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บทที 1
บทนํา
1.1

แผนแม่บทระบบสถิ ติของประเทศและแผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา

ประเทศไทยเริม มีการดําเนินงานเกียวกับสถิตขิ องประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมีสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช) ทําหน้ าทีเป็ นหน่ วยสถิตกิ ลาง ผลิตสถิตใิ นแทบทุกสาขา โดยส่วนใหญ่เป็ นสถิตจิ ากการ
สํารวจ นอกจากนัน; ยังมีหน่ วยงานภาครัฐจํานวนมากทีผ ลิตสถิตจิ ากระบบการรายงาน งานทะเบียน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นสถิตทิ เี กียวข้องกับภารกิจและการดําเนินงานของหน่ วยงาน จนถึงปจั จุบนั มีการผลิตสถิตใิ น
เกือบทุกสาขาโดยหน่ วยงานภาครัฐจํานวนมาก แม้ว่าการผลิตสถิตภิ ายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง แต่กเ็ ป็ นการพัฒนาทีไ ม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการพัฒนาเพือตอบสนองประโยชน์ในการ
ใช้งานของแต่ละหน่ วยงานซึง มีขอ้ จํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความ
เหลือมลํ;าด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานด้านสถิติ และในบางกรณีก็มคี วามซํ;าซ้อนและสิ;นเปลืองใน
การดําเนินงาน
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เป็ นแผนแม่บทฉบับแรกนับตัง; แต่ มกี าร
ประกาศใช้ พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. 2550 มีเป้าประสงค์ทจี ะพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างเป็ นระบบเพือให้สถิตเิ ป็ นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ และได้กําหนด
วิสยั ทัศน์ คอื “ประเทศไทยมีระบบสถิตทิ ที ุกหน่ วยงานร่วมกันขับเคลือนเพือให้เกิดสถิตทิ างการทีใ ช้ในการ
พัฒนาประเทศ”
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิตฯิ ได้แก่
• การบริหารจัดการระบบสถิตอิ ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเครืองมือสําคัญคือแผนพัฒนาสถิ ติ
สาขาต่างๆ รวม 21 สาขา
• การพัฒนาสถิตใิ ห้มมี าตรฐานโดยมีเครืองมือสําคัญคือแนวทางการปฏิ บตั ิ ทีดีสาํ หรับการ
ผลิ ตสถิ ติและการประเมิ นคุณภาพสถิ ติ
• การให้ บ ริ ก ารสถิ ติ อ ย่ า งทั ว ถึ ง โดยมี เ ครื อ งมือ สํ า คั ญ คื อ ระบบการเชื อ มโยงและ
แลกเปลียนสถิ ติระหว่างหน่ วยงานต่างๆ
ทัง; นี;หน่ วยงานต่างๆ ผลิตสถิตจิ าํ นวนมากเพือตอบสนองการใช้ประโยชน์หลากหลายวัตถุประสงค์
แต่แผนแม่บทระบบสถิตฯิ จะครอบคลุมการบริหารจัดการเฉพาะ “สถิตทิ างการ” ซึง เป็ นสถิตทิ มี คี วามสําคัญ
จําเป็ นต่อการกําหนดนโยบายและติดตามสถานการณ์การพัฒนาระดับชาติและสาขาเท่านัน;
คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขาจะทําหน้ าทีเป็ นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการสถิตแิ ต่ ละสาขา
ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และรายงานความก้าวหน้ าและ
ปญั หาอุ ปสรรคต่ อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง แวดล้อม) โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสถิตริ ายสาขาประจําปี
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คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย พ.ศ.
2554 – 2558

ํ น ักงานสถิตแ
สา
ิ ห่งชาติ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
ั
(ด้านสงคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม)
องค์ประกอบ
• รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเทคโนโลยี
" สาร
สารสนเทศและการสือ
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
" สาร
สือ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน
" คงของมนุษย์
• ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ปลัดกระทรวงการคลัง
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
วาระ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
" วและกีฬา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง" แวดล ้อม
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านสังคม จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล ้อม
จํานวน 3 ท่าน
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
รองผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ จํานวน 2 ท่าน

" สาร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
" สาร
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

หน้าที
• กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่
คณะรัฐมนตรี โดยผ่านสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
• กําหนดนโยบายเกีย
" วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
" สนับสนุนการดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
• แต่งตัง8 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ" กีย
" วข ้องเพิม
" เติมได ้ตามความ
เหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา
องค์ประกอบ
• หน่วยสถิตจิ ากหน่วยงาน ทีเ" กีย" วข ้อง
• ผู ้เชีย" วชาญในสาขานัน8 ๆ

• ประธาน ปลัดกระทรวงทีร" ับผิดชอบสถิตสิ าขานัน8 ๆ
• เลขานุการ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และหน่วยงานทีเ" กีย" วข ้อง

หน้าที
• จัดทําผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข ้อมูลสถิต ิ ในสาขาทีเ" กีย
" วข ้อง และ
รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบัน และวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูลสถิตท
ิ างการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/ กรมต่างๆ ค วามต ้องการใช ้
ข ้อมูลสถิต ิ ฯลฯ
• พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลการบริหารงาน สํามะโน และสํารวจ (ข ้อมูลทีม
" ก
ี ารจัดทําอยู่
แล ้ว Review Stock)
• พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
" ังไม่มห
ี น่วยงานใดจัดทํา และประสานงานให ้
มีการผลิตสถิตท
ิ างการตามผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
• บริหารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนํ าไปใช ้ประโยชน์
• ปรับปรุงสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน
• ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ
" มโยงและแลกเปลีย
• ประสานงานการเชือ
" นสถิตท
ิ างการ
• ประสานงานด ้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด ้านสถิต ิ
• จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยในด ้านทีเ" กีย
" วข ้องทุกปี
• แต่งตัง8 คณะทํางานฯ และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ" กีย
" วข ้องเพิม
" เติมได ้ตามความเหมาะสม

2

คณะกรรมการ
ทีป
 รึกษา
ด้านวิชาการ
องค์ประกอบ
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาคเอกชน
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาค วิชาการ
ประธาน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน้าที
ให ้คําปรึกษาแนะนํ าด ้าน
วิชาการในการผลิตและ
ให ้บริการข ้อมูลสถิต ิ
อย่างทั"วถึง เป็ นธรรม
และเข ้าถึงได ้ง่าย เพือ
" ให ้
ทุกภาคส่วนได ้ใช ้
ประโยชน์

หน่วยประสานงาน
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสานต่าง
ประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
• ประสานงานทัง8 ในและ
ต่างประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
• การทบทวนแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ าน
• ทําหน ้าทีเ" ป็ น
เลขานุการฯของคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุ
กรรรมการฯ ทีเ" กีย
" วข ้อง
• ในระยะเริม
" ต ้นการ
ดําเนินงานอาจมีการจัด
จ ้างทีป
" รึกษาเพือ
"
แนะนํ าแนวทางการ
ปฏิบัตงิ านตามที"
กําหนดไว ้ในแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ

ทัง; นี;ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิตขิ องประเทศย่อมขึน; กับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา ซึง ปจั จุบนั จําแนกเป็ น 21 สาขา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัด
จําแนกประเภทของสหประชาชาติ (UNACC: Administrative Committee on Coordination Programme
Classification) และระบบบริหารราชการของประเทศ ได้แก่
สถิ ติด้านสังคม ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี;
1) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9) ยุตธิ รรม ความมันคง
 การเมืองและการปกครอง
สถิ ติด้านเศรษฐกิ จ ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี;
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร ปา่ ไม้ และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การค้า ราคา และประกันภัย
15) ขนส่ง และโลจิสติกส์
16) เทคโนโลยีสารสนเทศการสือสาร
17) การท่องเทีย วและการกีฬา
18) การเงินและการธนาคาร
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิทธิบตั ร
สถิ ติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ง แวดล้อม ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี;
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
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1.2

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา
การจัดทําแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขาประกอบด้วยขัน; ตอนต่างๆ ดังนี;
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสําคัญของสถิตสิ าขานัน; ๆ จากกฎหมายทีเ กียวข้อง การให้
คํานิยามทีเ กียวข้องจากการจัดจําแนกข้อมูลของสํานักงานสถิตปิ ระเทศต่างๆ และองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจัดจําแนกประเภทของ
สหประชาชาติ (UNACC, Administrative Committee on Coordination Programme
Classification) ซึงกลุ่มมาตรฐานสถิติ สํานัก บริหารจัด การระบบสถิติ สํานัก งานสถิติ
แห่งชาติจดั ทําและนําเสนอไว้ที www.nso.go.th
2) ศึกษาตัวอย่างโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่รายการสถิติ ตลอดจนรายการสถิตริ ายสาขา
จากประเทศต่างๆ เพือนํ าแนวคิดทีเหมาะสมมากําหนดโครงสร้างหมวดหมู่สถิตทิ างการ
รายสาขาของประเทศไทย
3) ศึก ษาด้านอุ ปทาน ได้แ ก่ ศึก ษารวบรวมรายการข้อ มูลสถิติเ กียวกับสาขานัน; ๆ ทีมกี าร
จัดทําในปจั จุบนั โดยสืบค้นจากแหล่งต่างๆ อาทิ ระบบฐานข้อมูลของหน่ วยงาน รายงาน
สถิตปิ ระจําปี ของหน่ วยงาน รายงานสถิตปิ ระจําปี ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และเว็บไซต์
หน่ วยงานทีเ กีย วข้อง โดยควรรวบรวมข้อมูลเกียวกับรายการข้อมูล ความถีในการรายงาน
หน่ วยงานทีรบั ผิดชอบ วิธกี ารจัดเก็บและประมวลข้อมูล รูปแบบการเผยแพร่ ฯลฯ เพือ
นําไปประกอบการจัดทํา “ผังสถิตทิ างการ”
4) ศึกษาด้านอุปสงค์ ได้แก่ ศึกษาสถานการณ์ และแนวโน้ มการพัฒนาสาขา ศึกษานโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับสาขาทีเ กียวข้อง อาทิ รัฐธรรมนู ญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ แผนบริห ารราชการแผ่ น ดิน แผนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวง
แผนปฏิบตั ริ าชการแผ่นดิน เป้าหมายและตัวชี;วดั ระดับสากล และประเทศ เพือให้ทราบ
ความต้องการสถิติ
5) คัด เลื อ กรายการสถิ ติ ท างการที ม ีค วามสํ า คั ญ ต่ อ การกํ า หนดนโยบายและติ ด ตาม
ความก้าวหน้ าของสถานการณ์ ก ารพัฒนาให้เ ป็ น “สถิติทางการ” และจัด หมวดหมู่ต าม
โครงสร้างทีก ําหนด
6) จัดทํา “ผังสถิตทิ างการ” ประกอบด้วยโครงสร้างสถิตทิ างการ สถิตทิ างการ(ทีค วรจะมีของ
สาขา) รายการสถิตทิ างการ รูปแบบ/วิธกี ารเผยแพร่ และหน่ วยงานรับผิดชอบ ทัง; นี;สถิติ
ทางการในผัง สถิ ติท างการบางรายการอาจจะยัง ไม่ ม ีก ารผลิต หรือ ขาดหน่ ว ยงานที
รับผิดชอบในปจั จุบนั ซึง จะต้องได้รบั การพิจารณาเป็ นส่วนหนึงของยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถิตสิ าขานัน; ๆ
7) วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต บริหารจัดการ และเผยแพร่สถิตแิ ต่ละรายการ และจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิตสิ าขานัน; ๆ
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1.3

นิ ยาม และขอบเขตของสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที 19 ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม” ไว้ดงั นี;
สิ งแวดล้อม หมายถึง สิง ต่างๆ ทีอ ยูร่ อบตัวเรา ทัง; สิง ทีม ชี วี ติ สิง ไม่มชี วี ติ เห็นได้ดว้ ย ตาเปล่า และ
ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทัง; สิง ทีเ กิดขึน; โดยธรรมชาติและสิง ทีม นุ ษย์เป็ นผูส้ ร้างขึน; หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่า สิง แวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทีม นุ ษย์สร้างขึน; ในช่วงเวลาหนึง
เพือสนองความต้องการของมนุ ษย์นนเอง
ั
สิง แวดล้อมสามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
⋅ สิง แวดล้อมทีเ กิดขึน; โดยธรรมชาติ ได้แก่บรรยากาศ นํ;า ดิน แร่ธาตุ และสิง มีชวี ติ ทีอ าศัยอยู่
บนโลก (พืช และสัตว์) ฯลฯ และ
⋅ สิง แวดล้อมทีม นุ ษย์สร้างขึน; ได้แก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เขือนกัน; นํ; าฯลฯ หรือ
ระบบของสถาบันสังคมมนุ ษย์ทดี าํ เนินชีวติ อยู่ ฯลฯ
ซึง ในสาขานี;จะหมายถึงสิง แวดล้อมทีเ กิดขึน; โดยธรรมชาติเท่านัน;
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิง ต่างๆ (สิง แวดล้อม)ทีเ กิดขึน; เองตามธรรมชาติและมนุ ษย์ สามารถ
นํ ามาใช้ประโยชน์ ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน นํ; า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกําลังแรงงาน
มนุ ษย์ เป็ นต้น
โดยคํานิยามแล้วจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนัน; จะเป็ นส่วนหนึงของสิง แวดล้อม แต่
สิง แวดล้อมทุกชนิดไม่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติทงั ; หมด ซึงอาจกล่าวสรุป ได้ว่าการทีจะจําแนกสิง แวดล้อม
ใดๆ เป็ นทรัพยากรธรรมชาตินนั ; มีปจั จัยทีเ กีย วข้องหลายประการ
ประการแรก เกิดจากความต้องการของมนุ ษย์ทจี ะนําสิง แวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
ประการที สอง การเปลียนแปลงตามกาลเวลา ถ้ายังไม่นํามาใช้ก็เป็ นสิง แวดล้อม แต่ถ้านํ ามาใช้
ประโยชน์ได้กจ็ ะกลายเป็ นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานัน; ๆ
ประการที สาม สภาพภูมศิ าสตร์และ ความห่างไกลของสิง แวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกินไปคนอาจไม่
นํามาใช้ ก็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็ นทรัพยากรธรรมชาติได้
นอกจากนี; ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มคละกันไปโดยอยู่ร่วมกันอย่าง
มีกฎ ระบบ ข้อบังคับทัง; ทีเ กิดขึน; เองโดยธรรมชาติและทัง; ทีม นุ ษย์กําหนดขึน; มา การอยู่เป็ นกลุ่มของสรรพ
สิง เหล่านี;จะแสดงพฤติกรรมร่วมกันภายในขอบเขตและแสดงสรรพสิง เหล่านี;จะเรียกว่าระบบนิเวศ หรือ
ระบบสิง แวดล้อม
ในส่วนของคําว่า อุตุนิยมวิ ทยา1 เป็ นวิชาทีกล่าวถึงเรืองราวของบรรยากาศ รวมทัง; ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศกับพื;นโลก มหาสมุทร และสิง มีชวี ติ โดยทัวไป
 วิชานี;เกียวข้องกับลักษณะทางกายภาพ
ทางเคมี และการเปลีย นแปลงของบรรยากาศ จุดมุ่งหมายของวิชานี;อยู่ทกี ารศึกษาให้เข้าใจในเรืองราวของ
บรรยากาศ การพยากรณ์อากาศให้เป็ นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้องและแม่นยํา
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บทที 2
สถานการณ์ แนวโน้ ม นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนา
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
2.1

