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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ ทีค่ วรค่าแก่การอนุรกั ษ์หลากหลายประเภท
ได้มกี ารจัดแบ่งแหล่งธรรมชาติออกเป็นแหล่งธรรมชาติทเี่ คลือ่ นไหว หมายถึง แหล่งธรรมชาติ
ที่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า และแหล่งธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไม่ได้ หมายถึง
แหล่งธรรมชาติทไี่ ม่สามารถฟืน้ คืนสภาพได้ เช่น ภูเขา ถ�ำ้ น�ำ้ ตก โป่งพุรอ้ น เกาะ แก่ง หาดทราย
หาดหิน ทะเลสาบ หนอง บึง ซากดึกด�ำบรรพ์ ธรณีสณ
ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา แหล่งธรรมชาติ
บางแห่งมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษทีโ่ ดดเด่น บางแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาได้ยาก หรือบางแห่งมี
เรือ่ งเล่าสืบสานประวัตคิ วามเป็นมาของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ และบางแห่ง
มีคุณค่าความส�ำคัญในระดับประเทศ จากคุณค่าความส�ำคัญดังกล่าว ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จึงได้รวบรวมข้อมูลแหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ ไว้ตงั้ แต่      
ปี พ.ศ. 2527 รวมทัง้ สิน้ 2,362 แห่ง และคัดเลือกแหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ จ�ำนวน 263 แห่ง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ต่อมา   
ในปี พ.ศ. 2546 ส�ำนักงานฯ ได้สำ� รวจแหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ เพิม่ เติม ซึง่ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่า 4,707 แห่ง บางแห่งทีเ่ คยส�ำรวจพบว่ามีคณุ ค่าความส�ำคัญมาก และอยูใ่ นสภาพเสือ่ มโทรม
หรือถูกท�ำลายจนลดคุณค่าความส�ำคัญลง บางแห่งอาจมีคณุ ค่าความส�ำคัญในระดับประเทศ แต่ยงั ไม่ได้
มีการประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ แหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ เหล่านีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์
ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษา ฯลฯ และทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั นีแ้ หล่งธรรมชาติ
ได้ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์ดา้ นการท่องเทีย่ วมากขึน้ โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ซึง่ หลายฝ่ายทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไปให้ความสนใจ และพยายามผลักดัน เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ดังนัน้ การจัดท�ำเอกสาร “การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ” จะช่วยเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงคุณค่าความส�ำคัญของแหล่งธรรมชาติ
ช่วยสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดความรักและความตระหนัก รวมทัง้ ให้เกิดการประสานความร่วมมือ                                                             
ในการดูแลและรักษาคุณค่าของแหล่งธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติของ   
ท้องถิ่นและของประเทศสืบต่อไป
ส�ำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิงหาคม 2558
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เสาดินนาน้อย จังหวัดน่าน

บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ความหมายของธรรมชาติ
ธรรมชาติในทีน่ หี้ มายถึง ธรรมชาติ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่
เกีย่ วข้องเป็นสัณฐานทีส่ ำ� คัญทางธรณีวทิ ยา
และภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือ
สัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ
การจัดกลุม่ ธรรมชาติสามารถจัดตาม
ลักษณะและคุณสมบัตอิ ย่างกว้างๆ ได้เป็น
2 ประเภท  ได้แก่
1.1.1 ธรรมชาติทมี่ กี ารเคลือ่ นไหว
เปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้
โดยระบบของตัวเอง เช่น  ป่าไม้ ทุ่งหญ้า 
และสัตว์ป่า เป็นต้น
1.1.2 ธรรมชาติที่ไม่สามารถ
เคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง หรือฟืน้ ฟูคนื สู่
สภาพเดิมได้ เมือ่ ถูกท�ำลายก็จะหมดสภาพไป
เช่น ภูเขา ถ�้ำ น�้ำตก เกาะ แก่ง หาดทราย           
หาดหิน ทะเลสาบ หนอง บึง แหล่งน�้ำ                                     
ซากดึ ก ด� ำ บรรพ์ ธรณี สั ณ ฐานและ                    
ภูมิลักษณวรรณา เป็นต้น

ในปัจจุบนั มีการท�ำลายสภาพธรรมชาติ
ทั้งสองประเภทเป็นอันมาก ในส่วนของ
ธรรมชาติประเภทแรกมีกฎหมายคุม้ ครอง มี
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลโดยตรงและด�ำเนิน
การอยูต่ ลอดมา แต่ธรรมชาติในประเภทที่
สองนั้น ไม่มีกฎหมายคุ้มครองและหน่วย
งานรับผิดชอบโดยตรงและปรากฏมีเรื่อง                                                  
ร้องเรียนเกีย่ วกับการบุกรุกท�ำลายอยูเ่ นืองๆ
จึงสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองโดยตรง
เพราะเหตุวา่ ธรรมชาติในความหมายนีเ้ ป็น
ทรัพย์สมบัตขิ องประเทศทีม่ ศี กั ยภาพและมี
โอกาสทีจ่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้แหล่งธรรมชาติหลายแห่ง
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์โดยขาดการวางแผน
การดูแลรักษาและการอนุรกั ษ์ทเี่ หมาะสม
และหลายแห่งตกอยูใ่ นสภาพเสือ่ มโทรมจน
หมดคุณค่าความส�ำคัญและไม่สามารถฟืน้ ฟู
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
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1.2 สภาพปัญหาและการถูกท�ำลาย
1.2.1 สภาพปัญหา ปัจจุบันแหล่ง
ธรรมชาติหลายแห่งได้ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์
เพือ่ การท่องเทีย่ ว โดยขาดการวางแผนการ
จัดการ มีการน�ำมาใช้ประโยชน์จนเกินขีด
ความสามารถของพืน้ ทีแ่ หล่งทีจ่ ะรองรับได้
การขาดหน่วยงานทีจ่ ะเข้าไปดูแลรักษาและ
บางครั้งผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาก็ขาดความ
รู้ความเข้าใจท�ำให้แหล่งธรรมชาติที่มีอยู่      
ตกอยูใ่ นสภาพเสือ่ มโทรมจนไม่อาจฟืน้ ฟูได้
1.2.2 การถูกท�ำลาย สาเหตุทคี่ วามงาม                                                  
ของธรรมชาติถูกท�ำลาย มี 2  ประการ คือ

1) การถูกท�ำลายโดยสภาวะทาง
ธรรมชาติ เช่น แสงแดด ฝน ลม หรือรากไม้
ท�ำให้เกิดการแตกแยก ผุพงั การถูกท�ำลาย
โดยสภาวะทางธรรมชาติเป็นสิง่ ทีป่ อ้ งกันได้
ยาก จะบรรเทาได้ด้วยการบ�ำรุงรักษา แต่
การท�ำลายโดยวิธนี เี้ ป็นไปทีละเล็กทีละน้อย
ใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปี ดังภาพที่ 1  หรือ
บางครัง้ อาจถูกท�ำลายได้อย่างรวดเร็วจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดสึนามิ  
พายุ และน�้ำท่วม  เป็นต้น

ภาพที่ 1 การกัดเซาะบริเวณชายหาดบ้านหน้าโกฐิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาพที่  2  การรุกล�้ำบริเวณพื้นที่ริมชายหาด หาดในหาน  จังหวัดภูเก็ต

2) การถูกท�ำลายโดยการกระท�ำ
ของมนุษย์ เป็นการท�ำลายที่รุนแรงและ
รวดเร็ว สาเหตุของการท�ำลายมีหลายประการ
เป็นต้นว่า  ความต้องการน�ำธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์เช่น การรุกล�้ำพื้นที่บริเวณ
ชายหาด ดังภาพที่ 2
การขยายตัวของชุมชนเมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เข้ามาในเขต
ภูเขา  ท�ำลายสภาพธรรมชาติและป่าไม้

บริเวณต้นน�้ำล�ำธาร ก่อให้เกิดผลกระทบ                       
ต่ อ ปริ ม าณน�้ ำ คุ ณ ภาพน�้ ำ และระยะ
เวลาการไหลของน�้ำ ซึ่งท�ำให้เกิดน�้ำท่วม                                       
แผ่นดินถล่มตามมา  เนื่องจากป่าไม้ช่วย              
ดูดซับน�้ำ และดินเสื่อมสมรรถนะในการ
เก็บกักน�้ำ รุกล�้ำถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่า 
ท�ำให้สัตว์ป่ามีโอกาสสูญพันธุ์
ทั้งนี้ ในบางกรณีธรรมชาติจะถูก
ท�ำลายได้โดยสาเหตุทงั้ 2 ประการดังกล่าว

ฝั่งต้า จังหวัดพะเยา

บทที่ 2
แหล่งธรรมชาติ
ความหมายและประเภทของแหล่งธรรมชาติ
2.1 ความหมายของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาตินั้นได้ ถ้าปราศจากความ

แหล่งธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มี
อยู่และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสภาพ
และการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา 
มีระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในตัวเอง
ด้วยปัจจัยต่างๆ กัน และองค์ประกอบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไป
จนยากที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ แต่ในระยะเวลายาวนาน อาจตรวจ
สอบการเปลีย่ นแปลงนัน้ ได้ และในบางครัง้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อาจรวดเร็วมาก
จนเห็นได้ชดั เจนแล้วแต่กรณี มนุษย์อาจใช้
บางสิง่ ของแหล่งธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
กับตนเองได้ และมักเรียกแหล่งธรรมชาติ
ประเภทนัน้ ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่
ก๊าซ ถ่านหิน หรือน�้ำมันใต้ดิน ป่าไม้ ปลา
ในน�้ำ เป็นต้น แต่ผลจากการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อาจท�ำให้เกิดการสูญสลายของ

เข้าใจในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ
แต่เดิมการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ธรรมชาติยังมีน้อย จึงท�ำให้คนส่วนใหญ่
ละเลยมิได้ให้ความสนใจกับแหล่งธรรมชาติ
ทัว่ ๆไป มักมุง่ เน้นแต่เฉพาะแหล่งธรรมชาติ
ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง                                                  
และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ถูกน�ำมาใช้
ประโยชน์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
การท�ำลายแหล่งธรรมชาติโดยความรู้เท่า           
ไม่ถงึ การณ์ จึงท�ำให้รฐั บาลได้เห็นแนวโน้ม
ของการท�ำลายแหล่งธรรมชาติ ซึ่งนับวัน
จะเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการพัฒนาต่างๆ
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเกิดความ
ตระหนักและได้ร่วมมือกันหาแนวทางใน
การอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติต่างๆ มากขึ้น
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้เล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญของแหล่งธรรมชาติและ
ได้เริม่ ท�ำการอนุรกั ษ์แหล่งธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืชได้เริม่ ด�ำเนินการจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ป่าภูกระดึง จังหวัดเลย                                                     
ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2486 แต่ เ นื่ อ งจากการ
ขาดแคลนงบประมาณและเจ้าหน้าที่จึง
ไม่สามารถด�ำเนินการจนสมบูรณ์ได้ ต่อมา                 
เมื่อ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีความสนใจ
ที่จะคุ้มครองแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าไม้ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กษ 2206/2502
ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ยืนยันไป
ยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีมี
ความปรารถนาทีจ่ ะจัดให้มอี ทุ ยานแห่งชาติ
ขึน้ และจะต้องด�ำเนินการให้สำ� เร็จ และให้
รีบด�ำเนินการประกาศและจัดร่างพระราช
บัญญัติที่จะใช้บังคับต่อไปโดยด่วน
นับตั้งแต่นั้นมา  ประเทศไทยจึงได้
มีกฎหมายคุ้มครองพื้นที่แหล่งธรรมชาติ
เป็นแห่งแรกขึน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่
ครอบคลุมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี

และนครราชสีมา ซึง่ ได้มกี ารประกาศบังคับ
ใช้เมือ่ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ใช้เวลา
ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมทัง้ สิน้ 3 ปีเต็ม
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพนื้ ทีแ่ หล่งธรรมชาติ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอนุรักษ์
แล้ว ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ
จ�ำนวน 148 แห่ง แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ                           
(ทางบก) จ�ำนวน 124 แห่ง อุทยานแห่งชาติ                              
(ทางทะเล) จ�ำนวน 24 แห่ง และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า  จ�ำนวน 60 แห่ง นอกจาก
นี้ยังมีพื้นที่อยู่ระหว่างการประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติ จ�ำนวน 2 แห่ง                                                
และพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ�ำนวน 3 แห่ง รวม
ทั้งวนอุทยาน จ�ำนวน 112 แห่ง และเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า จ�ำนวน 60 แห่ง

2.2 ประเภทของแหล่งธรรมชาติ

นอกจากพืน้ ทีค่ มุ้ ครองแหล่งธรรมชาติ
ดังกล่าวข้างต้น ยังมีแหล่งธรรมชาติที่
ควรอนุรักษ์อีกเป็นจ�ำนวนมากที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอนุรักษ์                        

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ซึง่ แหล่งธรรมชาติทคี่ วรอนุรกั ษ์นี้ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม ได้ท�ำการส�ำรวจขั้นต้น
เมื่อปี พ.ศ. 2527 พบว่ามีแหล่งธรรมชาติ
ของท้องถิ่น จ�ำนวน 2,362 แห่ง
2.2.1 การกระจายตัวของแหล่ง
ธรรมชาติ
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติเพิ่ม
เติมเมือ่ ปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีจำ� นวนทัง้ สิน้                                              
ประมาณ 4,707 แห่ง กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ                                                   
โดยสามารถแบ่งเป็นแหล่งธรรมชาติ               
ของท้องถิ่นประเภทต่างๆ ได้ 10 ประเภท
ดังนี้ ประเภทเกาะ 724 แห่ง แก่ง 65 แห่ง
ชายหาด 347 แห่ง ภูเขา 974 แห่ง ถ�ำ้ 735
แห่ง น�้ำตก 1,093 แห่ง ซากดึกด�ำบรรพ์
30 แห่ง ธรณีสณ
ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา 
84 แห่ง โป่งพุรอ้ น 109 แห่ง และแหล่งน�ำ้
546 แห่ง ภาคที่มีแหล่งธรรมชาติรวมกัน
มากที่สุด คือ ภาคใต้ มีแหล่งธรรมชาติทั้ง
สิน้ 1,556 แห่ง รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ                                               
1,201 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,017
แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก มี 933
แห่ง ตามล�ำดับ ดังภาคผนวกที่ 1 และ                                                
ภาคผนวกที่ 2
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ภาคกลาง มีพื้นที่ 42,471,750 ไร่
ประกอบด้วย 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
สิงห์บรุ ี อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ภาคกลางมีลักษณะและ
ภูมิประเทศ 2 แบบ คือ พื้นที่ราบลุ่มแม่น�้ำ
ทางตอนกลางของภาค มีดนิ ตะกอนจากการ
ทับถมจากแม่นำ�้ เป็นบริเวณกว้าง คลุมพืน้ ที่
ตั้งแต่อ่าวไทยไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์
และเป็นที่ลาดเชิงเขาและภูเขาครอบคลุม
พื้นที่ด้านตะวันตกของภาค ภูมิประเทศ
เป็นที่สูง ที่ราบขั้นบันได และมีแม่น�้ำสาย
เล็กในบริเวณซอกเขา
แหล่งธรรมชาติที่พบมีทั้งบึงขนาด
ใหญ่ในทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ทางตอนกลางของภาค                                               
ชายหาดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้                                                    
ของภาคซึง่ ติดกับอ่าวไทย ด้านทิศตะวันตก                                                           
มีภเู ขาหินปูนจะพบน�ำ้ ตกและถ�ำ้ หลายแห่ง
แหล่งธรรมชาติในภาคกลางทีไ่ ด้รบั
การประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 มีทั้งหมด       
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29 แห่ง อาทิ น�ำ้ ตกมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
และถ�้ำเขาบิน จังหวัดราชบุรี เป็นต้น
ภาคตะวันออก มีพนื้ ที่ 21,487,812ไร่
แบ่งออกเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด พื้นที่ภาคตะวันออกมี
ลักษณะภูมปิ ระเทศด้านทิศเหนือเป็นทีส่ งู                                                                    
ทิศตะวันออกเป็นเทือกเขา ที่เกิดจากการ
แทรกตัวของหินอัคนี ท�ำให้เกิดสายแร่
อัญมณีในบริเวณจังหวัดจันทบุรแี ละตราด
ตอนกลางของภาคเป็นที่ราบจากตะกอน
ดินน�้ำเค็มติดกับที่ราบภาคกลาง
แหล่งธรรมชาติที่พบมาก ได้แก่
ชายหาดหรือหาดทรายทีอ่ ยูใ่ นบริเวณด้าน
ทิศใต้ของภาค และน�้ำตกบริเวณเทือกเขา
ด้านตะวันออก แหล่งธรรมชาติในภาค
ตะวันออกทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็นแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ฯ มีทั้งหมด 24
แห่ง อาทิ หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และ
เสาหินเหลี่ยม จังหวัดตราด เป็นต้น
ภาคเหนือ มีพนื้ ที่ 106,027,680 ไร่
แบ่งออกเป็น 17 จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร
เพชรบูรณ์ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน นครสวรรค์

