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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 แผนแม่บทระบบสถิติของประเทศและแผนพฒันาสถิติรายสาขา  

ประเทศไทยเริ�มมกีารดําเนินงานเกี�ยวกบัสถติขิองประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมสีํานักงานสถติิ
แห่งชาต ิ(สสช) ทําหน้าที�เป็นหน่วยสถติกิลาง  ผลติสถติใินแทบทุกสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นสถติจิากการ
สํารวจ  นอกจากนั ;นยงัมหีน่วยงานภาครฐัจาํนวนมากที�ผลติสถติจิากระบบการรายงาน งานทะเบยีน  โดย
ส่วนใหญ่เป็นสถติทิี�เกี�ยวขอ้งกบัภารกจิและการดําเนินงานของหน่วยงาน  จนถงึปจัจุบนัมกีารผลติสถติใิน
เกอืบทุกสาขาโดยหน่วยงานภาครฐัจาํนวนมาก  แมว้่าการผลติสถติภิายใต้ระบบดงักล่าวมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื�อง  แต่กเ็ป็นการพฒันาที�ไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เป็นการพฒันาเพื�อตอบสนองประโยชน์ในการ
ใช้งานของแต่ละหน่วยงานซึ�งมขีอ้จาํกดัด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ แตกต่างกนัไป ส่งผลให้เกดิความ
เหลื�อมลํ;าด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานด้านสถิต ิ และในบางกรณีก็มคีวามซํ;าซ้อนและสิ;นเปลอืงใน
การดาํเนินงาน    

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นแผนแม่บทฉบบัแรกนับตั ;งแต่มกีาร
ประกาศใช ้พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มเีป้าประสงคท์ี�จะพฒันาระบบสถติขิองประเทศใหเ้ขม้แขง็และ
ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื�อใหส้ถติเิป็นฐานสําคญัของการพฒันาประเทศอย่างมคีุณภาพ  และไดก้ําหนด
วสิยัทศัน์คอื “ประเทศไทยมรีะบบสถติทิี�ทุกหน่วยงานร่วมกนัขบัเคลื�อนเพื�อให้เกดิสถติทิางการที�ใชใ้นการ
พฒันาประเทศ” 

ยทุธศาสตรข์องแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ ไดแ้ก่  
• การบรหิารจดัการระบบสถติอิย่างมปีระสทิธภิาพโดยมเีครื�องมอืสําคญัคอืแผนพฒันาสถิติ

สาขาต่างๆ รวม 21 สาขา   

• การพฒันาสถติใิหม้มีาตรฐานโดยมเีครื�องมอืสําคญัคอืแนวทางการปฏิบติัที�ดีสาํหรบัการ
ผลิตสถิติและการประเมินคณุภาพสถิติ 

• การให้บริการสถิติอย่างทั �วถึงโดยมีเครื�องมือสําคัญคือระบบการเชื�อมโยงและ
แลกเปลี�ยนสถิติระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ทั ;งนี;หน่วยงานต่างๆ ผลติสถติจิาํนวนมากเพื�อตอบสนองการใชป้ระโยชน์หลากหลายวตัถุประสงค ์
แต่แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ จะครอบคลุมการบรหิารจดัการเฉพาะ “สถติทิางการ” ซึ�งเป็นสถติทิี�มคีวามสําคญั
จาํเป็นต่อการกําหนดนโยบายและตดิตามสถานการณ์การพฒันาระดบัชาตแิละสาขาเท่านั ;น      

คณะอนุกรรมการสถิตริายสาขาจะทําหน้าที�เป็นกลไกสําคญัในการบรหิารจดัการสถิตแิต่ละสาขา
ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบสถติิของประเทศ  และรายงานความก้าวหน้าและ
ปญัหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการจดัระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้าน
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม) โดยการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานสถติริายสาขาประจาํปี 
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หนา้ที� 
ใหคํ้าปรกึษาแนะนําดา้น
วชิาการในการผลติและ
ใหบ้รกิารขอ้มลูสถติิ
อยา่งทั"วถงึ เป็นธรรม 
และเขา้ถงึไดง้่าย เพื"อให ้
ทกุภาคสว่นไดใ้ช ้
ประโยชน ์  

องคป์ระกอบ 
• รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื"อสาร 
• ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื"อสาร 
• ปลดักระทรวงมหาดไทย 
• ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
• ปลดักระทรวงแรงงาน 
• ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
• ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั"นคงของมนุษย ์
• ปลดักระทรวงวฒันธรรม 
• ปลดักระทรวงยตุธิรรม 
• ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ   

• ปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
• ปลดักระทรวงกลาโหม 
• ปลดักระทรวงการคลงั 
• ปลดักระทรวงพาณชิย ์
• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
• ปลดักระทรวงคมนาคม 

• ปลดักระทรวงการทอ่งเที"ยวและกฬีา 

• ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

• ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• ปลดักระทรวงพลงังาน 

• ปลดักระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ"งแวดลอ้ม 

• เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

• ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ 

• ปลดักรงุเทพมหานคร 

• ผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

• เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

• ผูท้รงคณุวฒุดิา้นสงัคม จํานวน 3 ทา่น 

• ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเศรษฐกจิ จํานวน 3 ทา่น 

• ผูท้รงคณุวฒุดิา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ"งแวดลอ้ม 
จํานวน 3 ทา่น 

• ผูอ้ํานวยการสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ

• รองผูอ้ํานวยการสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิจํานวน 2 ทา่น 

คณะกรรมการ 
ที�ปรกึษา 

ดา้นวชิาการ 

องคป์ระกอบ 
• ผูท้รงคณุวฒุจิาก

ภาคเอกชน 
• ผูท้รงคณุวฒุจิาก              

ภาค วชิาการ 

ประธาน 
    ผูท้รงคณุวุฒ ิ

เลขานกุาร 
สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ

คณะรฐัมนตร ี
 

หนว่ยประสานงาน 
แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 

ภายใน สสช. 

ประสาน 
ในประเทศ 

 

ประสานตา่ง 
ประเทศ 

 

ผูร้บัผดิชอบ 
สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ 

 
หนา้ที� 
• ประสานงานทั 8งในและ 

ตา่งประเทศในการ
ดําเนนิการตามแผน
แมบ่ทระบบสถติฯิ 

• การทบทวนแผนแมบ่ท
ระบบสถติฯิ   

• ตดิตามผลการ
ปฏบัิตงิาน  

• ทําหนา้ที"เป็น
เลขานุการฯของคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุ
กรรรมการฯ ที"เกี"ยวขอ้ง 

• ในระยะเริ"มตน้การ
ดําเนนิงานอาจมกีารจัด
จา้งที"ปรกึษาเพื"อ
แนะนําแนวทางการ
ปฏบัิตงิานตามที"
กําหนดไวใ้นแผน
แมบ่ทระบบสถติฯิ 

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 

หนา้ที� 
• จัดทําผังรวมสถติทิางการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการขอ้มลูสถติ ิในสาขาที"เกี"ยวขอ้ง และ

รับผดิชอบอยูใ่นปัจจุบัน และวเิคราะหค์วามตอ้งการขอ้มลูสถติทิางการ (Data Gap Analysis) โดย
วเิคราะหจ์ากแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/ กรมตา่งๆ ค วามตอ้งการใช ้
ขอ้มลูสถติ ิฯลฯ 

• พจิารณาคัดเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูการบรหิารงาน  สํามะโน และสํารวจ (ขอ้มลูที"มกีารจัดทําอยู่
แลว้ Review Stock)  

• พจิารณาหน่วยงานรับผดิชอบในการผลติสถติทิางการที"ยังไมม่หีน่วยงานใดจัดทํา และประสานงานให ้
มกีารผลติสถติทิางการตามผังรวมสถติทิางการของสาขา  

• บรหิารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถติแิละสง่เสรมิการนําไปใชป้ระโยชน ์
• ปรับปรงุสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน 
• ประสานงานการพัฒนาคณุภาพสถติทิางการ  
• ประสานงานการเชื"อมโยงและแลกเปลี"ยนสถติทิางการ  
• ประสานงานดา้นงบประมาณและการพัฒนาบคุลากรดา้นสถติ ิ
• จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถติทิางการและรายงานผลการดําเนนิงาน) เสนอตอ่

คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทยในดา้นที"เกี"ยวขอ้งทกุปี 
• แตง่ตั 8งคณะทํางานฯ และผูแ้ทนจากหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งเพิ"มเตมิไดต้ามความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น  

(ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกจิ  และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม) 
 

หนา้ที� 
• กําหนดนโยบายดา้นสถติขิองประเทศ  
• กํากับ ตดิตามการดําเนนิงานดา้นสถติขิองประเทศใหเ้ป็นไปตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ   
• รายงานความกา้วหนา้ตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถติติอ่

คณะรัฐมนตร ีโดยผ่านสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ
• กําหนดนโยบายเกี"ยวกับงบประมาณ  และการพัฒนาบคุลากรเพื"อสนับสนุนการดําเนนิการตามแผน

แมบ่ทระบบสถติฯิ  
• แตง่ตั 8งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา และผูแ้ทนจากหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งเพิ"มเตมิไดต้ามความ

เหมาะสม 
 

ประธาน  รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื"อสาร 
รองประธาน    ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื"อสาร 
เลขานุการ    ผูอํ้านวยการสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ 

วาระ   5 ปี ตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 
 

สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ 
แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย พ.ศ. 

2554 – 2558  
 

องคป์ระกอบ 
• หน่วยสถติจิากหน่วยงาน ที"เกี"ยวขอ้ง   
• ผูเ้ชี"ยวชาญในสาขานั8นๆ  

 
• ประธาน ปลัดกระทรวงที"รับผดิชอบสถติสิาขานั8นๆ 
• เลขานุการ สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิและหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง 
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 ทั ;งนี;ความสําเรจ็ของการดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถติขิองประเทศย่อมขึ;นกบัความสําเรจ็
ของการดาํเนินงานแผนพฒันาสถติริายสาขา ซึ�งปจัจุบนัจาํแนกเป็น 21 สาขา โดยคํานึงถงึมาตรฐานการจดั
จาํแนกประเภทของสหประชาชาต ิ(UNACC: Administrative Committee on Coordination Programme 
Classification) และระบบบรหิารราชการของประเทศ ไดแ้ก่ 

 สถิติด้านสงัคม  ประกอบดว้ยสาขาต่อไปนี; 
1) ประชากรศาสตร ์ประชากรและเคหะ 
2) แรงงาน 
3) การศกึษา  
4) ศาสนาและวฒันธรรม  
5) สุขภาพ 
6) สวสัดกิารสงัคม 
7) หญงิและชาย 
8) รายไดแ้ละรายจา่ยของครวัเรอืน 
9) ยตุธิรรม ความมั �นคง การเมอืงและการปกครอง 

 
สถิติด้านเศรษฐกิจ  ประกอบดว้ยสาขาต่อไปนี; 

10) บญัชปีระชาชาต ิ
11) เกษตร ปา่ไม ้และประมง 
12) อุตสาหกรรม 
13) พลงังาน 
14) การคา้ ราคา และประกนัภยั 
15) ขนส่ง และโลจสิตกิส ์ 
16) เทคโนโลยสีารสนเทศการสื�อสาร  
17) การท่องเที�ยวและการกฬีา 
18) การเงนิและการธนาคาร  
19) การคลงั 
20) วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสทิธบิตัร 

 
สถิติด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ �งแวดล้อม ประกอบดว้ยสาขาต่อไปนี; 

21) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม  
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1.2 แนวทางการจดัทาํแผนพฒันาสถิติรายสาขา 

การจดัทําแผนพฒันาสถติริายสาขาประกอบดว้ยขั ;นตอนต่างๆ ดงันี; 
1) ศกึษานิยาม ขอบเขต และความสาํคญัของสถติสิาขานั ;นๆ จากกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การให้

คํานิยามที�เกี�ยวขอ้งจากการจดัจาํแนกขอ้มลูของสํานักงานสถติปิระเทศต่างๆ และองคก์าร
ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจดัจําแนกประเภทของ
สหประชาชาต ิ(UNACC, Administrative Committee on Coordination Programme 
Classification) ซึ�งกลุ่มมาตรฐานสถิติ สํานักบรหิารจดัการระบบสถิติ สํานักงานสถิติ
แห่งชาตจิดัทาํและนําเสนอไวท้ี� www.nso.go.th 

2) ศกึษาตวัอย่างโครงสรา้งและการจดัหมวดหมู่รายการสถติ ิ ตลอดจนรายการสถติริายสาขา
จากประเทศต่างๆ เพื�อนําแนวคดิที�เหมาะสมมากําหนดโครงสรา้งหมวดหมู่สถิตทิางการ
รายสาขาของประเทศไทย 

3) ศึกษาด้านอุปทาน ได้แก่ ศึกษารวบรวมรายการข้อมูลสถิติเกี�ยวกบัสาขานั ;นๆ ที�มกีาร
จดัทําในปจัจุบนั  โดยสบืคน้จากแหล่งต่างๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงาน รายงาน
สถติปิระจาํปีของหน่วยงาน รายงานสถติปิระจาํปีของสํานักงานสถติแิห่งชาต ิและเวบ็ไซต์
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  โดยควรรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัรายการขอ้มลู ความถี�ในการรายงาน 
หน่วยงานที�รบัผดิชอบ วธิกีารจดัเกบ็และประมวลขอ้มลู  รูปแบบการเผยแพร่ ฯลฯ เพื�อ
นําไปประกอบการจดัทาํ “ผงัสถติทิางการ”   

4) ศกึษาด้านอุปสงค์ ได้แก่ ศกึษาสถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาสาขา ศกึษานโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดบัประเทศและระดบัสาขาที�เกี�ยวข้อง อาท ิรฐัธรรมนูญ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
แผนปฏบิตัริาชการแผ่นดนิ เป้าหมายและตวัชี;วดัระดบัสากล และประเทศ เพื�อให้ทราบ
ความตอ้งการสถติ ิ  

5) คัดเลือกรายการสถิติทางการที�มีความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายและติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานการณ์การพฒันาให้เป็น “สถิติทางการ” และจดัหมวดหมู่ตาม
โครงสรา้งที�กําหนด  

6) จดัทํา “ผงัสถติทิางการ” ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถติทิางการ สถติทิางการ(ที�ควรจะมขีอง
สาขา) รายการสถติทิางการ รูปแบบ/วธิกีารเผยแพร่ และหน่วยงานรบัผดิชอบ ทั ;งนี;สถติิ
ทางการในผังสถิติทางการบางรายการอาจจะยังไม่มีการผลิต หรือขาดหน่วยงานที�
รบัผดิชอบในปจัจุบนั ซึ�งจะต้องไดร้บัการพจิารณาเป็นส่วนหนึ�งของยุทธศาสตรก์ารพฒันา
สถติสิาขานั ;นๆ  

7) วเิคราะหส์ถานการณ์การผลติ บรหิารจดัการ และเผยแพรส่ถติแิต่ละรายการ  และจดัทาํ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติสิาขานั ;นๆ  
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1.3 นิยาม และขอบเขตของสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

          สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชนฯ เล่มที� 19 ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม” ไวด้งันี;  
          สิ�งแวดล้อม หมายถงึ สิ�งต่างๆ ที�อยูร่อบตวัเรา ทั ;งสิ�งที�มชีวีติ สิ�งไมม่ชีวีติ เหน็ไดด้ว้ย ตาเปล่า และ
ไม่สามารถเหน็ไดด้้วยตาเปล่า รวมทั ;งสิ�งที�เกดิขึ;นโดยธรรมชาตแิละสิ�งที�มนุษยเ์ป็นผูส้รา้งขึ;น หรอือาจจะ
กล่าวไดว้่า สิ�งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรที�มนุษยส์รา้งขึ;นในช่วงเวลาหนึ�ง
เพื�อสนองความตอ้งการของมนุษยน์ั �นเอง สิ�งแวดลอ้มสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

⋅ สิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึ;นโดยธรรมชาต ิไดแ้ก่บรรยากาศ นํ;า ดนิ แรธ่าตุ และสิ�งมชีวีติที�อาศยัอยู่
บนโลก (พชื และสตัว)์ ฯลฯ และ 

⋅ สิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์รา้งขึ;น ไดแ้ก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เขื�อนกั ;นนํ;าฯลฯ หรอื
ระบบของสถาบนัสงัคมมนุษยท์ี�ดาํเนินชวีติอยู ่ฯลฯ  

 ซึ�งในสาขานี;จะหมายถงึสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึ;นโดยธรรมชาตเิท่านั ;น  

          ทรพัยากรธรรมชาติ หมายถงึ สิ�งต่างๆ (สิ�งแวดลอ้ม)ที�เกดิขึ;นเองตามธรรมชาตแิละมนุษย ์สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดนิ นํ;า ป่าไม ้ทุ่งหญ้า สตัว์ป่า แร่ธาตุ พลงังาน และกําลงัแรงงาน
มนุษย ์เป็นตน้             

โดยคาํนิยามแลว้จะเหน็ไดว้่าทรพัยากรธรรมชาตทุิกประเภทนั ;นจะเป็นส่วนหนึ�งของสิ�งแวดลอ้ม แต่
สิ�งแวดล้อมทุกชนิดไม่เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิั ;งหมด ซึ�งอาจกล่าวสรุป ได้ว่าการที�จะจําแนกสิ�งแวดล้อม
ใดๆ เป็นทรพัยากรธรรมชาตนิั ;น มปีจัจยัที�เกี�ยวขอ้งหลายประการ 

ประการแรก เกดิจากความตอ้งการของมนุษยท์ี�จะนําสิ�งแวดลอ้มมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัตนเอง 
ประการที�สอง การเปลี�ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้ายงัไม่นํามาใช้ก็เป็นสิ�งแวดล้อม แต่ถ้านํามาใช้

ประโยชน์ไดก้จ็ะกลายเป็นทรพัยากรธรรมชาตใินช่วงเวลานั ;นๆ 
ประการที�สาม สภาพภูมศิาสตรแ์ละ ความห่างไกลของสิ�งแวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกนิไปคนอาจไม่

นํามาใช ้กจ็ะไมส่ามารถแปรสภาพเป็นทรพัยากรธรรมชาตไิด ้
          นอกจากนี; ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มจะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มคละกนัไปโดยอยู่ร่วมกนัอย่าง
มกีฎ ระบบ ขอ้บงัคบัทั ;งที�เกดิขึ;นเองโดยธรรมชาตแิละทั ;งที�มนุษยก์ําหนดขึ;นมา การอยู่เป็นกลุ่มของสรรพ
สิ�งเหล่านี;จะแสดงพฤตกิรรมร่วมกนัภายในขอบเขตและแสดงสรรพสิ�งเหล่านี;จะเรยีกว่าระบบนิเวศ หรอื
ระบบสิ�งแวดลอ้ม 
 ในส่วนของคําว่า อตุุนิยมวิทยา1 เป็นวชิาที�กล่าวถงึเรื�องราวของบรรยากาศ รวมทั ;งความสมัพนัธ์
ระหว่างบรรยากาศกบัพื;นโลก มหาสมุทร และสิ�งมชีวีติโดยทั �วไป วชิานี;เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ 
ทางเคม ีและการเปลี�ยนแปลงของบรรยากาศ จุดมุ่งหมายของวชิานี;อยู่ที�การศกึษาใหเ้ขา้ใจในเรื�องราวของ
บรรยากาศ การพยากรณ์อากาศใหเ้ป็นไปโดยสมบรูณ์ถูกตอ้งและแมน่ยาํ 
 