สถานการณ์ และแนวโน้ มการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

สถานการณ์คุณภาพสิง แวดล้อมของประเทศในช่วงทีผ่านมา ได้รบั ผลกระทบจากการปลดปล่อย
ก๊ าซเรือนกระจกปรากฏชัดเจนมาก สถิติอุณ หภูมเิ ฉลียสูง สุด ตํ าสุ ดในรอบ 56 ปี (พ.ศ. 2494-2549) มี
แนวโน้มสูงขึน; ต่อเนือง ปริมาณนํ; าฝนมีความผันแปรมากและแนวโน้มลดลง จํานวนพายุหมุนทีเ คลือนเข้าสู่
ประเทศไทยลดลงเช่นกัน นอกจากนี; คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญ่ ทกี ารจราจรหนาแน่ น พื;นทีทมี ี
การเผาในทีโล่งแจ้ง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ซึงมีแนวโน้ มเพิม ขึน; ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจํานวนรถยนต์สะสม การผลิตและการ
นําเข้าสารอันตราย เพือใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิม ขึน; การตกค้างแพร่กระจายในสิง แวดล้อมและ
ปนเปื;อนในห่วงโซ่อาหาร จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถชี วี ติ ของประชาชน
สําหรับปริมาณกากของเสียทัง; ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปี ละ 22 ล้านตัน และมี
แนวโน้ มเพิม ขึน; อย่างต่อเนือง โดยไม่สามารถกําจัดได้ทนั ในขณะทีการนํ าของเสียกลับมาใช้ใหม่ยงั ทําได้
จํากัด ทัง; นี; 2 ใน 3 ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโลหะ ซึง กําลังขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และเติบโตมากกว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง 2-3 เท่า
พืน; ทีป า่ ไม้ถูกทําลายไปถึง 67 ล้านไร่ในช่วง 40 ปี ปจั จุบนั เหลือพืน; ทีป ่า เพียงร้อยละ 33 ของพืน; ที
ประเทศ (หากมีพ;นื ทีป่าตํากว่าร้อยละ 40 จึงเป็ นระดับทีจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้) ซึงน้ อยกว่า
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญีปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม การสูญเสียพืน; ทีป ่าอย่างต่อเนืองทําให้เกิดปญั หานํ; า
ท่วม นํ; าแล้ง และภัยธรรมชาติทบี ่อยครัง; และรุนแรงมากขึน; นอกจากนัน; ยังประสบปญั หาทัง; นํ; าขาดแคลน
และความเสือมโทรมของคุณภาพนํ; า สภาวะการขาดแคลนนํ; าของประเทศอยู่ในระดับรุนแรงเมือเทียบตาม
เกณฑ์ของ UNESCO มีการใช้น;ํ าเพิม ขึน; มากอย่างไม่มขี ดี จํากัด ขณะทีการพัฒนาแหล่งนํ; าขนาดใหญ่
เพิม เติม มีขอ้ จํากัดด้านพืน; ทีท เี หมาะสม รวมทัง; มีการครอบครองใช้ประโยชน์ ทําให้เกิดกรณีขดั แย้งแย่งชิง
นํ;าทีม แี นวโน้มรุนแรงขึน;
ทรัพยากรดินเสือมโทรมจากการใช้ทดี นิ ไม่ถูกต้องตามศักยภาพ ความอุ ดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ในขณะทีค วามต้องการพื;นทีท ําการเกษตรเพิม ขึน; ทําให้ต้องเพิม ผลผลิตโดยการใช้สารเคมี เกิดปญั หาการ
ตกค้างของสารเคมีในดิน รวมทัง; มีปญั หาการถือครองกรรมสิทธิ qทีดนิ ทีกระจุกตัว ในปี 2546 มีผไู้ ร้ทที ํากิน
ั  ลดความอุ ดม
ราว 7.7 แสนราย ต้องการทีดนิ ทํากินเพิม ถึง 11.5 ล้านไร่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงก็
สมบูรณ์ลง อัตราการจับสัตว์น;ํ าลดลง 3 เท่า ป่าชายเลนลดลงจาก 2 แสนไร่เหลือ 1.5 ล้านไร่ แหล่งปะการัง
ร้อยละ 50 และหญ้าทะเลร้อยละ 30 มีสภาพเสือมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพก็
กํ าลัง ถู ก ทํา ลายอย่ างรวดเร็ว สาเหตุ ม าจากการดําเนิ น กิจ กรรมของมนุ ษ ย์ทีทํ าลายถินทีอ ยู่อ าศัย ของ
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สิง มีชวี ติ ชนิด ต่ างๆ และส่ งผลต่ อการเปลียนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้อตั ราการสูญพันธุ์ของสิง มีชวี ิต
เพิม ขึน; มีรายชือสัตว์และพันธุพ์ ชื ในบัญชีใกล้สญ
ู พันธุถ์ งึ 684 ชนิด
ั หา
สภาวการณ์ ด ัง กล่ า วทํ า ให้ ป ระเทศไทยต้ อ งหาทางป้ องกั น ยับ ยัง; และแก้ ไ ขไม่ ใ ห้ ป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมขยายตัวมากขึน;
2.2

นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มีประเด็นทีเ กียวข้อ งกับด้านทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิง แวดล้อม ดังนี;
มาตรา 66 บุคคลซึง รวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนท้องถิน ดัง; เดิม ย่อมมีสทิ ธิ
อนุ รกั ษ์หรือฟื; นฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน และของชาติและมีส่วน
ร่วมในการจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ แวดล้อม รวมทัง; ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลทีจ ะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุ รกั ษ์ บํารุงรักษาและการ
ได้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รัก ษาคุณ ภาพสิง แวดล้อ ม เพือ ให้ดํารงชีพอยู่ไ ด้อ ย่างปกติแ ละต่ อ เนือ งในสิง แวดล้อ มทีจะไม่ก่ อให้เ กิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
การดํ าเนิ น โครงการหรือ กิจกรรมทีอ าจก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ชุ มชนอย่า งรุ นแรง ทัง;
ทางด้า นคุ ณ ภาพสิง แวดล้อ มทรัพ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ จะกระทํ า มิไ ด้ เว้น แต่ จ ะได้ศึก ษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสียก่อน รวมทัง; ได้ให้องค์การอิสระซึง ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การ
เอกชนด้านสิง แวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนถาบันอุ ดมศึกษาทีจดั การการศึกษา ด้านสิง แวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุ มชนทีจะฟ้องหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่ วนท้องถินหรือ
องค์กรอืนของรัฐทีเ ป็ นนิตบิ ุคคล เพือให้ปฏิบตั หิ น้าทีต ามบทบัญญัตนิ ;ี ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านทีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง แวดล้อม ดังต่อไปนี;
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ทดี นิ ให้ครอบคลุมทัวประเทศ

โดยให้คาํ นึงถึงความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ทัง; ผืนดิน ผืนนํ; า วิถีชีวติ ของชุมชนท้อ งถินและการดูแ ลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ทดี นิ อย่างยังยื
 น โดยต้องให้ประชาชน
ในพืน; ทีท ไี ด้รบั ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ทดี นิ นัน; มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(2) กระจายการถือครองทีดนิ อย่างเป็ นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ qหรือ
สิทธิในทีดนิ เพือประกอบเกษตรกรรมอย่างทัวถึ
 ง โดยการปฏิรูปทีดนิ หรือวิธอี  ืน รวมทัง; จัดหาแหล่งนํ; า
เพือให้เกษตรกรมีน;ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
7

(3) จัดให้มกี ารวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือประโยชน์ในการดูแลรักษารัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
 น
(4) จัดให้มแี ผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ; าและทรัพยากรธรรมชาติอนื อย่างเป็ นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัง; ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิง แวดล้อมตามหลักการพัฒนาทียงยื
ั น
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีม ผี ลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนท้องถิน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมอย่างยังยื
 น
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมให้เ พียงพอต่ อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศบนพืน; ฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการ
เตรียมความพร้อ มรองรับ การเปลียนแปลงสภาพภูม ิอ ากาศและภัย พิบ ัติทางธรรมชาติเ พือ ให้ส งั คมมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวติ ให้คนในสังคมไทย โดยให้
ความสําคัญกับการอนุ รกั ษ์ ฟื; นฟู และสร้างความมันคงของฐานทรั

พยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม ปรับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลือนประเทศไปสู่การเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตําและเป็ นมิตรกับ
สิง แวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็ นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมคิ ุม้ กันด้านการค้าจากเงือนไข
ด้านสิง แวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิม บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกทีเ กียวข้องกับ
กรอบความตกลงและพันธกรณีดา้ นสิง แวดล้อมระหว่างประเทศ
เป้ าหมาย
1. เพิม ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรักษา
พืน; ทีอ นุ รกั ษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.0 เพิม พืน; ทีป ุาไม้ให้ได้รอ้ ยละ 40.0 ของพืน; ทีป ระเทศ และเพิม พืน; ที
ปา่ ชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่
2. เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ; าทัง; ระบบเพือลดปญั หาการขาดแคลนนํ; า และการบรรเทา
อุทกภัย รวมทัง; เพิม พืน; ทีช ลประทานเฉลีย ปีละ 200,000 ไร่ เพือสนับสนุ นความมันคงด้
 านอาหาร
3. สร้างคุณภาพสิง แวดล้อมทีด ี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนา
โดยควบคุมคุณภาพนํ;าในแหล่งนํ;าหลักและแม่น;ําสายสําคัญให้อยูใ่ นเกณฑ์ตงั ; แต่พอใช้ขน;ึ ไปไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80.0 ฟื; นฟูคุณภาพนํ; าทะเลชายฝงั  โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสือมโทรมมาก
คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุ ตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะชุมชนถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิม ขึน; มากกว่าร้อยละ 50.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยทีเ กิดขึน; และมีการนํ าขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่
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น้อยกว่า ร้อยละ 30.0
4. เพิม ขีดความสามารถในการปรับตัวเพือรองรับผลกระทบจากการเปลีย นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ
และภัยพิบตั ใิ ห้มคี วามพร้อมทัง; ระดับประเทศ พืน; ที และชุมชน
5. เพิม ประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม และชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกับปา่ ได้อย่างเกือ; กูลกัน
ตัวชีEวดั
1. สัดส่วนพืน; ทีป า่ ไม้ และสัดส่วนพืน; ทีอ นุ รกั ษ์ต่อพืน; ทีป ระเทศ
2. สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านทีขาดแคลนนํ; าต่อจํานวนหมู่บ้านทัง; ประเทศ สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที
ประสบอุทกภัยต่อจํานวนหมูบ่ า้ นทัง; ประเทศ พืน; ทีช ลประทาน และปริมาณกักเก็บนํ;าต่อจํานวนประชากร
3. คุณภาพนํ; าในแหล่งนํ; าหลักและแม่น;ํ าสายสําคัญ คุณภาพนํ; าทะเลชายฝงั  คุณภาพอากาศในเขต
เมืองและเขตอุตสาหกรรม อัตราการกําจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล และอัตราการนําขยะกลับมาใช้ใหม่
4. สัด ส่ว นการปล่อ ยก๊ าซเรือนกระจกต่ อหัว เปรียบเทียบกับลําดับขัน; การพัฒนาทีแสดงโดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
5. เครืองมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฐานข้อมูลและ
แผนทีแสดงพืน; ทีเ สียงภัยจากผลกระทบของการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง; ระดับประเทศ ภูมภิ าค
และจังหวัด กลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้ าในพื;นทีทไี ด้รบั ผลกระทบและพื;นทีเสียงภัย
ธรรมชาติ
6. ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
7.จํานวนองค์กรทีสามารถพัฒนาให้เป็ นสภาสิง แวดล้อมชุมชนท้องถิน กฎหมายในการคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมอืนๆ
2.2.3 แผนบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ งลักษณ์ ชิ นวัตร
นายกรัฐมนตรี)
นโยบายที 1 นโยบายเร่งด่วนทีจะเริ มดําเนิ นการในปี แรก
1.4 ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการนํ; าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน; ทีช ลประทาน
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ;าแบบ
บูรณาการทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- จํานวนแผนและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ;า
- จํานวนกฎหมายทีผ ่านการปรับปรุงและแก้ไข
- จํานวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีม สี ่วนร่วมใน
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
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เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย

2. เพิม พืน; ทีช ลประทานได้ประมาณ 3.35 ล้านไร่
กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการนํ;าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพืน; ทีช ลประทาน โดยเร่งให้ม ี
การบริหารจัดการนํ; าในระดับประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปญั หาอุทกภัยและ
ภัยแล้งได้ รวมทัง; สนับสนุ นภาคการเกษตรด้วยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ฟื;นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งนํ;า
ธรรมชาติทมี อี ยูเ่ ดิม ขยายเขตการสูบนํ;าด้วยไฟฟ้า
จัดสร้างคลองส่งนํ;าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยาย
เขตการจัดรูปทีด นิ เพือเพิม ประสิทธิภาพการใช้น;ํ า
และการผลิต ส่งเสริมการใช้น;ําให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งนํ;าในระดับ
ไร่นาและชุมชนอย่างทัวถึ
 ง

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- จํานวนแหล่งนํ;าทีด าํ เนินการอนุ รกั ษ์ พัฒนาและ
ฟื;นฟู
- จํานวนแหล่งนํ;าทีด าํ เนินการพัฒนาเพิม นํ;าต้นทุน
- จํานวนหมูบ่ า้ นทีม รี ะบบฐานข้อมูลเตือนภัยนํ; า
หลาก ดินถล่ม
- จํานวนแผน มาตรการ ในการบรรเทาภัยจากการ
เปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
- จํานวนแหล่งนํ;าบาดาลทีไ ด้รบั การอนุ รกั ษ์พฒ
ั นา
- จํานวนพืน; ทีช ลประทาน

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- เพิม ขีดความสามารถให้กบั หน่ วยงานทีร บั ผิดชอบ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
- เพิม ขีดความสามารถให้กบั หน่ วยงานทีร บั ผิดชอบ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
- ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการ
ป้องกันนํ; าท่วมพืน; ทีช ุมชนทีเ หมาะสม
- ป้องกันการพังทลายของพืน; ทีต ลิง ริมแม่น;ําภายใน
ประเทศและพืน; ทีช ายฝงั 
- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ; าแบบบูรณา
การและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ม ี
การใช้ทรัพยากรนํ; า เป็ นฐานในการพัฒนาประเทศ
และคุณภาพชีวติ ทีด ขี องประชาชน และพัฒนาและ
ฟื;นฟูแหล่งนํ; า เพือเพิม นํ;าต้นทุน เพิม ประสิทธิภาพ
การกระจายนํ;า บูรณาการนํ; าผิวดิน ใต้ดนิ และ
กําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบนํ;าสะอาด
- เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ; าเพือ
การเกษตร
- วางระบบการปูองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
- จัดทําโครงการลงทุนภาครัฐแบบบูรณาการ
- พัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพืน; ฐานให้
มีความปลอดภัยเพียงพอต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเชือมโยงกับการขนส่งระบบอืน
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นโยบาย