และอุทัยธานี
สภาพภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สลับซับซ้อนโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
ภูเขาเป็นภูเขาหินปูนกับหินแกรนิตและมี
หินอื่นๆ แทรกอยู่ในบางบริเวณ ในอดีต
บริเวณเทือกเขาและทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ในภาค
เหนือเต็มไปด้วยป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบ
แล้ง และป่าสนในบริเวณทีส่ งู ซึง่ เป็นต้นน�ำ้
ของแม่น�้ำสายส�ำคัญในภาคกลาง
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขา  ดังนั้นแหล่งธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ในภาคเหนือ จึงพบน�้ำตกขนาดใหญ่ที่มี
ความสูงหลายชั้น และการที่เป็นเทือกเขา
หินปูนท�ำให้เกิดการกัดเซาะของกระแสน�ำ้
ท�ำให้เกิดเป็นถ�้ำขนาดใหญ่ มีความงดงาม          
ในพืน้ ทีท่ มี่ รี อยแตกของเปลือกโลกก็จะพบ
บ่อน�้ำพุร้อนตามธรรมชาติ นอกจากนี้ก็มี
บริเวณทีม่ สี ภาพธรณีสณ
ั ฐานทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของเปลือกโลกมานานนับล้านปี
แหล่งธรรมชาติในภาคเหนือทีไ่ ด้รบั
การประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควร       
อนุรกั ษ์ฯ มีทงั้ สิน้ 60 แห่ง อาทิ น�ำ้ ตกแม่กลาง                                                
จังหวัดเชียงใหม่ และน�้ำตกแม่สุรินทร์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่
ประมาณ 105,533,963 ไร่ แบ่งออกเป็น
20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ
ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี
สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ อ�ำนาจเจริญ หนองบัวล�ำภู
และศรีสะเกษ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเกิด
จากการยกตัวของแผ่นดินมีเนื้อที่กว้าง
ใหญ่ ล าดไปทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก                                                       
ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาที่เกิดจากการ
แทรกตัวของหินอัคนีเป็นการกั้นระหว่าง
ทีร่ าบภาคกลางกับทีร่ าบสูงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เทือกเขานี้ยังเป็นแหล่งน�้ำของ
แม่นำ�้ สายส�ำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ แม่นำ�้ ชีและแม่นำ�้ มูล ในบริเวณด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาภูพาน
แบ่งที่ราบสูงออกเป็น 2 ส่วน บริเวณด้าน
ทิศใต้เรียกว่า  แอ่งโคราช บริเวณด้านทิศ
เหนือเรียกว่า แอ่งสกลนคร ภูเขาในภูมภิ าค
นี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย เมื่อเกิดการ
กัดเซาะตามธรรมชาติทำ� ให้เกิดธรณีสณ
ั ฐาน
แบบแปลกๆ และมีการแทรกตัวของหินอัคนี
เกิดเป็นภูเขาไฟในบางบริเวณ โดยเฉพาะ
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ทางตอนใต้ของภาค แหล่งธรรมชาติที่พบ
มาก ได้แก่ น�้ำตก และถ�้ำ ในบริเวณเทือก
เขาด้านทิศตะวันตก และเทือกเขาภูพาน
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
ของภาคมีภูเขาหินทรายซึ่งเป็นภูเขาโดด
ขนาดใหญ่ ท�ำให้บริเวณด้านบนเป็นทีร่ าบ
กว้างใหญ่ เช่น ภูกระดึง มีธรรมชาติงดงาม
แปลกตาเป็นลักษณะเด่นซึง่ ไม่พบในภาคอืน่
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการกัดเซาะที่
ท�ำให้เกิดลักษณะธรณีสัณฐานแปลกๆ ทั้ง
บนบกและในแม่น�้ำเป็นบริเวณกว้าง
แหล่งธรรมชาติในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็นแหล่ง
ธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ฯ มีทงั้ สิน้ 62 แห่ง
อาทิ ภูกระดึง จังหวัดเลย และหอนางอุษา 
จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
ภาคใต้ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 44,146,992
ไร่ แบ่งออกเป็น 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต สงขลา 
กระบี่ ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
นครศรีธรรมราช และสตูล
ภูมิประเทศเป็นทิวเขาหินแกรนิต
สูง ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีภเู ขาหินปูน
หินตะกอน และหินแปร แทรกอยูใ่ นบางพืน้ ที่
ท�ำให้เกิดลักษณะภูมปิ ระเทศแบบสลับซับซ้อน                                               
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ด้านตะวันออกฝั่งอ่าวไทยเป็นที่ลาด ที่ลุ่ม
ตะกอน แม่น�้ำ และชายหาดยาวถึง 450
กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกฝั่งอันดามัน       
เกิดการจมตัวลงของแผ่นดิน ท�ำให้ชายฝั่ง
สูงมีลกั ษณะเป็นหน้าผาเกิดหาดเลนและป่า
ชายเลนเกือบตลอดแนวชายฝั่ง
แหล่งธรรมชาติที่พบมาก ได้แก่
ชายหาด และเนื่องจากมีปริมาณน�้ำฝนสูง
ประกอบกับทิวเขาสลับซับซ้อน จึงมีแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นน�้ำตกและถ�้ำที่สวยงาม
หลายแห่ง นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มี
รอยแตกบนเปลือกโลก จะพบบ่อน�้ำร้อน
ธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติในภาคใต้ทไี่ ด้รบั
การประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควร
อนุรักษ์ฯ มีทั้งสิ้น 88 แห่ง อาทิ น�้ำตกโยง                                               
จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดสมิหลา 
จังหวัดสงขลา เป็นต้น

2.2.2 แหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ
1) แหล่งธรรมชาติประเภทเกาะ
เกาะ หมายถึง ส่วนของพื้นที่ที่มี
น�้ำล้อมรอบตลอดเวลา ซึ่งขนาดของเกาะ
นี้อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ตามสภาพ
แวดล้อมและธรรมชาติของเกาะนั้นๆ
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่ง
ธรรมชาติประเภทเกาะทัว่ ประเทศมีจำ� นวน
724 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้       
มีถึง 578 แห่ง
ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของภาคใต้ส่วน
ใหญ่ติดชายฝั่งทะเลมากกว่าภาคอื่น ๆ
เช่น เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ดังภาพที่ 3       
รองลงมา คือ ภาคตะวันออก ส่วนในภาค
กลางมีอยู่ประปราย ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
เกาะกลางแม่น�้ำ

ภาพที่  3  เกาะหลีเป๊ะ   จังหวัดสตูล
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2) แหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง

แก่ง หมายถึง บริเวณล�ำน�้ำที่มีพืด
หินหรือโขดหินที่อยู่กลางน�้ำซึ่งอาจถูก
ท่วมได้ในฤดูที่มีน�้ำมาก โดยมากพบตอน
ต้นๆ ของแม่น�้ำ ล�ำธาร เช่น แก่งตะนะ                                                           
จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพที่ 4 และแก่ง
หินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ       
ท้องถิน่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่งธรรมชาติ
ประเภทแก่งทัว่ ประเทศมีจำ� นวน 65 แห่ง โดย
ส่วนใหญ่จะอยูท่ างภาคเหนือ คือ มี 28 แห่ง                                                                                                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 17 แห่ง ส่วน
ภาคอื่นๆ มีบ้างแต่ไม่มากนัก

ภาพที่  4  แก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
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3) แหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา

ภู เ ขา ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง เนิน
ที่สูงขึ้นไป เป็นจอมเด่นหรือเป็นเขาขนาด
ใหญ่และสูง โดยแต่ละภาคมักจะมีชอื่ เรียก
ต่างๆ กัน ได้แก่ ภาคเหนือเรียกว่า “ดอย”
อาทิ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ภาคอีสาน
เรียกว่า “ภู” อาทิ ภูกระดึง ภูหลวง ส่วน
ทางภาคใต้เรียกว่า  “เขา” เช่น เขาหลวง                                                    
เขานางหงส์ เป็นต้น
แหล่งธรรมชาติประเภทภูเขานี้ อาจ
เป็นภูเขาลูกเดียวโดดๆ หรือมีลักษณะ           
ต่อเนื่องกันเป็นเทือกเขา เช่น เขาอกทะลุ
จังหวัดพัทลุง ดังภาพที่ 5

ภาพที่  5  เขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง
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ในแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
อาจมีแหล่งธรรมชาติประเภทอื่นอยู่ด้วย                                                                         
เช่ น มี น�้ ำ ตก และถ�้ ำ อย่ า งไรก็ ต าม                                                    
แหล่ ง ธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วพั น นี้ ย ่ อ มมี                                                                                               
ความสัมพันธ์กบั ภูเขา หากภูเขาถูกท�ำลาย
หรือท�ำให้เปลีย่ นสภาพไปก็อาจมีผลท�ำให้
แหล่งธรรมชาติอื่นๆ นั้นถูกท�ำลายไปด้วย

จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติ
ของท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่า
แหล่งธรรมชาติประเภทภูเขาทั่วประเทศ               
มีประมาณ 974 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ทาง      
ภาคเหนือ มีจ�ำนวน 333 แห่ง

ภาพที่  6  ถ�้ำละว้า จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 7 น�ำ้ ตกคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ภาพที่ 8 น�้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก
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4) แหล่งธรรมชาติประเภทถ�้ำ

ถ�้ำ หมายถึง ช่องที่มีโพรงลึกเข้าไป
ในพื้นดินหรือภูเขา มีขนาดให้พอที่มนุษย์
สามารถเข้าไปได้ และเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ทัง้ ทีเ่ ป็นถ�ำ้ ภูเขาหินปูนและถ�ำ้ หินชายฝัง่ ทะเล
บางแห่ง เช่น ถ�้ำละว้า  จังหวัดกาญจนบุรี
ปรากฏให้เห็น หินงอก หินย้อยที่สวยงาม
ดังภาพที่ 6
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่ง
ธรรมชาติประเภทถ�ำ้ ทัว่ ประเทศ มีจำ� นวน
735 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ                                                   
มีประมาณ 241 แห่ง

5) แหล่งธรรมชาติประเภทน�ำ้ ตก

น�้ำตก หมายถึง ธารน�้ำธรรมชาติที่
ไหลผ่านภูมปิ ระเทศทีม่ คี วามลาดชันจากที่
สูงไปทีต่ ำ�่ ซึง่ มีอยูท่ วั่ ทุกภาคในประเทศไทย
อาทิ น�้ำตกคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
และน�ำ้ ตกสาริกา จังหวัดนครนายก ซึง่ เป็น
น�ำ้ ตกทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับประเทศ ดังภาพ
ที่ 7 และภาพที่ 8
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่ง
ธรรมชาติประเภทน�้ำตกทั่วประเทศ มี
จ�ำนวน 1,093 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาค
เหนือ มีประมาณ 387 แห่ง
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6) แหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุรอ้ น

โป่งพุร้อน หมายถึง น�้ำพุร้อนที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าปกติจนอาจมีอุณหภูมิสูง
ถึงจุดเดือด โป่งพุรอ้ นแต่ละแห่งมีแรงดันไม่
เท่ากันแต่ละแห่งพุ่งขึ้นมาเพียงเบาๆ บาง
แห่งก็พุ่งสูง ซึ่งโป่งพุร้อนแต่ละแห่งอาจมี
แรงดันไม่เท่ากันตลอดเวลา จะเกิดขึน้ เป็น
ช่วงเวลาเมื่อมีแรงดันจากใต้พื้นโลกมาก                                                 
ก็จะดันน�้ำพุ่งขึ้นสูง แต่ถ้ามีแรงดันน้อย      
ก็จะพุ่งขึ้นน้อย
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติ                
ของท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าทั่ว
ประเทศมีโป่งพุร้อนจ�ำนวน 109 แห่ง                                      
โดยภาคเหนื อ มี โ ป่ ง พุ ร ้ อ นมากที่ สุ ด
จ�ำนวน 67 แห่ง เช่น น�้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
จังหวัดล�ำปาง ดังภาพที่ 9 รองลงไป                                                                        
คือภาคใต้ อาทิ บ่อน�้ำพุร้อนรักษะวาริน
จังหวัดระนอง ดังภาพที่ 10 ส่วนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือยังไม่พบว่า มีโป่งพุร้อนแต่
อย่างใด

7) แหล่งธรรมชาติประเภท
แหล่งน�้ำ

แหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน�้ำในที่นี้
หมายถึง พรุ หนอง บึง ทะเลสาบ และบาง
ส่วนของคลอง ล�ำธาร และแม่น�้ำ ซึ่งเป็น
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ภาพที่ 9  น�้ำพุร้อนแจ้ซ้อน  จังหวัดล�ำปาง
แหล่งน�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ อาจเป็น                                        
แหล่งน�้ำจืดหรือน�้ำเค็ม เป็นแหล่งน�้ำนิ่ง
หรือน�้ำไหลก็ได้ และอาจถูกดัดแปลง
หรือพัฒนาไปบ้างโดยมนุษย์ แต่ทั้งนี้ยัง
คงสภาพธรรมชาติเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่                                                 
ดังเช่น บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพที่ 10  บ่อน�้ำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง และหนองสามขา  จังหวัดอ�ำนาจเจริญ               
ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12 นอกจากนี้
ยังรวมถึงแหล่งน�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดัดแปลง
สภาพภูมศิ าสตร์ของมนุษย์ เช่น คลองทีถ่ กู
ขุดขึ้นและอ่างเก็บน�้ำเหนือฝายหรือเหนือ
เขื่อนที่พัฒนาตนเองจนมีสภาพคล้ายคลึง
กับแหล่งน�้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แหล่งน�้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้บางแห่งหรือ
ภาพที่ 11 บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
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ภาพที่ 12   หนองสามขา  จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

บางส่วนอาจพิจารณาเป็นแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ได้ หากได้รับการเห็นชอบ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แหล่ ง ธรรมชาติ ป ระเภทนี้ มี
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศ จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 546 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวน 279 แห่ง
รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

8) แหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด

ชายหาด หมายถึง พืน้ ทีร่ ะหว่างแนว
น�้ำขึ้นกับน�้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไป
ตามริมฝัง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากการกระท�ำของ
คลืน่ และกระแสน�ำ้ ในทะเล หรือทะเลสาบ

หรือแม่นำ�้ ขนาดพืน้ ทีข่ องชายหาดนีจ้ ะขึน้
อยู่กับการขึ้นลงของกระแสน�้ำและความ
ลาดชันของพืน้ ที่ คือ ถ้าความชันของพืน้ ที่
มีน้อยและระดับของกระแสน�้ำขึ้นสูงสุด
และลงต�่ำสุดต่างกันมาก ชายหาดนี้ก็จะมี
พื้นที่มาก ในทางตรงกันข้ามถ้าตัวหาดมี
ความชันมากและระดับของกระแสน�้ำขึ้น
สูงสุด และลงต�่ำสุดต่างกันน้อย จะท�ำให้
พื้นทีข่ องชายหาดนั้นแคบและมีพื้นที่นอ้ ย
ตามกันด้วย นอกจากพื้นที่ในบริเวณที่น�้ำ
สามารถท่วมถึง ในบางชายหาดอาจมีพนื้ ที่
หลังชายหาดเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั การวิวฒ
ั นาการของชายหาดนัน้ ๆ
ซึง่ องค์ประกอบของชายหาดนีจ้ ะประกอบ
ด้วย หาดทราย หาดกรวด หาดโคลน              
ป่าชายเลน หาดดอน และหาดสันดอน
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ภาพที่ 13 หาดอ่าวบ่อทองหลาง
              จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 14 หาดหินงาม จังหวัดสตูล
             (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)

หาดทราย เป็นหาดที่เกิดจากวัตถุ
ที่แตกสลาย  มาจากหินแกรนิต หินทราย
หินปูน และพัดพามาสู่บริเวณดังกล่าว
ด้วยอิทธิพลของคลืน่ กระแสลม กระแสน�ำ้                  
จนท�ำให้ทรายเกิดเม็ดกลมมนมีสีขาว                                                                                  
ท�ำให้เป็นหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาด
อ่าวบ่อทองหลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดังภาพที่ 13 และหาดทรายที่หมู่เกาะ
สุรินทร์ จังหวัดพังงา
หาดกรวด เป็นหาดที่เกิดจากวัตถุ
ทีแ่ ตกสลายจากภูเขาหรือบริเวณชายหาด
นั้น ชายหาดมักมีความชันค่อนข้างมาก
และคลื่นค่อนข้างแรง ท�ำให้วัสดุที่มีขนาด
เล็กถูกพัดพาออกจากบริเวณชายหาดไป

