SP)     2,000 ลบ.ม./วัน
3. ทม.แสนสุข, ชลบุรี (ยธ.)
             - พื้นท่ีดานเหนือ       (OD)          14,000 ลบ.ม./วัน
             - พื้นท่ีดานใต           (OD)            9,000 ลบ.ม/วัน
4. ทต.ศรีราชา, ชลบุรี            (ยธ.)(OD)  18,000 ลบ.ม./วัน
5. ทต.แหลมฉบัง, ชลบุรี         (ยธ.)(OD)  25,000 ลบ.ม./วัน
6. เมอืงพทัยา, ชลบุรี
             - จอมเทียน                (ยธ.)(CFFAS) 20,000 ลบ.ม./วัน
             - โครงการบําบัดนํ้าเสียเมืองพัทยา
                                  (วว.)(AS)   65,000 ลบ.ม./วัน
7. ทต. บานเพ, ระยอง            (ยธ.)(OD)    8,000 ลบ.ม./วัน
8. ทม.จันทบุรี, จันทบุรี           (ยธ.)(SP)   17,000 ลบ.ม./วัน
*9. ทม.ระยอง, ระยอง           (ยธ.)(AL)   41,000 ลบ.ม./วัน
10. ทม.ชลบุรี, ชลบุร ี           (ยธ.)(OD)  22,500 ลบ.ม./วัน
11. ทม.ขลุง, จันทบุรี             (วว.)(SP)     5,400 ลบ.ม./วัน
12. ทต.มาบตาพดุ, ระยอง     (ยธ.)(AL)   15,000 ลบ.ม./วัน
     กําลังกอสรางระยะท่ี 2/ขยายระบบ (1 พื้นท่ี 1 ระบบ)
1. ทม.ฉะเชิงเทรา (วว.)(OD)(ระยะท่ี 2)        24,000 ลบ.ม./วัน

ภาคตะวันออก

รูปที่ 41 ที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2546. 
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2.2 มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัย ไมวาจะเปนดานกลิ่น ความรําคาญ 
ตลอดจนผลกระทบตอสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบหายใจ และระบบหัวใจและปอด ถือเปนปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน จึงตองมีการติดตามเฝาระวังปริมาณมลพิษใน
บรรยากาศอยางตอเนื่อง โดยผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา พบวา  
คุณภาพทางอากาศในประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น พิจารณาไดจากคาสูงสุดของความเขมขนของสารมลพิษ
สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน (รูปที่ 46 ถึงรูปที่ 51) ยกเวนฝุนขนาดเล็ก (รูปที่ 42 และ 43) และกาซ
โอโซน (รูปที่ 44 และ 45) ทั้งน้ีการที่คุณภาพอากาศของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น มีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของปริมาณการใชเชื้อเพลิงในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ และอีกสวนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐที่มีสวนทํา
ใหมลพิษทางอากาศลดลง (ธนาคารโลก 2002) ซึ่งไดแก  

- การรณรงคใหใชรถจักรยานยนต 4 จังหวะแทนรถจักรยานยนต 2 จังหวะ เพ่ือชวยใหมีการ
ปลอยฝุนละอองสูบรรยากาศลดลง (รูปที่ 42 และ 43) 

- การติดต้ังอุปกรณกําจัดสารซัลเฟอร (Desulfurization) ในโรงไฟฟาแมเมาะในป พ.ศ. 2535 
ทําใหปรมิาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศลดลงอยางตอเนื่องจนอยูในระดับที่ 
ตํ่ากวามาตรฐาน (รูปที่ 47) 

- การบังคบัใชอปุกรณขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนตประเภท Catalytic converter ในรถยนต
ใหมในป พ.ศ. 2536 เพ่ือควบคุมระดับกาซคารบอนมอนอกไซดใหอยูในระดับที่ตํ่ากวา
มาตรฐาน (รูปที่ 49 และ 50) 

- การลดปริมาณสารตะกั่วในน้ํามัน จาก 0.45 กรัมตอลิตรใหเหลือ 0.4 กรัมตอลิตร ในป 
พ.ศ. 2532 และ ไดลดลงมาเหลือ 0.15 กรัมตอลิตร ในป พ.ศ 2535  จนกระทั่งปลายป 
พ.ศ. 2538 รัฐบาลไดยกเลิกการใชนํ้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว ทําใหระดับสารตะกั่วลดลง
อยางรวดเร็วจนอยูในระดับที่ตํ่ากวามาตรฐาน (รูปที่ 51) 

สารมลพิษที่เปนปญหา คือ ฝุนละอองขนาดเล็ก และกาซโอโซน ซึ่งถึงแมจะมีแนวโนมลดลง
แตก็ยังสูงเกินมาตรฐาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะฝุนละอองมีแหลงกําเนิดหลากหลาย ทําใหการออก
มาตรการเพื่อลดฝุนละอองทําไดยาก ขณะที่กาซโอโซน เปนสารมลพิษทุติยภูมิที่เกิดจากปฏิกิริยา
ระหวางสารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compound: VOC) และออกไซดของ
ไนโตรเจน โดยมีความรอนและแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหกาซโอโซนมีปริมาณสูงสุดในชวง
เที่ยงและบาย และถูกกระแสลมพัดพาไปสะสมในบริเวณตางๆ ทําใหยากตอการควบคุมการเกิดของ
กาซโอโซน จึงไมมีมาตรการที่สามารถลดปริมาณกาซโอโซนลงใหอยูในเกณฑมาตรฐานได 

มลพิษทางอากาศมีแหลงกําเนิดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมแตกตาง
และรุนแรงตางกันไป ทั้งน้ีสามารถสรุปไดดังตารางที่ 16 
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รูปที่ 42 ฝุนขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ยรายปของพ้ืนที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2539 - 2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
 

รูปที่ 43 ฝุนขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ยรายปของพ้ืนที่ทั่วไปในตางจังหวัดป พ.ศ. 2539-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 44 กาซโอโซน (O3) เฉลี่ยรายปในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
 

รูปที่ 45 กาซโอโซน (O3) เฉลี่ยรายปในตางจังหวัดป พ.ศ. 2539-2547 
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รูปที่ 46  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ยรายปในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
 

รูปที่ 47 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ยรายปในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 48 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ยรายปในตางจังหวัดป พ.ศ. 2539-2547 

0

100

200

300

 2539 2540  2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547

ป พ.ศ.

ppb

คาสงูสดุ คาเฉลีย่

คามาตรฐาน

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ  

 

รูปที่ 49 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ยรายปในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2539-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 50 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ยรายปในตางจังหวัดป พ.ศ. 2539-2546 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

รูปที่ 51 สารตะก่ัว (Pb) เฉลี่ยรายปในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2529-2540 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 



สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 63 

 

ตารางที่ 16  แหลงกําเนิดที่สําคัญและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

มลพิษ แหลงกําเนิดที่สําคัญ ผลกระทบ 

PM-10 การเผาไหมของเครื่องยนตดีเซล  
ฝุนละอองแขวนลอยคงคางในถนน  
ฝุนจากการกอสรางและจาก 
อุตสาหกรรม 

PM-10 มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน
อยางสูงเพราะมีขนาดเล็กจึงสามารถแทรกตัว
เขาไปในปอดได 

SO2 การเผาไหมเชือ้เพลิงที่มีซัลเฟอรเปน
องคประกอบ ซึ่งสวนใหญคือ ถานหิน
และน้ํามัน และอาจเกิดจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรมบางชนิด 

การสะสมของ SO2 จํานวนมากอาจทําใหเปน
โรคหอบหืดหรือมีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้การรวมตัวกันระหวาง SO2 
และ NOx เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดฝนกรด 
(acid rain) ซึ่งทําใหเกิดดินเปรี้ยว และทําให
นํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆ มีสภาพเปนกรด 

สารตะกั่ว การเผาไหม alkyl lead ที่ผสมอยู 
ในน้ํามันเบนซิน 

สารตะกั่วเปนสารอันตรายทีส่งผลทําลายสมอง 
ไต โลหิต ระบบประสาทสวนกลาง และระบบ
สืบพันธุ โดยเด็กที่ไดรับสารตะกั่วในระดับสูง
อาจมีพัฒนาการรับรูชากวาปกติ และการ 
เจริญเติบโตลดลง  

CO การเผาไหมของนํ้ามันที่ไมสมบูรณ CO จะเขาไปขัดขวางปริมาณกาซออกซิเจน 
(O2) ที่รางกายจําเปนตองใช ดังน้ันผูที่มีอาการ
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความเสีย่ง
สูงจนอาจถึงแกชีวิตไดถาไดรับ CO ในระดับสูง 

NOx การเผาไหมเชือ้เพลิงฟอสซิล และยังมี
บทบาทสําคัญในการกอตัวของ O3 
และ ฝุนละออง 

การรับ NOx ในระดับตํ่าอาจทําใหคนที่มีโรค
ระบบทางเดินหายใจมีความผิดปกติของปอด 
และอาจเพิ่มการเจ็บปวยของโรคระบบทางเดิน
หายใจในเด็ก ขณะที่การรับ NOx เปนเวลานาน
อาจเพิ่มความไวที่จะติดเชื้อโรคระบบทางเดนิ
หายใจและทําใหปอดมีความผิดปกติอยางถาวร 

O3 การทําปฏิกิริยาระหวางสารประกอบ
อินทรียระเหยงาย (Volatile organic 
compound: VOC) และออกไซดของ
ไนโตรเจนโดยมีความรอนและ
แสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

O3 อาจทําใหเกิดอันตรายเฉียบพลันตอสุขภาพ 
เชน ความระคายเคืองตอสายตา จมูก คอ 
ทรวงอก หรือมีอาการไอ ปวดหัว นอกจากนี้  
ยังอาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรต่ําลง 

ที่มา: ธนาคารโลก 2002. 
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2.3 มลพิษทางเสียง 

มลพิษทางเสียง มีสาเหตุหลักมาจากการจราจรที่หนาแนน เห็นไดจากการตรวจวัดระดับเสียงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในตางจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษ (รูปที่ 52) พบวา คาเฉลี่ยของ
ระดับเสียงในพื้นที่ตางจังหวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปยังอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอการไดยิน (ไมเกิน 70 
เดซิเบลเอ) ในขณะที่ระดับเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโนมสูงขึ้นจนอยูในระดับที่เปน
อันตรายตอการไดยิน (เกิน 70 เดซิเบลเอ) ทั้งน้ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจากสถิติ
จํานวนยานยนตทุกประเภทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสมจนถึงป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 4.29 
ลานคัน โดยมียานยนตใหมที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2547 เพียงปเดียวจํานวน 657,592 คัน 

รัฐไดดําเนินการเพื่อควบคุมระดับเสียงโดยใชมาตรการตางๆ ไดแก การกําหนดมาตรฐานระดับ
เสียง การติดต้ังกําแพงกั้นเสียงบนทางดวนในบริเวณที่มีเสียงดัง การติดต้ังแผนดูดซับคลื่นเสียงบริเวณใต
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส เปนตน  

รูปที่ 52 ระดบัเสียงเฉลี่ยในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดป พ.ศ. 2538-2547 
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คามาตรฐาน ไมเกิน 70

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

2.4 ขยะและของเสียอันตราย 

ขยะ 

ในรอบ 10 ที่ผานมา พบวา ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่ง
เปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยในเขตเมือง ปริมาณขยะไดเพ่ิมขึ้นจาก 34,492 ตันตอวัน ในป 
พ.ศ. 2538 เปน 39,956 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2547 สําหรับปริมาณการผลิตขยะตอคนตอวันในเขต
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ปริมาณการผลิตขยะท่ัวประเทศตอวัน  ปริมาณการผลิตขยะตอคน

เมือง ก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.68 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 2538 เปน 1.96 
กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 2540 อยางไรก็ตาม ในชวงหลังป พ.ศ. 2541 เปนตนมา ปริมาณการ
ผลิตขยะตอคนตอวันในเขตเมืองเริ่มมีแนวโนมลดลง โดยลดลงจาก 1.96 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 
2540 เปน 1.19 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป พ.ศ. 2546 และในป พ.ศ. 2547 เพ่ิมขึ้นอีกเล็กนอยอยูที่ 
1.23 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งสาเหตุของการลดลงของปริมาณการผลิตขยะตอคนตอวันในเขตเมืองอาจจะ
เน่ืองมาจากการยกฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลในป พ.ศ. 2544 (รูปที่ 53)  

รูปที่ 53 ปริมาณการผลิตขยะทั่วประเทศและการผลติขยะตอคนตอวันในเขตเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ขอมูลประชากรมาจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ขอมูลปริมาณการผลิตขยะมาจาก กรมควบคุมมลพิษ 

 

ในเรื่องของการกําจัดขยะ ประมาณรอยละ 99 ของขยะในกรุงเทพมหานครถูกกําจัดตามหลัก
สุขาภิบาล  แตมีขยะเพียงรอยละ 35 ในเขตเทศบาลที่ถูกกําจัดโดยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับใน
พ้ืนที่นอกเขตเทศบาลการใหบริการเก็บขนและการกําจัดขยะยังไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล ทําใหมีปญหาขยะตกคางในพื้นที่ และขยะ
ยังไมไดมีการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ที่ผานมา ภาครัฐมักดําเนินการโดยเนนการจัดการที่ปลายเหตุและขาดการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ รัฐไดสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือกําจัดขยะ โดย
จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2545 แตก็ไมไม
สามารถประสบความสําเร็จดวยเหตุผลหลายประการ เชน ความไมพอเพียงของงบประมาณในการ
ดําเนินการและการตอตานของประชาชนในที่ต้ังโครงการ 

นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมไดมีการรณรงคและสรางจิตสํานึกใหมีการนําขยะกลับมาใช
ใหมอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ซึ่งสัดสวนขยะชุมชนที่นํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540-2547 มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น จากรอยละ 11 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 21 ในป พ.ศ. 2547 (รูปที่ 54) 
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รูปที่ 54 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นและสัดสวนของขยะชุมชนที่นํากลับมาใชใหม  
ป พ.ศ. 2540-2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548 
 

สําหรับขยะอุตสาหกรรม สัดสวนขยะอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540-2547 มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น จากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 57 ในป พ.ศ. 2547 ทั้งน้ีเปนผลจากการ
รณรงค สนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําขยะอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปใชในกระบวนการผลิต
ของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีศูนยแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใชทําหนาที่เปนตัวกลาง (รูปที่ 55) 

รูปที่ 55 ปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นและสัดสวนขยะอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใชใหม  
ป พ.ศ. 2540-2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548 
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ของเสียอันตราย 

ประเทศไทยมีปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากจํานวน 1.12 ลานตันในป พ.ศ. 
2538 เปน 1.81 ลานตันในป พ.ศ. 2547 (รูปที่ 56) โดยของเสียอันตรายประมาณรอยละ 75–80 มี
แหลงกําเนิดมาจากภาคอุตสาหกรรม สวนที่เหลือรอยละ 20–25 เกิดขึ้นจากชุมชน 

แหลงของเสียอันตรายจากชุมชนที่สําคัญ ไดแก อูซอมรถ บานเรือนและสถานบริการน้ํามัน ซึ่งมัก
ทิ้งของเสียอันตราย เชน แบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนที่ นํ้ามันหลอลื่นใชแลว และหลอดฟลูออเรสเซนต 
รวมกับขยะทั่วไป ทําใหเกิดการปนเปอนของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอมและเขาสูหวงโซอาหาร ซึ่งจะเปน
อันตรายตอมนุษยได  

ปจจุบันรัฐไดทําการศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ังศูนยกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ใน
กรณีของกรุงเทพมหานครที่ไดมีการรณรงคใหแยกทิ้งของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไปแลวน้ัน ไดมีการ
ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเอกชนกําจัดของเสียอันตรายที่รวบรวมไดดังกลาว ซึ่ง
นับต้ังแตป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2545 มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมไดทั้งหมด 138 
ตัน ในจํานวนนี้เปนของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมไดในป พ.ศ. 2545 จํานวน 30 ตัน
(กรุงเทพมหานคร 2547) 

 

รูปที่ 56 ปริมาณของเสียอนัตรายจากชุมชนและปริมาณของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรม  
ป พ.ศ. 2538-2547 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548 
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การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเปนอีกปญหาหนึ่งที่นาเปนหวง โดยมักมีการนํากาก
อุตสาหกรรมไปทิ้งพรอมกับขยะธรรมดา บางครั้งก็มีการลักลอบนําของเสียอันตรายออกมา ซึ่งทําใหเกิด
การปนเปอนในทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําได 

กากอุตสาหกรรมสามารถจําแนกเปน 2 ประเภท คือกากที่เปนอันตรายและกากที่ไมเปนอันตราย 
การที่จะนํากากอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเภท ออกจากโรงงานตองมีการขออนุญาต มิฉะนั้นจะถูกดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อยางไรก็ตามยังคงมีปญหาการจําแนกประเภทของกากอตุสาหกรรม
ที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย ทําใหปจจุบันยังคงมีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมจํานวนมากถูก
นํามาฝงกลบหรือกําจัดโดยวิธีการที่ไมถูกตองตามมาตรฐานและมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในที่
ตางๆ อยูเสมอ  

กอนป พ.ศ. 2540 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ถูกสงกําจัดมีไมถึงรอยละ 10 ตอมาเมื่อ
เอกชนไดเขามาดําเนินการในป พ.ศ. 2540 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมจึงไดถูกสงเขากําจัดมากขึ้น
เปนรอยละ 17 และมีแนวโนมคงที่อยูในระดับรอยละ 15-17 ในชวงป พ.ศ. 2541-2545 สําหรับในป พ.ศ. 
2547 ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ถูกสงเขากําจัดมีจํานวน 690,000 ตัน (รอยละ 49 ของ
ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมทั้งหมด) ทั้งน้ีเปนผลมาจากการกําจัดของเสียอันตรายที่นํามา
เปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนไดในโรงงานปูนซิเมนต และการสงเสริมใหเอกชนเขาทําธุรกิจใหบริการ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น (รูปที่ 57) อยางไรก็ตาม ยังมีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอีกจํานวน
มากที่ยังไมไดรับการกําจัดอยางถูกตองโดยไดมีการลักลอบทิ้งหรือกําจัดอยางไมถูกตองดังที่ไดกลาว
มาแลว 

 

รูปที่ 57 สัดสวนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ไดรับการกําจัด ป พ.ศ. 2540-2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548. 
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2.5 สารอันตราย 

ในชวงป พ.ศ. 2538-2547 มีการผลิตสารอันตราย9 ภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก จาก 6.61 
ลานตัน ในป พ.ศ. 2538 เปน 24.68 ลานตันในป พ.ศ. 2547 สําหรับการนําเขาสารอันตรายจาก
ตางประเทศก็มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน จาก 3.23 ลานตัน ในป พ.ศ. 2538 เปน 4.81 ลานตัน ใน
ป พ.ศ. 2547 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาวทําให
ความตองการใชสารอันตรายเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 58) 

รูปที่ 58 ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารอันตราย พ.ศ. 2538-2547 

4.81

24.68

3.23 3.40 3.22 3.11 3.37 3.54 4.59 5.38 4.60
6.61

8.89 9.70 9.80 9.87

14.23

24.74

28.00

22.30

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 ป พ.ศ.

