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ค าน า 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสถานการณ์วิทยาการต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น การประกอบธุรกิจอาศัย
ข้อมูลในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การบริการลูกค้า และเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลก 
การเปลี่ยนแปลงนี้เองก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
เป็นอยู่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ท าให้มีผลกระทบมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้วินิจฉัย
ปัญหาตา่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (Internet of Things) 

ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย “Digital Economy” (เศรษฐกิจดิจิทัล) ก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม”  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือ  ในรูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand)  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์
ในการท างานในภาคราชการ และภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์นี้เองท าให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงทุจริตได้มากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี  จึงไดพั้ฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดความรู้ 
คือ 1) เรื่อง  การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 2) การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  3) การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ า  โดยจะน าไปสอดแทรกในการศึกษาทุกระดับ 
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มทหาร ต ารวจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มโค้ช  เพ่ือให้
เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าทันต่อการทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption รวมไปถึง
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความส าคัญของ Digital Disruption  
 

1.1 ภาพรวมของ Digital Disruption 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  การอธิบายความหมายการใช้ค าตามศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการ
จัดท าพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนด/
บัญญัติ ค าว่า Digital Disruption คือ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  กล่าวคือ การเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้น จนอาจถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคน  มักเป็นการเปลี่ยนอย่าง
ทันทีทันใดจนท าให้รูปแบบการท างานแบบเดิมต้องยุติลง เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานซ้ าซากแทนแรงงานคน  
การถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มมาเป็นการใช้กล้องดิจิทัลซึ่งบันทึกภาพเป็นข้อมูลทันที  การท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความสามารถในการตัดสินใจเองโดยใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์  โดยในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้ จะใช้ค าว่า 
“Digital Disruption” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เพ่ือที่จะสื่อความหมายได้โดยตรงในยุคดิจิทัลเพ่ือการรับรู้ 
 

1) ความหมายของ Digital Disruption 
Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น าวิธีการที่มีประสิทธิภาพกว่ามาท าลายรูปแบบที่มีอยู่

ดั้งเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้ามาของแหล่งข้อมูล
มหาศาล ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ท าให้โลกเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
ไปอย่างไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การท างาน รวมไปถึงการเรียนรู้และระบบ
การศึกษา โลกจะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายขนาดนั้นจริงหรือ อะไรที่จะเปลี่ยน และจะเตรียมการ
เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน สังคม การเมือง การปกครองและ
ระบบเศรษฐกิจแตกต่างกันไป โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง เริ่มในอุตสาหกรรมสิ่งทอของอั งกฤษ  
จากการค้นพบเครื่องจักรไอน้ า ท าให้มีการน าเครื่องจักรมาทดแทนการใช้แรงงานคนและสัตว์ ท าให้เกิด
เครื่องจักรกลไอน้ า เกิดการเดินทางและการพัฒนาจากเมืองไปสู่ชนบท การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง               
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการค้นพบไฟฟ้า ซึ่งท าให้การผลิตท าได้มากขึ้นกว่าเดิม จนเปลี่ยนระบบการ
ผลิตเป็นระบบโรงงาน สินค้าสามารถผลิตได้จ านวนมากและมีคุณภาพ เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก
นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในท าให้เกิดรถยนต์ และเครื่องบิน การปฏิวัติอุตสาหกรรม            
ครั้งที่สามเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
อุตสาหกรรม ส่งผลต่อการผลิต เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์               
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ 
เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง ( Internet of Things) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence (AI)) มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่งผลให้มีการ
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เข้าถึงข้อมูลมหาศาล (Big Data) ที่มีอยู่ทั่วโลก มีการน าข้อมูลที่มีความหลากหลายมาวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ 
และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมที่ชาญฉลาด มีอิทธิพลต่อภาคอุตสาหกรรม               
ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจและบริการ รวมทั้งภาคการศึกษา ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
รูปแบบใหม่ ซึ่งท าลายล้างรูปแบบเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง [1] การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกว่า  digital 
disruption ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อการปรับตัวและความอยู่รอดในอนาคต หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก          
เร่งปฏิรูปทุกภาคส่วนภายในประเทศให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส าหรับประเทศไทย           
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”          
ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วย “การพัฒนานวัตกรรม การบริการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนา
ต่อยอด” [2] 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส่งผลให้เกิด Digital Disruption ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การท างาน การ
เรียนรู้ โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้ธุรกิจหรือบริการต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการท าธุรกิจ ที่มุ่งให้ลูกค้า
ได้รับมูลค่าที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในราคาที่ต่ ากว่า ดังนั้น บริษัทที่ยังใช้รูปแบบธุรกิจเดิมอาจสูญเสียธุรกิจได้ 
ซึ่งเทคโนโลยีที่ท าให้เกิด Digital Disruption อาจหมายรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมเรียนรู้ เชิงลึก 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบวงจรรวม คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบส่วนเชื่อมต่อออนไลน์ หุ่นยนต์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผนวกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันย่อมท าให้เกิดเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ แทนการแก้ปัญหาด้วย
มนุษย์ มีนัยส าคัญว่าอาจมาแย่งอาชีพจากมนุษย์ได้ในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
มีการน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานที่ท าซ้ า ๆ เช่นงานที่ต้องใช้แรงงานคน 
การผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ หรือการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้านการเงินการธนาคาร มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า 
Fintech เข้ามาแทนที่ระบบต่าง ๆ ในธนาคาร เช่นการท าธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิด ทั้งการฝาก ถอน 
โอนเงิน การช าระค่าบริการต่าง ๆ สินเชื่อ การกู้ยืม ที่สามารถท าได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความผิดพลาดน้อยกว่า สามารถให้บริการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่              
และที่ส าคัญสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นรายบุคคล ส่งผลให้ธนาคารปิดสาขาลง
เป็นจ านวนมาก รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นโปรโตคอลของความน่าเชื่อถือ ก็ถูกน ามาใช้ 
ด้านธุรกิจค้าปลีก มีการน าแพลตฟอร์มส าหรับการซื้อขายออนไลน์ ท าให้การซื้อขายแบบเดิม ๆ ก าลังถูกแทนที่ 
หรือแม้ภายในร้านค้าต่าง ๆ ที่มีการน าระบบอัจฉริยะมาใช้ทั้งการเลือกสินค้า การโฆษณา การช าระเงิน รวมถึง
การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพ่ือน าเสนอข้อมูลสินค้าที่ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึง
ธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมอาจสูญพันธุ์ได้ ด้านขนส่ง มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า  GrabTaxi หรือ UBER            
เพ่ือให้บริการรถแท็กซี่ส าหรับผู้โดยสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน เพ่ือการเดินทางที่ปลอดภัยและ          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ google และ Tesla ได้น าปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนารถยนต์อัจฉริยะหรือ
รถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งส่งผลให้อาชีพพนักงานขับรถอาจสูญหายไปได้ ทางด้านการแพทย์ มีการน าปัญญาประดิษฐ์ 
มาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพและปรับปรุงข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย าและ
รวดเร็ว เช่นการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังและออทิสติก ที่ท าได้อย่างแม่นย า ด้านกีฬา ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์
เพ่ือท าหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาบางประเภท เช่นกีฬาเทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล ด้านดนตรี มีการน าระบบ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประพันธ์เพลง หรือการน าหุ่นยนต์มาเล่นดนตรี ด้านธุรกิจโรงแรม ที่ต้องสูญเสียส่วนแบ่ง
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ทางการตลาดให้กับ Airbnb แพลตฟอร์มให้บริการที่พัก ที่ไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเอง ด้านศิลปะ หุ่นยนต์ที่มี
ปัญญาประดิษฐ์สามารถวาดรูปและสอนให้คนวาดรูปได้ รวมถึงสามารถปลอมงานศิลปะได้อย่างเหมือนจริง  
จนแยกไม่ออกว่าชิ้นใดเป็นผลงานของมนุษย์หรือหุ่นยนต์ ด้านอาหาร หุ่นยนต์สามารถท าอาหารที่มีรสชาติ
ใกล้เคียงฝีมือมนุษย์ และสามารถท าอาหารได้อย่างครบวงจร ด้านสื่อสารมวลชน ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก   
ไปอย่างสิ้นเชิง สามารถเขียนข่าวได้โดยไม่ต้องมีบรรณาธิการรวมถึงสามารถอ่านข่าวได้เหมือนคน 
ด้านชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมาย ทั้งการประมวลผลอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งาน Facebook และ YouTube และ
น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างชาญฉลาด 
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เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก 
ในรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, ม.ป.ป.) 
1. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับ 

ทั่วโลก เช่น Mobile Banking ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 
2. เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (Automation of Knowledge Work) เป็นการน า

เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์อัจฉริยะและฉลาดมาใช้ในการวินิจฉัยโรคเพ่ือให้เกิดความแม่นย า หรือมาใช้ใน            
การวิเคราะหก์ฎหมาย 

3. Internet of Things เป็นการฝัง sensors ขนาดเล็กจนถึงเล็กที่สุดเพ่ือส่งข้อมูลสื่อสาร ซึ่งสามารถ 
น าไปใช้งานได้ เช่น สามารถรับรู้คุณภาพของดินได้จาก sensors ที่โรยไว้ในดิน ท าให้ทราบว่าควรปลูกพืช
ประเภทใดที่ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด 

4. Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์รวมเพ่ือใช้งาน ซึ่งช่วยท าให้ธุรกิจ 
ขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านคอมพิวเตอร์สูง 

5. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Advanced robotics) เป็นการน าหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดเพ่ือให้คนไข้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด และผลการผ่าตัดแม่นย า 

6. ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ (Autonomous vehicles) เป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ทดแทน 
ทางด้านการส ารวจผลิตผลทางการเกษตรหรือป่าไม้ ตลอดจนทางการทหาร 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ (Next-Generation Genomics) เป็นเทคโนโลยีปรับปรุงพัฒนายีนส์เพ่ือรักษาโรค 
8. อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (Next-generation storage) เป็นการสร้าง Fuel Cells             

เพ่ือน าไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด 
9. เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นการพิมพ์ระบบ 3 มิติ ช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าลง 

โดยถูกน ามาใช้ในงานทางด้านทันตกรรมและการแพทย์ 
10. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (Advanced Materials) เป็นการผลิตวัสดุใหม่ ๆ เช่น วัสดุที่ท า             

ความสะอาดตัวเองกลับสู่สภาพเดิมเสมอ แข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ เป็นต้น 
11. เทคโนโลยีส ารวจและขุดเจาะน้ ามัน (Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery) 

เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการบุกเบิกขุดค้นหาน้ ามันและก๊าซ ท าให้ได้น้ ามันและก๊าซเพ่ิมมากขึ้น 
12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Electricity) เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่าง ๆ           

ที่ไม่มีวันหมด เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงแดด ลม คลื่น น้ าพุร้อน เป็นต้น 
 
Disruptive Technology ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนใดบ้าง 

Disruptive Technology นั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภาคส่วน ดังต่อไปนี้ (Disruptive Technology 
วันของ “ปลาเร็ว” ล้ม “ปลาใหญ่”, 2558) 

ภาคการผลิต 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้น            

เดิม การจะสร้างโรงงานเพ่ือผลิตสินค้าสักอย่างสามารถกระท า ได้ยาก แต่การที่มีเครื่องพิมพ์สามมิติที่
สร้างสรรค์สินค้า จะช่วยให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถผลิตสินค้าได้ง่ายขึ้น ในต่างประเทศเริ่มมีการน าระบบ 3D 
Printing มาใช้ในการสร้างบ้านแล้ว นอกจากการน าเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถช่วยให้การผลิตสามารถกระท า
ได้ง่ายแล้ว ความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารท าให้เกิดการ Disruptive ขึ้น เมื่อผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา            
“ผู้จ าหน่าย” อีกต่อไป ผู้ผลิตสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นผู้จ าหน่ายได้โดย                   
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ไม่จ าเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป เช่น กรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งวัตถุดิบอาหารทะเลให้แก่ร้านค้า          
ซีฟู้ดได้ปรับเปลี่ยนตนเองมาเป็นผู้จ าหน่ายด้วยโดยใช้วิธีการเปิดร้านค้าผ่าน Facebook ท าให้สามารถสร้าง
ยอดขายได้หลายล้านบาทต่อเดือน จากเดิมข้อจ ากัดของการประกอบอาชีพจ าหน่ายอาหารทะเลจ าเป็นที่
จะต้องใช้พ้ืนที่เพ่ือเปิดร้าน หรือจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูป นี่เป็นตัวอย่าง           
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ ได้โดยไม่จ า เป็นต้องเดินทางไปถึง
ร้านอาหารทะเลผ่านบริการที่เรียกว่า “delivery” ปัจจุบัน อาหารทะเล ปลาแซลมอน หรือแม้แต่น้ าพริก           
ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ได้ 

ธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ก าลังได้รับผลกระทบ แม้จะยังไม่ชัดเจน      
แต่ก็เห็นได้ว่าจ านวนยอดขายตกลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากลูกค้าหันไปนิยมซื้อขายออนไลน์กันมากขึ้น             
แถมยังมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อย่าง Shopee Lazada 11street LineMan เข้ามาเป็นคู่แข่งโดยการสร้าง
มาตรฐานการซื้อขายออนไลน์ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจและความสะดวกสบายด้วย ส่งผลให้บรรดา
ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องหากลยุทธ์เพ่ือลดความเสี่ยงก่อนที่จะถูก Disrupt แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแบบคู่ขนานกับการจ าหน่าย
สินค้าบนห้างสรรพสินค้า 

 

ภาคการเงิน 
เดิมธนาคารพาณิชย์เป็นเพียงผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน แต่ปัจจุบัน 

ได้มีการน านวัตกรรมไร้เงินสด หรือ Digital Wallet มาใช้เพ่ือให้บริการรับช าระเงินแทนการถือเงินสด เพียงแค่ 
เดินเข้าไปยังร้านสะดวกซื้อก็สามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้แล้ว ส่งผลให้ห้างค้าปลีกหลาย ๆ แห่ง               
เริ่มปรับตัวหันมาให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการกันถ้วนหน้า ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่งได้
หันมาท า Digital Transformation จนเกิดบริการผ่านระบบดิจิทัลมากมาย อาทิ E-Wallet หรือ E-Money 
รวมไปถึง PromptPay ที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามธนาคาร ส่งผลให้บริการระบบช าระเงิน
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นโยบาย “ National E-Payment” ของภาครัฐ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนา
ระบบการช าระเงินให้อยู่ในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่          
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดกระแสของการแข่งขันโดยการยกเว้น  “ค่าธรรมเนียม” การให้บริการ            
แต่การ Disruptive ที่น่าจะส่งผลสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ น่าจะเป็นการขับเคลื่อนของ          
ค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการภาคการเงินไปอย่างคู่ขนานกับการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ อาทิ บริการ True Money ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True ที่เปิดให้บริการรับช าระค่าสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ตลอดจนการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อชื่อดัง จนแทบจะกลายเป็นสกุลในโลกออนไลน์ไปแล้ว 
ส่วนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายอ่ืนเริ่มหันมาแข่งขัน อาทิ บริการ MPay ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS          
ที่เปิดให้ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อ่ืนสามารถมาใช้บริการได้ด้วยจากเดิมที่จะเปิดรับช าระค่าสินค้า 
และบริการเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของเครือข่ายตนเองเท่านั้น นั่นหมายถึงว่าค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS นั้น
ไม่ได้มองว่าบริการ MPay เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS เท่านั้น แต่เป็นบริการทาง
การเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคน ทั้งหมดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ท้าทายธนาคารพาณิชย์  จนเกิด 
ความเปลี่ยนแปลงท าให้ธนาคารพาณิชย์เองได้พยายามพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถ          ใช้
บริการได้ง่ายขึ้น หรือร่วมมือกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือส่งบริการไปถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากจะต้อง
แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย 
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ภาคบริการ 
การเกิดขึ้นของ Airbnb Uber หรือ Grab Taxi น่าจะเป็นตัวอย่างของการ Disruptive ในภาคบริการ 

ที่ชัดเจนที่สุด บริการเหล่านี้อาศัยช่องว่างหรือข้อจ ากัดของการให้บริการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม แนวคิดของ 
Uber หรือ Airbnb มีลักษณะคล้ายกันประการหนึ่ง คือ การมีพ้ืนที่หรือทรัพย์สินอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ปรับมาเป็นบริการแบบ Sharing Economy โดยน ารถยนต์ออกมาวิ่งให้บริการ 
หรือปรับเปลี่ยนบ้านพักให้เป็นที่พักชั่วคราวส าหรับนักเดินทาง ทั้งหมดอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมท าให้           
การจองรถที่พัก ที่ท าได้ด้วย Location ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ได้ทั้งเจ้าของบ้าน เจ้าของรถ ช่วยให้มี
รายได้เพ่ิมเติม ส่วนผู้บริโภคก็ได้ใช้บริการที่ตรงกับความต้องการ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของสังคม 
และเศรษฐกิจ 

 

การสื่อสาร 
การสื่อสารถือเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เนื่องจากการสื่อสารท า ให้เกิด 

ช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ เช่น S-Commerce จ าหน่ายสินค้าด้วย Social Media อาทิ Facebook LINE 
และ Instagram เจ้าของร้านค้าไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านแบบเดิมอีกต่อไป หรือแม้แต่อาจจะไม่ต้องมีเว็บไซต์            
ในโลกออนไลน์ด้วยซ้ า 

 

Disruptive Technology ไม่ได้ส าคัญแค่ “เทคโนโลยี” 
หลายคนคงเข้าใจว่า Disruptive Technology นั้นจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาหรือท าอะไรที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่มีลักษณะก้าวหน้าไปไกลในอนาคต แต่ความจริงแล้ว ศาตราจารย์ George Toystiga 
แห่ง Henley Business School กล่าวว่า “Disruptive Technology เปลี่ยนวิธีคิดของผู้คน ก้าวข้ามผ่านกรอบ
ความคิดเดิมเท่านั้น ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสานเทคโนโลยีกับสังคมและ
แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ เช่น การที่บริษัทรถพัฒนายานยนต์ไร้คนขับขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี 
แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของคนว่ามีความปลอดภัยและเป็นความคิดที่ดีที่จะมีรถยนต์ส่วนตัวของตัวเอง” 
(Disruptive Technology วันของ “ปลาเร็ว” ล้ม “ปลาใหญ่” , 2558) 

 

มุมมองของภาคเอกชน 
แม้หลายคนจะมองว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีจะเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจ แต่ในมุมหนึ่งก็ท า ให้เกิด 

การปรับตัวที่นับเป็นความท้าทายซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกอุตสาหกรรม (Digital Ventures, 29 มิถุนายน 
2562)  

อรพงศ์ เทียนเงิน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Digital Ventures ได้แสดงความเห็นว่า 
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีผลทั้งในการสร้างโอกาสและท าให้เสียโอกาสได้ หากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องระวังให้ดี โอกาสของธุรกิจปัจจุบันมาจากคนที่มองปัญหาและคิดแนวทางแก้ไขปัญหา              
ที่เฉียบขาด การเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นโอกาสของโลกใหม่จากเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
ซึ่งจะท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ จึงเป็นสาเหตุที่โครงการ UREKA ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง               
ที่ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ให้ค้นพบและพัฒนาเป็นธุรกิจได้อีกมาก ส าหรับวิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือนั้น สิ่งที่ส าคัญ คือ 
มีการตื่นตัวและรับรู้ในการเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลก องค์กรต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึง 
ความเข้าใจใน Disruptive เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเริ่มมองว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สุดท้ายเมื่อเข้าใจ
และเปลี่ยนแปลงจนถึงจุดหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแนวคิดซึ่ งเป็นเป้า หมายส าหรับการรับมือ Digital 
Transformation นั่นเอง 



 
 

7 
 

เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท The Emporium Group ได้แสดง
ความเห็นว่า ธุรกิจค้าปลีกหรือ Retail มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากประกอบด้วยหลายภาคส่วน ซึ่งแต่ละส่วนนั้น
ก็จะยากง่ายต่อการ Disrupt ที่แตกต่างกันไป ในหลาย ๆ ครั้งที่เทคโนโลยีได้เข้ามา แต่ประชาชนยังตามไม่ทัน 
ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การเร่งความเร็วขึ้นมาเพ่ือก้าวให้ทันเทคโนโลยีนั้น ๆ ก่อน            
แต่ก็ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะการใช้เทคโนโลยีผิดจังหวะก็อาจเกิดผลเสียมากกว่าได้รับประโยชน์
ก็เป็นได้ แม้เราจะเห็นสถานการณ์ปัจจุบันที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่เริ่มปิดหรือขายกิจการ ในมุมกลับเราก็เห็น  
การที่บริษัท E-commerce ทั้งหลายหันมาซื้อ Physical Store กัน เพราะพวกเขาหันมาให้ความส าคัญกับ 
“ประสบการณ์ของผู้ซื้อ” มากขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่าประสบการณ์จากร้านค้าจริง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ออนไลน์             
ไม่สามารถแทนที่ได้ ส าหรับวิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือนั้น ในธุรกิจค้าปลีกนั้น ทั้งลูกค้า แนวทางแก้ไขปัญหา 
กระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ ต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งวันนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงแล้วจากการรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัญหาจึงอยู่ที่ภายในองค์กร โดยองค์กรต้องรักษาสมดุลระหว่างการบ่มเพาะทักษะของผู้ที่   
อยู่ในองค์กรและคนท่ีเข้ามาใหม่ให้ดี 

วัลลภา ไตรโสรัส ในฐานะประธานบริษัท Asset World Corporation ได้แสดงความเห็นว่า 
Disruptive Technology ได้เข้ามามีบทบาทแล้วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและด าเนินไปอย่างรวดเร็วมาก 
กระบวนการท าธุรกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวปัจจุบันมีขั้นตอนที่เป็น Digital มากกว่าร้อยละ 50 และเป็น           
การผสานประสบการณ์การใช้งานแบบ Online และ Offline หรือเรียกว่า Seamless Experience ท าให้  
การรับบริการบน Digital และบน Physical ในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นไม่มีขอบเขตขวางกั้นอีกต่อไป ปัจจุบัน
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเริ่มตั้งแต่หน้าแรกของเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินหรือห้องพักโรงแรม หากใคร
สามารถจัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบหรือมี Journey Experience ที่ดีได้ ก็จะ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดนี้เลี่ยงการใช้เทคโนโลยีไม่ได้ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวได้รับการขับเคลื่อน
ด้วยขั้นตอนที่มาจากเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 50 ดังที่กล่าวมาแล้ว วิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือนั้น ผู้น าองค์กร
ต้องเป็นคนที่เริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้ก่อน จากนั้นก็ค่อย ๆ บ่มเพาะวัฒนธรรมของการตื่นตัวด้าน Digital พร้อมกับ
มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการมองเห็นอนาคต โดยเน้นว่าความคิดสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมต่าง ๆ 
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2) ตัวอย่างของ digital disruption 
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1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

สาระส าคัญตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รองรับสิทธิได้รู้ (Right to Know) ของประชาชน ซึ่งมีหลักการ “ให้มี           
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหลักและปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
ต้องการรู้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้มากขึ้น รวมทั้ง
ได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐด้วย 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 
สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ให้สิทธิบุคคล
ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส า เนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ได้ ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวาง
หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ แต่ต้องค า นึงถึง                    
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย และกรณีของคนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรา ๙ เพียงใด ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

1. สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
1) สิทธิต้องรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ที่หน่วยงานของรัฐต้องน าลงในราชกิจจานุเบกษา 
2) สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 
3) สิทธิขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ ประชาชนทั่วไปสามารถมีค าขอข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ           

ที่เข้าใจได้เป็นหนังสือ โดยไม่จ าต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น 
4) สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓ กรณีที่หน่วยงานไม่แจ้งผลการ

พิจารณาค าขอให้ทราบภายในเวลาที่ก าหนด หรือแจ้งว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดยอ้างว่าสูญหาย ท าลาย
ไปแล้ว ฯลฯ 

5) สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับค าขอกระทบสิทธิของผู้ใด ควรแจ้งให้ผู้นั้นท าค าคัดค้าน ในเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

6) สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ เมื่อหน่วยงานของรัฐแจ้งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ 
ก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ต่อไป 

7) สิทธิได้รับการคุ้มครองและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนตามมาตรา ๒๔ และมาตรา 
๒๕ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนไม่ถูกต้อง สามารถขอให้แก้ไขได้ เปลี่ยนแปลงหรือลบได้          
หากไม่แก้ไขให้ก็มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน 

8) สิทธิศึกษาค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ตามมาตรา ๒๖ คือ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์
เก็บรักษาหรือครบก าหนดเก็บ ส่งไปให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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2. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายก าหนดให้น าไปลงพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗) เพ่ือเผยแพร่ให้มากที่สุดและน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางกฎหมายได้            
โดยมุ่งเน้นแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 

- โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
- สรุปอ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินงาน 
- สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
- ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใด หรือ

กลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 

2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้           
(ตามมาตรา ๙) เช่น ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัย นโยบายของผู้บริหาร แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี สัญญาต่าง ๆ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ งานวิจัยที่ใช้
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 

3) การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย (ตามมาตรา ๑๑) ข้อมูลข่าวสาร
นี้ไม่ต้องจัดวางให้ประชาชนดู แต่เป็นการขอเป็นเรื่อง ๆ ไป อาจไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอก็ได้ ข้อมูล
ข่าวสารนี้ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องที่จะขอ เช่น ประชาชนมีหนังสือขอส าเนาค าสั่งมอบหมายปลัดเทศบาลแห่งหนึ่ง 
แต่เมื่อรับค าขอแล้วก็ต้องดูว่าเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๕ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเปิดเผยให้กับผู้ขอ 
โดยให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอ           
จ านวนมาหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

กรณีการห้ามมิให้เปิดเผยหรืออาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
1) ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๔ คือ ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) - (๗) คือ สามารถมี

ดุลพินิจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง 
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รายงาน
ทางการแพทย์ หรือเปิดเผยแล้วจะรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิดเผย หรือผู้ให้ข้อมูลข่าวสารไม่ประสงค์ให้น าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องมีการระบุไว้ในค าสั่งถึงเหตุผลของการไม่
เปิดเผยว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใดจึงไม่เปิดเผย รวมทั้งแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๘ ให้ทราบด้วย 

 
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
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(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือข้อรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้      

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และ             

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ             
(๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน  
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดท าบริการสาธารณะ  
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ

พิจารณาไว้ด้วย  
 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
 

2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์ไดเป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไมสามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไวหรือ
ท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรูข้อมูล แกไข หรือท าลายข้อมูล
ของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพรข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จหรือมีลักษณะอันลามก อนาจาร ยอมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงสมควรก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการกระท าดังกล่าว  

คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น หมายถึง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่เป็นประโยชน์และอาจใช้ท าร้ายผู้อ่ืนในทางอ้อมด้วยเช่นกัน 
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กรณีศึกษา : การกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกรณีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งถ่ายรูปตึกที่มีลักษณะเอน ๆ พร้อมโพสต์ข้อความประมาณว่า ตึกทรุดตัว 
ลงบน Facebook เลยท าให้เกิดเป็นประเด็นที่หลายเอาตกอกตกใจไปกันใหญ่ แต่ต่อมาก็มีการเปิดเผยว่า ตึกที่
เห็นนั้นเป็นเพียงดีไซน์ของตึกที่ตั้งใจจะให้เอนแบบนั้นอยู่แล้ว เลยท าให้เจ้าของโพสต์ถูกต ารวจเรียกสอบสวน 
เพราะเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14 (2) น าข้อความเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สามารถช่วยคุ้มครองผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ตได้ด้วย อย่างเช่นกรณีคดีของคุณบริบูรณ์ เกียงวรางกูล ที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) จากการโพสต์  Facebook เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต ารวจเข้าค้นบ้าน 
โดยอ้างอ านาจตามมาตรา 44 
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ซึ่งคุณบริบูรณ์ได้ยื่นหนังสือร้องความเป็นธรรมต่อศาลว่า ปัจจุบันได้มีการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560 แล้ว โดยพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ยกเลิกข้อความในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับเดิม และบัญญัติ
ใหม่ไว้ว่า ห้ามมิให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้ลงโทษกับการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา จึงขอให้อัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ผลก็คือ อัยการศาลจังหวัด
ราชบุรีมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีบริบูรณ์ในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 
13 เรื่องที่ห้ามท าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
บทลงโทษ 

1. เข้าถึงระบบ หรือข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่ชอบ 
หากเข้าไปเจาะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืน โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้อนุญาต (ละเมิด 

Privacy) หรือในเคสที่รู้จักกันดีก็คือ การปล่อยไวรัสมัลแวร์เข้าคอมพิวเตอร์คนอ่ืน เพ่ือเจาะข้อมูลบางอย่าง 
หรือพวกแฮคเกอร์ ที่เข้าไปขโมยข้อมูลของคนอ่ืนก็มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

บทลงโทษ 
• เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ : จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
• เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ : จ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
• ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และน าไปเปิดเผย : จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
• ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ : จ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

2. แก้ไข ดัดแปลง หรือท าให้ข้อมูลผู้อ่ืนเสียหาย 
ในข้อนี้จะรวมหมายถึงการท าให้ข้อมูลเสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อมูลของผู้อ่ืน

โดยมิชอบ หรือจะเป็นในกรณีท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อย่างเช่น กรณี
ของกลุ่มคนที่ไม่ชอบใจกับการกระท าของอีกฝ่าย แล้วต่อต้านด้วยการเข้าไปขัดขวาง ท าร้ายระบบเว็บไซต์ของ
ฝ่ายตรงข้าม ให้บุคคลอื่น ๆ ใช้งานไม่ได้ กจ็ะมีความผิด 

บทลงโทษ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

แนะน า 
แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตร 12 หรือเข้าถึงระบบข้อมูล

ด้านความมั่นคงโดยมิชอบ จะต้องได้รับโทษจ าคุก 3-15 ปี และปรับ 6 หมื่น - 3 แสนบาท และถ้าเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายต่อบุคคลอ่ืน ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ 2 แสนบาท และถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน
ถึงแก่ความตาย ต้องจ าคุก 5-20 ปี และปรับ 1-2 แสนบาท 

 

3. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อ่ืน หรือส่งอีเมลสแปม 
ข้อนี้ก็เข้ากับประเด็นพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ หรือนักการตลาดที่ส่งอีเมลขายของที่ลูกค้าไม่ยินดีที่         

จะรับ หรือที่รู้จักกันว่า อีเมลสแปม หรือแม้แต่การฝากร้านตาม Facebook กับ IG ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า และยัง
รวมถึงคนท่ีขโมย Database ลูกค้าจากคนอ่ืน แล้วส่งอีเมลขายของตัวเอง 

บทลงโทษ 
ถ้าส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และถ้าส่งโดยไม่เปิด

โอกาสให้ปฏิเสธตอบรับได้โดยงาน ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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แนะน า 
การท าการตลาดออนไลน์ที่ดี ควรนึกถึงจิตใจของผู้บริโภคเป็นส าคัญ หากอยากส่งอีเมล ก็ควร

ที่จะถามความยินยอมจากลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการรับข่าวสารจากเราไหม หรือไม่ก็หันมาท าคอนเทนต์ดี  ๆ             
อย่าง Inbound Marketing ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาคุณได้ด้วยความเต็มใจ  

 

4. เข้าถึงระบบ หรือข้อมูลทางด้านความม่ันคงโดยมิชอบ 
โพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือความมั่นคงต่อประเทศ หรือโพสต์ที่

เป็นการก่อกวน หรือการก่อการร้ายขึ้น ก็มีความผิด เพราะมาตรา 12 ได้บอกไว้ว่าการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล
ทางด้านความมั่งคงโดยมิชอบ หรือการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ที่ เข่าข่ายข้อมูลเท็จที่น่าจะเกิด                
ความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือท าให้ประชาชนเกิดอาการตื่นตระหนก 
และล่วงรู้ถึงมาตรการการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และน าไปเปิดเผย 

บทลงโทษ 
• กรณีไม่เกิดความเสียหาย : จ าคุก 1-7 ปี และปรับ 2 หมื่น - 1.4 แสนบาท 
• กรณีเกิดความเสียหาย: จ าคุก 1-10 ปี และปรับ 2 หมื่น - 2 แสนบาท 
• กรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย: จ าคุก 5-20 ปี และปรับ 1 แสน - 4 แสนบาท 

 

5. จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งเพื่อน าไปใช้กระท าความผิด 
บทลงโทษ 

• กรณีท าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 5-11            
ต้องจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากมีผู้น าไปใช้กระท าความผิด ผู้จ าหน่าย
หรือผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย 

• กรณีท าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 12 ต้องจ าคุก 
ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากมีผู้น าไปใช้กระท าความผิด ผู้จ าหน่ายหรือ           
ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย 

 

6. น าข้อมูลที่ผิด พ.ร.บ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ในความผิดมาตรา 14 จะระบุโทษการน าข้อมูลที่เปิดพ.ร.บ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 ข้อความผิดด้วยกันคือ 
• โพสต์ข้อมูลปลอม ทุจริต หลอกลวง (อย่างเช่น ข่าวปลอม โฆษณาธุรกิจลูกโซ่ที่หลอกลวงเอา

เงินลูกค้า และไม่มีการส่งมอบของให้จริง ๆ เป็นต้น) 
• โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัย 
• โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ก่อการร้าย 
• โพสต์ข้อมูลลามก ที่ประชาชนเข้าถึงได้ 
• เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่รู้แล้วว่าผิด (อย่างเช่น กด Share ข้อมูลที่มีเนื้อหาเข้าข่ายความผิด

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็มีความผิด) 
บทลงโทษ 

หากเป็นการกระท าที่ส่งผลถึงประชาชน ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากเป็นกรณีที่เป็นการกระท าที่ส่งผลต่อบุคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน                         
3 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (แต่ในกรณีอย่างหลังนี้สามารถยอมความกันได้) 
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7. ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระท าความผิด 
กรณีนี้ถ้าเทียบให้เห็นภาพชัด ๆ เช่น เพจต่าง ๆ ที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น แล้วมีความคิดเห็น ที่

มีเนื้อหาผิดกฎหมายก็มีความผิด แต่ถ้าหากแอดมินเพจตรวจสอบแล้วพบเจอ และลบออก จะถือว่าเป็นผู้ที่พ้น
ความผิด 

บทลงโทษ 
แต่ถ้าไม่ยอมลบออกต้องได้รับโทษ ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดตามมาตร 14 ต้องได้รับโทษ

เช่นเดียวกันผู้โพสต์ หรือแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ แต่ถ้าผู้ดูแลระบบพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
การแจ้งเตือนแล้วไม่ต้องรับโทษ 

แนะน า 
ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน ในกรณีที่จ าเป็น ศาลอาจสั่งให้

เก็บข้อมูลเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ปี 
 

8. ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพ 
ความผิดข้อนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ 
• การโพสต์ภาพของผู้อ่ืนที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ หรือดัดแปลง ที่น่าจะท าให้ผู้ อ่ืนนั้นเสีย

ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง อย่างเช่นกรณีที่เอาภาพดาราไปตัดต่อ และตกแต่งเรื่องขึ้นมา จนท าให้บุคคลนั้น
เกิดความเสียหาย ก็ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

• การโพสต์ภาพผู้เสียชีวิต หากเป็นการโพสต์ที่ท าให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย              
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 

บทลงโทษ 
หากท าผิดตามนี้ ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 

 

9. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชน ต้องกระท าโดยปกปิดไม่ให้ทราบตัวตน 
ข้อนี้มีขึ้นเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชน เพราะเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือก็คือยังเป็นเด็กอยู่ 

หากถูกเปิดเผยตัวตน อาจท าให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ล าบากขึ้น อาจเกิดการถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือโดนตามตัว
โดยมิจฉาชีพได้ แต่ข้อห้ามนี้ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคือ สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้            
หากข้อมูลนั้นเป็นการยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ 

บทลงโทษ 
จ าคุก 1-3 ปี และปรับ 2 หมื่น - 2 แสนบาท 

 

10. เผยแพร่เนื้อหาลามก อนาจาร 
เป็นเรื่องที่ทราบดีอยู่แล้ว และใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับนี้เองก็ห้ามเปิดเผยเนื้อหาลามก 

อนาจารสู่สาธารณะที่คนอื่น ๆ สามารถเห็นได้ 
บทลงโทษ 

จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

11. กด Like & Share ถือเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล 
คิดว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับปุ่มไลค์กับปุ่มแชร์บนโลก Social Media และก็เชื่อด้วยว่าวัน ๆ หนึ่ง 

เรากดปุ่มพวกนี้กันอยู่เสมอ เมื่อใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก าหนดว่าการกด Like & Share ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล          
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ก็แสดงว่าหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลปลอม เท็จ หรืออะไรก็ตามแต่ นั่นเท่ากับว่าเราผิดกฎหมาย พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นก่อนไลค์ก่อนแชร์ ก็พิจารณากันให้ชัวร์ 

บทลงโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

12. แสดงความคิดเห็นที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
หากคุณมีเพจเป็นของตัวเอง การหมั่นเช็คข้อความบนหน้าเพจก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากถูกตรวจ

เจอข้อความที่ผิดกฎหมาย คุณจะมีความผิดด้วย 
บทลงโทษ 

จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

13. ละเมิดลิขสิทธิ์ น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
ข้อนี้ส าคัญ ควรต้องระวังไว้ให้มาก การน าผลงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง โดยปกติก็เป็นสิ่งที่

ไม่ดีอยู่แล้ว ซึ่งใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ได้มีการให้โทษกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย โดยหากน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ในเชิง
พาณิชย์ จะถือว่ามีความผิด และต้องได้รับโทษ 

บทลงโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)  

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ -สกุล           
ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น  

 

๒. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)  

ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง 
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  

- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนหรือลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น จัดให้มีมาตรการรักษา   
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ อ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล            
โดยมิชอบ แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน ๗๒ ชั่วโมง           
นับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบ
การท างานของตน เป็นต้น  

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)  
- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริการ cloud service เป็นต้น  
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

๓. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย หากด าเนินการตาม

หลักการใดหลักการหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
• Consent  

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
- ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
- มีแบบหรือข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย และต้องไม่เป็นการหลอกลวง  
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถ้าไม่มีข้อจ ากัดสิทธิ เช่น มีกฎหมาย  

ที่ก าหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ก่อน  
• Scientific or Historical Research  

จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัย สถิติ 
• Vital Interest  

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับบริการ             
ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล  
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• Contract  
เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าสัญญากู้ยืมเงินจาก

ธนาคาร ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา 
• Public Task  

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่
ในการใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า Big Data เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 

• Legitimate Interest  
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคล

หรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพ่ือรักษาความปลอดภั ย ซึ่งบริษัท
สามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้  

• Legal Obligations  
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 

นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว มีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทซึ่งเรียกว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ 
ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรม  
ทางเพศ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีหลักการที่เข้มงวดกว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลทั่วไป โดยจะกระท าได้หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น ได้รั บความยินยอมโดย           
ชัดแจ้ง (Explicit Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นต้น  
 

๔. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ  
 

๕. สิทธิของเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) เช่น  
• สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

• สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 
(Right to erasure (also known as right to be forgotten))  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่          
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอถอน            
ความยินยอมแล้ว  
 

๖. การร้องเรียน  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
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๗. ความรับผิดและบทลงโทษ  
• ความรับผิดทางแพ่ง  

- ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล        
ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  

- ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง 
• โทษอาญา  

- ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความละเอียดอ่อนโดยมิชอบ ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ  

- ระวางโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
- ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน            

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น อาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาที่เกิดขึ้น  
• โทษทางปกครอง  

- ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ     
ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น  

- โทษปรับทางปกครองสูงสุด ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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4) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนเรา ทั้งในเรื่อง       
การท างานและเรื่องส่วนตัว มีคนจ านวนไม่น้อยใช้เวลาท่องอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าในโลกจริงอีกด้วย             
เพราะการอยู่ในโลกออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องใช้ “ข้อมูลจริง” เหมือนโลกที่เราใช้ชีวิตจริง จึงมีคนส่วนหนึ่งอาศัย
โลกออนไลน์เป็นสถานที่ท าสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง และน าความเดือดร้อนมาสู่สังคม           
ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีกฎหมายไซเบอร์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมนั่นเอง 
เพราะภัยที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ในโลกจริง บางเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศได้ในเวลา
เพียงเสี้ยววินาที เช่น หากมีผู้ประสงค์ร้ายต้องการก่อความวุ่นวายบนท้องถนน ก็อาจเข้าไปเจาะระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้หยุดท างานหรือมีความผิดเพ้ียน ท าให้รถชนกัน หรือรถติดเป็น
เวลานาน เนื่องจากขาดระบบควบคุมการสัญจรของยานพาหนะ 

 
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์คืออะไร  

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรการ
ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
สาระส าคัญคือแนวทางในการจัดการ การป้องกัน การรับมือ และการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้
ความรู้และความตระหนักถึงภัยไซเบอร์อีกด้วย 
 
การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีการแบ่งระดับของภัยคุกคาม ไว้ดังนี้ 
1. ระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือการ

ให้บริการด้อยประสิทธิภาพลง 
2. ระดับร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

ของประเทศให้เสียหาย จนไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้ 
3. ระดับวิกฤต หมายถึง ภัยคุกคามที่มีระดับสูงกว่าระดับร้ายแรง ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานล้มเหลวทั้ง

ระบบจนรัฐไม่สามารถควบคุมการท างานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
ของประชาชน กระทบต่อความสงบเรียบร้อย ท าให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน มีการก่อการร้าย มีการท า
สงคราม  

ในเชิงปฏิบัติ ส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศเท่านั้นที่จะต้องตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด แต่เป็น
หน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังภัย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ
ท างานของรัฐ รวมถึงให้เบาะแสเพ่ือการป้องกันแก้ไขอย่างทันท่วงที เป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจส่งผลกระทบให้
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมือง  

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ของผู้ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามด้วย พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ
ไม่ให้ความร่วมมือ โดยมีทั้งโทษปรับและจ าคุก ในขณะเดียวกัน ก็มีบทลงโทษหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ส าคัญทางสารสนเทศท่ีย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เช่น หากหน่วยงานฯ ละเลยไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม 
โดยไม่มีเหตุอันควร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท เป็นต้น 
 
ยกระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

รายงาน The Global Risks Report ประจ าปี 2019 โดย World Economic Forum ได้ท าการจัดอันดับ
การโจมตีไซเบอร์เป็น 1 ใน 10 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยและส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในโลก แม้ว่าการโจมตี        
ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับบริษัททั่วไปจะส่งผลกระทบเฉพาะตัวบริษัท พนักงาน และลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทนั้น ๆ เท่านั้น 
แต่การโจมตีไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ เช่น ธนาคาร โทรคมนาคม หรือ
สาธารณูปโภค อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศได้ จึงเป็นที่มา
ของการออกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่ต้องการยกระดับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถป้องกันภัยคุกคาม
ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ปล่อยให้นานจนเกิดผลกระทบกับประชาชน 

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ ( Critical Information 
Infrastructure: CII) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
การบุกรุกโจมตีไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 

กฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศรวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ได้แก่ ด้านความมั่นคงของรัฐ ด้านบริการภาครัฐที่
ส าคัญ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์      
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 

สาระส าคัญของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่หน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศทั้ง 8 กลุ่มต้องปฏิบัติตามอยู่ที่หมวดที่ 3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ นโยบายและแผน การบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และ
การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ครอบคลุมตั้งแต่มาตรา 41-69 สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการได้ดังนี้ 

• มีการก าหนดโครงสร้างและแนวทางการก ากับดูแลด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
• มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน และกรอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
• จัดท าแผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
• มีการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัย ค้นหาช่องโหว่ และทดสอบเจาะระบบ CII ที่ส าคัญ 
• จัดท าแผนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติ และการเฝ้าระวังทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะฉุกเฉิน 
• มีกลไกหรือขั้นตอนส าหรับเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งระดับไม่ร้ายแรง ระดับ

ร้ายแรง และระดับวิกฤต 
• มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจอิสระภายนอก 
• มีการประสานงานกับ ThaiCERT, TB-CERT, หน่วยงานควบคุมและก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
• มีการพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
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• สร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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1.3 ข้อมูล 
 

1) ความหมายของข้อมูล 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ     
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  ข้อ 2 

“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่ าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส ารวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้  

 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการค านวณ

(Australian Institute of Health and Welfare, 2014) ข้อมูลจัดเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน 
หน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ รวมถึงบุคลากร  

ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืน ดังนั้น  หน่วยงานจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล เช่น การรักษาความลับของ
ข้อมูล (Confidentiality) การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้ (Loss of 
Availability) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ( Integrity) การท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(Timeliness) ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
2) ประเภทของข้อมูล (Private/Public) 

 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ     
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  ข้อ 2 

“ข้อมูลดิจิทัล” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้จัดท า จัดเก็บ จ าแนกหมวดหมู่ ประมวลผล ใช้ ปกปิด 
เปิดเผย ตรวจสอบ ท าลาย ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี  ไม่จ ากัด
แพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท าซ้ า หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดวัตถุประสงค์  

“ชุดข้อมูล” หมายความว่า การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล 

“บัญชีข้อมูล” หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะ โดยการ
จัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อมูลเปิดภาครัฐคืออะไร 

ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ “ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จ ากัดแพลตฟอร์ม ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท าซ้ า หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดวัตถุประสงค์” หรือสรุปได้ว่า คือ ข้อมูลภาครัฐที่ผ่าน
กระบวนการจัดล าดับชั้นความลับของข้อมูลแล้วว่าเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ ไป
ใช้งาน วิเคราะห์ หรือดัดแปลงได้ตามความต้องการ 
 
ท าไมจึงต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

การด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลถือเป็นกุญแจส าคัญที่น ามาใช้สนับสนุน          
การด าเนินการกิจการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศในทิศทางต่าง ๆ เช่น น ามาใช้ในการสนับสนุน           
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน             
การพัฒนาบริการหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ
น ามาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ข้อมูลภาครัฐจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่า             
จะทางตรงหรือทางอ้อม และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจ าเป็น     
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ 

 
Open Data : ระดับการเปิดเผยข้อมูล 5 ระดับ 

การก าหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภาครัฐมีผลต่อการน าชุดข้อมูลไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการได้ด้วยการเข้าใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยมักพบไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF, XLS และ DOC ที่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรมที่
ประชาชนใช้อยู่แล้วโดยทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ      
ในแนวทางเดียวกันมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 
รวมถึงชุดข้อมูล (Data set) ที่จะสามารถน าไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต             
ความเป็นอยู ่เพ่ือน าไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าด้วยความสามารถของการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จึงบริหารจัดการโครงการ
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Center) ภายใต้ชื่อ Data.go.th โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบศูนย์กลางส าหรับให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ และเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ รวมถึง
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดท า Open Data 
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ระดับการเปิดเผยข้อมูล 5 ระดับ 

Data.go.th ก าหนดระดับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงการน าไปใช้ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยจัดระดับการเปิดเผยข้อมูล 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับการเปิดเผย รายละเอียด ประเภทข้อมูล 

★ (1 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์  
PDF, DOC, TXT, TIFF, 
JPEG 

★★ (2 ดาว) 
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Structured data           
ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) 
เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel  

XLS 

★★★ (3 ดาว) 
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary 
format เช่น ข้อมูลในรูปแบบ CSV แทน
รูปแบบ Excel 

CSV, ODS, XML, 
JSON, KML, 
SHP, KMZ  

★★★★ (4 ดาว) 
ใช้ URI (Uniform Resource Identifier)             
ในการระบุตัวตนของทรัพยากร (ข้อมูล) และ         
ชี้ไปยังต าแหน่งของทรัพยากรนั้น 

RDF (URIs) 

★★★★★ (5 ดาว) 
ข้อมูลมีการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ                  
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกันได้ 

RDF (Linked Data) 