ท�ำให้เรียกว่า หาดกรวด เช่น หาดหินงาม
(ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา) จังหวัดสตูล
ดังภาพที่ 14
หาดโคลน และที่ราบลุ่มชายเลน         
ในกรณีที่วัตถุทับถมของคลื่น และกระแส
น�้ำเป็นโคลนตะกอนละเอียด จะก่อให้
เกิดเป็นหาดโคลนและที่ราบลุ่มชายเลน               
หาดโคลนมี ลั ก ษณะเป็ น ลานปริ่ ม น�้ ำ                                                         
น�้ำจะท่วมคลุมลานนั้น และเวลาน�้ำลงจะ                                                   
แลเห็นลานโผล่พน้ ผิวน�ำ้ ขึน้ มา เช่น ลานหอย
หลอด ส่วนทีร่ าบลุม่ ชายเลนนัน้ ก็เป็นหาดโคลน
นัน่ เอง แต่มกั มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสม
มากจนโผล่พน้ ระดับน�ำ้ ขึน้ มา มีพชื บางชนิด                                                  
ขึน้ ได้ เช่น แสม เป็นต้น หากมีพชื ขึน้ หนาแน่น           
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เรียกว่า  ป่าชายเลน หรือป่าเลนน�้ำเค็ม                                                  
หาดโคลนและที่ราบลุ่มชายเลนที่พบอยู่
ตามบริเวณใกล้ปากแม่น�้ำสายใหญ่ๆ เป็น
โคลนตะกอนทีแ่ ม่นำ�้ พัดพามา เช่น ทีป่ ากน�ำ้
ตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ป่าชายเลน กลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่
ตามชายฝั่งทะเลดินเลน ซึ่งเป็นบริเวณที่
มีระดับน�้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น�้ำทะเล
ขึ้นสูงสุด ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีราก
งอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค�้ำยันล�ำต้น โดย
มากเป็นไม้โกงกาง แสม และล�ำพู
หาดดอน เป็นหาดโคลนปากแม่นำ�้
มีลักษณะเป็นลานปริ่มน�้ำ เวลาน�้ำขึ้นจะ
ท่วมมิดลานนั้น และเวลาน�้ำลงจะแลเห็น
ลานโผล่พน้ ผิวน�ำ้ ขึน้ มาหาดดอนทีม่ ชี อื่ เสียง
คือหาดดอนหอยหลอด ปากแม่นำ�้ แม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะมีหอยหลอด   
ซึ่งเป็นหอยกาบชนิดหนึ่ง มีรูปร่างคล้าย
หลอดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัย
อยู่ในโคลน
หาดสันดอน เป็นสัณฐานที่คอย
ควบคุมการเคลื่อนย้ายของวัตถุชายหาด
ที่ส�ำคัญ การท�ำลายสัณฐานทั้งสองท�ำให้
ระบบหาดเสียสมดุลและจะส่งผลให้เกิด
การพังทลายของชายหาดต่อไป
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นอกจากหาดที่ พ บตามชายฝั ่ ง
ทะเลแล้ว ยังอาจพบหาดที่อยู่ตามชายฝั่ง
แม่น�้ำต่างๆ อีกมากมาย รวมทั้งสันทราย
กลางล�ำน�้ำใหญ่ๆ จากการส�ำรวจแหล่ง
ธรรมชาติของท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546
พบว่าแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ซึ่งประกอบด้วย หาดทราย และหาดหิน                
ที่ ก ระจายตั ว อยู ่ ทั่ ว ประเทศมี ทั้ ง สิ้ น                                                                
จ�ำนวน 347 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้
มีจ�ำนวน 262 แห่ง

9) แหล่งธรรมชาติประเภท
ซากดึกด�ำบรรพ์

ซากดึกด�ำบรรพ์ หมายถึง บริเวณ
ที่มีซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช
และสัตว์ทั้งชั้นสูงและชั้นต�่ำที่ตายมาเป็น
เวลานาน และยังคงรูปร่างอยู่โดยไม่สลาย
หรือเปลีย่ นรูปเป็นอย่างอืน่ เช่น สุสานหอย
จังหวัดกระบี่ ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ                                                                                               ์
และรอยเท้ า ไดโนเสาร์ บ นภู ห ลวง                                                             
จังหวัดเลย ดังภาพที่ 15 เป็นต้น แหล่ง
ธรรมชาติประเภทนี้จะไม่นับรวมโครง
กระดูกมนุษย์และร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน
ซากดึกด�ำบรรพ์ในประเทศไทยมี
หลายแห่ง จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติ
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ของท้องถิน่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่ง
ธรรมชาติประเภทซากดึกด�ำบรรพ์มจี ำ� นวน
30 แห่ง ส่วนใหญ่จะพบในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประมาณ 13 แห่ง รองลงมา 
คือ ภาคเหนือ มี 11 แห่ง ส่วนในภาคอื่นๆ      
พบแต่ไม่มากนัก

10) แหล่งธรรมชาติประเภท
ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ธรณีสณั ฐานวิทยา (Geomorphology)
คือ สาขาวิชาธรณีวิทยาว่าด้วยพื้นผิว
ของโลก ซึ่งประมวลเอารูปร่างธรรมชาติ
กระบวน    การเกิด และการพัฒนาตัว
ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ประสบใน
ปัจจุบัน เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเด่น

แปลกตา  แหล่งธรรมชาติมีขนาดต่างๆ
กัน อาทิ หินเจดีย์สมอง จังหวัดปราจีนบุรี                           
ดังภาพที่ 16 มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ                                 
ดังภาพที่ 17 และหอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี
เป็นต้น
ภูมลิ กั ษณวรรณา (Physiography)
คือ วิชาทีว่ า่ ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศเกีย่ วกับ                           
การภาวะธรรมชาติของพืน้ ดิน เช่นเดียวกับ
วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
จากการส�ำรวจแหล่งธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าแหล่ง
ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานฯ มีอยู่
84 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวนภาคละ           
33 แห่ง ส�ำหรับในภาคอื่นๆ พบไม่มากนัก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภาพที่ 15  รอยเท้าไดโนเสาร์
บนภูหลวง จังหวัดเลย

ภาพที่ 16 หินเจดีย์สมอง
จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพที่ 17 มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
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ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

บทที่ 3

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติในระยะที่ผ่านมา

การด� ำ เนิ น งานในการอนุ รั ก ษ์               
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ                        
สิ่งแวดล้อม ได้มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2518 โดยภารกิจส�ำคัญก�ำหนดให้
ต้องก�ำกับดูแลงานด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ธรรมชาติ ต่อมาได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและ                                    
มาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2524 และได้ใช้เป็นกรอบใน
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ มาโดยตลอด

3.1 การส�ำรวจแหล่งธรรมชาติ

ใน ปี พ.ศ. 2525 ส�ำนักงานฯ ได้จดั ท�ำ                                               
แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
พร้อมทั้งก�ำหนดความหมายของค�ำว่า 
“ธรรมชาติ” และ “แหล่งธรรมชาติ” (ราย
ละเอียดดังบทที่ 1 และบทที่ 2) พร้อมทั้ง

ได้ส�ำรวจภาคสนามและได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งในขณะนั้นแหล่ง
ธรรมชาติทที่ ำ� การส�ำรวจพบมีจำ� นวนทัง้ สิน้                                                 
2,362 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย

3.2 การประกาศแหล่งธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ์

การพัฒนาประเทศในอดีตทีผ่ า่ นมา                 
ได้มุ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
โดยมิได้ค�ำนึงถึงปัญหาและข้อจ�ำกัดของ
ทรัพยากร หรือสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ ซึง่ เป็น
ปัจจัยการผลิตขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ประกอบ
กับขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องถึงคุณค่า
ความส�ำคัญ บทบาทของแหล่งธรรมชาติ
ที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม                                                    
ต่อการผลิตและต่อระบบนิเวศ รวมถึงสังคม
มนุษย์ จึงท�ำให้การพัฒนาอุตสาหกรรม      
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บางประเภทได้ทำ� ลายธรรมชาติที่มคี ุณค่า
ต่อมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรู้เท่า           
ไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติ
บางแห่งเป็นแหล่งที่มีคุณค่าความส�ำคัญ
หาได้ยาก มีประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ
นันทนาการ และเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่ง
เมือ่ ถูกท�ำลายก็จะหมดคุณค่าความส�ำคัญลง
ไม่สามารถฟืน้ คืนสูส่ ภาพเดิมได้ จึงถือเป็น
ภารกิจส�ำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนิน
การพิทักษ์รักษาแหล่งธรรมชาติให้คงอยู่
อย่างสมดุล ดังนั้นในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็น
ปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้ประกาศแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ขึ้นจ�ำนวน 263
แห่งทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ดังภาคผนวก
ที่ 3 และภาคผนวกที่ 4 ทั้งนี้ โดยมีหลัก
เกณฑ์การพิจารณา หรือลักษณะธรรมชาติที่
จ�ำแนกไว้เป็นประเภทต่างๆ จะต้องมีความ
ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งหรือ
มากกว่า ดังนี้
1) เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์
ของท้องถิ่น
2) มีความสัมพันธ์เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
หรือนิทานพื้นบ้าน

3) มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์หรือโบราณคดี
4) เป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี
หายากหรือเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
5) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่
เคารพบูชา
ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ท้องถิ่นและ
ประชาชน ได้เข้ามารับรูค้ ณ
ุ ค่าความส�ำคัญ
และมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์แหล่งธรรมชาติ
เหล่านีไ้ ว้เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ
ต่อไป
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทั้ง
263 แห่งนี้ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่
เกาะ 5 แห่ง แก่ง 8 แห่ง ภูเขา 36 แห่ง
ถ�้ำ 43 แห่ง น�้ำตก 84 แห่ง โป่งพุร้อน                    
3 แห่ง แหล่งน�้ำ 20 แห่ง ชายหาด 53 แห่ง
ซากดึกด�ำบรรพ์ 1 แห่ง และธรณีสัณฐาน
10 แห่ง ทั้งหมดกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ
คือ ภาคเหนือ 60 แห่ง ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 53 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 62 แห่ง และภาคใต้ 88 แห่ง โดย
มีรายชือ่ แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ทงั้
263 แห่ง อาทิ ลานหินปุม่ (อุทยานแห่งชาติ       
ภูหินร่องกล้า) จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังภาพ
ที่ 18
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ภาพที่ 18 ลานหินปุ่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)  

3.3 การจัดท�ำแผนแม่บทการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ และการจัดท�ำ
แผนการจัดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติเฉพาะแหล่ง

แหล่งธรรมชาติหลายแห่งถูกบุกรุก
และน�ำมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
หวังผลตอบแทนระยะสั้น โดยคนในท้อง
ถิ่นที่เป็นเจ้าของในพื้นที่ และจากคนนอก
พื้นที่ ท�ำให้แหล่งธรรมชาติหลายแห่งเริ่ม
เสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มถูกท�ำลายลง
ไป จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึง

ความส�ำคัญของการอนุรักษ์ จึงมีมติเมื่อ                            
วันที่ 21 กันยายน 2525 เห็นชอบในหลักการ
แนวทางการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และเห็นชอบ                                                                     
แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ          
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 โดยมีข้อ
เสนอแนะให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะ
แหล่ง เนื่องจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในหลายพืน้ ทีข่ องไทยเสือ่ มโทรมลงไปมาก
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา มีแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติเฉพาะแหล่งไปแล้วจ�ำนวน 37 แผน                                                                                
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ในพื้นที่แหล่งไม่น้อยกว่า  76 แห่ง โดย
ครอบคลุมทัง้ แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์
และแหล่งธรรมชาติของท้องถิน่ ดังภาคผนวก                                                        
ที่ 5 และได้จัดส่งให้จังหวัดน�ำไปพิจารณา
ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และมีบางแผนฯ                                                                           
ทีส่ ำ� นักงานฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณไป
ด�ำเนินการตามแผนบางส่วน ดังภาคผนวก
ที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นการด�ำเนินงาน
โดยหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติไม่ประสบผลส�ำเร็จ
เท่าที่ควร สาเหตุเนื่องมาจากประชาชน
หรือหน่วยงานในท้องถิน่ ไม่ได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมตั้งแต่ต้น จึงท�ำให้ไม่เห็นความส�ำคัญ
ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
รอบตัว ประกอบกับสภาพทางธรรมชาติได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และกระแส
ตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ส�ำนักงานฯ
ซึง่ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและได้พยายาม
ด�ำเนินการหาแนวทางและมาตรการ เพื่อ
ให้ทกุ ฝ่ายมาช่วยกันดูแลแหล่งธรรมชาติอนั
ควรอนุรักษ์ตั้งแต่ต้น ซึ่งเดิมทีการก�ำหนด
บทบาท การดูแลแหล่งธรรมชาติต่างๆถูก
ก�ำหนดให้เป็นบทบาทของภาครัฐ แต่หลัง

จากการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญปี พ.ศ.2540
แหล่งธรรมชาติตา่ งๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ที่มีกฎหมายเฉพาะ ได้ถูกก�ำหนดให้อยู่
ในความดูแลของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการ
อนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ โดยได้เริ่มด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้ด�ำเนิน
การศึกษาและจัดท�ำดัชนีประเมินคุณค่า
ความส�ำคัญของแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดูแลธรรมชาติใช้
เป็นคูม่ อื ในการประเมินคุณค่าความส�ำคัญ
ของแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาความ
เสี่ยงของพืน้ ทีท่ ี่จะถูกท�ำลายจากกิจกรรม
ต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดท�ำคูม่ อื                 
ในการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรในการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
องค์กรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลแหล่งธรรมชาติของตน และในปี พ.ศ.
2546 ส�ำนักงานฯ ได้รว่ มมือกับสถาบันวิจยั
สภาวะแวดล้อม และภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด�ำเนินการศึกษาแนวทาง
การจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์                                                            
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติขนึ้ โดยได้มกี ารทบทวน
แผนแม่บทฉบับเดิม และเสนอแนะเพิม่ เติม
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ในส่วนที่ยังขาด เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบ และทิศทางให้หน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบแหล่งธรรมชาติ  
อันควรอนุรกั ษ์สามารถด�ำเนินการได้อย่าง                                           
ถู ก ต้ อ งเป็ น ระบบในการจั ด ท� ำ แผน                             
การด�ำเนินงานตามแผน การติดตามตรวจ
สอบและการประเมินผล และให้ท้องถิ่น
ที่ต้องการพัฒนาแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของชุมชน
สามารถด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในปี พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานฯ ได้
ร่วมมือกับภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี                  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                          
ด�ำเนินโครงการจัดท�ำแนวทางการอนุรกั ษ์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประเภทถ�้ำใน
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา เพือ่ ให้แหล่ง
ธรรมชาติและศิลปกรรมประเภทถ�้ำมี
แนวทางการจัดการทีด่ ี มีมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับ      
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ท้องถิ่นและระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานฯ ได้
ร่วมมือกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินการ
จัดท�ำโครงการจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
เพื่อจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน พร้อมทั้งมี
แนวทางและมาตรการการอนุรักษ์ พัฒนา 
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีระบบ
ประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของแหล่งธรรมชาติ
ประเภทโป่งพุร้อนส�ำหรับองค์กรท้องถิ่น
น�ำไปด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมมี ติ
เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระยะ              
5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ตามทีส่ ำ� นักงานฯ                       
เสนอ โดยให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกับ                                        
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำรายละเอียด                                                             
ของการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และมาตรการในแผนแม่บทฯ  แล้วแจ้งให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินการอีกครัง้
หนึง่ ซึง่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานฯ ได้
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารตามแผนแม่บทฯ  ขึน้                                                                           
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เพือ่ แปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยรวบรวม
แผนงานโครงการและกิจกรรมจากทุกหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติอนั ควร
อนุรกั ษ์ของท้องถิน่ เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน                                                   
เพื่อช่วยในการผลักดันและติดตามการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ปี พ.ศ. 2554 ส�ำนักงานฯ ได้รว่ มมือ
กับภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินโครงการ
จัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูม                                                                       ิ
ลักษณวรรณา เพือ่ จัดท�ำมาตรฐานคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสณ
ั ฐาน
และภูมิลักษณวรรณา พร้อมทั้งมีแนวทาง
และมาตรการการอนุรกั ษ์ พัฒนา และฟืน้ ฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบายและแผน
ในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูม                                                                       ิ
ลักษณวรรณา มีระบบประเมินและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา

ปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักงานฯ ได้รว่ มมือ
กับภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินการ
จัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิ
ลักษณวรรณา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และเข้าใจถึงปัจจัยชี้วัด เกณฑ์คุณภาพ             
สิง่ แวดล้อม วิธกี ารติดตามและประเมินผล                                       
กระทบสิ่งแวดล้อมประเภทธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา  เพื่อเสนอแนวทาง
และมาตรการต่างๆในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ
ประเภทธรณีสณ
ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา
อย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
และในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานฯ
ได้ร่วมมือกับภาควิชาอนุรักษวิทยา  คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการเตรียมรับมือและ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ำมาตรฐาน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา                                                    
เพื่ อ จั ด ท� ำ เกณฑ์ ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพ               
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ ป ระเภทภู เ ขา                   
ในการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ
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จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในรูปแบบ
ต่างๆ และก�ำหนดแนวทางและมาตรการที่
สามารถรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ
ประเภทนีอ้ ย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดท�ำคู่มือมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา  และ
ระบบประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ        
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติให้กบั องค์กรส่วนท้องถิน่                                                       
น�ำไปด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ส�ำหรับในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2558               
ส�ำนักงานฯ ได้รว่ มมือกับภาควิชาอนุรกั ษวิทยา                                                    
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการเตรียมรับมือและ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศ
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และสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาตอันควร
อนุรักษ์ประเภทน�้ำตก วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดท�ำเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติประเภทน�ำ้ ตก ในการเตรียมรับมือ
และป้องกันผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และก�ำหนด
แนวทางและมาตรการในการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของแหล่งธรรมชาติประเภทน�ำ้ ตก
อย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง                                                
รวมถึง จัดท�ำคู่มือมาตรฐานคุณภาพ                
สิ่งแวดล้อมประเภทน�้ำตก และระบบ
ประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ       
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับองค์กรส่วน         
ท้องถิ่น เช่นเดียวกัน