                                                 
1
 กรมอุตุนิยมวทิยา (http://www.tmd.go.th/index.php) 
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บทที� 2 
สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบายและยทุธศาสตรที์�เกี�ยวข้องกบัการพฒันา 

สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
 

2.1 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

สถานการณ์คุณภาพสิ�งแวดล้อมของประเทศในช่วงที�ผ่านมา ได้รบัผลกระทบจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกปรากฏชดัเจนมาก สถิติอุณหภูมเิฉลี�ยสูงสุดตํ�าสุดในรอบ 56 ปี (พ.ศ. 2494-2549) มี
แนวโน้มสูงขึ;นต่อเนื�อง ปรมิาณนํ;าฝนมคีวามผนัแปรมากและแนวโน้มลดลง จาํนวนพายุหมุนที�เคลื�อนเขา้สู่
ประเทศไทยลดลงเช่นกนั  นอกจากนี; คุณภาพอากาศในบรเิวณเมอืงใหญ่ที�การจราจรหนาแน่น พื;นที�ที�มี
การเผาในที�โล่งแจง้ และเขตอุตสาหกรรม มคีุณภาพอากาศตํ�ากว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ซึ�งมแีนวโน้มเพิ�มขึ;นตามการขยายตวัทางเศรษฐกจิและจํานวนรถยนต์สะสม การผลติและการ
นําเขา้สารอนัตราย เพื�อใชใ้นภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ�มขึ;น การตกคา้งแพร่กระจายในสิ�งแวดลอ้มและ
ปนเปื;อนในห่วงโซ่อาหาร จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและการดาํเนินวถิชีวีติของประชาชน   

สําหรบัปรมิาณกากของเสยีทั ;งขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายมมีากถงึปีละ 22 ล้านตนั และมี
แนวโน้มเพิ�มขึ;นอย่างต่อเนื�อง โดยไม่สามารถกําจดัไดท้นั ในขณะที�การนําของเสยีกลบัมาใช้ใหม่ยงัทําได้
จาํกดั  ทั ;งนี; 2 ใน 3 ของของเสยีอนัตรายมาจากอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโลหะ ซึ�งกําลงัขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ และเตบิโตมากกว่าการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถงึ 2-3 เท่า  

พื;นที�ปา่ไมถู้กทาํลายไปถงึ 67 ลา้นไรใ่นช่วง 40 ปี ปจัจบุนัเหลอืพื;นที�ป่า เพยีงรอ้ยละ 33 ของพื;นที�
ประเทศ (หากมพีื;นที�ป่าตํ�ากว่ารอ้ยละ 40 จงึเป็นระดบัที�จะรกัษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้) ซึ�งน้อยกว่า
ประเทศในแถบเอเชยี เช่น ญี�ปุ่น เกาหลใีต้ เวยีดนาม การสูญเสยีพื;นที�ป่าอย่างต่อเนื�องทําใหเ้กดิปญัหานํ;า
ท่วม นํ;าแลง้ และภยัธรรมชาตทิี�บ่อยครั ;งและรุนแรงมากขึ;น นอกจากนั ;น ยงัประสบปญัหาทั ;งนํ;าขาดแคลน 
และความเสื�อมโทรมของคุณภาพนํ;า สภาวะการขาดแคลนนํ;าของประเทศอยู่ในระดบัรุนแรงเมื�อเทยีบตาม
เกณฑ์ของ UNESCO มกีารใช้นํ;าเพิ�มขึ;นมากอย่างไม่มขีดีจํากดั ขณะที�การพฒันาแหล่งนํ;าขนาดใหญ่
เพิ�มเตมิ มขีอ้จาํกดัดา้นพื;นที�ที�เหมาะสม รวมทั ;งมกีารครอบครองใชป้ระโยชน์ ทําใหเ้กดิกรณีขดัแยง้แย่งชงิ
นํ;าที�มแีนวโน้มรนุแรงขึ;น 

ทรพัยากรดนิเสื�อมโทรมจากการใช้ที�ดนิไม่ถูกต้องตามศกัยภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิลดลง 
ในขณะที�ความต้องการพื;นที�ทําการเกษตรเพิ�มขึ;น ทําใหต้้องเพิ�มผลผลติโดยการใช้สารเคม ีเกดิปญัหาการ
ตกค้างของสารเคมใีนดนิ รวมทั ;งมปีญัหาการถอืครองกรรมสทิธิ qที�ดนิที�กระจุกตวั ในปี 2546 มผีูไ้รท้ี�ทํากนิ
ราว 7.7 แสนราย ต้องการที�ดนิทํากินเพิ�มถึง 11.5 ล้านไร่ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �งก็ลดความอุดม
สมบูรณ์ลง อตัราการจบัสตัว์นํ;าลดลง 3 เท่า ป่าชายเลนลดลงจาก 2 แสนไร่เหลอื 1.5 ล้านไร่ แหล่งปะการงั
รอ้ยละ 50 และหญ้าทะเลรอ้ยละ 30 มสีภาพเสื�อมโทรม สําหรบัทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพก็
กําลังถูกทําลายอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ที�ทําลายถิ�นที�อยู่อาศัยของ
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สิ�งมชีวีติชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้อตัราการสูญพนัธุ์ของสิ�งมชีวีิต
เพิ�มขึ;น มรีายชื�อสตัวแ์ละพนัธุพ์ชืในบญัชใีกลส้ญูพนัธุถ์งึ 684 ชนิด 

สภาวการณ์ดังกล่าวทําให้ประเทศไทยต้องหาทางป้องกัน ยับยั ;ง  และแก้ไขไม่ให้ปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มขยายตวัมากขึ;น 
 
2.2 นโยบายและยทุธศาสตรที์�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

2.2.1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มปีระเด็นที�เกี�ยวข้องกบัด้านทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ดงันี; 

มาตรา 66 บุคคลซึ�งรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิ�น หรอืชุมชนทอ้งถิ�นดั ;งเดมิ ย่อมมสีทิธิ
อนุรกัษ์หรอืฟื;นฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ�น ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ�นและของชาตแิละมสี่วน
ร่วมในการจดัการการบํารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิ�งแวดล้อม รวมทั ;งความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลที�จะมสี่วนรว่มกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์ บํารุงรกัษาและการ
ได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสรมิ และ
รกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม เพื�อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั ;ง
ทางด้านคุณภาพสิ�งแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทั ;งไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึ�งประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์าร
เอกชนด้านสิ�งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการการศึกษา ด้านสิ�งแวดล้อมหรอื
ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสุขภาพ ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดาํเนินการดงักล่าว 

สทิธขิองชุมชนที�จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ�นหรอื
องคก์รอื�นของรฐัที�เป็นนิตบุิคคล เพื�อใหป้ฏบิตัหิน้าที�ตามบทบญัญตันีิ; ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

มาตรา 85 รฐัต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที�ดนิทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดลอ้ม ดงัต่อไปนี; 

(1) กําหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ี�ดนิใหค้รอบคลุมทั �วประเทศ โดยใหค้าํนึงถงึความสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั ;งผืนดิน ผนืนํ;า วิถีชีวติของชุมชนท้องถิ�นและการดูแลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท้ี�ดนิอย่างยั �งยนื โดยต้องใหป้ระชาชน
ในพื;นที�ที�ไดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท้ี�ดนินั ;นมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจดว้ย 

(2) กระจายการถอืครองที�ดนิอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมกีรรมสทิธิ qหรอื
สทิธใินที�ดนิเพื�อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั �วถงึ โดยการปฏริูปที�ดนิหรอืวธิอีื�น รวมทั ;งจดัหาแหล่งนํ;า
เพื�อใหเ้กษตรกรมนํี;าใชอ้ยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
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(3) จดัให้มกีารวางผงัเมอืง พฒันา และดําเนินการตามผงัเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื�อประโยชน์ในการดแูลรกัษารพัยากรธรรมชาตอิยา่งยั �งยนื 

(4) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ;าและทรพัยากรธรรมชาตอิื�นอย่างเป็นระบบ
และเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั ;งต้องใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการสงวน บํารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุล 

(5) ส่งเสรมิ บํารุงรกัษา และคุ้มครองคุณภาพสิ�งแวดล้อมตามหลกัการพฒันาที�ย ั �งยนื 
ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิที�มผีลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคุณภาพชวีติของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิ�นและ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ต้องมสี่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน 
 

2.2.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั �งยืน 
มุ่งบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมให้เพยีงพอต่อการรกัษาสมดุลของ

ระบบนิเวศบนพื;นฐานของการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รกัษาและใชป้ระโยชน์ ควบคู่ไปกบัการ
เตรียมความพร้อมรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื�อให้สงัคมมี
ภูมคิุ้มกนั สามารถสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและยกระดบัคุณภาพชวีติให้คนในสงัคมไทย โดยให้
ความสําคญักบัการอนุรกัษ์ ฟื;นฟู และสรา้งความมั �นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ปรบั
กระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลื�อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํ�าและเป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม ยกระดบัขดีความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภยั
พบิตัทิางธรรมชาต ิ ควบคุมและลดมลพษิ และพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สรา้งภูมคิุม้กนัดา้นการคา้จากเงื�อนไข
ดา้นสิ�งแวดลอ้มและวกิฤตภาวะโลกรอ้น และเพิ�มบทบาทประเทศไทยในเวทปีระชาคมโลกที�เกี�ยวขอ้งกบั
กรอบความตกลงและพนัธกรณดีา้นสิ�งแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย  
1. เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ โดยรกัษา

พื;นที�อนุรกัษ์ไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 19.0 เพิ�มพื;นที�ปุาไมใ้หไ้ดร้อ้ยละ 40.0 ของพื;นที�ประเทศ และเพิ�มพื;นที�
ปา่ชายเลนไมน้่อยกว่าปีละ 5,000 ไร ่ 

2. เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํ;าทั ;งระบบเพื�อลดปญัหาการขาดแคลนนํ;า และการบรรเทา
อุทกภยั รวมทั ;งเพิ�มพื;นที�ชลประทานเฉลี�ยปีละ 200,000 ไร ่เพื�อสนบัสนุนความมั �นคงดา้นอาหาร  

3. สรา้งคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ด ี ลดมลพษิและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการพฒันา 
โดยควบคุมคุณภาพนํ;าในแหล่งนํ;าหลกัและแมนํ่;าสายสาํคญัใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ั ;งแต่พอใชข้ึ;นไปไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80.0 ฟื;นฟูคุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �ง โดยเฉพาะบรเิวณอ่าวไทยตอนในไม่ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์สื�อมโทรมมาก 
คุณภาพอากาศในเขตเมอืงและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การจดัการขยะชุมชนถูกหลกั
สุขาภบิาลเพิ�มขึ;นมากกว่ารอ้ยละ 50.0 ของปรมิาณขยะมลูฝอยที�เกดิขึ;น และมกีารนําขยะกลบัมาใชใ้หม่ไม่
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น้อยกว่า รอ้ยละ 30.0  
4. เพิ�มขดีความสามารถในการปรบัตวัเพื�อรองรบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง สภาพภูมอิากาศ

และภยัพบิตัใิหม้คีวามพรอ้มทั ;งระดบัประเทศ พื;นที� และชุมชน  
5. เพิ�มประสทิธภิาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
6. เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และชุมชนสามารถอยู่

รว่มกบัปา่ไดอ้ย่างเกื;อกูลกนั 
ตวัชีEวดั 
1. สดัส่วนพื;นที�ปา่ไม ้และสดัส่วนพื;นที�อนุรกัษ์ต่อพื;นที�ประเทศ 
2. สดัส่วนจํานวนหมู่บ้านที�ขาดแคลนนํ;าต่อจํานวนหมู่บ้านทั ;งประเทศ สดัส่วนจํานวนหมู่บ้านที�

ประสบอุทกภยัต่อจาํนวนหมูบ่า้นทั ;งประเทศ พื;นที�ชลประทาน และปรมิาณกกัเกบ็นํ;าต่อจาํนวนประชากร 
3. คุณภาพนํ;าในแหล่งนํ;าหลกัและแม่นํ;าสายสําคญั คุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �ง คุณภาพอากาศในเขต

เมอืงและเขตอุตสาหกรรม อตัราการกําจดัขยะชุมชนถูกหลกัสุขาภบิาล และอตัราการนําขยะกลบัมาใชใ้หม ่ 
4. สดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวั เปรยีบเทียบกับลําดบัขั ;นการพฒันาที�แสดงโดย

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั  
5. เครื�องมอืและกลไกในการบรหิารจดัการรองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ฐานขอ้มลูและ

แผนที�แสดงพื;นที�เสี�ยงภยัจากผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทั ;งระดบัประเทศ ภูมภิาค 
และจงัหวดั กลไกการเฝ้าระวงัและระบบเตือนภยัล่วงหน้าในพื;นที�ที�ได้รบัผลกระทบและพื;นที�เสี�ยงภยั
ธรรมชาต ิ 

6. ปรมิาณและมลูค่าความเสยีหายจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 
7.จํานวนองค์กรที�สามารถพฒันาให้เป็นสภาสิ�งแวดล้อมชุมชนท้องถิ�น กฎหมายในการคุ้มครอง

รกัษาผลประโยชน์ของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและประชาคมอื�นๆ  
 

2.2.3 แผนบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555 – 2558  (รฐับาล นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร 
นายกรฐัมนตรี) 

นโยบายที� 1 นโยบายเร่งด่วนที�จะเริ�มดาํเนินการในปีแรก 

1.4 ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการนํ;าอยา่งบรูณาการและเรง่รดัขยายเขตพื;นที�ชลประทาน 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. เกดิกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ;าแบบ
บรูณาการทุกระดบัโดยการมสี่วนรว่มจากทุกภาค
ส่วน 

- จาํนวนแผนและกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากร
นํ;า 
- จาํนวนกฎหมายที�ผ่านการปรบัปรงุและแกไ้ข 
- จาํนวนกจิกรรมความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
- รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที�มสี่วนรว่มใน
กจิกรรมมคีวามพงึพอใจ 
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เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
- จาํนวนแหล่งนํ;าที�ดาํเนินการอนุรกัษ์ พฒันาและ
ฟื;นฟู 
- จาํนวนแหล่งนํ;าที�ดาํเนินการพฒันาเพิ�มนํ;าต้นทุน 
- จาํนวนหมูบ่า้นที�มรีะบบฐานขอ้มลูเตอืนภยันํ;า
หลาก ดนิถล่ม 
- จาํนวนแผน มาตรการ ในการบรรเทาภยัจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก 
- จาํนวนแหล่งนํ;าบาดาลที�ไดร้บัการอนุรกัษ์พฒันา  

2. เพิ�มพื;นที�ชลประทานไดป้ระมาณ 3.35 ลา้นไร่ - จาํนวนพื;นที�ชลประทาน 
 

กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 
นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 

1. ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการนํ;าอย่างบูรณาการ
และเรง่รดัขยายเขตพื;นที�ชลประทาน โดยเรง่ใหม้ี
การบรหิารจดัการนํ;าในระดบัประเทศอยา่งมี
ประสทิธภิาพใหส้ามารถป้องกนัปญัหาอุทกภยัและ
ภยัแลง้ได ้รวมทั ;งสนับสนุนภาคการเกษตรดว้ยการ
ก่อสรา้งระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ ฟื;นฟูการขดุลอกคคูลอง และแหล่งนํ;า
ธรรมชาตทิี�มอียูเ่ดมิ ขยายเขตการสบูนํ;าดว้ยไฟฟ้า 
จดัสรา้งคลองส่งนํ;าขนาดเลก็เขา้สู่ไร่นา และขยาย
เขตการจดัรปูที�ดนิ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการใชนํ้;า
และการผลติ ส่งเสรมิการใชนํ้;าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
และเหมาะสมกบัชนิดพชื และจดัหาแหล่งนํ;าในระดบั
ไรน่าและชุมชนอยา่งทั �วถงึ 
 

- เพิ�มขดีความสามารถใหก้บัหน่วยงานที�รบัผดิชอบ
ในการบรหิารจดัการสาธารณภยั 
- เพิ�มขดีความสามารถใหก้บัหน่วยงานที�รบัผดิชอบ
ในการบรหิารจดัการสาธารณภยั 
- ประชาชนและชุมชนมคีวามปลอดภยัในการ
ป้องกนันํ;าท่วมพื;นที�ชุมชนที�เหมาะสม 
- ป้องกนัการพงัทลายของพื;นที�ตลิ�งรมิแม่นํ;าภายใน 
ประเทศและพื;นที�ชายฝ ั �ง 
- กลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ;าแบบบูรณา
การและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใหม้ี
การใชท้รพัยากรนํ;า เป็นฐานในการพฒันาประเทศ
และคุณภาพชวีติที�ดขีองประชาชน และพฒันาและ
ฟื;นฟูแหล่งนํ;า เพื�อเพิ�มนํ;าต้นทุน เพิ�มประสทิธภิาพ
การกระจายนํ;า บรูณาการนํ;าผวิดนิ ใตด้นิและ
กําหนดมาตรฐานพฒันาระบบนํ;าสะอาด 
- เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํ;าเพื�อ
การเกษตร 
- วางระบบการปอูงกนัและบรรเทาภยัธรรมชาต ิ
- จดัทาํโครงการลงทุนภาครฐัแบบบูรณาการ 
- พฒันาปรบัปรุงและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื;นฐานให้
มคีวามปลอดภยัเพยีงพอต่อเนื�องและมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนเชื�อมโยงกบัการขนส่งระบบอื�น 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
- พฒันาระบบระบายนํ;าหลกั โดยก่อสรา้งอุโมงค์
ขนาดใหญ่ (อุโมงคย์กัษ์) จาํนวน 3 แห่ง ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 4 ปี 
- พฒันาพื;นที�แก้มลงิ โดยจดัหาแกม้ลงิเพิ�มเตมิและ
เสรมิประสทิธภิาพแก้มลงิในปจัจบุนัใหเ้พิ�มมากขึ;น 
- พฒันาคลองระบายนํ;าหลกัในพื;นที�ตอนบนของฝ ั �ง
ธนบุรเีพื�อนํานํ;าเขา้สู่โครงการแก้มลงิคลองสนามชยั 
– มหาชยั 
- เพิ�มประสทิธภิาพของระบบระบายนํ;าหลกัเพื�อ
แกไ้ขปญัหานํ;าท่วมเนื�องจากน้าฝน 