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- พัฒนาระบบระบายนํ; าหลัก โดยก่อสร้างอุโมงค์
ขนาดใหญ่ (อุโมงค์ยกั ษ์) จํานวน 3 แห่ง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 4 ปี
- พัฒนาพืน; ทีแ ก้มลิง โดยจัดหาแก้มลิงเพิม เติมและ
เสริมประสิทธิภาพแก้มลิงในปจั จุบนั ให้เพิม มากขึน;
- พัฒนาคลองระบายนํ; าหลักในพืน; ทีต อนบนของฝงั 
ธนบุรเี พือนํ านํ; าเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย
– มหาชัย
- เพิม ประสิทธิภาพของระบบระบายนํ;าหลักเพือ
แก้ไขปญั หานํ;าท่วมเนืองจากน้าฝน

นโยบายที 5 ทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
5.1 อนุ รกั ษ์และฟื; นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. พืน; ทีป า่ ได้รบั การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. รักษาฐานทรัพยากรปา่ ไม้และจัดการทีด นิ ปา่ ไม้
เพือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมพร้อมพัฒนาระบบ
การให้บริการด้านป่าไม้ทตี อบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- พืน; ทีป า่ ทีม สี ภาพปา่ อุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
107.65 ล้านไร่

- มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพทีส นับสนุ นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิ ธีการ
1. เร่ งให้ม ีก ารปลูก ป่า เพิมขึ;นควบคู่ไ ปกับการ - อนุ รกั ษ์ ฟื;นฟู และบริหารจัดการ
ป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายปา่ ไม้และสัตว์ปา่
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือรักษาสมดุลและเป็ นฐานที
มันคงของประเทศ

- สร้างความมันคงของนิ

เวศพืน; ทีท ตี อบสนองต่อการ
พัฒนาทีย งยื
ั  นและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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นโยบาย
กลยุทธ์/วิ ธีการ
2. เร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ทดี นิ - จัดทําการสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์
ทีด นิ ของรัฐ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการปา่ แบบกลุ่มปา่ ชุมชน - พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปาุ สนับสนุ น
อย่างยังยื
 นและเป็ นธรรม
- เสริมสร้างบทบาทการช่วยเหลือสังคมอย่าง
การจัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่
ร่วมกันในลักษณะทีท ําให้คนมีภารกิจดูแลปา่ ให้ม ี
ต่อเนือง
ความยังยื
 น
4. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุ รกั ษ์ - ทรัพยากรชีวภาพจากปา่ สามารถนํามาแบ่งปนั
ปา่ ไม้ ฟื;นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิม
ผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและยังยื
 น
ความชุ่มชืน; ของป่าโดยฝายต้นนํ;าลําธาร ป้องกันไฟ
ปา่
5.2 อนุ รกั ษ์และฟื; นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั 
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. เพิม ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลและยังยื
 น และ
ประชาชาชนมีคุณภาพทีด ขี น;ึ

กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ฟื;นฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการังเทียม
และหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. เพิม พืน; ทีป ่าชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบให้
สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- พืน; ทีป า่ ชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
1.7 ล้านไร่
- พืน; ทีท าํ การประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น;ํา ได้รบั
การบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ล้านไร่ และ
60 แห่ง
- พืน; ทีท าํ การประมงทีไ ด้รบั การบริหารจัดการอย่าง
เป็ นระบบ
- จํานวนแหล่งอาศัยสัตว์น;ํา

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- อนุ รกั ษ์ ฟื;นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพือ
รักษาสมดุลและเป็ นฐานทีม นคงของการพั
ั
ฒนา
ประเทศ
- ร่วมกับชุมชนสร้างและขยายประการังเทียมปลูก
หญ้าทะเล พร้อมดําเนินกิจกรรมอนุ รกั ษ์ชายฝงั 
ต่างๆ
ั
- ป้องกันและแก้ไขปญั หาการกัดเซาะชายฝงทะเล
บางขุนเทียน
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นโยบาย
3. ปรับปรุงการบริหารจัดการพืน; ทีค ุม้ ครองทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วน
ั
ร่วม เร่งประกาศเขตคุม้ ครองทางทะเลและชายฝงใน
พืน; ทีร ะบบนิเวศสําคัญรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเล
ั  ากัด
4. ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝงจํ
และยกเลิกเครือ งมือประมงทีท าํ ลายล้าง เพิม
ประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกีย วกับความมันคง

ทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขปญั หาการกัดเซาะชายฝงั 
ตามหลักวิชาการ

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- อนุ รกั ษ์ ฟื;นฟู ป้องกัน และบริหารจัดการ
ั  างมีส่วนร่วม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอย่

- เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง เพือรองรับการผลิตทีย งยื
ั  นและเพิม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
- พัฒนาและฟื; นฟูแหล่งทรัพยากรประมงทีเ สือม
โทรม เพือเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของทรัพยากรประมง โดยมุ่งเน้นพืน; ทีท เี สีย งต่อการ
เปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และพืน; ทีท ไี ด้รบั
ผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติ รวมทัง; ส่งเสริม
และสนับสนุ นการทําปะการังเทียม เพือเพิม แหล่งที
อยูอ่ าศัยให้กบั สัตว์น;ํา

5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิง แวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. รักษาคุณภาพสิง แวดล้อมและควบคุมมลพิษทัง;
ทางอากาศ ขยะ นํ;าเสีย กลิน และเสียง ทีเ กิดจาก
การผลิตและบริโภคให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2. ส่งเสริมการปรับเปลีย นรูปแบบการผลิตการ
บริการ และพฤติกรรมการบริโภคทีเ ป็ นมิตรกับ
สิง แวดล้อม
3. เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิง แวดล้อม
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการ
สิง แวดล้อมอย่างสมดุลและยังยื
 นสอดคล้องกับสภาพ
พืน; ทีแ ละวิถชี ุมชน

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- คุณภาพสิง แวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์ทกี ําหนด

- สัดส่วนสินค้าทีเ ป็ นมิตรต่อสิง แวดล้อมต่อสินค้า
ทัวไปในตลาด

- จํานวนชุมชนทีม สี ่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม และเครือข่าย
กลุ่มอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
- ชุมชนท้องถิน นํ าเครือ งมือการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพไปใช้ 200 พืน; ที
- มีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการภายใต้ผงั
เมืองทีอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน สามารถนํามาใช้
ลดผลกระทบสิง แวดล้อม
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กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ปรับปรุงกฎหมายสิง แวดล้อม รวมทัง; เพิม
ประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมินสิง แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิง แวดล้อม
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุน
สิง แวดล้อม

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- สร้างความตระหนักเตรียมพร้อมบรรเทาปญั หาและ
รองรับการเปลีย นแปลงสภาพสิง แวดล้อมโดยการใช้
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
- พัฒนาระบบ กลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพให้เป็ นเครือ งมือสําคัญในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยทํา
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน
2. เร่งรัดการสร้างระบบบําบัดนํ;าเสียทีเ กิดขึน; จาก
- ปรับเปลีย นพฤติกรรมการบริโภคสู่สงั คมคาร์บอน
สังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและ
ตําทีเ ป็ นมิตรกับสิง แวดล้อม
อุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสีย
- เพิม ปริมาณการบําบัดนํ; าเสียในพืน; ที
อันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธที เี ป็ น กรุงเทพมหานคร
มิตรกับสิง แวดล้อม
- ก่อสร้างโรงกําจัดไขมันและนํ;ามันบริโภคใช้แล้ว
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินการตามแนวคิดการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน อาทิเช่น การอบรม
สัมมนาข้าราชการการจัดเวทีชาวบ้าน สนับสนุ นวัสดุ
อุปกรณ์ จัดทําชุดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่
การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
- จัดทําร่างกฎหมายเฉพาะสําหรับการขนส่งสินค้า
อันตรายสําหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ
เพือให้ได้มาตรฐานสากล
- จัดซือ; ตูส้ ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
พร้อมเครือ งตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
จํานวน 8 สถานี พร้อมค่าติดตัง;
- จัดหาสถานที โดยการเช่าหรือซือ; ทีด นิ บริเวณริม
แม่น;ํ าเจ้าพระยา ระยะเวลา 20 - 30 ปี
3. เพิม ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
- เพิม ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ท้องถิน ในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการนํ; า พัฒนาความรูใ้ นการจัดการมลพิษและของเสีย
เสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทีล ด รวมทัง; เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผกู้ ่อ
การผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยใช้หลักการบุคคลที
มลพิษ
ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่าย
- ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีทเี หมาะสม
เพือการแก้ไขและการป้องกันปญั หาทีส ่งผลกระทบ
ต่อสิง แวดล้อม
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นโยบาย

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนืองในโอกาสพระ
ราชพิธมี หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554
- จัดทําศูนย์การศึกษาและอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อมใน
พืน; ทีอ าคารศูนย์การศึกษาและอนุ รกั ษ์สงิ แวดล้อม
บางซือ กทม.

5.4 สร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลือมลํ;าในการใช้ประโยชน์ทดี นิ และทรัพยากรธรรมชาติ
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทีด นิ และแผนทีร ปู
แปลงทีด นิ ในระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS)

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- รัฐมีฐานข้อมูลทีด นิ และแผนทีร ปู แปลงทีด นิ ที
ให้บริการในระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS)
- ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานข้อมูลทีด นิ ของ
ประเทศไทย
2. สามารถดําเนินการเพือให้เกิดการกระจายการถือ - จํานวนรายของราษฎรทีไ ด้รบั การพิสจู น์ทดี นิ
ครองทีด นิ ทีเ ป็ นธรรมและยังยื
 น และมีการใช้
- จํานวนชุมชนทีไ ด้รบั การรับรองสิทธิการใช้ทดี นิ
ประโยชน์ทดี นิ ของรัฐอย่างเหมาะสม
ของรัฐ
กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ปฏิรปู การจัดการทีด นิ โดยให้มกี ารกระจายสิทธิ
ทีด นิ อย่างเป็ นธรรมและยังยื
 นโดยใช้มาตรการทาง
ภาษีและจัดตัง; ธนาคารทีด นิ ให้แก่คนจนและ
เกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ทดี นิ ทิง; ร้างทางราชการ ปกป้องที
สาธารณประโยชน์ ทีด นิ ทุ่งเลีย; งสัตว์หา้ มการปิดกัน;
ชายหาดสาธารณะ

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- สร้างความมันคงของนิ

เวศพืน; ทีท ตี อบสนองต่อการ
พัฒนาทีย งยื
ั  นและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมศิ าสตร์ เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั
- เร่งรัดการรังวัดและจัดทําแผนทีเ พือแสดงแนวเขต
ทีด นิ ของรัฐ
- พัฒนากระบวนการจัดทําแผนทีใ ห้สอดคล้องทัน
การเปลีย นแปลงเทคโนโลยี
- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทีด นิ และแผนทีร ปู
แปลงทีด นิ
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นโยบาย

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- เร่งรัดการออกโฉนดทีด นิ ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิในการถือ
ครองทีด นิ ตามกฎหมาย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีแผนที( GIS) มาตรา
ส่วน 1:4,000
- สนับสนุ นการจัดตัง; ธนาคารทีด นิ ให้คนจนผูไ้ ร้ทดี นิ
ทํากินและทีอ ยูอ่ าศัย
- จัดให้ราษฎรเช่าทีด นิ ราชพัสดุเพืออยูอ่ าศัยและทํา
กิน รวมทัง; พัฒนากระบวนการคุม้ ครองทีด นิ ของรัฐ
(สาธารณะประโยชน์)
- หน่ วยราชการในจังหวัดมีขอ้ มูลแผนทีม าตรฐาน
แสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตทีด นิ ของรัฐ
2. ผลักดันกฎหมายและแนวทางในการรับรองสิทธิ - กําหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ทีด นิ นํ;า ปา่ ไม้ และสิง แวดล้อมและเสริมสร้างสมรรถนะของ
และทะเลปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมด้าน
กระบวนการยุตธิ รรมเพือแก้ไขปญั หาข้อพิพาท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม แก้ไขปญั หาการ ต่างๆ
ดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน
- เสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทดี นิ
ของรัฐอย่างเป็ นธรรม และมีการพัฒนาอย่างยังยื
 น
- ปรับปรุงการบริหารจัดการทีด นิ และการกระจาย
การถือครองทีด นิ ให้เกิดความเป็ นธรรมและคุม้ ครอง
ความมันคงและฐานการดํ

ารงชีวติ ของเกษตรกร
ยากจน
- จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีแผนผัง
นโยบาย โครงการ มาตรการเพือดําเนินการและ
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีผงั เมืองเป็ นกรอบการ
พัฒนา
- เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองและ
ชนบท โดยร่วมกันปนั ส่วนทีด นิ เพือจัดระเบียบ
แปลงทีด นิ ใหม่และพัฒนาโครงสร้างพืน; ฐาน ให้
สอดคล้องตามหลักการผังเมือง
- อาคารสูง/ขนาดใหญ่/ชุมนุ มคน/โรงมหรสพ/
โรงงาน/โรงแรมและอาคารพาณิชย์มคี วามมันคง

แข็งแรงและปลอดภัยจากอัคคีภยั
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นโยบาย

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- ส่วนราชการได้รบั การบริการด้านช่างให้มคี วาม
ปลอดภัย มีอตั ลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงานให้
การสนับสนุ นและบริการด้านช่างทีเ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพด้านบริการขัน; พืน; ฐานแก่อปท. ชุมชน
และส่วนราชการ

5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม

กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการทีเ ป็ น
มิตรต่อสิง แวดล้อม รวมทัง; สนับสนุ นการดําเนินงาน
ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง แวดล้อม ให้ความสําคัญแก่ความร่วมมือ
ระหว่างหน่ วยงานและองค์กรทัง; ภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสนับสนุ นการดําเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีจ ะนํ ามาสู่การเพิม ประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- จํานวนชุมชนทีม สี ่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม และเครือข่าย
กลุ่มอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุ นและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่าย
ภายนอก เพือระดมความร่วมมือในการคุม้ ครองและ
ฟื;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
- สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในการ
อนุ รกั ษ์ ฟื;นฟู และร่วมกันจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นการสร้างสมดุลและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
บนพืน; ฐานภูมปิ ญั ญาท้องถิน
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจทีเ กีย วข้องกับการดูแล
รักษา และยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
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5.6 ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการนํ; าอย่างบูรณาการ
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. บริหารจัดการทรัพยากรนํ;าแบบบูรณาการโดย
การมีส่วนร่วม
2. แหล่งนํ;าได้รบั การอนุ รกั ษ์ พัฒนา ฟื;นฟูให้เป็ น
แหล่งนํ;าต้นทุนเพือการอุปโภคบริโภค การเกษตร
และอุตสาหกรรม

กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. จัดให้มกี ารบริหารจัดการนํ;าในระดับประเทศทัง;
นํ;าผิวดินและนํ; าใต้ดนิ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงศักยภาพของลุ่มนํ; า

2. จัดหาและจัดสรรนํ;าให้เพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ดว้ ยการบูรณาการระบบนํ; าในประเทศทัง;
25 ลุ่มนํ;า สนับสนุ นเกษตรกรทําแหล่งนํ;าในไร่นา
พร้อมการผันนํ;าจากลุ่มนํ; าอืนๆ และการจัดสร้าง
ระบบโครงข่ายนํ;าอย่างมีประสิทธิภาพทัวถึ
 งตาม
ศักยภาพของพืน; ที เพือสนองความต้องการของภาค
เศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ;าอย่างบูรณาการ
- MOU ความร่วมมือผันนํ; าระหว่างประเทศ
- จํานวนแหล่งนํ;าสาธารณะทีเ สือมโทรมได้รบั การ
ฟื;นฟู และพืน; ทีก กั เก็บนํ;าในระบบแก้มลิงเพิม ขึน;
- กฎ ระเบียบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ;า
- จํานวนแหล่งนํ;าบาดาลทีไ ด้รบั การอนุ รกั ษ์พฒ
ั นา
และฟื;นฟู