 
Open Government Data of Thailand 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง
ข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา                
โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ 
(Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูล
และเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย 
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1.4 บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (ผู้เล่น/ผู้ใช้/ผู้คุม) 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖  
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้ว หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง 
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนหรือลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น จัดให้มีมาตรการรักษา              
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ อ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล               
โดยมิชอบ แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน ๗๒ ชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบ            
การท างานของตน เป็นต้น 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริการ cloud service เป็นต้น 
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) เช่น 

• สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
• สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 

(Right to erasure (also known as right to be forgotten)) 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอถอนความยินยอมแล้ว 
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1.5 Digital asset (Cryptocurrency/Telecom) 
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เงินสกุลดิจิทัลคืออะไร 
ในปัจจุบันยังเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาธารณชนโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล  ทั้งนี้

หากจะอธิบายโดยย่อ ระบบเงินสกุลดิจิทัลเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบการโอนเงินที่สาธารณะร่วมกันท างาน 
โดยไม่ต้องใช้สถาบันการเงินหรือหน่วยงานใดเป็นตัวกลางในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงิน หากแต่
ทุกคนสามารถอาสามีส่วนร่วมโดยการน าคอมพิวเตอร์ของตนเองมาร่วมท างานในระบบนี้ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยเมื่อต้นทางสั่งโอนเงินไปยังปลายทาง คอมพิวเตอร์ของทุกคนในระบบจะเห็นค าสั่งดังกล่าว 
และช่วยกันตรวจสอบว่าการสั่งโอนดังกล่าวมาจากต้นทางที่แท้จริงหรือไม่ และต้นทางมีเงินเพียงพอหรือไม่         
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบจะให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายแข่งกันค านวณเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
และเครื่องใดท าได้ก่อนจะได้รางวัลเป็นเหรียญในสกุลเงินดิจิทัล และข้อมูลที่ตรวจสอบเสร็จแล้วจะถูกน าไปเก็บ
ไว้ในรายการประวัติธุรกรรมที่เป็นบล็อกเชน (Block Chain) ซึ่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บแบบ
เรียงล าดับต่อไปเรื่อย ๆ ตามล าดับของการเกิดขึ้นของธุรกรรม และข้อมูลประวัติธุรกรรมนี้จะถูกเก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อาสามาร่วมในเครือข่ายสกุลเงินนี้  

จากหลักการเบื้องต้นนี้ จะเห็นได้ว่าระบบเงินสกุลดิจิทัลใช้พ้ืนฐานของการจัดเก็บประวัติธุรกรรมแบบ
บล็อกเชน (Block Chain) ซึ่งระบบจัดเก็บนี้ เมื่อน าข้อมูลมาเรียงต่อกันตามล าดับธุรกรรมแล้ว จะท าให้เกิด
การแก้ไขประวัติย้อนหลังได้ยากมาก เพราะนอกจากต้องแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เก็บข้อมูล
ให้ตรงกันแล้ว การจะแก้ไขตัวเลขที่เป็นดัชนีในการชี้ล าดับข้อมูลที่เก็บไว้ให้เป็นตัวเลขชุดใหม่ก็ท าได้ยากมาก
ในทางคณิตศาสตร์เช่นกัน ซึ่งในกรณีของบิตคอยน์ ได้เป็นตัวอย่างแรก ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการน าการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบบล็อกเชน (Block Chain) มาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง 

นอกจากนี้ระบบเงินสกุลดิจิทัลยังให้รางวัลกับผู้เข้าร่วมการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม           
เป็นเหรียญของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการขุดเหมือง (mining) ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มี          
ผู้มาร่วมเชื่อมต่อกับเครือข่ายและน าทรัพยากรทั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การใช้
กระแสไฟฟ้าและพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
ธุรกรรม ดังนั้น มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลในมุมหนึ่งจึงขึ้นกับต้นทุนของทรัพยากรที่จะน ามาร่วมใช้ในการท างาน
ให้กับเครือข่ายด้วยเช่นกัน       
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เงินสกุลดิจิทัลมีอะไรบ้าง 
ในช่วงเริ่มต้น คนส่วนใหญ่ใช้ค าว่าบิตคอยน์กับค าว่าเงินสกุลดิจิทัลเสมือนเป็นค าเดียวกัน แต่ในช่วง    

6-7 ปีที่ผ่านมาก็มีการสร้างเงินสกุลดิจิทัลด้วยอัลกอริทึ่มอ่ืนขึ้นมาอีกมากมาย โดยหากเรียงตามมูลค่าตาม
ราคาตลาด  (Market Cap ค านวณจากจ านวนเหรียญคูณด้วยอัตราซื้อขาย) เงินสกุลดิจิทัล 5 อันดับแรกของ
วันนี้มีตัวอย่างได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, และ Litecoin แต่ในความเป็นจริงแล้วเงิน
สกุลดิจิทัลที่มีการสร้างขึ้นมานั้นมีสูงถึงกว่า 1,500 สกุล ซึ่งแต่ละสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นมีระดับความนิยมและ
ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไป 

โดยจะเห็นว่าบิตคอยน์นั้นยังคงเป็นเงินสกุลดิจิทัลที่แพงที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดมีมูลค่าตามราคา
ตลาดสูงถึงกว่า 1 แสน 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยอีเธอเรียม (Ethereum) ซึ่งถูกพัฒนาโดย 
Vitalik Buterin ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญบิตคอยน์ในยุคเริ่มต้น และได้มองเห็นถึงข้อจ ากัดหลาย
ประการของระบบสกุลเงินบิตคอยน์ จึงได้พัฒนาสกุลเงินใหม่ขึ้นมา และได้เพ่ิมเติมคุณสมบัติในหลายด้าน 
รวมถึงความสามารถในการรองรับ Smart Contract ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ Vitalik Buterin พัฒนาขึ้นเพ่ือให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเก็บสัญญาไว้บนการจัดเก็บข้อมูลแบบ           
บล็อกเชน (Block Chain) ซึ่งท าให้ยากต่อการแอบแก้ไขสัญญา และเมื่อเกิดการท าธุรกรรม จะใช้สกุลเงิน      
อีเธอเรียม (Ethereum) เป็นสื่อกลาง โดยอีเธอเรียม (Ethereum) ได้รับความคาดหวังว่าจะได้รับความนิยมที่
แพร่หลายมากกว่าบิตคอยน์ เพราะ Smart Contract สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด และท าให้เกิดนวัตกรรม
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างหลากหลาย 
  
เงินสกุลดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

ปัจจุบัน เงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงไม่มี  
การใช้สินทรัพย์ เช่น ทองค า หรือตราสารมาค้ าประกัน ดังเช่นการพิมพ์ธนบัตรของสกุลเงินประเทศต่าง ๆ   
โดยที่ราคาหรือมูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลนั้นจะขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทาน ถือเป็นกลไกตลาดอย่างแท้จริง 
ผู้สนใจเงินสกุลดิจิทัลนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การทดลองเล่นกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินด้วยความอยากรู้
อยากเห็น การขุดเหมือง (ร่วมผลิตเงินสกุลดิจิทัล) เพ่ือหวังผลตอบแทน การใช้เงินสกุลดิจิทัลเป็นทางเลือกใน
การเก็บเงิน การลงทุนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือหวังก าไร หรือแม้แต่การลงทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพที่ระดมทุน
แบบ Initial Coin Offering (ICO) 

โดยที่ตลาดเงินสกุลดิจิทัลเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งตลาดเงินสกุลดิจิทัลนั้นมีเงินลงทุนไหลเข้า
มามาก ท าให้ราคาเกิดความผันผวน และตลาดมีความอ่อนไหวสูง ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ราคา
ของบิตคอยน์เกิดการตกลงอย่างรุนแรงถึง 12 ครั้ง และนับตั้งแต่เกิดการพัฒนาเงินสกุลดิจิทัล นักเศรษฐศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักการเงินที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Robert 
Shiller, Warren Buffett รวมถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น JP Morgan ได้มองว่าระบบเงินสกุลดิจิทัลจะ
ไม่มีความยั่งยืน เพราะไม่ได้ถูกสร้างข้ึนโดยมีสินทรัพย์ที่มีค่ารองรับมูลค่าของสกุลเงิน และยังมองว่าปริมาณเงิน
ที่สร้างขึ้นก็อาจไม่สามารถควบคุมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงได้  
           นอกจากนี้ ในธุรกิจเงินสกุลดิจิทัล มีการโจมตี ขโมย กลโกง หรือการหลอกลวงเกิดขึ้นเป็นระยะ 
ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2014 บริษัท Mt.Gox อันเป็นศูนย์ให้บริการรับแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขณะนั้น ได้หยุดการซื้อขายและพบว่า บิตคอยน์ของลูกค้าและบริษัทได้หายไปถึง 850,000 เหรียญ คิดเป็น
มูลค่าปัจจุบันถึงกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทก็ได้ประกาศล้มละลายไป และคดีนี้ยังอยู่
ระหว่างการสืบสวนสอบสวน หรือในปี ค.ศ. 2018 เกิดการเจาะระบบของ Coincheck ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการ
รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลในญี่ปุ่น ท าให้เงินสกุล NEM coins หายไปจ านวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 
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ล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจเงินสกุลดิจิทัลนี้ยังปรากฏนักหลอกลวงต้มตุ๋นเกิดขึ้นมากมาย เช่น            
การเปิดเงินสกุลดิจิทัลขึ้นใหม่และมาหลอกระดมทุนในลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น 
 
โลกมีการก ากับดูแลเงินสกุลดิจิทัลหรือไม่อย่างไร 

ในขณะที่เงินสกุลดิจิทัลมีอัตราการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรง 
(disrupt) กับธุรกิจการเงินทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ มีการออกนโยบายหรือมาตรการการก ากับที่แตกต่างกันไป 
ตั้งแต่ค่อนข้างเปิดกว้างยอมรับเงินสกุลดิจิทัล ค่อนข้างระมัดระวังหรืออยู่ระหว่างการออกกฎกติกาการก ากับ
ดูแล ไปจนถึงปิดก้ันการมาถึงของเงินสกุลดิจิทัล โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

สวิสเซอร์แลนด์ มีท่าทีเปิดกว้างต่อเงินสกุลดิจิทัล โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนสมาคมเอกชนในชื่อ   
The Crypto Valley Association ที่ด าเนินการอยู่ในประเทศ และสวิสเซอร์แลนด์ดึงดูดสตาร์ทอัพที่ใช้
เทคโนโลยีบล็อคเชนจากนอกประเทศเข้าไปท าธุรกิจ โดยรัฐบาลได้สั่งปิดบริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง และก าลัง
อยู่ระหว่างการออกแนวทางการก ากับดูแลเงินสกุลดิจิทัล โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นการก ากับดูแลในทางส่งเสริม 

สหรัฐอเมริกา มีท่าทีเปิดกว้างต่อเงินสกุลดิจิทัล โดยถือว่าเงินสกุลดิจิทัล เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์ แล้วแต่กฎหมายของแต่ละรัฐ ที่ต้องมีการเสียภาษี ส่วนกรณีของ ICO นั้น US Securities and 
Exchange Commission อันเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลตลาดทุนของสหรัฐฯ พิจารณาให้เทียบเท่ากับการ
เสนอขายหุ้นใหม่ให้ประชาขน หรือที่เรียกว่า Initial Public Offering (IPO) นอกจากนี้ ในด้านการก ากับดูแล 
รัฐบาลมีการปิดบริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวงไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการหาแนวทางก ากับดูแลเงินสกุลดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในเบื้องต้นมีแนวคิดว่าเงินสกุลดิจิทัลจะต้องได้รับการก ากับดูแลแบบเดียวกับเงิน
ปกต ิ

ญี่ปุ่น เป็นผู้น าของโลกประเทศหนึ่งในเรื่องเงินสกุลดิจิทัล เงินสกุลดิจิทัลในญี่ปุ่นนั้นใช้ได้อย่างถูก
กฎหมาย ตั้งแต่ 1 เมษายน ค.ศ. 2018 อย่างไรก็ตามนิติบุคคลต้องขอใบอนุญาต มีเงินส ารอง และถูก
ตรวจสอบ รวมถึงรายได้จากเงินสกุลดิจิทัลถือเป็นรายได้ของธุรกิจที่จะต้องเสียภาษี นอกจากนี้ Financial 
Service Agency อันเป็นองค์กรก ากับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นมีการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงของการลงทุน
ในรูปแบบ ICO 

จีน เป็นประเทศท่ีมีความย้อนแย้งในตัวเองสูง ในขณะที่ประเทศจีนมีนักลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล และมี
การซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่ง (มูลค่าซื้อขายประมาณ 50% ของโลกในปี ค.ศ. 
2017) รัฐบาลจีนเองเพ่ิงจะประกาศห้ามธุรกิจ ICO ห้ามการขุดเหมืองบิตคอยน์ และส่งสัญญาณลบมากต่อ
การแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลภายในประเทศ ท าให้เมื่อปลายปี ค.ศ. 2017 มูลค่าบิตคอยน์ตกลง
รุนแรงรวดเดียวถึง 20% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการนี้ชั่วคราวก่อนจะมี
การออกแนวทางการก ากับดูแลเงินสกุลดิจิทัลที่ใช้จริง โดยก่อนหน้านี้ จีนมีแนวคิดในการสร้างเงินสกุลดิจิทัล
ของตัวเองท่ีเรียกว่า RMBCoin ด้วย 

เวเนซูเอลา เป็นประเทศที่มีความพิเศษในตัวเอง ด้วยเวเนซูเอลาเป็นประเทศที่โดนคว่ าบาตรในโลก 
น าโดยสหรัฐฯ ท าให้เงินโบลิวาร์ของเวเนซูเอลาเองไม่มีค่าน่าเชื่อถือนัก รัฐบาลจึงพยายามหาวิธีใหม่เพ่ือแก้ไข
การโดนคว่ าบาตรด้วยการประกาศเงินสกุลดิจิทัลของตนเอง ที่มีการหนุนค่าด้วยน้ ามัน หรือที่เรียกกันว่า “the 
Petro” ซึ่งท าให้เวเนซูเอลาเป็นโมเดลที่น่าสนใจอย่างมากอีกโมเดลหนึ่งในเรื่องของการก ากับดูแลเงินสกุล
ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพ่ิงออกประกาศห้ามบริษัทและประชาชนของสหรัฐฯ ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลของเวเนซูเอลานี้ 
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ประเทศไทยมีทิศทางอย่างไรต่อเรื่องเงินสกุลดิจิทัล 
ส าหรับประเทศไทยเอง ความสนใจเรื่องเงินสกุลดิจิทัลเริ่มต้นจากผู้สนใจทางด้านเทคโนโลยี แต่ต่อมา

ก็เริ่มเป็นที่สนใจจากสาธารณชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กระทรวงการคลังได้ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้เริ่มศึกษาการประยุกต์และการปรับแก้ข้อก าหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เวียนจดหมายถึงสถาบันการเงินทุกแห่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินไม่ให้ท าธุรกรรม หรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท าธุรกรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล การให้บริการรับแลกเปลี่ยน
เงินสกุลดิจิทัล การสร้างแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้าไปท าธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล การให้ลูกค้าใช้บัตร
เครดิตซื้อเงินสกุลดิจิทัล หรือการให้ค าปรึกษากับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิทัล  อย่างไรก็ตาม ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศในงาน Bangkok Fintech Fair 2018 ว่ามีแผนจะ
น าร่องทดสอบเงินเหรียญ คริปโตบาท ในชื่อ “อินทนนท์” โดยจะท างานร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง              
โดยเงินสกุลดิจิทัลที่ประกาศนี้จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนเงินสกุลดิจิทัลอ่ืน  ๆ และจะน ามาใช้เพ่ือลด
ต้นทุนและประสิทธิภาพในการช าระราคาระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเอง แต่จะไม่ได้น ามาใช้กับประชาชน
ทั่วไป 

ส าหรับกระทรวงการคลัง ได้มีการติดตามและมีการผลักดันประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย 
โดยมติของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ในการแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร โดยการปรับเพิ่มประเด็นนิยามของทรัพย์สินดิจิทัลในทางกฎหมาย และ
ก าหนดนิยามของทั้งคริปโทเคอร์เรนซีและ โทเคนดิจิทัล นอกจากนี้ยังก าหนดแนวทางอัตราการจัดเก็บภาษี
จากรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากทรัพย์สินดิจิทัล ในอัตราร้อยละ 15   

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต. )  ได้มีการติดตามกรณีของการระดมทุนผ่ าน ICO                   
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  ก.ล.ต.              
ได้เปิดเผยว่าได้มีแนวทางที่จะก าหนดให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อ ICO             
หนึ่งโครงการ หรือไม่เกิน 3 ล้านบาทในการลงทุน ICO ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะก าหนดให้บริษัท         
ที่แจกจ่าย โทเคนดิจิทัล จะสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ และ
การระดมทุน ICO ทั้งหมดต้องไม่เกิน 40 ล้านบาท  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในกรณีของประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจ และมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในภูมิภาคในการวางรากฐานการใช้ประโยชน์และการควบคุมเงินสกุลดิจิทัล รวมถึง
ทรัพย์สินดิจิทัลและการระดมทุนผ่าน ICO ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมการเผยแพร่ทั้งความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเงิน
สกุลดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และลดโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป 
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Blockchain คืออะไร  
Blockchain เป็นระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ที่เก็บสถิติการท าธุรกรรมทาง 

การเงินและสินทรัพย์ชนิดอ่ืน ๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน ค าว่า Blockchain มาจาก 
2 ค ารวมกัน คือ “Block” และ “Chain” ค าว่า “Block” ในที่นี้สื่อถึงการเก็บข้อมูลแยกออกเป็นบล๊อค ๆ 
เช่น รายการฝากถอน 1 รายการ ต่อ 1 บล็อก และเมื่อมีข้อมูลหลายรายการ ก็น ามาเก็บเชื่อมต่อกับเป็นโซ่ 
(chain) ก่อนจะเก็บแต่ละบล็อก จะมีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปว่าสิ่งที่ก าลังจะบันทึกนั้นมีความถูกต้อง         
ไม่ขัดแย้ง โดยที่บล็อกของข้อมูลที่เชื่อมต่อเป็นสายโซ่เหล่านี้ จะถูกส าเนาเก็บไว้หลาย ๆ แหล่ง พร้อมทั้งมี
กระบวนตรวจสอบป้องกันไม่ให้แต่ละส าเนาขัดแย้งกัน ดังนั้นแปลว่า ถ้ามีคนต้องการ hack เข้ามาแก้ไขข้อมูล
โดยมิชอบ เขาต้อง hack server ส่วนใหญ่ให้ได้ ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก เพราะ Blockchain Network จะมี 
server เชื่อมต่ออยู่เป็นพันเป็นหมื่นตัว หากมี server บางตัวถูก hack ล่ะก็ server ที่เหลือจะมีวิธีระบุได้ว่า
ข้อมูลของ server ตัวไหนที่ผิดปกติ แล้วตัดตัวนั้นออกจากระบบ หรือแม้แต่ช่วยกันซ่อมข้อมูลให้กลับมา
เหมือนเดิม 
 
BlockChain ความท้าทายต่อตลาดเงินและตลาดทุน 

BlockChain ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่มีอยู่ แต่ก าลังก่อตัวสร้างระบบคู่ขนานกับระบบเดิม
ที่มีอยู่ท าให้เกิดทางเลือกใหม่ส าหรับประชาชน ผู้บริโภค นักธุรกิจ 

แนวโน้มในยุคดิจิทัล ท าให้พยากรณ์ได้ว่าระบบการเงินใหม่ ทั้ง BlockChain และ Crypto Currency 
ที่เป็นระบบคู่ขนานนี้จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และค่อย ๆ แทนที่ระบบการเงินแบบเดิมที่ค่อย ๆ  
เสื่อมถอยลงไปและผู้เล่นในระบบเก่าย่อมเป็นส่วนเกินไม่สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหม่ได้ 

โดยตัวอย่างแรกน่าจะเป็นกรณี Crypto Currency ที่อยู่บนแนวทาง BlockChain ก าลังสร้างบริบท
ใหม่ต่อสภาพการเงินการธนาคาร การเปลี่ยน “ความเชื่อมั่น” ในระบบเงินตราที่ปัจจุบันมีรัฐเป็นศูนย์กลาง 
(Centralization) ไปสู่ความเชื่อในระบบเงินตราที่ใช้กลไกการไม่มีศูนย์กลาง (Decentralization) การก ากับ
ดูแลที่แต่เดิมถูกด าเนินการโดยองค์กรภาครัฐ แต่ในระบบใหม่การก ากับดูแลจะกลายเป็นอัลกอริทึมทาง
คณิตศาสตร์แทน โดยอัลกอริทึมพวกนี้จะถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่
กระจายอยู่ทั่วโลก แต่เชื่อมโยงกันช่วยสร้างระบบเงินตราใหม่ที่ไม่ต้องพ่ึงพากลไกของภาครัฐอีกต่อไป 

ขณะที่เงินตราในรูปแบบเดิมถูกควบคุมโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ กลไกอุปสงค์ อุปทาน และเงินเฟ้อ
ท าให้ค่าเงินมีความผันผวน และมีแนวโน้มด้อยค่าลงทุกวันตามอัตราเงินเฟ้อที่ เพ่ิมขึ้น แต่เงินตราสกุล BitCoin 
นี้กลับให้ประสบการณ์ที่แปลกว่า เพราะการผลิตบิตคอยน์ใหม่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการท างานของ Bitcoin 
Miner ที่ท างานมากขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตของการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน  ในกรณีของ Ethereum 
Coin แม้ว่าไม่มีการก าหนดเพดานจ านวนเงินสูงสุดเช่นเดียวกับบิตคอยน์ แต่ด้วยอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้จะ
ผลิตเหรียญใหม่ได้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้เป็นสื่อกลางและจะต้องไม่ท าให้เกิดเงินเฟ้อขึ้น 

เปรียบเทียบกับระบบเงินตราที่ผลิตโดยรัฐเมื่อคนเริ่มไม่เชื่อมั่น รัฐก็จะพยายามเพ่ิมค่าเงินเข้ามาใน
ตลาดมากขึ้น เช่น การเกิดขึ้นในประเทศเวเนซูเอลาที่รัฐเร่งเติมปริมาณเงินเข้ามาในตลาดท าให้เกิดเงินเฟ้อสูง
ถึง 1600% ต่อปี และสุดท้ายรัฐก็จะประกาศยกเลิกเงินตรานั้นแล้วสร้างเงินตราสกุลใหม่ และก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนที่จะต้องใช้เงินในสกุลเก่าจ านวนมากแลกกับสกุลใหม่จ านวนเพียงเล็กน้อย เช่น กรณีเงินจ๊าดใน
เมียนมา 

อย่างไรก็ตาม การท้าทายระบบเงินตราที่อยู่ใต้ก ากับของรัฐนับเป็นเพียงตัวอย่างเดียวของมหัศจรรย์
แห่งคอยน์ ในฐานะระบบเงินตราภาคประชาชน  “คอยน์” จะไม่ได้หยุดอยู่การสร้างทางเลือกให้กับระบบ
เงินตราเพียงเท่านั้น แต่ “คอยน์”เหล่านี้ได้มีการน าไปสร้างทางเลือกในการระดมทุน นอกเหนือจากการระดม
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ทุนที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์โดยสิ่งนี้คือ ICO (Initial Coin Offering) การระดมทุนโดยไม่ต้องง้อตลาดหลักทรัพย์ 
 
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน 

Blockchain คือเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมการเงินและ                   
การธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในการโอนและช าระเงิน หรือการใช้งานในตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งมี
ประโยชน์ ดังนี้ 

1. การโอนเงิน ช าระเงิน การโอนเงินช าระเงินทั้งภายในถือเป็นกรณีการใช้งานที่แพร่หลายที่สุดของ 
Blockchain ซึ่งการโอนเงินในลักษณะนี้มีหลายรูปแบบ และรวมไปถึงการสร้างเงินสกุลดิจิทัลขึ้นมาใหม่ หรือ
เปลี่ยนเงินสกุลเดิมให้กลายเป็นเงินดิจิทัล ก่อนที่จะน าใช้งานในรูปแบบเดียวกับ Bitcoin แต่มักจะอยู่ในระบบ
ปิด (พร้อมด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมาย) ซึ่งแตกต่างจากระบบเปิดอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum ประโยชน์
ของระบบลักษณะนี้คือ การช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรม เพ่ิมความปลอดภัย และเพ่ิมความสามารถในการ
บันทึกข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบต่อไป ส่วนระบบการโอนเงิน/ช าระเงินข้ามประเทศแบบที่ใช้ดั้งเดิมนั้น มีปัญหา
เรื่องประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นระบบเอกสารที่ซับซ้อนซึ่งต้องการมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะ (เช่น ตรวจสอบ
อัตราแลกเปลี่ยน) การน า Blockchain หรือเทคโนโลยี Distributed Ledger อ่ืนมาใช้ จะช่วย “ออโตเมต” 
ขั้นตอนเหล่านี้ได้ ซึ่งช่วยลดเวลา ลดต้นทุน และเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยอันเป็นไปตามมาตรฐานของ
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งปัจจัยหลังสุดมีความส าคัญมากในประเทศท่ีรัฐบาลควบคุมการไหลเข้า 

2. การซื้อขายพันธบัตรและหุ้น กระบวนการซื้อขายพันธบัตรนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนที่เป็น
อัตโนมัติและขั้นตอนที่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน นั่นท าให้บางครั้ง
กระบวนการนี้ใช้เวลามากถึง 7 วันในการท าและยืนยันธุรกรรม การน า Blockchain มาใช้จึงก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทั้งในเรื่องของการลดจ านวนพนักงานที่ต้องเข้าไปเกี่ย วข้อง และน าไปสู่การลด
ต้นทุนได้ในที่สุด ส าหรับการซื้อขายหุ้น ประสิทธิภาพและความสามารถของ Blockchain แพลตฟอร์มใน
ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณธุรกรรมมหาศาล และความถี่ของการท าธุรกรรมในตลาดหุ้นของ
ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างสิงคโปร์และฮ่องกงได้ แต่สามารถรองรับการซื้อขายหุ้นในตลาดของประเทศก าลัง
พัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์พม่าที่มีการตรวจสอบ (Reconcile) หลักประกัน
ระหว่างผู้รับบริการและส านักหักบัญชี เพียงแค่ 2 ครั้งต่อวัน ซึ่งในสถานการณ์ลักษณะนี้ Blockchain จะมี
ประโยชน์มากเพราะไม่ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีซับซ้อน (เช่นพื้นที่เก็บข้อมูลและดาต้า
เซ็นเตอร์) หรือ Blockchain ยังสามารถใช้ในการท า backup ธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดใน 

3. การช าระแบบ Peer to Peer และการส่งเงินกลับประเทศ การเพ่ิมขึ้นของ “Mobile Wallet” 
ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน น ามาซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแต่ละตัวและปัญหา          
การเชื่อมต่อกับระบบธนาคาร เพราะระบบส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการเป็นระบบปิดและไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ 
Blockchain สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบที่ท างานอยู่เบื้องหลังการท าธุรกรรมข้าม         
แอปพลิเคชัน ท าให้ Mobile Wallet ต่างชนิดกันสามารถรับส่งเงินระหว่างกันได้ อีกทั้งยังมีระดับความ
ปลอดภัยที่สูงและสามารถตรวจสอบประวัติการท าธุรกรรมระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้แพลตฟอร์ม
ประเภทนี้กันอย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกง โดยผู้ใช้หลักคือกลุ่มแรงงานที่ออกไป
ท างานนอกประเทศ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของโมบายล์แอปพลิเคชัน และไม่เกี่ยวข้องกับ
ระบบธนาคาร โดยผู้ใช้งานสามารถส่งเงินได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงผ่านแอปพลิเคชันที่ท างาน
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการส่งเงินข้ามประเทศรายเดิมอย่าง Western 
Union และ MoneyGram (มี Alibaba เป็นเจ้าของในปัจจุบัน) 
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4. การรักษาความปลอดภัย และการแบ่งปันข้อมูล KYC เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน Blockchain 
นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ (นอกจากจะเพ่ิมข้อมูล/ธุรกรรมเท่านั้น) นั่นหมายความว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัย
สูงที่สามารถใช้เก็บดาต้าต่าง ๆ ได้ และมีประโยชน์กับการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมที่มีหลายฝ่าย
เกี่ยวข้อง เช่นการออกหนังสือค้ าประกัน (Letters of Guarantee หรือ LG) ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มเอา
ระบบนี้มาใช้งานแล้ว ระบบนี้ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วในการออกหนังสือค้ าประกันอีกด้วย  
นอกจากนี้ Blockchain ยังสามารถน ามาใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูล KYC (Know Your Customer)             
ได้อีกด้วย โดยเอามาช่วยในเรื่องของการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Access Authentication) โดย Mitsubishi 
UFJ Financial Group, ธนาคาร OCBC และธนาคาร HSBC ได้ร่วมมือกับ Infocomm Media Development 
Authority (IMDA) ของรัฐบาลสิงคโปร์ เพ่ือพัฒนาระบบแบ่งปันข้อมูล KYC ที่มีพ้ืนฐานมาจาก Blockchain 
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ระบบนี้ยังช่วยเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้า และใช้
ป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพงาน Trade Finance และงานประกัน โดยทั่วไปในการส่งสินค้าและช าระ
เงินระหว่างประเทศมีเอกสารส าคัญอยู่ 2 ประเภทคือ Letter of Credit (LC) และ Bill of Lading (BL) ซึ่งใน
หนึ่งธุรกรรมนั้นเอกสาร BL ต้องผ่านมือหลายบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารสูง
ถึง 27 ราย ต้องใช้เอกสารฉบับจริงเฉลี่ย 36 อย่าง และต้องถ่ายเอกสารอีกรวมแล้วประมาณ 240 ชุดใน         
การซื้อขายสินค้าแต่ละครั้ง การใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาแก้ปัญหา ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
มองเห็น แลกเปลี่ยน และส่งมอบเอกสารกันได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง โดยที่ยังได้ประโยชน์ใน
ด้านความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Smart Contract ที่อยู่บน Blockchain         
ยังสามารถช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการจัดการต่าง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการประกันได้ โดยท าหน้าที่แทน
มนุษย์ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารต่าง ๆ ช่วยท าให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (One Version of Truth) และยังเป็นการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ลงใน
บัญชี (Ledger) เดียวกันอีกด้วย 
 
Private Blockchain คืออะไร  

เทคโนโลยีนี้นอกจากจะเปิดให้ผู้คนอาสาสมัครต่อ server ของตัวเองเข้ามาใน Blockchain network แล้ว 
เรายังสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า Private Blockchain ได้อีกด้วย กล่าวคือ มีเจ้าของรายเดียวหรือจ ากัด       
เพียงกลุ่มคน/องค์กรเล็ก ๆ มาตกลงเชื่อมต่อ server เข้าด้วยกัน วิธีการนี้ เหมาะกับกรณีหน่วยงานรัฐ         
หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลปริมาณมาก และมีทรัพยากรมากพอที่จะสร้าง Blockchain server ขึ้นเอง 
โดย server จะกระจายไปตามกระทรวง ทบวง กรม กอง หรือส านักงานสาขาตามที่ต่าง ๆ ในกรณี Private 
Blockchain ส าหรับใช้กับหน่วยงานรัฐ นอกจากจะช่วยท าให้การเก็บข้อมูลมีความน่ าเชื่อถือแล้ว ยังมี
ประโยชน์ในแง่การแบ่งปันข้อมูลด้วย เนื่องจาก server ของทุกกระทรวง ทบวง กรม กองจะมีส าเนาข้อมูลของ
กันและกัน สามารถเข้าถึงได้จากส าเนาที่ตนเองเก็บอยู่ สามารถท าสิ่งที่เรียกว่า smart contract คือเป็น
ข้อตกลงหรือสัญญาดิจิทัลเพ่ือใช้ควบคุมดูแลการใช้งานตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลต้นทางก าหนดไว้ เช่น อนุญาต
ให้ดูแต่ห้ามแก้ไข อนุญาตให้เพิ่มรายการได้แต่ห้ามลบ เป็นต้น การตรวจสอบสิทธิ และการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถเก็บประวัติการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ตรวจสอบภายหลังได้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital Disruption 
 

2.1 โอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านทุจริต 
 
 
 
  



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

72 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

74 
 

 

 

 

  



 
 

75 
 

 

 

  



 
 

76 
 

2.2 กรณีศึกษาโอกาสเชิงบวกของการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านการทุจริต 
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2.3 โอกาสทางลบของการใช้เทคโนโลยีในการทุจริต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption 
 

3.1 General Governance 
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3.2  ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Governance) 
 

ความส าคัญของการดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งขององค์การ
ในปัจจุบัน การเรียนรู้ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูล
สารสนเทศอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพราะหากบุคคลและหน่วย งานที่ท างานด้าน
สารสนเทศมีระดับธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การในระดับสูง ย่อมตระหนักถึงภัยร้ายที่จะมา
ท าลายความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบสารสนเทศ อีกทั้งยังรู้เท่าทันอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนรู้ถึงและด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

กระแสความแรงเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการในขณะนี้ คงหนีไม่พ้นกระแสความแรงในเรื่องของ        
“การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “IT Governance” เนื่องจากในโลกยุค
ดิจิทัลที่บริษัทต่าง ๆ ก าลังพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน การเพ่ิมผลผลิต การสร้างสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ การเพ่ิมคุณภาพการบริการ            
การสร้างทางเลือกเพ่ือการแข่งขัน การสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการดึงดูดลูกค้าและการป้องกั นคู่แข่ง  
ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการถดถอยทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวโน้ม           
ความต้องการในการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนไปอีก 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยปราศจาก        
ความพร้อม ความเหมาะสม และการก ากับดูแลที่ดีแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางลบต่อ        
การด าเนินธุรกิจตามมาได้ ดังเช่นที่บริษัทหลาย ๆ แห่งก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา“การแฮ็ค 
ข้อมูล” “การโดนโจมตีระบบ” “ระบบปฏิบัติการขัดข้อง” “ระบบไม่รองรับการท างาน”“ระบบไม่สอดคล้อง
กันในองค์กร” “ข้อมูลรั่วไหล” หรือ “การใช้เงินลงทุนสูงแต่เสียเปล่า” เป็นต้น  

Sony Pictures ค่ายหนังชั้นน าระดับโลกของ ฮอลลีวูด ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบปัญหาครั้งใหญ่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์จารกรรมข้อมูล 
โดยแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Guardians of Peace ซึ่งท าให้ภาพยนตร์ของบริษัทมากถึง 5 เรื่องได้ถูกน าไปเผยแพร่
ทางโลกออนไลน์แบบละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งบริษัทยังได้รับการส่งข้อความข่มขู่ว่าจะน าข้อมูลที่เป็นความลับ
ทั้งหมดของบริษัทออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน ถ้าหากบริษัทไม่ท าตามข้อเรียกร้อง 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Sony Pictures เมื่อนับรวมกับเหตุการณ์ของบริษัทหลาย ๆ แห่งทั่วโลก         
ที่ตกเป็นข่าวครึกโครมและเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงท าให้บริษัทหลายแห่งพากันตื่นตัวถึงความส าคัญของการมี
ระบบการควบคุมดูแลและบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ IT Governance        
จึงกลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนและเทคโนโลยีที่มี          
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสร้างคุณค่าและผลักดัน
ให้องค์กรการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในต่างประเทศ IT Governance เป็นเรื่องที่ได้มีการกล่าวถึงและมีการก่อตั้งองค์กรเพ่ือวัตถุประสงค์นี้
เป็นการเฉพาะมานานหลายปีแล้ว เช่น องค์กรระดับโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา  The Information 
Systems Audit and Control Association หรือ ISACA ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์รวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ก่อตั้ง IT Governance Institute 
หรือ ITGI ขึ้นในปี 1998 เพ่ือเข้ามาดูแลการบริหารจัดการการก ากับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับองค์กร องค์กรส าคัญทั้ง 2 แห่งนี้ต่างสนับสนุนและผลักดันให้เกิด IT Governance รวมทั้งแนวทางใน
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การพัฒนาระบบการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลดังเช่นใน
ปัจจุบัน 

ส าหรับในประเทศไทย ถึงแม้ IT Governance จะเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็มีกฎหมายต่าง ๆ รองรับ เช่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และก าหนดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เอาไว้ 
 
3.3 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)   

 

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความส าคัญกับการน า
ข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน  

แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ              
ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ าซ้อนของข้อมูล                  
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น  

• การรักษาความลับ  
• การเข้าถึงข้อมูล  
• การรักษาความเป็นส่วนบุคคล 
• คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน  
• การเปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูล

ซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย และยังไม่มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม  

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและ           
ไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาล
ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง  

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) จึงถูกจัดท าขึ้น เพ่ือก าหนดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบ
ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการวัดการด าเนินการและความส าเร็จ
ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะมีหน้าที่ในการก าหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ 
และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน          
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่จนถึงการท าลาย โดยกฎเกณฑ์
และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน การวัดผล           
การด าเนินการช่วยให้เห็นระดับการด าเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล 
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ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้
สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 
นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ให้ค านิยามไว้ ดังนี้  
“กิจกรรมที่ประกอบด้วยการก าหนดอ านาจ การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูล  

โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในทรัพย์สินของหน่วยงาน” (Askham, N., 2016)  
“ระบบที่ก าหนดถึงอ านาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ ซึ่งแบบแผนดังกล่าวต้องสามารถอธิบายได้ว่า ใครมี
บทบาทในการท าอะไรกับข้อมูลชุดไหน เมื่อไร ใช้หลักการและวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล ” (Thomas, 
2009) 

“การก าหนดสิทธิและการควบคุม (การวางแผน การตรวจสอบ และการบังคับ) ในการบริหารจัดการ  
ข้อมูล” (Henderson et al., 2017)  

“การจัดการข้อมูล จากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ท าให้หน่วยงานตระหนักถึงการจัดท ามาตรฐาน  
ข้อมูลที่เป็นระบบและการบูรณาการข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ” (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)  

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for 
Government) คือ “การก าหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
จัดท า การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่ก าหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่
ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายได”้  

ในมุมมองของภาครัฐ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) หมายถึง 
“การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพ่ือให้  
การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล 
และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อน  
ประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพ่ิม  
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล” ทั้งนี้ 
Intra-governmental Group on Geographic Information (IGGI, 2005) ให้องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐที่ดี ประกอบไปด้วย 

๑) มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคลโดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลและการละเมิดสิทธิ        
ส่วนบุคคล 

๒) มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล 
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินธุรกิจ การก าหนดประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของ  ชุดข้อมูล                
มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเก็บข้อมูลและการท าลายข้อมูล 
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๓) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูลเป็นส าหรับธรรมาภิบาล
ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล 

๔) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยก าหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล  
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูล หรือฐานข้อมูล
บางแหล่งอาจจะมีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน 

๕) ข้อมูลมีเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อะไร สามารถน าไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตาที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

๖) ข้อมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุน 
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น สรุปได้ว่าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายความว่า การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกข้ันตอน เพ่ือให้การได้มาและการน าข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐไปใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารงาน
ภาครัฐและการบริการสาธารณะ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค Digital Disruption 
 

4.1 นวัตกรรมส่งเสริมการป้องกันทุจริต 
 

ACT Ai : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
Big Open data เพ่ือการต่อต้านคอร์รัปชัน คือ โครงการที่รวบรวม เชื่อมโยง จัดการและวิเคราะห์

ข้อมูลเปิดเผยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความส าคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการประสานงานของ 
HAND Social Enterprise เพ่ือสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม โดยจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลระดับสากล เป็นเครื่องมือที่จะ
สนับสนุนให้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะนักข่าว สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการแสวงหาและน าเสนอความจริง  

เครื่องมือแรกที่เริ่มใช้เพ่ือการต่อต้านคอร์รัปชันส าหรับภาคประชาชน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) สร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในชื่อ ACT Ai เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูล 3 ส่วนจาก 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

1. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง 
2. ข้อมูลของธุรกิจ และความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจต่าง ๆ จากฐานข้อมูลจากกรมการค้า และ

หน่วยงานสุดท้ายคือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ 
3. ตามความคืบหน้า กรณีการทุจริตต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และ

สร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชน ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นอาวุธส าคัญอีกอันในการช่วยกันดูแลสังคมให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 

 

ความสามารถของระบบ ACT Ai ในการเป็นฐานข้อมูล และระบบวิเคราะห์กลโกงอัจริยะ 
 

1. ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวบรวมชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตไว้ในจุดเดีย 

2. ค้นหาข้อมูลได้สะดวก เพียงกรอกบางส่วนของรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
จังหวัด ผู้รับจ้าง เป็นต้น 

3. แจ้งเตือนความผิดปกติ มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. แสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ ระบบแสดงข้อมูลเป็นตาราง แผนภูมิ เปรียบเทียบ

ข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
5. สะดวกต่อผู้ใช้งาน สามารถลงทะเบียนในระบบเพ่ือบันทึกโครงการ แจ้งเตือนโครงการใหม่             

ส่งข้อมูลเพิ่มเติม และแชร์ให้ผู้อ่ืนได้ง่าย 
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ซึ่งการจะท าให้เครื่องมือนี้ทรงอานุภาพมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมต่อชุดข้อมูลอ่ืน  ๆ           

อีกมากมายและกว้างขวางมากขึ้น เช่น ค าชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. ค าพิพากษาของศาลฎีกาคดีอาญาที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง และข้อมูลส าคัญที่องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น อย่างข้อมูลจากโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดปัญหาการทุจริตและประหยัดเงินงบประมาณไปได้กว่า        9 
พันล้านบาท ก้าวต่อไปที่ส าคัญไม่ใช่เพียงแค่การเพ่ิมจ านวนและปริมาณชุดข้อมูลเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องเพ่ิม
ปริมาณของคนใช้เครื่องมือนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพลังให้กับประชาชนที่จะมาร่วมกันต่อสู้กับปัญหาทุจริต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนรู้และป้องกันการโกงได้มากขึ้น 
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โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 
Cost เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศอังกฤษ 

ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี 2550 ต่อมา CoST ได้ยกระดับบทบาทเป็นองค์กรที่ ให้              
ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ต้องการน ากลไกและมาตรฐานของ CoST ไปใช้ในการสร้างความโปร่งใสในภาค
การก่อสร้างของประเทศ โดยที่ผ่านมามีการน าไปใช้ในประเทศสมาชิกต่าง ๆ กว่า 15 ประเทศแล้ว เช่น 
อังกฤษ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น 

CoST มีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อท าให้เกิดความ
คุ้มค่าสูงสุดทางการเงินของภาครัฐในลงทุนในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการจาก
โครงการลงทุนของภาครัฐที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาของ CoST พบว่างบประมาณของโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่อาจถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสเกิดการทุจริตมาก 

CoST ได้สร้างกลไกและมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ โดยเป็นการวาง
ระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะส าคัญ การวางระบบดังกล่าว
จะเน้นให้การใช้งานสามารถใช้ได้จริง และเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อีกท้ังยังให้
สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและอาจถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของรัฐในระยะยาวได้ 
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ในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการหลัก 3 ฝ่าย 
ประกอบด้วย  

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มีหน้าที่จัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในแต่ละช่วงของ        
การด าเนินการโครงการก่อสร้างของรัฐ ได้แก่ (1) ข้อมูลกระบวนการจัดท าและน าเสนอโครงการ (2) ข้อมูล
การเตรียมความพร้อมโครงการ (3) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (4) ข้อมูลสัญญาและความคืบหน้าโครงการ            
(5) ข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการข้อร้องเรียน ดังนั้น หน่วยงานเจ้าโครงการเป็นเสมือน        
ต้นทางของข้อมูล ซึ่งในบางช่วงของโครงการอาจจะมีข้อมูลจ านวนมากที่ต้องถูกน ามาเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและสร้างความชัดเจนของข้อมูลก่อนที่จะเริ่มบันทึกหรือ
เปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST  

2. คณะท างานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล            
อย่างต่อเนื่องในโครงการ CoST เพ่ือจัดท ารายงานเสนอแก่คณะอนุกรรมการฯ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความสะดวกในการถึงข้อมูลของสาธารณชน  

3. คณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  มีอ านาจหน้าที่หลักใน           
การพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูล  
และกลไกอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

 

รายการข้อมูลที่เปิดเผยตามแนวทางของโครงการ CoST 
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ในการเปิดเผยข้อมูลส าหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 

(Infrastructure Transparency Initaitive: CoST) ของประเทศไทยเป็นไปตามแนวทาง CoST และอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่ประเทศไทยก าหนด โดยแบ่งการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะ หรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) 
CoST ได้ก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเปิดเผยข้อมูล

ตลอดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างตั้งแต่กระบวนการจัดท าและน าเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการด าเนินการโครงการ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

2. การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ หรือข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) 
เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ต้องแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐเพ่ือน า เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนว่าจะอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ 
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Open Government Data of Thailand 
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่ส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง
ข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา           
โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ 
(Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูล
และเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย 
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ภาษีไปไหน : ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ Thailand Government Spending 
ประเทศจะพัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ จ าเป็นต้องมีรายได้หรือเงินทุนส าหรับ           

ใช้จ่าย มีการจ้างงาน มีการค้าขาย มีกลไกระบบการบริหารจัดการ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อ   
การลงทุน หากไม่มีรายได้รัฐจะน าเงินจากไหนมาใช้จ่ายในการป้องกันประ เทศ สร้างสรรค์สิ่งอ านวย            
ความสะดวกแก่ประชาชนทุกระดับ ก าหนดกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า เป็น เช่น ถนน
หนทาง ไฟฟ้า แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค เขื่อน สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยมิได้หวังผล
ก าไร ก็เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขสบายนั่นเอง รายได้ของรัฐเกินกว่า ร้อยละ 80 มาจากการจัดเก็บ
ภาษีของ 3 กรมจัดเก็บ เพราะเหตุนี้จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์จึงควรต้องน ารายได้มาเสีย
ภาษี นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คงจะหายสงสัยกันแล้วว่าท าไมจึงต้อง   
เสียภาษี แต่ยังคงมีค าถามที่น่าสงสัยว่าแล้วเงินภาษีท่ีรัฐจัดเก็บไปนั้นหายไปไหน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) หรือในชื่อ “ภาษีไปไหน”            
เป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ มีช่องทางใน
การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือสร้างความโปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบข้อมูลการใช้จ่าย
ภาครัฐทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ https://govspending.data.go.th และแอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” อีกด้วย 
สามารถสืบค้นชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือโครงการต่าง ๆ ด้วยค าค้นหา (keyword) แสดงภาพรวม 
(Dashboard) งบประมาณที่ตั้ง งบประมาณที่ใช้ จ านวนโครงการรวม และอ่ืน ๆ อีกมาก โดยมีการอัพเดต
ข้อมูลทุกเดือน 
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ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลพระราชบัญญัติงบประมาณจากส านักงบประมาณ แสดงผลการเบิกจ่าย 
จ าแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่มีวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. สูงสุด ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 
ผลการเบิกจ่ายประจ าเดือน จังหวัดที่มีวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. สูงสุด จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 
และหมวดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ าแนกงบประมาณ เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย งบกลาง กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/

หน่วยงาน (Function) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนที่ (Area) 
และกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
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ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะโครงการ และพิกัดโครงการแสดงในลักษณะพ้ืนที่ จากระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะเห็นได้ว่าระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ “ภาษีไปไหน ?” มีข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์

อย่างมาก ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้จ่ายเงินของรัฐอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใส         
เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) www.egov.go.th 
  

http://www.egov.go.th/
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4.2 STRONG Model 
 

จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model) 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะ
องค์กรหลักในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน     
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้         
การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีรับรู้          
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564 

โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคม      
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ซึ่งโครงการ 
“STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการ
ทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล และ
ประยุกต์หลักบูรณาการโมเดล “STRONG” (รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, 2560) อันประกอบด้วย พอเพียง 
(Sufficient: S)  โปร่ ง ใส  (Transparent: T)  ตื่ นรู้  (Realise: R)  มุ่ ง ไปข้ า งหน้ า  (Onward: O)  ความรู้  
(Knowledge: N) และเอ้ืออาทร (Generosity: G) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน โดยมี
กระบวนการเผยแพร่หลักการ “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (coach) ที่มีความสามารถและทักษะ
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการ
ทุจริต อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมาณแรกที่มีการด าเนินโครงการ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีการด าเนินโครงการน าร่อง
ใน 27 จังหวัด ใน 9 ภาคของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือขับเคลื่อนโมเดล “STRONG” ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายพ้ืนที่การด าเนินโครงการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 
และ 1 เขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) 
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1. โมเดล STRONG  
โมเดล STRONG เป็นการน าตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจ านวน 6 ค า           

มาประกอบเป็นค าศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
โดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การตระหนักรู้และใส่รู้ปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มี ความเอ้ืออาทร        
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนน า
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีการสร้างและพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์         
ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 1 - 2 ดังนี้  

 
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2560 – 2561  
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แผนภาพที่ 2 โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
 

 

จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้  
 
(1) พอเพียง (Sufficient : S)  

ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561   
ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน
การทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่าจะต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุผล รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้ อ่ืน และส่วนรวม            
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
(knowledge) และการตื่นรู้ (realize) 
   

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
ความพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่างกันตามวิธีคิด สภาพความพร้อมและ

ความสามารถ รวมทั้งตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็น

อัตโนมัติจะน าไปสู่จิตส านึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ          
ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจ ากัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทองได้ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน 
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(2) โปร่งใส (Transparent: T) 
ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561  
ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้          
ความเข้าใจ (knowledge) และการตื่นรู้ (realize)  

 

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
ความโปร่งใส ท าให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน 
กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการต่าง ๆ 

   
(3) ตื่นรู้ (Realize: R) 

ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561  
ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของ

ปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบ
เห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับ
บุคคลและส่วนรวม  

 

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของการทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นการทุจริตเกิดข้ึน 
กลไกหลัก การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น หรือ

กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 
(4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 

ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561   
ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มี          

ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส ความพอเพียง และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น          
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

 

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
การไม่มีการทุจริตของภาครัฐ จะท าให้เงินภาษีถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
กลไกหลัก คือ การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพ้ืนที่ 

ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
 
(5) ความรู้ (Knowledge: N) 

ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561  
ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถ

วิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม            
ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลด
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ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
ความรู้ด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อการป้องกันและป้องปรามการทุจริต 
กลไกหลัก  คือ การให้ความรู้ ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

  (1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  (2) ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ 
  (3) วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ 
  (4) ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง 
  (5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
(6) เอื้ออาทร (Generosity: G) 

ค านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561   
คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพ้ืนฐานของจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อ        

การรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
 

ค านิยามปี พ.ศ. 2562   
การพัฒนาสังคมไทยให้มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ         

หวังผลตอบแทน ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
กลไกหลัก กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือในการร่วม

พัฒนาชุมชน 
 

 จากนิยามข้างต้น STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน (S) มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) 
พ้ืนฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน (G)           ให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตในทางที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล
ต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเผยแพร่หลักการของโมเดล STRONG สู่ชุมชนจะ
ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และมีการคัดเลือกผู้แทน/ผู้น าชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่าย        
มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้มาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG 
การน าไปประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต เช่น การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต หลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นโค้ช (coach) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการของโมเดล STRONG และการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาการทุจริตและ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต  
 



 
 

103 
 

2. โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ 
การคิดค้นและพัฒนาโมเดล STRONG มีพ้ืนฐานมาจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการต่อต้าน 

การทุจริต โดยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างกลไกและวิธีการในการขับเคลื่อนให้ป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงในปัจจุบันนี้ องค์กรต่างประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นการยับยั้งไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการต่อต้านการทุจริตที่มีความยั่งยืนในระยะยาว 
จึงไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบการป้องกันการทุจริตตามหลักการของโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 

2.1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 
  (1) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป มาตรการป้องกัน ก าหนดให้เป็น
ความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การติดตามทรัพย์สินคืน ความช่วยเหลือ         
ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา และบทบัญญัติสุดท้าย 
  ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตในหมวดที่ 2 ข้อ 5 - 14 
สามารถสรุปประเด็นมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตได้ดังนี้ (United Nations, 2003) 
  (1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
  การต่อต้านการทุจริตมีความจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสังคมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม        การมีส่วน
ร่วมของบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ก ากับดูแลทางการเงิน 
  (1.2) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ  

การส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของทุกภาคส่วน เช่น การส่งเสริมความโปร่งใส
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การส่งเสริม
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการการคลังภาครัฐ การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐต้องมีระบบ
รองรับที่ท าให้มั่นใจได้ว่าประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผล การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการบริหารปกครองภาครัฐและกระบวนการปฏิบัติงานในภาครัฐ เป็นต้น 
  (1.3) การเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้  
  องค์กรต่อต้านการทุจริตควรมีการด าเนินการเพ่ิมพูนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมถึงสนับสนุนการไม่ทนต่อการทุจริตในแผนการศึกษาซึ่งรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
  (1.4) การป้องกันความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน  
  ภาครัฐและองค์กรต่อต้านการทุจริตส่งเสริมให้มีการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การก าหนดข้อจ ากัดเกี่ยวกับกิจการงานทางวิชาชีพของอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐโดยภาคเอกชนภายหลังจากการลาออกหรือเกษียณอายุ เป็นต้น   

(1.5) ความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต  
  รัฐต้องส่งเสริมความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย
การบังคับใช้จรรยาบรรณหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง รวมถึงต้อง
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มีการพิจารณาน าโทษทางวินัยหรือมาตรการอ่ืนมาใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  (1.6) ส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจรติ  
  ภาครัฐและองค์กรต่อต้านการทุจริตต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้สาธารณชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมีอยู่ สาเหตุ ความร้ายแรง และภัยคุกคามที่เกิดจาก
การทุจริตมากขึ้น 
  (2) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development: OECD) 
  องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศ 
ที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการด าเนินการของ OECD จะครอบคลุมถึงการป้องกัน
และปราบปรามการให้สินบน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการขจัดการทุจริตในภาครัฐ รวมถึ งได้มี
การศึกษารูปแบบเฉพาะขององค์กรต่อต้านการทุจริต ซึ่งภารกิจหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้
การต่อต้านการทุจริตประสบผลส าเร็จได้ คือ การป้องกันการทุจริต โดยสามารถสรุปมาตรการส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริต ได้ดังนี้ (Organization for Economic Co-operation and Development, 2008) 
  (2.1) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต 
  การศึกษาวิจัยรูปแบบ แนวโน้ม และความระดับความรุนแรงของการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพ่ือพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันพลวัตรของการทุจริตเป็นปัจจั ยที่
ส่งเสริมให้ประสบผลส าเร็จในการต่อต้านการทุจริต 
  (2.2) การป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีจริยธรรม การบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือเป็นมาตรการพิเศษ 
และมีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนับได้ว่าเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งให้เจ้าหน้าที่
รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม รวมถึงควรมีการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วน
ตนจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (2.3) การส่งเสริมศึกษาและความตระหนักรู้ 
  องค์กรต่อต้านการทุจริตควรมีการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรการศึกษาในการต่อต้านการ
ทุจริตเพ่ือน าไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีโครงการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนให้ ตระหนัก
ถึงอันตรายของการทุจริตและเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริตโดยสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการร่วมด าเนิน
โครงการ 
  (2.4) การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
  การป้องกันการทุจริต ไม่มีองค์กรใดสามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง ดังนั้นการสร้าง          
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับต่าง ๆ ทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงาน
ภายในประเทศ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชน จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การป้องกันการทุจริตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2.5) การพัฒนาบุคลากร 
  นอกจากการด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้วยการอบรมให้มีความรู้เท่าทันกับพลวัตรของการทุจริตจะเป็นปัจจัยประการส าคัญ
ที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรต่อต้านการทุจริตควรจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านป้องกันการทุจริตเพื่อให้การป้องกันการทุจริตบรรลุผลส าเร็จได้อย่างสูงสุด 
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  (3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)  
  ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้มีความร่วมมือกับองค์การเพ่ือความร่วมมือและ          
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตแบบองค์รวม (Holistic Approach)            
ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 ประการ ดังนี้ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และคณะ, 2550) 
  (3.1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 
   1) การสร้างเกียรติภูมิในอาชีพข้าราชการ รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนที่เพียงพอ มี
ระบบการเลื่อนขั้นที่โปร่งใส มีระบบตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของข้าราชการ มีระบบสับเปลี่ยนงาน
ข้าราชการเป็นระยะเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ยึดติดกับต าแหน่ง 
   2) การมีประมวลจริยธรรมที่มีบทบัญญัติในประเด็นที่ เกี่ยวกับการป้องกัน            
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมีการวางระบบการติดต่อกันระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจ เพ่ือไ ม่ให้
ข้าราชการมีอิทธิพลและสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้  
   3) มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส ซึ่งรวมถึงมีระบบการคลังที่โปร่งใส            มี
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ                
มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและลดขั้นตอนในระบบราชการ 
  (3.2) การสร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตในการท างาน ประกอบด้วย 
   1) กระบวนการป้องกัน สืบสวน และลงโทษผู้กระท าทุจริต ซึ่งรวมถึงการมีระบบ
กฎหมายที่จัดการกับการให้สินบน การมีหน่วยงานหรือกลไกจัดการกับการฟอกเงิน การมีระบบตรวจสอบการ
ให้สินบน เพ่ิมศักยภาพให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
   2) การส่งเสริมความรับผิดชอบของบรรษัท ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดบรรษัทภิ
บาลและพัฒนาแนวทางปฏิบัติในแต่ละบริษัท การมีบทลงโทษที่รุนแรงส าหรับการติดสินบนของเอกชน การ
ปรับแก้กฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญากับภาคเอกชน หรือการให้
สัมปทานที่มีความโปร่งใสมากขึ้น 
  (3.3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
   1) การกระตุ้นให้มีการถกเถียงเรื่องการทุจริตในเวทีสาธารณะ ซึ่งรวมถึงโครงการ
สร้างความตระหนักในระดับต่าง ๆ การสนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน การปรับระบบการศึกษา
เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
   2) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะและสื่อ ซึ่งรวมถึงการก าหนดให้ 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานต่อสาธารณะถึงผลการด าเนินงานทั้งเรื่องการป้องกัน ปราบปราม สนับสนุน 
และการให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของภาครัฐ และการท าให้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารเกิดผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ 
   3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การระดมการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่น ๆ  
 จากการศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ             
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สามารถสรุปประเด็นมาตรการการป้องกันการทุจริตได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ  
 

ประเด็น 

หน่วยงาน 
องค์การ

สหประชาชาติ (UN) 
องค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการ

พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD)  

ธนาคารเพื่อ         
การพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) 

1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  √ √ √ 
2. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ √ √ √ 
3. การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน 
การทุจริต 

√ √ √ 

4. การป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์
ส่วนตน 

√ √ √ 

5. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ   
เจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลจริยธรรม 

√ √ √ 

6. การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนัก
ถึงอันตรายของการทุจริต 

√ √ √ 

7. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและ
นโยบายป้องกันการทุจริต 

 √  

8. การพัฒนาให้ความรู้บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต 

 √   

 
เปรียบเทียบโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 
จากการศึกษาสาระส าคัญของโมเดล STRONG และมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ  

3 องค์กร ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) พบว่า นิยามเชิงปฏิบัติการของโมเดล STRONG มีความ
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทจุริตขององค์กรต่างประเทศ ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศกับโมเดล STRONG 
 

ประเด็น 

โมเดล STRONG 

พอเพียง 
(S) 

โปร่งใส 
(T) 

ตระหนักรู้ 
(R) 

มุ่งไป
ข้างหน้า 

(O) 

ความรู้ 
(N) 

เอื้อเฟื้อ 
(G) 

1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  √ √ √ √ √ √ 
2. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  √     
3. การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน    
การทุจริต 

    √  

4. การป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน 

√      

5. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวล
จริยธรรม 

 √     

6. การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนัก            
ถึงอันตรายของการทุจริต 

  √    

7. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและ
นโยบายป้องกันการทุจริต  

  √ √ √  

8. การพัฒนาให้ความรู้บุคลากร                 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต 

    √  

 
เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศในการต่อต้าน            

การทุจริตทั้ง 3 องค์กรกับโมเดล STRONG พบว่า โมเดล STRONG มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในประเด็นการส่งเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจริต การพัฒนาการศึกษาวิจัย
และนโยบายป้องกันการทุจริต และการพัฒนาให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต          ซ่ึง
ตัวอักษรตัว “T” และตัว “R” ในโมเดล STRONG สามารถสอดรับได้กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ระหว่างประเทศได้ถึง 2 ประเด็น กล่าวคือ “T” คือ ความโปร่งใส เป็นหลักการในการส่งเสริม         ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนของตัวอักษร “R” คือ ความ
ตระหนักรู้ เป็นหลักการในการส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจริตและพัฒนา        การ
ศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต และในส่วนของการมีส่วนร่วม (Participation) แม้จะไม่มีนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวอักษรในโมเดล STRONG ที่มีความสอดคล้องหรือมีความหมายที่ตรงกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต แต่เมื่อพิจารณาแผนภาพของโมเดล STRONG จะพบว่า  การมี
ส่วนร่วม (Participation) เป็นปัจจัยส าคัญในการเชื่อมโยงหลักการของโมเดล STRONG ทั้ง 6 ประการ กล่าวคือ 
การประสบความเสร็จในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการเสริมสร้างให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต่อต้าน
ทุจริตด้วยโมเดล STRONG ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของโมเดล STRONG ได้นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
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ภาคส่วน ซึ่งจะเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้จากกระบวนการด าเนินโครงการ “STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” ที่มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโมเดล STRONG ไปสู่ชุมชนและการจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือผลักดัน
ให้มีการน าหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

3. สรุป 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายพ้ืนที่การด าเนินโครงการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครอง
ท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) การด าเนินโครงการดังกล่าวได้น าโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตไป
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดตั้งชมรม STRONG ในทุกจังหวัด
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมเป็นผู้จับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Watch and Voice)  โดยในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาต่อยอดโมเดล STRONG เพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้เพ่ิมค าว่า “การมีส่วนร่วม” (Participation) ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักการของโมเดล STRONG ไปสู่การป้องกันการทุจริตได้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตประสบความส าเร็จอย่างสูงสุดและมีความเป็นสัจธรรม 

นอกจากนี้ จากการศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ 
องค์กรสหประชาชาติ (UN) องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแห่งเอเชีย ADB) พบว่า มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่องค์กรระหว่างประเทศให้ความส าคัญ 8 ประการ 
ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (2) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) การสร้างองค์ความรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต (4) การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (5) การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลจริยธรรม (6) การส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตราย
ของการทุจริต (7) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต และ (8) การพัฒนาให้คว ามรู้
บุคลากร  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต มีความสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการทุจริตและนิยาม
เชิงปฏิบัติการของโมเดล STRONG โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนโมเดล STRONG ให้เป็น
รูปธรรมได ้
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 
เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital disruption 
(Anti-Corruption in Digital Disruption Situation) 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 

1 - 28 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
วีดิทัศน์/วิดีโอ/

บทความ/Infographic 
ความหมายและความส าคัญของ 
Digital Disruption 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR code 
1 การบรรยาย เรื่อง “การต่อต้าน

การทุจริต ในยุค Digital 
Disruption” 

วีดิทัศน์ 60.41 
นาท ี

 

 
2 DIGITAL DISRUPTION + 

COVID DISRUPTION (เรียนรู้
เข้าใจสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน) 

วีดิทัศน์ 23.03 
นาท ี

 

3 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 
ฉบับเข้าใจง่าย 

วีดิทัศน์ 4.33 นาท ี

 
4 สาระส าคัญ พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
วีดิทัศน์ 1.58 นาท ี
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5 Disruptive technology 
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

วีดิทัศน์ 1.35 นาท ี

 

6 การบรรยาย เรื่อง Disruption 
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

วีดิทัศน์ 10.19 
นาท ี

 

7 ทางรอดในโลกแห่ง Disruption วีดิทัศน์ 7.23 นาท ี

 

8 การบรรยาย  เรื่อง ก้าวต่อไป 
Digital Disruption 

วีดิทัศน์ 60.18 
นาท ี

 

9 The Stages of Business 
Disruption’ Our new video 
on digital transformation 

วีดิทัศน์ 6.17 นาท ี

 

10 ข้อมูล 7 ประโยชน์ที่ทั้งภาครัฐ
และประชาชนจะได้รับ เมื่อมี
พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล (ข้อมูล          
ชุดเดียวกับ A3.9) 

Infographic - 

 

11 ข้อมูล สาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติ การพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 
หรือ พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี 

Infographic - 
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12 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ (Infographic New 
link) 

วีดิทัศน์ 5.25 นาท ี

 

13 เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

วีดิทัศน์ 1.57 นาท ี

 

14 Digital Disruption: What is 
it? 

วีดิทัศน์ 1.26 นาท ี

 

15 Digital Disruption: เราก าลังถูก
เทคโนโลยีท าลายล้าง           
จริงหรือไม่ ? 

บทความ - 

 

16 การบรรยาย เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive 
Technology 

วีดิทัศน์ 115.17 
นาท ี

 

17 ตอนนี้เรา Disruption กันไปถึง
ไหนแล้ว 

วีดิทัศน์ 5.39 นาท ี

 

18 การบรรยาย  เรื่อง เด็กไทยใน
โลก disruption อย่างไร ?         
ต้องเรียนอะไร ท างานอะไร            
โลกถึงยังต้องการ ? 

วีดิทัศน์ 20.15 
นาท ี
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19 What is Digital Disruption? วีดิทัศน์ 3.57 นาท ี

 

20 Digital Disruption คืออะไร
ท าไมเราต้องรู้จัก 

วีดิทัศน์ 4.04 นาท ี

 

21 บทความ Digital Disruption 
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 

บทความ - 

 

22 บทความ Digital Disruption 
คืออะไรท าไมต้องรู้จัก 

บทความ -  

 
 

23 ข้อมูล พ.ร.บ.การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

บทความ - 

 

24 การบรรยาย  Big 
Change…Digital Disruption 
รู้ทัน Digital Disruption 
เปลี่ยนเร็วธุรกิจพลิกโต! 

วีดิทัศน์ 22.49 
นาท ี

 

25 การบรรยาย  Disruptive 
Technologies 

วีดิทัศน์ 11.02 
นาท ี
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26 การบรรยาย  How Blockchain 
Works? and 4 Development 
Stages 

วีดิทัศน์ 33.32 
นาท ี

 

27 การบรรยาย ช่วงสุดท้าย 3 
Types of Blockchain 

วีดิทัศน์ 9.10 นาท ี

 

28 การบรรยาย  DIGITAL ID 
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญของ
ประเทศ  

วีดิทัศน์ 12.05 
นาท ี

 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 

1 - 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
วีดิทัศน์/วิดีโอ/

บทความ/Infographic 
โอกาสและภัยที่เกิดจาก Digital 
Disruption 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR code 
1 บทความ บล็อกเอ๋ยบล็อกเชน         

จงมาจองเวรกับคอร์รัปชัน! 
 

บทความ - 

 

2 ปรับตัวเพ่ืออยู่รอดในยุค 
‘Digital Disruption’ คุยกับ '        
ท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา' 
 

วีดิทัศน์ 5.10 นาท ี  
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3 Infographic : ระวัง 3 ปลอม          
มาหลอก Phishing 
 

Infographic - 

 

4 บทความ Digital Disruption: 
เราก าลังถูกเทคโนโลยีท าลายล้าง
จริงหรือไม่ ? 

บทความ - 

 

5 เป็นเป็ดที่แข็งแรงเพ่ืออยู่รอด         
ในยุค Digital Disruption |               
The MATTER 
 

วีดิทัศน์ 4.12 นาท ี

 

6 ใครบ้างที่จะอยู่รอด? ในยุค 
Disruption 2020 
ตลาดแรงงานและการศึกษา 
 

วีดิทัศน์ 3.53 นาท ี

 

7 Infographic : รู้ทันไวรัส         
วายร้ายล็อกไฟล์ 
RANSOMWARE 
 

Infographic - 

 

8 Infographic : แจ้งเตือนภัย 
Phishing (ฟิชชิง) 
 

Infographic - 
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9 Opportunity Culture: 
Teaching, Leading, Learning 

วีดิทัศน์ 6.38 นาท ี

 

10 บทความ คอร์รัปชัน : เราต่าง
เป็นเหยื่อของการโดนรังแก 

บทความ - 

 

11 บทความ จะแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 
ต้องเริ่มที่ความไม่เท่าเทียมใน
สังคม 

บทความ -  

 
 

12 สิ่งที่ผู้น ายุคใหม่ต้องมีในยุค 
Digital Disruption 
 

วีดิทัศน์ 3.57 นาท ี

 

13 What is Digital Disruption? | 
How to Avoid Operational 
Disruption in Digital 
Transformation 

วีดิทัศน์ 7.45 นาท ี

 

14 Digital Transformation 
ปรับตัวอย่างไรให้ทันโลก           
หลังโควิด-19 

วีดิทัศน์ 13.33 
นาท ี
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15 ก้าวต่อไปของยุคดิจิทัลดิสรัปชัน 
: ตั้งวงคุยกับสุทธิชัย 

วีดิทัศน์ 20.39 
นาท ี

 

16 Infographic : รู้ทันโจรดิจิทัล    
อย่าท า 3 สิ่งนี้ ป้องกัน 
Ransomware 

Infographic - 

 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 

1 - 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
วีดิทัศน์/วิดีโอ/

บทความ/Infographic 
โอกาสในการลดการทุจริตใน
สถานการณ ์Digital Disruption 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR code 
1 บทความ Blockchain เพ่ือความ

โปร่งใส: เราท าอะไรได้บ้าง 
บทความ - 

 

2 Big Data ในยุคดิจิทัลได้อย่างไร Infographic - 

 

3 ประโยชน์ที่ทั้งภาครัฐและ
ประชาชนจะได้รับ เมื่อมีพ.ร.บ.
รัฐบาลดิจิทัล 

Infographic - 

 

4 Ep 2 – How Can Businesses 
Stay Ahead of Digital 
Disruption 
Animation for the World 
Economic Forum 

วีดิทัศน์ 2.10 นาท ี
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5 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ บทความ - 

 

6 บทความ  Digital Disruption 
และมาตรการรับมือด้าน HR ของ
ภาครัฐ 

บทความ - 

 

7 Infographic : กรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ Data Governance 

Infographic - 

 

8 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 
2565 

Infographic - 

 

9 การหนุนเทคโนโลยี เชื่อมราชการ 
4.0 เต็มรูปแบบ 

Infographic - 

 

10 พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล มีดีอะไร Infographic - 

 

11 บทความ การบริหารความเสี่ยง
อย่างมืออาชีพในยุค Digital 
Disruption 

บทความ - 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 

1 - 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วีดิทัศน์/วิดีโอ/บทความ 
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต  
ในสถานการณ ์Digital Disruption 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR code 
1 บทความ Integrity tech: Three 

ways governments can use 
technology to disrupt 
corruption 

บทความ - 

 

2 บทความ 9 เทคโนโลยีส าคัญใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

บทความ - 

 

3 บทความ Digital ID กระบวนการ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

บทความ - 

 

4 นวัตกรรมในยุค Digital 
Disruption จะเป็นอย่างไร ? 

วีดิทัศน์ 5.16 นาท ี

 

5 กลยุทธ์รับมือ Digital 
Disruption ฉบับ SME ปรับตัว
ยังไง 

บทความ - 

 

6 Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก วีดิทัศน์ 4.55 นาท ี

 



 
 

119 
 

7 บทความ Digital Economy 
and Anti-Corruption:              
New Digital Models 

บทความ - 

 

8 บทความ Will Blockchain 
Disrupt Government 
Corruption? 

บทความ - 

 

9 บทความ Blockchain เปิดพ้ืนที่
เสมือนจริงบนโลกแห่งการ
เชื่อมโยงข้อมูลยุคดิจิทัล 

บทความ - 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 



-1- 
 

 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 

เรื่อง 
 

การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ค าน า 
 

การทุจริตในสังคมไทยช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานั้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการสร้าง  
ความตื่นตัวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิดสร้างความตระหนักรู้ใน
ทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่
ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้ างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้
ก าหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี อีกท้ังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทาง
สังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช.  
เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาสังคมไทย ผ่านกลไกทาง
การศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดของคนผ่านการ
เรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรน้ า
ในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะเพียงเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณ”ี เป็นประเด็นหนึ่งที่ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนส าคัญต่อการสร้างความเจริญ  
ก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ โดยดัดแปลงเป็นเครื่องมือ
เครือ่งใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั้ง
การใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณีนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่
สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ท าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลืองถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการด าเนินการใช้
ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่มีต่อสาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่
เอกชนได้รับ อีกทั้งการเข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึงด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น 



การบิดเบือนประโยชน์ต่อสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการส ารวจ
การใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีมากกว่าที่ มีการค านวณไว้ ซึ่งประเด็น
ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตในการเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรต้อง
สร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหน น ามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีเพ่ือให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด 

ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรณีวิทยาน่ารู ้

1.1 ธรณีวิทยาทั่วไป และก าเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกด าบรรพ์) 
 ธรณี วิทยา  เป็นแขนงหนึ่ งของวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ กล่าวถึงแนวความคิด พ้ืนฐานและหลัก 
ของวิทยาศาสตร์ทางกายภาพในระดับกว้างมากกว่าที่เจาะจงไปในรายละเอียดเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน 
โดยมีวัตถุประสงค์ของวิชา เพ่ือเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของโลก สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงกระบวนการ  
ต่าง ๆ และอิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

1.1.1  ส่วนประกอบของเปลือกโลกและอายุทางธรณีวิทยา 
 1.1.1.1 ส่วนประกอบของเปลือกโลก 
 โลกของเรามีสัณฐานเกือบเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนหรือเส้นศูนย์สูตรยาว 12 ,755 
กิโลเมตร จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวท าให้นักวิทยาศาสตร์แบ่งโลกออกเป็นชั้นต่าง ๆ จากผิวโลกถึงชั้นในสุดได้ 
3 ชั้นใหญ่ ๆ (รูปที่ 1.1.1-1) ดังนี้ 
 1) ชั้นเปลือกโลก (Crust) เป็นชั้นนอกสุดมีความหนาระหว่าง 5-40 กิโลเมตร จากผิวโลก มีสภาพเป็น
ของแข็งทั้งหมด สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ ชั้นเปลือกโลกพ้ืนทวีป (Continental crust) มีความ
หนาแน่นต่ าประกอบด้วยแร่มีธาตุ ซิลิกอน อะลูมิเนียม โปรแตสเซียม และโซเดียมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีชื่อเรียกว่า 
ชั้นไซอัล (sial) และชั้นเปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic crust) มีความหนาแน่นมากกว่าส่วนบน ประกอบด้วยแร่
ที่มีธาตุ ซิลิกอน แมกนีเซียม เหล็ก และแคลเซียม เป็นส่วนใหญ่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชั้นไซมา (sima) 
 2) ชั้นกลางโลกหรือเนื้อโลก (Mantle) เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลกมีความหนาประมาณ 
2,885 กิโลเมตร มีส่วนประกอบของแมกนีเซียม เหล็กและซิลิกอนเป็นส่วนใหญ่โดยมีธาตุโลหะมากกว่าชั้นเปลือก
โลก ชั้นกลางโลกเกือบทั้งหมดเป็นของแข็ง ยกเว้นที่ความลึกประมาณ 70-260 กิโลเมตร มีการหลอมละลายของ
หินบางส่วน เรียกว่า ชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere)  
 3) ชั้นแก่นโลก (Core) เป็นส่วนชั้นในสุดของโลกมีความหนาแน่นมาก มีรัศมียาวประมาณ 3,486 
กิโลเมตร ประกอบด้วยละผสมระหว่างเหล็กและนิเกิล แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือแก่นโลกชั้นนอก (outer core)  
มีลักษณะคล้ายของหนืด ยืดหยุ่นแบบพลาสติก แก่นโลกชั้นใน (inter core) เป็นของแข็ง มีความหนาแน่นสูง  
ทรงกลมขนาด รัศมี 1 ,216 
กิโลเมตร เชื่อว่า ประกอบด้วย
เหล็กและนิกเกิล เ ป็ น ห ลั ก  มี
ความหนาแน่น ม ากกว่ า หิ น
ทั่วไปถึง 5 เท่า (ค ว า ม
ถ่ ว ง จ า เ พ า ะ มากกว่า 17) 
และมีความร้อน สูงถึง 4,000 
องศาเซลเซียส  
 
 
 

รูปที่ 1.1.1-1 โครงสร้างของเปลือกโลก (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 
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 1.1.1.2 อายุทางธรณีวิทยา (Geologic Time) 
 อายุทางธรณีวิทยามีความส าคัญในการช่วยล าดับความส าคัญเหตุการณ์ทางธรรณีวิทยา และช่วยเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแสดงล าดับอายุทางธรณีวิทยา (รูปที่ 1.1.1-2) โดยอาศัยอายุสัมพันธ์ จากหลัก
ของความเป็นเอกภาพ หลักทับซ้อน และหลักวิวัฒนาการของซากบรรพชีวิน หน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุดคือ บรมยุค 
(Eon), มหายุค (Era) แล้วแบ่งย่อยเป็น ยุค (Period) และสมัย (Epoch) 

 
รูปที่ 1.1.1-2 ตารางอายุทางธรณีวิทยา (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552) 

 
1.1.2  วัฏจักรของหิน 
 วัฏจักรของหิน (Rock cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของหินทั้ง 3 ชนิด จากหินชนิดหนึ่งไปเป็นอีก
ชนิดหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนกลับไปเป็นหินชนิดเดิมอีกก็ได้ (รูปที่ 1.1.2-1) กล่าวคือ เมื่อ หินหนืด เย็นตัวลงจะตกผลึก 
ได้เป็น หินอัคนี เมื่อหินอัคนีผ่านกระบวนการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนจนกลายเป็นตะกอนมีกระแสน้ า ลม  
ธารน้ าแข็ง หรือคลื่นในทะเล พัดพาไปสะสมตัวภายหลังมีสารละลายเข้าไปประสานตะกอนเกิดเป็นหินตะกอน  
เมื่อหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดอัดสูงจะเกิดการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร และหินแปรเมื่อได้รับความ
ร้อนสูงมากจนหลอมละลาย ก็จะกลายสภาพเป็นหินหนืด ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงก็จะตกผลึกเป็นหินอัคนีอีกครั้งหนึ่ง
วนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปเป็นวัฏจักรของหิน กระบวนการเหล่านี้อาจข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้ เช่น จากหินอัคนีไปเป็น
หินแปร หรือจากหินแปรไปเป็นหินตะกอน 
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รูปที่ 1.1.2-1 วัฎจักรของหิน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 

 
1.1.3  ลักษณะเนื้อของหิน 
 หิน (Rock) เป็นวัตถุที่มีมากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุอ่ืน ๆ หินมีความแข็งแรงและมีสีต่าง ๆ 
หินส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ชนิดหนึ่งขึ้นไป (รูปที่ 1.1.3-1) หรือบางอย่างอาจประกอบด้วยแร่มากกว่า 
สิบชนิด หรือประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียว เช่น หินปูนบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยแร่แคลไซต์เพียงอย่างเดียว  
เรามักพบเห็นหินอยู่ทั่วไป โดยอาจอยู่ในลักษณะของเศษหินตามทางหรือกรวดตามธารน้ า ล าคลอง หน้าผา และภูเขา
ที่มีหินแข็งโผล่อยู่เหนือผิวดิน หินส่วนใหญ่ถูกปิดทับอยู่ใต้ผิวพ้ืนดิน ในทางธรณีวิทยานั้นได้แบ่งหินตามการก าเนิด
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอนหรือหินชั้น และหินแปร 
 

 
 รูปที่  1.1.3-1 กระบวนแทรกดันของหินหนืด แล้วเย็นตัวลงได้เป็นหินอัคนี เมื่อเกิดกระบวนการผุพัง
ท าลายพาไปทับถมได้หินตะกอนแล้วเมื่อผ่านกระบวนการของความร้อนจนกลายเป็นหินแปร (กรมทรัพยากรธรณี, 
2559) 
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 หินอัคนี 
 หินอัคนี (Igneous Rock) เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้ว ตกผลึกเป็นแร่ต่าง 
และเย็นตัวลง จับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลก หินหนืดและลาวาเป็นส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ คือ Silica, Iron, sodium, 
potassium, etc. เมื่อหินหนืดและลาวาเย็นตัวลงแร่จะตกผลึกและมีแร่ตกผลึกเป็นล าดับ โดยมีกลุ่มแร่ที่ตกผลึก
ขณะอุณหภูมิสูง และอีกกลุ่มเกิดขณะอุณหภูมิต่ า ขณะที่กระบวนการด าเนินต่อเนื่อง หินหนืดจะมีแร่ชนิดต่าง  ๆ 
ตัวหินหนืดเองจะมีแก๊สและไอน้ า แก๊ส ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถูกขับออกสู่บรรยากาศ  
หินอัคนีสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
 1) หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rock) 
 หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ของแมกมาซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลก เมื่อแมกมาดันตัว
ขึ้นมาสู่เปลือกโลกระดับหนึ่ง จะมีการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ แร่มีระยะเวลาตกผลึกมาก ผลึกแร่จึงมีขนาดใหญ่  
และจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมหน้าผลึก เกาะประสานตัวกันอย่างแน่นสนิท โดยมีขนาดผลึกแร่ใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร 
ตัวอย่างหินอัคนีแทรกซอน (รูปที่ 1.1.3-2) ได้แก่ 

• หินแกรนิต (Granite) มีสีจาง ขนาดผลึกใหญ่ มีส่วนประกอบเป็นแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์และ
แร่ไมกา หินประเภทนี้ใช้ในการท าหินประดับ หินครก หินก่อสร้างและเป็นหินที่พบแหล่งแร่ 
อยู่ใกล้เคียง อาทิ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว สังกะสี แร่หายาก และแร่เฟลด์สปาร์ 

• หินไดออไรด์ (Diorite) มีสีเข้มกว่าหินแกรนิต สีเขียวประจุดขาว หรือสีด าประจุดขาว ขนาด
ผลึกใหญ่ ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์ แร่ไมกา และแร่ฮอร์นเบลนด์ หินประเภทนี้ 
ใช้ท าหินประดับที่มีราคาค่อนข้างสูง หินครก และเป็นหินที่พบแหล่งแร่อยู่ใกล้เคียง อาทิ  
แร่ทองค า แร่เงิน และแร่โลหะพ้ืนฐาน  

• หินแกบโบร (Gabbro) มีสีด าเข้ม ขนาดผลึกใหญ่ ประกอบด้วยแร่ไพรอกซีน แร่เฟลด์สปาร์  
แร่ฮอร์นเบลนด์ และแร่โอลีวีน หินประเภทนี้ใช้ท าหินประดับที่มีราคาค่อนข้างสูงและเป็นหินที่
พบแหล่งแร่ที่เกิดในอุณหภูมิสูงเช่นแร่โครไมต์และแร่นิกเกิลอยู่ใกล้เคียงเช่นกัน 

  
 2) หินอัคนีพุ หรือ หินภูเขาไฟ (Extrusive Igneous Rock or Volcanic Rock) 
 หินอัคนีพุ หรือ หินภูเขาไฟเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของแมกมาที่มาปะทุออกมานอกผิวโลกเป็น
ลาวา (Lava) เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภูเขาไฟระเบิด ถ้าลาวาเหลวมาก (มีความหนืดต่ า) ลาวาจะไหลเอ่อนอง
ทับถมตัวกัน เมื่อเย็นตัวแข็งจะมีลักษณะเป็นชั้น ๆ ได้ การที่หินหนืดปะทุออกมาภายนอกนั้น แร่จะเย็นตัวตกผลึก
และแข็งตัวเร็วมาก ผลึกแร่จะมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นรูปผลึก และหากลาวามีการเย็นตัวลง
เร็วอย่างฉับพลันด้วยแล้วและไม่มีเวลามากพอให้เกิดการผลึกของแร่ ผลึกอาจไม่เกิดขึ้นเลย เช่น หินออบซิเดียน  
(หินแก้วภูเขาไฟ) อย่างไรก็ตาม ลาวาที่ไหลทะลักขึ้นสู่ผิวโลกมักจะมีก๊าซและสารระเหิดอยู่ด้วย เมื่อลาวาถูกพ่น
ออกมาเย็นตัวนอกผิวโลกส่วนที่เป็นก๊าซจะขยายตัวกระจายไปในอวกาศ เมื่อลาวาเย็นตัวแข็งก็จะเกิดรูพรุนอยู่
ทั่วไปในเนื้อหิน เช่น ในหินพัมมิช (Pumice) และหินบะซอลต์ประเภทมีรูพรุน (Vesicular หรือ Scoria Basalt) 
ตัวอย่างหินอัคนีพุ (รูปที่ 1.1.3-2) ได้แก่ 

• หินไรโอไลต์ (Rhyolte) มีสีขาว ขาวแดงหรือแดงชมพู มักพบผลึกดอก มีปริมาณธาตุซิลิกา
ค่อนข้างสูง แร่ประกอบหินคล้ายแกรนิต หินประเภทนี้ถ้าเป็นหินผุมักมักใช้เป็นดินขาวและวัสดุ
ปรับปรุงดิน 
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• หินแอนดีไซต์ (Andesite) มีสีเขียว สีเทาเขียว มีปริมาณธาตุซิลิกาปานกลาง แร่ประกอบหิน
คล้ายหินไดโอไรต์ หินประเภทนี้ใช้เป็นหินประดับ หินก่อสร้างและมีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่
โลหะมีค่า 

• หินบะซอลต์ (Basalt) มีสีเข้ม สีด า มีปริมาณธาตุซิลิกาต่ า แต่ปริมาณธาตุแมกนีเซียมและเหล็กสูง 
มักพบรูพรุน แร่ประกอบหินคล้ายหินแกบโบร หินประเภทนี้มักใช้เป็นหินก่อสร้าง วัสดุปรับปรุง
คุณภาพดินและมีความสัมพันธ์กับพลอยและแร่อัญมณีอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด 

 

 

 
รูปที่  1.1.3-2 ตัวอย่างหินอัคนี (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 

 
 หินตะกอน 
 หินตะกอน (Sedimentary Rock) เป็นหินที่เกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน 
ทราย ที่แตกหลุดหรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการธรรมชาติ เช่น น้ า ลม ธารน้ าแข็ง น้ าทะเล พัดพา
ตะกอนไปทับถมในแอ่งสะสมตัว หลังจากนั้นได้เกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี  
ในตะกอน ท าให้ตะกอนกลายเป็นหิน ภายหลังการสะสมตะกอน กระบวนการนี้อาจเกิดที่ผิวโลกหรือใกล้ผิวโลก  
ก็ได้ กระบวนการนี้รวมถึงการอัด ซึ่งตะกอนขนาดเล็กถูกบีบอัดดีกว่าตะกอนขนาดใหญ่ การเชื่อมประสาน  
เป็นการตกผลึกของแร่รอบเม็ดตะกอน ซึ่งมักเป็นแร่ควอตซ์หรือแคลไซต์ การเกิดผลึกใหม่ด้วย เช่น การแทนที่ของ
แมกนีเซียมในหินปูน ท าให้เกิดหินโดโลไมต์ หินชั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หินตะกอนเนื้อประสม  
และหินตะกอนเนื้อประสาน 
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 1) หินตะกอนเนื้อประสม (Clastic Sedimentary Rock) 
 หินตะกอนเนื้อประสมเป็นหินชั้นที่ประกอบด้วยเนื้อตะกอน ประเภทกรวด ทราย เศษหิน และดิน ที่มีการ
เชื่อมประสานเป็นหิน หินตะกอนเนื้อประสมสามารถจ าแนกย่อยได้โดยใช้ขนาดของเม็ดตะกอน เช่น 

• หินกรวดมน (conglomerate) ประกอบด้วยเศษหินหรือกรวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 2 
มิลลิเมตร ปะปนอยู่กับเนื้อพ้ืนที่มีขนาดทรายหรือทรายแป้ง มีวัตถุประสานจ าพวกแคลเซียม
คาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกา ท าให้แข็งตัวเป็นหิน 

• หินทราย (sandstone) ประกอบด้วยตะกอนที่มีขนาดเม็ดตะกอนระหว่าง 1/16-2 มิลลิเมตร  
มีวัตถุประสานที่ท าให้แข็งตัวจ าพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเหล็กออกไซด์ ซิลิกา เป็นต้น 

• หินทรายแป้ง (siltstone) หินโคลน (mudstone) และหินดินดาน (shale) ประกอบด้วย
ตะกอนที่มีขนาดน้อยกว่า 1/16 มิลลิเมตร มีวัตถุประสานเช่นเดียวกับหินทราย และหินกรวด
มน 

 
 2) หินตะกอนเนื้อประสาน (Nonclastic Sedimentary Rock) 
 หินตะกอนเนื้อประสมเป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสานกันแน่นเป็น
รูปผลึก สามารถจ าแนกย่อยได้โดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี ซึ่งมักพบเพียง 1-2 แร่ ตัวอย่างของหินประเภทนี้  
รูปที่  1.1.3-3 คือ 

• หินปูน (Limestone) ท าปฏิกิริยากับกรดเกลือ ประกอบด้วย แร่แคลไซต์และ/หรือแร่โดโลไมต์ 
โดยอาจพบแร่ซิลิกาและแร่ดินเป็นองค์ประกอบบ้าง หินประเภทนี้เป็นหินหลักในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หินประดับ และแร่เพื่อการเกษตรและประมง 

• หินเชิร์ต (Chert) ประกอบด้วยแร่ซิลิกา ส าหรับหินที่มีส่วนประกอบคล้ายกันและมีสีด า เรียกว่า
หินฟลินส์ (Flint) หินประเภทนี้มีความแข็งและเหนียวมาก จึงใช้ท าอาวุธหรือเครื่องมือล่าสัตว์
ในอดีต 

• เกลือหิน (Rock salt) ประกอบด้วยแร่เฮไลต์และซิลไวต์ หินประเภทนี้ใช้ท าเกลือสินเธาว์และ
ปุ๋ยโพแทซ 
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รูปที่  1.1.3-3 ตัวอย่างหินตะกอน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 

 
 หินแปร 
 หินแปร (Metamorphic Rock) เป็นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร ภายใต้อิทธิพลของความร้อน หรือความดัน หรือทั้งสองอย่างในสภาพที่ยังเป็นของแข็ง 
หินแปรอาจแสดงการเรียงตัวของแร่ตามแนวแรงหรือไม่มีก็ได้อย่างไรก็ตาม หินแปรประกอบด้วยแร่ใหม่ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการแปรสภาพหรือการเปลี่ยนรูปทรงของแร่อยู่เสมอ ซึ่งแร่บางชนิดสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงอุณหภูมิ
และความร้อนระหว่างที่เกิดการแปรสภาพได้ หินแปรอาจมีส่วนประกอบเหมือนหรือใกล้เคียงกับหินเดิมหรือ
ต่างกันก็ได้ หินแปรสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 1) หินที่เกิดจากการแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamorphism) 
 หินแปรที่เกิดจากแปรสภาพบริเวณไพศาลมักพบเป็นบริเวณกว้าง โดยถูกอิทธิพลของความร้อนและความดัน
ท าให้ เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่เกิดขึ้น หินมีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ และแสดงริ้วขนาน (Foliation)  
อันเนื่องมาจากแร่เดิมถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขนานกัน 

• หินชนวน หรือหินกาบ (Slate) เป็นหินแปรเกรดต่ าที่แปรสภาพจากหินดินดานหรือหินเถ้าภูเขาไฟ 
มีเนื้อละเอียดมากแบบหินชนวน (slaty texture)  

• หินฟิลไลต์ (Phyllite) เป็นหินแปรที่มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับหินชนวน แต่มีขนาดแร่ใหญ่กว่า  

• หินชีสต์ (Schist) ประกอบด้วยแร่ที่เป็นแผ่นๆเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ แร่ไมกา แร่ทัลค์ แร่คลอไรต์ 
และแร่ที่มีลักษณะเป็นใยปนอยู่ทั่วไป  

• หินแอมฟิโบไลต์ (Amphibolite) เป็นหินแปรที่ประกอบด้วยแร่ฮอร์นเบลนด์และเฟลด์สปาร์
เป็นหลัก มีการเรียงตัว เนื่องจากแร่ฮอร์นเบลนด์ มักมีสีเขียว สีเทาหรือสีด า หินประเภทนี้
บางครั้งใช้เป็นหินประดับ 

• หินไนส์ (Gneiss) เป็นหินแปรเนื้อหยาบ แปรสภาพมาจากหินแกรนิต หินแกบโบร หินไดโอไรต์ 
หรือหินทราย  

 หินที่เกิดจากการแปรสภาพสัมผัส เป็นการแปรสภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายที่
ขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่ โดยไม่มีอิทธิพลของความดันมากนัก ปฏิกิริยาทางเคมีอาจท าให้ได้แร่ใหม่
บางส่วนหรือเกิดแร่ใหม่แทนที่แร่ในหินเดิม (รูปที่ 1.1.3-4) ตัวอย่างหินแปรได้แก่ 
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• หินควอตไซต์  (Quartzite) เกิดจากการแปรสภาพมาจากหินทรายที่มีแร่ควอตซ์ เป็น
ส่วนประกอบหลัก หินควอตไซต์บริสุทธ์มีสีขาว เหล็กหรือมลทินอ่ืน ๆ มักท าให้มีสีเข้มหรือสี
น้ าตาล แร่ควอตซ์ในเนื้อหินมักมีการเชื่อมประสานกัน หินประเภทนี้มีความแข็งและเหนียว  

• หินอ่อน (Marble) เกิดจากการแปรสภาพมาจากของหินอ่อนและหินโดโลสโตน มีขนาดเม็ด
ผลึกเล็กถึงหยาบ โดยมากหินอ่อนมีสีขาว สีอ่ืนก็มี เช่น ชมพู เหลือง เขียว หินประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ท าปฏิกิริยากับกรดเกลือ  

• หินฮอร์นเฟลส์ (Hornfels) เกิดจากการแปรสภาพจากหินดินดาน มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดมาก 
สีเทาและด า รอยแตกโค้งและคมมาก มีความแข็งแรงและเหนียวมาก จึงถูกเรียกว่า “หินเหล็กไฟ” 

 

 

 
รูปที่ 1.1.3-4 ตัวอย่างหินแปร (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 

 
1.1.4  การเรียงล าดับและโครงสร้างของหิน 
 ธรรมชาติและการกระจายตัวของหินอุ้มน้ า (aquifers) และหินต้านน้ า (aquitards) ในระบบธรณีวิทยา
ควบคุมโดย 1) ลักษณะทางกายภาพหรือเนื้อของหิน (Lithology) 2) การเรียงล าดับของชั้นหินและขนาด
กว้าง ยาวและหนา (Stratigraphy) และ 3) ลักษณะของโครงสร้างของหินที่เป็นแหล่งกักเก็บและเป็นวัตถุ
ตัวกลางท่ีย่อมให้น้ าบาดาลไหลผ่าน  

 การเรียงล าดับของช้ันหิน (stratigraphy) 
 การเรียงล าดับของชั้นหิน (stratigraphy) รวมถึงขนาดรูปร่าง ความหนาและการเรียงล าดับตามการเกิด 
(อายุ) หน่วยหินต่าง ๆ หรือชั้นหินของหินตะกอนดังแสดงในรูปที่ 1.1.4-1 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทาง
ธรณีวิทยาของแอ่งน้ าบาดาลอุดรธานี-สกลนครแสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหิน
ชั้นชุดโคราช (รูปที่ 1.1.4-2, กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2560ข) 
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รูปที่ 1.1.4-1 การสะสมตัวของหินแข็ง (หินตะกอนหรือหินชั้น) และตะกอนหินร่วน (ดัดแปลงจาก Rivera, 2013) 
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รูปที่ 1.1.4-2 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของแอ่งน้ าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร 

แสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหินชั้นชุดโคราช (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2560ข) 
 

 
รูปที่ 1.1.4-2 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของแอ่งน้ าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร 

แสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหินชั้นชุดโคราช (ต่อ) 
(กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, 2560ข). 
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 โครงสร้างของหิน (Structural features) 
 ลักษณะของโครงสร้างของหินหิน (Structural features) หมายถึง ลักษณะรูปทรงเลขาคณิตที่เด่น  
มีรูปร่าง รูปทรงสัณฐาน การกระจายหรือการวางตัว ที่สามารถบรรยายลักษณะเหล่านั้นได้ โครงสร้างทางธรณีวิทยา
ที่ส าคัญ สามารถจ าแนกตามชนิดของการเกิดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ (เพียงตา สาตรักษ์, 2552) คือ  

• รอยสัมผัส (contacts) ได้แก่โครงสร้างที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการเกิดของหิน หรือเป็นรอยสัมผัส
แบบไม่ต่อเนื่อง (unconformity) ดังแสดงในรูปที ่1.1.4-3 

• โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structures) ได้แก่โครงสร้างที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดของหิน 
เช่น การวางตัวของชั้นหิน (Bedding) การวางตัวฉันเฉียง (cross-bedding) การวางตัวของชั้น
หินเรียงขนาด (graded bedding) ริ้วรอยคลื่น (ripple marks) ระแหงโคลน (mud crack)  
ดังแสดงในรูปที ่1.1.4-4 

• โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structures) เป็นโครงสร้างที่หินถูกแรงกระท า ได้แก่ รอยแตก
หรือรอยแยก (joints) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเลื่อน (faults) ชั้นหินโค้ง (fold) 
แนวแตกเรียบ (cleavage)  ริ้วขนาน (lineation) เขตรอยเฉือน (shear zone) ดังแสดงใน 
รูปที ่1.1.4-5 และ 1.1.4-6 
 

 
ก) ข) ค) 

 
รูปที่ 1.1.4-3 รอยสัมผัส (contacts) ก) รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) ข) รอยชั้น 

ไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformaity) ค) รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) 
(ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552) 
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รูปที่ 1.1.4-4 รอยแยก (joints) ก) รอยเกิดจากแรงดึงผิวของหินบะซอลต์ในแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว  

ข) รอยแยกแนวราบ (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552) ค) และ ง) รอยแยกในหินทราย ชุดภูทอก พระลานหินเกิ้ง 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (Srisuk, 1994) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.1.4-5 รอยเลื่อน (fault) ก) รอยเลื่อน ชั้นหินเลื่อนแสดงการหมุน ที่อ าเภอปากชม จ.เลย 
ข) รอยเลื่อน สังเกตจากความเข้มข้นของสีหิน เส้นทาง จ.แพร่-น่าน (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552)  

ค) และ ง) รอยเลื่อนที่พบในหินทราย ชุดภูทอก ในล าน้ าชี บ้านท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (Srisuk, 1994) 
  

(ค) (ง) 

(ค) (ง) 
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                               ก)                                                        ข)  

รูปที่ 1.1.4-6 ก) การวางตัวของชั้นหินและรอยเลื่อน (fault) (Andersonand W.W. Woessner, 1992)  
ที่ควบคุมการไหลของน้ าบาดาล ข) การโค้งงอของหินปูนเกิดรอยแตกตรงบริเวณสันโค้งงอ ท าให้เกิดการกักเก็บ

และการซึมผ่านของน้ าฝนลงสู่น้ าบาดาล (Freeze and cherry, 1976) 

 L
im
e
st
o
n
e

 Alluvium
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1.2 แผนท่ีธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
 

 หลักการ 
 กรมทรัพยากรธรณี ด าเนินการจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด 
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทรัพยากรธรณี 
พ.ศ. 2548-2551 และ พ.ศ. 2551-2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรณีเป็นไปอย่างสมดุลและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ทรัพยากรธรณี ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกเขต
ทรัพยากรแร่มาเป็นล าดับ เพ่ือให้การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์กับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความเป็นธรรมและ
โปร่งใส ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
 การจ าแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
 1) กรมทรัพยากรธรณี ได้ด าเนินการจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ราย
จังหวัด รวม 55 จังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555) ปัจจุบันก าลังด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และสตูล (รูปที่ 1.2-1) 

 2) กรอบแนวคิดการจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ข้อมูลพ้ืนที่ทรัพยากรแร่ของกรมทรัพยากรธรณี ได้จากการ
ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และการประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี 
โดยจัดแบ่งพ้ืนที่ทรัพยากรแร่ออกเป็น 3 ประเภท คือ “พ้ืนที่แหล่งแร่” “พ้ืนที่ศักยภาพทางแร่” และ “บริเวณพบแร่” 
ตามค าจ ากัดความที่นิยามโดยคณะท างานจัดท าแผนที่ (2542) และคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรแร่ (2551) ดังนี้ 
 พ้ืนที่แหล่งแร่ (Mineral area) หมายถึง พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดรวมกันในพ้ืนที่นั้น รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีค าขอประทานบัตรและ/หรือประทานบัตร ที่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่แหล่งแร่ยึดถือข้อมูลวิชาการทางธรณีวิทยาแหล่งแร่เป็นปัจจัย
 หลักพ้ืนที่ศักยภาพทางแร่ (Mineral potential) หมายถึง พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากร
แร่ แต่มีแนวโน้มที่จะมีได้ โดยมีหลักฐานบ่งชี้จากข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี และธรณี
ฟิสิกส์ และรวมถึงพ้ืนที่ที่มีแร่กระจัดกระจายในหินอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีบริเวณพบแร่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
พ้ืนที่นั้น  
 บริเวณพบแร่ (Mineral occurrence) หมายถึง บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีแร่ (หรือบางครั้งอาจ
พิจารณาในนามของสินค้าแร่ เช่น ทองแดง แบไรต์ หรือทองค า) และมีความน่าสนใจเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิง
วิชาการ สะสมตัวอยู่ 
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รูปที่ 1.2-1 แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ด า เนินการจ า แนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด 
ระหว่างปีงบประมาณ 2549 - 2555 
 
 ในการด าเนินการงานจ าแนกเขตทรัพยากรแร่มุ่งเน้นความส าคัญไปใน “พ้ืนที่แหล่งแร่” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
พิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีแร่อยู่แน่นอน และสามารถที่จะท าการประเมินปริมาณทรัพยากรแร่เบื้องต้นในแต่ละ
แหล่งได ้
 ทรัพยากรแร่ เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นอย่างมาก โดยเป็น
วัตถุดิบพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมโลหะ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ตามทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถ
สร้างขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรณีอย่างชัดเจนเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการจ าแนก
เขตพ้ืนที่แหล่งทรัพยากรแร่ ออกเป็น 3 เขต คือ เขตสงวนทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนา
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ทรัพยากรแร่ พร้อมกับเสนอมาตรการหรือแนวทางบริหารจัดการส าหรับแต่ละเขตที่ได้จ าแนกไว้ ซึ่งต้องค านึงถึง
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ โดยพิจารณาแบบบูรณาการร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ
และรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ   
อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 3) หลักเกณฑ์ในการจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ 
คือ พ้ืนที่ตามกฎหมายที่มีเงื่อนไขข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตวนอุทยาน เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถานที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตพ้ืนที่ซึ่ง เป็น
ที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม เขตพ้ืนที่ป่าที่ เหมาะสมต่อการเกษตร เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ และ 6 จัตวา  
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรธรณี ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จ าแนกเขตทรัพยากรแร่เพ่ือการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี โดยน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “หลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่และการวิเคราะห์
ทางเลือกเพ่ือจัดท าล าดับความส าคัญของเขตพัฒนาทรัพยากรแร่” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม 
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่และการวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของแหล่งแร่ 
ให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ของ
ประเทศในอนาคต 

 หลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ที่ได้ผ่านการทบทวนและปรับปรุงดังกล่าว ได้น ามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินงานจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รูปที่ 1.2-2) และเพ่ือให้การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่มีประสิทธิภาพมีผลในทาง
ปฏิบัติ กรมทรัพยากรธรณีจึงเสนอหลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่และมาตรการ/แนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าไปปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการที่เป็นประโยชน์สูงสุด  

 คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์การ
จ าแนกเขตทรัพยากรแร่เพ่ือการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2553 โดยให้กรมทรัพยากรธรณีน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการ และน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 หลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ 
 หลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ เป็นการน าเฉพาะพ้ืนที่แหล่งแร่ทุกประเภท (ยกเว้นทรายก่อสร้าง) 
มาพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขข้อจ ากัดการใช้พ้ืนที่ตามกฎหมาย แล้วจ าแนกออกเป็น 3 เขต คือ เขตสงวนทรัพยากรแร่ 
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ โดยได้ก าหนดนิยามของแต่ละเขต (รูปที่ 1.2-2) สรุปได้ดังนี้ 
  

 รูปที่ 1.2-2 หลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่  
 
 (1) เขตสงวนทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่แหล่งแร่ที่ควรสงวนรักษาทรัพยากรแร่ไว้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวยให้น าทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในปัจจุบัน ควรเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังใช้ประโยชน์ยามจ าเป็นเมื่อเกิดวิกฤติของประเทศเท่านั้น  
พ้ืนที่ลักษณะนี้ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตวนอุทยาน 
เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์  
เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน และเขตพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพ่ือการอนุรักษ์ (C) โดยมีรายละเอียดแต่ละพ้ืนที่
ตามล าดับ ดังนี้ 
 - เขตอุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 
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 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 
 - เขตป่าชายเลน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
 -  เขตวนอุทยาน ที่ ได้รับการจัดตั้ งตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ   
พ.ศ. 2507 
 - เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ Ramsar Convention Wetlands 
 - เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสงวนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 - เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึก
ด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 
 - เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 - เขตพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพ่ือการอนุรักษ์ (C) ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้
ในพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ โดยกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 (2) เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่แหล่งแร่ที่ควรเก็บรักษาเพ่ือส ารองไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
แต่เปิดโอกาสให้น าทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด
ของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พ้ืนที่ลักษณะนี้ ได้แก่  เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) และเขตประกาศ
ตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละพ้ืนที่ตามล าดับ ดังนี้ 
 - เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ตามลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ตามผลการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า โดยส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  (ส านั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติ  เ ดิ ม )  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 - เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ได้ประกาศโดยกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 - เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่ได้ประกาศในราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
 - เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่า
ไม้ในพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร โดยกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 - เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
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 (3) เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่แหล่งแร่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตสงวนทรัพยากรแร่และเขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ ในการพัฒนาใช้ระโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชน 

 (4)  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของแต่ละเขต โดยค านึ งถึ งหลักการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่เพ่ือการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา 
สรุปได้ดังนี้ 
  (1) เขตสงวนทรัพยากรแร่ 
  (1.1) ควรมีการส ารวจเพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งแร่ในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการส ารวจหรือค้นพบ
ทรัพยากรแร่ที่ชัดเจน และ/หรือพ้ืนที่ศักยภาพทางแร่ โดยหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ 
  (1.2) พื้นที่แหล่งแร่ที่ส ารวจพบแล้ว ไม่สมควรอนุญาตให้พัฒนาใช้ประโยชน์เพ่ือการเหมืองแร่ 
ในปัจจุบัน หากในอนาคตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาเป็นเหมืองแร่เพ่ือ 
ประโยชน์ของชาติ รัฐอาจพิจารณาให้น าทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ตามความจ าเป็น 
  (1.3) ควรก าหนดพ้ืนที่ที่มีลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ หรือเป็นแหล่งแร่ต้นแบบ ให้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ 

  (2) เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ 
  (2.1) ควรมีการส ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่แหล่งแร่ที่มีศักยภาพ
สูงเป็นแหล่งแร่ส ารอง หากมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาเป็นเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ของชาติ รัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้พื้นที่และพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ได้ตามความจ าเป็น 
  (2.2) ในกรณีที่จะใช้ประโยชน์แหล่งแร่เชิงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจเกี่ยวข้องในการ
อนุมัติ อนุญาต ก ากับ ดูแล ต้องก าหนดมาตรการเป็นกรณีพิเศษในการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ 
  (2.3) การน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ต้องด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด หรือตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และส านักงา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุน 

  (3) เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ 
  (3.1) อนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่และแหล่งแร่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (3.2) การน าทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งแร่ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก เช่น แร่และหินเพ่ือการก่อสร้างแร่เพ่ือการเกษตร และแร่ที่เป็น
วัตถุดิบหลักส าหรับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในประเทศ เป็นต้น ส่วนแร่ที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นแร่ดิบหรือสินแร่โดย
ไม่มีการเพ่ิมมูลค่าก่อน ควรก าหนดมาตรการควบคุมหรือจ ากัดเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการดูแลรักษา
ทรัพยากรแร่ที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ให้สิ้นเปลืองหรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
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  (3.3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพิจารณา
อนุญาต ตามแนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดไว้ โดยประเด็นส าคัญที่ต้องร่วมพิจารณา เช่น ข้อจ ากัดเชิง
พ้ืนที่ และมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการท าเหมือง เป็นต้น 
  (3.4) ผู้ประกอบการควรมีการเสนอผลตอบแทนพิเศษอ่ืนเพ่ิมเติมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในบริเวณที่
มีการท าเหมืองแร่ โดยมีการหารือกับชุมชนท้องถิ่นถึงความต้องการร่วมกัน ซึ่งอาจจะเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น 
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้แทนภาคประชาชนร่วมก าหนดแผนพัฒนา ด าเนินการ และติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น 
  (3.5) เมื่อมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาค
ประชาชนต้องเข้มงวดในการควบคุม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ ให้การด าเนินการได้มาตรฐานตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้การวิเคราะห์พ้ืนที่จ าแนกเขตทรัพยากรแร่ในโครงการนี้ ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่จ าแนกเขตทรัพยากรแร่  
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1.3 แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่ 
 
แหล่งทรัพยากรแร่ 
 

ไทยเป็นแหล่งผลิตแร่ที่ส าคัญประมาณ 40 ชนิด ปริมาณ
การผลิตแร่อยู่ที่ประมาณ 120 ล้านตันในปี 2560 
ขณะที่การประกอบการปัจจุบันแบ่งเป็นเหมืองแร่และ
เหมืองหินจ านวน 1,169 แปลงประทานบัตร มีโรงแต่งแร่ 
239 ราย โรงโม่หิน 315 ราย และโรงประกอบโลหกรรม 
28 ราย ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประมาณ 80% หินปูนผลิตซีเมนต์ราว 33% และลิกไนต์
ราว 6% 
 
เหมืองแร่ไทยที่เปิดท าเหมืองปัจจุบันจ านวน 585 เหมือง
เหมืองแร่ที่มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุดได้แก่ หินปูน ลิกไนต์ 
และยิปซัม ผลผลิตแร่ที่สามารถส่งออกได้สูงสุด ได้แก่ 
ยิปซัม แอนไฮไดร์ตเฟลสปาร์ ประเทศไทยมีแร่ชนิดต่าง ๆ 
กระจายกันอยู่ท่ัวประเทศ เช่น 
 • แร่ลิกไนต์ พบมากที่ จ.กระบี่ จ.ล าปาง จ.ล าพูน 
 • หินน้ ามัน พบมากท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก 
 • แร่เกลือหินโพแทซพบกระจัดกระจายทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 • แร่รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวันออกและ
ตะวันตกของประเทศไทย 

       • แร่ดีบุก พบมากที่ จ.พังงา และหลายจังหวัดใน 
          ภาคใต้ของประเทศไทย 
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แร่โลหะ (metallic minerals) 
 แร่โลหะ (Metallic Mineral) คือ แร่ที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถน าไปถลุงหรือแยกเอา
โลหะในแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่ทองค า ดีบุก สังกะสี เหล็ก เงิน ตะกั่ว ฯลฯ แร่โลหะสามารถแบ่งตามการใช้
ประโยชน์ออกได้เป็น 
 1) แร่โลหะมีค่า (precious metals) ได้แก่ ทองค า เงิน และทองค าขาว 
 บริเวณท่ีมีแร่ทองค ากระจายตัวอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัด พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของแร่ทองค าสูงจะมี 2 บริเวณ 
คือ ขอบตะวันตกของที่ราบสูงโคราช ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี และระยอง และทางภาคเหนือตั้งแต่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย  
และตาก ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ พบทองค ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่น บริเวณบ้านป่าร่อน อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งโต๊ะโมะอ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  

 แร่เงินเป็นแร่พลอยได้จากการท าเหมืองแร่ตะกั่วที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโดยพบว่าจะมีเงิน
ปะปนประมาณ 0.12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีแร่เงินเกิดร่วมกับแร่ทองค าที่บริเวณรอยต่ อของจังหวัด
พิจิตร-เพชรบูรณ์ โดยมีประมาณ 5 เท่าของปริมาณทองค า และพบว่ามีแร่เงินปะปนอยู่ประมาณ 27 กรัมต่อตัน 
ในแหล่งแร่โลหะซัลไฟด์ที่บ้านยางเกี๋ยง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 แหล่งทองค าขาวเกิดแบบทุติยภูมิเป็นแหล่งลานแร่สะสมตัวอยู่ในตะกอนกรวดทรายตามล าน้ า พบแหล่ง
เดียวที่บ้านค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตามบริเวณที่พบหินอัคนีชนิดหินอัล
ตราเมฟิกซึ่งเป็นหินต้นก าเนิดของทองค าขาวที่อาจนับเป็นพ้ืนที่ศักยภาพของแหล่งแร่นี้ด้วย เช่น พ้ืนที่ที่พบใน
จังหวัดอุตรดิตถ-์น่าน ปราจีนบุรี-สระแก้ว เลย และเชียงราย 
 

 
แร่ทองค า 

 
 2) แร่โลหะที่ไม่ใช่โลหะเหล็ก (nonferrous metals) ได้แก่ แร่ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุกและอลูมิเนียม 
 แหล่งแร่ทองแดงที่พบส่วนใหญ่มีการก าเนิดหลายประเภทแบบฝังประในหินพอฟีรี  เช่น ที่ภูหินเหล็กไฟ
และภูทองแดง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย แบบฝังประในหินชีสต์ เช่นที่บริเวณเขาดิน เขาตาจี๊ด อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบเกิดในเขตแปรสัมผัส ระหว่างหินไดออ-ไรต์และหินปูน เช่นที่เขาพุคา อ าเภอโคกส าโรง  
เขาพระงามและเขาพระบาทน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และท่ีภูโล้น อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และแบบ
เกิดเป็นสายแร่แยกจากหินอัคนีชนิดไดออไรต์ เช่นที่บ้านจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
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  แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี พบในลักษณะแหล่งแร่สะสมตัวในชั้นหินอุ้มแร่ (strataboundmassivesulfide 
deposit) เช่น แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี บ้านสองท่อ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะของแหล่งแร่
แบบสการ์น (skarn deposit) ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปรสภาพโดยการแทนที่ ระหว่างหินอัคนีแทรกซอนกับ
หินปูนเช่นที่แหล่งตะกั่ว-สังกะสีซัลไฟด์ ภูขุม บ้านโคกมน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย บ้านเมืองกี๊ด อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ และเขาถ้ าทะลุ อ าเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา และในลักษณะของแหล่งแร่แบบสายแร่  
ส่วนใหญ่เป็นแร่ตะกั่ว-สังกะสีซัลไฟด์ ซึ่งเกิดในสายแร่ที่น้ าแร่แยกตัวออกจากหินอัคนี เช่นที่ภูช้าง บ้านโคกใหญ่ 
อ าเภอท่าลี่จังหวัดเลย ที่บ้านแม่กะใน บ้านดงหลวง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสีที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพเปลี่ยนจากแร่ซัลไฟด์เป็นแร่ที่ เป็น
สารประกอบของออกไซด์ คาร์บอเนต และซิลิเกต ได้แก่แหล่งแร่ตะกั่วคาร์บอเนต-เซรัสไซต์ ที่บ้านบ่องาม อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งแร่สังกะสีซิลิเกต-เฮมิมอร์ไฟต์ สังกะสีออกไซด์-ซิงค์ไคต์ และสังกะสี
คาร์บอเนต-สมิทซอไนต์ ที่ดอยผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  แหล่งแร่ดีบุกมักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหินอัคนีแกรนิต ในลักษณะสายแร่แบบน้ าร้อน 
และเป็นก้อนหรือผลึกเล็กๆ ฝังในหินเพกมาไทต์ หินสการ์น รวมถึงในหินแกรนิตที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบใน
ลักษณะของลานแร่ตามเชิงเขาหรือแอ่งและที่ราบลุ่มต่าง ส่วนใหญ่แหล่งแร่ดีบุกพบทางซีกด้านตะวันตกของ
ประเทศติดกับชายแดนประเทศสหภาพพม่า โดยพบในภาคใต้ทุกจังหวัด ภาคกลางมีที่จังหวัดอุทัยธานี ชั ยนาท 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรีภาคเหนือพบในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย 
และแม่ฮ่องสอน ส่วนภาคตะวันออกพบที่จังหวัดชลบุรี 
 

 
  ผลึกแร่ดีบุก       แร่ทองแดง 
 
 3) แร่โลหะเหล็กและโลหะผสมเหล็ก แร่โลหะเหล็ก 
 ได้แก่ แร่แมกนีไทต์ ฮีมาไทต์ ไลมอไนต์และซิเดอร์ไรต์ แร่โลหะผสมเหล็ก ได้แก่แร่ของโลหะแมงกานิส 
นิกเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม ทังสเตน แมกนีเซียม ปรอท และไทเทเนียมเป็นต้น 

 แหล่งแร่เหล็กที่พบในประเทศไทยมีลักษณะการเกิดหลายประเภทเช่น 1) เกิดแบบแทนที่ (replacement 
deposit) ในหินคาร์บอเนตที่สัมผัสกับหินแกรนิต 2) เกิดแบบสายแร่ในหินชั้นและหินแปรซึ่งมีอายุในช่วงมหายุค
พาลีโอโซอิก 3) เกิดเป็นชั้นร่วมกับหินชั้น (stratiform deposit) ตัดผ่านในหินซึ่งคาดว่ามีอายุในยุคพรีแคมเบรียน 
แ ล ะ เ กิ ด แ บ บ ต ก ต ะ ก อ น ทั บ ถ ม อ ยู่ กั บ ที่  ( residualdeposit)  ใ น ลั ก ษ ณ ะ ศิ ล า แ ล ง  ( laterite)  
โดยเกิดจากการผุพังของหินชนิดต่างๆ ซึ่งมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง 
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 แร่เหล็กพบที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  เชียงใหม่ ตรัง 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ระนอง ระยอง ลพบุรี  ล าปาง นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ เลย สระบุรี และสุโขทัย  

 แหล่งแร่แมงกานีสในประเทศไทยมีการก าเนิด 3 แบบคือเกิดเป็นชั้นร่วมกับหินชั้น เกิดแบบสายแร่ในหิน
ชั้นหรือหินแปร และเกิดแบบตกตะกอนทับถมอยู่กับที่เป็นชั้น ตามผิวหน้าที่มีการผุกร่อนของหินเดิมหรือเกิดใน
เขตชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย แหล่งในประเทศพบที่จังหวัดกาญจนบุรี  จันทบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สุโขทัย และอุทัยธานี 
 

 
แร่เหล็ก 

 
แร่อโลหะ (Non-metallic Mineral) 
 แร่อโลหะ คือ แร่ที่ไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบส าคัญ ส่วนมาก น ามาใช้ประโยชน์  ได้โดยตรง หรือมี
การปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อย เช่น แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ยิปซัม โดโลไมต์ แบไรต์  ฯลฯ แร่อโลหะสามารถแบ่ง
ตามการใช้ประโยชน์ออกได้เป็น 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ แร่ดินขาว เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ บอกไซต์และแอนดาลูไซต์ 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ยิปซั่ม แมกนีไซต์ แร่ใยหิน 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ ได้แก่ แร่ฟลูออไรต์ โดโลไมต์ แกรไฟต์ บอกไซต์ดินเบา 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ แร่เกลือหิน โพแทซ บอเรต ก ามะถัน ไพไรต์ เลพิโดไลต์ 
ฟลูออร์ไรต์ แมกนีไซต์ และแร่ฟอสเฟต 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย ได้แก่ แร่โพแทซ ไนเตรต ฟอสเฟต ยิปซั่ม หินปูน และก ามะถัน 
  - แร่ที่ใช้ในการท าวัสดุขัดถู ได้แก่ เพชร คอรันดัม และควอตซ์ 
  - แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหัตถกรรม ได้แก่ แร่ใยหิน ไมกา สปอดูมิน ฟลูออร์ไรต์ แบไรต์ วิเทอร์
ไรต์ ทัลก์ เป็นแร่ที่ใช้เป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การท าสียาง กระดาษ และเครื่องส าอางต่าง ๆ แร่บาง
ชนิดใช้ในการกรองหรือท าให้บริสุทธิ์  เช่น ในอุตสาหกรรมน้ ามัน น้ าตาลหรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม แร่ที่ใช้
ประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ แร่ดินเบา เบนทอไนต์ และบอกไซต์ 
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แร่ควอตซ์       แร่แบไรต์ 

 
แร่เชื้อเพลิง (Mineral Fuels) 
 แร่เชื้อเพลิง คือ วัสดุที่มีก าเนิดมาจากการทับถมตัวของพวกพืช สัตว์ และอินทรียสารอ่ืน ๆ จนสลายตัว
และเกิดปฏิกิริยากลายเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ นิยมจัดเป็นแร่โดยอนุโลม ได้แก่ถ่านหิน หินน้ ามัน น้ ามันดิบ และ
ก๊าซธรรมชาติ 
 

 
ถ่านหิน        หินน้ ามัน 

 
แร่รัตนชาติ (Gems หรือ Gemstones) 
 แร่รัตนชาติ คือ แร่หรือหินที่มีคุณค่าความสวยงามหรือเมื่อน ามาเจียระไน ตัด ฝนหรือขัดมันแล้วสวยงาม
เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องประดับได้โดยต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือสวยงาม ทนทาน และหายาก 
โดยทั่วไปสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เพชร (Diamond) และพลอย (Coloured Stones) 
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เพชร (Diamond)  
ค าว่าเพชรนั้นมาจากภาษากรีกว่า “ADAMAS” แปลว่า
แข็งแกร่งเอาชนะท าลายไม่ได้แข็งมาก ดังนั้นเพชรจึงมี
ความแข็งมากที่สุด (แข็ง 10 ในโมล์สเกล) 
เพชรเป็นอัญรูปหนึ่งของถ่าน(C) ที่บริสุทธิ์มากกว่า
99.95% ถูกทับถมอยู่ใต้ผิวโลกเป็นเวลานานด้วยแรงกด
กว่ า  3,000 ตั น  คว ามร้ อน  2,500 -  6,000 OC  
เพชรมีรูปผลึก 8 เหลี่ยมหรือ 12 เหลี่ยม มีความโปร่งใส 
โปร่งแสง มีประกาย มีความวาว ความแข็ง มีคุณภาพ

ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง มีความถ่วงจ าเพาะ 3.25 ประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเจียรนัย ในปัจจุบัน
สามารถเจียรนัยได้ 144 เหลี่ยม ท าให้แสงสะท้อนแรงและแวววาวมาก แต่เหลี่ยมเจียระไนที่เป็นที่นิ ยมที่สุดคือ 
“เหลี่ยมเกสร” ซึ่งมี 58 เหลี่ยม เพชรในยุคปัจจุบันมีทั้งเพชรแท้และเพชรเทียมราคาต่างกันมาก เพชรเทียมส่วน
ใหญ่เป็นสารสังเคราะห์จากธาตุเซอร์โคเนียม (ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เพชรรัสเซีย”) เพชรแท้ที่เป็นเพชรดิบยัง
ไม่ได้เจียระไนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพบที่ประเทศบราซิล อเมริกาใต้มีขนาด 1,380,000 กะรัต (1 กะรัต = 
0.2 กรัม) เพชรเม็ดนี้ก็จะมีน้ าหนัก 276,000 กรัม หรือ 276 กิโลกรัม ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยากลางกรุงนิวยอร์ค ส่วนเพชรที่เจียรนัยแล้วและใหญ่ที่สุดในโลกคือ เพชรคัลลินัน พบที่อ เมริกาใต้ มีขนาด 
15,115 กะรัต หรือ 3,023 กรัม เมื่อพูดถึงอัญมณีศูนย์กลางการเจียรนัยอัญมณีอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ส่วนตลาดกลางการค้าอัญมณีโดยเฉพาะตลาดกลางเพชรอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟ  ประเทศอิสราเอล 
นอกจากเพชรยังมีอัญมณีเป็นที่นิยม ได้แก่ ตระกูลพลอยคอรันดัม (Al2O3) เช่น ไพลิน ทับทิม และบุษราคัม เป็น
ต้น 
 

พลอยสีน้ าเงิน (Blue sapphire) หรือ ไพลิน  
เป็นพลอยที่มีสีน้ าเงินเพราะตัวเนื้อพลอยมีสารมลทิน
ปนเปื้อนเป็นธาตุเหล็ก (Fe) และธาตุไทเทเนียม (Ti)  
เป็นตัวให้สีน้ าเงิน และถ้าหากท าให้สารมลทินเหล่านั้น
กระจายไปทั่วเนื้อด้วยการเผาหรือหุงก็จะให้สีเสมอสวย  
มีประกายที่เรียกว่า น้ างามสู้ไฟ ไพลินเป็นชื่อแหล่งพลอย
จากเมืองไพลิน ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมกัมพูชา 
อยู่ ใกล้และตรงกันข้ามกับอ าเภอโป่งน้ าร้อนจังหวัด
จันทบุร ี
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พลอยสีแดง (Ruby) หรือ ทับทิม  
มีสีแดงเพราะตัวเนื้อพลอย มีสารมลทินปนเปื้อนเป็นธาตุโครเมียม (Cr)  
ตัวให้สีแดงและถ้าหากท าให้สารมลทินเหล่านั้นกระจายไปทั่วเนื้อก็จะท าให้
สีเสมอสวย สีที่ถือว่าสวยมากมีราคาแพงคือ “สีแดงแก่กล่ า” พลอยแดงที่
ถือว่าสวยที่สุดในโลกมีชื่อติดตลาดว่า “ทับทิมสยาม”  
 
 
 
 
พลอยสีเหลือง (Yellow sapphire) หรือ บุษราคัม ที่มีสีเหลืองเพราะตัวเนื้อพลอยมีสารมลทินปนเปื้อนเป็นธาตุ
เหล็ก (Fe) เป็นตัวให้สีเหลืองและถ้าหากท าให้สารมลทินเหล่านั้นกระจายไปทั่วเนื้อก็จะให้สีเสมอสวยมีประกาย 
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1.4 แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและ
การพัฒนาในอนาคต 
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ กระบวนการท างาน
เกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่ง
ในเชิงพ้ืนที่ (รูปที่ 1.4-1) เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและ
แผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และ
ท าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด  การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน การบุกรุกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถ
แปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย 
 

 
รูปที่ 1.4-1 ข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ 

 
 GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพ
ภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ สภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพ้ืนที่จริงบนแผนที่  
ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS  
มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
เชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน  
จะท าให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อม ๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาต าแหน่งของจุดตรวจ 
วัดควันด า - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ  



32 
 

จุดตรวจจากต าแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่
ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยายสามารถอ้างอิงถึงต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพ้ืนผิวโลกโดยตรง หมายถึง 
ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีต าแหน่งจริงบนพ้ืนโลกหรือในแผนที่ เช่น ต าแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ ส าหรับข้อมูล GIS  
ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพ้ืนโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวงจังหวัด และ
รหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีต าแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพ้ืนโลก เนื่องจากบ้าน
ทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ ากัน (รูปที่ 1.4-2) 
 

 
รูปที่ 1.4-2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพ่ือให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 
 
 องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS) 
  องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) โปรแกรม (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People) และขั้นตอนการท างาน (Methods)  
(รูปที่ 1.4-3) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการน าเข้าข้อมูล ประมวลผลแสดงผล และผลิต
ผลลัพธ์ของการงาน 
  2. โปรแกรม (Software) คือชุดของค าสั่งส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info,MapInfo ฯลฯ  
ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่น การท างานและเครื่องมือที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับน าเข้าและปรับแต่งข้อมูล , จัดการระบบ
ฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จ าลองภาพ 
  3. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล
โดยได้รับการดูแล จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมาจาก
บุคลากร 
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  4. บุคลากร (People) คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้น าเข้า
ข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
มหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกน าไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะ
ไม่มีระบบ GIS 
  5. วิธีการหรือขั้นตอนการท างาน (Procedures/Methods) คือวิธีการที่องค์กรนั้น ๆ น าเอา
ระบบ GIS ไปใช้งานโดยแต่ละระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการ
ในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับของหน่วยงานนั้น ๆ 
 

 
รูปที่ 1.4-3 องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS) 

 
 หน้าที่ของ GIS (How GIS Works)  
  ภาระหน้าที่หลัก ๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่างดังนี้ 
  1. การน าเข้าข้อมูล ( Input) คือ กระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ การสร้าง
ฐานข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลจะต้อง
ได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเข้า  เช่น Digitizer Scanner 
หรือ Keyboard เป็นต้น 
  2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจ าเป็นต้องได้รับ
การปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัด
แผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน 
  3. การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกน ามาใช้ใน
การบริหารข้อมูลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการเชื่อถือและนิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวางที่สุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีหลักการ
ท างานพ้ืนฐานดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง  
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  4. การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) การเรียกค้น หรือ Query 
หมายถึง การสอบถามหรือเรียกค้นดูข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized data inquiry) ซึ่งผู้ใช้
สามารถตั้งค าถามได้ตามต้องการ เช่น ต้องการทราบยอดขายของสินค้าในแต่ละปี เป็นต้น ตัวอย่างการสอบถาม
อย่างง่าย ๆ เช่น การค้นหาทางเลือกชี้เมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือ
เรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity 
หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (OverlayAnalysis) เป็นต้น (รูปที่ 1.4-4) 
 

 
รูปที่ 1.4-4 ตัวอย่างหน้าจอผลการวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) 

และการวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) 
 
  5. การน าเสนอข้อมูล (Visualization) จากการด าเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์
ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือท าความเข้าใจ การน าเสนอข้อมูลที่ดี เช่น 
การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริงภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้กระทั้ง
ระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่ก าลังน าเสนอได้ดียิ่งขึ้น 
อีก ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจ (รูปที ่1.4-5) 
 

 
รูปที่ 1.4-5 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถาน 

ที่จริง ภาพเคลื่อนไหว หรือ แผนที่ 
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 ประโยชน์ของ GIS 
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดเก็บ
ระบบข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท าให้ในปัจจุบันได้มีการน า 
GIS มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน การใช้งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์
มากในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ถ้ารู้จักการใช้งาน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน 
รู้จักคัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งานจะต้องวางแผนงานในการก าหนดคุณภาพ มาตราส่วนของข้อมูลและ 
ที่ส าคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา 
การบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างแบบจ าลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีการ
ลงมือปฏิบัติจริง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ (ที่มา: http://www.kru-aoy.com/gis2-4.html) 
  1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งน้ า ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน 
ธรณีวิทยาหินและแร่ ชายฝั่งทะเลและภูมิอากาศ 
  2. ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น การแบ่งชั้นคุณภาพพ้ืนที่เกษตร ดินเค็มและดินปัญหาอื่น 
ความเหมาะสมของพืชในแต่ละพ้ืนที่ การจัดระบบน้ าชลประทาน การจัดการด้านธาตุอาหารพืช 
  3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซ การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง
จากโรงงาน การป้องกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยว การป้องกันไฟไหม้ป่า เป็นต้น 
  4. ด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ต าแหน่งของ
โรงเรียนและการเดินทางของนักเรียน เป็นต้น 
  5. ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรของหมู่บ้าน ต าบล สินค้าหลัก ต าแหน่งที่ตั้งของ
โรงงานประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น 
 
 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ 
 
 เนื่องจากจ านวนข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินการวิเคราะห์จ าแนกเขตทรัพยากรแร่ มีจ านวนมาก  
จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความสามารถในด้านการน าเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล  
การบริหารข้อมูล การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล มีความเหมาะส าหรับการจ าแนกเขต
ทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรม ArcGIS 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกเขต 3 ขั้นตอน ได้แก่  
  1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปัจจัยที่เก่ียวข้อง และน าเข้าข้อมูล  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรแร่  
  3. การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องและวิธีการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ใช้การซ้อนทับชั้นข้อมูลแบบ (Union) โดยน าชั้นข้อมูลปัจจัยทุกชั้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องมาท าการซ้อนทับ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่และเชิงอรรถส าหรับน ามาสอบถาม คัดแยกข้อมูล 
และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่จ าแนกเขตพ้ืนที่ทรัพยากรแร่ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 เขต คือ  เขตสงวน
ทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารจัดการพ้ืนที่
ทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกทรัพยากรธรณี 
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 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ มี 3 ขั้นตอน (รูปที่ 1.4-6) รายละเอียด ดังนี้ 
  1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเข้าข้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
จ าแนกเขตทรัพยากรแร่ และเตรียมชั้นข้อมูลของปัจจัยดังกล่าวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแปลงชั้น
ข้อมูลของปัจจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ (Spacial data) รวมทั้งหมดจ านวน 22 ปัจจัย ได้แก่ 
   (1) เขตอุทยานแห่งชาติ 
   (2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
   (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
   (4) เขตป่าชายเลน 
   (5) เขตวนอุทยาน 
   (6) เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
   (7) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง) 
   (8) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง) 
   (9) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง) 
   (10) เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) 
   (11) เขตพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C) 
   (12) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (E) 
   (13) เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1 
   (14) เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   (15) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   (16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง 
   (17) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคสอง 
   (18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา 
   (19) เขตพ้ืนที่แหล่งแร่ 
   (20) เขตพ้ืนที่ประทานบัตร 
   (21) เขตพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร 
   (22) เขตพ้ืนที่ประกาศก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 1.4-6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ 

 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรแร่ (Data processing) กับปัจจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
พ้ืนที่ (special overly analysis) ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Function) แบบ Union โดยน าชั้นข้อมูล
ทุกชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาท าการซ้อนทับ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่และเชิงอรรถส าหรับน ามาสอบถาม 
(query) และคัดแยกข้อมูลก่อนด าเนินการซ้อนทับชั้นข้อมูลปัจจัย ควรด าเนินการสร้างข้อมูลหลัก (Key field 1) 
ส าหรับอ้างอิงในแต่ละชั้นข้อมูลรายละเอียดชั้นข้อมูลชื่อ Key field และค าที่ใช้ ดังรูปที่ 1.4-7 และตารางที ่1.4-8 
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(ก) เปิดตารางข้อมูล ด้วยการคลิกขวาแล้วใช้ไอคอน    (ข) สร้างข้อมูลหลัก ด้วยการคลิกท่ี option 
Open Attribute Table      ของตารางแล้วใช้ไอคอน Add field 
 
 

 
    (ค) ใส่ชื่อข้อมูลหลัก และชนิดของข้อมูล 

รูปที่ 1.4-7 แสดงข้ันตอนการสร้างข้อมูลหลัก 
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ตารางแสดงช่ือข้อมูลหลัก (key field1) ในแต่ละชั้นข้อมูลของปัจจัย 
 
 ชั้นข้อมูลของปัจจัย ข้อมูลหลัก      (key field1) ค าที่ใช้ 
 (1) เขตอุทยานแห่งชาติ       PARK   park 
 (2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      WLF   wlf 
 (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า       NHW   nhw 
 (4) เขตป่าชายเลน       MGR   mgr 
 (5) เขตวนอุทยาน       NPRK   nprk 
 (6) เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า       WETLN  wetln 
 (7) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นทีต่ั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์   GEPARK  gepark 
 (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง)  
 (8) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์    FOSSIL  fossil 
 (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง)   
 (9) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน     HISST   hisst 
 (buffer 1 กม.จากจุดต าแหน่ง)   
 (10) เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A)    FOREST_U  A 
 (11) เขตพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C)    FOREST_U  C 
 (12) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (E)      FOREST_U  E 
 (13) เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1       WSH   wsh 
 (14) เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม      EVM_RES  evm 
 (15) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม     SPK   spk 
 (16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง    AR6T1   ar6t1 
 (17) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคสอง    AR6T2   ar6t2 
 (18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา    AR6J   ar6j 
 (19) เขตพ้ืนที่แหล่งแร่       MAREA  marea 
 (20) เขตพ้ืนที่ประทานบัตร      PTAN  ptan 
 (21) เขตพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร      KTAN  ktan 
 (22) เขตพ้ืนที่ประกาศก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม   INDY   indy 
 (23) เขตพ้ืนที่จ าแนกเขตทรัพยากรแร่     Zone_code  A, B,or C 
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  การซ้อนทับชั้นข้อมูลแบบ Union (รูปที่ 1.4-8) หลังจากการสร้างข้อมูลหลัก โดยน าชั้นข้อมูล
ทุกชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาท าการซ้อนทับ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และเข้าสู่กระบวนการสอบถาม 
(Query2) 
 

 
(ก) การซ้อนทับ ด้วยเมนู ArcToolbox        (ข) หน้าจอแสดงกระบวนการซ้อนทับข้อมูล 
 

รูปที่ 1.4-8 แสดงข้ันตอนการซ้อนทับชั้นข้อมูล ด้วย ArcToolbox เลือก Overay \Union 
 

  กระบวนการสอบถาม (Query2) (รูปที่ 1.4-9 รูปที่ 1.4-10 และรูปที่ 1.4-11) เพ่ือจ าแนกเขต
พ้ืนที่ต่างๆ ส าหรับเก็บข้อมูลลงใน “Zone_code” ซึ่ งก าหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การจ าแนกเขต  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1 เขตสงวนทรัพยากรแร่ (Zone_code = C)  
  เขตสงวนทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่ทรัพยากรแร่ที่อยู่ในเขต (1) เขตอุทยานแห่งชาติ  
(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (4) เขตป่าชายเลน (5) เขตวนอุทยาน (6) เขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
(7) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (8) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกด าบรรพ์  
(9) เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน และ (10) เขตพ้ืนที่ป่าที่สงวนเพ่ือการอนุรักษ์ (C) (ยกเว้นพ้ืนที่
คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ยกเว้นพ้ืนที่ประทานบัตร ยกเว้นพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2548  
และยกเว้นพ้ืนที่ประกาศก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม) และให้ค่า Zone_code = C โดยมีค าสั่งในกระบวน
สอบถาม ดังนี้ 
 ((“PARK” = ‘park’ OR “NPRK” = ‘nprk’ OR “WLF” = ‘wlf’ OR “NHW” = 
 ‘nhw’ OR “MGR” = ‘mgr’ OR “WETLN” = ‘wetln’ OR “GEPARK” = ‘gepark’ OR 
 “FOSSIL” = ‘fossil’ OR “HISST” = ‘hisst’ OR “FOREST_U” = ‘C’)) AND (“WSH” < > 
 ‘wsh’ AND “PTAN” < > ‘ptan’ AND “KTAN” < > ‘ktan’ AND “INDY” < > ‘indy’) 
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การสอบถาม ด้วยเมนู Selection เลือก Select By Attributesแล้วเขียนค าสั่งในกระบวนสอบถาม ตามเงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์การจ าแนกเขตฯ 
 

รูปที่ 1.4-9 แสดงกระบวนการสอบถาม (Query) เพื่อจ าแนกเขตสงวนทรัพยากรแร่ 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกเขตฯ 

 
  1.2 เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ (Zone_code = B) 
  เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่ทรัพยากรแร่นอกเขตพ้ืนที่เขตทรัพยากรแร่เพ่ือการสงวน 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ (10) เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) (13) เขตลุ่มน้ าชั้นที่ 1 (14) เขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (15) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ (16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ  วรรคหนึ่ง (ยกเว้น
พ้ืนที่ประทานบัตร ยกเว้นพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร ก่อนวันที่ 8 มี .ค. 2548 และยกเว้นพ้ืนที่ประกาศก าหนด
แหล่งหินอุตสาหกรรม) และให้ค่า Zone_code = B โดยมีค าสั่งในกระบวนสอบถาม ดังนี้ 
  (“Zone_code” < > ‘C’) AND (“WSH” = ‘wsh’ OR “EVM_RES” = ‘evm’ 
  OR “SPK” = ‘spk’ OR “FOREST_U” = ‘A’ OR “AR6T1” = ‘ar6t1’) AND (“PTAN” 
  < >‘ptan’ AND “KTAN” < > ‘ktan’ AND “INDY” < > ‘indy’) 
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รูปที่ 1.4-10 แสดงกระบวนการสอบถาม (query) เพื่อจ าแนกเขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การ
จ าแนกเขต 

 
  1.3 เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ (Zone_code = A) 
  เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ หมายถึง พ้ืนที่แหล่งแร่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ก าหนดให้เป็นเขตสงวน
ทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ เป็นพ้ืน (12) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (E) (17) เขตประกาศตามมาตรา 
6 ทวิ วรรคสอง (18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา (20) พ้ืนที่ประทานบัตร รวมถึงพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร 
ก่อนวันที่ 8 มีค. 2548 พ้ืนที่ประกาศก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ทรัพยากรแร่ในเขตแหล่งแร่ตาม
มาตรา 6 จัตวา ของ พ.ร.บ. พ.ศ. 2510 และให้ค่า Zone_code = A โดยมีค าสั่งในกระบวนสอบถาม ดังนี้ 
  “Zone_code” < > ‘C’ AND “Zone_code” < > ‘B’ 
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รูปที่ 1.4-11 แสดงกระบวนการสอบถาม (Query) เพื่อจ าแนกเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การ
จ าแนกเขต 
 
  เมื่อได้ชั้นข้อมูล “Zone_code” ที่จ าแนกแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเข้าสู่กระบวนการการรวบรวม
ข้อมูล (Dissolve3) และให้น าชั้นข้อมูล เขตพ้ืนที่แหล่งแร่ (MAREA) มาซ้อนทับกับ“Zone_code” ที่ Dissolve 
แล้วนั้น ด้วยค าสั่ง Intersect เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่แหล่งแร่ที่มีการจ าแนกเขตและมีเนื้อที่ที่แยกย่อยตามชนิดแร่ 
ชนิดการจ าแนกเขต (รูปที่ 1.4-12) 
 

รูปที่ 1.4-12 แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูล (Dissolve3) 

 
(ก) การ Dissolve ด้วยเมนู ArcToolbox เลือก Data Management Tool \Generalization\Dissolve เลือกที ่
Zone_Code 
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(ข) พ้ืนที่จ าแนกเขตพ้ืนที่ห้วงห้ามทางกฎหมายก่อนการ Dissolve 

 

 
(ค) พ้ืนที่จ าแนกเขตพ้ืนที่ห้วงห้ามทางกฎหมายหลัง การ Dissolve 
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  3. การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่ โดยน าเขตพ้ืนที่แหล่งแร่ (MAREA) มาซ้อนทับกับ พ้ืนที่จ าแนก
เขตของพ้ืนที่ห้วงห้ามทางกฎหมายที่ Dissolve แล้วนั้น ด้วยค าสั่ง Intersect4 เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนที่แหล่งแร่ที่มี
การจ าแนกเขตและมีเนื้อท่ีที่แยกย่อยตามชนิดแร่ ชนิดการจ าแนกเขต (รูป 1.4-13) 
 

 
 

รูปที่ 1.4-13 แสดงกระบวนการซ้อนทับข้อมูลแบบ Intersect ระหว่างข้อมูลพื้นที่จ าแนกเขตพื้นที่ห้วงห้าม
ตามกฎหมายและพื้นที่แหล่งแร่ 

 
 ทรัพยากรมีมูลค่าในพื้นที่ต่างๆ 
 จ าแนกเขตทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  
โดยสามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ กระจายกันอยู่ท่ัวประเทศ เช่น 
  -แร่ลิกไนต์ พบมากที่ จ.กระบี่ จ.ล าปาง จ.ล าพูน 
  -หินน้ ามัน พบมากท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก 
  -แร่เกลือหินโพแทซ พบกระจัดกระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
  -แร่รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย 
  -แร่ดีบุก พบมากที่ จ.พังงา และหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย 
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 ตัวอย่างเหมืองแร่ในประเทศไทย 
 