 
นโยบายที� 5 ที�ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

5.1 อนุรกัษ์และฟื;นฟูทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว ์

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. พื;นที�ปา่ไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
2. รกัษาฐานทรพัยากรปา่ไมแ้ละจดัการที�ดนิปา่ไม้
เพื�อใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมพรอ้มพฒันาระบบ
การใหบ้รกิารดา้นป่าไมท้ี�ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน 

- พื;นที�ปา่ที�มสีภาพปา่อุดมสมบรูณ์ไม่น้อยกว่า 
107.65 ลา้นไร่ 
 

3. ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ�นสามารถนําไปพฒันาต่อยอดได ้
 

- มฐีานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพและ
ทรพัยากรชวีภาพที�สนับสนุนการพฒันาทาง
เศรษฐกจิ 
 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. เร่งให้มีการปลูกป่าเพิ�มขึ;นควบคู่ไปกับการ
ป้องกนัการลกัลอบบุกรกุทาํลายปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ 

- อนุรกัษ์ ฟื;นฟู และบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื�อรกัษาสมดุลและเป็นฐานที�
ม ั �นคงของประเทศ 
- สรา้งความมั �นคงของนิเวศพื;นที�ที�ตอบสนองต่อการ
พฒันาที�ย ั �งยนืและสอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
2. เรง่สาํรวจและจดัทําแนวเขตการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ - จดัทาํการสํารวจและจดัทาํแนวเขตการใชป้ระโยชน์

ที�ดนิของรฐั 
3. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการปา่แบบกลุ่มปา่ชุมชน 
อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์าุ สนบัสนุน
การจดัการอยา่งมสี่วนรว่ม และใหค้นกบัป่าอยู่
รว่มกนัในลกัษณะที�ทําใหค้นมภีารกจิดแูลปา่ใหม้ี
ความยั �งยนื 

- พฒันาและส่งเสรมิการใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด
อยา่งยั �งยนืและเป็นธรรม 
- เสรมิสรา้งบทบาทการช่วยเหลอืสงัคมอยา่ง
ต่อเนื�อง 
 

4. สรา้งแรงจงูใจและส่งเสรมิรายไดจ้ากการอนุรกัษ์
ปา่ไม ้ฟื;นฟูป่าไมต้ามแนวทางพระราชดําร ิเพิ�ม
ความชุ่มชื;นของป่าโดยฝายตน้นํ;าลําธาร ป้องกนัไฟ
ปา่ 

- ทรพัยากรชวีภาพจากปา่สามารถนํามาแบ่งปนั
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและยั �งยนื 
 

 

5.2 อนุรกัษ์และฟื;นฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. เพิ�มความอุดมสมบรูณ์ของฐานทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพและ
บรหิารจดัการใหเ้กดิความสมดุลและยั �งยนื และ
ประชาชาชนมคีุณภาพที�ดขี ึ;น 

- พื;นที�ปา่ชายเลนมคีวามอุดมสมบูรณ์ไมน้่อยกว่า 
1.7 ลา้นไร่ 
- พื;นที�ทาํการประมงและแหล่งอาศยัสตัวนํ์;า ไดร้บั
การบรหิารจดัการไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ลา้นไร่ และ 
60 แห่ง 
- พื;นที�ทาํการประมงที�ไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ 
- จาํนวนแหล่งอาศยัสตัวนํ์;า 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. ฟื;นฟูทะเลไทย จดัสรา้งและขยายปะการงัเทยีม
และหญา้ทะเลโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

- อนุรกัษ์ ฟื;นฟู และบรหิารจดัการทรพัยากรเพื�อ
รกัษาสมดุลและเป็นฐานที�ม ั �นคงของการพฒันา
ประเทศ 
- รว่มกบัชุมชนสรา้งและขยายประการงัเทยีมปลกู
หญา้ทะเล พรอ้มดาํเนินกจิกรรมอนุรกัษ์ชายฝ ั �ง
ต่างๆ 

2. เพิ�มพื;นที�ป่าชายเลนและแกไ้ขกฎระเบยีบให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนได ้

- ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ั �งทะเล
บางขุนเทยีน 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
3. ปรบัปรงุการบรหิารจดัการพื;นที�คุม้ครองทางทะเล 
อุทยานแห่งชาตทิางทะเลบนฐานนิเวศอยา่งมสี่วน
รว่ม เรง่ประกาศเขตคุม้ครองทางทะเลและชายฝ ั �งใน
พื;นที�ระบบนิเวศสาํคญัรกัษาความหลากหลายทาง
ชวีภาพในทะเล 

- อนุรกัษ์ ฟื;นฟู ป้องกนั และบรหิารจดัการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �งอยา่งมสี่วนรว่ม 
 

4. ปรบัปรงุและขยายเขตการทาํประมงชายฝ ั �งจาํกดั
และยกเลกิเครื�องมอืประมงที�ทาํลายลา้ง เพิ�ม
ประสทิธภิาพกระบวนการดูแลเกี�ยวกบัความมั �นคง
ทางทะเล ปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ั �ง
ตามหลกัวชิาการ 
 

- เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากร
ประมง เพื�อรองรบัการผลติที�ย ั �งยนืและเพิ�มขดี
ความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 
- พฒันาและฟื;นฟูแหล่งทรพัยากรประมงที�เสื�อม
โทรม เพื�อเสรมิสรา้งความสามารถในการปรบัตวั
ของทรพัยากรประมง โดยมุ่งเน้นพื;นที�ที�เสี�ยงต่อการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และพื;นที�ที�ไดร้บั
ผลกระทบรนุแรงจากภยัธรรมชาต ิรวมทั ;งส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการทําปะการงัเทยีม เพื�อเพิ�มแหล่งที�
อยูอ่าศยัใหก้บัสตัวนํ์;า 

 
5.3 ดแูลรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและเรง่รดัการควบคุมมลพษิ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. รกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและควบคุมมลพษิทั ;ง
ทางอากาศ ขยะ นํ;าเสยี กลิ�นและเสยีง ที�เกดิจาก
การผลติและบรโิภคใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

- คุณภาพสิ�งแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑท์ี�กําหนด 
 

2. ส่งเสรมิการปรบัเปลี�ยนรปูแบบการผลติการ
บรกิาร และพฤตกิรรมการบรโิภคที�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม 

- สดัส่วนสนิคา้ที�เป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้มต่อสนิคา้
ทั �วไปในตลาด 

3. เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสิ�งแวดลอ้ม 
ภายใตก้ารมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั �งยนืสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื;นที�และวถิชุีมชน 
 

- จาํนวนชุมชนที�มสี่วนรว่มในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และเครอืขา่ย
กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
- ชุมชนทอ้งถิ�นนําเครื�องมอืการประเมนิผลกระทบ
ดา้นสุขภาพไปใช ้200 พื;นที� 
- มแีผนผงันโยบาย โครงการ มาตรการภายใตผ้งั
เมอืงที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถนํามาใช้
ลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
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กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 
นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 

1. ปรบัปรงุกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม รวมทั ;งเพิ�ม
ประสทิธภิาพกระบวนการ การประเมนิสิ�งแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร ์การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ ปรบัปรงุกองทุน
สิ�งแวดลอ้ม 
 

- สรา้งความตระหนกัเตรยีมพรอ้มบรรเทาปญัหาและ
รองรบัการเปลี�ยนแปลงสภาพสิ�งแวดลอ้มโดยการใช้
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสงัคม 
- พฒันาระบบ กลไกการประเมนิผลกระทบดา้น
สุขภาพใหเ้ป็นเครื�องมอืสาํคญัในการพฒันานโยบาย
สาธารณะ และส่งเสรมิความเขม้แขง็ใหชุ้มชนโดยทาํ
การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพในระดบัชุมชน 

2. เรง่รดัการสรา้งระบบบําบดันํ;าเสยีที�เกดิขึ;นจาก
สงัคมเมอืงและการผลติในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การจดัการระบบกําจดัขยะ ของเสยี
อนัตราย มลพษิทางอากาศ หมอกควนัโดยวธิทีี�เป็น
มติรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
 

- ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมการบรโิภคสู่สงัคมคารบ์อน
ตํ�าที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
- เพิ�มปรมิาณการบาํบดันํ;าเสยีในพื;นที�
กรงุเทพมหานคร 
- ก่อสรา้งโรงกําจดัไขมนัและนํ;ามนับรโิภคใชแ้ลว้ 
- จดักจิกรรมส่งเสรมิการดาํเนินการตามแนวคดิการ
จดัการขยะมลูฝอยโดยชุมชน อาทเิช่น การอบรม
สมัมนาขา้ราชการการจดัเวทชีาวบา้น สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ จดัทําชุดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่
การจดัการมลูฝอยโดยชุมชน 
- จดัทาํรา่งกฎหมายเฉพาะสาํหรบัการขนส่งสนิคา้
อนัตรายสําหรบัทุกภาคการขนส่งของประเทศ 
เพื�อใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
- จดัซื;อตูส้ถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสยีง 
พรอ้มเครื�องตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสยีง 
จาํนวน 8 สถานี พรอ้มค่าตดิตั ;ง 
- จดัหาสถานที� โดยการเช่าหรอืซื;อที�ดนิบรเิวณรมิ
แมนํ่;าเจา้พระยา ระยะเวลา 20 - 30 ปี 

3. เพิ�มขดีความสามารถขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นในการจดัการขยะมลูฝอยและการจดัการนํ;า
เสยีชุมชน ส่งเสรมิการพฒันาเมอืงและกจิกรรมที�ลด
การผลติก๊าซเรอืนกระจก โดยใชห้ลกัการบุคคลที�
ก่อใหเ้กดิภาวะมลพษิตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่าย 
 

- เพิ�มศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและ
พฒันาความรูใ้นการจดัการมลพษิและของเสยี 
รวมทั ;งเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมแก่ผูก่้อ
มลพษิ 
- ถ่ายทอดและประยกุตใ์ช ้เทคโนโลยทีี�เหมาะสม
เพื�อการแกไ้ขและการป้องกนัปญัหาที�ส่งผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
- ก่อสรา้งสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื�องในโอกาสพระ
ราชพธิมีหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554 
- จดัทาํศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มใน
พื;นที�อาคารศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม
บางซื�อ กทม. 

 
5.4 สรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื�อมลํ;าในการใชป้ระโยชน์ที�ดนิและทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. พฒันาระบบการจดัการขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปู
แปลงที�ดนิในระบบภมูสิารสนเทศ (GIS) 
 

- รฐัมฐีานขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปูแปลงที�ดนิที�
ใหบ้รกิารในระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) 
- ความสาํเรจ็ในการจดัทําระบบฐานขอ้มลูที�ดนิของ
ประเทศไทย 

2. สามารถดําเนินการเพื�อใหเ้กดิการกระจายการถอื
ครองที�ดนิที�เป็นธรรมและยั �งยนื และมกีารใช้
ประโยชน์ที�ดนิของรฐัอยา่งเหมาะสม 

- จาํนวนรายของราษฎรที�ไดร้บัการพสิจูน์ที�ดนิ 
- จาํนวนชุมชนที�ไดร้บัการรบัรองสทิธกิารใชท้ี�ดนิ
ของรฐั 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. ปฏริปูการจดัการที�ดนิโดยใหม้กีารกระจายสทิธิ
ที�ดนิอย่างเป็นธรรมและยั �งยนืโดยใชม้าตรการทาง
ภาษแีละจดัตั ;งธนาคารที�ดนิใหแ้ก่คนจนและ
เกษตรกรรายยอ่ย พจิารณาใหป้ระชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ที�ดนิทิ;งรา้งทางราชการ ปกป้องที�
สาธารณประโยชน์ ที�ดนิทุ่งเลี;ยงสตัวห์า้มการปิดกั ;น
ชายหาดสาธารณะ 
 
 

- สรา้งความมั �นคงของนิเวศพื;นที�ที�ตอบสนองต่อการ
พฒันาที�ย ั �งยนืและสอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
- พฒันาระบบฐานขอ้มลูภูมศิาสตร ์เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจบุนั 
- เรง่รดัการรงัวดัและจดัทําแผนที�เพื�อแสดงแนวเขต
ที�ดนิของรฐั 
- พฒันากระบวนการจดัทาํแผนที�ใหส้อดคลอ้งทนั
การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ี
- พฒันาระบบการจดัการขอ้มลูที�ดนิและแผนที�รปู
แปลงที�ดนิ 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
- เรง่รดัการออกโฉนดที�ดนิใหแ้ก่ผูม้สีทิธใินการถอื
ครองที�ดนิตามกฎหมาย 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมแีผนที�(GIS) มาตรา
ส่วน 1:4,000 
- สนบัสนุนการจดัตั ;งธนาคารที�ดนิใหค้นจนผูไ้รท้ี�ดนิ
ทาํกนิและที�อยูอ่าศยั 
- จดัใหร้าษฎรเช่าที�ดนิราชพสัดุเพื�ออยูอ่าศยัและทาํ
กนิ รวมทั ;งพฒันากระบวนการคุม้ครองที�ดนิของรฐั 
(สาธารณะประโยชน์) 
- หน่วยราชการในจงัหวดัมขีอ้มลูแผนที�มาตรฐาน
แสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตที�ดนิของรฐั 

2. ผลกัดนักฎหมายและแนวทางในการรบัรองสทิธ ิ
ของชุมชนในการจดัการทรพัยากร ที�ดนิ นํ;า ปา่ไม ้
และทะเลปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม แกไ้ขปญัหาการ
ดาํเนินคดโีลกรอ้นกบัคนจน 
 

- กําหนดแนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มและเสรมิสรา้งสมรรถนะของ
กระบวนการยตุธิรรมเพื�อแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาท
ต่างๆ 
- เสรมิสรา้งสทิธขิองชุมชนในการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ
ของรฐัอยา่งเป็นธรรม และมกีารพฒันาอยา่งยั �งยนื 
- ปรบัปรงุการบรหิารจดัการที�ดนิและการกระจาย
การถอืครองที�ดนิใหเ้กดิความเป็นธรรมและคุม้ครอง
ความมั �นคงและฐานการดํารงชวีติของเกษตรกร
ยากจน 
- จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมแีผนผงั
นโยบาย โครงการ มาตรการเพื�อดาํเนินการและ
ปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมผีงัเมอืงเป็นกรอบการ
พฒันา 
- เอกชนมสี่วนรว่มกบัภาครฐัในการพฒันาเมอืงและ
ชนบท โดยรว่มกนัปนัส่วนที�ดนิ เพื�อจดัระเบยีบ
แปลงที�ดนิใหมแ่ละพฒันาโครงสรา้งพื;นฐาน ให้
สอดคลอ้งตามหลกัการผงัเมอืง 
- อาคารสงู/ขนาดใหญ่/ชุมนุมคน/โรงมหรสพ/
โรงงาน/โรงแรมและอาคารพาณชิยม์คีวามมั �นคง
แขง็แรงและปลอดภยัจากอคัคภียั 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
- ส่วนราชการไดร้บัการบรกิารดา้นช่างใหม้คีวาม
ปลอดภยั มอีตัลกัษณ์ไทย และประหยดัพลงังานให้
การสนับสนุนและบรกิารดา้นช่างที�เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพดา้นบรกิารขั ;นพื;นฐานแก่อปท. ชุมชน
และส่วนราชการ 

 

5.5 ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนกัและจติสาํนึกทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
 

- จาํนวนชุมชนที�มสี่วนรว่มในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และเครอืขา่ย
กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
- ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการส่งเสรมิ
สนบัสนุนและดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจประชาสมัพนัธแ์ละ
เผยแพรก่ารดําเนินกจิกรรม และการปรบัพฤตกิรรม
การผลติและการบรโิภคสนิคา้และการบรกิารที�เป็น
มติรต่อสิ�งแวดลอ้ม รวมทั ;งสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของเครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญัแก่ความรว่มมอื
ระหว่างหน่วยงานและองคก์รทั ;งภาครฐัและเอกชน
ตลอดจนสนบัสนุนการดําเนินการตามพนัธกรณี
ระหว่างประเทศที�จะนํามาสู่การเพิ�มประสทิธภิาพใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
 

- สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์ร ภาค ีและเครอืขา่ย
ภายนอก เพื�อระดมความรว่มมอืในการคุม้ครองและ
ฟื;นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
- สรา้งจติสาํนึกสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในการ
อนุรกัษ์ ฟื;นฟู และรว่มกนัจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
- พฒันารปูแบบและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
- พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นการสรา้งสมดุลและใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
บนพื;นฐานภูมปิญัญาทอ้งถิ�น 
- ส่งเสรมิการพฒันาธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูล 
รกัษา และยกระดบัคุณภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 
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5.6 ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการนํ;าอยา่งบรูณาการ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. บรหิารจดัการทรพัยากรนํ;าแบบบรูณาการโดย
การมสี่วนรว่ม 

- แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการนํ;าอย่างบูรณาการ 
- MOU ความรว่มมอืผนันํ;าระหว่างประเทศ 

2. แหล่งนํ;าไดร้บัการอนุรกัษ์ พฒันา ฟื;นฟูใหเ้ป็น
แหล่งนํ;าตน้ทุนเพื�อการอุปโภคบรโิภค การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
 

- จาํนวนแหล่งนํ;าสาธารณะที�เสื�อมโทรมไดร้บัการ
ฟื;นฟู และพื;นที�กกัเกบ็นํ;าในระบบแก้มลงิเพิ�มขึ;น 
- กฎ ระเบยีบ และกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากร
นํ;า 
- จาํนวนแหล่งนํ;าบาดาลที�ไดร้บัการอนุรกัษ์พฒันา 
และฟื;นฟู 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. จดัใหม้กีารบรหิารจดัการนํ;าในระดบัประเทศทั ;ง
นํ;าผวิดนิและนํ;าใตด้นิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดย
คาํนึงถงึศกัยภาพของลุ่มนํ;า 
 

- กลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ;าแบบ 
บรูณาการและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุก 
ภาคส่วนใหม้กีารใชท้รพัยากรนํ;าเป็นฐานใน 
การพฒันาประเทศและคุณภาพชวีติที�ดขีอง 
ประชาชน 

2. จดัหาและจดัสรรนํ;าใหเ้พยีงพอต่อการใช้
ประโยชน์ดว้ยการบูรณาการระบบนํ;าในประเทศทั ;ง 
25 ลุ่มนํ;า สนบัสนุนเกษตรกรทาํแหล่งนํ;าในไร่นา 
พรอ้มการผนันํ;าจากลุ่มนํ;าอื�นๆ และการจดัสรา้ง
ระบบโครงข่ายนํ;าอย่างมปีระสทิธภิาพทั �วถงึตาม
ศกัยภาพของพื;นที� เพื�อสนองความตอ้งการของภาค
เศรษฐกจิและการอุปโภคบรโิภค 