ปร
ิมา

ณ
 (ล

าน
ตัน

การนําเขาสารอันตราย การผลิตสารอันตราย
 

หมายเหตุ: ขอมูลปริมาณการผลิตสารอันตรายมาจากสถติิการขอขึ้นทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตเคมีภัณฑสารเคมี หรือวัตถุเคมีในลําดับที่ 42 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

การประกอบกิจการที่ใชสารอันตราย เชน เกษตรกรรมที่ใชยาฆาแมลง เปนสาเหตุใหรางกายจาก
การไดรับสารอันตรายโดยตรง สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูใช รวมถึงปญหาการตกคางของสาร
อันตรายในผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร อันจะทําใหเกิดพิษภัยตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคได 
และการแพรกระจายของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอม 

                                             
9  สารอันตราย หมายถึง สารตามนิยามของคําวา “วตัถุอันตราย” ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 4  

ซ่ึงไดใหคํานิยามวา หมายถึง วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค  
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง และวัตถุอยางอื่น  
ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
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ความประมาทในการขนสง และการจัดเก็บสารเคมี เปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติภัยจากสาร
อันตราย สวนใหญเกิดจากสารเคมีรั่วไหล รองลงมาเกิดจากเพลิงไหมและการระเบิดของสารอันตรายใน
สถานที่จัดเก็บ ซึ่งแนวโนมการเกิดอุบัติภัยมีมากขึ้นในชวงป พ.ศ. 2543-2547 โดยในป พ.ศ. 2543 
เกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย 20 ครั้ง และในป พ.ศ. 2547 เกิดอุบัติภัยจากสารอันตรายถึง 28 ครั้ง (รูปที่ 
59) 

รูปที่ 59 จํานวนอุบัติภัยที่เกิดจากสารอันตราย จําแนกตามประเภทของอุบัติภัย  
ป พ.ศ. 2543-2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548 

 

3. สิ่งแวดลอมมนุษย 

3.1 ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน 

จากการที่จํานวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 46.96 ลานคนในป พ.ศ. 2523 
เปน 61.97 ลานคน ในป พ.ศ. 2547  เปนสาเหตุใหเกิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนอยางตอเนื่อง 
โดยปจจุบันมีประชากรที่อาศัยในเขตเมืองประมาณรอยละ 28.70 ของทั้งประเทศ นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหในเขตเมืองและ
ชุมชนมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และมีการจางงานมากขึ้น จนเกิดการอพยพยายถิ่นฐานของ
ประชาชนจากภาคชนบทมาอยูในเขตเมืองและชุมชน ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการขยายตัวของ
เมือง ซึ่งหากมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยขาดการเตรียมความพรอมที่เหมาะสม จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชนหลายลักษณะ ซึ่งสวนใหญอยูในแงลบ ไดแก ปญหาการ
ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และปญหาชุมชนแออัด   
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ปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว 

พ้ืนที่สีเขียว ทําหนาที่เปนปอดของเมืองและเปนที่พักผอนหยอนใจ  ประกอบดวย พ้ืนที่ธรรมชาติ 
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียวริมทางสัญจร (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2547)  

จะเห็นไดวา พ้ืนที่สีเขียว เปนการใชประโยชนจากที่ดินที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางรางกายและจิตใจ แตจากการใชที่ดินเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําใหพ้ืนที่สีเขียวของ
ประเทศไทยลดลงอยางมาก สามารถสรุปสาเหตุสําคัญได ดังน้ี 

• การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองและชมุชน 

• ที่ดินสวนใหญในเขตเมืองและชุมชนถูกใชประโยชนสําหรับการสรางสิ่งปลูกสรางประเภท
ตางๆ เชน ที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

• ความไมชัดเจนของความหมายพื้นที่สีเขียว 

• การไมมีขอมูลขนาดพื้นที่สีเขยีวในอดีต 

• ขาดการวางแผนการใชประโยชนจากที่ดินอยางเหมาะสม  

• การขาดความตระหนกัและความรวมมอืของประชาชนในการอนรุักษพืน้ที่สีเขียวที่มีอยู 

การบริหารจัดการพื ้นที ่ส ีเขียวมีความแตกตางกันในแตละพื ้นที ่ เมื ่อพิจารณาในสวนของ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่สีเขียวสวนใหญอยูในลักษณะของสวนสาธารณะ ในชวงป พ.ศ. 2539-2547  
พบวา พ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 4.83 ตารางกิโลเมตร ใน
ป พ.ศ. 2539 เปน 12.96 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2546 และเพิ่มเปน 15.74 ตารางกิโลเมตร  
ในป พ.ศ. 2547 แตหากทําการเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอประชากรของกรุงเทพมหานคร
กับมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดอยูที่ 15 ตารางเมตรตอคน (พีรวรรณ พงศไพบูลย 2538) และเกณฑที่ต้ัง
ไวตามมาตรฐานผังเมืองของประเทศไทยคือ 2.88 ตารางเมตรตอคน พบวา ในป พ.ศ. 2547
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอจํานวนประชากรอยูที่ 2.69 ซึ่งตํ่ากวามาตรฐานสากล 
(รูปที่ 60)  

ในอดีตแตละพื้นที่มีการกําหนดความหมายของพื้นที่สีเขียวแตกตางกัน ทําใหหนวยงานทองถิ่น
บางแหงรวมแหลงธรรมชาติอื่นๆ เชน หนอง บึง ชายทะเล เปนตน เขาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว ทําให
มีสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรคอนขางสูง จากการเปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวตอประชากรในเขตเทศบาล
นคร ระหวางป พ.ศ. 2540 และป พ.ศ. 2543 พบวาเทศบาลนครสวนใหญมีสัดสวนของพื้นที่สีเขียวตอ
ประชากรคอนขางสูง และสวนใหญมีสัดสวนสูงกวามาตรฐานของประเทศไทย (2.88 ตารางเมตรตอคน) 
นอกจากนี้ยังมีบางเทศบาลที่มีพ้ืนที่สีเขียวสูงกวาเกณฑมาตรฐานสากล (15 ตารางเมตรตอคน) เชน เทศบาล
นครขอนแกน เทศบาลนครตรัง เปนตน (รูปที่ 61)  
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รูปที่ 60  พ้ืนที่สวนสาธารณะตอประชากรของกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2539-2547 
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สัดสวนของพ้ืนท่ีสวนสาธารณะตอจํานวนประชากร มาตรฐานสากล มาตรฐานประเทศไทย
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ที่มา: สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 2548. 
 