น�้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดล�ำปาง

บทที่ 4

สภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
ปัญหาของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ

4.1 สภาพปัจจุบัน

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เป็น
แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการ
และคุณค่าทางสังคม และนับเป็นมรดก
ของชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่าความส�ำคัญ สมควรต้อง
อนุรักษ์ไว้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ของแหล่งธรรมชาติกค็ วรได้รบั การคุม้ ครอง
ดูแลเช่นกัน ซึ่งจากการส�ำรวจแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์                         
พบว่าส่วนใหญ่มสี ภาพเสือ่ มโทรมและบาง
แห่งถูกท�ำลายจนหมดคุณค่าความส�ำคัญ
ลงได้ อันเกิดจากการกระท�ำทัง้ ทีต่ งั้ ใจและ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

4.1.1 เกาะ
ประเทศไทยมีเกาะหลายร้อยเกาะ
ด้วยกัน เกาะบางแห่งมีสภาพธรรมชาติ
ที่ ง ดงามประกอบไปด้ ว ยหาดทรายที่
ขาวสะอาด และปะการังใต้ท้องทะเลที่
สวยงาม จนกระทัง่ มีชอื่ เสียงโด่งดังทัว่ โลก                                                    
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของ
ประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
มาเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เกาะตะรุเตา            
เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะช้าง                                                  
เกาะเสม็ด และเกาะสมุย เป็นต้น การพัฒนา
ด้านการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี
เพียงพอ ได้สง่ ผลเสียหายต่อสภาพธรรมชาติ
ภายในพื้นที่ของเกาะต่างๆ อย่างมากมาย
ด้วยกัน ทั้งจากการสร้างโรงแรม บ้านพัก                                                    
ตากอากาศ บังกะโล รีสอร์ท และร้านอาหาร                                                    
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ตามชายหาดต่างๆ ที่มิได้มีระบบในการ
ป้องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่สภาพแวดล้อม                                                
โดยรอบเกาะ การทิง้ สมอของเรือท่องเทีย่ ว                                                  
ตามแหล่งปะการังในการน�ำนักท่องเทีย่ วไปชม                                                                     
ความงามใต้ทะเล ท�ำให้ปะการังถูกท�ำลาย                                                                              
เสียหายได้เพราะยังไม่มีการจัดการที่ดีพอ                                                                             
สิง่ เหล่านีย้ อ่ มส่งผลระยะยาวจะท�ำให้ไม่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเกาะต่างๆ
4.1.2 แก่ง
แก่งในประเทศไทยมีหลายแห่งที่มี
ความงดงาม เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ให้
ความรื่นรมย์บางแห่งมีความงดงามเป็นที่
รูจ้ กั กันแพร่หลาย จนกลายเป็นเอกลักษณ์
หรือสัญลักษณ์ของท้องถิน่ นัน้ ๆ เช่น แก่งใน
ล�ำน�้ำแม่กก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงราย แก่งตะนะ และแก่งสะพือ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น โดยแต่ละปีจะมี         
นักท่องเที่ยวเดินทางมาล่องแก่งเหล่านี  ้
มิใช่น้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าแก่งต่างๆ
ได้เสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมของมนุษย์           
เกิดปัญหาขยะและน�้ำเสียที่ขับถ่ายลงสู่                                                       
แหล่งน�ำ้ นอกจากนีโ้ ครงการพัฒนาบางประเภท                                                  
เช่น การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน�้ำบางแห่ง
ยังท�ำให้แก่งต่างๆ ที่สวยงามต้องสูญเสีย
ความเป็นแก่งไป

4.1.3 ภูเขา
ภูเขาเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส�ำคัญ
เป็นแหล่งที่มาของต้นน�้ำล�ำธารต่างๆ                  
อีกทัง้ ยังมีความงดงามเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ                                                 
บางแห่งมีความโดดเด่นจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ เช่น เขาแก้ว-เขาหน่อ                                                
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น ภูเขาบางแห่ง                                                  
จะพบถ�้ ำ และน�้ ำ ตกอยู ่ โ ดยทั่ ว ไป แต่
ปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายว่าภูเขาก�ำลัง
ถูกท�ำลาย ภูเขาบางแห่งมีความส�ำคัญ
เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น แต่ก็มีการ
ระเบิดหิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                   
นอกจากนีก้ ารท�ำลายสภาพธรรมชาติของ
ภูเขาที่น่าเป็นห่วงมาก ก็คือการบุกรุกยึด
ครองพื้นที่ของภูเขา เช่น การบุกรุกพื้นที่
ของนายทุนหรือการตัง้ ส�ำนักสงฆ์ รวมไปถึง                                                   
มีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ขัดกับ
สภาพธรรมชาติเดิม เป็นต้น
4.1.4 ถ�้ำ
ถ�ำ้ เป็นแหล่งธรรมชาติทมี่ ปี ระโยชน์ทงั้
ในด้านของการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ
เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ซึง่ ถ�ำ้ บางแห่ง                                                    
มีความส�ำคัญในทางประวัติศาสตร์ เป็นที่
ศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โบราณคดีกอ่ นประวัตศิ าสตร์ได้เป็น
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อย่างดี เช่น โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์พบในถ�ำ้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดราชบุรี และการพบภาพเขียน
สีก่อนประวัติศาสตร์ที่ ถ�้ำรูป ถ�้ำตาด้วง
อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
ซึ่งนอกจากความส�ำคัญในทางธรรมชาติ
หรือเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่มักพบ
อยูต่ ามถ�ำ้ ต่างๆ ทัว่ ประเทศก็มคี วามส�ำคัญ
เช่น ถ�้ำเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่ และถ�้ำ
เขาบิน จังหวัดราชบุรี อย่างไรก็ตามปัจจุบนั
ได้มกี จิ กรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ถำ�้
เป็นอย่างมาก อาทิ การพัฒนาเจาะปล่อง
หรือปรับสภาพธรรมชาติของถ�ำ้ และติดตัง้
ดวงโคมเพือ่ ให้แสงสว่างทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้
สภาพของถ�ำ้ เปลีย่ นแปลงไป เช่นอุณหภูมิ
ภายในถ�ำ้ เขาบินทีส่ งู ขึน้ เป็นต้น นอกจากนี้                                                  
การท�ำลายสภาพธรรมชาติของถ�ำ้ ทีน่ า่ เป็น
ห่วงมาก ได้แก่ รอยขีดเขียนตามผนังถ�ำ้ จาก
ฝีมือนักท่องเที่ยว การบุกรุกยึดครองพื้นที่           
เพือ่ ตัง้ เป็นส�ำนักสงฆ์ และการปลูกสร้างสิง่                                                                                  
ก่อสร้างต่างๆ ทีข่ ดั กับสภาพธรรมชาติเดิม                                                    
4.1.5 น�้ำตก
น�้ำตกเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ         
เพราะสภาพธรรมชาติรอบๆ บริเวณน�ำ้ ตก
มีความร่มรื่น ประเทศไทยมีน�้ำตกจ�ำนวน
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มาก มีความสวยงามในรูปแบบต่างๆ กัน
และทุกแห่งเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและแหล่ง
พักผ่อนของประชาชน เช่น น�ำ้ ตกแม่กลาง
จังหวัดเชียงใหม่ และน�้ำตกพลิ้ว จังหวัด
จันทบุรี เป็นต้น ในส่วนของการท�ำลาย
สภาพธรรมชาติของน�ำ้ ตกนัน้ ส่วนใหญ่มกั
เกิดจากความมักง่ายของนักท่องเทีย่ วทีท่ งิ้
ขยะไม่เลือกที่ ทิ้งขยะลงไปในตัวน�้ำตกก็มี
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื การยึดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
น�้ำตกตั้งร้านค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ
พืน้ ทีท่ ำ� ให้ไม่มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเกิดภาพทัศนอุจาดขึ้นได้
4.1.6 โป่งพุร้อน
ประโยชน์ของโป่งพุร้อน ส่วนมาก
ใช้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อน
ใจและใช้ในการบ�ำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
โดยการอาบหรืออบไอน�้ำ อาทิ บ่อน�้ำร้อน                        
จังหวัดระนองนอกจากนั้นยังน�ำไปใช้เป็น
ประโยชน์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านอืน่ ๆ เช่น อุตสาหกรรม
โรงงานท�ำกระดาษ โรงงานน�้ำตาลหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมกระป๋อง เป็นต้น
4.1.7 แหล่งน�้ำ
แหล่งน�้ำในที่นี้หมายถึง ทะเลสาบ
หนอง บึง พรุ และบางส่วนของคลอง ล�ำธาร
และแม่นำ�้ ซึง่ ประโยชน์นนั้ มีมากมาย มนุษย์
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สัตว์ และพืชได้อาศัยใช้ประโยชน์โดยตรง
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำนานาชนิด เป็น
ทีเ่ พาะพันธุห์ รือเลีย้ งสัตว์นำ�้ อันเป็นอาหาร
ของมนุษย์ เป็นทางคมนาคมทางน�้ำและ
เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ปัญหาส่วนใหญ่ของ
ทะเลสาบ หนอง และบึง นอกเหนือจาก
ปัญหาการตืน้ เขินโดยสภาวะตามธรรมชาติ
แล้วกิจกรรมต่างๆ โดยการกระท�ำของ
มนุษย์ ก็ยงั เป็นตัวเร่งการตืน้ เขินให้รนุ แรง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การบุกรุกถมพื้นที่
โดยรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา หนอง
หาร จังหวัดสกลนคร และทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดสงขลา ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ร้านอาหาร
ท�ำการเกษตร ส่วนปัญหาที่น่าห่วงใยมาก
ที่สุด คือ การทิ้งขยะและปล่อยน�้ำเสียจาก
บ้านเรือน โรงแรม โรงงาน ลงสู่ทะเลสาบ
หนอง และบึง โดยตรงโดยปราศจากการ
บ�ำบัดให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบ                                                   
ให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ในพืน้ ทีน่ นั้ เกิดการเน่าเหม็นได้
4.1.8 ชายหาด
ประเทศไทยมีแผ่นดินติดต่อกับ
ทะเล ยาวหลายพันกิโลเมตร รวมถึงเกาะ
ต่างๆ จ�ำนวนมากมีหาดทรายหลายแห่ง
ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา  และหาด
หัวหิน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาด

พัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง                               
ดังไปทัว่ โลกมีนกั ท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ
มาเทีย่ วในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไร
ก็ตาม หาดทรายแม้จะมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ แต่ตอ้ งได้รบั การพัฒนาในด้านอืน่ ๆ                                                   
อีกมาก จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
รับความนิยมในการด�ำเนินโครงการพัฒนา
ต่างๆ เช่น การสร้างถนนเข้าสู่ชายหาด
การสร้างที่พักแรมที่สะดวกสบาย ซึ่งผล
พวงจากการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มกี าร
จัดการทีด่ ี จะส่งผลกระทบในด้านของการ
ท�ำลายสภาพหาดทรายตลอดจนคุณภาพน�ำ้
ชายฝั่งด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างโรงแรม
บ้านพักตากอากาศ บังกะโล รีสอร์ท และ
ร้านอาหารตามชายหาดพัทยา หาดชะอ�ำ
หาดหัวหิน รวมทั้งปัญหาน�้ำเสียและขยะ
มูลฝอยจากกิจกรรมข้างต้น ย่อมจะท�ำให้
สภาพธรรมชาติของชายหาดและคุณภาพ
น�้ำชายฝั่งเสื่อมโทรมได้
4.1.9 ซากดึกด�ำบรรพ์
ซากดึกด�ำบรรพ์มีความส�ำคัญเป็น
กุญแจส�ำคัญในการทีจ่ ะไขไปสูค่ วามรูใ้ นอดีต
ในประเทศไทยมีการพบซากดึกด�ำบรรพ์
หลายแห่งด้วยกัน ทีส่ ำ� คัญได้แก่ สุสานหอย           
จังหวัดกระบี่ ซากกระดูกไดโนเสาร์ภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น และซากไม้กลายเป็นหิน                             
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จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ปัญหาการท�ำลาย
ซากดึกด�ำบรรพ์ นอกจากการผุกร่อนโดย
ธรรมชาติแล้ว มนุษย์ยังเป็นตัวการส�ำคัญ
โดยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ อาทิ การน�ำซาก                           
ดึกด�ำบรรพ์ของหอยที่สุสานหอย ท�ำเป็น
ของที่ระลึก รวมทั้งมีการเดินชมบนลาน
ซากดึกด�ำบรรพ์ที่ไม่เหมาะสมท�ำให้เกิด
การพังทลายโดยทางอ้อมได้
4.1.10 ธรณี สั ณ ฐานและภู ม           ิ
ลักษณวรรณา
ความส�ำคัญของธรณีสัณฐานวิทยา
และภูมลิ กั ษณวรรณา คือ เป็นแหล่งศึกษา
และค้นคว้าถึงกระบวนการก�ำเนิด และการ
พัฒนาตัวตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่
ประสบในปัจจุบนั เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันไม่ให้การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อไป ธรณีสัณฐานฯที่
มีความสวยงามที่ค้นพบ เช่น หอนางอุษา                                              
จังหวัดอุดรธานี ลานหินปุม่ -ลานหินแตกบน
ภูหนิ ร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ละลุ จังหวัด
สระแก้ว และเสาหินเหลี่ยม จังหวัดตราด                                                       
เป็นต้น สภาพปัญหาทีเ่ กิดกับธรณีสณ
ั ฐานฯ
ดังกล่าวอันเนือ่ งมาจากกิจกรรมของมนุษย์
อาทิ การบุกรุกพืน้ ทีใ่ ช้เป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักสงฆ์
ทีส่ ะพานหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และการท�ำลาย                                                      
โดยการขุดเอาหินบะซอลท์ จากเสาหินเหลีย่ ม                                              
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จังหวัดตราด ไปท�ำเสาหรือตั้งเป็นหินแท่ง
ประดับ

4.2 แนวโน้มของปัญหา

นโยบายของรัฐเพื่อการกระจาย
อ�ำนาจจากส่วนกลางสูท่ อ้ งถิน่ ตามพระราช                                                 
บัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในหลักการแล้วเป็นวิธี
หรือมาตรการทีด่ ที สี่ ามารถจะให้ประชาชน
ในท้องถิน่ ได้มโี อกาสปกครองกันเอง และเป็น
ผูท้ คี่ มุ้ ครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ผูท้ ตี่ อ้ งน�ำกฎระเบียบและข้อ
บังคับด้านสิง่ แวดล้อมมาใช้กลับยังไม่มคี วาม
เข้าใจอ�ำนาจหน้าทีท่ แี่ ท้จริงและชอบธรรม                                                   
ท� ำ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ                                                               
สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยาก ในขณะเดียวกัน
ก็ยังมีผู้น�ำกฎระเบียบและข้อบังคับด้าน
สิง่ แวดล้อมมาใช้ประโยชน์สำ� หรับตนหรือ       
ของกลุม่ ซึง่ ต่อไปในอนาคตจะเป็นการยาก
ต่อการแก้ไข
เนือ่ งจากความไม่รหู้ รือไม่เข้าใจใน
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้องค์กรท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
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รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมหรือแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทางหน่วยงานจาก
ส่วนกลางเป็นผูก้ ำ� หนด ถึงแม้จะมีสำ� นักงาน                                                   
สิง่ แวดล้อมภาคทัง้ 16 ภาค แล้วก็ตาม แต่การ                                                     
ให้ความรูด้ า้ นกฎระเบียบและข้อบังคับด้าน
สิง่ แวดล้อมยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ ปัญหาการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมยังจะ
คงมีอยู่ต่อไป
ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยังไม่เข้าใจถึง
หน้าที่ที่พึงมีต่อการส่งเสริมและรักษา                                               
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ในบางครั้ง                                                               
จะมีผู้ที่รู้มากกว่าชักจูงให้ร่วมในกิจกรรม
ที่ไม่สมควร เช่น การลักลอบท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้การด�ำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างล�ำบาก และ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ จะเป็นผลเสียต่อ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมมีนโยบายในการท�ำงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ และเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
และมติคณะรัฐมนตรี คือต้องมีการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ รียกว่า “บูรณา
การแบบไร้รอยต่อ” และมีการน�ำองค์ความ
รู้ทางวิชาการมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่ง