- พฒันาและฟื;นฟู แหล่งนํ;าเพื�อเพิ�มนํ;าตน้ทุนเพิ�ม
ประสทิธภิาพการกระจายนํ;า บรูณาการนํ;าผวิดนิ ใต้
ดนิ และกําหนดมาตรฐานพฒันาระบบนํ;าสะอาด 
 

 
5.7 สรา้งภูมคิุม้กนัและเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศและพบิตัภิยัธรรมชาต ิ

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. เพิ�มประสทิธภิาพศกัยภาพในการปรบัตวัเพื�อ
รบัมอืและลดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ภมูอิากาศ พื;นที�ปา่ไมไ้ดร้บัการจดัการเพื�อรองรบั
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

- ฐานขอ้มลูและแผนที�แสดงพื;นที�เสี�ยงภยัจาก
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงภมูอิากาศทั ;ง
ระดบัประเทศ ภาค และจงัหวดั 
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เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
2. มภีูมคิุม้กนัและความพรอ้มรองรบัผลกระทบจาก
สาธารณภยั 
 

- กลไกการเฝ้าระวงัและระบบเตอืนภยัล่วงหน้า 
(Early Warning System) ในพื;นที�เสี�ยงภยัธรรมชาต ิ
- ฐานขอ้มลูและแผนรองรบัการเกดิสาธารณภยั 
- หน่วยงานที�รบัผดิชอบมขีดีความสามารถในการ
ป้องกนั บรรเทา และบรหิารจดัการสาธารณภยั 

3. ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนรบัรูข้อ้มลู
อุตุนิยมวทิยา และตระหนกัถงึผลกระทบจากภยั
ธรรมชาตแิละมคีวามพรอ้มรบัมอืกบัภยัธรรมชาตใิน
ภาวะวกิฤตอิยา่งทนัเหตุการณ์ 

- รอ้ยละของประชาชนที�ไดร้บัการแจง้เตอืนภยัพบิตัิ
อยา่งทนัเหตุการณ์ 
- ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. พฒันาองคค์วามรูแ้ละระบบฐานขอ้มลูเกี�ยวกบั
ผลกระทบที�เกดิขึ;นจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ เพิ�มขดีความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณ์ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและภยัธรรมชาตใินระดบัประเทศและ
ระดบัพื;นที� 
 

- พฒันาเครื�องมอืในการบรหิารจดัการเพื�อรองรบั
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
- จดัทาํฐานขอ้มลูดา้นภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิ
- พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางดา้นทรพัยากรกู้ภยั 
ของกระทรวงคมนาคมและพฒันาระบบการบรหิาร
เหตุวกิฤต ิ
- พฒันาระบบการพยากรณ์ความเสี�ยงและเตอืนภยั
พบิตัลิ่วงหน้าในระดบัพื;นที�ที�เชื�อมโยงกนัหลายมติิ
ใหส้ามารถรองรบักบัสภาพอากาศและโอกาสเกดิภยั
พบิตัทิางธรรมชาตทิี�รนุแรง 
- พฒันาขดีความสามารถในการพยากรณ์อากาศ 
และการเตอืนภยั การบรูณาการฐานขอ้มลูดา้น
อุตุนิยมวทิยาและการเตอืนภยั 

2. จดัทํายุทธศาสตรร์องรบัพบิตัภิยัระยะยาวส่งเสรมิ
และเรง่รดัการเตอืนภยัและการเตรยีมความพรอ้มใน
การรบัมอืความแปรปรวนในปจัจบุนั เพื�อใหเ้ป็นฐาน
กบัการรบัมอืความเปลี�ยนแปลงในระยะยาว ป้องกนั
ภยัพบิตัโิดยเฉพาะ นํ;าท่วมสนึาม ิแผ่นดนิไหว และ
ดนิถล่ม สรา้งกลไกส่งเสรมิการเขา้ถงึขอ้มลูระดบั
ชุมชน ทอ้งถิ�น เพิ�มขดีความสามารถในระดบัชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็พรอ้มรบัมอืกบัการเปลี�ยนแปลง
ภมูอิากาศและภยัพบิตัต่ิางๆ ดาํเนินการศกึษาอย่าง

- พฒันามาตรการและระบบบรหิารจดัการพบิตัภิยั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- ปรบัปรงุกลไกการเฝาูระวงัและเตอืนภยัใหม้ี
ประสทิธภิาพไดม้าตรฐาน 
- จดัทาํแผนรองรบัการเกดิสาธารณภยั 
- เสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์รในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- สรา้งเครอืขา่ยในการตดิตาม และเฝ้าระวงัภยัพบิตัิ
โดยความรว่มมอืจากภาคประชาชนและเครอืขา่ย
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
รอบคอบในเรื�องของความจาํเป็นของโครงการ
พฒันาเขื�อนและเกาะ เพื�อป้องกนักรงุเทพฯ และภาค
กลางใหป้ลอดภยัจากการเพิ�มขึ;นของระดบันํ;าทะเล 
และจากการละลายของนํ;าแขง็ขั ;วโลกตามสภาวะโลก
รอ้นที�กําลงัเกดิขึ;น 
 

องคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 
- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครอืขา่ยในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- แสวงหาและพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานและ/
หรอืสถาบนัการศกึษา 
- สรา้งเครอืขา่ยและเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้น
อุตุนิยมวทิยาและภยัธรรมชาตแิก่ประชาชน 
- ป้องกนั และเตอืนภยัพบิตัทิางทะเลและชายฝ ั �ง 
- ก่อสรา้งเขื�อนป้องกนัการกดัเซาะตลิ�งและคนั 
ป้องกนันํ;าท่วมตามโครงการแกม้ลงิคลองมหาชยั-
คลองสนามชยั 

 
5.8 พฒันาองคค์วามรูใ้นการบรหิารจ ัดการดา้นทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตวัชีEวดั 
1. ถ่ายทอดผลงานวจิยัและองคค์วามรูด้า้นสตัวป์า่
และธรรมชาตแิบบบรูณาการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

- ประชาชนและชุมชนไดร้บัองคค์วามรูจ้าก
ผลการวจิยัดา้นการดาํเนินงานที�ไมส่่งผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

 
กลยทุธ์/วิธีดาํเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
1. ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูท้ี�ชุมชน
ทอ้งถิ�น ส่งเสรมิการทําวจิยัรว่มกบัต่างประเทศ 
รวมทั ;งส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีที�ช่วยใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรและพลงังานอยา่งประหยดัและช่วยลด
มลพษิ 
 

- ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มและพฒันาองค์
ความรูศ้กัยภาพคนในทุกภาคส่วนพรอ้มปรบัปรุง 
พฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั ;งระบบความ
รว่มมอืกบัต่างประเทศใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
- สรา้งงานวจิยัและใชป้ระโยชน์จากการวจิยัผ่าน
กระบวนการจดัการความรู ้

2. จดัหาบุคลากรทางวทิยาศาสตรด์า้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มในจงัหวดัและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พฒันาเครอืขา่ยนกัวจิยั
เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างนกัวจิยัและภาคอีื�นๆ 
 

- พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ขีดีความสามารถใน
การดําเนินภารกจิรว่มกบัภาคแีละเครอืขา่ย 
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นโยบาย กลยทุธ์/วิธีการ 
3. สนบัสนุนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพื�อให้
เกดิความมั �นคงทางอาหาร การฟื;นฟูดนิและการ
ป้องกนัการชะลา้งทําลายดนิ ดาํเนินการศกึษา
สาํรวจและกําหนดยทุธศาสตรก์ารใชท้รพัยากรธรณี
อยา่งยั �งยนื รวมถงึการศกึษาและอนุรกัษ์ซากดกึดํา
บรรพ ์
 

- กํากบัดแูล ตดิตามและตรวจสอบการบงัคบัใช้
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งใหม้ผีลบงัคบัทั �วถงึเท่าเทยีม
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
- ปรบัปรงุโครงสรา้งกลไกการจดัการ และระเบยีบ
ปฏบิตัใิหม้คีุณภาพและความคล่องตวัในการดาํเนิน
ภารกจิ 
- ปรบัเปลี�ยนแนวคดิและวธิกีารใชง้บประมาณใหม้ี
ประสทิธภิาพและเชื�อมโยงกบังานเพื�อรว่มทุนกบั
ภาคเีครอืข่ายทุกระดบั 
- สนบัสนุนระบบการประเมนิและการกํากบัดแูล
องคก์รโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
- เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็และ
บรรยากาศในการทํางานที�เอื;ออํานวยต่อการรว่มมอื
กบัขบัเคลื�อนภารกจิ 
- พฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนิน
ภารกจิใหค้รอบคลุมทั �วทั ;งองคก์ร 
- จดัทาํระบบ/ยกระดบัขดีความสามารถใน 
การบรหิารจดัการทรพัยากรดนิ นํ;า ปา่ และ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งยั �งยนืที�กําหนดไวใ้นยทุธศาสตร์
และแนวทางแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 ใหเ้กดิผล
สมัฤทฺธใินทางปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 

 

2.2.4 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ ( พ.ศ.2540-
2559) 
นโยบายและแผนส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2540-2559  ออก

ตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2535  ได้รบัความ
เหน็ชอบตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน 2539  เพื�อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการบรหิาร
จดัการสิ�งแวดลอ้มในภาพรวมของประเทศในระยะ 20 ปี  

นโยบายและแผนฯ ดงักล่าวประกอบดว้ยนโยบายยอ่ยและเป้าหมายที�เกี�ยวขอ้งดงันี;  

1) นโยบายทรพัยากรธรรมชาติ   
ที �ดนิและการใชท้ี �ดนิ 
- ให้มีการใช้ที�ดินเพื�อกิจกรรมต่างๆ ในสัดสวนที�เหมาะสมอย่างเป็นระบบ

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื;นที�และสภาพแวดลอ้ม 
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- เร่งรดั ฟื;นฟูที�ดนิที�ขาดความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปญัหาการชะล้างพงัทลาย
ของดนิ ซึ�งขณะนี;มอียูร่อ้ยละ 59.5 และ 41.7 ของพื;นที�ประเทศ 

- อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พื;นที�ที�มลีกัษณะเด่นทางนิเวศวทิยา และธรณีวทิยาบน
พื;นฐานความสมดุลของธรรมชาต ิ

 ทรพัยากรปา่ไม ้
- มพีื;นที�ป่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 50 ของพื;นที�ประเทศโดยเป็นพื;นที�ป่าอนุรกัษ์ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 30 และพื;นที�ปา่เศรษฐกจิรอ้ยละ 20 
- ให้มกีารใช้พื;นที�ป่าไมต้ามวถิีทางในเชงิอนุรกัษ์ดุลยภาพของระบบนิเวศเพื�อ

คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
- อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั �งยนื 
ทรพัยากรนํ�า 
- ใหม้กีารพฒันา อนุรกัษ์ และฟื;นฟูทรพัยากรนํ;า ทั ;งแหล่งนํ;าผวิดนิและแหล่งนํ;า

ใต้ดินให้เป็นระบบในทุกลุ่มนํ;า เพื�อให้มปีริมาณที�เพียงพอและมคีุณภาพที�
เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ที�ย ั �งยนื 

  ทรพัยากรแร่ 
- ใหม้กีารอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรแร่และทรพัยากรธรณีระยะยาวเพื�อสงวน 

รกัษาทรัพยากรแร่และทรพัยากรธรณีที�จะมีความสําคัญต่อการพัฒนาใน
อนาคตและความมั �นคงของประเทศ รวมทั ;งประสานการใช้ประโยชน์ รกัษา
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม และลดความขดัแยง้กบัการจดัการทรพัยากรอื�นๆ 

  ทรพัยากรพลงังาน 
- ให้มีการผลิตและพัฒนาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการอย่าง

ประหยดั โดยคาํนึงถงึการอนุรกัษ์และรกัษาไวซ้ึ�งความสมดุลของธรรมชาต ิ
- ใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั 

  ทรพัยากรชายฝ ั �งทะเล 
- สงวนใหม้พีื;นที�ปา่ชายเลนไมต่ํ�ากว่า 1 ลา้นไร ่
- อนุรกัษ์และฟื;นฟูทรพัยากรชายฝ ั �งทะเลทุกประเภทเพื�อรกัษาดุลยภาพของ

ระบบนิเวศชายฝ ั �ง ตลอดจนแหล่งท่องเที�ยวทางทะเล 

2) นโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษ 
  มลพษิทางนํ�า 

- คุณภาพนํ;าแหล่งนํ;าผวิดนิที�มสีภาพเสื�อมโทรมจะตอ้งมคีุณภาพดขีึ;น 
- แม่นํ;าเจา้พระยาตอนล่างมอีอกซเิจนละลายไม่ตํ�ากว่า 4 มลิลกิรมั/ลติร  และ

คลองเชื�อมต่อจะตอ้งมอีอกซเิจนละลายเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า 2 มลิลกิรมั/ลติรภายใน
ปี 2549  และจะรกัษาคุณภาพนํ;าไมใ่หเ้สื�อมโทรมไปกว่านี; 
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- แม่นํ;าท่าจนีตอนล่างมอีอกซเิจนละลายไม่น้อยกว่า 4 มลิลกิรมั/ลติร และคลอง
เชื�อมต่อจะตอ้งมอีอกซเิจนละลายเฉลี�ยไมต่ํ�ากว่า 2 มลิลกิรมั/ลติร 

- แม่นํ;าสายสําคญัที�ผ่านเมอืงศูนย์กลางความเจรญิต่างๆ จะต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ;าในแหล่งนํ;าผวิดนิตามที�กําหนดไว ้

- คุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �งทั �วประเทศจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ;า
ทะเลชายฝ ั �ง โดยใหค้วามสําคญัแก่ชายฝ ั �งบรเิวณแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญั และ
อ่าวไทยตอนบนเป็นอนัดบัแรก 

  มลพษิอากาศ 
- คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพษิและเขตเมอืงโดยเฉพาะฝุ่นละอองจะอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุ่นละอองในบรเิวณทั �วไปมี
ค่าเฉลี�ย 1 ปีไม่เกนิ 0.1 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร  และฝุ่นละอองในบรเิวณรมิ
ถนนจะมคีวามเขม้ขน้เฉลี�ย 24 ชั �วโมงสูงสุดไม่เกนิ 0.3 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร 

- สารมลพิษอื� นๆ  ในอากาศอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะ ก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดต์ั ;งแต่ปี พ.ศ. 2540 

- ระดับปริมาณสารมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนทั �วไป 
โดยเฉพาะก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน 

  มลพษิทางเสยีงและความสั �นสะเทอืน 
- ควบคุมระดับเสียงโดยทั �วไปในทุกพื;นที�ของประเทศไทยให้มีค่าเฉลี�ย 24 

ชั �วโมงไมเ่กนิ 70 เดซเิบลเอ 
- ควบคุมระดบัเสยีงและความสั �นสะเทอืนจากแหล่งกําเนิดใหไ้ดม้าตรฐาน ไดแ้ก่ 

ระดับเสียงของยานพาหนะ ระดับเสียงและความสั �นสะเทือนของสถาน
ประกอบการและชุมชน 

  มลพษิจากมลูฝอยและสิ �งปฏกิูล 
- ลดหรอืควบคุมการผลติมลูฝอยของประชากรในอตัราไม่เกนิ 1.0 กโิลกรมัต่อ

คนต่อวนั 
- ใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากมลูฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั �วประเทศ

ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 15 ของปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ;น 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้งจากการใหบ้รกิารเกบ็ขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และ

สาํหรบัพื;นที�นอกเขตเทศบาลจะมปีรมิาณมลูฝอยตกคา้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
ปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ;น 
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- ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลที�ถูก
สุขลกัษณะ และมรีะบบกําจดัมลูฝอยและสิ�งปฏกิูลที�ถูกสุขลกัษณะครบถ้วนทุก
เทศบาลและสุขาภบิาล 

  มลพษิจากสารอนัตราย 
- ลดและควบคุมมลพษิจากสารอนัตรายจากแหล่งกําเนิดทุกประเภทไม่ใหส้่งผล

กระทบต่อสุขภาพอนามยัและความเป็นอยูข่องประชาชน 
- มแีผนปฏบิตัิการฉุกเฉินจากอุบตัิภยัร้ายแรงของสารอันตรายโดยเฉพาะใน

พื;นที�ที�มคีวามเสี�ยงสงูระดบัประเทศ และระดบัจงัหวดั 
- จดัตั ;งศูนยพ์ษิวทิยา และศูนยข์อ้มลูดา้นสารอนัตรายระดบัประเทศ 

 มลพษิจากของเสยีอนัตราย 
- ลดและควบคุมมลพษิจากของเสยีอนัตรายทั ;งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

ไมใ่หส้่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน 
- สามารถเก็บรวบรวมและกําจดัของเสยีอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมให้ได้ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 95 และจากชุมชนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของปรมิาณของเสยี
อนัตรายที�เกดิขึ;น 

- ให้สถานพยาบาลของรฐัและเอกชนทุกแห่งมรีะบบการจดัการมูลฝอยตดิเชื;อ
อย่างถูกวธิ ีตั ;งแต่การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบําบดัและการ
กําจดั 

3) นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม  
แหล่งธรรมชาต ิ
- อนุรกัษ์ คุม้ครอง และฟื;นฟูแหล่งธรรมชาตเิพื�อเป็นมรดกทางธรรมชาตขิองประเทศ 
แหล่งศลิปกรรม 
- อนุรกัษ์ คุ้มครอง และฟื;นฟูแหล่งศิลปกรรมเพื�อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศ 

4) นโยบายสิ�งแวดล้อมชุมชน  
- ชุมชนทุกระดับมีการจัดการสิ�งแวดล้อมชุมชนและพื;นที�สีเขียวเพื�อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของประชาชนที�เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ
ธรรมชาต ิระบบเศรษฐกจิสงัคม มรดกทางวฒันธรรม และเทคโนโลย ี

5) นโยบายการศึกษาและประชาสมัพนัธเ์พื �อสิ �งแวดล้อม 
- ชุมชนทุกระดบัและประชาชนมจีติสาํนึกและจติวญิญาณ รวมทั ;งมคีวามพรอ้มใน

การมสีวนรว่มในการจดัการสิ�งแวดลอ้มในระดบัที�เหมาะสม 
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6) นโยบายเทคโนโลยีเพื �อสิ �งแวดล้อม 
- มเีทคโนโลยทีี�เหมาะสมเพื�อป้องกนัและขจดัปญัหาภาวะมลพษิและอนุรกัษ์ ฟื;นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

2.2.5 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมได้จดัทําแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงฯ 
ตามแนวทางของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2551 - 2554) โดยแปลงประเด็นยุทธศาสตร์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเฉพาะส่วนที�อยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงมาเป็นแผนปฏบิตักิาร  
ใชแ้ทนแผนยทุธศาสตรข์องกระทรวงฯ (2551-2554) ซึ�งยกร่างขึ;นก่อนนั ;น 

แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มกําหนดประเดน็
ยทุธศาสตร ์ตวัชี;วดั และเป้าหมายในช่วงปี 2551-2554 ดงันี; 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัชีEวดั/เป้าหมาย (2551-2554) 

1 การบรหิารจดัการ
เพื�อใหม้กีารใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพอย่างยั �งยนื
และเกดิมลูค่าทาง
เศรษฐกจิ 

ความหลากหลายทาง
ชวีภาพไดร้บัการปกป้อง
ดแูลและใชป้ระโยชน์ให้
เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิ
อยา่งยั �งยนืและเป็นธรรม 

1. จาํนวนชุมชน/ประชาชนที�ไดร้บัการถ่ายทอดองค์
ความรูด้า้นความหลากหลายทางชวีภาพในแต่ละปี 
1,300 ชุมชน 

2. จาํนวนฐานขอ้มลู กลไก ที�สนบัสนุน การอนุรกัษ์ 
การใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยั �งยนื 

3. จาํนวนหมูบ่า้นที�ไดร้บัการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
พอเพยีง 900 หมูบ่า้น 

2 การพฒันาการ
บรหิารจดัการการ
ป้องกนัและบรรเทา
ภยัพบิตัจิาก
ธรรมชาตแิละ
มนุษย ์  

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูและมาตรการ
ป้องกนัและไดร้บัการ
บรรเทาภยัพบิตัทิี�เกดิจาก
ธรรมชาตแิละมนุษย ์

1. ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ชื�อมโยงในลกัษณะ
ของเครอืขา่ย Extranet ระหว่างศูนยบ์ญัชาการ
กระทรวงกบัศูนยข์องหน่วยงานระดบักรม 

2. จาํนวนพื;นที�เป้าหมายไดร้บัการกําหนดและจดัทํา
มาตรการแนวทางผลกระทบดา้นธรณพีบิตัภิยัและ
ธรณวีทิยาสิ�งแวดลอ้ม 25 พื;นที� 

3. จาํนวนหมูบ่า้นที�มรีะบบฐานขอ้มลูเตอืนภยัทางนํ;า
ที�ใหบ้รกิารแก่ประชาชน 2,000 หมูบ่า้น 

4. ขอ้มลสารสนเทศเพื�อตดิตามการเปลี�ยนแปลง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัชีEวดั/เป้าหมาย (2551-2554) 

3 การอนุรกัษ์ พฒันา
ระบบศกัยภาพ 
และการจดัการการ
ใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
นํ;า ที�ดนิ และปา่ไม้
อยา่งสมดุล บูรณา
การ สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันา
ที�ย ั �งยนื 

 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มไดร้บัการ
บรหิารจดัการอยา่งมี
ประสทิธภิาพ รวมทั ;งการ
อนุวตัรตามขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

1. พฒันาแหล่งนํ;าบาดาล 4,000 แห่ง 
2. จาํนวนแผนและกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากร

นํ;า 7 เรื�อง 
3. จาํนวนกฎหมายที�ผ่านการปรบัปรงุและแกไ้ข

จาํนวน 4 ฉบบั และมกีจิกรรมความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ ปีละไมน้่อยกว่า 3 เรื�อง 
 

4. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที�มสี่วนในกจิกรรมมี
ความพงึพอใจไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

5. มแีนวเขตที�ชดัเจนและราษฎรไดร้บัการตรวจสอบ
เพื�อรองรบัสทิธ ิ475,000 ราย 

6. พื;นที�ป่าตน้นํ;าลาํธารและพื;นที�ปา่เสื�อมโทรมไดร้บั
การอนุรกัษ์ 

7. จาํนวนแผนมาตรการแนวทางเพื�อการบรหิาร
จดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ(ธรณวีทิยาและ
ทรพัยากรธรณี) 57 แห่ง 

8. จาํนวนประเดน็ท่าทเีจรจาต่อรองเพื�อรกัษา
ผลประโยชน์ชาต ิ600 เรื�อง 

9. มเีครื�องมอืและกลไกการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละป้องกนัผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งมสี่วนรว่ม 71 เรื�อง 

10. พื;นที�ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �งและระบบนิเวศ
ที�สาํคญัไดร้บัการบรหิารจดัการใหม้คีวามอุดม
สมบรูณ์ 1,656,000 ไร่ 

11. รอ้ยละของเครอืข่าย ชมรม กลุ่ม รวมทั ;งองคก์ร
พฒันาเอกชนดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มที�จดทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้มเพิ�มขึ;น รอ้ยละ 20 

12. จาํนวนแอ่งนํ;าบาดาลที�ไดร้บัการศกึษา สาํรวจและ
ประเมนิศกัยภาพขั ;นรายละเอยีด 4 แอ่ง 

4 การควบคุมมลพษิ
และเตรยีมการ
รบัมอืกบัการ

มกีารป้องกนัและควบคุม
มลพษิใหอ้ยูใ่นระดบั
มาตรฐาน ควบคู่ไปกบัการ

1. แกไ้ขคุณภาพนํ;า 6 ลุ่มนํ;า (เจา้พระยา, ท่าจนี,      
บางปะกง, ทะเลสาบสงขลา, ปิง และลาํตะคอง) 7 
พื;นที� 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัชีEวดั/เป้าหมาย (2551-2554) 

เปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และ
คุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มโดย
การสรา้งความ
ตระหนกัใหก้บั
ประชาชนและการ
มสี่วนรว่มทุกระดบั 

 

ปรบัปรงุคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม และมกีาร
เตรยีมการรบัมอืกบัการ
เปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโดยการมสี่วน
รว่ม 

2. การจดัการก๊าซเรอืนกระจก CDM และคารบ์อน
เครดติ 5 โครงการ/ปี 

3. จาํนวนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกที�ไดร้บัการ
รบัรองมลูค่าคารบ์อนเครดติ มลูค่าการลงทุนการ
จา้งงานและมลูค่าคารบ์อนเครดติ มลูค่าทาง
เศรษฐกจิไมต่ํ�ากว่าปีละ 500 ลา้นบาท 

4. รอ้ยละของหน่วยงานระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามกีาร
จดัซื;อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารที�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม รอ้ยละ 60 

5. จาํนวน อปท. ที�จดัการมลพษิในพื;นที� 20 แห่ง 
6. จาํนวนบุคลากรภาครฐัที�ไดร้บัการพฒันาขดี

สมรรถนะใหม้อีงคค์วามรูเ้พิ�มขึ;น 4,000 คน 
7. ปรมิาณปา่ปลกูใหมแ่ละป่าทดแทนเพิ�มขึ;น 
8. รอ้ยละของดชันีคุณภาพอากาศในพื;นที�เป้าหมาย 

(ฝุน่ละออง) อยูใ่นเกณฑท์ี�ไมเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั รอ้ยละ 89 

 

2.2.6 ดชันีและตวัชีEวดัด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

 สํานักวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้จดัทําฐานข้อมูลและดชันีชี;วดัด้านทรพัยากรธรรมชาติและด้าน
สิ�งแวดลอ้ม ดงันี; 

 
ดชันีชีEวดัด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ การคาํนวณดชันี 
ทรพัยากรปา่ไม ้ สดัส่วนพื;นที�ป่าอนุรกัษ์ตามประกาศต่อพื;นที�ประเทศ 
ความสมบรูณ์ของทรพัยากรปา่ไม ้ สดัส่วนพื;นที�ป่าอนุรกัษ์ที�สมบรูณ์ต่อพื;นที�ปา่อนุรกัษ์ตามประกาศ 
การชะลา้งหน้าดนิ สดัส่วนพื;นที�ที�สามารถลดปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิไดใ้นแต่

ละปีต่อพื;นที�ที�มปีญัหาทั ;งหมด 
ดนิที�มปีญัหา สดัส่วนพื;นที�ดนิที�มปีญัหาที�สามารถฟื;นฟูปรบัปรงุไดต่้อพื;นที�ที�มี

ปญัหาทั ;งหมด 
ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ  ผลผลติพชืหลกัภาคเกษตร 
ความสามารถในการเกบ็กกันํ;า สดัส่วนของปรมิาณนํ;าเกบ็กกัต่อปรมิาณนํ;าท่าทั ;งประเทศ หรอืใน

ลุ่มนํ;าหลกั 
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ดชันีชีEวดัด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ การคาํนวณดชันี 
ศกัยภาพทรพัยากรนํ;า ปรมิาณนํ;าท่ารายปีเฉลี�ยต่อคนทั ;งประเทศ 
ศกัยภาพนํ;าบาดาล  รอ้ยละของปรมิาณการใชนํ้;าบาดาลต่อปรมิาณนํ;าบาดาลใชง้านได ้
ทรพัยากรปา่ชายเลน ขนาดพื;นที�ปา่ชายเลนอนุรกัษ์ 
ความอุดมสมบรูณ์ของป่าชายเลน สดัส่วนพื;นที�ป่าชายเลนที�สมบรูณ์ต่อพื;นที�ป่าชายเลนอนุรกัษ์ตาม

ประกาศ 
ความสมบรูณ์ของสตัวนํ์;าชายฝ ั �งทะเล ปรมิาณสตัวนํ์;าเศรษฐกจิที�จบัไดน้อกบรเิวณ 3 กม. จากชายฝ ั �ง

ทะเล ต่อ 1 หน่วยการจบั 
การลงทุนดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ของรฐั 

สดัส่วนงบประมาณดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้มต่องบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

การปรบัปรงุมาตรการกฎหมายดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

จาํนวนการปรบัปรงุกฎหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

คุณภาพนํ;าผวิดนิ สดัส่วนของแหล่งนํ;าที�มนํี;าเสยีต่อจาํนวนแหล่งนํ;าของประเทศ 
เกณฑค์ุณภาพนํ;าผวิดนิ สดัส่วนของแหล่งนํ;าที�มเีกณฑค์ุณภาพนํ;าตํ�ามากต่อจาํนวนแหล่งนํ;า

ของประเทศ 
คุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �ง สดัส่วนของจาํนวนสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �งบรเิวณ

ปากแมนํ่;าและคลองที�มปีรมิาณออกซเิจนละลายน้อยกว่า 4 
มลิลกิรมัต่อลติรต่อจาํนวนสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ;าทะเลชายฝ ั �ง
บรเิวณปากแม่นํ;าและคลองทั ;งหมด 

ประสทิธภิาพของระบบบําบดันํ;าเสยี
ชุมชน 

สดัส่วนปรมิาณนํ;าเสยีที�บําบดัไดต่้อความสามารถในการบาํบดัของ
ระบบบาํบดันํ;าเสยีในเขตเทศบาลและในกรงุเทพมหานคร 

ความเตม็ใจของประชาชนที�จะมสี่วน
รว่มในการบําบดันํ;าเสยีชุมชน 

สดัส่วนของจาํนวนเทศบาลที�สามารถบรหิารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
บาํบดันํ;าเสยีต่อเทศบาลที�มรีะบบบาํบดันํ;าเสยีทั ;งหมด 

ประสทิธภิาพในการกําจดัขยะมลูฝอย
ชุมชน 

สดัส่วนของปรมิาณการกําจดัขยะมลูฝอยต่อปรมิาณขยะมลูฝอยที�
เกดิขึ;นทั ;งหมด 

การใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอยชุมชน สดัส่วนปรมิาณการนําขยะมลูฝอยขมุชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ต่อ
ปรมิาณขยะมลูฝอยชุมชนที�เกดิขึ;นทั ;งหมดในเขตเทศบาลและใน
กรงุเทพมหานคร 

การใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอย
อุตสาหกรรม 

สดัส่วนของปรมิาณการนําขยะมลูฝอยอุตสาหกรรมกลบัมาใช้
ประโยชน์ต่อปรมิาณขยะมลูฝอยอุตสาหกรรมที�เกดิขึ;นทั ;งหมดใน
ภาพรวมทั ;งประเทศ 

การกําจดัของเสยีอนัตรายชุมชน สดัส่วนความสามารถในการกําจดัของเสยีอนัตรายจากชุมชนต่อ
ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชุมชนที�เกดิขึ;นทั ;งหมด 
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ดชันีชีEวดัด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ การคาํนวณดชันี 
การกําจดัขยะตดิเชื;อจากโรงพยาบาล สดัส่วนความสามารถในการกําจดัขยะตดิเชื;อจากโรงพยาบาลต่อ

ปรมิาณขยะตดิเชื;อจากโรงพยาบาลที�เกดิขึ;นทั ;งหมดในภาพรวมทั ;ง
ประเทศ 

การกําจดัของเสยีอนัตรายจาก
อุตสาหกรรม 

สดัส่วนความสามารถในการกําจดัของเสยีอนัตรายจากอุตสาหกรรม
ต่อปรมิาณของเสยีอนัตรายจากอุตสาหกรรมที�เกดิขึ;นทั ;งหมดใน
ภาพรวมของประเทศ 

คุณภาพอากาศในเมอืงหลกั สดัส่วนของจาํนวนสถานีตรวจวดัที�มคีุณภาพอากาศที�ไมอ่ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานต่อจาํนวนสถานีตรวจวดัทั ;งหมดในตวัแทนเมอืง
หลกั 

สุขภาพอนามยัของประชาชน อตัราผูป้ว่ยนอกและอตัราผูป้ว่ยในที�เขา้รบับรกิารรกัษาใน
สถานพยาบาลจาํแนกตามรายภาคและกรงุเทพมหานคร 

การคุม้ครอง ป้องกนั ฟื;นฟู และอนุรกัษ์
แหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

จาํนวนแหล่งมรดกทางวฒันธรรมที�ไดร้บัการคุม้ครอง ป้องกนั ฟื;นฟู
และอนุรกัษ์ 

การคุม้ครอง ป้องกนั ฟื;นฟู และอนุรกัษ์
แหล่งท่องเที�ยว 

จาํนวนแหล่งท่องเที�ยวที�ไดร้บัการคุม้ครอง ป้องกนั ฟื;นฟูและ
อนุรกัษ์ 

 

2.2.7 เป้าหมายและตวัชีEวดัการพฒันาระดบันานาชาติ 

• แผนปฏิบติัการ  21  และการประชุมสดุยอดระดบัโลกว่าด้วยการพฒันาที�ย ั �งยืน
ของสหประชาชาติ   

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรบัรองแผนแม่บทโลก “แผนปฏบิตัิการ 21 (Agenda 21)” 
รว่มกบั 178 ประเทศสมาชกิที�เขา้รว่มประชุมสุดยอดระดบัโลกว่าดว้ยสิ�งแวดลอ้มและการพฒันา ณ กรุงรโิอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ในปี 2535 นับเป็นก้าวสําคญัที�ทําใหป้ระเทศไทยนําแนวคดิการพฒันาที�ย ั �งยนื
มาใช้เป็นกรอบทศิทางกํากบัการพฒันาประเทศ แผนปฏบิตัิการ 21 มสีาระสําคญัครอบคลุมด้านสงัคม 
เศรษฐกจิ และการอนุรกัษ์และการจดัการทรพัยากร   

มติดิา้นการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากร มดีงันี;2 
⋅ การคุม้ครองชั ;นบรรยากาศโลก 
⋅ การจดัการที�ดนิอยา่งยั �งยนื 
⋅ การแกไ้ขปญัหาการตดัไมท้ําลายปา่ 
⋅ การแกไ้ขปญัหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแหง้แลง้ 
⋅ การพฒันาอยา่งยั �งยนืในพื;นที�ภเูขา 
⋅ การเกษตรอยา่งยั �งยนืและการพฒันาชนบท 

                                                 
2 BMA Data Center: Agenda  21 (http://203.155.220.230/agenda21/introagenda21.htm, 25/10/2548) 
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⋅ การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
⋅ การจดัการเทคโนโลยชีวีภาพ 
⋅ การคุม้ครองและการจดัการมหาสมทุร 
⋅ การคุม้ครองคุณภาพและการจดัการแหล่งนํ;าจดื 
⋅ การใชส้ารเคมเีป็นพษิอย่างปลอดภยัมากยิ�งขึ;น 
⋅ การจดัการของเสยีที�เป็นอนัตราย 
⋅ การจดัการของเสยีที�เป็นของแขง็และนํ;าเสยี 
⋅ การจดัการกากกมัมนัตรงัส ี

ในปี 2545 สหประชาชาตจิดัการประชุมสุดยอดระดบัโลกว่าด้วยการพฒันาอย่างยั �งยนืที�
เมอืงโจฮานเนสเบริก์  ประเทศแอฟรกิาใต้  เป็นการสานต่อแผนปฏบิตักิาร 21 เพื�อกําหนดขั ;นตอนการ
ดาํเนินการพฒันาของแต่ละประเทศใหเ้ป็นรปูธรรมที�ชดัเจนขึ;น   เป้าหมายการดําเนินการที�ประเทศสมาชกิ
ตกลงกนัไดแ้ก่3 

ด้านทรพัยากรนํEาและสุขอนามยั: ลดสดัส่วนประชากรที�ไม่สามารถเขา้ถงึสุขอนามยั อนั
รวมถงึการบรโิภคนํ;าดื�มที�สะอาดใหน้้อยลงครึ�งหนึ�งภายในปี 2548 
  ด้านพลงังาน: ลดการใหเ้งนิสนบัสนุนดา้นพลงังานใหน้้อยลงตามความเหมาะสม  สนับสนุน
ประชากรชาวแอฟรกินัอยา่งน้อยรอ้ยละ 35 ใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นพลงังานใหไ้ดภ้ายใน 20 ปี 
  ด้านสุขภาพ: ร ับประกันความปลอดภัยจากสารเคมีที�ต้องไม่เป็นอันตรายต่อ
สภาพแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษยภ์ายในปี 2563  ส่งเสรมิความร่วมมอืเพื�อลดมลพษิทางอากาศ และ
พฒันาโอกาสของประเทศกําลงัพฒันาใหม้พีฤตกิรรมที�เป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยลดปรมิาณการใชส้ารเคมี
ที�ทาํลายโอโซนในอากาศใหน้้อยลงภายในปี 2553 
  ด้านการเกษตร: Global Environment Facility (GEF) กลไกที�ดูแลดา้นการเงนิเพื�อการ
พทิกัษ์สิ�งแวดลอ้มโลกจะพจิารณา Convention to Combat Desertification เป็นหลกัในการกําหนดขอบเขต
การใหทุ้นแก่ประเทศต่างๆ   ส่งเสรมิยุทธศาสตรก์ารพฒันาเพื�อความมั �นคงดา้นอาหารในประเทศแอฟรกิา
ใหส้มบรูณ์ภายในปี 2548 
  การจดัการระบบนิเวศและเทคโนโลยีชีวภาพ: ลดปรมิาณความสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพให้น้อยลงภายในปี 2553  แก้ไขปญัหาความเสื�อมโทรมของทรพัยากรทางธรรมชาติ  ฟื;นฟู
วธิกีารทาํประมงที�ใหผ้ลสงูสุดอยา่งยั �งยนืภายในปี 2548  ก่อตั ;งเครอืข่ายผูแ้ทนเพื�อการดูแลเสน้ทางเดนิเรอื
ใหเ้สรจ็ภายในปี 2555  พฒันาโอกาสของประเทศกําลงัพฒันาลดปรมิาณการใชส้ารเคมทีี�ทําลายโอโซนใน
อากาศใหน้้อยลงภายในปี 2553  รเิริ�มแผนการดาํเนินการในระดบัโลก (Global Program of Action) ภายใน
ปี 2549 เพื�อปกป้องสิ�งแวดลอ้มทางทะเลจากมลภาวะบนพื;นดนิ 
 