 

รูปที่ 61 พ้ืนที่สีเขียวตอประชากรในเขตเทศบาลนคร ป พ.ศ. 2540 และ 2543 
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มาตรฐานประเทศไทย 2.88 ตารางเมตรตอคน มาตรฐานสากล 15 ตารางเมตรตอคน  

ที่มา: ศูนยขอมูลทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2546. 
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ปญหาชุมชนแออัด 

ปญหาที่มักพบในเขตเมืองและชุมชน คือ ปญหาชุมชนแออัด โดยชุมชนแออัดสวนใหญอยูในพื้นที่
ใหเชาและการบุกรุกที่ดิน ซึ่งผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย ทําใหที่อยูอาศัยในชุมชน
แออัดขาดการจัดการและดูแลที่อยูอาศัยและพื้นที่โดยรอบใหเหมาะสม  

ชุมชนแออัดมีกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,806 ชุมชน
ในป พ.ศ. 2541 เปน 2,265 ชุมชน ในป พ.ศ. 2543 และ 4,860 ชุมชนในป พ.ศ. 2545 (รูปที่ 62) 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัดสูงที่สุดจาก 143 ชุมชนในป พ.ศ. 
2541 เปน 1,323 ชุมชน ในป พ.ศ. 2545 โดยการเพิ่มขึ้นของจํานวนชุมชนแออัดในเขตภูมิภาคอาจ 
มีสาเหตุมาจากการกระจายตัวของภาคธุรกิจจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคที่ขาดการวางแผนอยาง
เหมาะสม ทําใหภาคธุรกิจกระจุกตัวอยูเฉพาะบางพื้นที่เทาน้ัน 

 

รูปที่ 62 จํานวนชุมชนแออดัของประเทศไทย พ.ศ. 2540, 2543 และ 2545 
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ที่มา: กองขอมลูที่อยูอาศัย ฝายวิชาการที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย  
การเคหะแหงชาติ 2547. 

 

ปญหาที่ตามมาจากปญหาชุมชนแออัด ไดแก ปญหาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ปญหายาเสพติด และปญหาการทําลายทัศนียภาพในเขตเมือง ซึ่งสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหาชุมชน
แออัดสรุปได ดังน้ี 
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- จํานวนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น 

- การยายถิ่นฐานของประชาชนจากชนบทมาสูเมือง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ และการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม 

- ขาดการสงเสริมดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยอยางเหมาะสม 

ดังน้ัน การจัดการแกปญหาชุมชนแออัดควรมีการดําเนินการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว โดย
ในระยะสั้นน้ัน ควรมีการสงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับประชาชนในชุมชนแออัดไปพรอมกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ขณะที่ในระยะยาวควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการ
กระจายรายไดอยางเทาเทียม และการสนับสนุนใหมีการสรางงานในภาคชนบท รวมถึงการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมใหมากขึ้น 

3.2 ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติประกอบไปดวยธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบและที่เกี่ยวของ 
ตอเนื่องกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมธรรมชาติจึงมีคุณคาทางสังคมและคุณภาพชีวิตของมนุษย  มีคุณคา
ทางวิทยาการและสุนทรียภาพอันเกี่ยวของกับเอกลักษณซึ่งเปนมรดกของทองถิ่น ดังนั้น ธรรมชาติจึงมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนสิ่งแวดลอมของมนุษยที่ควรตองอนุรักษไว 

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม หมายถึง ศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีความเก่ียวเนื่องกับสิ่งที่มนุษยได
สรางหรือกําหนดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบันที่มีคุณคาในทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี 
เทคโนโลยีและศิลปกรรม  สิ่งแวดลอมศิลปกรรมจึงมีอิทธิพลตองานศิลปกรรมทั้งทางตรงและทางออมที่
จะทําใหงานศิลปกรรมทรงคุณคาหรือดอยคุณคาได  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมมิใหเสื่อมโทรม
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   

ในอดีตการอนุรักษมักจะใหความสําคัญเฉพาะตัวธรรมชาติหรือตัวแหลงศิลปกรรมที่ต้ังใจจะ
รักษาไวเทาน้ัน โดยมิไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งๆ ที่สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นน้ันอาจมีสวนทํา
ใหแหลงธรรมชาติเสียหายหรือถูกทําลาย   นอกจากนี้ การนําแหลงธรรมชาติมาใชในเชิงพาณิชย เชน 
การทองเที่ยว  โดยไมคํานึงถึงการอนุรักษไดทําใหแหลงธรรมชาติตองถูกทําลายสูญหายไป จนไม
สามารถฟนฟูคืนสูสภาพเดิมได ดังนั้นการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจึงมี
ความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมขางเคียงอื่นๆ ประกอบกันไปดวย เพราะสภาพสิ่งแวดลอมยอม
สงผลกระทบตอแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมโดยตรง 

ปญหาและสาเหตุของการถกูทําลาย 

สาเหตุของการถูกทําลายและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สามารถ
สรุปไดดังน้ี 
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1)  การถูกทําลายโดยสภาวะทางธรรมชาติ 

การถูกทําลายโดยสภาวะทางธรรมชาติเปนไปตามกาลเวลาและสภาพดินฟาอากาศ เชน ความ
เสียหายที่เกิดจากการถูกแดด ฝน ลม มลพิษทางอากาศ  การลดลงของน้ําใตดินหรือการชอนไชของ 
รากไม ทําใหเกิดการสึกกรอน แตกแยก ทรุดตัว ผุพัง  นอกจากนี้ ความเสียหายยังเกิดจากภัยธรรมชาติ 
เชน นํ้าทวม ไฟปา พายุหรือแผนดินไหว และคลื่นยักษสึนามิที่พัดเขาสูฝงอันดามันในวันที่ 26 ธันวาคม 
2547 และน้ําทวมเวียงกุมกามในเดือนสิงหาคมที่ผานมา เปนตน    

2)  การถูกทําลายโดยมนุษย 

การกระทําของมนุษยเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมถูกทําลายลง
อยางรวดเร็ว  ความเสียหายในอดีตที่ผานมา  สวนใหญเกิดจากการขาดการจัดการที่ดี  การขาดจิตสํานึก  
ความตระหนักในคุณคาของการดํารงไวซึ่งเอกลักษณ  นอกจากนี้ การขยายตัวทางศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
เปนเหตุใหมนุษยมีการบุกรุกทําลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพียงเพื่อสนองผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ กอใหเกิดการทําลายคุณคาของมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรมและ
เอกลักษณของประเทศชาติ 

ตอมาในป พ.ศ. 2527 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไดดําเนินการสํารวจแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ และไดจัดทําทะเบียนรายชื่อแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษไวทั้งสิ้น 2,363 แหง  
ซึ่งในภายหลังไดรับการคัดเลือกและประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ จํานวน 263 แหง ใน 
62 จังหวัด  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 

กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดสรุปปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ผานมา ดังน้ี 1) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษมีอยูกระจัดกระจาย และอยูใน
ความดูแลของหลายหนวยงาน 2) การปฏิบัติไมเปนไปตามแผนการจัดการอนุรักษ 3) ผูดูแลรับผิดชอบ 
บางแหงยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดการบริหารจัดการที่ดี 4) ขาดความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในทองถิ่น 5) ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ จึงทําใหการเขาไปใชประโยชนพ้ืนที่เปนไปในลักษณะที่ไมยั่งยืน และทําลายคุณคา 
6) ระบบการจัดเก็บฐานขอมูลในปจจุบันยังมีความลาสมัย และ 7) การสํารวจติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ไดจัดทําเพื่อขึ้นทะเบียนเปนแหลงธรรมชาติ 
อันควรอนุรักษทั่วประเทศ จํานวน 2,362 แหง ยังไมสามารถทําไดอยางครบถวนสมบูรณ และขาด 
เครือขายทองถิ่นที่จะชวยในการติดตามตรวจสอบสภาพแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของแตละทองถิ่น
อยางเปนระบบ (กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, ม.ป.ป.) 