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ; าแบบ
บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนให้มกี ารใช้ทรัพยากรนํ; าเป็ นฐานใน
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ ทีด ขี อง
ประชาชน
- พัฒนาและฟื; นฟู แหล่งนํ;าเพือเพิม นํ;าต้นทุนเพิม
ประสิทธิภาพการกระจายนํ; า บูรณาการนํ; าผิวดิน ใต้
ดิน และกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบนํ;าสะอาด

5.7 สร้างภูมคิ ุม้ กันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลีย นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. เพิม ประสิทธิภาพศักยภาพในการปรับตัวเพือ
รับมือและลดผลกระทบจากการเปลีย นแปลง
ภูมอิ ากาศ พืน; ทีป า่ ไม้ได้รบั การจัดการเพือรองรับ
การเปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- ฐานข้อมูลและแผนทีแ สดงพืน; ทีเ สีย งภัยจาก
ผลกระทบของการเปลีย นแปลงภูมอิ ากาศทัง;
ระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
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เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
2. มีภูมคิ ุม้ กันและความพร้อมรองรับผลกระทบจาก
สาธารณภัย

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- กลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning System) ในพืน; ทีเ สีย งภัยธรรมชาติ
- ฐานข้อมูลและแผนรองรับการเกิดสาธารณภัย
- หน่ วยงานทีร บั ผิดชอบมีขดี ความสามารถในการ
ป้องกัน บรรเทา และบริหารจัดการสาธารณภัย
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรูข้ อ้ มูล
- ร้อยละของประชาชนทีไ ด้รบั การแจ้งเตือนภัยพิบตั ิ
อุตุนิยมวิทยา และตระหนักถึงผลกระทบจากภัย
อย่างทันเหตุการณ์
ธรรมชาติและมีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติใน - ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันและ
ภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ์
บรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละระบบฐานข้อมูลเกีย วกับ
ผลกระทบทีเ กิดขึน; จากการเปลีย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เพิม ขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณ์ความเสีย งจากการเปลีย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและ
ระดับพืน; ที

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- พัฒนาเครือ งมือในการบริหารจัดการเพือรองรับ
การเปลีย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
- จัดทําฐานข้อมูลด้านภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรกู้ภยั
ของกระทรวงคมนาคมและพัฒนาระบบการบริหาร
เหตุวกิ ฤติ
- พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสีย งและเตือนภัย
พิบตั ลิ ่วงหน้าในระดับพืน; ทีท เี ชือมโยงกันหลายมิติ
ให้สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสเกิดภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติทรี นุ แรง
- พัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ
และการเตือนภัย การบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย
2. จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบตั ภิ ยั ระยะยาวส่งเสริม - พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั
และเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมใน อย่างมีประสิทธิภาพ
การรับมือความแปรปรวนในปจั จุบนั เพือให้เป็ นฐาน - ปรับปรุงกลไกการเฝูาระวังและเตือนภัยให้ม ี
กับการรับมือความเปลีย นแปลงในระยะยาว ป้องกัน ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
ภัยพิบตั โิ ดยเฉพาะ นํ;าท่วมสึนามิ แผ่นดินไหว และ - จัดทําแผนรองรับการเกิดสาธารณภัย
ดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับ
- เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการป้องกันและ
ชุมชน ท้องถิน เพิม ขีดความสามารถในระดับชุมชน บรรเทาสาธารณภัย
ให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลีย นแปลง
- สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝ้าระวังภัยพิบตั ิ
ภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ติ ่างๆ ดําเนินการศึกษาอย่าง โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและเครือข่าย
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นโยบาย
รอบคอบในเรือ งของความจําเป็ นของโครงการ
พัฒนาเขือ นและเกาะ เพือป้องกันกรุงเทพฯ และภาค
กลางให้ปลอดภัยจากการเพิม ขึน; ของระดับนํ; าทะเล
และจากการละลายของนํ;าแข็งขัว; โลกตามสภาวะโลก
ร้อนทีก ําลังเกิดขึน;

กลยุทธ์/วิ ธีการ
องค์กรทีเ กีย วข้อง
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับหน่ วยงานและ/
หรือสถาบันการศึกษา
- สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ น
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติแก่ประชาชน
- ป้องกัน และเตือนภัยพิบตั ทิ างทะเลและชายฝงั 
- ก่อสร้างเขือ นป้องกันการกัดเซาะตลิง และคัน
ป้องกันนํ; าท่วมตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัย

5.8 พัฒนาองค์ความรูใ้ นการบริหารจั ดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิง แวดล้อม
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบาย
1. ถ่ายทอดผลงานวิจยั และองค์ความรูด้ า้ นสัตว์ปา่
และธรรมชาติแบบบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง แวดล้อม
กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ ชี ุมชน
ท้องถิน ส่งเสริมการทําวิจยั ร่วมกับต่างประเทศ
รวมทัง; ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทีช ่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลด
มลพิษ

2. จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมในจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พัฒนาเครือข่ายนักวิจยั
เพือแลกเปลีย นเรียนรูร้ ะหว่างนักวิจยั และภาคีอนื ๆ

เป้ าหมาย/ ตัวชีEวดั
- ประชาชนและชุมชนได้รบั องค์ความรูจ้ าก
ผลการวิจยั ด้านการดําเนินงานทีไ ม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมและพัฒนาองค์
ความรูศ้ กั ยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อมปรับปรุง
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย รวมทัง; ระบบความ
ร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
- สร้างงานวิจยั และใช้ประโยชน์จากการวิจยั ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้
- พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มขี ดี ความสามารถใน
การดําเนินภารกิจร่วมกับภาคีและเครือข่าย
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นโยบาย
3. สนับสนุ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือให้
เกิดความมันคงทางอาหาร

การฟื; นฟูดนิ และการ
ป้องกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา
สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยังยื
 น รวมถึงการศึกษาและอนุ รกั ษ์ซากดึกดํา
บรรพ์

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายทีเ กีย วข้องให้มผี ลบังคับทัวถึ
 งเท่าเทียม
และสอดคล้องกับสถานการณ์
- ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบ
ปฏิบตั ใิ ห้มคี ุณภาพและความคล่องตัวในการดําเนิน
ภารกิจ
- ปรับเปลีย นแนวคิดและวิธกี ารใช้งบประมาณให้ม ี
ประสิทธิภาพและเชือมโยงกับงานเพือร่วมทุนกับ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ
- สนับสนุ นระบบการประเมินและการกํากับดูแล
องค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและ
บรรยากาศในการทํางานทีเ อือ; อํานวยต่อการร่วมมือ
กับขับเคลือนภารกิจ
- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุ นการดําเนิน
ภารกิจให้ครอบคลุมทัวทั
 ง; องค์กร
- จัดทําระบบ/ยกระดับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน นํ;า ปา่ และ
สิง แวดล้อมอย่างยังยื
 นทีก ําหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และแนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ให้เกิดผล
สัมฤทฺธใิ นทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม

2.2.4 นโยบายและแผนการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ( พ.ศ.25402559)
นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ออก
ตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง แวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้รบั ความ
เห็นชอบตามมติของคณะรัฐมนตรีเมือวันที 26 พฤศจิกายน 2539 เพือใช้เป็ นกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการสิง แวดล้อมในภาพรวมของประเทศในระยะ 20 ปี
นโยบายและแผนฯ ดังกล่าวประกอบด้วยนโยบายย่อยและเป้าหมายทีเ กีย วข้องดังนี;
1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
ทีด นิ และการใช้ทดี  นิ
- ให้ ม ีก ารใช้ ทีดิน เพือ กิจ กรรมต่ า งๆ ในสัด สวนทีเ หมาะสมอย่ า งเป็ น ระบบ
สอดคล้องกับศักยภาพของพืน; ทีแ ละสภาพแวดล้อม
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- เร่งรัด ฟื; นฟูทดี นิ ทีข าดความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปญั หาการชะล้างพังทลาย
ของดิน ซึง ขณะนี;มอี ยูร่ อ้ ยละ 59.5 และ 41.7 ของพืน; ทีป ระเทศ
- อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์พน;ื ทีท มี ลี กั ษณะเด่นทางนิเวศวิทยา และธรณีวทิ ยาบน
พืน; ฐานความสมดุลของธรรมชาติ
ทรัพยากรปา่ ไม้
- มีพน;ื ทีป ่าไม้เป็ นร้อยละ 50 ของพืน; ทีประเทศโดยเป็ นพื;นทีป ่าอนุ รกั ษ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 และพืน; ทีป า่ เศรษฐกิจร้อยละ 20
- ให้มกี ารใช้พ;นื ทีป่าไม้ตามวิถีทางในเชิงอนุ รกั ษ์ดุลยภาพของระบบนิเวศเพือ
คุณภาพสิง แวดล้อม
- อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยื
 น
ทรัพยากรนํา
- ให้มกี ารพัฒนา อนุ รกั ษ์ และฟื; นฟูทรัพยากรนํ; า ทัง; แหล่งนํ; าผิวดินและแหล่งนํ; า
ใต้ดินให้เ ป็ นระบบในทุ ก ลุ่ มนํ; า เพือ ให้มปี ริมาณทีเ พียงพอและมีคุ ณ ภาพที
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทยี งยื
ั น
ทรัพยากรแร่
- ให้มกี ารอนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรแร่และทรัพยากรธรณีระยะยาวเพือสงวน
รัก ษาทรัพ ยากรแร่ แ ละทรัพ ยากรธรณี ทีจ ะมีค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาใน
อนาคตและความมันคงของประเทศ

รวมทัง; ประสานการใช้ประโยชน์ รักษา
คุณภาพสิง แวดล้อม และลดความขัดแย้งกับการจัดการทรัพยากรอืนๆ
ทรัพยากรพลังงาน
- ให้ม ีก ารผลิต และพัฒ นาแหล่ ง พลัง งานให้ เ พีย งพอกับ ความต้ อ งการอย่ า ง
ประหยัด โดยคํานึงถึงการอนุ รกั ษ์และรักษาไว้ซงึ ความสมดุลของธรรมชาติ
- ให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
ั
ทรัพยากรชายฝงทะเล
- สงวนให้มพี น;ื ทีป า่ ชายเลนไม่ต ํากว่า 1 ล้านไร่
ั
- อนุ รกั ษ์ และฟื; นฟู ทรัพยากรชายฝงทะเลทุ
กประเภทเพือ รัก ษาดุ ลยภาพของ
ระบบนิเวศชายฝงั  ตลอดจนแหล่งท่องเทีย วทางทะเล
2) นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิ ษ
มลพิษทางนํา
- คุณภาพนํ;าแหล่งนํ;าผิวดินทีม สี ภาพเสือมโทรมจะต้องมีคุณภาพดีขน;ึ
- แม่น;ํ าเจ้าพระยาตอนล่างมีออกซิเจนละลายไม่ต ํากว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร และ
คลองเชือมต่อจะต้องมีออกซิเจนละลายเฉลีย ไม่ต ํากว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตรภายใน
ปี 2549 และจะรักษาคุณภาพนํ;าไม่ให้เสือมโทรมไปกว่านี;
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- แม่น;ํ าท่าจีนตอนล่างมีออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร และคลอง
เชือมต่อจะต้องมีออกซิเจนละลายเฉลีย ไม่ต ํากว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
- แม่น;ํ าสายสําคัญทีผ่านเมืองศู นย์กลางความเจริญต่ างๆ จะต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ;าในแหล่งนํ;าผิวดินตามทีก ําหนดไว้
ั  วประเทศจะต้
- คุณภาพนํ; าทะเลชายฝงทั

องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ; า
ั  เวณแหล่งท่องเทีย วทีส ําคัญ และ
ทะเลชายฝงั  โดยให้ความสําคัญแก่ชายฝงบริ
อ่าวไทยตอนบนเป็ นอันดับแรก
มลพิษอากาศ
- คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมืองโดยเฉพาะฝุ่นละอองจะอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุ่นละอองในบริเวณทัวไปมี

ค่าเฉลีย 1 ปี ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองในบริเวณริม
ถนนจะมีความเข้มข้นเฉลีย 24 ชัวโมงสู

งสุดไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร
- สารมลพิ ษ อื นๆ ใ นอ ากาศ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน โดยเฉพาะก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ตงั ; แต่ปี พ.ศ. 2540
- ระดับ ปริม าณสารมลพิษ ทางอากาศในเขตอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนทัว ไป
โดยเฉพาะก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์แ ละก๊ า ซออกไซด์ของไนโตรเจนอยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน
มลพิษทางเสียงและความสันสะเทื

อน
- ควบคุ ม ระดับ เสีย งโดยทัว ไปในทุ ก พื;น ทีข องประเทศไทยให้ม ีค่ า เฉลีย 24
ชัวโมงไม่

เกิน 70 เดซิเบลเอ
- ควบคุมระดับเสียงและความสันสะเทื

อนจากแหล่งกําเนิดให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
ระดับ เสีย งของยานพาหนะ ระดับ เสีย งและความสัน สะเทือ นของสถาน
ประกอบการและชุมชน
มลพิษจากมูลฝอยและสิง ปฏิกูล
- ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของประชากรในอัตราไม่เกิน 1.0 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน
- ให้มกี ารใช้ประโยชน์จากมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทัวประเทศ

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยทีเ กิดขึน;
- ปริมาณมูลฝอยตกค้างจากการให้บริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และ
สําหรับพืน; ทีน อกเขตเทศบาลจะมีปริมาณมูลฝอยตกค้างไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ปริมาณมูลฝอยทีเ กิดขึน;
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- ให้ ทุ ก จัง หวัด มีแ ผนหลัก และแผนการจัด การมู ล ฝอยและสิ ง ปฏิกู ล ที ถู ก
สุขลักษณะ และมีระบบกําจัดมูลฝอยและสิง ปฏิกูลทีถ ูกสุขลักษณะครบถ้วนทุก
เทศบาลและสุขาภิบาล
มลพิษจากสารอันตราย
- ลดและควบคุมมลพิษจากสารอันตรายจากแหล่งกําเนิดทุกประเภทไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็ นอยูข่ องประชาชน
- มีแ ผนปฏิบตั ิการฉุ ก เฉิ นจากอุ บตั ิภยั ร้ายแรงของสารอันตรายโดยเฉพาะใน
พืน; ทีท มี คี วามเสีย งสูงระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- จัดตัง; ศูนย์พษิ วิทยา และศูนย์ขอ้ มูลด้านสารอันตรายระดับประเทศ
มลพิษจากของเสียอันตราย
- ลดและควบคุมมลพิษจากของเสียอันตรายทัง; ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
- สามารถเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 และจากชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณของเสีย
อันตรายทีเ กิดขึน;
- ให้สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื;อ
อย่างถูกวิธ ี ตัง; แต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบําบัดและการ
กําจัด
3) นโยบายแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิ ลปกรรม
แหล่งธรรมชาติ
- อนุ รกั ษ์ คุม้ ครอง และฟื;นฟูแหล่งธรรมชาติเพือเป็ นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ
แหล่งศิลปกรรม
- อนุ ร กั ษ์ คุ้ม ครอง และฟื; น ฟู แ หล่ ง ศิล ปกรรมเพือ เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศ
4) นโยบายสิ ง แวดล้อมชุมชน
- ชุ ม ชนทุ ก ระดับ มีก ารจัด การสิง แวดล้อ มชุ ม ชนและพื;น ทีส ีเ ขีย วเพือ เสริม สร้า ง
คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชนทีเ หมาะสมสอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพของระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจสังคม มรดกทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
5) นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพือ สิ ง แวดล้อม
- ชุมชนทุกระดับและประชาชนมีจติ สํานึกและจิตวิญญาณ รวมทัง; มีความพร้อมใน
การมีสวนร่วมในการจัดการสิง แวดล้อมในระดับทีเ หมาะสม
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6) นโยบายเทคโนโลยีเพือ สิ ง แวดล้อม
- มีเทคโนโลยีทเี หมาะสมเพือป้องกันและขจัดปญั หาภาวะมลพิษและอนุ รกั ษ์ ฟื;นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2.5 แผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมได้จดั ทําแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงฯ
ตามแนวทางของแผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิน (พ.ศ. 2551 - 2554) โดยแปลงประเด็น ยุ ท ธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมเฉพาะส่วนทีอ ยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมาเป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
ใช้แทนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ (2551-2554) ซึง ยกร่างขึน; ก่อนนัน;
แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชีว; ดั และเป้าหมายในช่วงปี 2551-2554 ดังนี;
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
เชิ งยุทธศาสตร์
1 การบริหารจัดการ ความหลากหลายทาง
เพือให้มกี ารใช้
ชีวภาพได้รบั การปกป้อง
ประโยชน์ความ
ดูแลและใช้ประโยชน์ให้
หลากหลายทาง
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพอย่างยังยื
 น อย่างยังยื
 นและเป็ นธรรม
และเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

ตัวชีEวดั /เป้ าหมาย (2551-2554)

1. จํานวนชุมชน/ประชาชนทีไ ด้รบั การถ่ายทอดองค์
ความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละปี
1,300 ชุมชน
2. จํานวนฐานข้อมูล กลไก ทีส นับสนุ น การอนุ รกั ษ์
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยังยื
 น
3. จํานวนหมูบ่ า้ นทีไ ด้รบั การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 900 หมูบ่ า้ น
2 การพัฒนาการ
ประชาชนสามารถเข้าถึง 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชือมโยงในลักษณะ
บริหารจัดการการ ข้อมูลและมาตรการ
ของเครือข่าย Extranet ระหว่างศูนย์บญ
ั ชาการ
ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและได้รบั การ
กระทรวงกับศูนย์ของหน่ วยงานระดับกรม
ภัยพิบตั จิ าก
บรรเทาภัยพิบตั ทิ เี กิดจาก 2. จํานวนพืน; ทีเ ป้าหมายได้รบั การกําหนดและจัดทํา
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและมนุ ษย์
มาตรการแนวทางผลกระทบด้านธรณีพบิ ตั ภิ ยั และ
มนุ ษย์
ธรณีวทิ ยาสิง แวดล้อม 25 พืน; ที
3. จํานวนหมูบ่ า้ นทีม รี ะบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางนํ;า
ทีใ ห้บริการแก่ประชาชน 2,000 หมูบ่ า้ น
4. ข้อมลสารสนเทศเพือติดตามการเปลีย นแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
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เชิ งยุทธศาสตร์
3 การอนุ รกั ษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบศักยภาพ
สิง แวดล้อมได้รบั การ
และการจัดการการ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง; การ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุ วตั รตามข้อตกลง
นํ;า ทีด นิ และปา่ ไม้ ระหว่างประเทศด้าน
อย่างสมดุล บูรณา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การ สอดคล้องกับ สิง แวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
ทีย งยื
ั น

ตัวชีEวดั /เป้ าหมาย (2551-2554)
1. พัฒนาแหล่งนํ; าบาดาล 4,000 แห่ง
2. จํานวนแผนและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ;า 7 เรือ ง
3. จํานวนกฎหมายทีผ ่านการปรับปรุงและแก้ไข
จํานวน 4 ฉบับ และมีกจิ กรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 3 เรือ ง

4. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายทีม สี ่วนในกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. มีแนวเขตทีช ดั เจนและราษฎรได้รบั การตรวจสอบ
เพือรองรับสิทธิ 475,000 ราย
6. พืน; ทีป ่าต้นนํ;าลําธารและพืน; ทีป า่ เสือมโทรมได้รบั
การอนุ รกั ษ์
7. จํานวนแผนมาตรการแนวทางเพือการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ธรณีวทิ ยาและ
ทรัพยากรธรณี) 57 แห่ง
8. จํานวนประเด็นท่าทีเจรจาต่อรองเพือรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 600 เรือ ง
9. มีเครือ งมือและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบ
สิง แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 71 เรือ ง
ั
10. พืน; ทีท รัพยากรทางทะเลและชายฝงและระบบนิ
เวศ
ทีส าํ คัญได้รบั การบริหารจัดการให้มคี วามอุดม
สมบูรณ์ 1,656,000 ไร่
11. ร้อยละของเครือข่าย ชมรม กลุ่ม รวมทัง; องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง แวดล้อมทีจ ดทะเบียนกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง แวดล้อมเพิม ขึน; ร้อยละ 20
12. จํานวนแอ่งนํ; าบาดาลทีไ ด้รบั การศึกษา สํารวจและ
ประเมินศักยภาพขัน; รายละเอียด 4 แอ่ง
4 การควบคุมมลพิษ มีการป้องกันและควบคุม 1. แก้ไขคุณภาพนํ;า 6 ลุ่มนํ; า (เจ้าพระยา, ท่าจีน,
มลพิษให้อยูใ่ นระดับ
และเตรียมการ
บางปะกง, ทะเลสาบสงขลา, ปิง และลําตะคอง) 7
มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการ
รับมือกับการ
พืน; ที
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
เชิ งยุทธศาสตร์
เปลีย นแปลงสภาพ ปรับปรุงคุณภาพ
ภูมอิ ากาศ และ
สิง แวดล้อม และมีการ
เตรียมการรับมือกับการ
คุณภาพ
เปลีย นแปลงสภาพ
สิง แวดล้อมโดย
การสร้างความ
ภูมอิ ากาศโดยการมีส่วน
ร่วม
ตระหนักให้กบั
ประชาชนและการ
มีส่วนร่วมทุกระดับ

ตัวชีEวดั /เป้ าหมาย (2551-2554)
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก CDM และคาร์บอน
เครดิต 5 โครงการ/ปี
3. จํานวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทีไ ด้รบั การ
รับรองมูลค่าคาร์บอนเครดิต มูลค่าการลงทุนการ
จ้างงานและมูลค่าคาร์บอนเครดิต มูลค่าทาง
เศรษฐกิจไม่ต ํากว่าปีละ 500 ล้านบาท
4. ร้อยละของหน่ วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ามีการ
จัดซือ; จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ ป็ นมิตรกับ
สิง แวดล้อม ร้อยละ 60
5. จํานวน อปท. ทีจ ดั การมลพิษในพืน; ที 20 แห่ง
6. จํานวนบุคลากรภาครัฐทีไ ด้รบั การพัฒนาขีด
สมรรถนะให้มอี งค์ความรูเ้ พิม ขึน; 4,000 คน
7. ปริมาณปา่ ปลูกใหม่และป่าทดแทนเพิม ขึน;
8. ร้อยละของดัชนีคุณภาพอากาศในพืน; ทีเ ป้าหมาย
(ฝุน่ ละออง) อยูใ่ นเกณฑ์ทไี ม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย ร้อยละ 89

2.2.6 ดัชนี และตัวชีEวดั ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
สํานักวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดั ทําฐานข้อมูลและดัชนีช;วี ดั ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
สิง แวดล้อม ดังนี;
ดัชนี ชีEวดั ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
การคํานวณดัชนี
ทรัพยากรปา่ ไม้
สัดส่วนพืน; ทีป ่าอนุ รกั ษ์ตามประกาศต่อพืน; ทีป ระเทศ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรปา่ ไม้
สัดส่วนพืน; ทีป ่าอนุ รกั ษ์ทสี มบูรณ์ต่อพืน; ทีป า่ อนุ รกั ษ์ตามประกาศ
การชะล้างหน้าดิน
สัดส่วนพืน; ทีท สี ามารถลดปญั หาการชะล้างพังทลายของดินได้ในแต่
ละปีต่อพืน; ทีท มี ปี ญั หาทัง; หมด
ดินทีม ปี ญั หา
สัดส่วนพืน; ทีด นิ ทีม ปี ญั หาทีส ามารถฟื;นฟูปรับปรุงได้ต่อพืน; ทีท มี ี
ปญั หาทัง; หมด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผลผลิตพืชหลักภาคเกษตร
ความสามารถในการเก็บกักนํ;า
สัดส่วนของปริมาณนํ; าเก็บกักต่อปริมาณนํ; าท่าทัง; ประเทศ หรือใน
ลุ่มนํ;าหลัก
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ดัชนี ชีEวดั ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
ศักยภาพทรัพยากรนํ; า
ศักยภาพนํ;าบาดาล
ทรัพยากรปา่ ชายเลน
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
ั
ความสมบูรณ์ของสัตว์น;ํ าชายฝงทะเล
การลงทุนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
ของรัฐ
การปรับปรุงมาตรการกฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
คุณภาพนํ;าผิวดิน
เกณฑ์คุณภาพนํ;าผิวดิน
คุณภาพนํ;าทะเลชายฝงั 

ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ;าเสีย
ชุมชน
ความเต็มใจของประชาชนทีจ ะมีส่วน
ร่วมในการบําบัดนํ;าเสียชุมชน
ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน

การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรม
การกําจัดของเสียอันตรายชุมชน

การคํานวณดัชนี
ปริมาณนํ;าท่ารายปีเฉลีย ต่อคนทัง; ประเทศ
ร้อยละของปริมาณการใช้น;ําบาดาลต่อปริมาณนํ; าบาดาลใช้งานได้
ขนาดพืน; ทีป า่ ชายเลนอนุ รกั ษ์
สัดส่วนพืน; ทีป ่าชายเลนทีส มบูรณ์ต่อพืน; ทีป ่าชายเลนอนุ รกั ษ์ตาม
ประกาศ
ปริมาณสัตว์น;ํ าเศรษฐกิจทีจ บั ได้นอกบริเวณ 3 กม. จากชายฝงั 
ทะเล ต่อ 1 หน่ วยการจับ
สัดส่วนงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อมต่องบประมาณรายจ่ายประจําปี
จํานวนการปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
สัดส่วนของแหล่งนํ;าทีม นี ;ําเสียต่อจํานวนแหล่งนํ; าของประเทศ
สัดส่วนของแหล่งนํ;าทีม เี กณฑ์คุณภาพนํ; าตํามากต่อจํานวนแหล่งนํ;า
ของประเทศ
ั  เวณ
สัดส่วนของจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ;าทะเลชายฝงบริ
ปากแม่น;ํ าและคลองทีม ปี ริมาณออกซิเจนละลายน้อยกว่า 4
มิลลิกรัมต่อลิตรต่อจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ;าทะเลชายฝงั 
บริเวณปากแม่น;ําและคลองทัง; หมด
สัดส่วนปริมาณนํ;าเสียทีบ ําบัดได้ต่อความสามารถในการบําบัดของ
ระบบบําบัดนํ; าเสียในเขตเทศบาลและในกรุงเทพมหานคร
สัดส่วนของจํานวนเทศบาลทีส ามารถบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บําบัดนํ;าเสียต่อเทศบาลทีม รี ะบบบําบัดนํ; าเสียทัง; หมด
สัดส่วนของปริมาณการกําจัดขยะมูลฝอยต่อปริมาณขยะมูลฝอยที
เกิดขึน; ทัง; หมด
สัดส่วนปริมาณการนําขยะมูลฝอยขุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ กิดขึน; ทัง; หมดในเขตเทศบาลและใน
กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนของปริมาณการนํ าขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมกลับมาใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมทีเ กิดขึน; ทัง; หมดใน
ภาพรวมทัง; ประเทศ
สัดส่วนความสามารถในการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อ
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนทีเ กิดขึน; ทัง; หมด
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การคํานวณดัชนี
การกําจัดขยะติดเชือ; จากโรงพยาบาล สัดส่วนความสามารถในการกําจัดขยะติดเชือ; จากโรงพยาบาลต่อ
ปริมาณขยะติดเชือ; จากโรงพยาบาลทีเ กิดขึน; ทัง; หมดในภาพรวมทัง;
ประเทศ
การกําจัดของเสียอันตรายจาก
สัดส่วนความสามารถในการกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ต่อปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมทีเ กิดขึน; ทัง; หมดใน
ภาพรวมของประเทศ
คุณภาพอากาศในเมืองหลัก
สัดส่วนของจํานวนสถานีตรวจวัดทีม คี ุณภาพอากาศทีไ ม่อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานต่อจํานวนสถานีตรวจวัดทัง; หมดในตัวแทนเมือง
หลัก
สุขภาพอนามัยของประชาชน
อัตราผูป้ ว่ ยนอกและอัตราผูป้ ว่ ยในทีเ ข้ารับบริการรักษาใน
สถานพยาบาลจําแนกตามรายภาคและกรุงเทพมหานคร
การคุม้ ครอง ป้องกัน ฟื;นฟู และอนุ รกั ษ์ จํานวนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทีไ ด้รบั การคุม้ ครอง ป้องกัน ฟื;นฟู
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และอนุ รกั ษ์
การคุม้ ครอง ป้องกัน ฟื;นฟู และอนุ รกั ษ์ จํานวนแหล่งท่องเทีย วทีไ ด้รบั การคุม้ ครอง ป้องกัน ฟื;นฟูและ
แหล่งท่องเทีย ว
อนุ รกั ษ์
2.2.7 เป้ าหมายและตัวชีEวดั การพัฒนาระดับนานาชาติ
• แผนปฏิ บตั ิ การ 21 และการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาทียงยื
ั น
ของสหประชาชาติ
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนแม่บทโลก “แผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda 21)”
ร่วมกับ 178 ประเทศสมาชิกทีเ ข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิง แวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 2535 นับเป็ นก้าวสําคัญทีท ําให้ประเทศไทยนํ าแนวคิดการพัฒนาทีย งยื
ั น
มาใช้เป็ นกรอบทิศทางกํากับการพัฒนาประเทศ แผนปฏิบตั ิการ 21 มีสาระสําคัญครอบคลุมด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการอนุ รกั ษ์และการจัดการทรัพยากร
มิตดิ า้ นการอนุ รกั ษ์และจัดการทรัพยากร มีดงั นี;2
⋅ การคุม้ ครองชัน; บรรยากาศโลก
⋅ การจัดการทีด นิ อย่างยังยื
 น
⋅ การแก้ไขปญั หาการตัดไม้ทําลายปา่
⋅ การแก้ไขปญั หาการแปรสภาพเป็ นทะเลทรายและความแห้งแล้ง
⋅ การพัฒนาอย่างยังยื
 นในพืน; ทีภ เู ขา
⋅ การเกษตรอย่างยังยื
 นและการพัฒนาชนบท
2