                                                 
3 ปรยีานุช พบิลูสราวุธ  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ “ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศเพื�อการ

พฒันาที�ย ั �งยนื” นําเสนอในการสมัมนาประจาํปี 2546 เรื�องทศิทางนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทยภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์, หน้า 
63-64 
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• เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) 
สหประชาชาตไิดนํ้าเป้าหมายการพฒันาในมติสิําคญัซึ�งได้กําหนดไว้ในแผนปฏบิตักิาร 21 

และการประชุมระหว่างประเทศที�สําคญัอื�นๆ มากําหนดเป็นเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษที�ประเทศ
สมาชกิ 189 ประเทศใหก้ารรบัรองในการประชุมสุดยอดระดบัโลกในปี 2543   ประเทศไทยไดจ้ดัทํารายงาน 
ผลตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของประเทศไทยฉบบัแรกในปี 2547 และฉบบัที� 2 ในปี 2552  
ครอบคลุม 7 เป้าหมายหลกั ซึ�งรวมเป้าหมายหลกัที� 7 เรื�องการรกัษาและจดัการสิ�งแวดลอ้มอย่างยั �งยนื มี
เป้าหมายยอ่ย ดงันี; 
 

 เป้าหมายย่อย 
เป้าหมายยอ่ย 7A  กําหนดนโยบายและแผนพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาที�

ย ั �งยนืและลดการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิ
เป้าหมายยอ่ย 7B  ลดอตัราการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพภายในปี 2553 
MDG+ (ประเทศไทย
กําหนดเพิ�มเตมิ) 

 - เพิ�มสดัส่วนพลงังานหมุนเวยีนใหเ้ป็นรอ้ยละ 8 ของพลงังานเชงิพาณชิย์
ขั ;นตน้ภายในปี 2554 

 - เพิ�มสดัส่วนการนําขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน์เป็นรอ้ยละ 30 ภายในปี 
2549 

เป้าหมายยอ่ย 7C  ลดสดัส่วนประชากรที�ไมส่ามารถเขา้ถงึนํ;าดื�มสะอาด และสว้มถูกสุขลกัษณะ
ลงครึ�งหนึ�งในช่วงปี 2533-2558 

เป้าหมายยอ่ย MDG 
7D 

 ยกระดบัคุณภาพชวีติประชากรในชุมชนแออดั 100 ลา้นคนทั �วโลกภายในปี 
2563 
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บทที� 3 
ผงัสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

 
3.1 แนวคิดในการจดัโครงสร้างสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

การจดัโครงสรา้งและผงัสถติทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม พจิารณาจากขอ้มลูที�
จาํเป็นต่อการประเมนิและตดิตามสถานการณ์การพฒันา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพฒันาที�สําคญัของสาขาตามที�ได้นําเสนอในบทที� 2 โดยนํากรอบแนวคดิในการจดัระบบสถิตสิาขา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเกาหล ี(ภาคผนวก) มาประยุกต์ใชจ้ดัระบบ
สถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม มโีครงสรา้งสถติทิางการ ดงัต่อไปนี; 

1. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 1.1  ทรพัยากรธรณ ีแร ่และเชื;อเพลงิธรรมชาต ิ
 1.2  ทรพัยากรดนิและที�ดนิ 
 1.3  ทรพัยากรทะเลและชายฝ ั �ง 
 1.4  ทรพัยากรนํ;า 
 1.5  ทรพัยากรป่าไม ้
 1.6  ทรพัยากรชวีภาพ 
2. สิ�งแวดลอ้ม 
 2.1  คุณภาพดนิ 
 2.2  คุณภาพอากาศ 
 2.3  คุณภาพนํ;า 
 2.4  มลภาวะทางเสยีง 
 2.5  ขยะมลูฝอยและของเสยี 
 2.6  ของเสยีอนัตราย 
 2.7  สิ�งแวดลอ้มกบัภยัธรรมชาต ิ
 2.8  สิ�งแวดลอ้มกบัอุบตัภิยั 
3. อุตุนิยมวทิยา 
 3.1  ภมูอิากาศ 
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3.2 ผงัสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

1. ทรพัยากรธรรมชาติ      
1.1 ทรพัยากรธรณีและแร ่ แร่สาํรองที�สาํคญั ปรมิาณทรพัยากรแร่ที�มศีกัยภาพ

เป็นไปได ้(จาํแนกตามชนิดแร่)  
(ขอ้มลูจากคณะอนุ
กก.สถติสิาขา) 

กรมทรพัยากรธรณี 
 

 

  ปรมิาณและมลูค่าผลผลติแร่  ปรมิาณและมลูค่าผลผลติแร่ จาํแนก
ตามชนิดแร่  

 กรมอุตสาหกรรมพื;นฐาน
และการเหมอืงแร่ 

จากสาขา
อุตสาหกรรม  

  ปรมิาณและมลูค่าของการใช ้
การนําเขา้ และการสง่ออกแร่   

ปรมิาณและมลูค่าของการใช ้การ
นําเขา้ และการสง่ออกแร่ จาํแนกตาม
ชนิดแร่  

 กรมอุตสาหกรรมพื;นฐาน
และการเหมอืงแร่ 

จากสาขา
อุตสาหกรรม 

 1.2 ทรพัยากรดินและที�ดิน เนื;อที�ถอืครองทาํการเกษตร  เนื;อที�ถอืครองทาํการเกษตร   สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(สาํ
มะโนเกษตร) 

จากสาขาเกษตรฯ 

 1.3 ทรพัยากรทะเลและ
ชายฝั �ง 

ชายฝ ั �งทะเล ความยาวชายฝ ั �งทะเล  กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง (ทช.) 

 

            1.4 ทรพัยากรนํEา ลุ่มนํ;า จาํนวนลุ่มนํ;าหลกัและลุ่มนํ;าสาขา  
และพื;นที�ลุ่มนํ;า  

 กรมทรพัยากรนํ;า    

  ปรมิาณนํ;าท่า ปรมิาณนํ;าท่าเฉลี�ยต่อปี และปรมิาณ
นํ;าท่าในฤดฝูน และฤดแูลง้ จาํแนก
ตามลุ่มนํ;า 

 กรมทรพัยากรนํ;า  

  การเกบ็กกันํ;าในลุ่มนํ;า ปรมิาณเกบ็กกันํ;าเฉลี�ยต่อปี และ
ปรมิาณเกบ็กกันํ;าในฤดฝูน และฤดู
แลง้  จาํแนกตามลุ่มนํ;า 

 กรมทรพัยากรนํ;า  

  นํ;าในอ่างเกบ็นํ;าและพื;นที�
ชลประทาน 

ปรมิาณนํ;าในอ่างเกบ็นํ;าขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง  และพื;นที�ชลประทาน  

 กรมชลประทาน  
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

จาํแนกตามลุ่มนํ;า  
  ศกัยภาพนํ;าบาดาล   แผนที�ศกัยภาพนํ;าบาดาล แผนที�บ่อ

บาดาล  
 กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล  

  บ่อบาดาลภาครฐั  จาํนวนบ่อบาดาลภาครฐั   กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล  
  บ่อบาดาลเอกชน จาํนวนบ่อบาดาลเอกชน และปรมิาณ

นํ;าบาดาลที�ใชจ้รงิ จาํแนกตาม
วตัถุประสงคก์ารใชน้ํ;า   

 กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล  

  แหล่งนํ;า จาํนวนแหล่งนํ;าธรรมชาต ิแหล่งนํ;าที�
สรา้งขึ;น และปรมิาตรเกบ็กกั   

 กรมทรพัยากรนํ;า  

  นํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา (การ
ประปานครหลวง) 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใตด้นิ นํ;าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ;า คลองชลประทาน) 

 การประปานครหลวง  

  นํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา (การ
ประปาสว่นภูมภิาค) 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใตด้นิ นํ;าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ;า คลองชลประทาน) 

 การประปาสว่นภูมภิาค  

 1.5 ทรพัยากรป่าไม ้ พื;นที�ปา่ไม ้  พื;นที�ปา่ไม ้ จาํแนกตามการใชพ้ื;นที� 
(ปา่ธรรมชาต ิสวนปา่ ปา่ฟื;นฟูตาม
ธรรมชาต)ิ  

 กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื 

 

 1.6 ทรพัยากรชีวภาพ พื;นที�ปลกูปา่ (กรมปา่ไม)้ พื;นที�ปลกูปา่นอกเขตพื;นที�อนุรกัษ์  
จาํแนกวตัถุประสงค ์ และประเภท
พื;นที�  

 กรมปา่ไม ้
 

จากสาขาเกษตร 

  พื;นที�ปลกูปา่ (กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื) 

พื;นที�ปลกูปา่ในเขตพื;นที�อนุรกัษ ์ 
จาํแนกตามประเภทปา่  
 

 กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื 

จากสาขาเกษตร 
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

  พื;นที�อนุรกัษ์  จาํนวนและพื;นที�อนุรกัษ์ จาํแนกตาม
ประเภท (อุทยานแห่งชาต ิวนอุทยาน 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร ์ สวนรุกขชาต)ิ  

 กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื 

 

  พื;นที�ตน้นํ;าลาํธาน จาํนวนและพื;นที�ตน้นํ;าลาํธาร   
จาํแนกตามลุ่มนํ;า 

 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

 

  ปา่ชายเลน พื;นที�ปา่ชายเลน  
 

 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

 

  ฟื;นที�ปา่ชายเลนที�ไดร้บัการ
ฟื;นฟู/ปลกูทดแทน 

พื;นที�ปา่ชายเลนที�ไดร้บัการฟื;นฟู/
ปลกูทดแทน   

 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

 

  ปา่ชุมชน จาํนวนและเนื;อที�ปา่ชุมชน   กรมปา่ไม ้  
  ไฟปา่  พื;นที�ปา่นอกเขตอนุรกัษท์ี�ถูกไฟไหม ้  กรมปา่ไม ้ และ 

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื 

ขอ้มลูจากสอง
หน่วยงาน 

  พื;นที�ชุม่นํ;าที�มคีวามสาํคญั
ระหว่างประเทศ และพื;นที�ชุม่นํ;า
ที�มคีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิ

พื;นที�ชุม่นํ;าที�มคีวามสาํคญัระหวา่ง
ประเทศ  (Ramsar sites)  และพื;นที�
ชุ่มนํ;าที�มคีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิ

 สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

  พื;นที�ชุม่นํ;าระดบัชาต ิ จาํนวนและพื;นที�ชุม่นํ;าระดบัชาต ิ  สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

  การผลติไม ้ ปรมิาณไมท้ี�ผลติได ้จาํแนกตาม
ประเภท 

 องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้  

  การนําเขา้ไม ้ ปรมิาณไมน้ําเขา้ จาํแนกตาม
ประเภท 

 กรมปา่ไม ้  
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

  การสง่ออกไม ้ ปรมิาณไมส้ง่ออก จาํแนกตาม
ประเภท 

 กรมปา่ไม ้  

  ผลติภณัฑจ์ากปา่ไม ้ ปรมิาณและมลูค่าผลติภณัฑส์าํคญัที�
ไดจ้ากปา่ไม ้(ฟืน ถ่าน นํ;ามนัยาง 
เปลอืกไม ้หวาย ใบลาน ไมไ้ผ่ ไม้
รวก ฯลฯ)  จาํแนกตามประเภท 

 กรมปา่ไม ้  

  สตัวป์า่และผลติภณัฑจ์ากสตัว์
ปา่ที�ใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ 

จาํนวนสตัวป์า่และผลติภณัฑจ์ากสตัว์
ปา่ที�ใกลจ้ะสญูพนัธุท์ี�นําเขา้และ
สง่ออก จาํแนกตามชนิด  

 กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื 

 

  สตัวน์ํ;าจดื   ปรมิาณสตัวน์ํ;าจดืจากแหล่งนํ;า
สาธารณะ  จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า  
ประเภทแหล่งนํ;า (อ่างเกบ็นํ;า ทาํนบ
ปลา แหล่งนํ;าธรรมชาต)ิ   

 กรมประมง จากสาขาเกษตรฯ 

  หญา้ทะเล และแนวปะการงั  เนื;อที�แหล่งหญา้ทะเล และแนว
ปะการงั  

 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

 

  การจบัสตัวน์ํ;าเคม็  อตัราการจบัสตัวน์ํ;าเคม็ต่อหนึ�งหน่วย
การจบั จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า 
เครื�องมอืทาํการประมง  พื;นที� 

 กรมประมง จากสาขาเกษตรฯ 

  การเพาะเลี;ยงชายฝ ั �ง  ปรมิาณสตัวน์ํ;าจากการเพาะเลี;ยง
ชายฝ ั �ง จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า 

 กรมประมง จากสาขาเกษตรฯ 

  พนัธุพ์ชืที�ถูกคุกคาม จาํนวนชนิดพนัธุพ์ชืที�พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   
 

 สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

  พนัธุส์ตัวท์ี�ถูกคุกคาม จาํนวนชนิดพนัธุส์ตัวท์ี�พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   

 สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

2. สิ�งแวดล้อม      
2.1 คณุภาพดิน ดนิที�มปีญัหา พื;นที�ดนิที�มปีญัหาต่อการใชป้ระโยชน์

ทางดา้นเกษตรกรรม จาํแนกตาม
ประเภทของดนิ  (ดนิเปรี;ยว ดนิเคม็ 
ดนิขาดอนิทรยีว์ตัถุ)   

 กรมพฒันาที�ดนิ จากสาขาเกษตรฯ 

  การชะลา้งพงัทลายของดนิ   พื;นที�การจาํแนกชั ;นความรุนแรงของ
การชะลา้งพงัทลายของดนิ  จาํแนก
ตามการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ   

 กรมพฒันาที�ดนิ จากสาขาเกษตรฯ 

  ปุ๋ยเคมทีี�ใชใ้นการเกษตร   ปรมิาณปุ๋ยเคมทีี�ใชใ้นเนื;อที�ถอืครอง
ทาํการเกษตร   

 สาํนกังานสถติแิหง่ชาต(ิสาํ
มะโนเกษตร) 

จากสาขาเกษตรฯ 

  วตัถุอนัตรายทางการเกษตร  ปรมิาณและมลูค่าการนําเขา้และ
สง่ออกวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
จาํแนกตามประเภท  (เช่น สารกาํจดั
วชัพชื โรค แมลง ฯลฯ) 

 กรมวชิาการเกษตร จากสาขาเกษตรฯ 

            2.2 คณุภาพอากาศ การปล่อยมลพษิทางอากาศ ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(คารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไนตรสั
ออกไซด ์จาํแนกตามแหล่งกาํเนิดมลพษิ 

 องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก4 

 

   ปรมิาณการปล่อยมลพษิทางอากาศ 
(คารบ์อนมอนนอกไซด ์มเีทน 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน 

จากสาขา
อุตสาหกรรม  

                                                 
4  องคก์ารก๊าซเรอืนกระจกกาํลงัจะผลติขอ้มลูนี;ดว้ยโดยใชว้ธิกีารคาํนวณที�แตกต่างกบัขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนได
ออกไซด ์ฝุน่ละออง) จากการใช้
พลงังาน จาํแนกตามแหล่งกาํเนิด
มลพษิ 

  ฝนกรด ค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ;าฝน  กรมควบคุมมลพษิ  
  คุณภาพอากาศจากสถานี

ตรวจวดัอตัโนมตั ิ
คุณภาพอากาศบรเิวณพื;นที�ทั �วไปใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื;นที� 

 กรมควบคุมมลพษิ    

   คุณภาพอากาศบรเิวณรมิถนนใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื;นที� 

 กรมควบคุมมลพษิ    

   คุณภาพอากาศในเขตปรมิณฑล 
จาํแนกตามพื;นที� 

 กรมควบคุมมลพษิ  

   คุณภาพอากาศในเมอืงในจงัหวดั
สาํคญั  

 กรมควบคุมมลพษิ  

   คุณภาพอากาศในพื;นที�อุตสาหกรรม
สาํคญั   

 กรมควบคุมมลพษิ  

  คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวดัชั �วคราว 

คุณภาพอากาศบรเิวณพื;นที�ทั �วไปใน
กรุงเทพมหานคร   

 กรมควบคุมมลพษิ    

            2.3 คณุภาพนํEา นํ;าบาดาล คุณภาพนํ;าบาดาล  กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล  
  นํ;าผวิดนิ ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ;าผวิดนิ  25 

ลุ่มนํ;า 
 กรมควบคุมมลพษิ  

  นํ;าทะเล ผลการตรวจวดันําทะเล  กรมควบคุมมลพษิ  
  นํ;าเสยีชุมชน ปรมิาณนํ;าเสยีชุมชนที�เกดิขึ;น และที�

เขา้ระบบบาํบดั 
 

 กรมควบคุมมลพษิ  
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

   ปรมิาณนํ;าเสยีชุมชนที�เกดิขึ;น และที�
เขา้ระบบบาํบดั 

 องคก์ารจดัการนํ;าเสยี  

 2.4 มลภาวะทางเสียง การตรวจวดัระดบัเสยีงจาก
สถานีอตัโนมตั ิ 
 

ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
พื;นที�ทั �วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  

 กรมควบคุมมลพษิ  

   ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
รมิถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

 กรมควบคุมมลพษิ    

   ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
พื;นที�ทั �วไปในเมอืงในจงัหวดัสาํคญั   

 กรมควบคุมมลพษิ  

  การตรวจวดัระดบัเสยีงจาก
สถานีชั �วคราว 

ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
รมิถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

 กรมควบคุมมลพษิ    

            2.5 ขยะมลูฝอยและของเสีย ขยะมลูฝอยชมุชน ปรมิาณขยะมลูฝอยที�เกดิขึ;น  กรมควบคุมมลพษิ  
   ปรมิาณขยะมลูฝอยที�จดัเกบ็ได ้  กรมควบคุมมลพษิ  
   ปรมิาณขยะมลูฝอยที�นํากลบัมาใช้

ประโยชน์ 
 กรมควบคุมมลพษิ  

 2.6 ของเสียอนัตราย ของเสยีอนัตรายจากชมุชนที�
เกดิขึ;น 

ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชุมชนที�
เกดิขึ;น  

 กรมควบคุมมลพษิ  

 ของเสยีอนัตรายอุตสาหกรรมที�
เกดิขึ;น   

ปรมิาณของเสยีอนัตรายอุตสาหกรรม
ที�เกดิขึ;น  จาํแนกตามประเภท  

 กรมควบคุมมลพษิ 
 

 