 เหมืองผาแดง ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
 เหมืองแม่เมาะ 
 เหมืองแม่เมาะ หรือเหมืองลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ เป็นแหล่งถ่านหินซึ่งค้นพบเมื่อ 
พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี ผลิตและส่งถ่านปีละ 16ล้านตัน เพ่ือใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
 เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดการควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมือง และปฏิบัติ
ตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด ตลอดจนด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพเหมือง ควบคู่กับการท าเหมือง จนได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย 
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 เหมืองยิปซัม นครสวรรค์            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เหมืองหินปูน 
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1.5  ธรณพีิบัตภิัยกับชีวิตประจ าวัน  
 ดินสไลด์/ดิ่นถล่ม 
 9 พ .ย .2563)  เกิ ด เหตุ ดิ นส ไลด์ ตามแนว เขา ในเขต  
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว จ.นคราชสีมา กว่า 20 จุด ซึ่งจุดที่ดินสไลด์
และหินถล่มอยู่หากจากชุมชนเพียง 300 - 400 เมตร เท่านั้น ส่งผลให้
ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลว่าหินจะถล่มและสไลด์เข้าทับบ้านเรือนได้รับ
ความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบต.ไทยสามัคคีได้น าป้ายแจ้งเตือนระวังดิน
ถล่มมาติดไว้อยู่หลายจุด และแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมส าหรับ  

การอพยพตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุดินถล่มซ้ า 
           จาก Thai PBS NEWS  
       https://news.thaipbs.or.th/content/298164 

ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์  
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1888229 
 
 
 หลุมยุบ 
 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เว็บไซต์ข่าวเดลี เมล รายงานว่า มีหลุมยุบขนาด
ใหญ่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งนา ในเมืองฮวน ซี โบนิลลา ในรัฐปวยบลา ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก โดยหนึ่งในเจ้าของที่ดินเปิดเผยว่า ได้ยินเสียง
ดังเหมือนฟ้าร้อง พอออกมาดูข้างนอกก็พบหลุมขนาดใหญ่ ขณะที่ชาวบ้าน
ในบริเวณนั้นเปิดเผยว่า ในตอนแรกจู่ๆ ดินก็ยุบตัวลงไปความกว้างประมาณ 
5 เมตร และต่อมาก็เริ่มขยายวงกว้างออกเรื่อยๆ จนเกือบ 100 เมตรและ
ลึกเกือบ 20 เมตรแล้ว 
 
         ข่าวไทยรัฐ  ออนไลน์ 
      https://www.thairath.co.th/news/foreign/2112562 
  

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ ตลอดทั้งคืน โดยเฉพาะอ าเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ ท าให้เกิดดินโคลนสไลด์ลงมาปิดถนนสายเด่นชัย -
อุตรดิตถ์ ช่วงเส้นทางจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 
บริเวณ กม.354+900 ก่อนขึ้นเขาพลึง ซึ่งเป็นจุดที่ก าลังมี
การก่อสร้าง เนื่องจากมีดินสไลด์ลงมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มาก 
ท าให้แขวงทางหลวงแพร่ได้ซ่อมแซมจุดบริเวณดังกล่าว แต่
หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักท าให้ดินสไลด์ลงมาปิด
ช่องทางจราจรฝั่งขาล่อง รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 
ต้องปิดเส้นทางจราจร ให้รถเบี่ยงเลน  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพฒันา 
 
2.1 ทรัพยากรธรณี  การส ารวจ และการใช้ประโยชน ์
  
 การขออนุญาตส ารวจแร่ 
 การส ารวจแร่ ตามที่ระบุในกฎหมายหมายถึง "การเจาะหรือชุด หรือกระท าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายวิธี เพ่ือให้รู้ว่าในพ้ืนที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคันหาชนิดแร่ที่ต้องการแล ะ
ตรวจสอบปริมาณแร่ วิธีการที่ใช้ในการส ารวจแร่นั้นจะครอบคลุมการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี 
ธรณีฟิสิกซ์ การเจาะหลุมส ารวจ การขุดหลุมหรือร่องส ารวจเพ่ือเก็บตัวอย่างแร่ไปวิเคราะห์ และวิธีอ่ืน ๆ เป็นต้น
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่ 3 ประเภทคือ 
  -อาชญาบัตรส ารวจแร่ 
  -อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรือ 
  -อาชญาบัตรพิเศษ 
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการขออาชญาบัตรทั้งสามประเภท 
 
 1. อาชญาบัตรส ารวจแร่ 
 อาชญาบัตรส ารวจแร่ เป็นหนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ืออนุญาตให้ส ารวจแร่ภายในพ้ืนที่ซึ่งระบุไว้ตามเขต
ปกครองเป็นอ าเภอ ซึ่งเป็นการอนุญาตที่ไม่ผูกขาดการส ารวจแร่ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้
ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ ซึ่งจะมีอายุ 1 ปี 
 
 คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ 
 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ใน
การส ารวจแร่ 
 
 ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรส ารวจแร่ 
  1) กรอกค าขอตามแบบที่ก าหนด และยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบค าขอ (ระบุไว้ในบทที่ 1) 
  2) เจ้าพนักงานตรวจสอบค าขอ เอกสารหลักฐาน ตรวจเขตพ้ืนที่ขอส ารวจแร่ว่าไม่เป็นพ้ืนที่
ต้องห้าม เช่น ไม่อยู่ในเขตศึกษาวิจัยที่ก าหนดโดยรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ทวี เป็นตัน 
  3) ช าระเงินค าาธรรมเนียมค าขอฉบับละ 20 บาท และค่าอาชญาบัตรส ารวจแห่ 100 บาท 
  4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับค าขอ และพิจารณาออกอาชญาบัตรส าราจแร่ 
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 ข้อก าหนดในการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตรส ารวจ 

  ㆍต้องปฏิบัติตามเงื่อนไรที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรส ารวจแร ่

  ㆍให้ส ารวจตัวยวิธีตรวจดูลกัษณะทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกซ์เท่านั้น จะขุดหลุม
หรือร่องส ารวจ หรือเจาะส ารวจเพื่อเก็บตัวอย่างแรไม่ใด้ 

  ㆍการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตรประเภทนี้ ไม่ต้องส่งรายงานการส ารวจแร่ 
 
 2. อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ คือหนังสือส าคัญที่อนุญาตให้ผูกชาดส ารวจแร่ภายในเขตที่ก าหนดให้ การ
ขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแรให้ยื่นค าขอต่อเจ้าหนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกชาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่มี 2 ประเภท คือ 
  1) อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่บนบก แต่ละบุคคลจะขอได้ไม่เกิน 2,500 ไร่ (นโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรม จะออกให้ไม่เกิน 1,250 ไร่ เว้นแต่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งส่งเสริมให้ส ารวจ 
หรือท าเหมืองส าหรับแร่ชนิดนั้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบโลหะกรรมหรือกิจการโรงงานซึ่งใช้แร่ที่ขอส ารวจนั้น
เป็นวัตถุติบ) อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่มีอายุ 1 ปีนับแต่วันออก 
  2) อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ในทะเล ซ่ึงแต่ละค าขอจะขอได้ไม่เกิน 500,000 ไร่ (นโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรม จะออกให้ไม่เกิน 20,000 ไร่ ซึ่งถ้าจะขอเกินจะต้องขออาชญาบัตรพิเศษ) และก าหนด
อายุอาชญาบัตรได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันออก 

 นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายไม่ออกอาชญาบัตรผูกขาคส ารวจแร่หินอุดสาหกรรม หิน
ประดับ หินอ่อน และแร่โดโลไมต์ให้แก่บุคคลใด เนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ส ารวจและจัดท าแผนที่แหล่ง
หินไว้ทั่วประเทศแล้ว 
 
 คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530)  
 
 ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
  1) กรอกค าขอตามแบบที่ก าหนด และชื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบค าขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 
  2) เจ้าพนักงานตรวจสอบค าขอ ความครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอ คุณสมบัติของผู้อ่ืนค าขอ 
ตรวจแผนที่แสดงเขตที่ขอส ารวจตรวจสอบเขตพ้ืนที่ว่าไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่และกฎหมายอ่ืน 
และแผนงานวิธีการส ารวจแร่ 
  3) ช าระเงินค่าธรรมเนียมค าขอฉบับละ 20 บาท ค าอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ฉบับละ 500 บาท 
และค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นค่าใช้เนื้อท่ี 5 บาทต่อไร่ต่อป ี
  4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับค าขอไว้และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่ กพร. 
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  5) กพร. เสนอค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตส ารวจและท าเหมืองแร่ 
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่เพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าตับ ก่อนน าเสนอให้รัฐมนตรีออกอาชญาบัตร 
ผูกชาดส ารวจแร่ต่อไป 
 
 เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
  1. แผนที่แสดงเขตส ารวจแร่โดยจะต้องยื่นค าขอคัดแผนที่ก่อนยื่นค าขอ และเจ้าพนักงานจะท า
แผนที่แสดงเขตค าขอให้ 
  2. แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ  
เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง 
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรพิเศษ และค าขอ
ประทานบัตร แปลงอื่น ๆ ที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอไว้ก่อนแล้ว หรือที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นค าขอ 
  4. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ในการส ารวจแร่โดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน (หลักฐานนี้จะใช้ในขั้นตอนก่อนวันมอบอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว) 
ส าหรับวงเงินทุนทรัพย์เป็นค่าใช้ง่ายในการส ารวจแร่ซึ่งกพร. ก าหนดตามวิธีการที่ยื่นขอส ารวจคือ 
   -วิธีเจาะส ารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 60 บาท 
   -วิธีขุดร่องส ารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 40 บาท 
   -วิธีขุดหลุมส ารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 30 บาท 
 
 แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ 
 เอกสารแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 หรือใหญ่กว่า 
  2. เนื้อที่ส ารวจแต่ละแปลง 
  3. ชนิดแร่ และวิธีการส ารวจแร่แต่ละชั้น 
  4. ชนิด ขนาด จ านวนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ 
  5. เงินลงทุนและข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแต่ละปี 
  6. จ านวนคนงานที่ใช้ 
 
 การลงมือส ารวจและการรายงานผลการส ารวจ 
 การส ารวจแร่ต้องเป็นไปตามแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ที่ได้รับอนุญาต ภายใต้การควบคุมของ 
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ต้องลงมือส ารวจแร่ภายใน 60 วัน และต้อง
รายงานผลการส ารวจครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้ด าเนินงานทั้งหมดไปในระยะเวลาเวลา 180 วัน นับแต่
วันได้รับอาชญาบัตร และต้องรายงานผลการส ารวจครั้งสุดท้ายที่ได้กระท าไปภายหลังนั้นภายใน 30 วัน  
ก่อนอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่สิ้นอายุ รายงานต้องเป็นไปตามแบบที่ก าหนด โดยยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่
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 การเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกชาดส ารวจแรได้ ถ้าผู้ถืออาชญาบัตร
ผูกขาดส ารวจแร่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 
 3. อาชญาบัตรพิเศษ 
 อาชญาบัตรพิเศษ คือหนังสือส าคัญที่อนุญาตให้ผูกขาดส ารวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายในเขตพ้ืนที่ 
ที่ก าหนดให้ ผู้อื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษจะต้อง 

 ㆍก าหนดข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแร่ โดยแจ้งปริมาณงานและจ านวนเงินที่จะใช้เพ่ือการส ารวจ
ส าหรับแต่ละปี ตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และ 

 ㆍเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐตามหลักก าหนด ผลประโยชน์พิเศษนี้จะมีผลผูกพันผู้ถืออาชญา
บัตรพิเศษต่อไปในภายหลังเมื่อได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรส าหรับท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ ที่ได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษนั้น 
 ค าขออาชญาบัตรพิเศษแต่ละค าขอจะต้องครอบคลุมเนื้อที่ที่สามารถส ารวจได้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละ 10,000 ไร่ รัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ  
ซึ่งมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถรอต่ออายุได้อีก 
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 คุณสมบัติของผู้ยืน่ค าขออาชญาบัตรพิเศษ 
 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่แร่ทองค า  จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 
 ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษส าหรับส ารวจแร่ทองค า จะมี 2 กรณี คือกรณีขอส ารวจ
แร่ทองค าในพ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด และกรณีขอส ารวจแร่ทองค าในพ้ืนที่ทั่วไปนอกเขตที่กระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันดามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516)  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 เช่นกัน 
 
 ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรพิเศษ 
  1) กรอกค าขอตามแบบที่ก าหนด และยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบค าขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 
  2) เจ้าพนักงานตรวจสอบค าขอ เอกสารประกอบค าขอ คุณสมบัติของผู้อ่ืนค าขอ ตรวจสอบแผน
ที่แสดงเขตที่ขอส ารวจและพิจารณาว่าเขตพ้ืนที่ขอส ารวจแร่ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่และ
กฎหมายอ่ืน (อาชญาบัตรพิเศษจะต้องไม่ออกทับซ้อนเขตเนื้อที่ซึ่งมีผู้ใด้รับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญา
บัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่แล้ว) 
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  3) ช าระเงินค่าธรรมเนียมค าขอฉบับละ 20 บาท ค่าอาชญาบัตรพิเศษฉบับละ 1,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นค าใช้เนื้อท่ี 5 บาทต่อไร่ต่อป ี
  4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับค าขอไว้และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่ 
กพร. เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาค าขอและข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษ 
  5) กพร. เสนอค าขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตส ารวจและท าเหมืองแร่ 
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่เพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าดับ ก่อนน าเสนอให้รัฐมนตรีออกอาชญา
บัตรพิเศษ 
 
 เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรพิเศษ 
  1. แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ เหมือนกับการขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรพิเศษ และค าขอ 
ประทานบัตร แปลงอื่น ๆ ที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอไว้ก่อนแล้ว หรือที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นค าขอ 
  3. ข้อผูกพันส าหรับการส าราจแร่ โดยแจ้งจ านวนเงินที่จะใช้เพ่ือการส ารวจในแต่ละปี ตลอดอายุ
ของอาชญาบัตรพิเศษ 
  4. รายการข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษท่ีประสงค์จะให้แก่รัฐเมื่อได้รับมอบอาชญาบัตรพิเศษ 
  5. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ในการส ารวจแร่โดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน ตามวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส ารวจแร่ ซึ่ง กพร. ได้ก าหนดไว้  30-60 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่ยื่นขอส ารวจ หลักฐานนี้จะใช้ในขั้นตอบก่อนรับมอบอาชญาบัตรพิเศษภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว 
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 หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
 ผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษจะต้องเสนอผลปะโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือ แร่ถ่านหิน  
ไร่ละ 183 บาท ส าหรับแร่ชนิดอื่นไร่ละ 28 บาท 
 
 การลงมือส ารวจและรายงานผลส ารวจ 
 การส ารวจแร่ต้องท าตามแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ที่ ได้รับอนุญาต ภายใต้การควบคุมของ  
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องลงมือส ารวจแร่ภายใน 90 วันและต้องรายงานผล
การด าเนินงานและการส ารวจแร่ให้ กพร. ทราบ ทุกรอบระยะเวลา 120 วัน 
 
 การจ่ายเงินตามข้อผูกพัน 
 ข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแร่ คือปริมาณงานและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการส ารวจที่ระบุไว้ในอาชญาบัตร
พิเศษ เมื่อสิ้นรอบปีข้อผูกพันใดถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษท าการส ารวจแรไม่ครบตามปริมาณงานในรอบปีนั้น 
จะต้องจ่ายเงินเท่ากับจ านวนที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีนั้นให้แก่ กพร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
รอบปีดังกล่าว แต่ถ้าได้ส ารวจและใช้จ่ายเกินข้อผูกพันที่ก าหนดไว้ส าหรับรอบปีนั้น ให้น าจ านวนเงินส่วนที่เกินนั้น
ไปหักออกจากข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแร่ในรอบปีต่อไปได้ 
 
 การขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นที่บางส่วน 
 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอเวนคืนอาชญาบัตร หรือขอคืนพ้ืนที่ส ารวจบางส่วนได้ ถ้าได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อผูกพันการส ารวจแร่แล้ว และปรากฎผลว่าพ้ืนที่นั้นไม่มีแร่ชนิดที่ประสงค์จะท าเหมือง หรือพบแร่
ชนิดนั้นในปริมาณที่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ที่จะเปิดการท าเหมืองในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยต้องยื่น ค าขอต่อ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และอาชญาบัตรพิเศษหรือการคืนพ้ืนที่บางส่วนนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่น
ค าขอดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ยุติข้อผูกพันการส ารวจแร่ส าหรับปีที่เหลืออยู่หรือยุติข้อผูกพันส าหรับพ้ืนที่ส่วนที่คืนนั้น
แล้วแต่กรณี 
 
 การเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ 
 รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษได้ ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใน
พระราชบัญญัติแร่ หรือตามเงื่อนไขและข้อผูกพันการส ารวจแร่ที่ก าหนดไว้ 
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 การรังวัดเขตและการยกค าขออาชญาบัตร 
 เมื่อได้รับค าขออาชญาบัตรผูกชาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษแล้ว พนักงานเจ้าหน้ที่จะได้ก าหนดเขต
พ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2516) ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
  1. การรงัวัด ซึ่งจะใช้เมื่อมีข้อพิพาทขัดแย้ง หรือกรณีมีความคลาดเคลื่อน 
  2. ก าหนดเขตลงในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:60,000 
  3. ก าหนดเขตโดยการสร้างหมุดหลักฐานหาค าพิกัดมุมฉากสากลและค่ากริดอาซิมุท 
 
 ในกรณีท่ีมีการก าหนดเขตโดยการรังวัด ผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นผู้ออกค าาใช้จ่ายในการรงัวัดและมอบหมาย
ให้มีตัวแทนมาน ารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานได้แจ้งเป็นหนังสือ 
 
 อธิบดีมีอ านาจสั่งยกค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรือค าขออาชญาบัตรพิเศษได้ ถ้าผู้ยื่นค าขอ 
  > ไม่มาตามนัดในการน ารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
  > ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติดามค าสั่งของเจ้าพนักงานในการด าเนินการเพ่ือออกอาชญาบัตรผูก
ชาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ 
  > กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติดามข้อบังคับในพระราชบัญญัติแร่ ในหมวด 3 ว่าด้วยการ
ส ารวจและการผูกขาดส ารวจแร่ หรือหมวด 1 ว่าด้วยการท าเหมือง หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าดังกล่าว 
 
 การส ารวจแร่ 
  - เป็นการศึกษาทางธรณีวิทยา เพ่ือให้รู้ว่าพ้ืนที่ใด ๆ มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นอย่างไร  
มีแร่สะสมตัวอยู่มากน้อยเพียงใด เกรดหรือคุณภาพเป็นอย่างไร หากลงทุนท าเหมืองแร่จะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
หรือไม ่
  - การส ารวจแร่มีขั้นตอนการส ารวจเบื้องต้นและส ารวจในขั้นรายละเอียด ซึ่งจะต้องมีการศึกษา
เพ่ิมเติม ทั้งด้านธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ รวมถึงการเจาะส ารวจว่าบริเวณใดมีแหล่งแร่อยู่หรือไม่ มีปริมาณส ารองมาก
น้อยเพียงใด เกรดหรือคุณภาพแร่เป็นอย่างไร หากลงทุนท าเหมืองจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ 
  - การส ารวจแร่ในขั้นรายละเอียดเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น  
การบริหารจัดการของภาครัฐ โดยทั่วไปจะส ารวจแหล่งแร่ในขั้นต้น ส่วนการส ารวจในรายละเอียดจะให้ภาคเอกชน
ด าเนินการ 
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2.2 ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ 
  
แหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย 
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ค่าภาคหลวง ปี 2562 
 รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมตามข้อก าหนดของกฎหมาย ได้แก่  ค่าภาคหลวง 
ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ 
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 10 แร่ ที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ 
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การท าเหมืองแร่ในประเทศไทย 
 คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอ่ืน ๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสาย
แร่ที่อยู่ใต้ดินประเภทของการท าเหมืองแร่ 
  - เหมืองเปิด (Open Pit) 
  - เหมืองใต้ดิน 
  - เหมืองฉีด 
  - เหมืองเรือขุด 
 เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐและท้องถิ่น โดยค่าภาคหลวงร้อยละ 40 จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน 
ร้อยละ 60 จะถูกจัดสรรกลับคืนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของประทานบัตร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 
 
มูลค่าของทรัพยากรแร่ 
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2.3 ความส าคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมอืง 
  
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยปี 2563 และแนวโน้มในระยะตอ่ไป  
 1. การผลิต  
 ถึงแม้ว่าในช่วงปี ๒๕๕3 - ๒๕62 มูลค่าการผลิตแร่ในประเทศไทยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จาก 57,004 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 74,617 ล้านบาท ในปี ๒๕62 แต่ถ้าพิจารณาในช่วงปี ๒๕60 - ๒๕62 
กลับพบว่ามูลค่าการผลิตแร่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงในด้านปริมาณเป็น ส าคัญ  
โดยแร่ที่มูลค่าการผลิตสูงที่สุด 5 อันดับแรก ในช่วงปี 2560 - 2562 คือ หินปูน ถ่านหินลิกไนต์ ยิปซัม เกลือหิน 
และหินแกรนิต ตามล าดับ ซึ่งแร่ 5 ชนิดนี้มีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 82 ของมูลค่าการผลิตแร่ทั้งหมด 
ส าหรับสถานการณ์ในปี 2563 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ  
ท าให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับสาขาการผลิตอ่ืน จากข้อมูล เบื้องต้นซึ่งอยู่
ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ พบว่าแร่ที่มีการผลิตไปแล้วในปี 2563 มีมูลค่าเพียง 47,453 ล้านบาท 
 

ภาพทที ่1 มูลค่าการผลิตแร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านบาท 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ  
 
 ประเทศไทยสามารถผลิตแร่ได้ประมาณ 47 ชนิด โดยในช่วงปี 2553-2562 ปริมาณการผลิตแร่ รวม
ทุ กชนิ ด เ พ่ิมขึ้ นอย่ า งต่อ เนื่ อ งจาก  195.7 ล้ านตัน  ในปี  2553 เป็ น  259.9 ล้ านตัน  ในปี  ๒๕62  
หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี สอดคล้องกับความต้องการใช้แร่ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ  
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งปริมาณการผลิตแร่ส าหรับใช้ในประเทศของไทยส่วนใหญ่  
จะเป็นแร่จ าพวกหินอุตสาหกรรม เช่น หินปูน หินแกรนิต หินบะซอลต์ และแร่เชื้อเพลิง คือ ถ่านหินลิกไนต์ ส่วน
แร่ที่ผลิตเพ่ือการส่งออก เช่น ยิปซัม มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ของไทยเริ่มปรับทิศทางไปสู่การผลิตแร่เพ่ือใช้ส าหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
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 เมื่อจ าแนกการผลิตตามกลุ่มแร่ในปี 2562 พบว่า แร่เชื้อเพลิงผลิตได้เพียงชนิดเดียว คือ ถ่านหินลิกไนต์ 
14.1 ล้านตัน แร่อโลหะที่มีการผลิตสูงที่สุด ได้แก่ หินปูน 180 ล้านตัน หินบะซอลต์ 13.9 ล้านตัน และ
หินแกรนิต 13.5 ล้านตัน ส่วนแร่โลหะมีการผลิตน้อยมาก โดยแร่ที่ผลิตมากที่สุด คือ แร่เหล็ก มีการผลิต เพียง 
17,660 ตัน (ตารางที่ 1) ส าหรับปี 2563 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการผลิตแร่ไปแล้ว 169.1 ล้านตัน โดยแร่
ที่ปริมาณการผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ หินปูน หินแกรนิต ถ่านหินลิกไนต์ หินบะซอลต์ และดิน ซีเมนต์ 
ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณการผลิตแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านตัน 
   2558  2559  2560  2561  2562  2563*  

แร่เชื้อเพลิง                 

ลิกไนต์  15.2  17.0  16.3  14.9  14.1  7.8  

แร่อโลหะ                

หินปูน  176.6  177.3  177.5  181.2  180.0  117.9  

หินบะซอลต์  8.1  9.5  9.0  11.3  13.9  7.2  

หินแกรนิต  12.9  13.6  12.7  14.3  13.5  11.9  

แร่โลหะ (ตัน)                

แร่เหล็ก  16,483  -  135  -  17,660  93,125  

แร่แมงกานีส  9,000  9,150  8,020  4,000  4,800  6,413  

รวมทุกชนิดแร่  251.5  257.7  253.4  263.6  259.9  169.1  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ  
 
 2. การใช้  
 ในช่วงปี 2553 - 2562 ปริมาณการใช้แร่ที่ผลิตได้ในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามความต้องการใช้แร่ 
ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรม ผลิต
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก เป็นต้น 
โดยในช่วงปี 2553-2557 ปริมาณการใช้แร่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 5.4 ต่อปี ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงในช่วงปี 2558-2562 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี ท า ให้การผลิตแร่ของไทย ถูกใช้
ส าหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากสัดส่วนร้อยละ 91.6 ของการผลิตแร่ทั้งหมด ในปี 
2553 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 97.3 ในปี 2562  
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ภาพท ี่ 2 ปริมาณการใช้แร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านตัน 

 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ  
 
 แร่ที่มีปริมาณการใช้สูงที่สุดในปี 2562 คือ หินปูน ๑๗๖.1 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รองลงมา คือ ถ่านหินลิกไนต์ 14 ล้านตัน ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่วน หินแกรนิตและ
หินบะซอลต์มีปริมาณการใช้ ๑๒.3 และ 12.2 ล้านตัน ตามล าดับ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ส าหรับปี 
2563 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการใช้แร่ไปแล้วเพียง 184.1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 27.2 
เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  อย่างไรก็ตาม แร่ที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นแร่ชนิดเดิม คือ หินปูน ถ่านหิน
ลิกไนต์ หินแกรนิต หินบะซอลต์ และดินซีเมนต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการใช้แร่ที่ส าคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563  หน่วย : ล้านตัน 
  2558  2559  2560  2561  2562  2563*  

หินปูน    170.4  
   

176.5  
   

178.6  
   

176.3  
   

176.1   131.6  

ลิกไนต์   15.4    16.9    16.2    14.4    14.0   13.4  

หินแกรนิต   7.9    8.4    8.9    11.6    12.3   10.3  

หินบะซอลต์   12.1    12.9    12.8    12.5    12.2    8.7  

 ดินซีเมนต์         4.8        4.3       3.1    5.8             8.6         5.0  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ  
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 3. การน าเข้า  
 นอกจากการใช้แร่ที่ได้จากการผลิตภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเข้า แร่
จากต่างประเทศ เนื่องจากแร่บางชนิดไม่สามารถผลิตได้เอง หรือผลิตได้แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ท าให้ประเทศไทยต้องน าเข้าสินค้าแร่เป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มแร่น าเข้าที่ส าคัญคือ แร่เชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด เนื่องจากไทยสามารถผลิตถ่านหินลิกไนต์ได้เพียงชนิดเดียว   
  แร่เชื้อเพลิงที่น าเข้ามาจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ถ่านหิน แอนทราไซต์ ถ่านหินบิทูมินัส ถ่านหินโค้ก และถ่านหินชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งแร่เชื้อเพลิงเหล่านี้ต้องซื้อขาย  
โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก ท าให้มูลค่าการน าเข้าในภาพรวมในช่วงปี 2553-2563 ค่อนข้างผันผวนตามปริมาณ
การน าเข้า และราคาของแร่แต่ละชนิดในแต่ละปี 
 

ภาพที ่3 มูลค่าการนำเข้าแร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านบาท 
 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 
 ถึงแม้ว่ามูลค่าการน าเข้าแร่ในช่วง 3 ปีหลังสุด (ปี 2561-2563) จะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.4 
ต่อปี แต่ในปี 2563 ก็ยังมีการน าเข้าแร่มากกว่า 70 ชนิด และมีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 56,844 ล้านบาท โดย
สินค้าแร่น าเข้าที่ส าคัญในปี 2563 ได้แก่ ถ่านหินชนิดอื่น 21,538 ล้านบาท ถ่านหินบิทูมินัส 19,369 ล้านบาท 
แร่ดีบุก 4,782 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม 1,149 ล้านบาท ทัลก์ 1,220 ล้านบาท และโมลิบดิไนต์ 
1,331 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
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ตารางท่ี 3 มูลค่าการนำเข้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านบาท 
 
   2558  2559  2560  2561  2562  2563  

ถ่านหินชนิดอื่น  18,241  17,816  23,170  31,070  22,298  21,538  

ถ่านหินบิทูมินัส  25,968  23,062  25,517  21,389  21,749  19,369  

แร่ดีบุก  1,732  2,738  4,237  4,494  3,586  4,782  

แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม  1,100  1,658  1,137  2,086  1,243  1,149  

ทัลก์  1,625  1,647  1,634  1,644  1,628  1,220  

โมลิบดีไนต์  756  967  916  1,810  2,563  1,331  

แร่อ่ืน ๆ  12,556  9,987  9,498  10,326  9,124  7,455  

รวม  61,978  57,874  66,110  72,820  62,190  56,844  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 
  ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าแร่มีแนวโน้มค่อนข้างผันผวนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาในเชิง
ปริมาณกลับพบว่าปริมาณการน าเข้าแร่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 17.8 ล้านตัน ในปี 2554 เป็น 25.4 
ล้านตัน ในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 47.8 โดยในปี 2563 กลุ่มแร่เชื้อเพลิงที่มีปริมาณ การน าเข้าสูงที่สุด 
คือ ถ่านหินชนิดอ่ืน 15.4 ล้านตัน น าเข้าจากอินโดนีเซียและรัสเซีย แร่อโลหะที่มีปริมาณการน าเข้าสูงสุด  
คือ หินฟลินต์ ๐.33 ล้านตัน น าเข้าจาก สปป.ลาว ส่วนแร่โลหะที่มีปริมาณการน าเข้าสูงสุด คือ แมงกานีส 0.07 
ล้านตัน น าเข้าจากเมียนมา (ตารางท่ี 4) 
  
  

ตารางท่ี 4 ปริมาณการนำเข้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ตัน 
  
   2558  2559  2560  2561  2562  2563  

แร่เชื้อเพลิง (ล้านตัน)              

ถ่านหินชนิดอื่น  11.1  11.3  12.1  16.8  13.0  15.4  

ถ่านหินบิทูมินัส  10.6  10.2  9.9  7.9  8.1  8.2  

ถ่านหินแอนทราไซต์  0.17  0.18  0.14  0.17  0.13  0.15  
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แร่อโลหะ                

หินฟลินต์  31,214  19,705  303,909  414,793  484,595  330,123  

แบไรต์  98,358  86,651  81,133  90,092  161,560  128,380  

เบนทอไนต์  104,547  107,646  120,287  127,807  137,667  122,247  

แร่โลหะ              

แร่แมงกานีส  18,562  21,027  36,428  71,362  135,616  73,199  

แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม  13,605  16,278  6,771  21,771  22,344  61,478  

แร่ดีบุก  5,742  7,870  10,877  12,261  10,559  16,136  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 
 4.  การส่งออก   
 การส่งออกสินค้าแร่ของไทยมีทั้งการส่งออกในรูปแร่ดิบเนื่องจากผลิตได้มากเกินกว่าความต้องการ
ภายในประเทศ เช่น ยิปซัม แอนไฮไดรต์ และการน าเข้าแร่ดิบมาเพ่ิมมูลค่าก่อนส่งออก เช่น โลหะดีบุก ซึ่งการ 
ส่งออกสินค้าแร่ของไทยในช่วงปี 2553-2557 มีมูลค่าประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาท แต่หลังจากนั้น 
ในช่วงปี 2560-2563 การส่งออกสินค้าแร่ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 12,000 - 
13,000 ล้านบาท เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดส่งออกยิปซัมที่ส าคัญของไทยและการระงับการประกอบ 
กิจการเหมืองแร่ทองค าเอาไว้ก่อนตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงแนวโน้มการผลิตแร่ที่มีเป้าหมายเพ่ือใช้ส าหรับ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ สินค้าแร่ส่งออกที่ส าคัญของไทยในช่วงปี 2560-2563 ได้แก่ 
โลหะดีบุก ยิปซัม แอนไฮไดรต์ โซเดียมเฟลด์สปาร์ และโดโลไมต์ โดยในปี 2563 มีการส่งออกสินค้าแร่รวมทั้งสิ้น 
11,907 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 10.1 

ตารางท่ี 5 มูลค่าการส่งออกสินค้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ล้านบาท 
 2558  2559  2560  2561  2562  2563  

โลหะดีบุก  4,275  5,188  5,481  5,504  5,544  5,512  

ยิปซัม  5,018  4,336  3,675  3,668  3,205  2,927  

แอนไฮไดรต์  674  880  896  913  798  813  

โซเดียมเฟลด์สปาร์  708  569  610  593  1,397  637  

โดโลไมต์  469  555  487  509  395  480  

แร่อ่ืน ๆ  6,292  8,612  1,730  1,707  1,912  1,538  

รวม  17,436  20,140  12,879  12,895  13,250  11,907  
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  สินค้าแร่ที่ส่งออกในปริมาณมากส่วนใหญ่จะเป็นแร่อโลหะเกือบทั้งหมด โดยในปี 2563 ไทยมีการ 
ส่งออกยิปซัมมากที่สุด 4.58 ล้านตัน และไทยเป็นผู้ส่งออกยิปซัมรายใหญ่ของโลกมาโดยตลอด มีตลาดส่งออกที่
ส าคัญ คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และญี่ปุ่น รองลงมา ได้แก่ โดโลไมต์ 1.39 ล้านตัน แอนไฮไดรต์ 1.37 
ล้านตัน โซเดียมเฟลด์สปาร์ 0.82 ล้านตัน และหินปูน 0.27 ล้านตัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ปริมาณการส่งออกแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านตัน 
 2558  2559           2560  2561  2562  2563  

ยิปซัม  7.82  6.46           5.74  5.70  5.29  4.58  

โดโลไมต์  1.21  1.27           1.08  1.27  1.17  1.39  

แอนไฮไดรต์  1.03  1.35           1.45  1.53  1.37  1.37  

โซเดียมเฟลด์สปาร์  0.77  0.64           0.70  0.70  1.14  0.82  

หินปูน      0.61           0.61            0.56     0.24  0.44         0.27  
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
 
 5. ค่าภาคหลวงแร่  
  ค่าภาคหลวงแร่ที่รัฐจัดเก็บได้ในช่วงปี 2560-2563 มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วง 3,700-3,900  
ล้านบาท เนื่องจากค่าภาคหลวงแร่จะแปรผันไปตามปริมาณและราคาแร่แต่ละชนิดที่มีการผลิตในแต่ละปี   
โดยในปี 2563 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้ 3,730 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4.2 โดยแร่ที่สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงได้มากที่สุด คือ หินปูน 2,061 ล้านบาท 
รองลงมา คือ ลิกไนต์ 515 ล้านบาท ยิปซัม 256 ล้านบาท เกลือหิน 113 ล้านบาท และหินแกรนิต 109 ล้านบาท 
ตามล าดับ ค่าภาคหลวงจากแร่ทั้ง 5 ชนิดนี้มีมูลค่ารวมกันถึง 3,054 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
81.9 ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ทั้งหมด (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ล้านบาท 
   2558  2559  2560  2561  2562  2563  

หินปูน  1,165  2,068  2,110  2,113  2,103  2,061  

ลิกไนต์  589  648  624  554  537  515  

ยิปซัม  298  275  246  253  309  256  

เกลือหิน   85  105  116  118  121  113  

หินแกรนิต  50  748  78  105  114  109  

อ่ืน ๆ  853  659  662  645  712  676  

รวม  3,040  4,503  3,836  3,789  3,896  3,730  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความมาตรา 5 วรรคสี่ และมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดให้คิดอัตราค่าภาคหลวงจากราคาตลาดที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศ 
ก าหนด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของอัตราการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ของไทย โดยแร่ส่วนใหญ่ มี
อัตราค่าภาคหลวงตั้งแต่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 และแร่โลหะบางชนิดที่มีราคาสูง (แร่ดีบุก แร่ทองค า แร่ตะกั่ว 
แร่ที่มีทังสติกออกไซด์ และแร่สังกะสี) จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 20 ตามช่วง ระดับ
ราคา นอกจากนี้ ยังก าหนดอัตราค่าภาคหลวงส าหรับแร่ที่ส่งออกในอัตราที่สูงกว่าแร่ที่ใช้เพ่ืออุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ  
 ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากประทานบัตรแต่ละแปลงจะถูกออกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก จะ
ถูกน าส่งเป็นรายได้ของรัฐร้อยละ 40 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 จะถูกจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นตามที่ได้ก าหนดอัตราที่ได้รับการจัดสรรไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ร้อย
ละ 20 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู่ , ร้อยละ 20 จัดสรรให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตรตั้งอยู่, ร้อยละ 10 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลอ่ืน
ในจังหวัดเดียวกับที่ประทานบัตรตั้งอยู่ และร้อยละ 10 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลใน
จังหวัดอ่ืน  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการกระจายผลประโยชน์จากการประกอบกิจการเหมืองแร่อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมือง ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองด้วย  
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ไทยในระยะต่อไป  
 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางบวก  

   (1) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.1 ใกล้เคียงกับข้อมูลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)  ที่ประเมิน
ว่าจะหดตัวร้อยละ 6.6 ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ เห็นสอดคล้องกันว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟ้ืนตัวในปี 2564 และเร่งตัวขึ้น จนกลับมาอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ภายใน 
ปี 2565  ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยย่อมส่งผลกระทบทางบวกเชื่อมโยงไปยัง ทุกภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า และมีอุปสงค์ สืบเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 
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ตารางท่ี 8 ประมาณการอัตราการขยายตัว    ภาพท ี่ 4 แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 
ทางเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2563-2565    ในช่วงปี 2563-2565  

    หน่วย : ร้อยละ   
  
 
 
 
 
 
 

ที่มา :    
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564      ที่มา : รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563  
2. รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563  
3. World Economic Outlook, January 2021    
 
  (2) การผลิตแร่ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
โดยศูนย์วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดการณ์ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตเร่งขึ้น สอดคล้องกับ 
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.0 ในปี 2564 และร้อยละ 5.0-5.5 ในปี 
2565-2566 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) รวมถึงภาวะ 
เศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตัวและหนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ท าให้การผลิตแร่ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ น่าจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างในโครงการลงทุน 
ภาครัฐส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์และคอนกรีตในปริมาณมาก 

  (3) การอนุญาตประทานบัตรใหม่ จากฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร พบว่าในช่วงปี  
2563 - 2564 มีการอนุญาตประทานบัตร จ านวน 48 แปลง ได้แก่ หินเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างจ านวน  
34 แปลง ยิปซัม จ านวน 6 แปลง หินประดับ จ านวน 1 แปลง และฟลูออไรด์ จ านวน 1 แปลง แสดงให้เห็นว่า
การผลิตหิน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่จะขยายตัวตามธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

  (4) อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่อนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน
สูง ท าให้ธนาคารพาณิชย์มีน่าจะยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย ส าหรับการ
กู้ยืมเงินที่จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ 

  

หน่วยงาน  2563  2564  2565  

สศช.1  -6.1  2.5-3.5  -  

ธปท.2  -6.6  3.2  4.8  

IMF3  -6.6  2.7  4.6  
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 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางลบ  
 (1) การผลิตถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลดลงของผลิตถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ 
ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตถ่านหินลิกไนต์มากกว่าร้อยละ 95 ของทั้งประเทศ ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ได้ก าหนดแผนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี 
2564-2569 โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง จ านวน 16 ล้านตันในปี 2564, จ านวน 14 ล้านตัน ในช่วง
ปี 2565-2567, จ านวน 7 ล้านตัน ในปี 2568 และจ านวน 6 ล้านตัน ในปี 2569 ตามล าดับ ซึ่งลดลงจาก 
จ านวน 14 ล้านตัน ในช่วงปี 2561-2563  ซึ่งสอดคล้องกับแนวโมของโลกที่มุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 

 (2) การส่งออกยิปซัมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทยมีก าลังซื้อลดลง
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และต้องเผชิญกับคู่แข่งส าคัญอย่างโอมานที่มีนโยบายเร่งผลิต
และส่งออกยิปซัม เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ของประเทศ ท าให้โอมานสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดในตลาดส่งออกหลักไปจากไทยได้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา  

  
 ข้อสรุป  
  ถึงแม้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกจะท าให้เกิดแนวโน้มที่ดีต่อการเพ่ิมขึ้นของการผลิตแร่ส าหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่ส าหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยเฉพาะหินเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตแร่ทั้งหมด แต่การเพ่ิมขึ้นเหล่านั้นอาจจะชดเชยการลดลงของการผลิต
ถ่านหินลิกไนต์และยิปซัมเพ่ือส่งออกได้ไม่ทั้งหมดรวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่ต้องใช้เวลาในการ  
ฟ้ืนตัวเพ่ือกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของ
ไทยน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 
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2.4 การมสี่วนร่วมอนรุักษ์ และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
  
ข้อดี ข้อเสียของการท าเหมือง 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
- ชาวบ้านมีงานท าและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

- อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ
สุขภาพในหลายมิติ 

- ครอบครัวอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องไปท างานไกลบ้าน 
 

- เช่น มลพิษปนเปื้อน/ฟุ้งกระจาย เสียง ฝุ่นและ
แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดส่งผลให้แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ถูกท าลาย และปนเปื้อนไปด้วย การสูบ
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน จนส่งผลให้สุขภาพของคน
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆเสื่อมโทรม 

- ความเจริญเข้าสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น  
มีผู้ประกอบการ ร้านค้า และธุรกิจเอกชนผุดขึ้นมา 
เพ่ือรองรับความเจริญที่เข้ามา 

 

- งบประมาณลงสู่ท้องถิ่น โดยคิดค่าภาคหลวง  
 
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ตัวอย่างของการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานธรณีที่ก่อให้เกิดการร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนของคน
ในพ้ืนที่ สร้างความหวงแหนแหล่งทรัพยากรและธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เหมืองแร่สีเขียว 
 เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานโดยการพัฒนาแร่ขึ้นมา
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นการพัฒนาแร่อย่างยั่งยืน  
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  2. ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนที่อยูอาศัยใกล้เคียง 
  4. มีพ้ืนที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย สะอาดตา 
  5. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  6. ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 
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แนวทางการใช้ประโยชน์ ขุมเหมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
 กรณีศึกษาบริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้และพ้ืนที่ใกล้เคียง ใน อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีสาเหตุจาก
การปล่อยน้ าเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ของ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จ ากัด ลงสู่ล าห้วยคลิตี้ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ น้ าตะกอนดิน และสัตว์น้ า เกินค่ามาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      แนวทางการป้องกัน (ชั่วคราว) การชะตะกอนหางแร่จากหลุม 
      ฝังกลบและการชะหน้าดินจากพ้ืนที่รอบหลุมฝังกลบที่ 
      ปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ล าห้วยคลิตี้  
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ถอดบทเรียน 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การท าเหมืองที่ปลอดภัย 
 เหมืองซามาร์โก เหมืองแร่เหล็ก ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท วาเล
จ ากัด ของบราซิล และ บริษัท บีเอชพี บิลลิตันจ ากัด สัญชาติออสเตรเลีย 

 เขื่อนกักเก็บกากแร่แตก น้ าและดินโคลนสีแดงที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง กระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ สัตว์ป่า ธุรกิจท่องเที่ยว และการประมง เหมืองยอมความรัฐบาลบราซิล ยินยอมจ่ายค่าเสียหาย
มูลค่า 6,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เหมืองแร่ทองค านิวมอนต์มินาฮาชารายา เกาะสุลาวาสี อินโดนีเซีย 
 มีการปนเปื้อนสารปรอท มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร มีการปนเปื้อนของสารปรอท พบผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายโรคมินามาตะ ผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าเสียหายนอกศาลให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
ถอดบทเรียน 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การประกอบการที่เข้มงวดและปลอดภัย 
 - อุตสาหกรรมเหมืองแร่นับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 - พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐกิจความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ทั้ ง แ ผ น ก า ร ฟ้ื น ฟู ก า ร พั ฒ น า ก า ร  
ใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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เหมืองอัครา 
 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร่ 
(กพร.) ได้ท าการสุ่มตรวจ และพบว่ามีชาวบ้าน
จ านวนหนึ่ ง  มี โ ลหะหนั ก ในกระแส เลื อด  
จึงออกค าสั่งให้บริษัท อัครา หยุดประกอบกิจการ 
เป็นเวลา 30วัน 

หลังจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทางอัคราไมนิ่ง 
พยายามปรับปรุงแก้ไข เรื่องการปล่อยโลหะหนัก
รั่วไหล โดย เดือนเมษายน กพร. จ้างบริษัทแบร์
โดแบร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ผู้ เชี่ ยวชาญการ
ประเมินเหมืองทองค า มาตรวจสอบที่เหมือง
ชาตรี ปรากฏว่าไม่พบไซยาไนต์รั่วไหลแต่อย่างใด 

 
 ความขัดแย้งในพ้ืนที่ เพ่ิมดีกรีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มชาวบ้านมีทั้งฝ่ายสนับสนุนเหมืองทองค า 
และฝ่ายที่ต่อต้านอยากให้เหมืองยุติ จนในที่สุด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ด้วยค าสั่งของ คสช. ที่ 72/2559
ประกาศว่า “ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค า จะต้องระงับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
เป็นต้นไป 
 
การฟื้นฟูห้วยคลิตี้ล่าง 
 โครงการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 
 
  1. การก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินโครงการ  
  2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 
  3. การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน  
  4. การฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ 
  5. การก่อสร้างฝาย ดักตะกอนเพิ่ม 
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กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
 ถ้ านาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อ “ภูลังกา” ที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลาย (ประมาณ 
70 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงท้าย ๆ ของโลกยุคไดโนเสาร์) 

 ถ้ านาคามีสิ่งน่าสนใจเด่น ๆ อาทิ “หินหัวพญานาค” หรือ “หินหัวงู” หรือ "หินหัวนาคา" ที่วันนี้พบเจอ  
3 หัว อยู่กระจายกันในพ้ืนที่ และมีส่วน “ล าตัวพญานาค” ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (Tectonic uplift)  
ในภาคอีสาน รวมถึงส่วน “เกล็ดพญานาค” ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Cracks) 

 
 
 ถ้ านาคาเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ผสานต านาน -ความเชื่อท้องถิ่นและ
จินตนาการ เป็นจุดขอหวย” ขอพร ขอโชคลาภจาก “พ่อปู่อือลือ” และ “หินหัวพญานาค” 

 มีการละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การไปจับสัมผัส ปักธูป ขูดขีดขีดหิน โรยแป้งขอเลข  
ขอหวย รวมถึงมีการโยนเหรียญอธิษฐาน และขีดหินเขียนค าหยาบบนหิน ซึ่งเป็นการกระท าของนักท่องเที่ยว  
ที่ขาดจิตส านึก 

 จึงท าให้เกิดกระแสการรณรงค์เท่ียวถ้ านาคาอย่างมีจิตส านึก และการประกาศปิดถ้ านาคาของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ตามมา โดย “อุทยานแห่งชาติภูลังกา” ได้ออกประกาศปิดถ้ านาคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563
เป็นต้นไป 
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การฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่ภายหลังการท าเหมือง 
 พ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดการถมขุมเหมือง หลุม ปล่องฟ้ืนฟูปรับสภาพ
กองหินและมูลดินทรายที่เกิดจากการท าเหมือง และจัดรูปที่ดินให้กลับคืนสภาพเดิม จัดการปรับลดความลาดชั น
ให้เป็นที่ปลอดภัย ลดการกัดเชาะตามโดยธรรมชาติ มีการปลูกพืชคลุมดินตลอดพ้ืนที่ ไม่ว่าประทานบัตรนั้นจะสิ้น
อายุแล้วหรือไม่ เว้นแต่เงื่อนไขในประทานบัตรหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 การด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนที่จะต้องจัดท าเป็นช่วง ๆ ตามแผนงานที่ก าหนดในแผนผังโครงการท าเหมือง  
และเมื่อจะเลิกการท าเหมืองจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้หมดก่อน ไม่ว่าประทานบัตรจะสิ้นอายุหรือไม่ 
เว้นแต่เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 นอกจากนี้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ท าเหมืองดังกล่าวแล้ว จะต้องด าเนินการฟ้ืนฟูให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ตามเงื่อนไขที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับอนุญาตจากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