BMA Data Center: Agenda 21 (http://203.155.220.230/agenda21/introagenda21.htm, 25/10/2548)
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⋅ การอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
⋅ การจัดการเทคโนโลยีชวี ภาพ
⋅ การคุม้ ครองและการจัดการมหาสมุทร
⋅ การคุม้ ครองคุณภาพและการจัดการแหล่งนํ;าจืด
⋅ การใช้สารเคมีเป็ นพิษอย่างปลอดภัยมากยิง ขึน;
⋅ การจัดการของเสียทีเ ป็ นอันตราย
⋅ การจัดการของเสียทีเ ป็ นของแข็งและนํ; าเสีย
⋅ การจัดการกากกัมมันตรังสี
ในปี 2545 สหประชาชาติจดั การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยังยื
 นที
เมืองโจฮานเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็ นการสานต่อแผนปฏิบตั กิ าร 21 เพือกําหนดขัน; ตอนการ
ดําเนินการพัฒนาของแต่ละประเทศให้เป็ นรูปธรรมทีช ดั เจนขึน; เป้าหมายการดําเนินการทีป ระเทศสมาชิก
ตกลงกันได้แก่3
ด้านทรัพยากรนํEาและสุขอนามัย: ลดสัดส่วนประชากรทีไ ม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัย อัน
รวมถึงการบริโภคนํ;าดืมทีส ะอาดให้น้อยลงครึง หนึงภายในปี 2548
ด้านพลังงาน: ลดการให้เงินสนับสนุ นด้านพลังงานให้น้อยลงตามความเหมาะสม สนับสนุ น
ประชากรชาวแอฟริกนั อย่างน้อยร้อยละ 35 ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานให้ได้ภายใน 20 ปี
ด้ า นสุ ข ภาพ:
รับ ประกัน ความปลอดภัย จากสารเคมีทีต้ อ งไม่ เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุ ษย์ภายในปี 2563 ส่งเสริมความร่วมมือเพือลดมลพิษทางอากาศ และ
พัฒนาโอกาสของประเทศกําลังพัฒนาให้มพี ฤติกรรมทีเ ป็ นมิตรต่อสิง แวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้สารเคมี
ทีท าํ ลายโอโซนในอากาศให้น้อยลงภายในปี 2553
ด้านการเกษตร: Global Environment Facility (GEF) กลไกทีด ูแลด้านการเงินเพือการ
พิทกั ษ์สงิ แวดล้อมโลกจะพิจารณา Convention to Combat Desertification เป็ นหลักในการกําหนดขอบเขต
การให้ทุนแก่ประเทศต่างๆ ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือความมันคงด้

านอาหารในประเทศแอฟริกา
ให้สมบูรณ์ภายในปี 2548
การจัดการระบบนิ เวศและเทคโนโลยีชีวภาพ: ลดปริมาณความสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้น้อยลงภายในปี 2553 แก้ไขปญั หาความเสือมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ ฟื; นฟู
วิธกี ารทําประมงทีใ ห้ผลสูงสุดอย่างยังยื
 นภายในปี 2548 ก่อตัง; เครือข่ายผูแ้ ทนเพือการดูแลเส้นทางเดินเรือ
ให้เสร็จภายในปี 2555 พัฒนาโอกาสของประเทศกําลังพัฒนาลดปริมาณการใช้สารเคมีทที ําลายโอโซนใน
อากาศให้น้อยลงภายในปี 2553 ริเริม แผนการดําเนินการในระดับโลก (Global Program of Action) ภายใน
ปี 2549 เพือปกป้องสิง แวดล้อมทางทะเลจากมลภาวะบนพืน; ดิน

3

ปรียานุ ช พิบลู สราวุธ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพือ การ
พัฒนาทีย งยื
ั  น” นําเสนอในการสัมมนาประจําปี 2546 เรือ งทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์, หน้า
63-64
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• เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG)
สหประชาชาติได้นําเป้าหมายการพัฒนาในมิตสิ ําคัญซึงได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร 21
และการประชุมระหว่างประเทศทีสําคัญอืนๆ มากําหนดเป็ นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทีประเทศ
สมาชิก 189 ประเทศให้การรับรองในการประชุมสุดยอดระดับโลกในปี 2543 ประเทศไทยได้จดั ทํารายงาน
ผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทยฉบับแรกในปี 2547 และฉบับที 2 ในปี 2552
ครอบคลุม 7 เป้าหมายหลัก ซึง รวมเป้าหมายหลักที 7 เรืองการรักษาและจัดการสิง แวดล้อมอย่างยังยื
 น มี
เป้าหมายย่อย ดังนี;
เป้ าหมายย่อย
เป้าหมายย่อย 7A
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที
ยังยื
 นและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายย่อย 7B
ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2553
MDG+ (ประเทศไทย - เพิม สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็ นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์
กําหนดเพิม เติม)
ขัน; ต้นภายในปี 2554
- เพิม สัดส่วนการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็ นร้อยละ 30 ภายในปี
2549
เป้าหมายย่อย 7C
ลดสัดส่วนประชากรทีไ ม่สามารถเข้าถึงนํ;าดืมสะอาด และส้วมถูกสุขลักษณะ
ลงครึง หนึงในช่วงปี 2533-2558
เป้าหมายย่อย MDG ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชากรในชุมชนแออัด 100 ล้านคนทัวโลกภายในปี

7D
2563
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บทที 3
ผังสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
3.1

แนวคิ ดในการจัดโครงสร้างสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

การจัดโครงสร้างและผังสถิตทิ างการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม พิจารณาจากข้อมูลที
จําเป็ นต่อการประเมินและติดตามสถานการณ์การพัฒนา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาทีสําคัญของสาขาตามทีได้นําเสนอในบทที 2 โดยนํ ากรอบแนวคิดในการจัดระบบสถิตสิ าขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์และเกาหลี (ภาคผนวก) มาประยุกต์ใช้จดั ระบบ
สถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม มีโครงสร้างสถิตทิ างการ ดังต่อไปนี;
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรธรณี แร่ และเชือ; เพลิงธรรมชาติ
1.2 ทรัพยากรดินและทีด นิ
1.3 ทรัพยากรทะเลและชายฝงั 
1.4 ทรัพยากรนํ; า
1.5 ทรัพยากรป่าไม้
1.6 ทรัพยากรชีวภาพ
2. สิง แวดล้อม
2.1 คุณภาพดิน
2.2 คุณภาพอากาศ
2.3 คุณภาพนํ;า
2.4 มลภาวะทางเสียง
2.5 ขยะมูลฝอยและของเสีย
2.6 ของเสียอันตราย
2.7 สิง แวดล้อมกับภัยธรรมชาติ
2.8 สิง แวดล้อมกับอุบตั ภิ ยั
3. อุตุนิยมวิทยา
3.1 ภูมอิ ากาศ
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3.2

ผังสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
โครงสร้างสถิ ติทางการ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรธรณี และแร่

ชือสถิ ติทางการ
แร่สาํ รองทีส าํ คัญ

รายการสถิ ติทางการ

รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

1.2 ทรัพยากรดิ นและทีดิน

เนื;อทีถ อื ครองทําการเกษตร

ปริมาณทรัพยากรแร่ทมี ศี กั ยภาพ
(ข้อมูลจากคณะอนุ
เป็ นไปได้ (จําแนกตามชนิดแร่)
กก.สถิตสิ าขา)
ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่ จําแนก
ตามชนิดแร่
ปริมาณและมูลค่าของการใช้ การ
นําเข้า และการส่งออกแร่ จําแนกตาม
ชนิดแร่
เนื;อทีถ อื ครองทําการเกษตร

1.3 ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝัง
1.4 ทรัพยากรนํEา

ั
ชายฝงทะเล

ั
ความยาวชายฝงทะเล

ลุ่มนํ;า

จํานวนลุ่มนํ;าหลักและลุ่มนํ;าสาขา
และพืน; ทีล ุ่มนํ;า
ปริมาณนํ;าท่าเฉลีย ต่อปี และปริมาณ
นํ;าท่าในฤดูฝน และฤดูแล้ง จําแนก
ตามลุ่มนํ;า
ปริมาณเก็บกักนํ;าเฉลีย ต่อปี และ
ปริมาณเก็บกักนํ;าในฤดูฝน และฤดู
แล้ง จําแนกตามลุ่มนํ;า
ปริมาณนํ;าในอ่างเก็บนํ;าขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และพืน; ทีช ลประทาน

ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่
ปริมาณและมูลค่าของการใช้
การนําเข้า และการส่งออกแร่

ปริมาณนํ;าท่า

การเก็บกักนํ;าในลุ่มนํ;า

นํ;าในอ่างเก็บนํ;าและพืน; ที
ชลประทาน
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หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุตสาหกรรมพืน; ฐาน
และการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน; ฐาน
และการเหมืองแร่

จากสาขา
อุตสาหกรรม
จากสาขา
อุตสาหกรรม

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สํา จากสาขาเกษตรฯ
มะโนเกษตร)
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั  (ทช.)
กรมทรัพยากรนํ;า
กรมทรัพยากรนํ;า

กรมทรัพยากรนํ;า

กรมชลประทาน

โครงสร้างสถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
ศักยภาพนํ;าบาดาล
บ่อบาดาลภาครัฐ
บ่อบาดาลเอกชน

แหล่งนํ;า
นํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา (การ
ประปานครหลวง)
นํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา (การ
ประปาส่วนภูมภิ าค)
1.5 ทรัพยากรป่ าไม้

พืน; ทีป า่ ไม้

1.6 ทรัพยากรชีวภาพ

พืน; ทีป ลูกปา่ (กรมปา่ ไม้)
พืน; ทีป ลูกปา่ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื )

รายการสถิ ติทางการ
จําแนกตามลุ่มนํ;า
แผนทีศ กั ยภาพนํ;าบาดาล แผนทีบ ่อ
บาดาล
จํานวนบ่อบาดาลภาครัฐ
จํานวนบ่อบาดาลเอกชน และปริมาณ
นํ;าบาดาลทีใ ช้จริง จําแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้น;ํา
จํานวนแหล่งนํ;าธรรมชาติ แหล่งนํ;าที
สร้างขึน; และปริมาตรเก็บกัก
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใต้ดนิ นํ;าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ;า คลองชลประทาน)
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใต้ดนิ นํ;าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ;า คลองชลประทาน)
พืน; ทีป า่ ไม้ จําแนกตามการใช้พน;ื ที
(ปา่ ธรรมชาติ สวนปา่ ปา่ ฟื;นฟูตาม
ธรรมชาติ)
พืน; ทีป ลูกปา่ นอกเขตพืน; ทีอ นุรกั ษ์
จําแนกวัตถุประสงค์ และประเภท
พืน; ที
พืน; ทีป ลูกปา่ ในเขตพืน; ทีอ นุรกั ษ์
จําแนกตามประเภทปา่
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รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล

กรมทรัพยากรนํ;า
การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมภิ าค

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมปา่ ไม้

จากสาขาเกษตร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปา่ และพันธุพ์ ชื

จากสาขาเกษตร

โครงสร้างสถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
พืน; ทีอ นุรกั ษ์

รายการสถิ ติทางการ

ปา่ ชายเลน

จํานวนและพืน; ทีอ นุรกั ษ์ จําแนกตาม
ประเภท (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ)
จํานวนและพืน; ทีต น้ นํ;าลําธาร
จําแนกตามลุ่มนํ;า
พืน; ทีป า่ ชายเลน

ฟื;นทีป า่ ชายเลนทีไ ด้รบั การ
ฟื;นฟู/ปลูกทดแทน
ปา่ ชุมชน
ไฟปา่

พืน; ทีป า่ ชายเลนทีไ ด้รบั การฟื;นฟู/
ปลูกทดแทน
จํานวนและเนื;อทีป า่ ชุมชน
พืน; ทีป า่ นอกเขตอนุรกั ษ์ทถี ูกไฟไหม้

พืน; ทีช มุ่ นํ;าทีม คี วามสําคัญ
ระหว่างประเทศ และพืน; ทีช มุ่ นํ;า
ทีม คี วามสําคัญระดับนานาชาติ
พืน; ทีช มุ่ นํ;าระดับชาติ

พืน; ทีช มุ่ นํ;าทีม คี วามสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar sites) และพืน; ที
ชุ่มนํ;าทีม คี วามสําคัญระดับนานาชาติ
จํานวนและพืน; ทีช มุ่ นํ;าระดับชาติ

การผลิตไม้

ปริมาณไม้ทผี ลิตได้ จําแนกตาม
ประเภท
ปริมาณไม้นําเข้า จําแนกตาม
ประเภท

พืน; ทีต น้ นํ;าลําธาน

การนําเข้าไม้
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รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปา่ และพันธุพ์ ชื

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้ และ
ข้อมูลจากสอง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ หน่วยงาน
ปา่ และพันธุพ์ ชื
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้

โครงสร้างสถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
การส่งออกไม้
ผลิตภัณฑ์จากปา่ ไม้

สัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ปา่ ทีใ กล้จะสูญพันธุ์
สัตว์น;ําจืด

หญ้าทะเล และแนวปะการัง
การจับสัตว์น;ําเค็ม
การเพาะเลีย; งชายฝงั 
พันธุพ์ ชื ทีถ ูกคุกคาม

รายการสถิ ติทางการ
ปริมาณไม้สง่ ออก จําแนกตาม
ประเภท
ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาํ คัญที
ได้จากปา่ ไม้ (ฟืน ถ่าน นํ;ามันยาง
เปลือกไม้ หวาย ใบลาน ไม้ไผ่ ไม้
รวก ฯลฯ) จําแนกตามประเภท
จํานวนสัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ปา่ ทีใ กล้จะสูญพันธุท์ นี ําเข้าและ
ส่งออก จําแนกตามชนิด
ปริมาณสัตว์น;ําจืดจากแหล่งนํ;า
สาธารณะ จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา
ประเภทแหล่งนํ;า (อ่างเก็บนํ;า ทํานบ
ปลา แหล่งนํ;าธรรมชาติ)
เนื;อทีแ หล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง
อัตราการจับสัตว์น;ําเค็มต่อหนึงหน่วย
การจับ จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา
เครืองมือทําการประมง พืน; ที
ปริมาณสัตว์น;ําจากการเพาะเลีย; ง
ชายฝงั  จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา
จํานวนชนิดพันธุพ์ ชื ทีพ บในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม
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รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมประมง

จากสาขาเกษตรฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมประมง
จากสาขาเกษตรฯ

กรมประมง
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม

จากสาขาเกษตรฯ

โครงสร้างสถิ ติทางการ

2. สิ งแวดล้อม
2.1 คุณภาพดิ น

ชือสถิ ติทางการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

จํานวนชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี บในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม

ดินทีม ปี ญั หา

ั
พืน; ทีด นิ ทีม ปี ญหาต่
อการใช้ประโยชน์
ทางด้านเกษตรกรรม จําแนกตาม
ประเภทของดิน (ดินเปรีย; ว ดินเค็ม
ดินขาดอินทรียว์ ตั ถุ)
พืน; ทีก ารจําแนกชัน; ความรุนแรงของ
การชะล้างพังทลายของดิน จําแนก
ตามการใช้ประโยชน์ทดี นิ
ปริมาณปุ๋ยเคมีทใี ช้ในเนื;อทีถ อื ครอง
ทําการเกษตร
ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าและ
ส่งออกวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
จําแนกตามประเภท (เช่น สารกําจัด
วัชพืช โรค แมลง ฯลฯ)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ จําแนกตามแหล่งกําเนิดมลพิษ
ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
(คาร์บอนมอนนอกไซด์ มีเทน