 ของเสยีอนัตรายที�ไดร้บัการ
บาํบดั 

ปรมิาณของเสยีอนัตรายที�ไดร้บัการ
บาํบดัอย่างถูกตอ้ง 

 กรมควบคุมมลพษิ 
 

 

             วตัถุมพีษิภาคอุตสาหกรรมที� ปรมิาณวตัถุอนัตรายอุตสาหกรรมที�  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

ไดร้บัการบาํบดั ถูกสง่ไปกาํจดัที�โรงงานบาํบดั
ประเภท 105, 106 

 2.7 สิ�งแวดล้อมกบัภยั
ธรรมชาติ 

อุทกภยั  สรุปอุทกภยั (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

  ภยัแลง้  สรุปภยัแลง้ (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

  ภยัหนาว  สรุปภยัหนาว (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

  วาตภยัและฟ้าผ่า สรุปวาตภยั ลกูเหบ็ ฟ้าผ่า (จาํนวน
ครั ;งที�เกดิ  หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  
ความเสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

  อคัคภียั สรุปอคัคภียั (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

 

 2.8 สิ�งแวดล้อมกบัอบุตัิภยั ดนิถล่ม จาํนวนพื;นที�เสี�ยงภยัดนิถล่ม และ
จาํนวนเครอืขา่ยแจง้เหตุธรณีพบิตัภิยั 

 กรมทรพัยากรธรณี  

  อุบตัภิยัจากสารอนัตราย/
สารเคม ี 

จาํนวนการเกดิอุบตัภิยัจากสาร
อนัตราย/สารเคม ีและความเสยีหาย  

 กรมควบคุมมลพษิ  

  ผูป้ว่ยดว้ยโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิ�งแวดลอ้ม  

จาํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ�งแวดลอ้มต่อ
โรงพยาบาลและอตัราการปว่ยต่อแสน 

 กรมควบคุมโรค จากสาขาสขุภาพ 
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โครงสรา้งสถิติทางการ ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
รปูแบบ/วิธีการ

เผยแพร ่
หน่วยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

   จาํนวนผูป้ว่ยที�ไดร้บัรายงานจาก
จงัหวดัเครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ�งแวดลอ้ม 

 กรมควบคุมโรค จากสาขาสขุภาพ 

3. อตุนุิยมวิทยา      
 3.1 ภมูิอากาศ อุณหภูม ิ อุณหภูมเิฉลี�ยรายปี และรายเดอืน   กรมอุตุนิยมวทิยา  
   อุณหภูมสิงูสดุและตํ�าสดุของปี    กรมอุตุนิยมวทิยา  
       นํ;าฝน  ปรมิาณนํ;าฝนเฉลี�ยรายปี และราย

เดอืน  
 กรมอุตุนิยมวทิยา  

   ปรมิาณนํ;าฝนตกเหนือเขื�อน  กรมอุตุนิยมวทิยา  
  จาํนวนวนัที�ฝนตก จาํนวนวนัที�ฝนตกรายปี    กรมอุตุนิยมวทิยา  
  พายุหมุนเขตรอ้น  จาํนวนพายุหมุนเขตรอ้นที�เคลื�อนเขา้

สูป่ระเทศไทย   
 กรมอุตุนิยมวทิยา  
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บทที" 4 
สถานการณ์และยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถิติสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

 
4.1 แนวทางการพฒันาสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
ปรมิาณแร่สาํรองที�
สาํคญั 

ปรมิาณทรพัยากรแร่ที�มศีกัยภาพ
เป็นไปได ้(จาํแนกตามชนิดแร่)  

(ความสมบรูณ์ของสถติทิางการ ความ
ต่อเนื �อง ความครบถว้น ความทนัต่อเวลา  
ฯลฯ) 

(ข้อมูลจากการอนุกรรมการสถิติสาขา
ฯ)  

กรมทรพัยากรธรณี 
 

ปรมิาณและมลูค่า
ผลผลติแร่  

ปรมิาณและมลูค่าผลผลติแร่ จาํแนก
ตามชนิดแร่  

  กรมอุตสาหกรรมพื;นฐาน
และการเหมอืงแร่ 

ปรมิาณและมลูค่าของ
การใช ้การนําเขา้ 
และการสง่ออกแร่   

ปรมิาณและมลูค่าของการใช ้การ
นําเขา้ และการสง่ออกแร่ จาํแนกตาม
ชนิดแร่   

  กรมอุตสาหกรรมพื;นฐาน
และการเหมอืงแร่ 
 

เนื;อที�ถอืครองทาํ
การเกษตร  

เนื;อที�ถอืครองทาํการเกษตร    สาํนกังานสถติแิหง่ชาต(ิสาํ
มะโนเกษตร) 

ชายฝ ั �งทะเล ความยาวชายฝ ั �งทะเล   กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

ลุ่มนํ;า จาํนวนลุ่มนํ;าหลกัและลุ่มนํ;าสาขา  
และพื;นที�ลุ่มนํ;า  

  กรมทรพัยากรนํ;า   

ปรมิาณนํ;าท่า ปรมิาณนํ;าท่าเฉลี�ยต่อปี และปรมิาณ
นํ;าท่าในฤดฝูน และฤดแูลง้ จาํแนก
ตามลุ่มนํ;า 

  กรมทรพัยากรนํ;า 

ปรมิาณเกบ็กกันํ;าใน
ลุ่มนํ;า 

ปรมิาณเกบ็กกันํ;าเฉลี�ยต่อปี และ
ปรมิาณเกบ็กกันํ;าในฤดฝูน และฤดู

  กรมทรพัยากรนํ;า 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
แลง้  จาํแนกตามลุ่มนํ;า 

ปรมิาณนํ;าในอ่างเกบ็
นํ;าและพื;นที�
ชลประทาน 

ปรมิาณนํ;าในอ่างเกบ็นํ;าขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง  และพื;นที�ชลประทาน  
จาํแนกตามลุ่มนํ;า  

  กรมชลประทาน 

ศกัยภาพนํ;าบาดาล   แผนที�ศกัยภาพนํ;าบาดาล แผนที�บ่อ
บาดาล  

  กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล 

บ่อบาดาลภาครฐั  จาํนวนบ่อบาดาลภาครฐั    กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล 
บ่อบาดาลเอกชน จาํนวนบ่อบาดาลเอกชน และปรมิาณ

นํ;าบาดาลที�ใชจ้รงิ จาํแนกตาม
วตัถุประสงคก์ารใชน้ํ;า  

  กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล 

แหล่งนํ;า จาํนวน แหล่งนํ;าธรรมชาต ิแหล่งนํ;าที�
สรา้งขึ;น และปรมิาตรเกบ็กกั   

  กรมทรพัยากรนํ;า 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํ
นํ;าประปา (การ
ประปานครหลวง) 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใตด้นิ นํ;าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ;า คลองชลประทาน) 

  การประปานครหลวง 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํ
นํ;าประปา (การ
ประปาสว่นภูมภิาค) 

ปรมิาณนํ;าดบิที�ใชท้าํนํ;าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใตด้นิ นํ;าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ;า คลองชลประทาน) 

  การประปาสว่นภูมภิาค 

พื;นที�ปา่ไม ้  พื;นที�ปา่ไม ้ จาํแนกตามการใชพ้ื;นที� 
(ปา่ธรรมชาต ิสวนปา่ ปา่ฟื;นฟูตาม
ธรรมชาต)ิ  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

พื;นที�ปลกูปา่  พื;นที�ปลกูปา่นอกเขตพื;นที�อนุรกัษ์  
จาํแนกวตัถุประสงค ์ และประเภท
พื;นที�  

  กรมปา่ไม ้
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
พื;นที�ปลกูปา่ พื;นที�ปลกูปา่ในเขตพื;นที�อนุรกัษ ์ 

จาํแนกตามประเภทปา่  
  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 

และพนัธุพ์ชื 
พื;นที�อนุรกัษ์  จาํนวนและพื;นที�อนุรกัษ์ จาํแนกตาม

ประเภท (อุทยานแห่งชาต ิวนอุทยาน 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร ์ สวนรุกขชาต)ิ  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

พื;นที�ตน้นํ;าลาํธาร    จาํนวนและพื;นที�ตน้นํ;าลาํธาร   จาํแนก
ตามลุ่มนํ;า  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

ปา่ชายเลน พื;นที�ปา่ชายเลน  
 

  กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

ฟื;นที�ปา่ชายเลนที�
ไดร้บัการฟื;นฟู/ปลกู
ทดแทน 

พื;นที�ปา่ชายเลนที�ไดร้บัการฟื;นฟู/ปลกู
ทดแทน   

  กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

ปา่ชุมชน จาํนวนและเนื;อที�ปา่ชุมชน   กรมปา่ไม ้
ไฟปา่ (กรมปา่ไม)้ พื;นที�ปา่นอกเขตอนุรกัษท์ี�ถูกไฟไหม ้   กรมปา่ไม ้
ไฟปา่ (กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป์า่ และ
พนัธุพ์ชื) 

พื;นที�ปา่ในเขตอนุรกัษ์ที�ถูกไฟไหม ้   กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

พื;นที�ชุม่นํ;าที�มี
ความสาํคญัระหว่าง
ประเทศ และพื;นที�ชุม่
นํ;าที�มคีวามสาํคญั
ระดบันานาชาต ิ
 

พื;นที�ชุม่นํ;าที�มคีวามสาํคญัระหวา่ง
ประเทศ  (Ramsar sites)  และพื;นที�
ชุ่มนํ;าที�มคีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิ

  สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
พื;นที�ชุม่น้าระดบัชาต ิ จาํนวนและพื;นที�ชุม่นํ;าระดบัชาต ิ   สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

การผลติไม ้ ปรมิาณไมท้ี�ผลติได ้จาํแนกตาม
ประเภท 

  องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้

การนําเขา้ไม ้ ปรมิาณไมน้ําเขา้ จาํแนกตามประเภท   กรมปา่ไม ้
การสง่ออกไม ้ ปรมิาณไมส้ง่ออก จาํแนกตามประเภท   กรมปา่ไม ้
ผลติภณัฑจ์ากปา่ไม ้ ปรมิาณและมลูค่าผลติภณัฑส์าํคญัที�

ไดจ้ากปา่ไม ้(ฟืน ถ่าน นํ;ามนัยาง 
เปลอืกไม ้หวาย ใบลาน ไมไ้ผ่ ไมร้วก 
ฯลฯ)  จาํแนกตามประเภท 

  กรมปา่ไม ้

สตัวป์า่และผลติภณัฑ์
จากสตัวป์า่ที�ใกลจ้ะ
สญูพนัธุ ์ 

จาํนวนสตัวป์า่และผลติภณัฑจ์ากสตัว์
ปา่ที�ใกลจ้ะสญูพนัธุท์ี�นําเขา้และ
สง่ออก จาํแนกตามชนิด  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

สตัวน์ํ;าจดื   ปรมิาณสตัวน์ํ;าจดืจากแหล่งนํ;า
สาธารณะ  จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า  
ประเภทแหล่งนํ;า (อ่างเกบ็นํ;า ทาํนบ
ปลา แหล่งนํ;าธรรมชาต)ิ   

  กรมประมง 

หญา้ทะเล และแนว
ปะการงั  

เนื;อที�แหล่งหญา้ทะเล และแนว
ปะการงั  

  กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

อตัราการจบัสตัว์
นํ;าเคม็  

อตัราการจบัสตัวน์ํ;าเคม็ต่อหนึ�งหน่วย
การจบั จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า  
เครื�องมอืทาํการประมง  พื;นที� 
 

  กรมประมง 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
การเพาะเลี;ยงชายฝ ั �ง  ปรมิาณสตัวน์ํ;าจากการเพาะเลี;ยง

ชายฝ ั �ง จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ;า 
 

  กรมประมง 

ชนิดพนัธุพ์ชืที�ถูก
คุกคาม 

จาํนวนชนิดพนัธุพ์ชืที�พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   

  สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

ชนิดพนัธุส์ตัวท์ี�ถูก
คุกคาม 

จาํนวนชนิดพนัธุส์ตัวท์ี�พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   

  สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

ดนิที�มปีญัหา พื;นที�ดนิที�มปีญัหาต่อการใชป้ระโยชน์
ทางดา้นเกษตรกรรม จาํแนกตาม
ประเภทของดนิ  (ดนิเปรี;ยว ดนิเคม็ 
ดนิขาดอนิทรยีว์ตัถุ)   

  กรมพฒันาที�ดนิ 

การชะลา้งพงัทลาย
ของดนิ   

พื;นที�การจาํแนกชั ;นความรุนแรงของ
การชะลา้งพงัทลายของดนิ  จาํแนก
ตามการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 

  กรมพฒันาที�ดนิ 

ปุ๋ยเคมทีี�ใชใ้น
การเกษตร   

ปรมิาณปุ๋ยเคมทีี�ใชใ้นเนื;อที�ถอืครอง
ทาํการเกษตร   

  สาํนกังานสถติแิหง่ชาต(ิสาํ
มะโนเกษตร) 

วตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร  

ปรมิาณและมลูค่าการนําเขา้และ
สง่ออกวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
จาํแนกตามประเภท  (เช่น สารกาํจดั
วชัพชื โรค แมลง ฯลฯ) 

  กรมวชิาการเกษตร 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
การปล่อยมลพษิทาง
อากาศ 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(คารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไนตรสั
ออกไซดจ์าํแนกตามแหล่งกาํเนิด
มลพษิ) 

  องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก5 

 ปรมิาณการปล่อยมลพษิทางอากาศ 
(คารบ์อนมอนนอกไซด ์มเีทน 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนได
ออกไซด ์ฝุน่ละออง) จากการใช้
พลงังาน จาํแนกตามแหล่งกาํเนิด
มลพษิ 

  กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรกัษ์พลงังาน 

ฝนกรด ค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ;าฝน   กรมควบคุมมลพษิ 
คุณภาพอากาศจาก
สถานีตรวจวดั
อตัโนมตั ิ

คุณภาพอากาศบรเิวณพื;นที�ทั �วไปใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื;นที� 
 

  กรมควบคุมมลพษิ   

 คุณภาพอากาศบรเิวณรมิถนนใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื;นที� 

  กรมควบคุมมลพษิ   

 คุณภาพอากาศในเขตปรมิณฑล 
จาํแนกตามพื;นที� 

  กรมควบคุมมลพษิ 

 คุณภาพอากาศในเมอืงในจงัหวดั
สาํคญั  

  กรมควบคุมมลพษิ 

 คุณภาพอากาศในพื;นที�อุตสาหกรรม
สาํคญั   

  กรมควบคุมมลพษิ 

                                                 
5  องคก์ารกา๊ซเรอืนกระจกกําลงัจะผลติขอ้มลูนี8ดว้ยโดยใชว้ธิกีารคํานวณที"แตกตา่งกบัขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
คุณภาพอากาศจาก
สถานีตรวจวดัชั �วคราว 

คุณภาพอากาศบรเิวณพื;นที�ทั �วไปใน
กรุงเทพมหานคร   

  กรมควบคุมมลพษิ   

คุณภาพนํ;าบาดาล คุณภาพนํ;าบาดาล   กรมทรพัยากรนํ;าบาดาล 
คุณภาพนํ;าผวิดนิ ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ;าผวิดนิ  25 

ลุ่มนํ;า 
  กรมควบคุมมลพษิ 

คุณภาพนํ;าทะเล ผลการตรวจวดันําทะเล   กรมควบคุมมลพษิ 
ปรมิาณนํ;าเสยีชุมชน ปรมิาณนํ;าเสยีชุมชนที�เกดิขึ;น และที�

เขา้ระบบบาํบดั 
  กรมควบคุมมลพษิ 

 ปรมิาณนํ;าเสยีชุมชนที�เกดิขึ;น และที�
เขา้ระบบบาํบดั 

  องคก์ารจดัการนํ;าเสยี 

ผลการตรวจวดัระดบั
เสยีงจากสถานี
อตัโนมตั ิ 

ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
พื;นที�ทั �วไปในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

  กรมควบคุมมลพษิ 

 ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณรมิ
ถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

  กรมควบคุมมลพษิ   

 ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณ
พื;นที�ทั �วไปในเมอืงในจงัหวดัสาํคญั   

  กรมควบคุมมลพษิ 

ผลการตรวจวดัระดบั
เสยีงจากสถานี
ชั �วคราว 

ระดบัเสยีงเฉลี�ย 24 ชั �วโมง บรเิวณรมิ
ถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

  กรมควบคุมมลพษิ   

ขยะมลูฝอยชมุชน ปรมิาณขยะมลูฝอยที�เกดิขึ;น   กรมควบคุมมลพษิ 
 ปรมิาณขยะมลูฝอยที�จดัเกบ็ได ้   กรมควบคุมมลพษิ 
 ปรมิาณขยะมลูฝอยที�นํากลบัมาใช้   กรมควบคุมมลพษิ 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
ประโยชน์ 

ของเสยีอนัตรายจาก
ชุมชนที�เกดิขึ;น 

ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชุมชนที�
เกดิขึ;น  

  กรมควบคุมมลพษิ 

ของเสยีอนัตราย
อุตสาหกรรมที�เกดิขึ;น   

ปรมิาณของเสยีอนัตรายอุตสาหกรรม
ที�เกดิขึ;น  จาํแนกตามประเภท  

  กรมควบคุมมลพษิ 
 

ของเสยีอนัตรายที�
ไดร้บัการบาํบดั 

ปรมิาณของเสยีอนัตรายที�ไดร้บัการ
บาํบดัอย่างถูกตอ้ง 

  กรมควบคุมมลพษิ 
 

วตัถุมพีษิ
ภาคอุตสาหกรรมที�
ไดร้บัการบาํบดั 

ปรมิาณวตัถุอนัตรายอุตสาหกรรมที�ถูก
สง่ไปกาํจดัที�โรงงานบาํบดัประเภท 
105, 106 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อุทกภยั  สรุปอุทกภยั (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

ภยัแลง้  สรุปภยัแลง้ (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

ภยัหนาว  สรุปภยัหนาว (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

วาตภยัและฟ้าผ่า สรุปวาตภยั ลกูเหบ็ ฟ้าผ่า (จาํนวน
ครั ;งที�เกดิ  หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  
ความเสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

อคัคภียั สรุปอคัคภียั (จาํนวนครั ;งที�เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ

  กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 
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ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานการณ์สถิติทางการ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 

(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

ดนิถล่ม จาํนวนพื;นที�เสี�ยงภยัดนิถล่ม และ
จาํนวนเครอืขา่ยแจง้เหตุธรณีพบิตัภิยั 

  กรมทรพัยากรธรณี 

อุบตัภิยัจากสาร
อนัตราย/สารเคม ี 

จาํนวนการเกดิอุบตัภิยัจากสาร
อนัตราย/สารเคม ีและความเสยีหาย  

  กรมควบคุมมลพษิ 

ผูป้ว่ยดว้ยโรคจาก
การประกอบอาชพี
และสิ�งแวดลอ้ม  

จาํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิ�งแวดลอ้มต่อโรงพยาบาล
และอตัราการปว่ยต่อแสน  