77 
 

2.7 แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี  
 ข้อพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี 
  สืบเนื่องจากการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณีของคณะท างานจัดท าแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี และการประชุม
สัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายในกรมทรัพยากรธรณี ๒ ครั้ง ในวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สามารถก าหนดและจ าแนกประเด็นส าคัญเพ่ือน าไปใช้
ส าหรับการพิจารณาจัดท าแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และการด าเนินงานด้านอุทยานธรณีของกรม
ทรัพยากรธรณี ได้ดังนี้ 
 ประเด็นพิจารณาส าหรับแนวทางในภาพรวมของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของ 
กรมทรัพยากรธรณี 
 ๑) ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของกรมทรัพยากรธรณี 
 กรมทรัพยากรธรณีภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่หลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๕ “ให้กรมทรัพยากรธรณีมี
ภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี  
ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการส ารวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การก าหนดและก ากับดูแลเขตพ้ืนที่สงวน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรณี และพ้ืนที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด” ดังได้สะท้อนออกมาในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ 
ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่มที่ ๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ดังนี้วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุข
แก่สังคมโดยรวม” และ พันธกิจ “จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแผนงานหลักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ไว้
อย่างชัดเจน คือ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี) 
 เมื่อพิจารณาภารกิจ อ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานหลักด้านการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว พบว่าองค์ประกอบส าคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
ต้องประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ งานด้านการอนุรักษ์ และงานด้านการมีส่วนร่วม ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะต้อง
พิจารณาต่อมาคือ การก าหนดกรอบหรือขอบเขตของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี 
เนื่องจากงานด้านการอนุรักษ์ครอบคลุมกว้างขวางทั้งทางตรง เช่น การเข้าไปสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งหรือ
ทรัพยากรธรณีโดยตรง และทางอ้อม เช่น การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดังกล่าว เป็นต้น ดังนั้นการก าหนดกรอบหรือขอบเขต
ของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง และจะสะท้อนไปยังงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของกรมทรัพยากรธรณีในอนาคต 
 ภายหลังจากการก าหนดขอบเขตของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี และรวม
ไปถึงงาน โครงการ หรือกิจกรรมแล้ว สิ่งส าคัญในอันดับถัดไปคือ การก าหนดระดับของกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมในแต่ละงานหรือโครงการ ที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะผลักดันให้งานหรือโครงการได้รับความร่วมมือและประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และส่งผลไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยรวม 
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 ๒) การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี 
 ในอดีตที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามาโดยตลอด แต่ไม่ได้
ถูกก าหนดไว้ให้เป็นภารกิจหลัก ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลของแหล่งที่มีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่โดดเด่น และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา  นับถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ ท าให้กรมทรัพยากรธรณีซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมย้ายไปสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้มีภารกิจหลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรณี การปฏิรูประบบราชการดังกล่าวส่งผลให้งานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยากลายมาเป็นภารกิจ
ส าคัญภารกิจหนึ่งของกรมทรัพยากรธรณี และส่งผลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านการอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่
หลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานในระดับกอง/ส านัก เช่น กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี และในระดับฝ่าย  
หรือส่วน เช่น ส่วนอนุรักษ์ ที่อยู่ในส านักธรณีวิทยา และส านักทรัพยากรแร่ เป็นต้น มากไปกว่านั้นเมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้มีการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งและซากดึกด าบรรพ์
และมีการจัดตั้งกองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ขึ้นเพ่ือรองรับการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการ
เน้นย้ าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาระงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กรมทรัพยากรธรณีมีงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามากมาย เช่น โครงการจัดตั้ง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซาก  
ดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา โครงการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย งานจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีราย
จังหวัดโครงการจัดตั้งอุทยานธรณี รวมไปถึงการจ้างคณะที่ปรึกษาเพ่ือจัดทานโยบายและแนวทางการบริหาร
จัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา เป็นต้น โครงการเหล่านี้ต่างก็มีเป้าหมายหลักเพ่ือน า ไปสู่การอนุรักษ์ 
ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ทั้งในเชิงรูปธรรม เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้-พิพิธภัณฑ์-อุทยานธรณี การอบรม
ให้ความรู้ การก าหนดเขตเพ่ือการอนุรักษ์ และในเชิงนามธรรม เช่น การก าหนดแนวทางหรือนโยบายด้านการ
อนุรักษ์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในสาระส าคัญของงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดท าขึ้นพบว่างานหรือ
โครงการต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการอนุรักษ์เฉพาะด้านซึ่งมีลักษณะการท างานแบบแยกส่วน กิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมซ้ าซ้อนกัน ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณีได้ในภาพรวม และอาจไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณีอย่าง
ครบถ้วน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้เกิดความสับสนของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการทางานด้านการอนุรักษทาง
ธรณีวิทยา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของงานอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี จึงควรต้อง
จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมงานทุกด้านในเรื่องการ
อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ อานาจ หน้าที่ ของกรมทรัพยากรธรณี ทั้งนี้แผน
ดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในกรมทรัพยากรธรณี 
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 ๓) งานวิชาการทางธรณีวิทยา 
 งานวิชาการทางธรณีวิทยาถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมทรัพยากรธรณี ดังระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กรมทรัพยากรธรณีมีอ านาจหน้าที่ “(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ส ารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูลการเผยแพร่ความรู้ การ
บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา 
ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย” งานวิชาการทางธรณีวิทยานอกจากจะ
มีความส าคัญในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทาง
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะงานวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือในระดับสากล อันจะเป็นส่วนที่เน้นย้ าถึง
ความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรณีนั้น  ๆ เห็นได้ชัดจากข้อก าหนดในการจัดตั้ ง อุทยานธรณี 
ระดับโลก ที่จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนถึงความส าคัญของแหล่งธรณีวิทยาในเขตอุทยานธรณีเช่นเดียวกับ
การประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งหรือซากดึกดาบรรพ์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ต้องมีผลการศึกษาวิจัยรองรับ 
 งานวิชาการทางธรณีวิทยาอาจจ าแนกออกเป็ น ๒ ระดับคือ (๑) งานศึกษาวิจัยในระดับต้น  
หรือในเชิงพื้นที่ ได้แก่งานวิชาการทางธรณีวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินทรัพยากร
ธรณีเพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพ การกระจายตัว และข้อมูลทางธรณีวิทยาในเบื้องต้นที่สามารถน า ไปใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการทางธรณีวิทยาต่อไปได้ (๒) งานศึกษาวิจัยในระดับลึกเป็นงานวิชาการทางธรณีวิทยาที่เน้นเฉพาะ
เรื่องหรือเฉพาะด้านโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือไขข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การที่จะทาให้งานวิชาการทาง
ธรณีวิทยาประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น การวางแผนงานที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ งบประมาณและระยะเวลาที่เพียงพอ และที่ส าคัญคือทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการแสวงหาทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอก
ประเทศโดยการประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่สาธารณชน 
 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาคือการสร้างเสริม
ให้สาธารณชนมีความเข้า ใจ ตระหนัก และเล็ ง เห็นถึ งความส าคัญของการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา  
และทรัพยากรธรณี ซึ่งหากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ดังกล่าวแล้ว 
จะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประสบผลส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวมถึงช่วยลด
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
 การสร้างเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมและสื่อต่างๆ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือเยาวชนในพ้ืนที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และความรู้ทางธรณีวิทยา การจัดประกวดแหล่งธรณีวิทยาทั้งทางด้านความโดดเด่นและการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 
ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ย เ น้ น ย้ า ใ ห้ เ กิ ด จิ ต ส า นึ ก ร่ ว มและถื อ เ ป็ น โ อก าส อันดี ใ นก า ร เ ผ ยแพร่ แ ละ เ ติ ม เ ต็ ม 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านธรณีวิทยา 
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 ประเด็นพิจารณาส าหรับงานด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 
 ๑) กระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณี 
 กรมทรัพยากรธรณีได้ริเริ่มงานด้านอุทยานธรณีอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่าทางวิชาการให้เป็นมรดก  
ของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของจังหวัดต่ าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ในการนี้กรมทรัพยากรธรณีได้ท าการศึกษาและจัดท า 
แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณี และคู่มือการส ารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยาและแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานจัดตั้งอุทยานธรณี  
โดยประยุกต์จากข้อก าหนดขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๓ 
 ที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
อุทยานธรณีอย่างเป็นทางการขึ้นมาได้ ทั้งนี้หากพิจารณาในรายละเอียดอาจพบว่ามีข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้านปรากฏ
อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดตั้งอุทยานธรณี ซึ่งสามารถตั้งเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 
 (๑) กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีอาจมีความซับซ้อนหรือต้องผ่านการพิจารณาของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานท าให้ยากต่อการปฏิบัติ ดังนั้นอาจต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนล าดับขั้นตอนใน
การด าเนินงาน โดยความเห็นพ้องร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 (๒) หน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนอาจยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นหรือ
จัดตั้งขึ้นแล้วแต่ยังไม่เริ่มปฏิบัติงาน เช่น คณะท างานจัดตั้งอุทยานธรณี หรือมีหน่วยงานที่ก าหนดให้ท าหน้าที่อยู่
แล้วแต่องค์ประกอบหรืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวไม่เฉพาะเจาะจงส าหรับการจัดตั้งอุทยานธรณี 
 (๓) หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณีอาจมีความสับสนในขั้นตอนการด า เนินงานให้ปฏิบัติ 
ได้จริง หรืออาจมีข้อจ ากัดในด้านจ านวนบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องของการส ารวจ
และประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 

 ๒) ความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ ที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณี 
 ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้รวบรวมแหล่งธรณีวิทยาในประเทศไว้มากกว่า ๑ ,๐๐๐ แหล่ง 
และในจ านวนนี้บางส่วนผ่านการส ารวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้น บางส่วนมีผลการศึกษาวิจัยในเชิงลึกรองรับ
บางส่วนผ่านการประเมินตามคู่มือการส ารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
บางส่วนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา อย่างไรก็ตามยังคงมี
แหล่งธรณีวิทยาอีกจ านวนมากที่ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ และอาจยังมีอีกแหล่งธรณีวิทยาอีกหลายแหล่งที่ยัง
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นแหล่งธรณีวิทยา 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ าแหล่งธรณีวิทยามีจ า นวนมากจึงยากที่จะพัฒนาให้ทุกแหล่งมี 
ความพร้อมในทุก ๆ ด้านได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นสิ่งส าคัญประการแรกที่ควรต้องเร่งด าเนินการคือการน ารายการ
บัญชีแหล่งธรณีวิทยาที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือที่จะสามารถน ามาจ าแนกจัดกลุ่มในมิติ  
ต่าง ๆ เช่นความโดดเด่นของแหล่งธรณีวิทยา ความส าคัญทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ความพร้อมด้านวิชาการทาง
ธรณีวิทยาความเสี่ยงต่อการถูกท าลายทั้งจากการกระท าของมนุษย์และโดยธรรมชาติ ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เป็นต้น จากนั้นจึงน าข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้มาเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือพิจารณาวางแผนบริหารจัดการในการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาด้านต่าง ๆ ต่อไป 
โดยอาจเริ่มจากการศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และหากมีศักยภาพในเชิงวิชาการเพียงพออาจ
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พัฒนาต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยในเชิงลึก นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพของ
แหล่งธรณีวิทยานั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด 

 ๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 UNESCO ได้ก าหนดนิยามของอุทยานธรณีไว้ว่า “อุทยานธรณี คือ แหล่งทัศนียภาพที่เป็นมรดกทาง
ธรณีวิทยาซึ่งมีความส าคัญทางธรณีวิทยา มีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่พบได้ยาก มีคุณค่า มีมาตราส่วนและอาณา
เขตที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจรวมเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติเพียงหนึ่ง
เดียว อุทยานธรณีนอกจากจะเป็นสถานที่ส าหรับการทัศนาจร การชมทิวทัศน์ การพักผ่อนหย่อนใจ การฟ้ืนฟู
สุขภาพ และสาระบันเทิงทางวัฒนธรรมที่มีสาระทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูงแล้ว ยังเป็น พ้ืนที่มรดกทางธรณีวิทยา
ที่ได้รับการคุ้มครองที่ส าคัญและเป็นฐานส าหรับการท าวิจัยทางธรณีศาสตร์และการเผยแพร่ความรู้สู่ปวงชน”  
(กรมทรัพยากรธรณ,ี ๒๕๕๓) 
 จากค านิยามดั งกล่าวจะเห็นได้ว่ า อุทยานธรณี ไม่ ได้มี เ พียงมิติด้ านธรณีวิทยาเ พียงมิติ เดียว 
แต่ประกอบด้วยหลากหลายมิติประกอบกัน เช่น มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ มิติด้านการ
ท่องเที่ยวมิติด้านการศึกษา มิติด้านข้อกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นงานด้านการจัดตั้งอุทยานธรณีจึงถือเป็นงาน
ระดับประเทศที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประกอบกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
และภาคประชาสังคมกรมทรัพยากรธรณีเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ประสบผลได้ในทุกมิติ 
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือผลักดันให้การจัดตั้งอุทยานธรณีเป็นผลส าเร็จและมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนั้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาจด าเนินการในรูปแบบโครงการร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น 
โครงการศึกษาวิจัยในเชิงลึกร่วมกับภาคการศึกษา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นโดยมีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณาเพ่ือจัดตั้งอุทยานธรณี หรือเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานธรณี เป็นต้น 

 ๔) การผลักดันให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
 กรมทรัพยากรธรณีได้ริเริ่มงานด้านอุทยานธรณีอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการเริ่มเข้าไป
ศึกษา ส ารวจ แหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลการส ารวจศึกษาและ
น าเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งอุทยานธรณี ซึ่งหากจังหวัดใดมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่อุทยานธรณี
และผู้น าในจังหวัดนั้น ๆ เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีแล้วจะได้มีการจัดตั้งคณะท างานอุทยานธรณี
ประจ าจังหวัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งคณะท างานอุทยานธรณีประจ าจังหวัดนี้ถือเป็นตัวจักร
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดตั้งอุทยานธรณีต่อไป นับถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะท างานอุทยานธรณี
ประจ าจังหวัดขึ้นแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ สตูล และสุพรรณบุรี  
ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีความก้าวหน้าของการด า เนินการแตกต่างกัน จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดที่มี
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานมากท่ีสุด โดยได้เสนอให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีผาชัน – สามพันโบกขึ้น ซึ่งอุทยาน
ธรณีแห่งนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งได้ ปัจจุบันข้อเสนอในการขอจัดตั้งและแผนบริหาร
จัดการอุทยานธรณีผาชัน – สามพันโบก ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมแล้ว และอยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
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 นับถึงปัจจุบันเมื่อพิจารณาผลการด า เนินงานที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทย 
มีอุทยานธรณีอย่างเป็นทางการ และจากแนวคิดเดิมที่มุ่งด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดต่าง  ๆ มีการ
จัดตั้งอุทยานธรณีประจ าจังหวัดขึ้นนั้นอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีอุทยานธรณีท่ีมีการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้าน เป็นต้นแบบ ดังนั้นหากกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณา
อย่างจริงจัง เพ่ือท าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงและท าการพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ และหาก
สามารถที่จะผลักดันให้ไปถึงอุทยานธรณีระดับโลกได้แล้ว การพัฒนาอุทยานธรณีในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จะสามารถท าได้
ง่ายขึ้นโดยยึดเอาพ้ืนที่อุทยานธรณีต้นแบบที่ได้ด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่าง ดังตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจนจากการพัฒนาอุทยานธรณีของประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้ผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีระดับโลกภูเขาไฟบาตู 
บนเกาะบาหลี เป็นต้นแบบ จากนั้นจึงเกิดอุทยานธรณีระดับประเทศขึ้นตามมาอีกหลายแห่ง โดยในจ านวนนี้หลาย
แห่งอยู่ระหว่างการประเมินโดย UNESCO และอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอเพ่ือขอจัดตั้งอุทยาน
ธรณีระดับโลก 
 ในวาระของการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา 
ของกรมทรัพยากรธรณี” ในวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน 
พิจารณาและคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบที่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาไปสู่อุทยานธรณี นอกเหนือไปจากอุทยาน
ธรณีผาชัน – สามพันโบก ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศแบบคราสต์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก หุบเขาไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สวนหินป่าหินงาม จังหวัดเลย แหล่ง
ซากดึกดาบรรพ์ เกาะ แก่ง และถ้า จังหวัดสตูล และแหล่งทะเลดึกดาบรรพ์ ๖,๐๐๐ ปี จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไร
ก็ตามพ้ืนที่ที่ได้เสนอมานี้ต้องท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมในขั้น
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 
 แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี 
 ข้อพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีสามารถแบ่งข้อเสนอ
แนวทางการด าเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ แนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีใน
ภาพรวม และแนวทางด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 
 แนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีในภาพรวม 
 จากประเด็นพิจารณาในส่วนของแนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาในภาพรวมสามารถก า หนด
แนวทางได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การจัดให้มีแผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ยุทธศาสตร์ และ 
แผนปฏิบัติการ 
 เ พ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของ กรมทรัพยากรธรณี 
แผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีความจ าเป็นและม ี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนดังกล่าวจะช่วยให้งานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามีความชัดเจนและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี แผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นนี้   
ต้องครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาในทุก  ๆ ด้าน โดยผนวกเอาแนวคิดด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักสากล และกระบวนการการมีส่วนร่วมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังต้องมีความ
สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี และสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ มากไปกว่านั้น
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แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันทั้งในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานและในระดับผู้บริหารของกรมทรัพยากรธรณี 

 ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการทางธรณีวิทยาระดับต่างๆ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิชาการทางธรณีวิทยาในระดับต่าง  ๆ นั้น จ าเป็นที่จะต้อง 
มีการผลักดันให้เกิดการด าเนินการในหลายด้านประกอบกัน ซึ่งสามารถก าหนดเป็นมาตรการย่อยได้ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ เร่งศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินสถานภาพทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธ รณี
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทางธรณีวิทยาทั่วประเทศ 
 มาตรการที่ ๒ จัดล าดับความส าคัญ คัดเลือก แหล่งธรณีวิทยาหรือทรัพยากรธรณีที่มีศักยภาพเพ่ือ
ท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
 มาตรการที่ ๓ สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ท าการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยใช้วัตถุดิบงานวิจัย
ภายในประเทศ 
 มาตรการที่ ๔ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอสามารถท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
 มาตรการที่ ๕ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 ๓) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่สาธารณชน 
 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาถือเป็นงานด้านการเสริมสร้างให้สาธารณชนมีความเข้าใจความ
ตระหนัก และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก สามารถด าเนินการได้หลา กหลายรูปแบบ  
โดยสามารถก าหนดเป็นมาตรการย่อยได้ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมและผลักดันให้องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนผ่านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 
 มาตรการที่ ๒ เร่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
พ้ืนฐานด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาในท้องถิ่น รวมทั้งเห็นถึงความส าคัญของธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
 มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
 มาตรการที่ ๔ สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้
ทางธรณีวิทยา 

 แนวทางด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 
 จากประเด็นพิจารณาในส่วนของแนวทางด้านอุทยานธรณีสามารถก าหนดแนวทางได้ดังต่อไปนี้ 

๑) การทบทวนกระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณี 
  เมื่อพิจารณาถึงกระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีที่ได้ก าหนดขึ้นแล้วอาจ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถด า เนินการได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้ 
 (๑) มอบหมายให้คณะทางานอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่กรม
ทรัพยากรธรณีจัดตั้งขึ้น ท าการศึกษา และพิจารณาทบทวนกระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีของ
กรมทรัพยากรธรณีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง และน าเข้าสู่การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในกรมทรัพยากรธรณี 
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 (๒) เร่งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอุทยานธรณีเพ่ือผลักดันให้
กระบวนงานในการจัดตั้งอุทยานธรณีสามารถด าเนินไปได้ 
 (๓) เร่งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) การสร้างความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ ที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณี 
 การสร้างความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ มีมาตรการย่อยในการด าเนินการดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ จัดล าดับความส าคัญ และคัดเลือก แหล่งธรณีวิทยาที่มีศักยภาพเพ่ือท าการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับแหล่งธรณีวิทยานั้น ๆ พร้อมทั้งท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก 
 มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งธรณีวิทยา 

 ๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการจัดตั้งอุทยานธรณี การด าเนินการในส่วนนี้มีมาตรการย่อยในการด าเนินการดังนี้ 
 มาตรการ การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการร่วมเป็นการเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

 ๔) การผลักดันให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
 การพิจารณาคัดเลือกและจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพ้ืนที่ต้นแบบมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
นอกจากจะท าให้เกิดอุทยานธรณีขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว อุทยานธรณีแห่งแรกนี้ยังสามารถใช้เป็น
กรณีศึกษาส าหรับการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต การด าเนินการในส่วนนี้มีมาตรการย่อยในการ
ด าเนินการดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ การเร่งตรวจสอบและคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน มีข้อจ ากัด และ
อุปสรรคน้อยที่สุด เพ่ือน ามาใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกในประเทศไทย 
 มาตรการที่ ๒ เร่งระดมทรัพยากรที่มีทุกด้านเพื่อผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศ 
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2.5 กรณีศึกษาการเพิม่มูลค่าทรพัยากรธรณ ี(หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี)  
1. หินดิบ หินสีและอัญมณี 
  หินและแร่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยกระบวนการทางธรรมชาติมีสมบัติเป็นอนินทรีย์เคมีเหมื อนกัน  
ซึ่ง “หิน” คือ ก้อนที่รวมแร่หลายชนิดไว้ด้วยกัน มีคุณสมบัติทางเคมีไม่แน่นอน เพราะเป็นสารประกอบที่เกิดจาก
การรวมแร่หลายหลาย ๆ ชนิดเอาไว้ส่วนแร่เป็นสารประกอบเนื้อเดียวที่มีโครงสร้าง ทางเคมีที่ชัดเจน เป็นผลึก
บริสุทธิ์ ในปัจจุบันทั้งหินและแร่ที่มีสีสันสวยงามถูกเรียกรวมๆ กันว่า“หินสี” ซึ่งหินสีที่ยังไม่ผ่านการเจียระไนจะ
เรียกว่า “หินดิบ” (Raw Stone) หินดิบเหล่านี้จะถูกน าเข้ามาจากหลายแหล่งทั่วโลก ได้แก่ ประเทศทางแถบ
แอฟริกาใต้แทนซาเนียยุโรป อียิปต์อัฟกานิสถาน ธิเบต พม่า เพราะปัจจุบันแหล่งหินสีหรือหินดิบในประเทศไทย 
มีหลงเหลืออยู่น้อยมาก หินดิบเหล่านี้ราคาขายจะถูกก าหนดเมื่อถูกการเจียระไนเป็นเครื่องประดับ ด้วยความไม่
แน่นอนในส่วนประกอบ “หินสี” จึงจัดให้เป็น อัญมณีคุณภาพต่ า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพลอยแต่เป็นพลอย
แฟชั่น ที่ไม่มีคุณค่าทางการลงทุนเหมือนเพชรหรือพลอยน้ าดีเนื่องจากหินสีจะทึบแสงหรือไม่ค่อยโปร่งแสง  
โดยส่วนมากจะมีเนื้อขุ่นและมีมลทินขนาดใหญ่เห็นได้ชัดอยู่ภายใน จึงท าให้หินเหล่านี้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบ
กับอัญมณีชนิดอ่ืน ส่วนอัญมณีนั้นมีลักษณะโปร่งใสจนถึงโปร่งแสง และยังมีประกายแวววาวสวยงามแบบเพชร 
หรืออาจกล่าวได้ว่าแร่จะก่อตัวจนตกผลึกและก าเนิดเป็นอัญมณีต้องใช้เวลานานนับล้าน ๆ ปี ท าให้อัญมีมีความ
งดงาม และมีราคาแพงกว่าหินดิบหรือหินสีต่าง ๆ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (2545) ได้ให้ความหมายของอัญมณี  
หรือรัตนชาติ หมายถึง วัตถ ุ3 ประการ คือ  
  1) แร่ เช่น เพชร คอรันดัม (Corundum) โกเมน (Garnet) ควอรตซ ์(Quartz) เป็นต้น  
  2) หิน เช่น ลาปิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) และ  
  3) สารอินทรีย์เช่น อ าพัน ไข่มุก เป็นต้น และจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอีก 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ความสวยงาม (Beauty) เห็นได้จากสี การกระจายแสง การหักเหแสง ประกายความสามารถให้แสงผ่าน 
และรูปแบบของการเจียระไน 2) ความทนทาน (Durability) สามารถวัดได้โดยระดับของความแข็ง และความ
เหนียว ถ้ามีความแข็งมากจะทนทานต่อการขีดข่วนที่ท าให้เกิดต าหนิซึ่งหมายถึง ความทนทานจากการสวมใส่ 
3) ความหายาก (Rarity) เป็นเรื่องของการใช้เวลา และการมีต้นทุนในการแสวงหา ซึ่งอาจจะมาจากระดับลึกของ
โลกตามสายแร่ เช่น ความหายากของอ าพันที่มีความงดงาม 

  หินดิบหรือหินสีธรรมชาติทั้งหมดล้วนเกิดจากจุดก าเนิดเดียวกัน คือกระบวนการทางธรณีวิทยาใต้ชั้น
เปลือกโลก หินดิบหรือหินสีที่ขุดได้จะมีลักษณะในรูปแบบหินก้อน มีขนาดเล็กหนักไม่ถึงกิโลกรัมจนถึงขนาดใหญ่
หนักเป็นตัน ๆ จะถูกน ามาผ่านกรรมวิธีการตัดแต่งชิ้นส่วนหินที่ไม่มีค่าออกก่อน จากนั้นจะน าเข้ากระบวนการกลึง
ให้เป็นทรงกลม หรือท าเหลี่ยมตามความพึงพอใจ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ถูกน ามาใช้ในการเจียระไน
หินดิบหรือหินสีเหล่านี้ ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้คล้าย ๆ กับการเจียระไนเพชรให้มีรูปแบบและเหลี่ยมที่สวยงาม 
เป็นขั้นตอนที่จะช่วยเพ่ิมคุณค่าและราคาให้หินดิบหรือหินสีเหล่านี้  ความงามและคุณค่าของหินที่ถูกเจียระไน
เหลี่ยมมุมแล้วจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น และราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นล าดับ เครื่องประดับที่ท าจากหินสีและอัญมณีจึงใช้ในการ
บอกฐานะเสริมสถานภาพความมั่งคั่งให้ผู้สวมใส่ แต่ทั้งนี้ราคาหลักก็ยังขึ้นกับความนิยมของหินหรือแร่ชนิดนั้น ๆ 
ประกอบกับความแข็ง และสีสันที่จะมีผลต่อกลไกทางการตลาด ถึงอย่างไรหินสีก็ยังถือว่ามีราคาต่ ามากเมื่อเทียบ
กับอัญมณีชนิดอ่ืน ๆ (ส านักงานประสานชุดโครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. 2558 : 
ออนไลน์ ; จฑุามาศ ณ สงขลา.2558:12 ) 
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  หินดิบหรือหินสีที่พบในปัจจุบัน หินจะมีแร่มากกว่า 2 ชนิด ส่วนแร่จะเป็นแร่เพียงชนิดเดียว ซึ่งแร่ที่
ค้นพบแล้วในปัจจุบันมีมากกว่า 3,800 ชนิด แต่แร่ที่พบเห็นได้บ่อยมีไม่เกิน 50 ชนิด โดยหินดิบที่เป็นหินสีที่เป็น
หินธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  1) หินธรรมชาติ คือ หินที่มีแร่ตั้งแต่สองแร่ขึ้นไป เช่น หินยูนาไคส์หินลาปิส ลาซูรี่ หิน ควอร์ตไซต์  
  2) แร่ธรรมชาติ คือ ของแข็งอนินทรีย์สารเนื้อเดียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสูตรเคมีที่แน่นอน 
หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวงจ ากัด และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ เช่น แร่ควอตซ์ชนิดต่าง ๆ แร่ฟันม้า โกเมน 
โอปอล ทัวร์มาลีน เทอร์คอยซ์ ฟลูออไรต์ โทแพซ นิล ฮีมาไทต์ ปะการัง มาลาไคต์ (ภูวดล วรรธนะชัยแสง. 2558 
: ออนไลน์) 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หินดิบ หมายถึง หินสีต่าง ๆ หรืออัญมณีก้อนดิบ ที่ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจน มีมลทิน
ที่มองเห็นได้ชัด และยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเจียระไนเหลี่ยมมุมให้เป็นอัญมณีที่สวยงาม มีค่า มีราคาสูง รวมถึง 
ซากฟอสซิล เปลือกหอย ไม้ที่กลายเป็นฟอสซิล งาช้าง ฟัน และเขาสัตว์  
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
  ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) คือ โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆกัน โมเดลนี้จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยปัญญา โดยการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเม็ดเงิน หรือ
การเปลี่ยน “คุณค่า” ให้กลายเป็น “มูลค่า” ที่มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย เนื่องด้วย
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงสังคม วัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้สามารถน ามา
ต่อยอดเพ่ือให้เกิด“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้  
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. 2560: 13-16) ซึ่งองค์กรความร่วมมือเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ระบุไว้ว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) คือหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Eeconomy) ประกอบด้วยกลุ่ม
อาชีพที่ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศต่าง  ๆ หันมาให้
ความส าคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
อันเนื่องมาจาก การแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกั นได้เล็งเห็นและให้
ความส าคัญในการพัฒนาประชากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือที่จะผลิตสินค้าและ
บริการที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้เจริญเติบโต(The United Nations, 2010)  

  กลไกขับเคลื่อนประเทศภายใต้ Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพ่ือหลุดพ้น 3 กับดัก คือ  
  1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
(Competitive Growth Engines) เพ่ือก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น  
“ท าน้อยได้มาก”  
  2) กลไกการกระจายรายได้โอกาส และความม่ังคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
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  3) หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล”  
  โดยมีการก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติดังนี้  
  1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based 
Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
  2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”(Inclusive Society) ด้วย
การเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความ
สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  
  3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” และ 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับ
สภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า” อย่างเต็มรูปแบบ (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา. 2560: 13-16) 

  จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 สรุปได้ว่าเป็นแนวคิดของโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และภาคบริการ ซึ่งเป็นโมเดลที่มีการขับเคลื่อนด้วยปัญญา โดยการเปลี่ยนสิ่งที่มี“คุณค่า” ให้กลายเป็น 
“มูลค่า” ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมซึ่งสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิด“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 
3. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 ปัจจุบันการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเริ่มมีบทบาทส าคัญในการช่วยเรียกความสนใจของ
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ และยังสามารถรักษากลุ่มผู้บริโภครายเดิมให้อยู่ต่อไปได้การสร้างมูลค่าเพ่ิม มิใช่เป็นเพียง 
การออกแบบแค่เปลี่ยนรูปร่างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยงามเท่านั้น หากแต่จะเน้นการออกแบบที่สร้าง 
ความแตกต่างให้กับสินค้า เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้น  
แต่เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสุดท้ายคือการได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี  “คุณค่าเพ่ิม” ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  
การสร้างมูลค่าเพ่ิม สามารถสร้างได้ในหลายทาง เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการผลิต ซึ่งบางครั้งต้องกระท าไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ผลส าเร็จสุดท้าย คือการได้ผลิตภัณฑ์
และบริการที่มี “คุณค่าเพ่ิม” ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (ปิยาภรณ์ ค ายิ่งยง. 2559:20-21; วารุณี สุนทร
เจริญนนท์.2557: 23; พูนลาภ ทิพชาติโยธิน.2553) โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้คือ  
  1) การเพ่ิมคุณค่า เป็นพิจารณาโอกาสต่าง ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาความต้องการ รสนิยมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก ศึกษาและท าความเข้าใจด้ าน
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดเพ่ือการ
ด ารงชีวิต  
  2) การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่องของผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์และบริบทของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีควรมีการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตกต่างและโดดเด่น  
  3) การพิจารณาวัตถุดิบ ท าการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราว มีความแตกต่างที่โดดเด่น มีคุณค่าที่ 
จะสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  
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  4) การพิจารณาวิธีกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตที่อาจจะดัดแปลงให้เกิดคุณค่ามากขึ้น  
  5) การพิจารณาบรรจุภัณฑ์หรือการน าเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สัมผัสแรก  
  6) การพิจารณาสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงบริการให้กับผลิตภัณฑ์ หรือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้กับบริการ 
เช่น การมีช่องทางการจ าหน่ายให้ซื้อได้ง่าย  
  7) การสร้างแบรนด์เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ในภาพรวม เป็น
การน ามูลค่าเพ่ิมมาแปลงเป็นคุณค่าเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และ 
  8) การพิจารณาสร้างมูลค่าเพ่ิม เรื่องการน าผลิตภัณฑ์และบริการนั้นให้เข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นการเพ่ิมคุณค่าต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
 

3.1 กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี 
 

เหมืองแร่เป็นกิจการที่สร้างความร่ ารวยให้กับประเทศชาติและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่เบื้องหลัง
นั้นกลับสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนมากมาย ทั้งความเจ็บป่วยทางกายและใจ หนึ่งในความเจ็บป่วยทางใจ  
ก็คือการแบกรับปัญหายุ่งยากในเรื่องที่ดินทั้งก่อนและหลังการท าเหมือง ปัญหาที่พบมากก็เนื่องมาจากการที่
ประชาชนไม่ยอมขายที่ดินให้ หรือการตกลงราคาที่ดินกันไม่ได้ ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินส่วนบุคคล ที่ดินของรัฐ 
หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินนั้นก็ตามที รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับที่ดินที่ถูกขุดเจาะและระเบิดท าให้เสียสภาพไป เช่น น้ าซับน้ าซึม และชั้นน้ าใต้ดินระดับตื้นและระดับลึก
เสียหาย การขุดลอกเอาหน้าดินออก เป็นต้น 
 อีกเรื่องที่โต้เถียงขัดแย้งกันมากคือ “สิทธิในที่ดิน” ซึ่งมักจะพบปัญหาว่าใครเป็นฝ่ายมีสิทธิในที่ดิน  
มีทั้งกรณีการโต้เถียงขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนกับเอกชน/ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล หรือ 
ระหว่างประชาชนกับรัฐอยู่เสมอ จึงอยากจะวิเคราะห์ว่าที่ดินที่เราครอบครองกันนั้นเรามีสิทธิในที่ดินมากน้อย
เพียงใด 
 ค าว่า “ที่ดิน” ตามนิยามในมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ให้ความหมายไว้ว่า “พื้นที่ดินทั่วไป 
และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ด้วย” 
ตีความตามประสาชาวบ้านได้ว่าทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะพ้ืนดินพื้นน้ าก็ถูกจ ากัดความว่าเป็นที่ดินทั้งหมด  
 ที่ดินจัดเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่ งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๓๙ ที่ เรียกว่า
อสังหาริมทรัพย์ “อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือ 
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์ อันติดอยู่กับ
ที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้นด้วย” 
 “สิทธิในที่ดิน” ตามกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ หมายความว่า “กรรมสิทธิ์และให้ความหมายรวมถึง  
สิทธิครอบครองด้วย” กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองคืออะไรนั้นคงเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าก็คือการเป็น “เจ้าของ 
นั่นเอง กรรมสิทธิ์คือคุณเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าสิทธิครอบครองคือคุณมีเพียงสิทธิที่จะอยู่ ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้ น
เท่านั้น หรือหากจะแบ่งตามเอกสารสิทธิจะแบ่งได้ว่ากรรมสิทธิ์คือที่ดินที่มี โฉนดที่ (น.ส.๔ก, น.ส.๔ ข, น.ส.๔ค, 
น.ส.๔, น.ส.๔ง, ท.ส.๔๑) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ส่วนสิทธิ
ครอบครองคือที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.3ก, น.ส.3ข) ใบจอง (น.ส.๒, น.ส.๒ก) 
หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ใบไต่สวน น.ส.๕) 
 ที่สาธารณประโยชน์ หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้
อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย  หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ 
เป็นต้น ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถื อ
ครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบและ
กฎหมายก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมาย ที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะ พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่ สาธารณะเพ่ือประโยชน์แห่งตนได้ ก็เฉพาะ
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กรณีที่มีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น เช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุญาตดูดทราย 
เป็นต้น และ “ทางสาธารณะประโยชน์” ก็เช่นเดียวกัน คือ ทางที่คน สัตว์ รวมทั้งยานพาหนะต่างๆ สามารถใช้
ทางนี้ได ้
 เมื่อพอทราบถึงค านิยาม ความหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับสิทธิในที่ดินกันพอสมควร ก็ต้องมาดูกันต่อว่า สิทธิที่
เรามีนั้นจะถูกลิดรอนหรือเบียดเบียน และมีวิธีป้องกันสิทธิของเรานั้นอย่างไรบ้าง ก่อนการท าเหมืองแร่ต่าง ๆ นั้น 
จะมีอยู่หนึ่งสิทธิในที่ดินที่มักจะถูกละเมิดอยู่เสมออันเนื่องมาจาก “การส ารวจ” หาพื้นที่ศักยภาพแร่ ฟังดูแล้วการ
ส ารวจไม่น่าจะเก่ียวอะไรกับเราถ้าหากว่าผู้ประกอบการไม่มาส ารวจในที่ดินของเราแล้วทิ้งเศษซากมลพิษไว้ในที่ดิน
ของเรา เพราะการส ารวจแร่หลายชนิดจะต้อง ขุด เจาะ ผิวหน้าดิน เพ่ือน าไปทดสอบว่ามีศักยภาพส าหรับการท า
เหมืองแร่คุ้มค่าได้ก าไรหรือไม่ การส ารวจนั้นจะต้องได้รับอาชญาบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เสียก่อน 
ตามความใน มาตรา ๖ ทวิ “เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการส ารวจ การทดลองการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดพื้นที่ใด  ๆ ให้ เป็นเขต
ส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้” 
 ภายในเขตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้ใดจะยื่นค าขออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือ ประทาน
บัตรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ย่ืนค าขอได้เป็นกรณีพิเศษโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือหมดความจ าเป็นที่จะใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ ยกเลิกในราช
กิจจานุเบกษา 

 
 เหมืองแร่ทองค าภูทับฟ้า และภูซ าป่าบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย จะต้องขุดหินดินทรายออกมา ๒ 
ล้านกว่าตัน เพ่ือแร่ทองค า ๕ กรัมต่อ ๑ ตัน 
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 การได้มาซึ่งอาชญาบัตรนี้จะท าให้ผู้ประกอบการมีอ านาจเข้าไปส ารวจในพ้ืนที่ใด ๆ ที่ออกอาชญาบัตรได้ 
ตามความในมาตรา ๒๕ ของกฎหมายฉบับดังกล่าว “ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งส ารวจ แร่นั้นจะ
เป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรืออาชญา
บัตรพิเศษ” และ มาตรา ๒๗ “อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  
ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตรและให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย” 
 การเข้าไปส ารวจในที่ดินส่วนบุคคลนั้น แม้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิให้เข้าไปส ารวจได้ตาม 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๖ ทวิ แต่เราเจ้าของที่ดินสามารถมีสิทธิตัดสินใจยินยอมให้เขาเข้าไป 
ส ารวจหรือไม่ก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย
เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิ
ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้า
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย’ ได้เช่นกัน 
 ที่ดินของหน่วยงานรัฐ และรวมไปถึง ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์.... สิทธิในการอนุญาต ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานต่างๆ โดยตรง อีกประเภทหนึ่งคือที่ดินของหน่วยงานรัฐและรวมไปถึงที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์
ด้วย การอนุญาตเข้าไปส ารวจเป็นเรื่องง่ายมากและมีปัญหาเสมอ ๆ เพราะสิทธิในการอนุญาตขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โดยตรง เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ก็ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ก็ขออนุญาตจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรืออ าเภอ หรือที่ราชพัสดุอ่ืนๆ ก็ขออนุญาตจากหน่วยงานที่ครอบครองดูแล  
โดยไม่จ าเป็นจะต้องมาถามประชาชนว่าพวกคุณพร้อมที่จะให้พวกเขาเข้าไปส ารวจหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกที่ 
บางครั้งท่ีดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินป่าไม้เหล่านั้นเป็นที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ชาวบ้านกลับไม่
มีสิทธิในการจัดการในผลประโยชน์ของตนเลยแม้แต่น้อย 
 เมื่อผ่านขั้นตอนการส ารวจมาแล้วและพบว่าพ้ืนที่หนึ่งมีศักยภาพที่สามารถจะท าเหมืองแร่ได้นั้น จะมีการ
ขอสัมปทาน ซึ่งเรียกว่า “ประทานบัตร” ตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔๓ “ห้ามมิให้
ผู้ใดท าเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งท าเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้ รับประทานบัตร
ชั่วคราวหรือประทานบัตร” และมาตรา ๕๐ “ถ้าที่ซึ่งขอประทานบัตรเป็นที่อันมิใช่ท่ีว่าง หรือมีที่อันมิใช่ที่ว่าง
รวมอยู่ในเขต ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ว่า ผู้ขอจะมีสิทธิท าเหมือง
ในเขตที่นั้นใด 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอน าหนังสืออนุญาตของผู้มีสิทธิในที่นั้นมาแสดงว่า ผู้ขอจะมีสิทธิท าเหมือง  
ได้ หนังสือนั้นต้องมีค ารับรองของนายอ าเภอประจ าท้องที่ประกอบด้วย” ซึ่งถ้าแปลตามความเข้าใจ ของ
ชาวบ้านก็คือผู้ประกอบการจะต้องซื้อที่ดินของชาวบ้านให้ครบทั้งหมดเสียก่อนถึงจะสามารถน าที่ดิน เหล่านั้นไป
ขอประทานบัตรได้ แต่ความในมาตรา ๕๐ ก็ท าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น ด้วยการใช้ค าว่า “พอใจ” ซึ่งการ
จะอนุญาตโครงการซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแต่ใช้ค าว่า “พอใจ” ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ได้มาตรฐานอย่างต่ า 
 มีกรณีตัวอย่างจากพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรทับที่ดินท ากินของ ชาวบ้าน 
ซึ่งยังเป็นความฟ้องร้องกรณีบุกรุกระหว่างชาวบ้านและกรมป่าไม้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ดินยังมี เรื่องพิพาทกันอยู่
แต่กลับสามารถอนุญาตประทานบัตรออกมาได้ หรือจะเป็นเพราะหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ เพียงแค่  “พอใจ” 
เท่านั้น 
 อีกสิทธิหนึ่งที่น่าสนใจและเก่ียวข้องกับโครงการเหมืองใต้ดิน ซึ่งในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา 
๘๔/๓ ระบุว่า “การท าเหมืองใต้ดินของที่ดินใดที่มิใช่ที่ว่าง หากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อย
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เมตร ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมี สิทธิท าเหมืองในเขตที่ดิน
นั้นได้” คือสามารถท าเหมืองใต้ดินได้หากเหมืองนั้นมีความลึกกว่า ๑๐๐ เมตร จากผิวดิน การอนุญาตให้ท าเหมือง
ใต้ดินแบบนี้ถ้ากลับมามองในมุมของสิทธินั้นดูเหมือนว่าจะขัดกับสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๓๕ ที่ระบุว่า “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวล กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ท่านว่าแดน
กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้ืนดินและใต้พ้ืนดินด้วย” คือ เจ้าของที่ดินมีสิทธิในที่ดินตั้งแต่ใต้ผืนดินจรดผืนฟ้า 
แต่ก็มีข้อถกเถียงกันเสมอมาว่าสิทธิของเจ้าของที่ดินนั้น จะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จริงแค่เพียงไหน เพราะลึกลง
ไป ๑๐๐ เมตรนั้นปุถุชนคนธรรมดาคงจะไม่มี ความสามารถที่จะท าอะไรได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ว่าจะท าเหมืองใต้
ดินระดับใดสิ่งที่ประชาชนหวาดกลัวก็คือ ความไม่ได้มาตรฐานของการท าเหมืองนั่นต่างหาก ดังเช่น โครงการ
เหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี เฉพาะแหล่ง อุดรเหนือที่ก าลังมีความพยายามขอประทานบัตรอยู่ในขณะนี้มีเนื้อที่
โครงการสองหมื่นกว่าไร่ แต่ซื้อที่ดินแค่ ๑,๒๐๐ กว่าไร่ เพ่ือเจาะเป็นอุโมงค์เข้าไปท าเหมืองเท่านั้น ที่เหลือก็คือ
อาณาจักรการท าเหมืองใต้ถุน ชาวบ้าน เป็นใครใครก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีบ้านจะหล่นไปอยู่ใต้ดินเมื่อไหร่ 
 
 อีกกรณีที่คล้ายคลึงกัน คือ ผลกระทบจากการท าเหมืองในลุ่มน้ าแม่สรอยการสูบน้ าเกลือใต้ดิน ซึ่งได้รับ 
อนุญาตตามความในพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๙๑ ทวิห้ามมิให้ผู้ใดขุดเจาะน้ าเกลือใต้ ดินลึกกว่า
ระดับที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดเจาะ น้ าเกลือใต้ดิน 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย ส่วนตัวของประชาชนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดระดับความลึก

ของการขุดเจาะน้ าเกลือใต้ดินให้ลึกกว่าระดับที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ โดยต้องระบุเขตท้องที่และระดับความลึก
ให้ชัดเจนและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ตรี ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุด
เจาะน้ าเกลือใต้ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอต่อทรัพยากรธรณีประจ าท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และให้
ทรัพยากรธรณีประจ าท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ า เกลือใต้ดิน ในการอนุญาตผู้
ออก ใบอนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้และให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกินสามปีนับ แต่วันที่
ออก” ซึ่งเป็นการสูบน้ าบาดาลที่มีความเค็มมากมาท าเป็นเกลือ ปัญหาที่พบมากและต่อเนื่องเป็น ระยะเวลานาน
แล้วคือการสูบน้ าเกลือมากเกินไปจนท าให้แผ่นทรุด เกิดหลุมยุบในที่ดินบริเวณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสายน้ าชั้นบาดาล  
การกระท าที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดินอย่างมากลองคิดดูซิว่าแค่โครงการเล็ก ๆ 
ยังมีปัญหาแล้วจะให้มั่นใจได้อย่างไรกับโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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 ประการสุดท้ายเป็นข้อสังเกตจากการเหมืองที่ได้รับสัมปทานแล้ว ซึ่งเหมืองในทุกพ้ืนที่จะต้องเสีย 
ค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส่วนกลางและส่วนท้องที่เท่านั้น ส่วนประชาชนเจ้าของที่ดินได้เพียงแค่ค่าที่ดินและค่ารื้อถอน
เท่านั้น แร่ก็เป็น “ส่วนควบในที่ดิน” เป็นดอกผลที่ได้จากที่ดิน ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
 มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกออกจากกันได้ นอกจากจะท าลาย ท าให้
บุบสลายหรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 
เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น แต่ท าไมจึงไม่ได้ราคาแห่งแร่นั่นด้วย อีก ทั้งเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าภาคหลวงก็จะน าไปเฉลี่ยกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือหวังผล
ในการรักษาคะแนนเสียงหรือความนิยมชมชอบทางการเมืองในภายหน้าแต่เราสมควรสร้างกฎเกณฑ์ใหม่หรือไม่ว่า
ค่าภาคหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสมควรที่จะน าไปพัฒนาใน “ท้องที่การท าเหมือง” เสียก่อน 
เพราะพ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการกระทบกระเทือนเสียหายต้องได้รับการเยียวยารักษา เมื่อเหลือจากส่วนนี้เท่าไหร่ก็
เห็นสมควรที่จะน าไปเฉลี่ยแจกจ่ายในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
การตั้งกฎเกณฑ์แบบที่เป็นอยู่เดิมนี้ดูเหมือนจะส่อเป็นนัยๆ ว่า “แร่เป็นของรัฐ” นั่นเอง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ประโยชน์
ทุกอย่างรัฐได้ ส่วนประชาชนรับผลเสียไป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
http://www.miningthai.org/law.asp 
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กฎหมายภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรธรณี 
 ๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เนื่องจากการมีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ที่ส าคัญในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นสมควรอนุรักษ์ไว้ เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยในการสืบค้นความเป็นมาของประวัติของโลกอีกทั้งยังเป็นมรดกทางธรรมชาติของแผ่นดิน และมี 
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ ให้กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไม่มี 
กฎหมายเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์ไว้เป็นการเฉพาะ เป็นเหตุให้มีการลักลอบขุด 
ค้นซากดึกด าบรรพ์ หรือขุดค้นโดยไม่ถูกหลักวิชาการท าให้ซากดึกด าบรรพ์เหล่านั้นถูกท าลาย หรือน าไปเพ่ือ 
ประโยชน์ทางการค้า ท าให้สูญเสียมรดกของแผ่นดินที่มีคุณค่ายิ่งเป็นจ านวนมากสมควรก าหนดให้มีกฎหมาย
เพ่ือให้ การคุ้มครองอนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 พระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วย ๘ หมวด ได้แก่ 
 หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ ์   
 หมวด ๒ แหล่งซากดึกด าบรรพ์  
 หมวด ๓ ซากดึกด าบรรพ์  
 หมวด ๔ พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  
 หมวด ๕ กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์  
 หมวด ๖ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  
 หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่  
 หมวด ๘ บทก าหนดโทษ 
 