กรมพัฒนาทีด นิ

จากสาขาเกษตรฯ

กรมพัฒนาทีด นิ

จากสาขาเกษตรฯ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(สํา
มะโนเกษตร)
กรมวิชาการเกษตร

จากสาขาเกษตรฯ

ปุ๋ยเคมีทใี ช้ในการเกษตร
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร

4

รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

พันธุส์ ตั ว์ทถี ูกคุกคาม

การชะล้างพังทลายของดิน

2.2 คุณภาพอากาศ

รายการสถิ ติทางการ

การปล่อยมลพิษทางอากาศ

องค์การก๊าซเรือนกระจกกําลังจะผลิตข้อมูลนี;ดว้ ยโดยใช้วธิ กี ารคํานวณทีแ ตกต่างกับข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
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จากสาขาเกษตรฯ

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก4
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน จากสาขา
และอนุรกั ษ์พลังงาน
อุตสาหกรรม

โครงสร้างสถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

ฝนกรด
คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดอัตโนมัติ

2.3 คุณภาพนํEา

คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดชัวคราว

นํ;าบาดาล
นํ;าผิวดิน
นํ;าทะเล
นํ;าเสียชุมชน

รายการสถิ ติทางการ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ ฝุน่ ละออง) จากการใช้
พลังงาน จําแนกตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของนํ;าฝน
คุณภาพอากาศบริเวณพืน; ทีท วไปใน
ั
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน; ที
คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน; ที
คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล
จําแนกตามพืน; ที
คุณภาพอากาศในเมืองในจังหวัด
สําคัญ
คุณภาพอากาศในพืน; ทีอ ุตสาหกรรม
สําคัญ
คุณภาพอากาศบริเวณพืน; ทีท วไปใน
ั
กรุงเทพมหานคร
คุณภาพนํ;าบาดาล
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ;าผิวดิน 25
ลุ่มนํ;า
ผลการตรวจวัดนําทะเล
ปริมาณนํ;าเสียชุมชนทีเ กิดขึน; และที
เข้าระบบบําบัด
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รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ

2.4 มลภาวะทางเสียง

ชือสถิ ติทางการ

การตรวจวัดระดับเสียงจาก
สถานีอตั โนมัติ

การตรวจวัดระดับเสียงจาก
สถานีชวคราว
ั
2.5 ขยะมูลฝอยและของเสีย

ขยะมูลฝอยชุมชน

2.6 ของเสียอันตราย

ของเสียอันตรายจากชุมชนที
เกิดขึน;
ของเสียอันตรายอุตสาหกรรมที
เกิดขึน;
ของเสียอันตรายทีไ ด้รบั การ
บําบัด
วัตถุมพี ษิ ภาคอุตสาหกรรมที

รายการสถิ ติทางการ
ปริมาณนํ;าเสียชุมชนทีเ กิดขึน; และที
เข้าระบบบําบัด
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
พืน; ทีท วไปในเขตกรุ
ั
งเทพมหานคร
และปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
ริมถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
พืน; ทีท วไปในเมื
ั
องในจังหวัดสําคัญ
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
ริมถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ กิดขึน;
ปริมาณขยะมูลฝอยทีจ ดั เก็บได้
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน ํากลับมาใช้
ประโยชน์
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที
เกิดขึน;
ปริมาณของเสียอันตรายอุตสาหกรรม
ทีเ กิดขึน; จําแนกตามประเภท
ปริมาณของเสียอันตรายทีไ ด้รบั การ
บําบัดอย่างถูกต้อง
ปริมาณวัตถุอนั ตรายอุตสาหกรรมที

39

รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ
องค์การจัดการนํ;าเสีย
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
ได้รบั การบําบัด

2.7 สิ งแวดล้อมกับภัย
ธรรมชาติ

อุทกภัย

ภัยแล้ง

ภัยหนาว
วาตภัยและฟ้าผ่า

อัคคีภยั

2.8 สิ งแวดล้อมกับอุบตั ิ ภยั

ดินถล่ม
อุบตั ภิ ยั จากสารอันตราย/
สารเคมี
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง แวดล้อม

รายการสถิ ติทางการ
ถูกส่งไปกําจัดทีโ รงงานบําบัด
ประเภท 105, 106
สรุปอุทกภัย (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปภัยแล้ง (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปภัยหนาว (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปวาตภัย ลูกเห็บ ฟ้าผ่า (จํานวน
ครัง; ทีเ กิด หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย
ความเสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปอัคคีภยั (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
จํานวนพืน; ทีเ สีย งภัยดินถล่ม และ
จํานวนเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพบิ ตั ภิ ยั
จํานวนการเกิดอุบตั ภิ ยั จากสาร
อันตราย/สารเคมี และความเสียหาย
จํานวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง แวดล้อมต่อ
โรงพยาบาลและอัตราการปว่ ยต่อแสน
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รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมทรัพยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค

จากสาขาสุขภาพ

โครงสร้างสถิ ติทางการ

3. อุตนุ ิ ยมวิทยา
3.1 ภูมิอากาศ

ชือสถิ ติทางการ

อุณหภูมิ
นํ;าฝน

จํานวนวันทีฝ นตก
พายุหมุนเขตร้อน

รายการสถิ ติทางการ

รูปแบบ/วิ ธีการ
เผยแพร่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

จํานวนผูป้ ว่ ยทีไ ด้รบั รายงานจาก
จังหวัดเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง แวดล้อม

กรมควบคุมโรค

อุณหภูมเิ ฉลีย รายปี และรายเดือน
อุณหภูมสิ งู สุดและตําสุดของปี
ปริมาณนํ;าฝนเฉลีย รายปี และราย
เดือน
ปริมาณนํ;าฝนตกเหนือเขือ น
จํานวนวันทีฝ นตกรายปี
จํานวนพายุหมุนเขตร้อนทีเ คลือนเข้า
สูป่ ระเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
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กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ
จากสาขาสุขภาพ

บทที" 4

สถานการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิ ติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
4.1

แนวทางการพัฒนาสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

ปริมาณแร่สาํ รองที
สําคัญ

ปริมาณทรัพยากรแร่ทมี ศี กั ยภาพ
เป็ นไปได้ (จําแนกตามชนิดแร่)

ปริมาณและมูลค่า
ผลผลิตแร่
ปริมาณและมูลค่าของ
การใช้ การนําเข้า
และการส่งออกแร่
เนื;อทีถ อื ครองทํา
การเกษตร
ั
ชายฝงทะเล

ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่ จําแนก
ตามชนิดแร่
ปริมาณและมูลค่าของการใช้ การ
นําเข้า และการส่งออกแร่ จําแนกตาม
ชนิดแร่
เนื;อทีถ อื ครองทําการเกษตร

ลุ่มนํ;า

จํานวนลุ่มนํ;าหลักและลุ่มนํ;าสาขา
และพืน; ทีล ุ่มนํ;า
ปริมาณนํ;าท่าเฉลีย ต่อปี และปริมาณ
นํ;าท่าในฤดูฝน และฤดูแล้ง จําแนก
ตามลุ่มนํ;า
ปริมาณเก็บกักนํ;าเฉลีย ต่อปี และ
ปริมาณเก็บกักนํ;าในฤดูฝน และฤดู

ปริมาณนํ;าท่า

ปริมาณเก็บกักนํ;าใน
ลุ่มนํ;า

สถานการณ์สถิ ติทางการ
(ความสมบูรณ์ของสถิตทิ างการ ความ
ต่อเนือ ง ความครบถ้วน ความทันต่อเวลา
ฯลฯ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
(ข้อมูลจากการอนุกรรมการสถิ ติสาขา
ฯ)

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมทรัพยากรธรณี

กรมอุตสาหกรรมพืน; ฐาน
และการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน; ฐาน
และการเหมืองแร่
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(สํา
มะโนเกษตร)
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมทรัพยากรนํ;า

ั
ความยาวชายฝงทะเล

กรมทรัพยากรนํ;า

กรมทรัพยากรนํ;า
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ชือสถิ ติทางการ
ปริมาณนํ;าในอ่างเก็บ
นํ;าและพืน; ที
ชลประทาน
ศักยภาพนํ;าบาดาล
บ่อบาดาลภาครัฐ
บ่อบาดาลเอกชน

แหล่งนํ;า
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ
นํ;าประปา (การ
ประปานครหลวง)
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ
นํ;าประปา (การ
ประปาส่วนภูมภิ าค)
พืน; ทีป า่ ไม้
พืน; ทีป ลูกปา่

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

แล้ง จําแนกตามลุ่มนํ;า
ปริมาณนํ;าในอ่างเก็บนํ;าขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และพืน; ทีช ลประทาน
จําแนกตามลุ่มนํ;า
แผนทีศ กั ยภาพนํ;าบาดาล แผนทีบ ่อ
บาดาล
จํานวนบ่อบาดาลภาครัฐ
จํานวนบ่อบาดาลเอกชน และปริมาณ
นํ;าบาดาลทีใ ช้จริง จําแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้น;ํา
จํานวน แหล่งนํ;าธรรมชาติ แหล่งนํ;าที
สร้างขึน; และปริมาตรเก็บกัก
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใต้ดนิ นํ;าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ;า คลองชลประทาน)
ปริมาณนํ;าดิบทีใ ช้ทาํ นํ;าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ;า (นํ;าใต้ดนิ นํ;าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ;า คลองชลประทาน)
พืน; ทีป า่ ไม้ จําแนกตามการใช้พน;ื ที
(ปา่ ธรรมชาติ สวนปา่ ปา่ ฟื;นฟูตาม
ธรรมชาติ)
พืน; ทีป ลูกปา่ นอกเขตพืน; ทีอ นุรกั ษ์
จําแนกวัตถุประสงค์ และประเภท
พืน; ที

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล

กรมทรัพยากรนํ;า
การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมภิ าค
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื
กรมปา่ ไม้
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ชือสถิ ติทางการ
พืน; ทีป ลูกปา่
พืน; ทีอ นุรกั ษ์

พืน; ทีต น้ นํ;าลําธาร
ปา่ ชายเลน
ฟื;นทีป า่ ชายเลนที
ได้รบั การฟื;นฟู/ปลูก
ทดแทน
ปา่ ชุมชน
ไฟปา่ (กรมปา่ ไม้)
ไฟปา่ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื )
พืน; ทีช มุ่ นํ;าทีม ี
ความสําคัญระหว่าง
ประเทศ และพืน; ทีช มุ่
นํ;าทีม คี วามสําคัญ
ระดับนานาชาติ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

พืน; ทีป ลูกปา่ ในเขตพืน; ทีอ นุรกั ษ์
จําแนกตามประเภทปา่
จํานวนและพืน; ทีอ นุรกั ษ์ จําแนกตาม
ประเภท (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ)
จํานวนและพืน; ทีต น้ นํ;าลําธาร จําแนก
ตามลุ่มนํ;า
พืน; ทีป า่ ชายเลน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 

พืน; ทีป า่ ชายเลนทีไ ด้รบั การฟื;นฟู/ปลูก
ทดแทน
จํานวนและเนื;อทีป า่ ชุมชน
พืน; ทีป า่ นอกเขตอนุรกั ษ์ทถี ูกไฟไหม้
พืน; ทีป า่ ในเขตอนุรกั ษ์ทถี ูกไฟไหม้

กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื

พืน; ทีช มุ่ นํ;าทีม คี วามสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar sites) และพืน; ที
ชุ่มนํ;าทีม คี วามสําคัญระดับนานาชาติ

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
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ชือสถิ ติทางการ
พืน; ทีช มุ่ น้าระดับชาติ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

จํานวนและพืน; ทีช มุ่ นํ;าระดับชาติ

การผลิตไม้

ปริมาณไม้ทผี ลิตได้ จําแนกตาม
ประเภท
การนําเข้าไม้
ปริมาณไม้นําเข้า จําแนกตามประเภท
การส่งออกไม้
ปริมาณไม้สง่ ออก จําแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์จากปา่ ไม้ ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาํ คัญที
ได้จากปา่ ไม้ (ฟืน ถ่าน นํ;ามันยาง
เปลือกไม้ หวาย ใบลาน ไม้ไผ่ ไม้รวก
ฯลฯ) จําแนกตามประเภท
สัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์ จํานวนสัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
จากสัตว์ปา่ ทีใ กล้จะ ปา่ ทีใ กล้จะสูญพันธุท์ นี ําเข้าและ
สูญพันธุ์
ส่งออก จําแนกตามชนิด
สัตว์น;ําจืด
ปริมาณสัตว์น;ําจืดจากแหล่งนํ;า
สาธารณะ จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา
ประเภทแหล่งนํ;า (อ่างเก็บนํ;า ทํานบ
ปลา แหล่งนํ;าธรรมชาติ)
หญ้าทะเล และแนว
เนื;อทีแ หล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง
ปะการัง
อัตราการจับสัตว์
อัตราการจับสัตว์น;ําเค็มต่อหนึงหน่วย
นํ;าเค็ม
การจับ จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา
เครืองมือทําการประมง พืน; ที

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื
กรมประมง

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั 
กรมประมง
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ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

การเพาะเลีย; งชายฝงั 

ปริมาณสัตว์น;ําจากการเพาะเลีย; ง
ชายฝงั  จําแนกตามชนิดสัตว์น;ํา

ชนิดพันธุพ์ ชื ทีถ ูก
คุกคาม

จํานวนชนิดพันธุพ์ ชื ทีพ บในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม
จํานวนชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี บในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม
ั
พืน; ทีด นิ ทีม ปี ญหาต่
อการใช้ประโยชน์
ทางด้านเกษตรกรรม จําแนกตาม
ประเภทของดิน (ดินเปรีย; ว ดินเค็ม
ดินขาดอินทรียว์ ตั ถุ)
พืน; ทีก ารจําแนกชัน; ความรุนแรงของ
การชะล้างพังทลายของดิน จําแนก
ตามการใช้ประโยชน์ทดี นิ
ปริมาณปุ๋ยเคมีทใี ช้ในเนื;อทีถ อื ครอง
ทําการเกษตร
ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าและ
ส่งออกวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
จําแนกตามประเภท (เช่น สารกําจัด
วัชพืช โรค แมลง ฯลฯ)

ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทถี ูก
คุกคาม
ดินทีม ปี ญั หา

การชะล้างพังทลาย
ของดิน
ปุ๋ยเคมีทใี ช้ใน
การเกษตร
วัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร

สถานการณ์สถิ ติทางการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมประมง

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง แวดล้อม
กรมพัฒนาทีด นิ

กรมพัฒนาทีด นิ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(สํา
มะโนเกษตร)
กรมวิชาการเกษตร
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ชือสถิ ติทางการ
การปล่อยมลพิษทาง
อากาศ

ฝนกรด
คุณภาพอากาศจาก
สถานีตรวจวัด
อัตโนมัติ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์จาํ แนกตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ)
ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
(คาร์บอนมอนนอกไซด์ มีเทน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ ฝุน่ ละออง) จากการใช้
พลังงาน จําแนกตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของนํ;าฝน
คุณภาพอากาศบริเวณพืน; ทีท วไปใน
ั
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน; ที

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน; ที
คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล
จําแนกตามพืน; ที
คุณภาพอากาศในเมืองในจังหวัด
สําคัญ
คุณภาพอากาศในพืน; ทีอ ุตสาหกรรม
สําคัญ
5