  กรมควบคุมโรค 

 จาํนวนผูป้ว่ยที�ไดร้บัรายงานจาก
จงัหวดัเครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ�งแวดลอ้ม 

  กรมควบคุมโรค 

อุณหภูม ิ อุณหภูมเิฉลี�ยรายปี และรายเดอืน    กรมอุตุนิยมวทิยา 
 อุณหภูมสิงูสดุและตํ�าสดุของปี     กรมอุตุนิยมวทิยา 
นํ;าฝน  ปรมิาณนํ;าฝนเฉลี�ยรายปี  และราย

เดอืน  
  กรมอุตุนิยมวทิยา 

 ปรมิาณนํ;าฝนตกเหนือเขื�อน   กรมอุตุนิยมวทิยา 
จาํนวนวนัที�ฝนตก จาํนวนวนัที�ฝนตกรายปี     กรมอุตุนิยมวทิยา 
พายุหมุนเขตรอ้น  จาํนวนพายุหมุนเขตรอ้นที�เคลื�อนเขา้สู่

ประเทศไทย   
  กรมอุตุนิยมวทิยา 
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4.2 สรปุสถานภาพการดาํเนินงานในปัจจบุนั  
ในภาพรวมการดาํเนินงานดา้นสถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของหน่วยงานต่างๆ 

มจีดุแขง็ และขอ้จาํกดั ดงันี;  
 

4.2.1 ด้านการบริหารจดัการสถิติทางการ 

 
(จดุแขง็และขอ้จาํกดัดา้นการประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ 

- ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 
 

4.2.2 ด้านการผลิตสถิติทางการ 

 
(ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 

 

4.2.3 ด้านการเผยแพร่สถิติทางการ 

 
(ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 

 
4.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

การพฒันาสถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม ในระยะเวลาห้าปีขา้งหน้าควรกําหนด
ยทุธศาสตรท์ี�สาํคญั ดงันี;  

 
4.2.1  ด้านการพฒันาการบริหารจดัการสถิติทางการ  

  
 

(กลไกประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ 
- ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 

 
4.2.2 ด้านการพฒันาการผลิตสถิติทางการ  

 
 

(การเตมิเตม็ data gap  การลดความซํ�าซอ้น  การประเมนิคุณภาพ 
- ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 
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4.2.3 ด้านการพฒันาการเผยแพร่สถิติทางการ  

 
(การเชื �อมโยง  การประเมนิคุณภาพ 

- ขอ้มลูจากคณะอนุกรรมการสถติสิาขาฯ) 
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บรรณานุกรม 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550. [ออนไลน์]  เขา้ถงึไดจ้าก : 

http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution2550.pdf (วนัที�คน้ขอ้มลู : 
9 กนัยายน 2554).  

แนวทางการจดัประเภทสาขาสถติ ิ (A Guideline for the Classification of Statistics). สํานักงานสถติิ
แห่งชาต.ิ 

 
...
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ภาคผนวก 

แนวทางการจดัผงัรวมสถิติสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
ประเทศนิวซีแลนดแ์ละสาธารณรฐัเกาหลี 

 
ประเทศนิวซีแลนด ์

ระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซแีลนด์พึ�งพาทรพัยากรธรรมชาติในสดัส่วนที�สูง ดงันั ;นจงึ
จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องตรวจวดัจาํนวนที�มอียู่ และการใชไ้ป ( supply and use) เพื�อประโยชน์ในการ
จดัการดา้นทรพัยากร ธรรมชาต ิใหไ้ดร้บัประโยชน์สูงสุด การนําไปใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเชงินโยบาย การ
สรา้งเป็นตวัชี;วดัสาํคญัดา้นเศรษฐกจิและการสรา้งกลยทุธ ์นโยบายเพื�อพฒันาแบบยั �งยนื 

ประเดน็สาํคญัของสถติดิา้นสิ�งแวดลอ้มของประเทศนิวซแีลนดค์อื บญัชสีิ�งแวดลอ้มของชาต ิ
(National environment Accounts) ซึ�งได้จดัทําขึ;นเริ�มต้นในปีงบประมาณ 2000 ด้วยขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศดา้นการจดัทําบญัชสีิ�งแวดลอ้มของกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD)  โดย Statistics New Zealand เป็นหน่วยงานหลกั และมี
ความร่วมมอืกบักระทรวงสิ�งแวดลอ้มของประเทศนิวซแีลนด ์(Ministry for the Environment) ใน
การผลติและพฒันาบญัชดีงักล่าวภายใต้กรอบการพฒันาของ System of Environmental and 
Economic Accounts (SEEA) 

การพฒันาระบบบญัชีสิ�งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนดภ์ายใต้กรอบ 

System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) 
 

ที�มา: Natural Resource Accounts for New Zealand หน้า 6 
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บญัชทีรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural resource accounts) ได้รบัการสํารวจและวเิคราะห์
รว่มกบัขอ้มลูและบญัชดีา้นสิ�งแวดลอ้ม (environment accounts) ภายใต้กรอบ System of National 
Accounts (SNA) กล่าวคอื ทรพัยากรธรรมชาตทิี�สําคญัของประเทศจะถูกกําหนดขึ;นในบญัชแีละทํา
การประมาณการ Stock ทั ;งในแง่เชงิปรมิาณและมลูค่า (Physical and Monetary stock) ซึ�งกค็อื
บญัชดี้านสิ�งแวดล้อม (Environmental Accounts) ซึ�งสามารถนําไปบูรณาการเข้ากบั Satellite 
accounts ไดท้นัท ี 

สถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 หมวด แต่ละ
หมวดแสดงรายการสถิติ แหล่งที�มาของข้อมูล (sources) และหน่วยงานผลิตสถิติ (producing 
agencies) ดงันี; 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
1. Environmental 

impact of 
economic activity 

  Natural Resource 
Accounts 

Statistics New 
Zealand 

  
1.1 Energy 
account 

Physical Stock account 
Table E-1: Non-renewable energy stock balance 
sheet for New Zealand (PJ)*. (Petroleum, coal) 
Table F-1: Physical quantities of gas and oil 
reserves in petroleum fields under appraisal. 
Table F-2: Oil and condensate physical stock 
balance sheet (PJ). 
Table F-3: Oil and condensate physical stock 
balance sheet (Mm3). 
Table F-4: Gas physical stock balance sheet (PJ). 
Table F-5: Gas physical stock balance sheet 
(Mm3). 
Table G-1: Coal stock balance sheet (PJ). 
Table G-2: Coal physical stock balance sheet 
(tonnes). 
Table G-3: Lignite rank coal physical stock balance 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
sheet (PJ). 
Table G-4: Lignite rank coal physical stock balance 
sheet (tonnes). 
Table G-5: Sub-bituminous rank coal physical 
stock balance sheet (PJ). 
Table G-6: Sub-bituminous coal rank physical 
stock balance sheet (tonnes). 
Table G-7: Bituminous rank coal physical stock 
balance sheet (PJ). 
Table G-8: Bituminous rank coal physical stock 
balance sheet (tonnes). 
Table G-9: Semi-anthracite to anthracite rank coal 
physical stock balance sheet (PJ). 
Table G-10: Semi-anthracite to anthracite rank 
coal physical stock balance sheet (tonnes). 
Monetary Stock account 
Table 5.1 Summary of Monetary Energy Stocks 
($million) 
Table 5.2 Summary of Non-renewable Energy 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
Resources ($million) 
Table 5.3 Monetary Stock Account for Total 
Petroleum and Commodities 
Table 5.4 Monetary Stock Account for Coal 
Table 5.5 Summary Renewable Sources of Energy 
($million) 
Table 5.6 Monetary Stock Account for Renewable 
Energy Resources 
Physical flow account 

Table 1 Energy Intensity
10 

(GJ/$000) 
Table 2 2003 Energy Demand Profile (PJ) 
Table 3 Emission Intensity Versus Value Added 
(tCO2/$000) 

Table 4 Emission Profile 2003 
  

1.2 Fish account 
Physical Stock account 
Table 1: Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks – Barracouta 
Table 2: Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks - Blue Cod 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
Table 43 Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks – Yellow eyed 
Mullet  
Table 43: Total Commercial Catch - all species 
Table 44: Commercial and Recreational Catch for 
Non-Quota Management Specie 
Table 45: Commercial Aquaculture Harvest Table 
(ในแต่ละตารางจะแบ่งเป็น Commercial Catch 
,Recreational Catch, Total Allowable Commercial 
Catch (TACC), Total Allowable Catch (TAC)) 
Monetary Stock account 
Table 1: Asset values of fish species 
Physical flow account 
Table 1: Simplified Flow Table for Selected Fish 
Species 
(Total commercial catch, Domestic Consumption of 
Commercial Catch, Imports, Export, Converted 
Greenweight Exports, Residuals) 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
  

1.3 Forestry 
account 

Physical Stock account 
Table 1 - Summary of Total Timber Available and 
Not Available for Wood Supply in Hectares 
Summary Table 2 - Summary of Total Timber 
Available and Not Available for Wood Supply in 
Cubic Metres  
Summary Table 3 - Timber Available for Wood 
Supply in Hectares  
Summary Table 4 - Total Timber Available for 
Wood Supply in Cubic Metres  
Summary Table 5 - Total Timber Not Available for 
Wood Supply in Hectares 
Summary Table 6 - Total Timber Not Available for 
Wood Supply in Cubic Metres (000)  
Summary Table 7 - Total Timber Available from 
Plantations in Hectares. 
Summary Table 8 - Total Timber Available from 
Plantations in Cubic Metres  
Summary Table 9 - Total Timber Available for 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
Wood Supply from Indigenous Forests in Hectares 
Summary Table 10 - Total Timber Available from 
Indigenous Forests in Cubic Metres  
Monetary Stock account 

Table 1 Value of exotic standing timber available 
for wood supply 
Table 3 Forestry and logging industry statistics  
Physical flow account 
Table 1 Total Domestic Wood Use by Commodity 

  
1.4 Mineral 
account 

Monetary and Physical Stock account 
Table 2.1 The effect of discounting stocks with 
large Lifespans 
Table 4.1 Metallic minerals actively extracted in 
New Zealand 
Table 4.2 Other metallic minerals found in New 
Zealand 
Table 4.3 Non-metallic minerals in New Zealand 
Table 4.4 Summary of monetary mineral stocks 
 

  



 

62 
 

สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
  

1.5 Water 
account 

Physical Stock account 
Table 1 Water stock account: June years 1995 to 
2001 
Table 2 Water stock account: June year 2001 by 
region  
Table 3 Municipal and domestic abstraction  
Table 4 Water stock account: Canterbury region  
Monetary Stock account 

Table 1 Freshwater values 
Table 2 Physical stock accounts for freshwater 
Table 3 Sample flow table for freshwater 
Table 4 Values of aquatic ecosystem water 
services  
Table 5 Values derived from ecosystem services in 
the Waikato region 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
New Zealand Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
2. Inventory of all 
human-induced 
emissions and 
removals of 
greenhouse gases in 
New Zealand as 
submitted to the 
United Nations 
Framework 
Convention on 
Climate Change. 

 เป็นรายงานการศกึษาประจาํปีภายใตข้อ้ตกลงที�ทําไว้
กบั สหประชาชาต ิ: United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) และพธิี
สารเกยีวโต (Kyoto Protocol)  
รายงานประกอบดว้ย  inventory reports the 
emissions and removals of greenhouse gases ไดแ้ก่ 
• carbon dioxide (CO2) 
• methane (CH4),  
• nitrous oxide (N2O), 
• hydrofluorocarbons (HFCs),  
• perfluorocarbons (PFCs) and sulphur 

hexafluoride (SF6)  from six sectors:  
- energy; 
- industrial processes; 
- solvents;  
- agriculture; 
- LULUCF (land use, land-use change and 

forestry);  
- and waste.  

 

 
New Zealand 
Greenhouse Gas 
Inventory  

 
Ministry for the 
Environment 
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สาธารณรฐัเกาหลี 
หน่วยงานภาครฐัที�จดัทําสถติดิา้นสิ�งแวดล้อมของเกาหลใีต้มทีั ;งสิ;น 8 หน่วยงาน ผลติสถติิ

ดา้นสิ�งแวดล้อมโดยใช้แนวทาง pollution media ซึ�งครอบคลุมรายการสถติเิพยีงรอ้ยละ 40 จาก
ความต้องการของ OECD (ปี 2543) โดย KNSO ทําหน้าที�ประสานงาน เพื�อแบ่งภารกจิการผลติ
สถติ ิ  

⋅ กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม ผลติและรวบรวมสถติดิา้นมลภาวะทางอากาศ การจดัการนํ;า
เสยี และการจดัการของเสยี  

⋅ กระทรวงการก่อสรา้งและขนส่ง ผลติสถติดา้นการขนส่ง 
⋅ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรพัยากร ผลติสถติดิา้นพลงังาน 
⋅ กระทรวงเกษตร ผลติสถติเิกี�ยวกบัที�ดนิ และการเกษตร 
⋅ กระทรวงกจิการทางทะเลและสตัวนํ์;า ผลติสถติดิา้นสตัวนํ์;า 
⋅ กระทรวงปา่ไม ้ผลติสถติดิา้นปา่ไม ้
⋅ สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิผลติสถติดิชันีสิ�งแวดลอ้ม บญัชสีิ�งแวดลอ้ม 
⋅ ธนาคารชาต ิผลติสถติดิา้นรายจา่ยการลดและควบคุมมลภาวะ 

สถติดิา้นสิ�งแวดลอ้มนําไปสู่ผลผลติที�สาํคญัดงันี; 
1) รายงานตวัชี;วดัและสถานการณ์สิ�งแวดล้อมของประเทศ (กระทรวงสิ�งแวดล้อม) 

ประกอบด้วยตวัชี;วดัด้านมลภาวะ และทรพัยากรธรรมชาต ิโดยใช้กรอบแนวคดิ PSR (Pressure-
State-Response) เกี�ยวกบั สภาพชั ;นบรรยากาศ สารพษิ/ภยัพบิตัต่ิอสิ�งแวดลอ้ม กจิกรรมของสงัคม
ที�มผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมในด้านพลงังาน การขนส่ง การเกษตร ป่าไม้ และอุตสาหกรรม ซึ�ง
รายงานนี;เผยแพรทุ่กปี 

2) ดชันีสิ�งแวดล้อม (KNSO) ด้านผลกระทบภาวะเรือนกระจก การสูญเสียโอโซน  
ภาวะความเป็นกรด  การสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ และ
การสั �นสะเทอืนของเสยีง เป็นตน้ 

3) Satellite account (ธนาคารชาตเิกาหล)ี รายจ่ายในการบรรเทาและควบคุมมลภาวะ 
PAC (Pollution Abatement and Control) ช่วงปี พ.ศ. 2539-2541 

4) Green GDP  ตามกรอบ System of Integrated Environmental and Economic 
Accounting ที� UN กําหนดเมื�อปี พ.ศ.2536 และ ปรบัปรุงปี 2546 (สถาบนัสิ�งแวดลอ้มแห่งเกาหล ี
และ กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม) ซึ�งยงัอยูใ่นขั ;นตอนการนํารอ่ง 

 ถงึแม ้KNSO จะไม่มกีารระบุชดัเจนว่ามสีถติใิดบา้งที�รบัรองคุณภาพเป็นสถติทิางการแลว้ 
แต่รายการสถติดิา้นสิ�งแวดลอ้มที�เผยแพร่อย่างเป็นทางการในเวบ็ไซดก์ารใหบ้รกิารสถติ ิ( Korea 
Statistical Information Service : KOSIS) ของ KNSO และเวบ็ไซดก์ระทรวงสิ�งแวดลอ้ม มรีายการ
สถติเิผยแพร่ที�เป็นหมวดรายการสถติใิน 500 รายการสถติิ ที� KNSO กําลงัดําเนินการรบัรองเป็น
สถติทิางการ ดงันี; 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
Korean Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
1.  Land / Climate 1.1 Land area 1.1.1 Private land area 

1.1.2 Agricultural land area 
1.1.3 Rate of land price 

KNSO MOA 

1.2 Climate 1.2.1 Air temperature by cities 
1.2.2 Wind speed by major cities 

KNSO MOE 

2. Forestry, Fishing, Wildlife 2.1 Forestry 2.1.1 Forest land area by forest type 
2.1.2 Forest land area by ownership 
2.1.3 Growing stock by forest type  
2.1.4 Production of forest products 
2.1.5 Index of forestry product 
2.1.6 Reforestation by year 

KNSO/MOE Forest 
Administration 
MOF 

2.2 Fishery 2.2.1 Fishing fleet by type of fishing 
2.2.2 Production of processed fishery commodities by 
groups 
2.2.3 Export and import of fishery by commodity groups 
2.2.4 The amount of catch 
2.2.5 Value of fish catches 
2.2.6 Major indicators of fishery household economies 
(summary) 

KNSO MOMA&F (Ministry 
of Maritime Affairs& 
Fishery 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
Korean Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
2.3 Wildlife 2.3.1 Number of Korean species by classification 

2.3.2 Number of endangered vulnerable wildlife by 
classification 

MOE - 

3. Environment 3.1 Water Quality 3.1.1 Water quality of major river and streams 
3.1.2 Water quality of lakes by specified hazardous 
material 
3.1.3 Water quality of coasts 

KNSO/MOE MOE 

3.2 Air Quality 3.2.1 Trends of air pollution by major city 
3.2.2  Acid rain by major cities 
3.2.3 Heavy metal concentrations in the atmosphere 

KNSO/MOE MOE 

3.3 Noise 3.3.1 Noise levels by general area 
3.3.2 Noise levels by roadside area 
3.3.3 Aircraft noise levels at monitoring site 

MOE - 

3.4 Soil 3.4.1 Soil pollution by land use 
3.4.2 Soil pollution by pollutants 
3.4.3 Operational result of designated national sites 

MOE MOA 

3.5 The Environment 
of human settlement 

3.5.1 Inspection & control on pollution facilities 
3.5.2 Air pollutant Emitting Facilities 
3.5.3 Generation of Waste 

KNSO - 
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สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
Korean Official Statistics 

หมวด หมู่ รายการ แหล่งที�มา ผูผ้ลิต 
3.6 The Environment 
related disaster 

3.6.1 Damage from stroms and floods (number of 
persons, area, value) 
3.6.2 Chemical related Accidents 
3.6.3 Frequency of marine pollution accidents 
3.6.4 Frequency of earthquakes by magnitude 
 

MOE MOE 

 
Source: 1. Korean Statistical Information Service (KOSIS) , KNSO : www.kosis.kr หรอื www.nso.go.kr 
            2. Korean Ministry of Environment (KMOE) , 2006 Environmental Statistics Yearbook : www.eng.me.go.kr 
 
 
 
 
 
 
 