การท�ำงานทางด้านสิง่ แวดล้อมก็ได้เน้นการ  
กระจายอ�ำนาจในเรือ่ งการจัดการสิง่ แวดล้อม
ไปยังท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ สนับสนุนให้ทอ้ งถิน่             
จัดตั้งชมรมหรือกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นเพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยหน่วยงาน
ราชการและประสานแจ้งข่าวสารต่อทาง
ราชการได้ พร้อมทัง้ เสนอแนะงานทางด้าน                                                    
สิง่ แวดล้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ได้มากขึน้ โดยให้สำ� นักงาน       
สิง่ แวดล้อมภาคทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศ 16 แห่ง
เป็นตัวประสานงานระหว่างกลุม่ เหล่านีก้ บั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม                                                   
เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ มีความรู้สึกรักและหวงแหน                                                
สิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนมีปัญหาทางด้าน                                                        
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้เข้าไปดูแล
พื้นที่ที่น่าจะเข้าไปสนับสนุนให้เกิดกลุ่ม
เหล่านีข้ นึ้ ก่อนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ก็คอื เขตอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
เป็นต้น

บทที่ 5
มาตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
การดูแลรักษาธรรมชาติ ผูร้ บั ผิดชอบ                                                     
จะต้องมีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจน
เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้แหล่งธรรมชาติได้รับการ
ดูแลอย่างถูกหลักวิชาการตามแนวทาง
และมาตรการที่ส�ำคัญนี้ด้วย

5.1 ขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่แหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์

การก�ำหนดมาตรฐานการประเมิน
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ จะแบ่งพืน้ ที่
ของแหล่งธรรมชาติได้เป็น 3 พืน้ ที่ โดยการ
ยึดตามแนวทางการใช้ประโยชน์พนื้ ทีต่ าม
แผนแม่บทเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ซึง่ ได้
ก�ำหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังนี้

1) พืน้ ทีส่ งวน (Preserved Area)
หมายถึง พืน้ ทีท่ มี่ คี ณ
ุ ค่ามากทางด้านวิชาการ
และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบ ท�ำให้ถกู ท�ำลายได้งา่ ย เช่น
บริเวณแนวปะการังชายฝั่งหรือบริเวณ
ซากดึกด�ำบรรพ์ที่มีคุณค่ามาก เป็นต้น         
ในบริเวณพื้นที่สงวนเป็นพื้นที่หวงห้าม                                       
มิให้มกี ารท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลง
สภาพธรรมชาติโดยเด็ดขาด พื้นที่สงวนนี้
อาจเป็นบริเวณแหล่งธรรมชาติเองหรือพืน้ ที่
ข้างเคียงก็ได้ เช่น แหล่งธรรมชาติประเภท
น�ำ้ ตกหรือทะเลสาบอาจมีพนื้ ทีส่ งวนอยูห่ า่ ง
ออกไป คือ บริเวณที่เป็นแหล่งต้นน�้ำของ
ธรรมชาตินั้นๆ
2) พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ (Conserved Area)
หมายถึง พื้นที่ข้างเคียงหรือบริเวณโดย
รอบแหล่งธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวพันกับ
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แหล่งธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเมื่อพื้นที่นี้ถูกท�ำลายย่อมมีผลกระทบ
ต่อการคงอยู่ของแหล่งธรรมชาตินั้นด้วย
ในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์จะเป็นบริเวณที่
ยินยอมให้ทำ� กิจกรรมได้บางประการ ทีไ่ ม่มี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพพืน้ ทีน่ มี้ ากนัก                              
ในบางกรณีบริเวณแหล่งธรรมชาติ อาจถูก
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ได้ ถ้าแหล่ง
ธรรมชาตินั้นมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและ
การใช้ประโยชน์สงู มาก เช่น แหล่งธรรมชาติ
ประเภททะเลสาบ เป็นต้น
3) พื้นที่บริการและการจัดการ
(Service  and Management Area)
หมายถึง พืน้ ทีข่ า้ งเคียงหรือโดยรอบแหล่ง
ธรรมชาติทมี่ คี วามเกีย่ วพันกับแหล่งธรรมชาติ
ค่อนข้างน้อย ดังนั้น พื้นที่นี้จึงเป็นบริเวณ
ที่ยินยอมให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้อง
อยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานรับผิดชอบ    
ซึ่งลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์และ
การพัฒนานั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบให้
เกิดการท�ำลายคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ
ดังภาพที่ 19
การพิจารณาขีดความสามารถในการ
รองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ใด

ภาพที่ 19 รูปแบบการจัดการเขตการใช้ที่ดิน
  และพื้นที่แหล่งธรรมชาติ

พืน้ ทีห่ นึง่ นัน้ ว่าสามารถรองรับจ�ำนวนคน
ที่เข้ามาใช้พื้นที่นั้นๆ ได้มากน้อยเพียงไร       
ทีม่ กั นิยมค�ำนวณกันคือ ใช้ขนาดของพืน้ ที่
เป็นหลัก โดยประเมินว่ากิจกรรมของแต่ละ
คนทีจ่ ะใช้พนื้ ทีน่ นั้ ๆ มีขนาดพืน้ ทีป่ ระมาณ
เท่าไร แล้วไปหาว่าพืน้ ทีน่ นั้ จะรองรับคนได้
อย่างมากทีส่ ดุ เท่าไร หรือหากมีการพักแรม
ณ พื้นที่ใด ก็มักจะใช้ปริมาณน�้ำใช้ที่จะมี
ให้ โดยค�ำนวณดูว่าจะมีคนใช้น�้ำมากน้อย
แค่ไหนกับปริมาณน�้ำที่มี การคิดขีดความ
สามารถในการรองรับเช่นนี้ ดีส�ำหรับใช้
กับการประเมินค่ากว้างๆ แต่จะใช้จริงจัง
ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ เช่น                                                
การประเมินว่าบริเวณนั้นๆ ควรอนุญาต
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ให้มกี ารสร้างทีพ่ กั แรมได้กหี่ อ้ ง ซึง่ ในสภาพ
ความเป็นจริงแล้วหากจะน�ำผูค้ นไปยังสถานที่                                                  
เหล่านั้น โดยมีการหมุนเวียน เข้าไปอยู่ใน
พืน้ ทีไ่ ม่มาก ก็จะสามารถรองรับผูค้ นได้มาก
ขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อมิให้
คนจ�ำนวนมากนัน้ สร้างความเสือ่ มโทรมให้
กับพืน้ ที่ เช่น การจ�ำกัดเขตในการให้เข้าถึง                   
เป็นต้น ในเรื่องของสภาพธรรมชาติแล้ว
แทนทีจ่ ะใช้พนื้ ที่ หรือทรัพยากร หรือปัจจัย
บางอย่างเป็นตัวก�ำหนดว่าจะสามารถให้
คนเข้าไปใช้ได้มากน้อยเท่าไร หลักการที่
นิยมน�ำมาพิจารณาใช้กันในปัจจุบัน คือ
การก�ำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งธรรมชาตินั้นๆ ที่ยอมให้เป็นไป
ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียหายที่จะท�ำให้
สภาพของแหล่งธรรมชาตินนั้ ๆ เสือ่ มโทรม
ไปกว่าที่จะคงความเป็นแหล่งธรรมชาติ
ที่ดีได้ เรียกกันย่อๆ ว่า  LAC (Limit to
Acceptable Change) ทัง้ นีโ้ ดยถือว่าการ
จัดการเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ จะต้องพิจารณา
ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในพื้นที่แหล่ง
ธรรมชาตินั้นๆ อย่างรอบคอบว่าจะมีผล
กระทบอย่างไรมากน้อยเพียงใด มีวธิ กี ารใน
การลดผลกระทบอย่างไรบ้าง แล้วมีระบบ
การจัดการทีจ่ ะท�ำให้สงิ่ ทีเ่ ป็นกิจกรรมซึง่ จะ

45

เกิดในแหล่งธรรมชาตินั้น ไม่ส่งผลกระทบ
อันจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับแหล่ง
ธรรมชาตินนั้ จนถึงขนาดเสือ่ มสภาพลงไป
กว่าเดิม ซึง่ โดยปกติแล้วจะมีวธิ กี ารจัดการ
ได้หลากหลายแนวทางด้วยกัน รวมทัง้ การ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปอ้ งกันการ
เสื่อมโทรมด้วย
การจัดการโดยการก�ำหนดส่วนต่างๆ
เช่น พืน้ ทีบ่ ริการส�ำหรับนักท่องเทีย่ วพร้อมสิง่
อ�ำนวยความสะดวกตามความต้องการพืน้ ฐาน                                                     
ในพื้นที่บริการ ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญที่สุด
ก่อนทีจ่ ะให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าสูพ่ นื้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ซึง่ จะเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถปรับปรุงได้เฉพาะ
บางส่วน แต่ต้องน้อยที่สุด ตามหลักการ
การก�ำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
(LAC) เพื่อควบคุมการเข้าสู่พื้นที่สงวนซึ่ง
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะมีความ
เปราะบาง หรือมีความสวยงามที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษรวมทั้งต้องมีระบบการควบคุม
และป้องกันการท�ำลายอย่างดี
การก�ำหนดขีดความสามารถในการ
รองรับเฉพาะในพืน้ ทีบ่ ริการ จะต้องค�ำนึงถึง
(1) ขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านกายภาพ ซึง่ หมายถึงพืน้ ทีท่ สี่ ามารถใช้
ส�ำหรับการบริการประเภทต่างๆ ความพร้อม
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ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ปริมาณ
น�้ำจืดที่สามารถให้บริการ สถานที่จอด
ยานพาหนะตามความเหมาะสม สถานที่                                                     
พักผ่อนตามธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกเท่าที่จ�ำเป็น เช่น ห้องสุขา 
เป็นต้น
(2) ขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเพื่อการให้
บริการแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมเดิม เช่น การสร้างสถานที่  
บริการหรือที่จอดยานพาหนะ ต้องหลีก
เลี่ยงการไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ เพราะนอกจาก
จะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่
แล้วยังให้ร่มเงาได้ด้วย เป็นต้น
(3) ขีดความสามารถในการรองรับ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จะต้องค�ำนึงถึง
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่เข้า
มาเกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์แหล่งธรรมชาติ
เช่น ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ที่
โดยรอบ ต้องไม่ได้รับการรบกวนจากนัก
ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาเทีย่ ว หรือการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การบริการแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่บริการ
ตามความเหมาะสม เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยอีกทาง
หนึ่ง เป็นต้น

5.2 แนวคิดในการจัดการแหล่ง
ธรรมชาติ

แหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การ
อนุรกั ษ์ในประเทศไทยมีมากมาย แต่ปจั จุบนั
แหล่งธรรมชาติเหล่านัน้ ได้ถกู ท�ำลายไปจน
หมดคุณค่าความส�ำคัญลงเป็นจ�ำนวนมาก
และถูกท�ำลายเสียหายไปเป็นบางส่วนก็มี
หรืออยูใ่ นสภาพล่อแหลมต่อการถูกท�ำลาย
ก็มใิ ช่นอ้ ย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นในการวาง
แนวทาง เพือ่ การจัดการให้แหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์นี้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการประการแรก คือ
การระบุให้ชดั เจนว่าแหล่งธรรมชาติเหล่านี้
อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ด ทีผ่ า่ นมามีการน�ำเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ ปี พ.ศ. 2532 และได้ประกาศ
เป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ของท้อง
ถิ่นไปแล้ว จ�ำนวน 263 แห่ง ปรากฏว่ายัง
มีแหล่งธรรมชาติอนั ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
อีกหลายแห่งทีย่ งั มิได้ประกาศและยังมิได้มี
การให้ความส�ำคัญเอาไว้อกี เป็นจ�ำนวนมาก
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนสภาพของ
แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ทไี่ ด้ประกาศ
ไว้แล้วว่ามีสถานภาพอย่างไร ยังคงมีความ
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สมบูรณ์ดอี ยูม่ ากน้อยแค่ไหน และทีส่ ำ� คัญ
คือต้องมีการเร่งค้นคว้าหาแหล่งธรรมชาติ
อันควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ทยี่ งั ไม่ได้ประกาศ
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อด�ำเนินการ
ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อปกป้องสงวนรักษา               
ไม่วา่ จะเป็นแหล่งธรรมชาติประเภทใด ใน
บางกรณีอาจมีเฉพาะในกลุ่มทางวิชาการ
เท่านั้นที่เห็นคุณค่าความส�ำคัญของแหล่ง
ธรรมชาติท่ีนั้นๆ แต่ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่น
ซึ่งเห็นจนเคยชินและอาจมองข้ามความ
ส�ำคัญไป หรือมีการให้ความส�ำคัญในการ
ใช้ประโยชน์เพือ่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงด้านเดียว ดังนั้นบ่อยครั้งที่พบว่า
กว่าจะรูถ้ งึ ความส�ำคัญของแหล่งธรรมชาติ        
นั้นๆ ก็ปรากฏว่าเกิดความเสื่อมโทรมจน
สูญเสียคุณค่าไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้
ชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อ
สังเกตถึงแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่ในละแวก
ชุมชนของตน เมื่อเป็นแหล่งธรรมชาติที่
สมควรอนุรักษ์ก็ต้องด�ำเนินการประกาศ
ให้เป็นที่รู้ทั่วกันอย่างชัดเจนและจะต้อง
ให้คนในท้องถิ่นมีความรักและผูกพันกับ
แหล่งธรรมชาตินั้นๆ เพื่อดูแลรักษาไม่ให้
ถูกท�ำลายหรือเสียหายจนท�ำให้เกิดความ
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เสื่อมโทรม ไม่ว่าจะโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนส่วนใดๆ ก็ตาม

5.3 แนวทางในการอนุรักษ์แหล่ง
ธรรมชาติ

ในปัจจุบันยังมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
ต่อเนื่องแก่ทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง                              
โดยเฉพาะในกลุม่ ของผูบ้ ริหารและผูต้ ดั สิน
ใจจะต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วน เพราะยังมีผู้
บริหารทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่                   
ที่ยังไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนาอีกมาก ต้องมีวิธี
การทีจ่ ะให้ความรูเ้ พือ่ ให้เกิดการตัดสินใจที่
ถูกต้อง มิใช่มงุ่ แต่เฉพาะการตอบสนองผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือสร้างกระแส
ความนิยม รวมไปถึงการแสวงหาชื่อเสียง
ซึง่ บ่อยครัง้ ท�ำให้มกี ารตัดสินใจด�ำเนินการ
โดยมุง่ ผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แต่กอ่ ให้                                                 
เกิดความเสื่อมโทรมกับสภาพธรรมชาติ
อย่างรุนแรง
ในกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ นับว่า
เป็นกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้มาก แต่
ในขณะเดียวกันถ้ากลุ่มผู้ประกอบการได้
ท�ำความเข้าใจแล้ว จะสามารถวางแผนการ
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ประกอบกิจการต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับ
แนวทางการอนุรักษ์ และบ่อยครั้งที่พบว่า                 
การท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมกับแหล่ง
ธรรมชาตินั้น เป็นเพราะผู้ประกอบการไม่
ทราบว่าผลจะเป็นไปเช่นนัน้ หรือให้ความ
ส�ำคัญในการประเมินความเสีย่ งน้อยเกินไป
รวมทัง้ อาจเป็นเพราะไม่ได้แสวงหาความรู                                                    ้
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆทีม่ เี พือ่ ใช้ในการป้องกัน
ปัญหาเหล่านั้น
กลุม่ ประชาชนทัว่ ไปซึง่ หมายความ
ถึงชุมชนในท้องถิ่นซึ่งมีความส�ำคัญมาก          
การให้ชมุ ชนได้เข้ามารับรูแ้ ละมีความเข้าใจ
ในการประเมินคุณค่าแหล่งธรรมชาติ เป็น
กลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ชมุ ชนตระหนักและเห็น
ถึงคุณค่าของแหล่งธรรมชาตินนั้ ๆ มากขึน้                                                     
ในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างความเข้าใจ
ด้วยว่าหลักการของการอนุรกั ษ์นนั้ ต้องรวม
ไปถึงการสงวนรักษาและการใช้ประโยชน์
โดยไม่กอ่ ให้เกิดความเสือ่ มโทรม รูจ้ กั ตัดสิน
ใจในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง รูจ้ กั รักและหวงแหนดูแล
และบูรณะในส่วนทีเ่ สือ่ มโทรมให้ดขี นึ้ ด้วย

5.4 การปรับปรุงฟืน้ ฟูสภาพภูมทิ ศั น์
ของแหล่งธรรมชาติ

เนือ่ งจากเป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควร
อนุรักษ์ โดยหลักการแล้วต้องไม่ให้มีการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ใดๆ ให้ผดิ ไปจากธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นการเอาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์จาก
ที่อื่นเข้าไปเสริมซึ่งล้วนเป็นการผิดหลัก
การ ในบางครั้งพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่
ในแหล่งธรรมชาติ สมควรที่จะต้องก�ำจัด
สิ่งแปลกปลอมนั้นออกไป ยกตัวอย่าง
เช่น ในปัจจุบันมักนิยมน�ำเอาต้นเฟื่องฟ้า
และต้นตะบองเพชร ซึ่งเป็นไม้ประดับไป
ประดับตามบริเวณที่ต้องการให้คงสภาพ
ธรรมชาติไว้ เห็นสมควรคัดออกเสีย
การปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ของ
แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ให้มี “ความ
สวยงาม” ตามหลักการที่ถูกต้องแล้ว ต้อง
เป็นความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่ใช่
ตกแต่งและต้องขจัดสิ่งที่ลดความสวยงาม
เช่น ป้ายโฆษณาทีบ่ ดบังภูมทิ ศั น์ สิง่ แปลก
ปลอมทุกประเภททั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต                
ทีท่ ำ� ให้ลกั ษณะของแหล่งธรรมชาติอนั ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ที่โดดเด่นนั้นด้อยลงไป
รวมทั้งขจัดสิ่งรกรุงรัง ขยะ และสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ด้วย
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5.5 การบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติ

การด�ำเนินการจะต้องมีระบบของ
การบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องด�ำเนินการเป็นขั้นตอน
ดังนี้
1) ทบทวนสภาพของแหล่งธรรมชาติ
เดิมทีเ่ คยประกาศไว้แล้วทุกแห่ง โดยใช้คมู่ อื
การจัดการแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
2) ให้ทอ้ งถิน่ และรวมถึงนักวิชาการ
ในท้องถิน่ ศึกษาหาแหล่งธรรมชาติอนั ควร
อนุรกั ษ์เพิม่ เติม โดยใช้คมู่ อื การจัดการแหล่ง
ธรรมชาติฯ แล้วประกาศให้มีผลใช้บังคับ
3) ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันว่าพืน้ ที่
ใดเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ โดย
เฉพาะหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ะมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว
4) สร้างเครือข่ายองค์กรในพืน้ ทีเ่ พือ่
ให้ดูแลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คง
สภาพเดิม และให้มีการรายงานเข้าสู่ส่วน
กลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 เครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

5.6 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติ
1) ต้องเอาจริงเอาจังกับผูท้ ใี่ ช้อำ� นาจ
และอิทธิพลทางการเมืองทัง้ ระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ที่พยายามจะเปลี่ยนแปลง
แหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ เมือ่ ท�ำการ
ขึน้ ทะเบียนแล้วต้องดูแลรักษาให้ได้โดยไม่มี
ข้อยกเว้น และต้องไม่ปัดความรับผิดชอบ
2) ต้องมีมาตรการตรวจสอบแหล่ง
ธรรมชาติเป็นระยะๆ โดยสร้างเครือข่าย
กับชุมชนให้เป็นผู้รายงาน และด�ำเนินการ
ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
3) ต้องไม่ยอมให้หน่วยงานใด ถือว่า
การด�ำเนินงานของหน่วยงานนัน้ ส�ำคัญ และ
เข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีแ่ หล่งธรรมชาติ
แต่ผเู้ ดียว ยกเว้นในกรณีเกีย่ วกับความมัน่ คง
ของชาติ

50

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

4) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
พืน้ ทีใ่ ดเป็นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์
พร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ละสร้างจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์แหล่งธรรมชาติแก่ประชาชน
5) แหล่งธรรมชาติทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปเองตามสภาพธรรมชาติจนถึงขัน้ เสือ่ มโทรม
ก็ไม่ควรยกเลิกจากการเป็นแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรกั ษ์ ควรเก็บไว้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับ
ใช้ศกึ ษาถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ
6) หากต้องมีการอนุญาตให้หน่วย
งานใดทั้งภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบให้
แน่ชดั ว่ากิจกรรมนัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบใดๆ
ต่อพืน้ ทีแ่ หล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ดว้ ย

5.7 การจัดท�ำแผนการจัดการแหล่ง
ธรรมชาติ

1) น�ำแผนการจัดการแหล่งธรรมชาติ
เดิมที่มีอยู่แล้วออกมาตรวจสอบถึงสภาพ
ของการด�ำเนินการ
2) ท�ำการติดตามตรวจสอบสภาพ
ของแหล่งธรรมชาติเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้ว
3) ท�ำการประเมินเพื่อค้นหาแหล่ง

ธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน โดย
ใช้หลักการ ดังนี้
(1) ให้สถาบันการศึกษาในท้องถิน่     
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏท�ำการอบรม                                                  
ชาวบ้าน หรือองค์กรท้องถิ่น
(2) ให้องค์กรท้องถิ่นท�ำหน้าที่
ตรวจสอบแหล่งธรรมชาติภายในท้องถิน่ ของ
ตนว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่อยู่ในระดับใด                                           
สมควรทีจ่ ะได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่ง
ธรรมชาติหรือไม่
(3) สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(4) สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
รายงานผลให้ส่วนกลางทราบ
(5) ส่วนกลางจัดท�ำระบบฐาน
ข้อมูล
(6) ประกาศแหล่งธรรมชาติอนั ควร                                             
อนุรักษ์เพิ่มเติม
(7) จัดล�ำดับความเร่งด่วนในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูง
(8) ส่วนกลางเข้าไปด�ำเนินการ
จัดการโดยร่วมมือกับท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง
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5.8 ตัวอย่างของแนวทางและมาตรการ ภูเขา  ต้องพิจารณาดูแลสภาพธรรมชาติ
จัดการแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ที่ต้องสงวนรักษาไว้ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึง

1) มาตรการในการจัดการเพือ่ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้านองค์
ประกอบ กิจกรรม และผลผลิตจากระบบ
นิเวศภูเขา
(1) เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก
ป่าต้นน�้ำล�ำธารแหล่งธรรมชาติประเภท
ภูเขา
(2) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรม
และตั้งถิ่นฐานบนที่สูง
(3) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การลักลอบล่าสัตว์ป่า  ตัดไม้ และหาของ
ป่าในพื้นที่สงวน
(4) เพือ่ บรรเทาหรือตัง้ รับปรับตัว
ต่อผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศทีม่ ตี อ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) มาตรการในการจัดการเพือ่ รักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติดา้ นภูมทิ ศั น์
(1) แนวคิดขีดความสามารถใน
การรองรับพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภท

ยอดเขา

(2) เพือ่ ให้การก�ำหนดการใช้ทดี่ นิ
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทีด่ ี จ�ำเป็นต้องค�ำนึกถึงคุณค่าด้านกายภาพ
เชิงผัง
(3) แนวคิดในการออกแบบผัง
บริเวณรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ หมาะสม                                                    
กับสภาพพืน้ ทีแ่ ละพฤติกรรมผูใ้ ช้งานจะต้อง
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม โดยสิ่งก่อสร้างจะ
ต้องมีขนาด รูปทรงที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ใช้
วัสดุที่ประหยัดเป็นธรรมชาติ ก่อสร้างได้
ง่ายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สีสันกลมกลืน
กับธรรมชาติหรือสอดคล้องกับลักษณะ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(4) แนวคิดการออกแบบแผ่นป้าย
สื่อความหมาย ควรใช้วัสดุที่กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย ขนาดไม่
ใหญ่เกินความจ�ำเป็น ติดตัง้ ในทีท่ เี่ หมาะสม

ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

บทที่ 6

กฎหมายและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแหล่งธรรมชาติมีหลายฉบับ โดยแบ่งเป็น
ด้านต่างๆได้ดังนี้

6.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน      
และป่าไม้

: พระราชบัญญัตกิ ารใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. 2497
: พระราชบัญญัติพัสดุที่ดิน พ.ศ. 2518
: ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2530
: พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
: พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม        
พ.ศ. 2518
: พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                
(และที่แก้ไข)
: พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
: พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535   
: พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา 
่ พ.ศ. 2535
พร้อมกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
: พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (และที่แก้ไข)       
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6.1.2 กฎหมายทรัพยากรน�้ำ
และการประมง

: พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก 121
: พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
: พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
: พระราชบัญญัติคันและคูน�้ำ พ.ศ. 2505
: พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526             
: พระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2535
: พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
: พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511

6.1.3 กฎหมายมลพิษทางอากาศ  
เสียง แสงและความ
สั่นสะเทือน

: พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง พ.ศ. 2493
: พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

6.1.4 กฎหมายพลังงาน
และแร่ธาตุ  

: พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
: พระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514
: พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

6.1.5 กฎหมายสาธารณสุข  

: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
: พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
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6.1.6 กฎหมายควบคุมอาคาร  
และผังเมือง

: พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518               
: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

6.1.7 กฎหมายโรงงาน การ
ลงทุนและสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงาน  

: พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
: พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
: พระราชบัญญัตินิคมอุสาหกรรม พ.ศ. 2520
: ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 10
  (ประกาศกระทรวงมหาดไทย)  
: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

6.1.8 กฎหมายควบคุมวัตถุมพี ษิ    : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
6.1.9 กฎหมายเกีย่ วกับ
: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ   สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม     
6.1.10 กฎหมายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง กับสิง่ แวดล้อม

: พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
: พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
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6.2
องค์กรรับผิดชอบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
     

6.2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สรุปได้ ดังตารางที่  1 ดังนี้

ตารางที่ 1 บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  

           หน่วยงาน
ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดท�ำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานและจัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ                  
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการ
ให้น�ำไปสู่การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและก�ำหนดมาตรการเพือ่
ด�ำเนินการประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย แผนและมาตรการ และจัดท�ำรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การด�ำเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการหรือกิจกรรมของ
ภาครัฐหรือเอกชน ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดผลเสียหาย                                                                   
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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       บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
6. บริหารงานกองทุนสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่
สนับสนุนนโยบายแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

  กรมควบคุมมลพิษ

1. เสนอความเห็นเพื่อจัดท�ำนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการ
ควบคุมมลพิษ
2. เสนอแนะการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
3. จัดท�ำแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมและมาตรการ
ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากภาวะมลพิษ
4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัด
ท�ำรายงานสถานการณ์มลพิษ
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม
ส�ำหรับระบบต่างๆ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
กากของเสีย สารอันตราย คุณภาพน�้ำ อากาศ ระดับ
เสียง และความสั่นสะเทือน
6. ประสานงานและด�ำเนินการเพือ่ ฟืน้ ฟู หรือระงับเหตุ
ที่อาจเกิดอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน
มลพิษ และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
7. ให้ความช่วยเหลือและค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยว
กับการจัดการมลพิษ
8. ด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งราวร้องทุกข์ดา้ นมลพิษ
9. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติดา้ นการควบคุมมลพิษ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้าน                 
สิ่งแวดล้อม
2. รวบรวม จัดท�ำ และให้บริการข้อมูลข้อสนเทศ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะศูนย์
ข้อมูลข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสงวน
บ�ำรุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ        
สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ประสานและเสนอแนะแผน และมาตรการใน
การส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ศึกษา วิจยั พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยี
และการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ เป็นศูนย์เทคโนโลยี
สะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ให้สมบูรณ์และสมดุลตามธรรมชาติ
โดยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. ฟืน้ ฟู แก้ไข ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ป้องกันไฟป่าและธรรมชาติอันจะเกิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้
3. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ป้องกัน การบุกรุก ท�ำลาย
ป่าและการกระท�ำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิจยั และพัฒนาวิธกี ารอนุรกั ษ์ การบริหาร
จัดการ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ก�ำหนดมาตรการ และมาตรฐานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
6. บริการข้อมูลสารสนเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านป่าไม้

   กรมทรัพยากรธรณี

1. เสนอความเห็นเพือ่ การก�ำหนดพืน้ ทีแ่ ละการจัดท�ำ
นโยบายและแผนการสงวน การอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู และ
การบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
2. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
3. เสนอให้มกี ารปรับปรุง หรือแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี รวมทั้งก�ำกับ ดูแล ประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรการ
4. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการส�ำรวจ การตรวจสอบ การ
ศึกษา  การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการ
ข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ รวม
ทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่

60

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

           หน่วยงาน

       บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
5. ก�ำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาและทรัพยากร
แร่ รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทาง
ธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของประเทศ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

1. เสนอความเห็นเพื่อจัดท�ำนโยบายและแผนเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เสนอให้มกี ารปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติมกฎ ระเบียบ
มาตรการ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ การฟืน้ ฟู การจัดการ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ ให้มี
การใช้อย่างยั่งยืน
3. ก�ำกับดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ
4. ศึกษา วิจยั พัฒนาการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์
5. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ใน
การสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
7. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศ
8. ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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1. เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย
แผนแม่บท และมาตรการในการบริหาร จัดการ พัฒนา 
อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเกีย่ ว
กับทรัพยากรน�ำ้ รวมทัง้ ก�ำกับและประสานให้เกิดการน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
2. ก�ำหนดแนวทาง ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการใน
การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ศึกษา วิจยั พัฒนา อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรน�ำ้
4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ตามนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบตั กิ ารและมาตรการ
ที่ได้ก�ำหนดไว้ทั้งในระดับประเทศ และระดับลุ่มน�้ำ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ
6. ก�ำหนดหรือเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำของประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกีย่ วกับทรัพยากรน�ำ้ รวมทัง้ รณรงค์ทำ� ความ
เข้าใจกับองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกให้
ตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ
8. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ
9. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิค
วิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

1.เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการบริหารจัดการ
พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำบาดาล
2. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล เกีย่ วกับทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน�้ำบาดาล
3. ด�ำเนินการส�ำรวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรกั ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำบาดาล
4. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ การบริหาร
จัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำบาดาล และผล
กระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน�้ำบาดาล
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาบริหารจัดการ อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรน�้ำบาดาล
6. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน�้ำบาดาล
7. ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน�้ำบาดาลเพื่อ
อุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

องค์การจัดการน�้ำเสีย

1. จัดให้มแี ละบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม
อย่างครบวงจรในเขตพืน้ ทีจ่ ดั การน�ำ้ เสียกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการจัดการน�้ำเสีย
3. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการน�ำ้
เสียอย่างครบวงจร ตลอดจนการด�ำเนินกิจกรรมต่อเนือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการน�ำ้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจ
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กรมป่าไม้
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1. ก�ำหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะท�ำให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง
และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มีการประสานกัน
ระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
2. รัฐจะต้องเร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและก�ำหนด
พื้นที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ส�ำหรับเป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีป่ ระเภทชนบทและ
พื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์
และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม
3. ให้ความรู้ ทัศนคติ ความส�ำนึก ความรู้สึก และ
ทักษะ แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ท�ำลายป่า 
การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความส�ำคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม
4. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยว
กับการแก้ปัญหาการท�ำลายป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น
การท�ำไร่เลื่อนลอย การรุกล�้ำพื้นที่ป่าจากเชิงเขา  โดย
ให้มีการก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจน
เกี่ยวกับการปราบปรามและการลงโทษ ผู้กระท�ำผิด
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รวมการปราบปรามในแต่ละภาค
และให้มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล
และผู้กระท�ำผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของหน่วย
ราชการและภาคเอกชน
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			 6.2.2   หน่วยงานในกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักด้าน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติแล้ว หน่วยงานในกระทรวงอืน่ ๆ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีห่ รือ
ความเกีย่ วข้องในด้านการจัดการและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมก็ได้มกี ารก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่นกัน ซึ่งสรุปได้ ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานในกระทรวงอืน่ ๆทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม

ธรรมชาติ  

           หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

       บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม
โดยคงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสร้างจิตส�ำนึกให้
ประชาชนอนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงเพือ่ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
3. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
อาชีพการประมง การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และการแปรรูป
อาหารสัตว์
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           หน่วยงาน
      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน

1. ด�ำเนินการเพือ่ วางแผนการใช้ทดี่ นิ และก�ำหนดเขต
ทีด่ นิ เพือ่ เสนอแนะการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
เพือ่ การแข่งขันและเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เพือ่
ความชัดเจนของสังคมในการใช้ทดี่ นิ ตลอดจนกรรมสิทธิ์
ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
3. ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เกษตรกร หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจ ด้านการอนุรักษ์
ดินและน�้ำ การปรับปรุงบ�ำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดิน เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน

กรมชลประทาน

1.  พัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามศักยภาพของลุม่ น�ำ้ ให้เพียงพอ
2. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การ
จัดการและบริหารจัดการน�ำ้ ในทุกระดับอย่างบูรณาการ
3. ด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน�้ำ  
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           หน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า

      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
พืน้ ฐาน และการกระจายบริการพืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงเพียงพอ
เพือ่ ความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
มีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้ำ
2. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาน�้ำเสีย ปัญหามลพิษ
ทางน�้ำ และร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. ด�ำเนินการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที  ่ เพือ่ ให้การ
พัฒนา อนุรักษ์ และเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง
และควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้น
ฐาน รวมทั้งการบูรณะและบ�ำรุงรักษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                                                                    
โดยการพัฒนาและให้ค�ำปรึกษาในด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ
2. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
งานและตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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           หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย

67

      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

กรมที่ดิน

1. การรังวัดและท�ำแผนที่ การออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินให้ราษฎร
2. รังวัดออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวงในที่ดิน
สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
3. จัดที่ท�ำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