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก5

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

องค์การก๊าซเรือนกระจกกําลังจะผลิตข ้อมูลนีด
8 ้วยโดยใช ้วิธก
ี ารคํานวณทีแ
" ตกต่างกับข ้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
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ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

คุณภาพอากาศจาก
สถานีตรวจวัดชัวคราว

คุณภาพนํ;าบาดาล
คุณภาพนํ;าผิวดิน

คุณภาพอากาศบริเวณพืน; ทีท วไปใน
ั
กรุงเทพมหานคร
คุณภาพนํ;าบาดาล
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ;าผิวดิน 25
ลุ่มนํ;า
ผลการตรวจวัดนําทะเล
ปริมาณนํ;าเสียชุมชนทีเ กิดขึน; และที
เข้าระบบบําบัด
ปริมาณนํ;าเสียชุมชนทีเ กิดขึน; และที
เข้าระบบบําบัด
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
พืน; ทีท วไปในเขตกรุ
ั
งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณริม
ถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณ
พืน; ทีท วไปในเมื
ั
องในจังหวัดสําคัญ
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง
 บริเวณริม
ถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ กิดขึน;
ปริมาณขยะมูลฝอยทีจ ดั เก็บได้
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน ํากลับมาใช้

คุณภาพนํ;าทะเล
ปริมาณนํ;าเสียชุมชน

ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงจากสถานี
อัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงจากสถานี
ชัวคราว

ขยะมูลฝอยชุมชน

สถานการณ์สถิ ติทางการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรนํ;าบาดาล
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
องค์การจัดการนํ;าเสีย
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
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ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

ประโยชน์
ของเสียอันตรายจาก ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที
ชุมชนทีเ กิดขึน;
เกิดขึน;
ของเสียอันตราย
ปริมาณของเสียอันตรายอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทีเ กิดขึน; ทีเ กิดขึน; จําแนกตามประเภท
ของเสียอันตรายที
ปริมาณของเสียอันตรายทีไ ด้รบั การ
ได้รบั การบําบัด
บําบัดอย่างถูกต้อง
วัตถุมพี ษิ
ปริมาณวัตถุอนั ตรายอุตสาหกรรมทีถ ูก
ภาคอุตสาหกรรมที
ส่งไปกําจัดทีโ รงงานบําบัดประเภท
ได้รบั การบําบัด
105, 106
อุทกภัย
สรุปอุทกภัย (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
ภัยแล้ง
สรุปภัยแล้ง (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
ภัยหนาว
สรุปภัยหนาว (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
วาตภัยและฟ้าผ่า
สรุปวาตภัย ลูกเห็บ ฟ้าผ่า (จํานวน
ครัง; ทีเ กิด หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย
ความเสียหาย และการช่วยเหลือ)
อัคคีภยั
สรุปอัคคีภยั (จํานวนครัง; ทีเ กิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
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ชือสถิ ติทางการ
ดินถล่ม
อุบตั ภิ ยั จากสาร
อันตราย/สารเคมี
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคจาก
การประกอบอาชีพ
และสิง แวดล้อม

อุณหภูมิ
นํ;าฝน

จํานวนวันทีฝ นตก
พายุหมุนเขตร้อน

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์สถิ ติทางการ

เสียหาย และการช่วยเหลือ)
จํานวนพืน; ทีเ สีย งภัยดินถล่ม และ
จํานวนเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพบิ ตั ภิ ยั
จํานวนการเกิดอุบตั ภิ ยั จากสาร
อันตราย/สารเคมี และความเสียหาย
จํานวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง แวดล้อมต่อโรงพยาบาล
และอัตราการปว่ ยต่อแสน
จํานวนผูป้ ว่ ยทีไ ด้รบั รายงานจาก
จังหวัดเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง แวดล้อม
อุณหภูมเิ ฉลีย รายปี และรายเดือน
อุณหภูมสิ งู สุดและตําสุดของปี
ปริมาณนํ;าฝนเฉลีย รายปี และราย
เดือน
ปริมาณนํ;าฝนตกเหนือเขือ น
จํานวนวันทีฝ นตกรายปี
จํานวนพายุหมุนเขตร้อนทีเ คลือนเข้าสู่
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมทรัพยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
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4.2

สรุปสถานภาพการดําเนิ นงานในปัจจุบนั
ในภาพรวมการดําเนินงานด้านสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อมของหน่ วยงานต่างๆ
มีจดุ แข็ง และข้อจํากัด ดังนี;
4.2.1 ด้านการบริ หารจัดการสถิ ติทางการ
(จุดแข็งและข้อจํากัดด้านการประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ
- ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)
4.2.2 ด้านการผลิ ตสถิ ติทางการ
(ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)
4.2.3 ด้านการเผยแพร่สถิ ติทางการ
(ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
การพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม ในระยะเวลาห้าปี ขา้ งหน้ าควรกําหนด
ยุทธศาสตร์ทสี าํ คัญ ดังนี;
4.2

4.2.1 ด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการสถิ ติทางการ

(กลไกประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ
- ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)
4.2.2 ด้านการพัฒนาการผลิ ตสถิ ติทางการ

(การเติมเต็ม data gap การลดความซําซ้อน การประเมินคุณภาพ
- ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)
51

4.2.3 ด้านการพัฒนาการเผยแพร่สถิ ติทางการ
(การเชือ มโยง การประเมินคุณภาพ
- ข้อมูลจากคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาฯ)
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ภาคผนวก
แนวทางการจัดผังรวมสถิ ติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ประเทศนิ วซีแลนด์และสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศนิ วซีแลนด์
ระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์พงึ พาทรัพยากรธรรมชาติใ นสัดส่วนทีสูง ดังนัน; จึง
จําเป็ นอย่างยิง ทีจ ะต้องตรวจวัดจํานวนทีม อี ยู่ และการใช้ไป ( supply and use) เพือประโยชน์ในการ
จัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติ ให้ได้รบั ประโยชน์สูงสุด การนํ าไปใช้เป็ นฐานข้อมูลเชิงนโยบาย การ
สร้างเป็ นตัวชีว; ดั สําคัญด้านเศรษฐกิจและการสร้างกลยุทธ์ นโยบายเพือพัฒนาแบบยังยื
 น
ประเด็นสําคัญของสถิตดิ า้ นสิง แวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์คอื บัญชีสงิ แวดล้อมของชาติ
(National environment Accounts) ซึงได้จดั ทําขึน; เริม ต้นในปี งบประมาณ 2000 ด้วยข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการจัดทําบัญชีสงิ แวดล้อมของกลุ่มประเทศ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) โดย Statistics New Zealand เป็ นหน่ วยงานหลัก และมี
ความร่วมมือกับกระทรวงสิง แวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ (Ministry for the Environment) ใน
การผลิตและพัฒนาบัญชีดงั กล่าวภายใต้กรอบการพัฒนาของ System of Environmental and
Economic Accounts (SEEA)
การพัฒนาระบบบัญชีสิงแวดล้อมของประเทศนิ วซี แลนด์ภายใต้ กรอบ

System of Environmental and Economic Accounts (SEEA)
ทีม า: Natural Resource Accounts for New Zealand หน้า 6
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บัญชีทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource accounts) ได้รบั การสํารวจและวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลและบัญชีดา้ นสิง แวดล้อม (environment accounts) ภายใต้กรอบ System of National
Accounts (SNA) กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติทสี ําคัญของประเทศจะถูกกําหนดขึน; ในบัญชีและทํา
การประมาณการ Stock ทัง; ในแง่เชิงปริมาณและมูลค่า (Physical and Monetary stock) ซึง ก็คอื
บัญชีด้านสิง แวดล้อม (Environmental Accounts) ซึงสามารถนํ าไปบูรณาการเข้ากับ Satellite
accounts ได้ทนั ที
สถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 หมวด แต่ละ
หมวดแสดงรายการสถิติ แหล่ง ทีมาของข้อ มูล (sources) และหน่ วยงานผลิตสถิติ (producing
agencies) ดังนี;
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หมวด
1. Environmental
impact of
economic activity

หมู่

1.1 Energy
account

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ

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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แหล่งทีมา
Natural Resource
Accounts

ผูผ้ ลิ ต
Statistics New
Zealand

หมวด

หมู่

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด

หมู่

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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
10

1.2 Fish account

Table 1 Energy Intensity (GJ/$000)
Table 2 2003 Energy Demand Profile (PJ)
Table 3 Emission Intensity Versus Value Added
(tCO2/$000)
Table 4 Emission Profile 2003
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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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด

หมู่

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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
(ในแต่ละตารางจะแบ่งเป็ น 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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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด

หมู่
1.3 Forestry
account

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด

หมู่

1.4 Mineral
account

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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
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
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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด

หมู่
1.5 Water
account

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
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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แหล่งทีมา

ผูผ้ ลิ ต

หมวด
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.

หมู่

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
New Zealand Official Statistics
รายการ
แหล่งทีมา
เป็ นรายงานการศึกษาประจําปี ภายใต้ขอ้ ตกลงทีท ําไว้
New Zealand
กับ สหประชาชาติ : United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) และพิธ ี Greenhouse Gas
Inventory
สารเกียวโต (Kyoto Protocol)
รายงานประกอบด้วย inventory reports the
emissions and removals of greenhouse gases ได้แก่
• 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.
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ผูผ้ ลิ ต
Ministry for the
Environment

สาธารณรัฐเกาหลี
หน่ วยงานภาครัฐทีจ ดั ทําสถิตดิ า้ นสิง แวดล้อมของเกาหลีใต้มที งั ; สิ;น 8 หน่ วยงาน ผลิตสถิติ
ด้านสิง แวดล้อมโดยใช้แนวทาง pollution media ซึงครอบคลุมรายการสถิตเิ พียงร้อยละ 40 จาก
ความต้องการของ OECD (ปี 2543) โดย KNSO ทําหน้าทีป ระสานงาน เพือแบ่งภารกิจการผลิต
สถิติ
⋅ กระทรวงสิง แวดล้อม ผลิตและรวบรวมสถิตดิ า้ นมลภาวะทางอากาศ การจัดการนํ;า
เสีย และการจัดการของเสีย
⋅ กระทรวงการก่อสร้างและขนส่ง ผลิตสถิตด้านการขนส่ง
⋅ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากร ผลิตสถิตดิ า้ นพลังงาน
⋅ กระทรวงเกษตร ผลิตสถิตเิ กีย วกับทีด นิ และการเกษตร
⋅ กระทรวงกิจการทางทะเลและสัตว์น;ํา ผลิตสถิตดิ า้ นสัตว์น;ํา
⋅ กระทรวงปา่ ไม้ ผลิตสถิตดิ า้ นปา่ ไม้
⋅ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ผลิตสถิตดิ ชั นีสงิ แวดล้อม บัญชีสงิ แวดล้อม
⋅ ธนาคารชาติ ผลิตสถิตดิ า้ นรายจ่ายการลดและควบคุมมลภาวะ
สถิตดิ า้ นสิง แวดล้อมนํ าไปสู่ผลผลิตทีส าํ คัญดังนี;
1) รายงานตัวชี;วดั และสถานการณ์ สงิ แวดล้อมของประเทศ (กระทรวงสิง แวดล้อม)
ประกอบด้วยตัวชีว; ดั ด้านมลภาวะ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กรอบแนวคิด PSR (PressureState-Response) เกีย วกับ สภาพชัน; บรรยากาศ สารพิษ/ภัยพิบตั ติ ่อสิง แวดล้อม กิจกรรมของสังคม
ทีมผี ลกระทบต่ อ สิง แวดล้อ มในด้านพลังงาน การขนส่ ง การเกษตร ป่าไม้ และอุ ตสาหกรรม ซึง
รายงานนี;เผยแพร่ทุกปี
2) ดัช นี ส ิง แวดล้อ ม (KNSO) ด้า นผลกระทบภาวะเรือ นกระจก การสูญ เสีย โอโซน
ภาวะความเป็ นกรด การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การสันสะเทื

อนของเสียง เป็ นต้น
3) Satellite account (ธนาคารชาติเกาหลี) รายจ่ายในการบรรเทาและควบคุมมลภาวะ
PAC (Pollution Abatement and Control) ช่วงปี พ.ศ. 2539-2541
4) Green GDP ตามกรอบ System of Integrated Environmental and Economic
Accounting ที UN กําหนดเมือปี พ.ศ.2536 และ ปรับปรุงปี 2546 (สถาบันสิง แวดล้อมแห่งเกาหลี
และ กระทรวงสิง แวดล้อม) ซึง ยังอยูใ่ นขัน; ตอนการนําร่อง
ถึงแม้ KNSO จะไม่มกี ารระบุชดั เจนว่ามีสถิตใิ ดบ้างทีร บั รองคุณภาพเป็ นสถิตทิ างการแล้ว
แต่รายการสถิตดิ า้ นสิง แวดล้อมทีเ ผยแพร่อย่างเป็ นทางการในเว็บไซด์การให้บริการสถิติ ( Korea
Statistical Information Service : KOSIS) ของ KNSO และเว็บไซด์กระทรวงสิง แวดล้อม มีรายการ
สถิตเิ ผยแพร่ทเี ป็ นหมวดรายการสถิตใิ น 500 รายการสถิต ิ ที KNSO กําลังดําเนินการรับรองเป็ น
สถิตทิ างการ ดังนี;
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หมวด
1. Land / Climate

หมู่
1.1 Land area

1.2 Climate
2. Forestry, Fishing, Wildlife

2.1 Forestry

2.2 Fishery

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
Korean Official Statistics
รายการ
1.1.1 Private land area
1.1.2 Agricultural land area
1.1.3 Rate of land price
1.2.1 Air temperature by cities
1.2.2 Wind speed by major cities
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
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)
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แหล่งทีมา
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ผูผ้ ลิ ต
MOA

KNSO

MOE

KNSO/MOE Forest
Administration
MOF

KNSO

MOMA&F (Ministry
of Maritime Affairs&
Fishery

หมวด

3. Environment

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
Korean Official Statistics
หมู่
รายการ
2.3.1 Number of Korean species by classification
2.3 Wildlife
2.3.2 Number of endangered vulnerable wildlife by
classification
3.1.1 Water quality of major river and streams
3.1 Water Quality
3.1.2 Water quality of lakes by specified hazardous
material
3.1.3 Water quality of coasts
3.2.1 Trends of air pollution by major city
3.2 Air Quality
3.2.2 Acid rain by major cities
3.2.3 Heavy metal concentrations in the atmosphere
3.3.1 Noise levels by general area
3.3 Noise
3.3.2 Noise levels by roadside area
3.3.3 Aircraft noise levels at monitoring site
3.4.1 Soil pollution by land use
3.4 Soil
3.4.2 Soil pollution by pollutants
3.4.3 Operational result of designated national sites
3.5 The Environment 3.5.1 Inspection & control on pollution facilities
of human settlement 3.5.2 Air pollutant Emitting Facilities
3.5.3 Generation of Waste
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แหล่งทีมา
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ผูผ้ ลิ ต
-

KNSO/MOE MOE

KNSO/MOE MOE

MOE

-

MOE

MOA

KNSO

-

หมวด

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
Korean Official Statistics
หมู่
รายการ
3.6 The Environment 3.6.1 Damage from stroms and floods (number of
persons, area, value)
related disaster
3.6.2 Chemical related Accidents
3.6.3 Frequency of marine pollution accidents
3.6.4 Frequency of earthquakes by magnitude

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