ใน ป พ.ศ. 2547 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมและคณะวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการสํารวจใน
เบื้องตนพบวามีแหลงธรรมชาติกระจายอยูทั่วประเทศจํานวน 4,707 แหง (ตารางที่ 17) รวมทั้งได
ดําเนินการสํารวจ ศึกษาวิเคราะห และประเมินคุณคาแหลงธรรมชาติทางทะเล เพ่ือประกาศเปนแหลง
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ธรรมชาติอันควรอนุรักษทางทะเล ประเภทชายหาด: หาดทราย โดยมุงเนนเฉพาะแหลงธรรมชาติที่อยูใน
พ้ืนที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลพบวามีหาดทรายจํานวน 357 
แหลง ในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยในจํานวนนี้มี 268 แหงอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่เหลืออีก 89 แหง อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง และพบวามีหาดทรายที่
เขาเกณฑเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถิ่นจํานวน 141 แหง10 

 

ตารางที่ 17  การกระจายตัวของแหลงธรรมชาติประเภทตางๆ ป พ.ศ. 2547 

การกระจายตัวในภาคตางๆ ของประเทศไทย ประเภท 
แหลงธรรมชาติ เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก กลาง ใต รวม 

แกง 28 17 4 4 2 10 65 

เกาะ 0 0 124 22 0 578 724 

ชายหาด 0 0 49 36 0 262 347 

ภูเขา 333 290 106 74 6 165 974 

ถ้ํา 241 145 21 102 36 190 735 

นํ้าตก 387 240 110 56 25 275 1,093 

ซากดึกดําบรรพ 11 13 1 1 2 2 30 

ธรณีสัณฐานและ 
ภูมิลักษณวรรณา 

33 33 8 4 0 6 84 

โปงนํ้ารอน 67 0 2 10 1 29 109 

แหลงนํ้า 101 279 18 53 56 39 546 

รวม 1,201 1,017 443 362 128 1,556 4,707 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2547 

 

                                             
10 เกณฑการประเมินคุณคาความสําคัญของแหลงธรรมชาติ ใชแบบประเมินคุณลักษณะแหลงธรรมชาติที่จําแนกตาม 

แนวทางการอนุรักษธรรมชาติ ป พ.ศ. 2525 ที่ระบุวาแหลงธรรมชาติจะตองมีความสําคัญเก่ียวของกับขอใดขอหน่ึง ตอไปนี้ (1) 
เปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถ่ิน (2) มีความสําคัญเก่ียวกับประวัติศาสตรหรือนิทานพื้นบาน (3) มีประโยชนในการศึกษา
คนควาทางดานวิทยาศาสตร ภูมิศาสตรหรือโบราณคดี (4) เปนโครงสรางทางธรรมชาติที่ดี หายากหรือเนนทัศนียภาพที่สวยงาม 
และ (5) เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิหรือเปนที่เคารพบูชา 
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จากการประเมินคุณคาแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษพบวามีแหลงธรรมชาติประเภทหาดทราย 
ที่มีคุณคาสูง จํานวน 21 แหง ประกอบดวย หาดบานชื่น จังหวัดตราด หาดอาวบางเบิด และอาวทุงซาง 
จังหวัดชุมพร หาดเขากะโหลก และหาดอาวบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคิรีขันธ หาดเจาหลวง จังหวัด
จันทบุรี หาดสวนสน จังหวัดระยอง หาดทุงวัวแลน จังหวัดชุมพร หาดบอดาน จังหวัดพังงา หาดเชิงมน 
จังหวัดสุราษฎรธานี หาดกะตะ หาดกะตะนอยและหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต หาดพระแอะ จังหวัดกระบี่ 
หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต หาดเขาปหลาย จังหวัดพังงา หาดคลองดาว จังหวัดกระบี่ หาดบางเนียง จังหวัด
พังงา หาดอาวบอเมา จังหวัดชุมพร หาดคึกคัก และหาดบางสัก จังหวัดพังงา และมีแหลงธรรมชาติ
ประเภทหาดทรายที่มีคุณคาปานกลางจํานวน 120 แหง ซึ่งในขณะนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังดําเนินการนํารายชื่อแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษทางทะเลประเภท 
ชายหาด/หาดทราย ที่ไดจัดลําดับไวแลวเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ประกาศเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถิ่น พรอมทั้งจะไดกําหนดมาตรการในการดูแลรักษา 
ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพ่ือใหแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถิ่น
คงอยูอยางยั่งยืนตอไป 

สําหรับสิ่งแวดลอมศิลปกรรม นับต้ังแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา สํานักงานนโยบายและแผน 
สิ่งแวดลอม ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ทั้งการอนุรักษแหลงศิลปกรรม
และสภาพแวดลอมรอบแหลงศิลปกรรม เพ่ือใหเปนมรดกอันทรงคุณคาของประเทศชาติ ในป พ.ศ. 2547 
จํานวนแหลงศิลปกรรมที่ประกาศเปนเขตอนุรักษศิลปกรรมมีจํานวนทั้งสิ้น 2,087 แหง 