กรมการปกครอง

1. ส่งเสริม สนับสนุนและก�ำกับดูแลการบริหารปกครอง
ท้องทีท่ เี่ กือ้ กูลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน การพัฒนาองค์กรประชารัฐ
ในระดับชุมชนและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาพื้นฐานความเป็นประชาคมของชุมชน
ให้สามารถด�ำเนินการแบบมีความริเริ่ม มีส่วนร่วม มี
จิตส�ำนึกความเป็นเจ้าของ ตลอดจนเป็นหุ้นส่วนใน
การประกอบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ จิตใจ วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าคให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับการบริหาร
ปกครองรูปแบบใหม่ และสนองตอบต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล
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           หน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

กรมการท่องเที่ยว

1. สร้างและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ ว
ให้ได้มาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ
ท่องเที่ยว เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบ การให้
บริการและการท่องเที่ยว
3. จัดท�ำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อุทยาน และป่าไม้ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและ
หมู่เกาะ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสวน
เกษตร  ( Eco and Agro Tourism ) โดยพิจารณา 
ศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะใช้ควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ตามนโยบายของ
รัฐบาลทีจ่ ะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ
(Quality Destination) ระดับนานาชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย

1. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว
2. จัดระบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณเขต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิน่ และภาคเอกชน
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
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           หน่วยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
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กรมศิลปากร

1. บ�ำรุง รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และเผย
แพร่ศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในด้านต่างๆ เช่น โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เป็นต้น

กรมการศาสนา

1. ส่งเสริม ดูแล รักษา และท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถาน
และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
2. ดูแลรักษา  และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติ
กลาง

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
การเหมืองแร่

กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

1. บริหาร จัดการ และพัฒนาแหล่งแร่และ
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานอย่างมีระบบ เพือ่ ไม่ให้เกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม
1. เสริมสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศ
ด้วยการพัฒนา  และจัดหาแหล่งพลังงานทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงการอนุรักษ์
พลังงานอย่างสมดุล
2. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการบูรณาการ             
การบริการด้านพลังงานแก่ประชาชน ครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มาตรฐานคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอยูใ่ นระดับสากล ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ                                                                
ต่อสิ่งแวดล้อม
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           หน่วยงาน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

      บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ส�ำนักงบประมาณ

1. สนับสนุนงบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการอนุรักษ์                  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

1. บรรจุแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของ
เขตอนุรกั ษ์และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยราชการอิสระ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

1. ควบคุมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
2. ควบคุมและตรวจสอบการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย

บทที่ 7

บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่ประชาชนต่างมีความหวังว่า
จะได้มกี ารปกครองในระดับท้องถิน่ เป็นผล
ให้รฐั บาลได้พยายามออกกฎหมายหลายๆ
ฉบับเพื่อการนี้ โดยเริ่มจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มี
เจตนารมณ์มงุ่ หมายให้ประชาชนและชุมชน
ท้องถิน่   เข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับผิดชอบกิจกรรมภายในท้อง
ถิ่นของตนเอง ต่อมาได้มีการออกพระราช
บัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย              
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหลักการในอันที่จะต้อง
ปรับองค์กรและวิธีการท�ำงานของหน่วย
ราชการ ให้เอือ้ อ�ำนวยและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรเอกชน ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มากยิง่ ขึน้
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /องค์กร

ชุมชนรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ตามหลัก
การการพัฒนาแบบยัง่ ยืน คือ ต้องเป็นงาน
พัฒนาของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดแบ่งภารกิจด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ควรยึดหลักเกณฑ์การจัดแบ่ง
ภารกิจ 4 ประการ คือ
1) หลักผลประโยชน์เฉพาะท้องถิน่
ที่ไม่กระทบต่อท้องถิ่นอื่นๆ (Spillover
effect)
หลักการแรกนีห้ มายความว่า กิจกรรม
ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ภายในชุมชน
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แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีผล   
กระทบในทางลบต่อผู้คนในชุมชนอื่นๆ
หรือทีเ่ รียกกันตามภาษาวิชาเศรษฐศาสตร์
ว่าไม่มี “ผลล้นออก” (Spillover effects)
ก็ให้ถอื ว่ากิจกรรมนัน้ เป็นหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับชุมชน ในกรณี
ของประเทศไทยก็คือเทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือองค์กร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต่างๆ
แต่ถ้ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องหรือมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้คนหลาย
พื้นที่ (หลายชุมชน) ไม่ควรก�ำหนดให้เป็น
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
ระดับชุมชน เพราะอาจจะก่อปัญหาการขัด
แย้งระหว่างชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จึง
ควรก�ำหนดให้เป็นกิจกรรมขององค์กรการ
ปกครองในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปกว่าชุมชนย่อยๆ
ในกรณีของไทยเรานัน้ องค์กรการปกครอง
ที่อาจท�ำหน้าที่จัดบริการประเภทนี้อาจมี
ได้หลายลักษณะ เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด สหกรณ์หรือหน่วยงานประเภทอืน่ ๆ
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายๆ แห่ง
ร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ จัดบริการบางประเภท
หรืออาจก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วย
งานของรัฐบาลก็ได้ ดังนี้เป็นต้น ตัวอย่าง

เช่น เรือ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าไป
จัดการมลพิษเหล่านี้เองไม่ได้ เนื่องจาก    
ผลกระทบไม่ได้เกิดอยู่ที่ท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึง่ ดังนัน้ ควรเป็นหน้าทีข่ องส่วนกลางใน
การจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วย
เหลือได้โดยเป็นตัวประสานและช่วยตรวจ
สอบเท่านั้น
2) หลักความรับผิดชอบในทางการ
เมือง (Political accountability)
“หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในทาง
การเมือง (Political accountability)”
ในที่นี้หมายความว่ากิจกรรมใดที่ชุมชน
แต่ละแห่งสามารถร่วมกันรับผิดชอบใน
กระบวนการจัดการผลิต วางแผน และหา
รายได้มาใช้จ่าย ด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้ง
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพการผลิตบริการ
ภายในชุมชนของตนเองได้อย่างสมบูรณ์
ก็ควรก�ำหนดให้เป็นกิจกรรมขององค์กร
การปกครองท้องถิ่นในระดับชุมชน ทั้งนี้
เพือ่ ให้การจัดบริการในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นของ
ชุมชน ด�ำเนินการโดยชุมชน และรับผิดชอบ
ต่อชุมชนอย่างสมบูรณ์
แต่หากกิจกรรมใดทีช่ มุ ชนแต่ละแห่ง         
ไม่สามารถร่วมกันรับผิดชอบในกระบวน       
การผลิตได้โดยล�ำพัง เช่น ไม่สามารถรับผิดชอบ                                                     
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ในด้านการจัดการรายได้มาใช้ดำ� เนินกิจกรรม
ได้ หรือไม่สามารถวางแผนการด�ำเนินงาน
โดยล�ำพังได้ หรือไม่สามารถควบคุมตรวจ
สอบผลการด�ำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ ฯลฯ
ดังนีเ้ ป็นต้น ก็ควรก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ อง
องค์กรการปกครองในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป เช่น
เดียวกับกรณีที่กล่าวถึงข้างต้น
การจัดการขององค์กรปกครองท้อง
ถิน่ มีกระบวนการทางการเมืองของท้องถิน่
มาเกี่ยวข้อง ท้องถิ่นจะท�ำหรือไม่ท�ำจะมี
แผนหรือไม่มแี ผน ต้องเป็นไปตามหลักการ
ปกครองตนเองของชุมชน เรือ่ งทีท่ อ้ งถิน่ รับ
ผิดชอบควรอยูใ่ นกรอบทีก่ ารเมืองท้องถิน่
สามารถควบคุมก�ำกับดูแลได้ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จะสร้างฝายเก็บน�้ำใน
ท้องถิ่นหรือไม่ ผลกระทบที่เกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่
อยูเ่ หนือน�ำ้ กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่
อยูท่ า้ ยน�ำ้ นัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลใด
จะรับผิดชอบไม่ได้ ต้องท�ำร่วมกัน
การจัดการมลพิษจะมีการออก
กฎหมายเก็บภาษีเพื่อมาใช้จ่ายในการ
ขจัดมลพิษท้องถิ่น สามารถออกกฎหมาย          
เก็บภาษีได้ แต่ต้องออกตามกรอบของ
รัฐบาลกลาง ท้องถิ่นไม่สามารถบังคับ
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เก็บภาษีข้ามเขตได้ เช่นในกรณีที่โรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่อยู่เหนือน�้ำ ปล่อยมลพิษไปมี
ผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่
อยู่ท้ายน�้ำ แต่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานไม่ได้รับผลกระทบ
จึงไม่เรียกเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถเรียก
เก็บภาษีกับโรงงานที่อยู่นอกเขตได้
3) หลักประสิทธิภาพในการจัดการ
(Management efficiency)
“หลักประสิทธิภาพ” นัน้ หมายความ
ว่า การจัดท�ำกิจกรรมใดๆ ควรต้องประหยัด
ถ้าสามารถใช้เงินจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำให้
เกิดประโยชน์แก่ผคู้ นได้จำ� นวนมากทีส่ ดุ ก็
นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี ลักษณะพิเศษของ
บริการสาธารณะหรือทีเ่ รียกกันตามภาษา
เศรษฐศาสตร์ว่า  “Public goods” นั้น
มักจะมีลักษณะโครงสร้างต้นทุนและการ
ให้บริการที่เป็นแบบเฉพาะตัว กล่าวคือมี
ต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่สูง มีต้นทุนแปรผัน
ต่อหน่วยของการให้บริการต�ำ่ (ในบางกรณี
อาจไม่มีต้นทุนแปรผันเลย) และมีหลาย
กรณีทมี่ ตี น้ ทุนแบบพิเศษ เช่น เพิม่ ขึน้ เป็น
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ช่วงขั้นบันได เป็นต้น ฉะนั้นการจัดบริการ
สาธารณะบางประเภทจะต้องมีจำ� นวนผูใ้ ช้
บริการมากๆ หรือเป็นชุมชนขนาดใหญ่พอ
สมควร จึงจะประหยัดต้นทุน ถ้าเป็นชุมชน
เล็กๆ ก็อาจจะต้องจัดการผลิตบริการร่วม
กัน เพื่อให้เกิดการประหยัดและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านั้นอย่างเต็ม
ที่ กิจการสาธารณูปโภคบางประเภท เช่น
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ต้องผลิตให้คนทั้งประเทศ
ใช้บริการจึงจะประหยัดและคุ้มค่ากับการ
ลงทุน ในกรณีเช่นนีค้ วรให้มหี น่วยงานใน
ระดับชาติทำ� การผลิตและให้บริการแก่ทกุ
ชุมชน
กิจกรรมบางอย่าง เช่น การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย                                                  
การก�ำจัดขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีเ่ ล็กเกินไปไม่สามารถท�ำกิจกรรม
ประเภทนีไ้ ด้เนือ่ งจากใช้งบประมาณสูง ซึง่
ไม่คุ้มกับการลงทุน โดยกิจกรรมจะต้อง
เหมาะสมกับขนาดของท้องถิ่น ท้องถิ่น
ขนาดเล็กอาจร่วมก�ำจัดขยะมูลฝอย หรือ
บ�ำบัดน�้ำเสียกับท้องถิ่นข้างเคียงที่มีขนาด
ใหญ่กว่าได้ ดังนัน้ หลักประสิทธิภาพจะท�ำให้
ไม่สามารถออกแบบงานทุกชนิดให้กับทุก                                                   
ท้องถิ่นได้ เช่นงานที่ออกแบบได้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถออกแบบ
ให้กับท้องถิ่นในภาคใต้หรือภาคกลางได้

4) หลักความสามารถของท้องถิน่
(Local capability)
หลักการประการสุดท้ายคือ “หลักความ
สามารถของท้องถิน่ (Local capability)”
นัน้ นับว่ามีความส�ำคัญทัง้ ในเชิงทฤษฎีการ
ปกครองท้องถิน่ ประการหนึง่ ทีน่ ยิ มปฏิบตั ิ
กันในนานาประเทศนั้นถือว่าการด�ำเนิน
กิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของ
หน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดเสมอ
หน่วยการปกครองในระดับสูงขึ้นไปจะ
เลือกด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อ
เมื่อท้องถิ่นระดับล่างไม่มีศักยภาพที่จะ
ด�ำเนินการได้ หรือถึงแม้จะด�ำเนินการได้ก็
อาจจะเกิดปัญหากระทบท้องถิน่ อืน่ ๆ หรือ
อาจเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติและ
สังคมโดยรวมเท่านั้น ส�ำหรับทฤษฎีการ
บริการนั้นถือว่า  การกระจายอ�ำนาจ (ซึ่ง
หมายถึงการแบ่งหน้าที่ แบ่งทรัพยากร แบ่ง
อ�ำนาจการตัดสินใจให้หน่วยงานระดับล่าง)                            
จะประสบความส�ำเร็จได้ (ในทีน่ หี้ มายถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม การให้หน่วย
งานระดับล่างมีความคล่องตัวและสามารถ
สนองตอบต่อสถานการณ์ภายนอกถึงลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว) ก็ต่อเมื่อหน่วยงานระดับ
ล่างมีศักยภาพเพียงพอที่รับการกระจาย
อ�ำนาจจากหน่วยงานระดับสูงลงมาเท่านัน้             
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การกระจายอ�ำนาจทีป่ ราศจากความพร้อม
ของหน่วยงานรับการกระจายย่อมน�ำมาซึง่
ความล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม ควรจะได้ตระหนัก
เสมอว่า  ตามหลักการปกครองประเทศ
ในนานาประเทศและตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญนั้นถือว่า  รัฐหรือรัฐบาล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มิได้ด�ำรง
อย่างเป็นอิสระจากกัน หากแต่ตา่ งก็เป็นส่วน
หนึง่ ขององค์กรการปกครองของรัฐเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
หนึ่งของรัฐเช่นเดียวกับรัฐบาลระดับชาติ                                                       
ในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาลระดับชาติและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมหรือจัดบริการสาธารณะ
บางประเภท ทีก่ ำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของตนเองโดยอิสระ ไม่พึ่งพา  และไม่ซ�้ำ
ซ้อนซึง่ กันและกัน ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในชุมชนที่
ไม่สามารถจัดบริการพืน้ ฐานบางประเภทได้
อาจจ�ำเป็นต้องร้องขอให้รฐั บาลระดับชาติ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ เข้ามา
ด�ำเนินกิจกรรมหรือจัดบริการสาธารณะใน
พื้นที่ของตนเองได้ หรือในท�ำนองเดียวกัน
รัฐบาลก็สามารถร้องขอหรือใช้มาตรการใดๆ                                                     
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เพือ่ ให้องค์กรปกครองท้องถิน่ ด�ำเนินกิจกรรม
หรือจัดการบริการสาธารณะบางประเภท
ตามนโยบายของรัฐบาลได้เช่นเดียวกัน
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดแบ่งภารกิจ
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรการปกครอง
ท้องถิ่นในที่นี้จึงเป็นเพียงการแบ่งงานกัน
ท�ำตามความถนัด ความสามารถและความ
เหมาะสมเท่านั้น มิใช่การแบ่งแยกให้เป็น
อิสระจากกันอย่างเด็ดขาดแต่อย่างใด
กล่าวโดยสรุป ระบบการจัดบริการ
สาธารณะที่พึงปรารถนานั้น รัฐบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง สนับสนุนซึง่ กันและ
กันในระดับหนึ่ง ในขณะที่ต่างก็เป็นอิสระ
จากกันและกันในระดับหนึง่ การด�ำรงรักษา
สมดุลของความสัมพันธ์เชิงพึง่ พาซึง่ กันและ
กัน และเป็นอิสระจากกันและกัน ดังกล่าว
นี้เป็นกระบวนการเชิงพลวัติ (Dynamic)
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แวดล้อม
อย่างไม่รู้จบสิ้น

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก 1

การกระจายตัวของแหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ ของประเทศไทย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและ
ประเภทแหล่ง
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก

ธรรมชาติ

เกาะ
แก่ง
ภูเขา
ถ�้ำ
น�้ำตก
โป่งพุร้อน
แหล่งน�้ำ
ชายหาด
ซากดึกด�ำบรรพ์
ธรณีสัณฐานฯ
รวม

จ�ำนวนแห่ง

จ�ำนวนแห่ง

จ�ำนวนแห่ง

ภาคใต้

รวมแหล่ง
ธรรมชาติ

จ�ำนวนแห่ง

จ�ำนวนแห่ง

   -

    -

146

   578

  724

     28

     17

  10

     10

    65

    333
    241

   290
   145

186
159

   165
   190

  974
  735

    387

   240

191

   275

1,093

     67

   -

  13

     29

   109

   101
     -

   279
    -

127
85

     39
   262

   546
   347

11

    13

   4

      2

    30

    33

    33

12

      6

    84

1,201

1,017

933

1,556

4,707
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ภาคผนวก 2

จ�ำนวนร้อยละการกระจายตัวของแหล่งธรรมชาติประเภทต่างๆ ของประเทศไทย
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก ภาคกลางและ

ภาคใต้

รวมแหล่ง

ประเภท
ธรรมชาติ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
แหล่ง
ธรรมชาติ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
แห่ง

เกาะ
แก่ง
ภูเขา
ถ�้ำ
น�้ำตก
โป่งพุร้อน
แหล่งน�้ำ
ชายหาด
ซากดึกด�ำ
บรรพ์
ธรณี
สัณฐานฯ
รวม

-

แห่ง

-

-

แห่ง

-

แห่ง

แห่ง

   14.6   3.10    578 12.28   724

15.38

    28   0.59       17   0.36       10   0.21      10 15.38     65

  1.37

   333   7.07     290   6.16     186   3.95     165   3.51    974 20.69
   241   5.12     145   3.08     159   3.38     190   4.04    735 15.62
   387   8.22     240   5.10     191   4.06     275   5.84 1,093 23.22
    67   1.42 -

-

      13   0.28      29   0.62    109   2.32

   101   2.15     279   5.93     127   2.70      39   0.83    546 11.61
-

-

-

-

     85   1.81     262   5.57    347   7.38

    11   0.23      13   0.28       4   0.08       2   0.04     30

  0.63

    33   0.70      33   0.70      12   0.25       6   0.13     84

  1.78

1,201 25.50 1,017

  100

21.61     933 19.82 1,556 33.07 4,707
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ภาคผนวก 3

จ�ำนวนแหล่งธรรมชาติในแต่ละภาคของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศ                         
ให้เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จ�ำนวน 263 แห่ง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและ
ประเภทแหล่ง
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

ภาคใต้

รวมแหล่ง
ธรรมชาติ

จ�ำนวนแห่ง จ�ำนวนแห่ง

จ�ำนวนแห่ง

จ�ำนวนแห่ง

  1

  4

5

  6

  1

-

8

19

  5

  6

36

  9

  7

14

43

16

16

23

84

-

  -

  1

  3

10

  2

  5

20

-

19

33

53

-

  -

  1

  1

  2

  2

  1

10

62

53

88

263

ธรรมชาติ

เกาะ
    แก่ง
  1
ภูเขา
  6
ถ�้ำ
13
น�้ำตก
29
โป่งพุร้อน
  2
แหล่งน�้ำ
  3
ชายหาด
  1
ซากดึกด�ำบรรพ์
  ธรณีสัณฐานฯ
  5
รวม
60

   -

จ�ำนวนแห่ง
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ภาคผนวก 4

รายชื่ อ แหล่ ง ธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ์ ข องท้ อ งถิ่ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี                           
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จ�ำนวน 263 แห่ง
ภาคเหนือ
1. ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ)
2. ดอยกองมู
3.  ถ�้ำน�้ำลอด**
4.  น�้ำตกผาเสื่อ
5.  ถ�้ำปลา
6. น�้ำตกแม่สุรินทร์
7. ถ�้ำเชียงดาว
8. ถ�้ำเมืองออน**
9. น�้ำตกห้วยแก้ว
10. น�้ำตกแม่ยะ
11. น�้ำตกแม่กลาง
12. น�้ำตกแม่สา
13. โป่งเดือดป่าแป๋*
14. บ่อน�้ำร้อนฝาง
15. ออบหลวง
16. ผาจ้อ*
17. ถ�้ำหลวงนางนอน
     (เขานางนอน)**
18. น�้ำตกขุนกรณ์
19. น�้ำตกปูแกง
20. หาดทรายริมแม่น�้ำกก
     (พัทยา 2)
21. น�้ำตกภูซาง
22. น�้ำตกจ�ำปาทอง
23. กว๊านพะเยา
24. ฝั่งต้า
25. ถ�ำ้ หลวง

จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดล�ำพูน

26. น�ำ้ ตกแม่กอ้
27. ถ�ำ้ ผาไท
28. น�ำ้ ตกวังแก้ว
29. น�ำ้ ตกแจ้ซอ้ น     น�ำ้ พุรอ้ นแจ้ซอ้ น
30. แก่งหลวง
31. ถ�ำ้ ผานางคอย
32. น�ำ้ ตกห้วยโรง
33. แพะเมืองผี
34. ถ�ำ้ ผาตูบ
35. ถ�ำ้ ผามอง-ถ�ำ้ ผาเวียง
36. น�ำ้ ตกศิลาเพชร
37. เสาดิน-ฮ่อมจ๊อม
38. น�ำ้ ตกธารารักษ์
39. ถ�ำ้ แม่อสุ ุ
40. น�ำ้ ตกลานสาง
41. น�ำ้ ตกพาเจริญ*
42. น�ำ้ ตกทีลอซู
43. เขาสน
44. น�ำ้ ตกคลองลาน
45. น�ำ้ ตกคลองน�ำ้ ไหล
46. ถ�ำ้ นเรศวร*
47. น�ำ้ ตกชาติตระการ
48. น�ำ้ ตกแก่งโสภา
49. น�ำ้ ตกปอย
50. ถ�ำ้ ลม-ถ�ำ้ วัง
51. น�ำ้ ตกสายรุง้

จังหวัดล�ำพูน
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
52. น�้ำตกตาดดาว
53. บึงสีไฟ*
54. น�้ำตกศรีดิษฐ์
55. น�้ำตกตาดหมอก
56. ลานหินปุ่ม-ลานหินแตก  

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

57. เขาแก้ว-เขาหน่อ*
58. บึงบอระเพ็ด**
59. เขาฆ้องชัย*
60. น�ำ้ ตกหินลาด
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จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดอุทยั ธานี

ภาคกลาง
61. น�ำ้ ตกวังก้านเหลือง
62.  บึงแม่ลา
63.  น�ำ้ ตกมวกเหล็ก
64. น�ำ้ ตกเจ็ดสาวน้อย
65.  บึงพระราม
66. ถ�ำ้ ธารลอด
67. ถ�ำ้ พระธาตุ
68. ถ�ำ้ ดาวดึงส์
69. ถ�ำ้ ละว้า
70. น�ำ้ ตกเขาพัง
     (น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย)
71. น�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่
72. น�ำ้ ตกห้วยขมิน้
73. น�ำ้ ตกเอราวัณ
74. สวนหิน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

75. เขางู**
76. ถ�้ำเขาบิน
77. ถ�้ำจอมพล
78. เขาเจ้าลาย
79. เขาวัง
80. ถ�้ำเขาหลวง
81. หาดเจ้าส�ำราญ**
82. หาดชะอ�ำ**
83. น�้ำตกห้วยยาง
84. หาดวนกร*
85. หาดหัวหิน*
จังหวัดกาญจนบุรี 86. เขาเต่า*
จังหวัดกาญจนบุร     
ี 87. ดอนหอยหลอด*
จังหวัดกาญจนบุรี 88. น�้ำตกนางรอง**   
จังหวัดกาญจนบุรี 89. น�้ำตกสาริกา**
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนครนายก     
จังหวัดนครนายก

ภาคตะวันออก
90. แก่งสลัดได*
91. น�ำ้ ตกเขาอีโต้
92. น�ำ้ ตกห้วยเกษียร
93. เขาหินซ้อน
94. เกาะสีชงั
95. หาดบางแสน*

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

96. หาดพัทยา
97. หาดจอมเทียน
98. น�ำ้ ตกเขาชะเมา
     (น�ำ้ ตกคลองน�ำ้ ใส)
99. น�ำ้ ตกธรรมรส
100. หาดทรายแก้ว
       (เกาะเสม็ด)

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
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101.  หาดแม่ร�ำพึง*
102.  หาดแม่พิมพ์*
103. น�้ำตกพลิ้ว
104. น�้ำตกกระทิง
105. หาดคุ้งวิมาน
106. แหลมเสด็จคุ้งกระเบน
107.  แหลมสิงห์

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

108.  หาดทรายแก้ว*               จังหวัดตราด
109.  หาดบานชื่น*                  จังหวัดตราด
110.  หาดสุขส�ำราญ                จังหวัดตราด
111.  อ่าวตาลคู่                      จังหวัดตราด
112.  แหลมงอบ                     จังหวัดตราด
113.  เสาหินเหลี่ยม**               จังหวัดตราด

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย

137. ถ�้ำผาปู่
138.  ถ�้ำพระทอง
139. น�้ำตกค�ำหอม
140. น�้ำตกตาดโตน
141. หนองหาร
142. ถ�้ำพระเวทย์
143. น�้ำตกตาดขาม
144. น�้ำตกนาโพธิ์
145. บึงใหญ่
146. แก่งกะเบา
147. ภูผาเทิบ
148. ภูถ�้ำพระ
149. ถ�้ำฝ่ามือแดง
150. น�้ำตกตาดโตน
151. ภูสิงห์
152. ภูปอ
153. น�้ำตกตาดทอง
154. สะพานหิน*
155. หนองบัว
156. หินร่อง
157. ผาน�้ำย้อย
158. บึงพลาญชัย
159. ภูถ�้ำพระ
160. น�้ำตกเหวสุวัต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114. ผาเกิ้ง
115. ถ�้ำวัวแดง
116. น�้ำตกตาดโตน
117. หนองแวง
118. บึงละหาน
119. ป่าหินงาม
120. แก่งฟ้า
121. บึงแก่นนคร
122. ถ�้ำผาพวง
123. ผานกเค้า
124. ถ�้ำเอราวัณ*
125. น�้ำตกเฒ่าโต้
126. น�้ำตกยูงทอง
127. หอนางอุษา
128. ภูทอก
129. น�้ำตกเจ็ดสีภูวัว
130. น�้ำตกธารทอง
131. น�้ำตกธารทิพย์
        (น�้ำตกตาดเสริม)
132. แก่งคุดคู้
133. ภูกระดึง
134. ภูเรือ
135. ภูหลวง
136. ถ�้ำผาพวง

จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย

จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนครราชสีมา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
161. น�้ำตกหลังเหว
162. บึงกระโทก
163. ถ�้ำวัวแดง
164. ภูกระโดง
165. ภูพนมรุ้ง
166. ภูพระอังคาร
167. มออีแดง
168. น�้ำตกส�ำโรงเกียรติ
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จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

169. น�้ำตกห้วยจันทน์*
170. หนองไพรบึง
171. แก่งสะพือ**
172. แก่งตะนะ
173. ผาแต้ม*
174. เสาเฉลียง
175. หนองสามขา

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร

198. น�้ำตกโตนงาช้าง
199. น�้ำตกบริพัตร
200. ทะเลสาบสงขลา
201. อุทยานนกน�้ำคูขุด
202. หาดปากบางสะกอม
203. หาดสมิหลา**
204. หาดเก้าเส้ง*
205. หาดม่วงงาม
206. แหลมสนอ่อน
207. น�้ำตกทรายขาว
208. หาดรัชดาภิเษก
       (หาดสายหมอ)
209. หาดแฆแฆ
210. หาดชลาลัย
211. หาดตะโละกาโปร์
212. แหลมตาชี (แหลมโพธิ์)
213. ถ�้ำคูหาภิมุข
214. ถ�้ำกระแซง
215. น�้ำตกสุขทาลัย
        (น�้ำตกกือลอง)
216.  น�้ำตกธารโต
217.  น�้ำตกละอองรุ้ง
218.  ถ�้ำโต๊ะโม๊ะ

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี

ภาคใต้
176. ถ�้ำเขาเกรียบ
177. น�้ำตกกะเปาะ
178. น�้ำตกทุ่งตะโก
179. หาดอรุโณทัย
180. หาดทรายรี
181. ทะเลใน
       (หมู่เกาะอ่างทอง)  
182. น�้ำตกเขาแพง
183. น�้ำตกหินลาด**
184. น�้ำตกหน้าเมือง**
188. หาดเฉวง**
186. หาดละไม**
187. หินตา-หินยาย**
188. น�้ำตกพรหมโลก
189. น�้ำตกโยง
190. หาดสิช ล
191. หาดขนอม*
192. เขาอกทะลุ
193. น�้ำตกบ้านโตน
194. น�้ำตกหม่อมจุ้ย
195. ทะเลน้อย
196. เกาะหนู-เกาะแมว*
197. เขาตังกวน-เขาน้อย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
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219.  น�้ำตกฉัตรวารินทร์
221.  น�้ำตกซีโป
222.  หาดนราทัศน์
223. ถ�้ำพระขยางค์
224. น�้ำตกหงาว
225. น�้ำตกปุญญบาล
226. หาดแหลมสน
227. หาดประพาส
228.  บ่อน�้ำร้อนแร่ธรรมชาติ
229.  เขาพิงกัน-เขาตะปู
230.  ถ�้ำสุวรรณคูหา
231.  ถ�้ำพุงช้าง
232.  ถ�้ำลอด
233.  น�้ำตกล�ำปี
234.  อ่าวไม้งาม
235.  อ่าวแม่ยาย
236.  หาดท้ายเหมือง
237.  น�้ำตกโตนไทร
238.  หาดไนยาง
239.  หาดป่าตอง
240. หาดสุรินทร์
241. หาดไนหาน

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

242. เขารัง
243. แหลมพรหมเทพ
244. เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน
245. เขาขนาบน�้ำ
246. ถ�้ำพระนางใน
247. ถ�้ำเสด็จ*
248. ถ�้ำไวกิ้ง
249. อ่าวพระนาง
250. สุสานหอย 75 ล้านปี
251. ถ�้ำผีหัวโต
252. ถ�้ำเพชร
253. ถ�้ำเขาปินะ
254. น�้ำตกโตนเต๊ะ
255. ทะเลสองห้อง
256.  หาดเจ้าไหม
257.  หาดปากเมง
258.  เกาะไข่
259.  ผาโต๊ะบู
260.  อ่าวพันเตมะละกา
261.  หาดหินงาม
262.  หาดปากบารา
263.  หาดราไว

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล

หมายเหตุ  *แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดท�ำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เฉพาะแหล่งไว้แล้ว
**แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดท�ำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้แล้วและได้สนับสนุนเงินงบประมาณเบื้องต้นบาง
ส่วนให้แก่จังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ในการด�ำเนินงานตามแผนการจัดการฯ นั้นๆ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
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ภาคผนวก 5

แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดท�ำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะ
แหล่ง จ�ำนวน 37 แผน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ�้ำเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเสาหินเหลี่ยม จังหวัดตราด
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขางู จังหวัดราชบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณธารน�้ำร้อนบ่อคลึง จังหวัดราชบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณน�้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณน�้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก
แผนการจัดการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณชายฝัง่ สมเด็จพระนเรศวรฯ (หาดนเรศวร)
จังหวัดเพชรบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่ร�ำพึง จังหวัดระยอง
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณซากไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรฯ (ตอนล่าง)  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาแก้ว-เขาหน่อ จังหวัดนครสวรรค์ และ
เขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ�้ำน�้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน และถ�้ำหลวง
นางนอน จังหวัดเชียงราย
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณโป่งเดือดป่าแป๋ ผาจ้อ และผาวิ่งชู้                   
จังหวัดเชียงใหม่
แผนการจัดการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดสมิหลา หาดเก้าเส้ง และเกาะหนู-เกาะแมว
จังหวัดสงขลา
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณน�้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณสะพานหิน จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ�้ำเสด็จ จังหวัดกระบี่
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณน�้ำตกห้วยจันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ�้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาปลาร้าและเขาฆ้องชัย จังหวัดอุทัยธานี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนการจัดการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณแก่งสลัดไดและน�ำ้ ตกตะคร้อ จังหวัดปราจีนบุรี
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเขาหินเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
แผนการจัดการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดทรายแก้ว หาดบานชืน่ และหาดสุขส�ำราญ
จังหวัดตราด
แผนการจัดการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณซากช้างดึกด�ำบรรพ์และซากไม้กลายเป็นหิน
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
โครงการจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสณ
ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา
พร้อมคู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจมีตอ่ ระบบ
นิเวศและสิง่ แวดล้อม โดยจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา พร้อมคูม่ อื
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจมีตอ่ ระบบ
นิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ มแหล่ ง ธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ์ ป ระเภทน�้ ำ ตก พร้ อ มคู ่ มื อ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน�้ำตก
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แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู จ�ำนวน 18 แห่ง
1. ถ�้ำน�้ำลอด
2. ถ�้ำเมืองออน
3. ถ�้ำหลวงนางนอน
4. เขาแก้ว-เขาหน่อ
5. บึงบอระเพ็ด
6. เขางู
7. หาดเจ้าส�ำราญ
8. หาดชะอ�ำ
9. น�้ำตกสาริกา
10. น�้ำตกนางรอง
11. เสาหินเหลี่ยม
12. แก่งสะพือ
13. น�้ำ ตกหิน ลาด
14. น�้ำ ตกหน้า เมือ ง
15. หาดเฉวง
16. หาดละไม
17. หิน ตา-หิน ยาย
18. หาดสมิหลา

จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดตราด
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ มีแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอีกจ�ำนวนหนึ่ง ได้แก่
1. ซากไดโนเสาร์ภูเวียง
2. ธารน�้ำร้อนบ่อคลึง
3. เขาสมโภชน์

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี

กลุ่มหินบริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
www.onep.go.th
ภาพปก น้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