3.3 แหลงทองเที่ยว 

การทองเที่ยวเปนเรื่องที่มีความพิเศษและมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากภาคเศรษฐกิจอื่น 
กลาวคือ ผลิตภัณฑของการทองเที่ยวเปนผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นดวยสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย
เปนจํานวนมาก และพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางสูง ประการแรก การทองเที่ยว 
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ  เชน ชายหาด ภูเขาและอื่น ๆ  ซึ่งในสวนนี้อยูในความดูแลของภาครัฐ  ประการ
ที่สอง ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมไดถูกกําหนดขึ้นจากการจัดการของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเทาน้ัน  หากแตยังพ่ึงพิงการจัดการดานสาธารณูปโภค  เชน  การจราจรทาง
อากาศ  ภาคพื้นดินและทางน้ํา  รวมไปถึงการควบคุมมลภาวะ  ประการที่สาม  การทองเที่ยวเจริญเติบโต
ไดดวยทุนทางวัฒนธรรม  โดยนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะชื่นชอบสถานที่ทองเที่ยวที่เปยมดวยวัฒนธรรม
ที่อลังการและมีความเปนเอกลักษณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปน
มรดกโลก  และประการสุดทาย  การทองเที่ยวไดรับประโยชนจากทุนทางสังคม  โดยนักทองเที่ยวมักจะ
สนใจเขารวมกิจกรรมที่เปนประเพณีของทองถิ่น  ไดชื่นชมกิจกรรมที่เกิดจากความรวมแรงรวมใจกัน เชน 
การเก็บเกี่ยวพืชผล หรือไดรับการตอนรับในฐานะแขกของชุมชนผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
การลมสลายของการทองเที่ยวในภาคใตของประเทศไทยจากเหตุการณภัยพิบัติคลื่นสึนามิในวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547  ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการทองเที่ยวตองพ่ึงพาทุนทางสังคมมากเพียงใด
สําหรับการปกปองนักทองเที่ยวและชวยเหลือค้ําจุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบหลักที่ไดรับการนํามาใชประโยชนในการ 
ทองเที่ยวมากกวาวัฒนธรรม ตลาดสําหรับการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติมีขนาดใหญกวาตลาดเชิงวัฒนธรรม
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มาก   เพราะนักทองเที่ยวสองในสามจะเลือกการทองเที่ยวแบบ “ทะเล  หาดทราย และแสงแดด” ในขณะ
ที่ตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบดานวัฒนธรรมจะเล็กกวาและเปนตลาดเฉพาะกลุม  นอกจากนั้นยัง
พบอีกวานักทองเที่ยวที่มาพักผอนกับธรรมชาติจะมีจํานวนวันพักเฉลี่ยมากกวานักทองเที่ยวที่มาพักผอน
แบบแวะชมสถานที่ทองเที่ยว 

ในดานการจัดการทองเที่ยว  การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติสามารถใชเปนหนทางสําหรับการพัฒนา
ภูมิภาคหรือชนบทได  การลองแกงและการทองเที่ยวแบบทะเลหาดทรายและแสงแดดไดรับการยอมรับวา
เปนกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนใหมีผูรูจักจังหวัดที่หางไกลของทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนา  

ธรรมชาติที่ถูกใชประโยชนเพ่ือสนองตอการทองเที่ยวมากเกินไปโดยไมมีการควบคุมอยาง 
เหมาะสมอาจจะกอใหเกิดปญหาความไมยั่งยืนของการทองเที่ยวตามมา  ยกตัวอยางเชน การใชนํ้าบาดาล
มากเกินไปทําใหเกิดปญหาขึ้นเปนประจําสําหรับการทองเที่ยวของเกาะตางๆ ซึ่งปญหานี้กําลังจะเกิดขึ้น 
ในในประเทศไทย การแกปญหาการขาดแคลนน้ําจะเปนกุญแจสําคัญสําหรับความยั่งยืนของการทองเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภททะเลหาดทรายและแสงแดดที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ประเทศไทย   (มิ่งสรรพ และคณะ, 2540) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดสรางสินคาและบริการจํานวนหนึ่งขึ้นมาก็มีการสรางของเสีย
ขึ้นมาดวย สิ่งเหลาน้ีไดกอใหเกิดเปนปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งทําลายธรรมชาติและในที่สุดก็จะเขาทํานอง
ทําลายตัวเอง ความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมมักจะตามมาชาเกินไปเสมอและมักจะเกิดขึ้นหลังจาก 
ที่พบวารายรับจากการทองเที่ยวลดลง  นอกจากนั้นจะพบวาตนทุนในการบําบัดและทําใหธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกลับสูสภาพเดิมก็มักจะสูงเกินไปเสียแลว  ไมเพียงเทาน้ันตนทุนเหลาน้ียังจะกระจายไปยังผู
จายภาษีในระบบเศรษฐกิจอยางไมยุติธรรม มลภาวะหรือการเสื่อมลงของสภาพแวดลอมจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยว เชน กาซเรือนกระจก การทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศและอื่น ๆ ซึ่งไดกอใหเกิดเปนทั้ง
ตนทุนระยะสั้นและระยะยาว  การควบคุมดานสิ่งแวดลอมที่คอนขางออนแอในประเทศกําลังพัฒนาทําให
มักพบวาสิ่งแวดลอมถูกใชเปนที่รองรับของเสีย  ของเสียจะถูกปลอยออกมาสูสิ่งแวดลอมเพ่ือลดตนทุนของ
เอกชน  การปลอยของเสียจากรางกายมนุษยลงสูทะเลและแหลงนํ้าไมเพียงแตทําลายการทองเที่ยวเทาน้ัน
ยังกอใหเกิดความเสี่ยงดานสุขภาพอนามัยตอทั้งนักทองเที่ยวและผูคนที่อาศัยในทองถิ่นดวย  

การศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในแหลงทองเที่ยว 172 แหง พบวา มีปญหาดาน
กายภาพ เชน การจัดวางผัง การบุกรุกพ้ืนที่ ทัศนะอุจาด ทรัพยากรถูกทําลายถึงรอยละ 34 เปนปญหา 
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการขาดการจัดการขยะ นํ้าเสีย ฯลฯ ถึงรอยละ 27 มีปญหาเนื่องจากการจัดการ เชน 
ขาดงบประมาณ กําลังคน ความรวมมือของหนวยงาน และเปนปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค
ประมาณรอยละ 11 (ททท. 2540) 

พัทยาซึ่งเปนชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของประเทศไทยเปนตัวอยางที่ทราบกันดีในเรื่อง
ของความไมเอาใจใสในเรื่องสิ่งแวดลอมจนกระทั่งเกิดเปนตนทุนที่สูงลิ่วไมเพียงแตที่ตกกับสังคมแตยังรวม
ไปถึงอุตสาหกรรมทองเที่ยว  หลังจากที่พัทยาไดกาวขึ้นถึงจุดสูงสุดประมาณป พ.ศ. 2533 โดยมีรายได 
จาการทองเที่ยวประมาณ 17,000 ลานบาท รายไดก็เริ่มลดลงเพราะคุณภาพของสิ่งแวดลอมที่เลวลง     
การลดลงของรายไดน้ีมาจากการสูญเสียนักทองเที่ยวที่มีฐานะดี  พัทยาใชเวลากวาทศวรรษกวาที่สิ่งแวดลอม
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จะคอยๆ กลับฟนขึ้น แตชื่อเสียงของพัทยาก็ไมเหมือนเดิมและไมสามารถกลับมาดึงดูดนักทองเที่ยวที่มี
ฐานะดีเชนดังภูเก็ตไดอีกตอไป 

สิ่งที่นาแปลกใจสําหรับการทองเที่ยวของประทศไทยคือวา  ชายหาดใหมๆ ตางก็เดินซ้ํารอยเดิม
ของพัทยา  ซึ่งจากการสํารวจชายหาดแหงใหม ๆ จํานวน 13 แหงโดยกรมควบคุมมลพิษ (ตารางที่ 18) ซึ่ง
รวมไปถึงชายหาดที่ภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพีพี พบวาไมมีชายหาดไหนเลยที่ไดรับหาดาว หลักเกณฑใน
การใหดาวสําหรับชายหาดประกอบดวยจํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ปริมาณขยะบนชายหาดและในชุมชน
ใกลเคียง  คุณภาพของทรายและเนินทราย  การพังทลายของชายหาดและปญหาการใชที่ดินแถบชายฝง
อันเนื่องมาจากการกอสราง 

ตารางที่ 18  ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาดทองเที่ยวและเกาะ ป พ.ศ. 2544-2546 

ป พ.ศ.  
ชายหาดทองเที่ยว 2544 2545 2546 

หาดบางแสน         

หาดพัทยา          

หาดจอมเทียน          

หาดชะอํา          

หาดหัวหิน             

หาดปาตอง           

หาดกะรน             

หาดทรายแกว             

หาดเฉวง           

อาวโละดาลัม           

หาดละไม          

อาวตนไทร         

หาดยาว            

หมายเหตุ:  คุณภาพสิ่งแวดลอมเลว  =  
คุณภาพสิ่งแวดลอมไมดี  =   
คุณภาพสิ่งแวดลอมปานกลาง  =  
คุณภาพสิ่งแวดลอมดี  =   
คุณภาพสิ่งแวดลอมดีมาก  =  

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 
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เรือสําราญเปนอีกตัวอยางหน่ึงของการจัดการทองเที่ยวเพื่อที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง
แตกอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมคอนขางมาก  การบริโภคของนักทองเที่ยวสวนใหญจะเกิดขึ้นบนเรือ
และมีการใชจายเพียงเล็กนอยสําหรับการลงไปเที่ยวและรับประทานอาหารบนฝง  นักทองเที่ยวบนเรือ
สําราญที่หรูหราโดยทั่วไปมักจะกอใหเกิดของเสียประมาณ 3.5 กิโลกรัมตอคน เมื่อเทียบกับเปาหมายที่ 
รัฐบาลไทยไดกําหนดไวที่ 1 กิโลกรัมตอคนสําหรับผูที่อยูอาศัยในครัวเรือน โรงแรมลอยน้ําเหลาน้ีมักจะ
ปลอยของเสียออกมาทิ้งไวใหเปนภาระในการบําบัดโดยประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยว ดังตัวอยางของเรือ
รอยัล คาริบเบียน ครุยส ที่ถูกปรับเปนเงินถึง 18 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับความผิด 21 ขอหา จาก
การปลอยสิ่งที่กอใหเกิดมลภาวะลงไปในนานน้ําของสหรัฐอเมริกา     

ขยะเปนปญหาหลักสําหรับอุทยานแหงชาติหลาย ๆ แหงในประเทศไทย   อุทยานแหงชาติบาง
แหง เชน ภูกระดึง ไดออกเกณฑคาปรับสําหรับการทิ้งของเสียตาง ๆ    (โดยกําหนดจากระดับของการ
กอใหเกิดความเสื่อมโทรม)   การขยายตัวของการทองเที่ยว ทําใหอุทยานแหงชาติตองจัดสรรบุคลากร
และงบประมาณมาควบคุมมลภาวะ แทนที่จะไปดูแลการใหการศึกษาทางนิเวศดังเจตนารมณของการ
จัดต้ังอุทยานแหงชาติ  

การทองเที่ยวไดทําลายหรือเปลี่ยนแปลงแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและสภาพการดํารงชีวิตตาม
ธรรมชาติของสัตว ถนนที่สรางในอุทยานแหงชาติในประเทศไทยเปนอุปสรรคกีดขวางเสนทางการเดินทาง
ตามธรรมชาติของชางปา  ชางซึ่งตองหลบหลีกยวดยานพาหนะดวยการเปลี่ยนเสนทางเดินทําใหตองเลี่ยง
ไปเดินทางที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จึงมักจะปรากฏวาเกิดอุบัติเหตุกับชางที่ยังอายุนอยหลายๆ รายที่ยัง 
ไมมีความชํานาญเสนทาง 

ผลดีที่การทองเที่ยวไดตอบแทนคืนใหกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องยากที่จะตรวจวัดได  
หากตองการที่จะทําใหรายไดจากการทองเที่ยวมีความยั่งยืน ผูใหบริการนําเที่ยวรายหนึ่งไดเริ่มตน 
กิจกรรมบริจาคเงินประมาณ 45,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอป ใหกับมูลนิธิ Oranguntan  ซึ่งมาจากรายรับ
สวนหน่ึงที่ไดจากการพากลุมทัวรจํานวน 5 กลุมเดินทางมาเยี่ยมเยือนกาลิมันตัน  รายไดจากการออก
ใบอนุญาตใหทําธุรกิจเดินปาเพื่อชมลิงกอริลาในประเทศอูกันดาก็เปนแหลงรายไดสําคัญสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่น  ดังน้ันการทองเที่ยวจึงสามารถชวยเพิ่มความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
สามารถชวยในดานการศึกษาของเยาวชนไดเปนอยางดี 

ดังน้ัน ปญหาหลักของการทองเที่ยวก็คือ การสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนมากเกิน
กวากําลังรองรับ ทั้งทางกายภาพของแหลงทองเที่ยวและกําลังรองรับทางสังคมของชุมชนโดยรวม  
ประสบการณจากประเทศที่มีการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลัก เชน สเปน  โปรตุเกสและกรซี  แสดงใหเหน็
วาประชาชน  องคการเคลื่อนไหวอิสระและพรรคการเมืองทองถิ่น จําเปนตองยื่นเสนอและประทวงเพื่อ
เรียกรองใหรัฐบาลทองถิ่นและระดับชาติออกมาตรการเพื่อการปกปองธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ตองการใหการทองเที่ยวอยูภายใตการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอระบบ
นิเวศและชุมชน (Kousis, 2000) อยางไรก็ตามประเทศไทยจะไดรับประโยชนอยางไรจากการทองเที่ยว
ไมเพียงแตขึ้นอยูกับนโยบายและการปฏิบัติงานของภาครัฐเทาน้ัน  แตจะรวมไปถึงระดับของการมีสวน
รวมของชุมชนในการวางแผนและการตรวจสอบการทองเที่ยวใหดําเนินไปดวยความเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายโดยทั่วกัน 
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