 ๒) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ถูกตราขึ้นเพ่ือควบคุมการส ารวจแร่และการท าเหมืองแร่ โดยเฉพาะ
การท าเหมืองแร่นั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ส าหรับในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษท์างธรณีวิทยา และอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี  
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรแร่  
มีสาระส าคัญบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตหรือให้สิทธิเกี่ยวกับแร่ในด้านต่าง ๆ ก าหนดมาตรการในการควบคุมการ 
ส ารวจแร่ การท าเหมืองแร่ การร่อนแร่ การขุดหาแร่รายย่อย การเก็บรักษาแร่ การซื้อและขายแร่ การครอบครอง 
แร่ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม การน าแร่เข้าหรือการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร รวมตลอดถึงการวาง 
มาตรการเพ่ือการอนุรักษ์แร่ การป้องกันความเดือดร้อน ความเสียหายจากการท าเหมืองแร่ การให้ความปลอดภัย 
แก่บุคคลภายนอก และการให้ความคุ้มครองแก่คนงานพร้อมทั้งบทก าหนดโทษ 
 
กฎหมายภายใต้การดูแลของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความส าคัญเกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖ - ๘) 
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เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากราชการในเรื่องการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามสมควร มีสิทธิได้รับค่าเสียหายหรือ
ทดแทนจากรัฐในกรณีได้รับความเสียหายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษจากกิจการหรือโครงการที่สนับสนุน
หรือด าเนินการโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิในการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดอันเป็นการละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบุคคลยังมีหน้าที่ในการให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
องค์กรเอกชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิขอ
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ และเอกชนที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวแล้วมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องต่างๆ หากประสบอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 (๒) อ านาจสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๙ – ๑๐) 
 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่อสาธารณชนอันเนื่องจากธรรมชาติและภาวะมลพิษที่เกิดจากการ แพร่กระจายของ
มลพิษซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการอันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
บุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตราย
ดังกล่าวด้วย รวมทั้งนายกรัฐมตรีสามารถมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทน
นายกรัฐมนตรีได้ โดยให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผนฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่วงหน้า 

 (๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มาตรา ๑๒ – ๑๔) 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกิน 4 คน ซึ่งจะต้อง
มีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
กรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยแต่งตั้งใหม่ได้เป็น 
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ และยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้หลายประการ อาทิเช่น 
การเสอนนโยบาย และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 (๔) การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๒๒ - ๓๑) 
 ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมในกระทรวงการคลัง โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รักษาเงินและ 
ทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ซึ่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจะใช้จ่าย เพื่อ 
กิจการต่างๆ ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการลงทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนกู้ยืม และเป็นเงินอุดหนุนกิจการใดๆ ที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุนสิ ่งแวดล้อมด้วย โดยในการบริหารกองทุนสิ ่งแวดล้อม จะมีคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมด าเนินการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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 (๕) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๓๒ – ๓๔) 
 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
มีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องคุณภาพในแหล่งน้ าต่างๆ ในผืนแผ่นดิน มาตรฐาน 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่อง 
อ่ืนๆ โดยอาศัยหลักวิชาการ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี 
อ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงเป็นพิเศษ และมีอ านาจในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ 
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 (๖) การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๓๕ - ๓๘) 
 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งในระดับชาติ และในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่วาง
ไว้ ซึ่งส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนนี้ด้วย โดย แผน
ระดับชาติควรจะต้องประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ทั้งคุณภาพน้ า อากาศ การ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การประมาณการเงินงบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานตาม 
แผนงาน การจัดการองค์กร และระเบียบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ 
ตรากฎหมาย และออกกฎบังคับส าหรับการด าเนินงาน การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนแผนระดับจังหวัดควรจะต้องประกอบด้วย แผนการควบคุมมลพิษจาก 
แหล่งก าเนิด แผนการจัดหาที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ การจัดเก็บภาษีอากร และค่าบริหารที่จ าเป็ นต่อ
การด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสีย และแผนการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 (๗) การก าหนดเขตอนุรักษ์และเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๔๒ – ๔๕) 
 การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตาม แผนงานและ
กฎหมาย ในกรณีพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติแตกต่างจาก พ้ืนที่อ่ืนๆ โดย
อาจถูกท าลาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ ที่มีคุณค่าอัน
ควรแก่การอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออก กฎกระทรวง
ก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ก าหนดใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน ห้ามการ
กระท ากิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ก าหนดขนาด และประเภท
โครงการที่จะท าการสร้างในพ้ืนที่นั้นๆ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนด วิธีจัดการ 
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามสมควรแก่ พ้ืนที่ 
ในกรณีพ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุม อาคาร เขตนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้น วิกฤต ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขทันที และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมาย ให้รัฐมนตรีโดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตราการคุ้มครอง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้ 
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 ๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเป็นกฎหมายเพ่ือการจัดตั้งและคุ้มครองอุทยานแห่งชาติ ออกใช้เพ่ือ
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา  
ให้คง อยู่ในสภาพเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ืออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและ 
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด ได้แก่  
  ๑) การก าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
  ๒) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
  ๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ  
  ๔) เบ็ดเตล็ด 
  ๕) บทลงโทษ 
 โดยในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน แห่งชาติ 
นับเป็นบทบัญญัติที่เป็นหัวใจของพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติมิให้ เสียหายหรือ
ถูกท าลาย ผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น ผู้ที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ อาจถูกจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับก็ได้  
 
 ๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้แทน พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวน  
ป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในบริเวณที่สงวนให้มี 
สภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปโดยการก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ราษฎรเข้าไปยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวน แห่งชาติ 
ตลอดจนห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าใม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใดๆ ซึ่งจะท าให้ เสื่อมสภาพ
ของป่า เว้นแต่เป็นการท าไม้หรือเก็บหาของป่าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตาม กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ และ
มาตรา ๑๖ ตรี หรือได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นกรณีการเข้าไป การ ผ่าน หรือการใช้ทาง 
การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด หรือการได้รับอนุญาต ให้ท าการบ ารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม และ มาตรา ๑๓ (๑) ทวิ ระบุว่า “ใน กรณีที่ส่วนราชการ
และองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ ปฏิบัติงาน หรือ
เพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็น บริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มา
บังคับใช้แก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้นๆ” 
ดังนั้นหากจะมีการก าหนดพ้ืนที่อุทยานธรณีก็จะต้องด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวตามมาตรา ๑๓ (๑) และ 
มาตรา ๑๖ ส าหรับขอบเขตพ้ืนที่อุทยานธรณีที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 
 ๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ออกใช้แทน พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้มาเป็นเวลานาน มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายเดิม ไม่สามารถท าให้การ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบกับ
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จ าเป็นต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป และเนื่องจาก ปัจจุบันได้มี
ความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพ่ือสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็น ทรัพยากรที่
ส าคัญของโลก 
 สาระส าคัญของกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าโดยก าหนดมาตรการต่างๆ ในการ ควบคุม
การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง การค้า และการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่กฎหมายคุ้มครอง โดยแบ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง 
 (๒) ก าหนดมาตราการและวิธีการในการล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครองและการค้าซึ่งสัตว์ป่า และซาก
ของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า 
 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน น าเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ผ่านทาง
ด่านตรวจสัตว์ป่า โดยก าหนดให้มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
 (๕) ก าหนดเขตและบริเวณที่ห้ามล่าสัตว์ป่า โดยก าหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ ล่าสัตว์ป่า ไม่
ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บหรือท าอันตรายแก่  รังของสัตว์ป่าเว้นแต่จะกระท าเพ่ือ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความห็นชอบของ คณะกรรมการ ห้ามมิ
ให้ยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา หรือ ท าลายต้นไม้หรือ
พฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลง ทางน้ า หรือท า
ให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เดือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ประจ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนข้างต้นออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืองดเว้นการ กระท าใด ๆได ้
 พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) มุ่งเน้นการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และก าหนดบริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” และ “เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า” ซึ่งห้ามหรือจ ากัดการกระท าบางอย่างของประชาชน โดยมาตรา ๓๗ ก าหนดห้าม มิให้ผู้ใด เข้าไป
ในเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษา พันธุ์
สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครอง ที่ดิน
หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือท าลายต้นไม้หรือพฤกษชาติ อ่ืน หรือขุดหา แร่ 
ดิน หิน หรือสัตว์เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง 
ท่วมท้น เดือดแห้งเป็นพาหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติการเพ่ือประโยชน์ในการ 
คุ้มครองดูแล รักษา หรือบ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเท่านั้น 
 
 ๕) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ ก าหนดให้ความคุ้มครองสงวนรักษาของป่า โดยก าหนดนิยามศัพท์ว่า ของ ป่า
หมายความถึง บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นใหม่ในป่าตามธรรมชาติ คือไม้ พืชต่างๆ (ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกิดจาก พืช) 
รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว ตลอดจนหิน (ท่ีไม่ใช่แร่ตามกฎหมายแร่) และหมายรวมถึงถ่าน ไม้ที่
คนท าขึ้นด้วย ในเรื่องของป่าหวงห้ามนี้กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสงวนรักษาไว้ โดยก าหนดว่า 
ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้ามให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา การเพ่ิมเติมเพิกถอนของป่า 
หวงห้ามที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้แล้วหรือจะก าหนดไว้แล้วนั้น ก็ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมได้ 
การเก็บหาของป่านั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงเช่นเดียวกันกับการท าไม้ 
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อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจ าเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นพิเศษ รัฐมนตรี 
อาจจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้ามแตกต่างจากข้อก าหนดในกฎกระทรวง หรือข้อก าหนดใน 
การอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้ 
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) ยังได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้ว ถาง หรือเผาป่า หรือ
กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้น แต่จะกระท า
ภายในเขตที่ประกาศจ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมหรือได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสงวนรักษาพ้ืนที่ในป่ามิให้ถูกแผ้วถางไปโดย ไม่
เกิดประโยชน์ 
 
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาบางแหล่งอาจอยู่ร่วมกับแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศเป็น แหล่งอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้นการบริหาร
จัดการจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการร่วมกัน โดยในพระราชบัญญัตินี้ ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการ
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาดังนี้ 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมวด ๑ โบราณสถาน มาตรา 
๑๐ และมาตรา ๑๓ ทวิ ได้ตราไว้ว่า 
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย เคลื่อนย้าย โบราณสถานหรือส่วน
ต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระท าตาม
ค าสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก าหนด เงื่อนไขไว้ประการใดก็
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 
มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอ านาจ อนุญาตเป็น
หนังสือให้บุคคลใดเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน แล้วมิใช่
เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายใน การ
ด าเนินกิจการทั้งสิ้นและผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอ่ืนให้แก่กรมศิลปากร เพ่ือ
สมทบทุนโบราณคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายที่
ออกมาใช้บังคับเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและก าหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามกฎหมาย
นี้ มีการก าหนดข้อห้ามบุคคลท ากิจกรรมบางอย่างไว้ในมาตรา ๗ ทวิ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ้ืนที่ป่าอันเป็นที่ตั้ งของแหล่งโบราณสถานตาม
พระราชบัญญัติ นี้ได้ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง 
การจ าแนกเขต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติม 
และภายในเขต อนุรักษ์มีการก าหนดมาตรการห้ามการกระท าบางอย่างที่จะน าไปสู่การท าลายป่าไม้สัตว์ป่าและ
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ของป่าในเขต ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ดังนั้น พ้ืนที่อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
ที่มีพ้ืนที่ โบราณสถาน โบราณวัตถุอยู่ด้วยจึงต้องค านึงถึงการบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วย 
 
 ๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรณี ซึ่งรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทาง ธรณีวิทยา โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ ดังนี้ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒) การจัดให้มีและ บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 
และทางระบายน้ า (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอ่ืนๆ (๕) การสาธารณูปการ (๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๔) การจัดการ ศึกษา (๑๑) การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๑๓) การจัด ให้มีและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่านหย่อนใจ (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า ไม้ 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๔) การควบคุม 
อาคาร 
มาตรา ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนให้ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (5) การจัดการศึกษา (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๑๘) การส่งเสริมการ
กีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (๒๕) 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ๔) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 หมวด ๔ ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ได้แก่ มาตรา ๔๕ (๒) 
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
 ๕) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 หมวด ๑ สภาต าบล ส่วน ๒ อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล มาตรา ๒๓ (๔) และหมวด ๒ องค์การ บริหาร
ส่วนต าบล ส่วน ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพ ต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ระบุอ านาจหน้าที่ของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
หน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ๖) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 ในส่วนที่ ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ๓ ประเภท ได้แก่ เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาไว้ดังนี้ 
เทศบาลต าบล มีหน้าที่ ๑) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า ๒) รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ๔) บ ารุงศิลปะ จารีประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 เทศบาลเมืองมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลต าบล รวมถึงได้บัญญัติหน้าที่เพ่ิมขึ้นคือ ให้มีน้ าสะอาด หรือ
การประปา ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ และให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสง สว่าง
โดยวิธีอ่ืน 
 เทศบาลนครมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลเมือง และมีหน้าที่เพ่ิมขึ้นคือ การควบคุมสุขลักษณะและ 
อนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่ง 
เสื่อมโทรม จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การวางผังเมืองและการควบคุมการ 
ก่อสร้าง และการส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
 
 ๗) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้อ านาจแก่รัฐในการจัดที่ดินของรัฐเพ่ือให้ 
ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคม พระราชบัญญัตินี้ 
ประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การจัดที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง หมวด ๓ การจัด
ที่ดิน ในรูปนิคมสหกรณ์ และหมวด ๔ บทก าหนดโทษ 
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาบางแห่งอาจตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ โดย พระราชบัญญัตินี้ได้
มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ดังนี้ 
มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอ านาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ ยวกับไม้หวงห้ าม แร่  หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนส าหรับบ ารุงส่งเสริมกิจกรรมและ 
การจัดท าสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครองปลูกสร้าง ก่อน สร้าง แผ้วถาง เผา ป่า หรือท าด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือท าให้เป็นอันตรายแก่  ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน
ภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และให้อธิบดีมีอ านาจเรียกเก็บเงิน ค่าบ ารุงตามจ านวนที่อธิบดี
ก าหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น โดยเงินค่าบ ารุงนั้นให้ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ นิคม (มาตรา ๑๖) 
 
 8) พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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3.2 รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การท าเหมืองนอกเขตพื้นที่อนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA)  
  
 
ก. ล าดับเหตุการณ์การให้สัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ  
 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (รมต.บรรหาร ศิลปอาชา) ออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดล าปางเป็นเขตส าหรับด าเนินการ ส ารวจ การทดลอง การศึกษา 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ดังนี้  
  ๑) ท้องที่อ าเภองาว เนื้อที่ ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร (๑๒๑,๔๗๕ ไร่) ภายในแนวเขต ตามแผนที่
หมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศนี้  
  ๒) ท้องที่อ าเภอวังเหนือ และอ าเภอแจ้ห่ม เนื้อที่ ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร (๒๐๓,๔๐๐ ไร่ ภายใน
แนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศนี้  
  ๓) ท้องที่กิ่งอ าเภอเมืองปาน อ าเภอแจ้ห่ม และอ าเภอเมืองล าปาง เนื้อที่ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร 
(๓๑๒,๕๐๐ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 5 แนบท้าย ประกาศนี้ 
  ๔) ท้องที่อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอเกาะคา เนื้อที่ ๗๘๓ ตาราง กิโลเมตร (๔ 
๘๙,๓๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๓๗ แนบท้าย ประกาศนี้ 
  ๕) ท้องที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเกาะคา และอ าเภอเสริมงาม เนื้อที่ ๒๐๕ ตาราง กิโลเมตร 
(๑๒๘,๑๒๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ 
(โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่บางส่วนใน ท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดล าปาง จังหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ  
การทดลอง การศึกษา หรือ การวิจัยเกี่ยวกับแร่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑) 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ท าหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งถ่าน
หิน ๔ ฉบับ คือเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ และ วันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๔ โดยยังคงสงวนพ้ืนที่แหล่งถ่านหินแอ่งเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เพ่ือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมจะได้ด าเนินการประกาศยกเลิกเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่ถ่านหิน (ลิกไนต์) ตามความในมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และจะได้น าพ้ืนที่
แหล่งถ่านหินในเขต ส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ๘ พ้ืนที่ คือ แหล่ง
ถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แอ่งสินปุน จังหวัด นครศรีธรรมราช แอ่งเชียงม่วน จังหวัดพะเยา แอ่ง
งาว แอ่งวังเหนือ แอ่งแจ้ห่ม - เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดล าปาง ไปเปิดประมูลให้ภาคเอกชน 
เข้ามาลงทุนส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน
ของประเทศ ต่อไป 
(โปรดดูเอกสารแนบ หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๕๐๗/๑๑๖๓๗  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑)  
  



103 
 

 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียน ประเภทบริษัทจ ากัด ด้วยทุน  
จดทะเบียน ๓๐ ล้านบาท วัตถุประสงค์ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้คือประกอบกิจการ ป่าไม้ การท าไม้ ปลูกสวนป่า 
บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด เป็นบริษัทของกลุ่มทุนการเมืองพรรคภูมิใจไทย กรรมการบริษัท และประธานบริษัท
ดังกล่าว - - นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค อดีต อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นผู้เคยถูกเสนอชื่อให้เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขแทนนายมานิต นพอมรบดี ที่ลาออกจากต าแหน่งไปเมื่อวันที่10 
มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนที่หนึ่ง -- เป็นคนใกล้ชิดของนายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มมัชฌิมา แกนน าพรรคภูมิใจ ไทย ตั้งแต่สมัยที่ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และนาย สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นสามีของนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมต.ทส. ที่ออกประกาศ 
กระทรวงฯ ปลดล็อค มาตรา ๖ ทวิ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เพ่ือน า แหล่งแร่ถ่านหิน ๔ พ้ืนที่ ไปเปิด
ประมูลให้เอกชน 
 
 ชาวบ้านแหง หมู่ ๑ และหมู่ ๗ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง ลงพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้ผลกระทบ จากการท า
เหมืองถ่านหิน ในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ จ.ล าปาง 
 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
แหล่งถ่านหินรวม ๔ มติ คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑๑) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ (เรื่อง ผลการส ารวจถ่านหินแอ่งงาว แจ้
ห่ม เมืองปาน เชียงม่วน และเสริมงาม) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ (เรื่อง การพัฒนาถ่านหินแอ่งเวียงแหง) และวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔๕) โดยยังคง
สงวนพื้นที่แหล่งแร่ถ่านหินแอ่งเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ง ประเทศไทยพัฒนาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เพ่ือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะได้
ด าเนินการประกาศยกเลิกเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การ ทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ถ่านหิน 
(ลิกในต์) ตามความในมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป และจะได้น า
พ้ืนที่ แหล่งถ่านหินในเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย เกี่ยวกับแร่ ๘ พ้ืนที่ คือ 
แหล่งถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แอ่งสินปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช แองเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
แอ่งงาว แอ่งวังเหนือ แอ่งแจ้ห่ม เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดล าปาง ไปเปิดประมูลให้ 
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน ทดแทนเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
วิกฤติพลังงานของประเทศ ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อไป (โปรดดูเอกสารแนบ 
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑) 
หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ 5 และบ้าน เมาะหลวง หมู่ 4 ต.แม่เมาะ ก าลังได้รับผลกระทบจากการทิ้ง ดินจากเหมืองแม่
เมาะ ๗,๐๒๖ ไร่ ในเขตป่าสงวน 
 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ออก 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกเขตส าหรับ ด าเนินการส ารวจ การทดลอง 
การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 
เนื่องด้วยบัดนี้ทาง ราชการได้ด าเนินการส ารวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีความ จ าเป็นต้องใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย เกี่ยวกับแร่อีกต่อไป จึงประกาศให้ยกเลิกเขต
ส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ในท้องที่ต่างๆ ตามประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ดังต่อไปนี้ 
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 ๑) เขตท้องที่อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน 
เนื้อท่ี ๖๓/๓ ตารางกิโลเมตร 
 ๒) เขตท้องที่อ าเภอเชียงค า และอ าเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อท่ี ๕๒๙ ตาราง กิโลเมตร  
 ๓) เขตท้องที่อ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ ๑๑๒ 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ปลูกชาอู่หลงของชาวบ้าน ในอ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ก าลังเป็นเส้นทางเป้าหมายในการ
ล าเลียง ถ่านหินจากพม่า ผ่านพ้ืนที่ ๔ ต าบลใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
 ๔) เขตท้องที่อ าเภองาว เนื้อท่ี ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร 
 ๕) เขตท้องที่อ าเภอวังเหนือ และอ าเภอแจ้ห่ม เนื้อท่ี ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร  
 ๖) เขตท้องที่ก่ิงอ าเภอเมืองปาน อ าเภอแจ้ห่ม และอ าเภอเมืองล าปาง เนื้อที่ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร 
 ๗) เขตท้องที่อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอเกาะคา เนื้อท่ี ๗๔๓ ตารางกิโลเมตร 
 ๘) เขตท้องที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเกาะคา และอ าเภอเสริมงาม เนื้อท่ี ๒๐๕ ตารางกิโลเมตร  
(โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกเขตส าหรับด าเนินการ
ส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑)  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามท่ี รมต.ทส. เสนอ 
 
ข. ข้อสังเกต 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่หนังสือจากส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีด่วน
ที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมต.ทส.) เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงมีข้อสงสัยว่า รมต.ทส. ได้ท าการประกาศ กระทรวงฯ เรื่องยกเลิกเขตส าหรับ
ด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ก่อนที่หนังสือจากส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะมาถึง รมต.ทส. ได้อย่างไร 
หากประเด็นนี้ไม่ใช่การผิดล าดับขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ แต่ก็เป็นที่น่า สังเกตเอาไว้
ว่า รมต.ทส. ได้เร่งรีบออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนหนังสือจากส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะมาถึง 
รมต.ทส. ไปเพ่ือใคร หรือเพ่ืออะไร 
ถนนของ ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง ที่จะกลายเป็น ถนนขนส่งถ่านหินวันละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ตัน โดยรถบรรทุก
ไป - กลับ ๔๐๐ เที่ยว 
ค. สถานการณ์การชุบสัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ในภาคเหนือของภูมิใจไทย 

๑) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๐ กรมป่าไม้ได้เริ่มด าเนินการให้สิทธิท ากินโดยทยอยออก เอกสารสิทธิ สทก. 
ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือ หมู่ ๑ และ ๒ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง ที่มีที่ดินท า กินกันมาดั้งเดิมซึ่งถูก
เขตป่าสงวนประกาศทับซ้อน ต่อจากนั้น หลังจากที่บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียนบริษัทเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ก็ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านบ้านแห่งเหนือ หมู่ที่ ๑ และ ๒ โดย
กว้านซื้อบริเวณโดยรอบก่อน ท าให้ที่ดินที่เหลือข้างในกลายเป็นที่ตาบอดบีบชาวบ้านขายให้ในราคาถูก จนรวมได้
พ้ืนที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ โดยอ้างกับชาวบ้านว่าจะน าที่ดินไปปลูกต้น ยูคาลิปตัสของดับเบิ้ลเอ ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปขอ
สัมปทานท าเหมืองแร่ถ่านหินแต่อย่างใด ต่อมาในช่วงปี ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 
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ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่ง ชาวบ้านทราบในภายหลังว่าคือบริษัท เขียวเหลือง จ ากัด นั่นเอง ได้ขอ
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ถ่านหิน ลิกในต์ จ านวน ๕ แปลง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ โดยท าการติด
ประกาศการขอประทานบัตรของ บริษัทดังกล่าวเพ่ือให้ชาวบ้านคัดค้านภายใน ๒๐ วัน 
เหมืองแม่เมาะ 
ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือทั้ง ๒ หมู่ ได้ท าการคัดค้านการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ถ่านหิน ลิกในต์ของ
บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท ามาหากิน ของประชาชน 
รวมทั้งบริษัท เขียวเหลือง จ ากัด ยังได้ด าเนินการขอสัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหิน ไม่โปร่งใส ปกปิด
ข้อมูลข่าวสารและปิดก้ันการมีส่วนร่วมของประชาชน หลอกลวงและบีบบังคับซื้อที่ดิน ท ากินของประชาชน 

๒) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านบ่อฮ่อ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 
แหล่งถ่านหินบ้านบ่อฮ่อเป็นแหล่งถ่านหินติดต่อกันกับบ้านแหงเหนือ ปัจจุบัน บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด ก าลัง
ด าเนินการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือด าเนินการขอสัมปทานท าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ที่นี่เพ่ือให้เป็นเขตเหมืองแร่
ติดต่อกันกับแหล่งถ่านหินบ้านแหงเหนือ แต่เนื่องจากบ้านบ่อฮ่อและบ้านแหงเหนืออยู่ใกล้กัน จึงท าให้ชาวบ้าน 
บ่อฮ่อรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ของชาวบ้านจากบ้านแหงเหนือ จึงท าให้
บริษัท เขียวเหลือง จ ากัด ไม่สามารถใช้วิธีการหลอกลวงหรือบีบบังคับซื้อที่ดินกับชาวบ้านบ่อฮ่อเหมือนที่เคยท า
กับชาวบ้านบ้านแหงเหนือได้ 

๓) แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่ม-เมืองปาน-แจ้คอน: บ้านแจ้ คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 
แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มมีศักยภาพแร่ในเชิงพาณิชย์ หลายบริเวณ บริเวณบ้านแจ้คอนเป็นส่วนย่อยหนึ่งของแหล่ง
ถ่านหิน แอ่งแจ้ห่มใหญ่ สถานการณ์ในพ้ืนที่เหมือนกันกับชาวบ้านแหงเหนือ เนื่องจากบริษัท เขียวเหลือง จ ากัด 
ได้เลือกพัฒนาแหล่งถ่านหินที่บ้าน แหงเหนือและบ้านแจ้คอนพร้อมกัน ด้วยการขอประทานบัตรท า เหมืองแร่ถ่าน
หินลิกไนต์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ปัจจุบันชาวบ้านจากบ้านแจ้ คอนได้ท าการคัดค้านการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่
ถ่านหินลิกไนต์ ของบริษัท เขียวเหลือง จ ากัด เช่นเดียวกันกับชาวบ้านบ้านแหงเหนือ 

๔) ความเป็นไปได้ในการฮุบสัมปทานแหล่งแร่ถ่านหิน อ่ืนๆ ในภาคเหนือ ของภูมิใจไทย 
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบในพ้ืนที่มีความเป็นไปได้ ว่าบริษัท เขียวเหลือง  จ ากัด ก าลังด าเนินการเพ่ือขอ
ประทานบัตรท า เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มบริเวณอ่ืน นอกเหนือจากบริเวณบ้านแจ้คอน
ที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนขอประทาน บัตร ส่วนแหล่งถ่านหินในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของภาคเหนือที่ถูกปลดล็อคตาม มาตรา ๖ 
ทวิ ตามกฎหมายแร่ ๒๕๑๐ โดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ที่ใช้อ านาจของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสั่งการ ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคภูมิใจไทย
ร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบนั้น พบว่าได้มีการด าเนินการในรูปการขออาชญาบัตรเพ่ือส ารวจแร่และขอประทานบัตร 
1. เพ่ือท าเหมืองแร่เป็นรายบุคคลแทน ซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายชื่อบุคคลที่ด าเนินการขอสัมปท าน
ส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินลิกในต์ในแหล่งอ่ืนๆ ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย หรือไม่ 
อย่างไร 
 
แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย 
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดพิษณุโลก 
ตามที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการท าเหมืองแร่ประเทศไทย มีการสรุปบทเรียน และน าเสนอ 
ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ๑๕ พ้ืนที่ ในเวที "เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมืองแร่ ประเทศไทย" วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่าน
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มา ได้ พบปัญหาผลกระทบที่รุนแรงอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ จากการสะท้อนสภาพการณ์ปัญหา บทเรียนการ
ต่อสู้คัดค้าน โครงการส ารวจ และท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกัน จึงมีค าถามที่ส าคัญค าถามหนึ่งว่า "รัฐ 
โดยเฉพาะกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเหมือง
แร่ ได้ฆ่าคนแม่ตาว แม่ก และคนพระธาตุผาแดง ตายไปกี่คนแล้วจากโรคที่เกิดขึ้นจากการหายใจ กินข้ าวและ
สัมผัสกับสารแคดเมี่ยมที่ปนเปื้อน จากการท าเหมืองแร่สังกะสี และประชาชน ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่การท าเหมือง
แร่อ่ืนๆ จะถูกฆาตกรรมจากรัฐเหมือนกับคนแม่ตาวหรือไม่ 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยที่ภาครัฐคาดหวังถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศแต่เพียงด้าน
เดียว แท้จริงแล้วอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีการขุดเจาะทั้งแบบเปิดท าลายหน้าดิน หรือเป็นโพรงใต้ดิน ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สังคม และสุขภาพในหลายมิติ น ามาซึ่งการท าลาย
แหล่งอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ท ามาหากิน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เสื่อมโทรม โดยไม่มี
หน่วยงานหรือ ผู้ประกอบการรายใดแสดงความรับผิดชอบ 
รัฐได้บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่เปรียบเสมือน "โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน เพราะได้น าสินแร่ที่อยู่ใต้ถุน 
บ้านเรือน แหล่งท ามาหากินของประชาชน และชุมชน แปรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของภาษี อัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ เข้าสู่คลัง ทั้งๆ ที่รายได้เหล่านั้นคือ "ผลประโยชน์ตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ สอดคล้องกับผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สังคม และ
สุขภาพของประชาชน ในพ้ืนที่ต่างๆ 
มิหน าซ้ ารัฐยังได้กระท าย่ ายีเพ่ิมเติมต่อประชาชนด้วยการผลักดันร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยวางหลักการ"โจร
ปล้นแผ่นดินของประชาชน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการระบุว่า "แร่เป็นของรัฐ และ "ไม่ให้อ านาจตัดสินใจแก่ 
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาไปสู่ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง ละเมิดสิทธิบุคคล และชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลจากการก าหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ที่ไม่
เป็นธรรม 
จากความทุกข์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องใน ๑๕ พ้ืนที่การส ารวจและการท าเหมืองแร่ที่ได้มาประชุมกันในครั้งนี้ มี  
ข้อเสนอและประเด็นที่ต้องการสื่อสารให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ดังนี้ 
  ๑. ประชาชนใน ๑๕ พ้ืนที่ของการส ารวจและท าเหมืองแร่ชนิดต่างๆ ได้รวมตัวกันก่อเกิดเป็น "เครือข่าย
ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย" ขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเครือข่ายฯ นี้จะท า
หน้าที่ในการหนุน เสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือต่อสู้คัดค้านการท าเหมืองแร่อย่าง
ถึงท่ีสุด ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว 
   ๒. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการ และให้กฤษฎีกาตรวจแก้ไขอยู่
ในขณะนี้ ให้ถอนร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับดังกล่าวออกทั้งฉบับ เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิประชาชนด้วยการวางหลักการให้ "รัฐเป็นโจรปล้นแผ่นดินของประชาชน อย่าง
ชอบธรรม โดยนิยามว่า "แร่เป็นของรัฐ ไม่มีเนื้อหาในเรื่องการขยายสิทธิในด้านการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น และไม่มีการ เพ่ิมข้ันตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามบทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญ 

๓. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ที่มองเห็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านคัดค้านโครงการ
พัฒนา ต่างๆ ว่าเป็น "ศัตรูของรัฐ และได้วางมาตรการเอาไว้ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ก าลังและ อาวุธเข้าสลาย ปราบปราม จับขัง ตั้งข้อหาประชาชนหากออกมาคัดค้านต่อต้านโครงการพัฒนาต่างๆ 
ทั้งๆ ที่การต่อต้านคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นสิทธิและเสรีภาพโดยชอบธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดย
ให้รัฐบาลถอน ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวออกจากการพิจารณาของรัฐสภา 
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๔. คัดค้านมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน เรื่องการก าหนด ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ก าหนด
ประเภทโครงการรุนแรงเอาไว้เพียง 99 ประเภท เท่านั้น เนื่องจากมติและประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ๔ 
ประเภทโครงการรุนแรงที่คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ส่งเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการท าเหมืองแร่ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการท าเหมืองแร่ที่อยู่ในเขตชุมชนทั้งสิ้น ต่างจากการท าเหมืองแร่ในประเทศซีกโลกเหนือ
อย่างยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ที่มีความหนาแน่นประชากรมาก อยู่ห่างไกลจากชุมชนหลายกิโลเมตร การท าเหมือง
ในประเทศเหล่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากนัก ดังนั้น รัฐบาลต้องยกเลิกมติและ
ประกาศดังกล่าว โดยก าหนดให้การท าเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดต้องเป็น "โครงการที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง" ตามบทบัญญัติมาตรา วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย จะรวมตัวกันและร่วมกับพ่ีน้อง 
ประชาชนในเครือข่ายอ่ืนๆ ผลักดันข้อเสนอในเรื่องการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ ร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ และประกาศประเภทโครงการรุนแรงต่อรัฐบาลโดยตรง เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนาที่วางไว้
อย่างถึงท่ีสุด 

เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย 
๑.)พ้ืนที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ลุ่มน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๒.)พ้ืนที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ลุ่มน้ํา แม่สรอย 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 3.)พ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ถ่านหินแอ่งงาว อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ๔.)พ้ืนที่โครงการ
เหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ๕.) พ้ืนที่ท าเหมืองแร่สังกะสี อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ๖.)พ้ืนที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า ๓ จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก ๗.) พ้ืนที่
ท าเหมืองแร่ทองค า อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๘.)พ้ืนที่ส ารวจแร่ทองแดง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๙.) พ้ืนที่
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ๑๐.)พ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ โปแตช จังหวัดมหาสารคาม ๑๑.)พ้ืนที่
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดขอนแก่น ๑๒.)พ้ืนที่สูบน้ าเกลือใต้ ดินและเหมืองแร่เกลือหิน จังหวัดนครราชสีมา 
๑๓.)พ้ืนที่ขออนุญาตดูดทรายแม่น้ าตะกั่วป่า อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๑๔.)พ้ืนที่ท าเหมืองหินเขาคูหา อ าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑๕.)พ้ืนที่ล าเลียง ถ่านหินและลานกองแร่จากพม่า จังหวัดเชียงราย 

กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
ตัวอย่างกรณีการท าเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งผลเสียจากการท าเหมืองแร่ เช่น 

-ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
-ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด  
-ผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน และการปนเปื้อนของสารอันตรายในดิน 
-ผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทแร่
และมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อมจากการท า
เหมืองดีบุกในต าบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, การปนเปื้อนตะก่ัวในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, 
ปัญหามลพิษอากาศจากกิจกรรมการระเบิดหินปูน บริเวณต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี, การท าเหมืองแร่ใต้ดิน
แร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี และการปนเปื้อนแคดเมียมจากการท าเหมืองสังกะสีในพ้ืนที่เกษตร รวมถึงกรณีสารพิษ
จากการท าเหมืองแร่ทองค าในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น พิจิตร เลย 
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กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
กรณีศึกษาบริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้และพ้ืนที่ใกล้เคียง ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีสาเหตุจากการปล่อย
น้ าเสียที่มีสารตะก่ัวปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ของ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด ลงสู่ล าห้วยคลิตี้ เมื่อปี พ.ศ. 2541ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ า
ตะกอนดิน และสัตว์น้ า เกินค่ามาตรฐาน 
แนวทางการป้องกัน (ชั่วคราว) การชะตะกอนหางแร่จากหลุมฝังกลบและการชะหน้าดินจากพ้ืนที่รอบหลุมฝังกลบ
ที่ปนเปื้อนสารตะก่ัวลงสู่ล าห้วยคลิตี้  
ถอดบทเรียน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การท าเหมืองที่ปลอดภัย 
เหมืองซามาร์โก เหมืองแร่เหล็ก ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท วาเล จ ากัดของ
บราซิล และ บริษัท บีเอชพี บิลลิตันจ ากัด สัญชาติออสเตรเลีย 
เขื่อนกักเก็บกากแร่แตก น้ าและดินโคลนสีแดงที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง กระทบต่อระบบ
นิเวศน์ สัตว์ป่า ธุรกิจท่องเที่ยว และการประมง เหมืองยอมความรัฐบาลบราซิล ยินยอมจ่ายค่าเสียหายมูลค่า 
6,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เหมืองแร่ทองค านิวมอนต์มินาฮาชารายา เกาะสุลาวาสี อินโดนีเซีย 
มีการปนเปื้อนสารปรอท มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร มีการปนเปื้อนของสารปรอท พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรค
มินามาตะ ผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าเสียหายนอกศาลให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย 30ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
ถอดบทเรียน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การประกอบการที่เข้มงวดและปลอดภัย 
-อุตสาหกรรมเหมืองแร่นับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแต่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
-พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรวมทั้งแผนการฟ้ืนฟูการพัฒนาการใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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การฟื้นฟูห้วยคลิตี้ล่าง 
โครงการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะก่ัว 

1. การก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินโครงการ  
2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 
3. การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน  
4. การฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ 
5. การก่อสร้างฝาย ดักตะกอนเพิ่ม 

 
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
ถ้ านาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อ “ภูลังกา” ที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลาย (ประมาณ 70
ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงท้าย ๆ ของโลกยุคไดโนเสาร์) 
ถ้ านาคามีสิ่งน่าสนใจเด่น ๆ อาทิ “หินหัวพญานาค” หรือ “หินหัวงู” หรือ "หินหัวนาคา" ที่วันนี้พบเจอ 3 หัว อยู่
กระจายกันในพ้ืนที่ และมีส่วน “ล าตัวพญานาค” ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (Tectonic uplift) ในภาคอีสาน 
รวมถึงส่วน “เกล็ดพญานาค” ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Cracks) 
 
ถ้ านาคาเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ผสานต านาน-ความเชื่อท้องถิ่นและจินตนาการ เป็น
จุดขอหวย” ขอพร ขอโชคลาภจาก “พ่อปู่อือลือ” และ “หินหัวพญานาค” 
มีการละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การไปจับสัมผัส ปักธูป ขูดขีดขีดหิน โรยแป้งขอเลขขอหวย 
รวมถึงมีการโยนเหรียญอธิษฐาน และขีดหินเขียนค าหยาบบนหิน ซึ่งเป็นการกระท าของนักท่องเที่ยวที่ขาด
จิตส านึกจึงท าให้เกิดกระแสการรณรงค์เที่ยวถ้ านาคาอย่างมีจิตส านึก และการประกาศปิดถ้ านาคาของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ตามมา โดย “อุทยานแห่งชาติภูลังกา” ได้ออกประกาศปิดถ้ านาคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 63 เป็น
ต้นไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 
 

4.1 การสร้างจติส านึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
การป้องกันการใช้ทรัพยากรธรณีที่ไม่เหมาะสม 
ใช้หลักการป้องกัน 3 ขั้นตอน 
 - การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรณี  
 - การแก้ไขและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
 - การอนุรักษ์ทรัพยากร (การใช้อย่างยั่งยืน / การกักเก็บ / การรักษา / การพัฒนา/การสงวน / การแบ่งเขต) 
 
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 ตัวอย่างของการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานธรณีที่ก่อให้เกิดการร่วมมือของ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนของคน
ในพ้ืนที่ สร้างความหวงแหนแหล่ง ทรัพยากรและธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ ให้กับ
ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 เหมืองแร่สีเขียว " เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานโดย
การพัฒนาแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นการ
พัฒนาแร่อย่างยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
 2. ลดป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง  
 4. มีพ้ืนที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย สะอาดตา  
 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 6. ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 
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แนวทางการใช้ประโยชน์ ขุมเหมืองเก่า 

 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 1. วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวมทั้งประเทศ 
 2. การอนุญาตให้ท าเหมือง ต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
 3. การท าเหมืองต้องมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการ
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ 
 4. ใช้แร่อย่างคุ้มค่า เพ่ือพัฒนาประเทศและประโยชน์ของประชาชน 
 5. รีไซเคิล ขยะหรือของเสีย น าแร่กลับมาใช้ใหม่ 
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113 
 

 
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 อุทยานธรณีโลกเป็นการอาศัยศักยภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ ร่วมกับคุณค่าทางธรรมชาติอ่ืน ๆ และ
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในพื้นที ่ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 - การอนุรักษ์ธรณีวิทยา (Geoconservation) 
 - การบริหารจัดการ (Management)  
 - การสื่อสารและการให้ความรู้ (Information and Environmental Education) 
 - การท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism) 
 - การพัฒนาเศรฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable Regional Economy) 
 

การจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล 
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4.2 การมสี่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 127) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน  

 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร  (2553 : 10) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน  

 มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติงานและการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานตั้งแต่
เริ่มจนสิ้นสุดการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมก าหนดปัญหาวางแผนตัดสินใจ ระดมทรัพยากรบริหารจัดการ 
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชน 
 
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 116) ได้จ าแนกข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ขึ้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์  
วิธีการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ รวมถึงการก าหนดแหล่งทรัพยากร 
 3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นขั้นที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงานและประสานงาน 
 4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการรับผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับผลประโยชน์อันเกิด
จากการด าเนินงานด้านวัตถุและจิตใจ 
 5. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการประเมินว่าการด าเนินงานนั้นกระท าไปส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้แนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า เป็นการศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต้องรู้จักสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง  เพ่ือให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองและหน้าที่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สลักจิต พุกจรูญ (2551) ได้เสนอแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 6 
แนวทาง คือ 
 1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและต้องให้ความส าคัญกับ
การน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้แบบสูญเปล่า 

 2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากอย่างระวัง โดยให้พึงระวังไว้ว่าการใช้ทรัพยากรมากเกินไป
จะท าให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุล 
 3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มีมากกว่า หรือเท่ากับที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย 
 4. สามารถประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้  โดยพิจารณาจากความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ 
 5. พยายามค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆในการผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งธรรมชาติให้พอเพียงต่อ
ความต้องการใช้ของประชากร 
 6. ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
4.3 การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
 1. เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th 
 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : petitionmnre@mnre.go.th 
 3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 4. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 5. สายด่วน Green Call 1310 หรือ 0-2265-6223-5 
 6. โทรสาร (Fax) : 0-2265-6222 
 7. Application (mnre e-petition)  
 
 
 
  

http://petition.mnre.go.th/
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4.4 กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 การตรวจติดตามสิ่งแวดลอ้ม ความเชื่อมั่น ที่ชุมชนสัมผัสได้ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจติดตามการด าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ

เกิดจากการ ปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่
ชุมชนและสถานประกอบการ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้ เกิดแนวทางที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นสถานประกอบการที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานครอบคลุม
ทั้งอ าเภอแม่เมาะ โดยเฉพาะภารกิจขุดขนถ่านหินลิกไนต์ที่มีงานเปิดหน้าดินปีละ ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดินที่ขุดได้จะถูกล าเลียงด้วย ระบบสายพานไปไว้บริเวณที่ทิ้งดินซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนต าบล บ้านดง ที่ผ่านมา 
กฟผ.แม่เมาะ ได้ออกมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท าเหมืองแม่เมาะที่มีมาตรการ ควบคุม 
ฝุ่น กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ า ตลอดจนให้ชุมชนในอ าเภอแม่เมาะได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การ
ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และเหมืองแม่เมาะ 15 ชุมชน จ านวน 75 คน สับเปลี่ยน 
หมุนเวียนเข้ามาท าหน้าที่ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม โดยทุกปี กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะจะจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ กระบวนการมีส่วนร่วมและการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ ตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ตัวแทนชุมชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะได้ 
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เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ทีมงานได้ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บ่อเหมืองแม่เมาะ
ร่วมกับชุมชนบ้านดง โดยนายคล้ายพงศ์ อนุมัติ ช่างระดับ 5 แผนกตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมเหมือง กอง
สิ่งแวดล้อมเหมือง ฝ่ายวางแผน และบริหารเหมืองแม่เมาะ ผู้น าตรวจพ้ืนที่กล่าวว่า ส าหรับการ ลงพ้ืนที่ตรวจ
สิ่งแวดล้อมในบ่อเหมืองบริเวณใกล้กับที่ทิ้งดิน ที่ติดกับชุมชนบ้านดงนั้น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมด าเนิน การ
ด้านสิ่งแวดล้อมต าบลบ้านดงที่ประกอบด้วยส่วนราชการ กฟผ.แม่เมาะ และ ตัวแทนชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , 
สมาชิกสภา อบต.บ้านดง, ตัวแทนราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน จะลงพ้ืนที่ร่วม ตรวจติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
บ่อเหมืองแม่เมาะ เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมให้การท างานเป็นไปตามมาตรการ ป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามทุกวัน จันทร์ และวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ตลอดปี 2564 ซึ่งระหว่าง การตรวจสอบหากพบ
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ.แม่เมาะจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขและแจ้งผลให้กับคณะกรรมการฯ 
ให้รับทราบทันที 

ด้านนายมาย ปักราช ประธานสภา อบต.บ้านดง พร้อมด้วย ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมตรวจสอบกล่าวว่า เป็น
สิ่งดีที่ชุมชนได้มี ส่วนร่วมตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับรู้รับทราบถึง การด าเนินงานในบ่อเหมืองแม่เมาะ 
เพราะเมื่อพบปัญหาเรา สามารถเสนอแนะให้แก้ไขได้ทันที ที่ผ่านมาชุมชนได้รับการ สนับสนุนและปัญหาก็ได้รับ
การปรับแก้เป็นอย่างดี 

การสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะ ขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยการท างานที่ต่อเนื่อง 
รวมไปถึงการให้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนที่ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและ
จัดการให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งการตรวจติดตามการ ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของเหมืองแม่เมาะที่ด าเนินการ มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ที่ว่า กฟผ.แม่เมาะ ตระหนักและให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง 

 

ที่มา วารสารสวัสดีแม่เมาะ 

เรื่อง/ภาพ วิชิต เตชนันท์ 
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16 ป่าชุมชน 30,000 กว่าไร่ 9 ปีท่ี กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อเนื่อง 

ภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ มีความเกี่ยวข้องและผูกพันต่อวิถีชีวิต ของคนในชุมชนแม่เมาะ ตั้งแต่เริ่มมีการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ ดังนั้นเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะตระหนักดีว่าเราคือส่วนหนึ่ง ของชุมชน การ
ปฏิบัติงานขุดขนถ่านหินและงานผลิตกระแส ไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ จึงมุ่งมั่นและค านึงถึงความยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนและสังคม นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐาน และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

นับเป็นเวลากว่า 9 ปีแล้ว ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าไปเติมเต็ม ให้กับชุมชนและส่วนราชการในการขับเคลื่ อนให้เกิด
การจัดตั้ง ป่าชุมชนขึ้นในพ้ืนที่ อ.แม่เมาะ ที่ผ่านมาในพ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยขาดความรู้ใน
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ส่งผลให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม อีกทั้งยัง ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว กองฟ้ืนฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญในปัญหา
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ สนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง โดยมี ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.             
แม่เมาะ เป็นพ่ีเลี้ยงคอยสนับสนุนข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในพ้ืนที่และกรมป่าไม้ ในการขอ
อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน รวมไปถึงร่วมจัดท าแผนการด าเนินโครงการเพ่ือติดตามความคืบหน้า และเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนตลอดทั้งปี 

 

การสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอแม่เมาะ  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ 
กฟผ. " ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ แม่เมาะ ได้เข้าไปเติมเต็มให้กับ
ชุมชนเพ่ือมุ่งหวังให้ชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความหวงแหนในทรัพยากร ป่าไม้โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม เพ่ือช่วยกัน และยั่งยืน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าในชุมชนของตน 
เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ได้คงไว้ ให้ลูกหลานชาวแม่เมาะสืบต่อไป 

ที่มา วารสารสวัสดีแม่เมาะ 

เรื่อง/ภาพ วิชิต เตชนันท์ 
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 
เร่ือง  การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 

1 - 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วีดีทัศน์/วิดีโอ/
เอกสาร/Infographic 

- ทรัพยากรธรณีส าคัญอย่างไร 
(ตระหนักรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรณี) 
- รู้ลึก รู้จริงทรัพยากรธรณี 
- ธรณีวิทยาน่ารู้ 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย วีดีทัศน์ 8.45 นาท ี

 
2 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน รู้

เรื่องโลก 
วีดีทัศน์ 5.46 นาท ี

 
3 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน หิน วีดีทัศน์ 4.30 นาท ี

 
4 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ย้อน

เวลาหาอดีต 
วีดีทัศน์ 5.27 นาท ี

 
5 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน 

ก าเนิดสุวรรณภูมิ 
วีดีทัศน์ 4.12 นาท ี
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6 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ภูเขา
และท่ีราบสูง 

วีดีทัศน์ 5.05 นาท ี

 
7 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน สาย

ลมและกระแสน้ า 
วีดีทัศน์ 4.41 นาท ี

 
8 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ภูมิ

ลักษณ์ประเทศไทย 
วีดีทัศน์ 5.12 นาท ี

 
9 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน 

ฟอสซิลไทยดังไกลทั่วโลก 
วีดีทัศน์ 5.32 นาท ี

 
10 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ตาม

รอยไดโนเสาร์เมืองไทย 
วีดีทัศน์ 5.33 นาท ี

 
11 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ธรณี

พิบัติภัย 
วีดีทัศน์ 10.40 นาท ี

 
12 ประโยชน์ของหิน วีดีทัศน์ 11.04 นาท ี
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13 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน 
ขุมทรัพย์ใต้พิภพ 

วีดีทัศน์ 4.45 นาท ี

 
14 ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน 

ธรณีวิทยาเพ่ือใคร 
วีดีทัศน์ 4.15 นาท ี

 
15 ความรู้เรื่องหิน เอกสาร - 

 
16 ชุดความรู้  Infographics Infographic - 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 
1 - 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วีดีทัศน์/วิดีโอ - ผู้ครอบครองทรัพยากร

ธรณี(แยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม) 
- ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากร
ธรณี 
- คุณค่าของทรัพยากรธรณี 
กับโอกาสในการพัฒนา
ประเทศและการฟ้ืนฟูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณี 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอน ธรณีพิบัติภัย 
วีดีทัศน์ 2.05 นาท ี

 
2 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอน ขุมทรัพย์ใต้พิภพ 
วีดีทัศน์ 2.04 นาท ี

 
3 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอน มหัศจรรย์แห่งสายลม
และกระแสน้ า 

วีดีทัศน์ 2.02 นาท ี

 
4 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอนนักล่าแม่เมาะ 
วีดีทัศน์ 2.03 นาท ี
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5 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 
ตอน ก าเนิดภูเขาที่ราบสูง 

วีดีทัศน์ 2.04 นาท ี

 
6 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอน สวนป่าหินงาม 
วีดีทัศน์ 2.09 นาท ี

 
7 ท่องโลกธรณี กับพ่ีไดโนเสาร์ 

ตอน โลกมหัศจรรย์ 
วีดีทัศน์ 2.04 นาท ี

 
8 10 สมบัติล้ าค่าสุดมหัศจรรย์

ที่พบในเหมือง (หายากสุด) 
วีดีทัศน์ 10.37 นาท ี

 
9 แหล่งแร่ทองค าที่พบใน

ประเทศไทย 
วีดีทัศน์ 3 นาท ี

 
10 ความจริงไม่ตาย : โต๊ะโม๊ะ 

ขุมทองเพชรพระอุมา 
วีดีทัศน์ 37.58 นาท ี
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ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 
1 - 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วีดีทัศน์/วิดีโอ - คุณคือคนส าคัญต่อ

ทรัพยากรธรณี(ไม่ทนต่อการ
ทุจริต) 
- คุณคือคนส าคัญ 
- ความเสี่ยงในการทุจริต
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 อุทยานธรณีโลกยูเนสโก วีดีทัศน์ 2.59 นาท ี

 
2 การชะล้างพังทลายของดิน วีดีทัศน์ 3.02 นาท ี

 
3 เเหล่งเรียนรู้ทางธรณีจังหวัด

เลย 
วีดีทัศน์ 44.51 นาท ี

 
4 เเหล่งเรียนรู้ทางธรณีจังหวัด

เพชรบุรี 
วีดีทัศน์ 43.32 นาท ี

 
5 อุทยานธรณีโลกสตูล วีดีทัศน์ 2.25 นาท ี
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6 กรมทรัพยากรธรณี เพ่ิม
มูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรณี น ารายได้มาสู่ชุมชน
มากยิ่งขึ้น/ข่าว 

วีดีทัศน์ 4 นาท ี

 
7 เรื่องทรัพยากรหินโลก วีดีทัศน์ 9.43 นาท ี

 
8 ผลกระทบที่เกิดจาก ธรณี

พิบัติภัย 
วีดีทัศน์ 12.34 นาท ี

 
9 ดินถล่ม กับ ประเทศไทย วีดีทัศน์ 4.42 นาท ี

 
 
  



127 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื้อเรื่อง 
1 - 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วีดีทัศน์/วิดีโอ/ข่าว - ร่วมด้วยช่วยกัน : การ

ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรณี(จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต) 
- เส้นทางสู่ความส าเร็จ : การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรณี 
- ปกป้องทรัพยากรทางธรณี 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 Case Study  ชุมชนล่มสลาย

หายนะเหมืองทองค า ตอน1 
วีดีทัศน์ 4.39 นาท ี

 
2 Case Study  ชุมชนล่มสลาย

หายนะเหมืองทองค า ตอน2 
วีดีทัศน์ 5.01 นาท ี

 
3 Case Study คิดยกก าลัง 2 : 

ความคุ้มค่า นโยบายเหมือง
แร่ทองค า 

วีดีทัศน์ 7 นาท ี

 
4 ตามต านาน "พลอยเมือง

จันท์" อัญมณีอันล้ าค่า 
วีดีทัศน์ 24.44 นาท ี
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5 พลิกปมข่าว : ปิดเหมืองเดิม
พันค่าโง่ 30,000 ล้านบาท  

วีดีทัศน์ 9.56 นาท ี

 
6 จับตาข้อพิพาทค่าชดเชย

เหมืองแร่ทองค าอัครา 
วีดีทัศน์ 11.26 นาท ี

 
7 ปากเหวถึงก้นเหวเหมืองอัค

รา 
วีดีทัศน์ 7.10 นาท ี

 
8 Case Study  ย้อนรอย

เหมืองทองค าชาตรี 
วีดีทัศน์ 3.24 นาท ี

 
9 Case Study  เหมืองแร่

ทองค าในประเทศไทย 
วีดีทัศน์ 3.49 นาท ี

 
10 Case Study  เหมือง

ทองค าอัครา คดีสะเทือน
รัฐบาล 
 

วีดีทัศน์ 3.58 นาท ี

 
11 มติป.ป.ช.ฟัน 6 คน เอี่ยว

สัมปทานเหมืองทองค าพิจิตร 
ข่าว - 
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12 การอนุรักษ์ดินและน้ า สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชด าริบ้านธารทอง 

วีดีทัศน์ 5.25 นาท ี

 
13 พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ มีผล

บังคับใช้วันนี้ / 29 ส.ค. 60 
 

วีดีทัศน์ 9.08 นาท ี

 
 
 
 

 



 

 
 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 

 

เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้า และน ้าบาดาล 
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ค้าน้า 
 

น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพ่ือกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น 

ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ บำงรำยได้มีกำรต่อแพไม้
และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพ่ือควำมสะดวกจำกกำรใช้น้้ำในกำรคมนำคม
ทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำยแก่ผู้ที่พักอำศัย อยู่ริมฝั่งน้้ำ 
จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น 
โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็นสังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้ำจึงมีสูงขึ้น 
ก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ  หรือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรจำกแหล่งน้้ำ 
มำกยิ่งขึ้น ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
บำงแห่งใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพ้ืนที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำกจน
ก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพ้ืนที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพ้ืนที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ จำกนั้น
ได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้้ำล้ำคลอง  

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำ 
ในลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ   กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือปล่อยสำรเคมีลงแหล่งน้้ำ 
หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่หรือกระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมมั่นคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก   ดังนั้น 
กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “น้้ำและน้้ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรป้องกันกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่ำว เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต หรือหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เรื่อง กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้้ำและน้้ำบำดำลที่มีเนื้อหำ
สอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็นกำรละเมิด 
(Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะโดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ำอบรมได้
มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน เกิดควำมรู้สึกหวงแหน 
และมีส่วนรวมในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ  
ไปในทำงท่ีผิด หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

 
 

ส้านักต้านทุจริตศึกษา 
ส้านักงาน ป.ป.ช. 
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สารบัญ 

 

หน้า 

ค้ำน้ำ            2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเดินทางของสายน ้า        

1.1 น้้ำผิวดิน            

 (1) วัฏจักรของน้้ำ         6 

 (2) ประเภทของแหล่งน้้ำ คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์     8 

 (3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ       9 

1.2 น้้ำบำดำล            

 (1) ก้ำเนิดน้้ำบำดำล         11 

 (2) ประเภทของแหล่งน้้ำ         14 

 (3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ       16 

 (4) แหล่งน้้ำบำดำลในประเทศไทย        19 

Tip             

 (1) รู้หรือไม่ว่ำน้้ำบำดำลท้ำให้เกิดถ้้ำ       23 

 (2) โอเอซิสและน้้ำพุ เกิดขึ้นได้อย่ำงไร       26 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า         

2.1 กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำผิวดิน        

 (1) กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ      28 
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สารบัญ (ตอ่) 

 

หน้า 

2.2 กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์น้้ำบำดำล       30 

 (1) รู้จักบ่อบำดำล         44  

2.3 คุณภำพและกำรใช้ประโยชน์น้้ำและน้้ำบำดำลในชุมชน      45 

 (1) ผลของกำรพัฒนำทั้งในเชิงบวกและลบ       50 

2.4 กำรสื่อสำร            

 (1) กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม     55 

2.5 นิยำมควำมหมำย 

 (1) ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม      59 

 (2) พฤติกรรมที่ไม่ควรกระท้ำ        63 

2.6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง          68 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นักสืบสายน ้า 

3.1 ควำมเสี่ยงและกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล     72 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้พิทักษ์สายน ้า 

4.1 ผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำและพัฒนำที่ละเลยมิติกำรอนุรักษ์    83 

4.2 กำรปลูกฝังควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของทรัพยำกรน้้ำในชุมชนหรือท้องถิ่น    93 

4.3 กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง (Role Model) ที่ดี ในกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำ   96 
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4.4 กำรร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เกี่ยวกับกำรพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำในชุมชนหรือท้องถิ่น   100 
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หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา พ.ศ. 2564 

เร่ือง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน ้าและน ้าบาดาล 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเดินทางของสายน ้า 

1.1 น ้าผิวดิน   

(1) วัฏจักรของน้้ำ 

แหล่งน้้ำธรรมชำติมีวัฏจักรที่เกี่ยวเนื่อง กันแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ น้้ำในบรรยำกำศ หรือ 
Atmospheric water น้้ำผิวดิน หรือ Surface water และน้้ำใต้ดิน หรือ Subsurface water น้้ำในบรรยำกำศ 
หมำยถึง น้้ำที่อยู่ในบรรยำกำศหรืออยู่สูงกว่ำระดับผิวดินขึ้นไป ประกอบด้วยน้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นไอ เช่น หมอก  
และเมฆ น้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นของเหลว เช่น ฝนและน้้ำค้ำง และน้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นของแข็ง เช่น ลูกเห็บและ
หิมะ น้้ำในบรรยำกำศเหล่ำนี้บำงส่วนตกลงมำสู่พื้นโลก และถูกเก็บหรือกักเป็นน้้ำในแม่น้้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง บ่อ 
สระ และ ทะเลสำบ หรือ ทะเล มหำสมุทร น้้ำที่ถูกกักเก็บอยู่นี้ถือเป็นน้้ำประเภทที่สอง คือ น้้ำผิวดิน น้้ำผิวดินนี้
บำงส่วนจะไหลลงสู่แม่น้้ำหรือทะเล แต่บำงส่วนไหลซึมลงไปใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ทั้งในดิน กรวด ทรำยและในหิน 
เกิดเป็นน้้ำประเภทที่สำม คือ น้้ำใต้ดินโดยน้้ำบำดำลนั้นจัดเป็นน้้ำ ใต้ดินประเภทหนึ่ง และน้้ำใต้ดินเหล่ำนี้จะ
ค่อยๆ ไหลซึมออกมำรวมกับน้้ำผิวดินอีกครั้งหนึ่ง 
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ปริมำณน้้ำบนพื้นผิวโลกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ตำมแหล่งที่อยู่และสถำนะ 

- น้้ำในทะเลและมหำสมุทร Saline water in oceans: 97.2% 

- ภูเขำน้้ำแข็งและธำรน้้ำแข็ง Ice caps and glaciers: 2.14% 

- น้้ำบำดำล Groundwater: 0.61% 

- น้้ำผิวดิน Surface water: 0.009% 

- น้้ำในดิน Soil moisture: 0.005% 

- น้้ำในบรรยำกำศ Atmosphere: 0.001% 
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(2) ประเภทของแหล่งน้้ำ คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์  

“แหล่งน้้ำผิวดิน” หมำยถึง แม่น้้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน้้ำ และแหล่งน้้ำสำธำรณะอ่ืนๆ 
ที่อยู่ภำยในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมำยควำมรวมถึงแหล่งน้้ำสำธำรณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบนเกำะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้้ำ
บำดำล และในกรณีที่แหล่งน้้ำนั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมำยควำมถึงแหล่งน้้ำที่อยู่ภำยในปำกแม่น้้ำหรือปำก
ทะเลสำบ (ปำกแม่น้้ำและปำกทะเลสำบให้ถือแนวเขตตำมที่กรมเจ้ำท่ำก้ำหนด) 

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

แหล่งน ้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่คุณภำพน้้ำมีสภำพตำมธรรมชำติ โดยปรำศจำกน้้ำทิ้ง จำกกิจกรรมทุก
ประเภทและสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 

                                (1)  กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติก่อน 
                                (2)  กำรขยำยพันธุ์ตำมธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐำน 
                                (3)  กำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้้ำ 
แหล่งน ้าประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 

                                (1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติก่อน และผ่ำน
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำทั่วไปก่อน 
                                (2)  กำรอนุรักษ์สัตว์น้้ำ 
                                (3)  กำรประมง 
                                (4)  กำรว่ำยน้้ำและกีฬำทำงน้้ำ 
แหล่งน ้าประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 

                                (1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้้ำทั่วไปก่อน 
                                (2)  กำรเกษตร 
แหล่งน ้าประเภทท่ี 4  ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ 

                                (1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้้ำเป็นพิเศษก่อน 
                                (2)  กำรอุตสำหกรรม 
แหล่งน ้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพ่ือกำร
คมนำคม 
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(3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ 

กำรก้ำหนดมำตรฐำนดัชนีคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน 

1. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภำพตำมธรรมชำติ และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำม
ประเภทและมำตรฐำนคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน ในแหล่งน้้ำประเภทที่ 1 ข้ำงต้น 

2. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทท่ี 2 ต้องมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้  

2.1  ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ซึ่งจะท้ำให้ สี กลิ่น และรสของน้้ำเปลี่ยนไปตำม
ธรรมชำติ 

2.2  อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติเกิน 3 องศำเซลเซียส 

2.3  ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) มีค่ำระหว่ำง 5.0 - 9.0 

2.4  ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.5  บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.6  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 5 ,000 เอ็ม พี 
เอ็น./100 มิลลิลิตร 

2.7 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1 ,000 เอ็ม พี 
เอ็น./100 มิลลิลิตร 

2.8  ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่ำไม่เกินกว่ำ 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.9  แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.10  ฟินอล (Phenols) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.11  ทองแดง (Cu) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.12  นิคเกิล (Ni) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.13  แมงกำนีส (Mn) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.14  สังกะสี (Zn) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.15  แคดเมียม (Cd) ในน้้ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่ำไม่
เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้้ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่ำ
ไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.16  โครเมียมชนิดเอ็กซำวำเล้นท์ (Cr Hexavalent) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.17  ตะกั่ว (Pb) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
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2.18  ปรอททัง้หมด (Total Hg) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร 
2.19  สำรหนู (As) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
2.20  ไซยำไนด์ (Cyanide) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 
2.21  กัมมันตภำพรังสี (Radioactivity) มีค่ำรังสีแอลฟำ (Alpha) ไม่เกินกว่ำ 0.1 เบคเคอเรล/ลิตร 

และรังสีเบตำ (Beta) ไม่เกินกว่ำ 1.0  เบคเคอเรล/ลิตร 
2.22  สำรฆำศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorins Pesticides) มีค่ำไม่เกิน 

0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
2.23  ดีดีท ี(DDT) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 ไมโครกรัม/ลิตร 
2.24  บีเอซซีชนิดแอลฟำ (Alpha-BHC) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.02 ไมโครกรัม/ลิตร 
2.25  ดิลดริน (Dieldrin) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร 
2.26  อัลดริน (Aldrin) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร 
2.27  เฮปตำคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตำคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlorepoxide) มีค่ำไม่เกิน

กว่ำ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 
2.28  เอนดริน (Endrin) ไม่สำมำรถตรวจพบได้ตำมวิธีกำรตรวจสอบที่ก้ำหนด 
3. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทท่ี 3 ต้องมีมำตรฐำนตำมข้อ 2 เว้นแต่ 
3.1  ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
3.2  บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
3.3  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 20,000 เอ็ม พี 

เอ็น./100 มิลลิลิตร 
3.4 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 4 ,000 เอ็ม พี 

เอ็น./100 มิลลิลิต 
4. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทท่ี 4 ต้องมีมำตรฐำนตำมข้อ 2 (2.1) ถึง (2.5) และ (2.8) ถึง 

(2.28) เว้นแต่ 
4.1  ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
4.2  บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
5. คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ต้องมีมำตรฐำนต่้ำกว่ำคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำประเภทที่ 4 
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1.2 น ้าบาดาล 

(1) ก้ำเนิดน้้ำบำดำล 

ควำมหมำยและกำรเกิดของน้้ำบำดำล 

น้้ำบำดำล หมำยถึง น้้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน บำงทีก็จะสะสมตัวอยู่ตำมรอยแตกและรอยแยก
ของชั้นหินบ้ำง หรือไม่ก็สะสมตัวอยู่ในช่องว่ำงเล็กๆ ระหว่ำงเม็ดกรวดทรำยที่อยู่ใต้ดิน หำกมองภำพตัดลงไปในชั้น
ดินชั้นหิน จะพบว่ำน้้ำใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนที่เรียกว่ำ “ส่วนสัมผัสอำกำศ” ซึ่งเป็นส่วนที่มีทั้งน้้ำ
และอำกำศอยู่ในช่องว่ำงของเม็ดกรวดทรำยที่พืชสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ เรำจึงเรียกว่ำส่วนสัมผัสอำกำศ 
ส้ำหรับส่วนล่ำงที่เรียกว่ำ “ส่วนอ่ิมตัวด้วยน้้ำ” เป็นชั้นที่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดกรวดทรำยนั้นมีน้้ำอยู่เป็นจ้ำนวน
มำก ท้ำให้เรำเรียกว่ำชั้นน้้ำบำดำล 
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ส้ำหรับส่วนอ่ิมตัวด้วยน้้ำ หรือน้้ำบำดำล คือ บริเวณที่รองรับน้้ำที่เหลือจำกกำรดูดเก็บของพืช ซึ่งจะไหล
มำกักเก็บไว้ที่นี่ในส่วนอ่ิมตัวด้วยน้้ำนี้ จะประกอบไปด้วย ชั้นกรวด ทรำย หรือดินเนื้อพรุนที่ซึมน้้ำได้ หรืออำจจะ
เป็นที่ว่ำงช่องว่ำง รอยแตก หรือโพรงน้้ำที่เก็บอยู่ในโซนอ่ิมตัวด้วยน้้ำ  ที่นี่จึงเป็นจุดสุดท้ำยที่จะสำมำรถพบ 
น้้ำบำดำลได้ 

การเกิดของน ้าบาดาล 

น้้ำบำดำลมีต้นก้ำเนิดมำจำก 3 แหล่ง ใหญ่ๆ คือ  

1. น้้ำจำกบรรยำกำศ (Meteoric water) ได้แก่ ฝน น้้ำค้ำง ลูกเห็บ และ หิมะ น้้ำเหล่ำนี้เมื่อตกลงสู่พ้ืน
โลกบำงส่วนจะไหลลงสู่แม่น้้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง ทะเลสำบ หรือมหำสมุทร กลำยเป็นน้้ำผิวดิน แต่บำงส่วนจะไหล
ลงไปใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ในดินและในหิน เกิดเป็นน้้ำใต้ดิน น้้ำบำดำลที่สูบขึ้นมำใช้นั้น อำจจะเป็นน้้ำกระด้ำง
และอำจมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือด่ำงอ่อนๆ pH ประมำณ 6 - 9 

2. น้้ำบำดำลที่มำจำกกำรเย็นตัวจำกหินหลอมเหลว (Juvenile water) ภำยใต้ผิวโลกวัตถุหลอมเหลว
ต่ำงๆที่อยู่ภำยใต้เปลือกโลกประกอบด้วยก๊ำซและไอน้้ำปริมำณมำกมำย เมื่อหินอัคนีมีกำรเย็นตัวลง ไอน้้ำต่ำงๆจะ
กลำยเป็นน้้ำ ในขณะที่แร่ต่ำงๆ มีกำรตกผลึก น้้ำจะแทรกตัวตำมรอยต่อโพรงอำกำศและช่องว่ำงของหิน -แร่ต่ำงๆ 
น้้ำบำดำลจำกบำงแหล่งอำจจะมีเหล็กสูง อำจพบฝ้ำบนผิวน้้ำดูคล้ำยฝ้ำน้้ำมันและมีกลิ่นเหม็น แต่สำมำรถปรับปรุง 
คุณภำพให้เป็นน้้ำสะอำดดื่มได้ 
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3. น้้ำบำดำลที่เกิดขึ้นพร้อมกับกำรก้ำเนิดชั้นหิน (Connate water) ในขณะที่แร่ธำตุต่ำงๆ เกิดกำร
ตกตะกอนและจะแข็งตัวกลำยเป็นหินในที่สุด น้้ำจะถูกขังหรือแทรกตัวตำมรูพรุนที่อยู่ในเนื้อหิน เช่น น้้ำบำดำลที่
เกิดขึ้นในชั้นกรวด-ทรำย ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำต่ำงๆ ในขณะที่แม่น้้ำพัดเอำตะกอนต่ำงๆ ไปทับถมกัน เช่น ชั้นน้้ำ  ที่
ได้จำกทำงน้้ำเก่ำ เป็นต้น 

การจัดกลุ่มชนิดของน ้าบาดาล ตามคุณสมบัติทางเคมี  

กลุ่มแรกเรำเรียกว่ำแคลเซี่ยมไบคำร์บอร์เนต พวกนี้จะอยู่แถวที่สูงหรือริมภูเขำ รสชำติจืด แต่บำงที
อำจจะเป็นน้้ำกระด้ำง  

กลุ่มที่สองเรำเรียกว่ำโซเดียมไบคำร์บอเนต พวกนี้จะอยู่แถวที่รำบลุ่ม รสชำติดี บำงครั้งอำจจะหวำนติด
ลิ้นนิดๆ เหมือนน้้ำดื่มบำงยี่ห้อที่เรำรู้จักกันดี  

กลุ่มที่สามเรียกว่ำโซเดียมคลอไรด์ พวกนี้จะอยู่ติดชำยฝั่งทะเลรสชำติกร่อยถึงเค็มไม่นิยมน้ำมำดื่ม 

น ้าแร่ธรรมชาติ  

คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศให้ควำมหมำยของน้้ำแร่ธรรมชำติไว้ว่ำ เป็นน้้ำที่ได้จำก
แหล่งน้้ำใต้ดินตำมธรรมชำติ หรือน้้ำบำดำลนั่นเอง และมีแร่ธำตุบำงชนิดละลำยอยู่ที่แสดงถึงคุณสมบัติโดยเฉพำะ
ของแหล่งน้้ำนั้นๆ กำรผลิตหรือบรรจุน้้ำแร่ธรรมชำติจะต้องท้ำในบริเวณแหล่งน้้ำนั้นๆ ด้วยควำมระมัดระวังและไม่
มีกำรปนเปื้อนสิ่งสกปรกจำกภำยนอก นอกจำกนี้จะต้องไม่มีกำรผ่ำนกรรมวิธีใดๆ  ยกเว้นกำรเติมก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ กำรเติมอำกำศ เพ่ือให้สิ่งแปลกปลอมตกตะกอนและกรองตะกอนออก ซึ่งกระบวนกำร
ดังกล่ำวต้องไม่ท้ำให้ส่วนประกอบที่ส้ำคัญในน้้ำแร่ธรรมชำติเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ประเภทของน ้าแร่ธรรมชาติ  

ประเภทของน้้ำแร่ธรรมชำติ จ้ำแนกตำมปริมำณสำรคำร์บอเนต เป็น 4 ประเภทดังนี้  

1. น ้าแร่ประเภทมีคาร์บอเนต (Naturally carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่
ที่หลังจำกบรรจุขวดแล้วมีปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เท่ำกับหรือใกล้เคียงกับปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ  

2. น ้าแร่ประเภทไม่มีคาร์บอเนต (Non-carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่ที่
หลังจำกบรรจุขวดแล้ว ไม่มีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในปริมำณที่จะท้ำให้เกิดกำรละลำยของเกลือไฮโดรเจน
คำร์บอเนตที่มีอยู่ในน้้ำ  
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3. น ้าแร่ประเภทขจัดคาร์บอเนต  (Decarbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่ที่
หลังจำกบรรจุขวดแล้วมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ำปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน้้ำธรรมชำติ 

เวลำเรำน้ำน้้ำบำดำลที่มีควำมกระด้ำงสูงมำต้ม แคลเซี่ยมในน้้ำบำดำลจะท้ำปฏิกิริยำกับอ๊อกซิเจน  
กลำยเป็นแคลเซี่ยมคำร์บอเนตแล้วตกตะกอนกลำยเป็นตระกรันเกำะตำมก้นภำชนะ ดังนั้นกำรต้มก็เป็นวิธีกำร
หนึ่งในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ 

4. น ้าแร่ประเภทเติมคาร์บอเนต (Carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่ที่มีกำรเติม
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนกำรบรรจุ  

ปัจจุบันเครื่องกรองน้้ำที่มีขำยทั่วไปจะสำมำรถขจัดสำรละลำยบำงชนิดในน้้ำได้  โดยหลักกำรที่เรียกว่ำ 
Cation Exchange โดยน้้ำที่ผ่ำนกำรกรองจะถูกแยกเอำสำรที่มีประจุบวกเช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม ที่เป็นปํญหำ
หลักท้ำให้น้้ำกระด้ำง  

เวลำเรำน้ำน้้ำบำดำลที่มีควำมกระด้ำงสูงมำต้ม แคลเซี่ยมในน้้ำบำดำลจะท้ำปฏิกิริยำกับอ๊อกซิเจน 
กลำยเป็นแคลเซี่ยมคำร์บอเนต แล้วตกตะกอนกลำยเป็นตระกรันเกำะตำมก้นภำชนะ  

ควำมกระด้ำงของน้้ำแบ่งได้ 2 ประเภท คือกระด้ำงชั่วครำวและถำวร ถ้ำเป็นน้้ำที่มีแคลเซียมคำร์บอเนต 
จัดเป็นน้้ำกระด้ำงชั่วครำว เมื่อผ่ำนกำรต้มแล้วแล้วจะตกตะกอนเป็นตะกรัน แต่ถ้ำมีแคลเซียมบวกกับแมกนิเซี ยม
ซัลเฟตหรือคลอไรด์จัดเป็นกระด้ำงแบบถำวรซึ่งจะไม่ตกตะกอนเมื่อผ่ำนกำรต้ม 

 
(2) ประเภทของแหล่งน้้ำ 

ชนิดของชั นน ้าบาดาล 

องค์ประกอบของชั้นน้้ำบำดำลที่พบ โดยทั่วๆ ไป มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
1. หินร่วน (Unconsolidated rocks) หมำยถึง ตะกอนต่ำงๆ ที่รวมตัวกันแต่ยังไม่แข็งตัว เช่น กรวด ทรำย 

ดิน เหนียว โคลนตม และเศษหินที่สะสมตัว ตำมแอ่ง ทุ่งรำบ หุบเขำ ริมแม่น้้ำ และริมทะเล หินร่วนดังกล่ำวนี้เป็น
ที่กักเก็บน้้ำได้ดี กำรหำแหล่งน้้ำบำดำลโดยทั่วๆ ไปแล้วจะต้องหำจำกแหล่งกรวดทรำยไว้ก่อนชนิดอ่ืนเสมอทั้งนี้
เพรำะเจำะง่ำย และระดับน้้ำบำดำลในชั้นกรวดทรำยมักอยู่ตื้นกว่ำในหินชนิดอื่นๆ จึงง่ำยกว่ำกำรที่จะสูบ ขึ้นมำใช้ 

2. หินแข็ง (Consolidated rocks) หมำยถึง หินที่ประกอบด้วย แร่ธำตุต่ำงๆ ที่รวมตัวกันและมีสำรมำ 
เชื่อมประสำนจนกลำยเป็นหินแข็ง เช่น หินทรำย หินทรำยแป้ง หินดินดำน หินปูน หินกรวด หินชนวน หินควอร์ต
ไซต ์หินแกรนิต และหินบะซอลต์ เป็นต้น 
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ลักษณะเด่นของน ้าบาดาล  

น้้ำบำดำลมีลักษณะเด่น ดังนี้  
• คุณภำพค่อนข้ำงคงที่  
• อุณหภูมิค่อนข้ำงคงที่  
• ปริมำณไม่ค่อยผันแปรตำมฤดูกำล  
• ใช้พื้นที่และกำรลงทุนต่อหน่วยต่้ำในกำรน้ำมำใช้ประโยชน์  
• กำรลงทุนต่อปริมำณน้้ำที่ได้มีรำคำต่้ำกว่ำน้้ำผิวดิน  
• กำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลไม่ต้องอพยพชุมชนออกจำกพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสังคมน้อย 

โดยสภำพปกติแล้วน้้ำบำดำลไม่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ แต่หำกเกิดกำรปนเปื้อนจำกภำยนอก 
เช่น เชื้ออีโคไล ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่เกิดจำกมูลสัตว์ จะท้ำให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้ ซึ่งกำรตรวจคุณภำพน้้ำบำดำล
ก่อนน้ำไปใช้ สำมำรถตรวจพบได้ แก้ไขได้โดยกำรน้ำน้้ำไปต้ม  

หำกน้้ำบำดำลมีควำมกระด้ำงสูง เรำสำมำรถก้ำจัดควำมกระด้ำงได้โดยกำรน้ำน้้ำไปต้ม เพ่ือให้สำรแค
ลเซี่ยมคำร์บอเนต แยกตัวออกมำ แล้วจึงน้ำไปดื่มได้ น้้ำบำดำลสำมำรถใช้ในกำรเพำะปลูกได้เป็นอย่ำงดี เพรำะใน
น้้ำบำดำลอุดมไปด้วย แร่ธำตุที่พืชต้องกำร 

 
 
(3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ 

ศักยภาพน ้าบาดาลของประเทศไทย 
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คุณภาพของน ้าบาดาล 

ด้านกายภาพ 

ความขุ่น (Turbidity) 

หน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Units) 1 NTU = 1 มิลลิกรัม ของควำมขุ่น (formazin) ในน้้ำ 
1 ลิตร 

ควำมขุ่นของน้้ำเกิดจำก สำรแขวนลอยในน้้ำ ในรูปสำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ หรือคอลลอยด์โดยสิ่งเหล่ำนี้
จะไปบดบังท้ำให้แสงหักเหเมื่อมีแสงส่องผ่ำน ท้ำให้มองเห็นควำมขุ่นในน้้ำขึ้น ควำมขุ่นของน้้ำจึงขึ้นอยู่กับขนำด
และปริมำณของสำรแขวนลอย กำรกระจัดกระจำยและควำมสำมำรถในกำรดูดซับแสงของสำรแขวนลอยเหล่ำนั้น 
ควำมขุ่นของน้้ำเป็นดัชนีคุณภำพน้้ำที่สังเกตเห็นได้ง่ำยที่สุด ค่ำควำมขุ่นจึงมีควำมส้ำคัญต่อทัศนคติในกำรเลือก
อุปโภค บริโภคของผู้ใช้น้้ำ ค่ำควำมขุ่นยังมีผลต่อต่อปริมำณสำรเคมีในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ และประสิทธิภำพ
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ของเครื่องกรองน้้ำ ถ้ำน้้ำมีค่ำควำมขุ่นสูงจะท้ำให้สิ้นเปลืองสำรเคมีในกำรลดควำมขุ่น และท้ำให้เครื่องกรองอุดตัน
เร็ว มีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง น้้ำที่มีควำมขุ่นสูง จะท้ำให้ประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อโรคลดลง โดยจุลินทรีย์บำงส่วน
อำจอำศัยหลบซ่อนอยู่ตำมอนุภำคแขวนลอยท้ำให้โอกำศท่ีสัมผัสกับสำรเคมีที่ฆ่ำเชื้อโรคน้อยลง 

สี (color) 

สีของน้้ำตำมธรมชำติเกิดจำกกำรสลำยตัวของสำรอินทรีย์วัตถุ เช่น ต้นหญ้ำ พืชน้้ำ หรือใบไม้ที่เน่ำเปื่อย
ทับถมกัน จึงมีสีน้้ำตำลปนเหลืองหรือสีชำเป็นสำรพวกแทนนิน กรดฮิวมิก นอกจำกนี้สีอำจเกิดจำกกำรปนเปื้อน
จำกอุตสำหกรรมที่มีสี สีของน้้ำจะมี 2 ชนิดด้วยกันคือ 

 - สีปรำกฏ (apparent color) คือสีที่เกิดจำกสำรแขวนลอยต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถแยกออกไปได้ เมื่อก้ำจัดสี
ปรำกฏออกไปแล้วจะเห็นสีจริงของน้้ำ 

 - สีจริง (true color ) เกิดจำกสำรละลำยเป็นเนื้อเดียวกับน้้ำ ก้ำจัดออกไปยำก สีชนิดนี้เกิดจำกกำรย่อย
สลำยของสำรอินทรีย์ 

ถึงแม้ว่ำสีที่เกิดโดยธรรมชำติจำกกำรย่อยสลำยของพืชต่ำงๆ จะไม่มีอันตรำยต่อสุขภำพ แต่ก็มีผลต่อ
ควำมรู้สึกของผู้บริโภค 

รสและกลิ่น (taste and ordor) 

รสและกลิ่นเกิดจำกสำรอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนใหญ่ และอำจเกิดจำกสำรอนินทรีย์วัตถุบำงตัว กลิ่นในน้้ำ
อำจเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น เกิดจำกสำหร่ำยบำงชนิดที่สำมำรถสร้ำงน้้ำมันระเหย (volatile oil) เกิดจำก
แบคทีเรียย่อยสลำยสำรอินทรีย์ แล้วเกิดก๊ำซต่ำงๆเช่นก๊ำซไข่เน่ำ (H2S) รวมทั้งอำจเกิดจำกสำรเคมี ที่ใส่ลงไปฆ่ำเชื้อ
ในระบบประปำมำกเกินไป เช่นกลิ่นคลอรีนในน้้ำ ส้ำหรับรสในน้้ำมักเกิดจำกสำรอนินทรีย์  เช่น สำรประกอบพวก
ด่ำงจะท้ำให้น้้ำมีรสขม ในขณะที่เกลือของโลหะจะให้รสกร่อยหรือขม แล้วแต่ชนิดของโลหะกับเกลือ นอกจำกนี้
กำรปล่อยน้้ำเสียลงไปปนเปื้อนกับแหล่งน้้ำ อำจท้ำให้รสและกลิ่นผิดไปจำกธรรมชำติได้ 

ด้านเคมี 

ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่าพีเอช (pH) 
น้้ ำธรรมชำติส่วนใหญ่จะมีค่ำ pH ค่อนข้ำงเป็นกลำงอยู่ ในช่วง 6.5 – 8.5 ยกเว้นน้้ ำที่มีก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ละลำยอยู่ อำจมี pH ต่้ำกว่ำ 5 ส่วนน้้ำกระด้ำงที่มีคำร์บอเนตละลำยอยู่อำจมี pH สูงกว่ำ 9 pH 
มีผลต่อปฏิกิริยำทำงเคมีและควำมสมดุลทำงเคมีต่ำงๆ ในน้้ำ ในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำจึงต้องควบคุมค่ำ pH ใน
กำรใช้สำรเคมี เช่น กำรตกตะกอนด้วยสำรเคมี กำรแก้น้้ำกระด้ำง กำรฆ่ำเชื้อโรค นอกจำกนี้ถ้ำค่ำ pH ต่้ำมำกจะ
มีฤทธิืในกำรกัดกร่อนท้ำให้ท่อและอุปกรณ์ช้ำรุดได้ 
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ความเป็นกรด (acidity) แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 - ควำมเป็นกรดเนื่องจำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 acidity) พบในน้้ำธรรมชำติทั่วไป เป็นผลของ
ปฏิกิริยำระหว่ำง CO2 กับน้้ำ เกิดเป็นกรดคำร์บอนิก (H2CO3) ซึ่งเป็นกรดอ่อน น้้ำในธรรมชำติที่มีควำมเป็นกรด
ประเภทนี้เพียงอย่ำงเดียวจะมีค่ำพีเอชสูงกว่ำ 4.5 

 - ควำมเป็นกรดเนื่องจำกกรดแร่ (mineral acidity) ส่วนใหญ่มักจะพบได้จำกกำรปนเปื้อนของน้้ำทิ้งจำก
อุตสำหกรรมที่มีกำรใช้กรดและน้้ำท่ีมีควำมเป็นกรดประเภทนี้จะมีค่ำพีเอชต่้ำกว่ำ 4.5 

อย่ำงไรก็ตำมกำรน้ำน้้ำที่มีควำมเป็นกรดที่เกิดจำกกำรละลำยของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่ำงเดียว
มำบริโภคนั้นจะไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เช่น น้้ำโซดำหรือน้้ำอัดลมที่มีก๊ำซ CO2 อยู่มำกกว่ำที่มีในธรรมชำติ แต่
ถ้ำน้้ำที่มีควำมเป็นกรดเนื่องจำกกรดแร่ ไม่สมควรดื่มเพรำะจะไปกัดทำงเดินอำหำรและกระเพำะ ท้ำให้เกิด
อันตรำยได้ นอกจำกนี้ค่ำพีเอชยังมีผลต่อกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ เช่น กำรตกตะกอนสำรส้มหรือกำรแก้น้้ำกระด้ำง
ด้วยวิธีไลม์โซดำ 

ความกระด้าง (hardness) น้้ำกระด้ำงเป็นน้้ำที่มีกำรละลำยของอิออนโลหะที่มีประจุบวกสอง เช่น 
แคลเซียม และแมกนีเซียม ควำมกระด้ำงมี 2 ประเภทคือ 

 - ควำมกระด้ำงชั่วครำว (carbonate hardness) ควำมกระด้ำงประเภทนี้เกิดจำกเกลือไบคำร์บอเนต 
และคำร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียมละลำยอยู่  กำรแก้ควำมกระด้ำงชั่วครำวสำมำรถท้ำได้โดยกำรต้ม
เพ่ือให้เกิดตะกอนของเกลือแคลเซียมคำร์บอเนต 

 - ควำมกระด้ำงถำวร (noncarbonate hardness) ควำมกระด้ำงประเภทนี้เกิดจำกเกลือซัลเฟต หรือ
เกลือคลอไรด์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม ควำมกระด้ำงประเภทนี้สำมำรถแก้ด้วยกำรกลั่น กำรกรองเรซิ่นกำรใช้
โซดำแอช (โซเดียมคำร์บอเนต) เพื่ือตกตะกอน เป็นต้น 

เหล็ก (iron) และแมงกานีส (manganese) เป็นธำตุที่พบทั่วไปในดินและหินในธรรมชำติ 
เหล็กและแมงกำนีสสำมำรถเปลี่ยนเป็นรูปของสำรละลำยในน้้ำหำกน้้ำมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์หรือมี

สภำพเป็นกรด เหล็กเฟอร์ริก (Fe3+) ซึ่งไม่ละลำยในน้้ำ จะถูกรีดิวซ์เป็นเฟอรัส (Fe2+) ละลำยอยู่ในน้้ำภำยใต้
สภำพไร้อำกำศและแมงกำนีสจะถูกรีดิวซ์จำกประจุ +4 ซึ่งไม่ละลำยในน้้ำเป็นประจุ +2 ซึ่งอยู่ในรูปสำรละลำยใน
น้้ำได้ น้้ำที่มีเหล็กและแมงกำนีสอยู่จะไม่มีผลเป็นอันตรำยต่อสุขภำพมำกนักแต่เป็นสำเหตุของควำมน่ำรังเกียจที่
จะดื่มน้้ำนั้น เช่น ท้ำให้น้้ำมีรสขม ท้ำให้น้้ำมีสีแดง น้้ำตำลหรือด้ำหำกใช้ซักล้ำงท้ำให้เกิดรอยด่ำงบนเสื้อหรือมี
ครำบบนสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ต่ำงๆ 

คลอไรด์ (chlorides) คลอไรด์ส่งผลต่อรสของน้้ำเนื่องจำกน้้ำที่มีปริมำณคลอไรด์ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จะมีรสกร่อยค่อนข้ำงเค็ม 
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ฟลูออไรด์ (fluoride) 
เป็นธำตุจ้ำเป็นส้ำหรับกำรสร้ำงกระดูกและฟัน ดังนั้นหำกได้รับฟลูออไรด์น้อยเกินไปอำจท้ำให้ฟันเปรำะ

หรือหักง่ำย แต่ถ้ำฟูออไรด์มำกกว่ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท้ำให้ฟันเกิดเป็นครำบหรือเป็นจุดด้ำ ปริมำณที่เหมำะสม
ที่ควรให้มีในน้้ำดื่มคือประมำณ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไนไตรท์และไนเตรท (nitrite,nitrate) 
เกิดจำกกำรย่อยสลำยของอินทรีย์วัตถุต่ำงๆโดยเกิดปฏิกิริยำชีวเคมีของจุลินทรีย์ในกำรออซิเดชั่น

แอมโมเนียได้ไนไตรท์และเปลี่ยนเป็นไนเตรท ในด้ำนสุขภำพอนำมัย ไนเตรทจะมีผลต่อสุขภำพของเด็กอ่อนที่มี
อำยุต่้ำกว่ำ 2 เดือน เพรำะล้ำไส้เด็กในเวลำนี้มีควำมเป็นกรดพอเหมำะ กับควำมต้องกำรของแบคทีเรียประเภทไน
เตรทรีดิวส์ซิ่งแบคทีเรียที่จะเปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ เมื่อไนไตรท์ถูกดูดซึมเข้ำกระแสเลือด  จะเข้ำจับกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่ำออกซิเจน ได้สำรประกอบสีน้้ำเงิน หำกปล่อยทิ้งไว้เด็กจะตัวเขียวคล้้ำขำด
อำกำศหำยใจและอำจเสียชีวิตในที่สุด เรียกอำกำรแบบนี้ว่ำ บลูเบบี 

ตะกัว่ (lead) 
น้้ำตำมธรรมชำติจะไม่มีตะกั่วปนเปื้อน ยกเว้นเกิดกำรปนเปื้อนจำกกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์ น้้ำที่มีตะกั่ว

ละลำยอยู่ไม่มำกนักก็อำจเป็นอันตรำยต่อกำรบริโภคได้ เพรำะตะกั่วมีฤทธิ์สะสมท้ำให้กลำยเป็นโรคพิษตะกั่วซึ่งจะ
ส่งผลต่อสมองและระบบประสำท 

สารหนู (arsenic)  
สำรหนูอำจเกินในน้้ำตำมธรรมชำติเนื่องจำกกำรไหลของน้้ำผ่ำนชั้นดินชั้นหินที่มีสำรหนู หรืออำจเกิดจำก

กิจกรรมของมนุษย์ สำรหนูมีควำมเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท้ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 

(4) แหล่งน้้ำบำดำลในประเทศไทย 

น้้ำบำดำลในประเทศไทยจัดได้ทั้งหมด 27 แอ่ง โดยมีปริมำณน้้ำกักเก็บอยู่รำว 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์
เมตร หรือมำกกว่ำน้้ำจืดจำกแหล่งน้้ำผิวดินถึง 24 เท่ำ นอกจำกนี้ยังมีปริมำณน้้ำเพ่ิมเติมเข้ำระบบอีกประมำณ 1 
แสนล้ำนลูกบำศก์เมตร  

 

 

แอ่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  

เรียงล้ำดับดังนี้ คือ  
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1. แอ่งนครรำชสีมำ-อุบลรำชธำนี  
2. แอ่งเจ้ำพระยำตอนบน  
3. แอ่งเจ้ำพระยำตอนล่ำง 
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ลักษณะของแหล่งน ้าบาดาลในแต่ละแอ่งนั น มีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี  
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Tip 

(1) รู้หรือไม่ว่ำน้้ำบำดำลท้ำให้เกิดถ้้ำ 
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(2) โอเอซิสและน้้ำพุ เกิดข้ึนได้อย่ำงไร 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เกิดอะไรขึ นกับสายน ้า 

2.1 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าผิวดิน 

(1) กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ 

กำรจัดกำรแหล่งน้้ำผิวดิน หมำยถึงกำรจัดหำและน้ำน้้ำจำกแหล่งน้้ำผิวดินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ มำจัดสรร
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยส่วนรวมในทำงที่เหมำะสม ประเทศไทยในอดีตยังมีประชำกรไม่มำกนัก ผืน
แผ่นดินไทยยังมีควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้ ดิน และน้้ำ เพียงพอกับควำมต้องกำร ครั้นในสมัยปัจจุบันได้
เกิดภำวะกำรท้ำลำยสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรต่ำงๆ ท้ำให้แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ คือ แม่น้้ำ ล้ำธำร ห้วย คลอง 
หนอง บึง มีปริมำณน้้ำลดลง ประชำกรได้รับควำมเดือนร้อนจำกภำวกำรณ์ขำดแคลนน้้ำ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  (รัชกำลที่ 9) 
พระรำชทำนแนวพระรำชด้ำริในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำผิวดินให้แก่หน่วยงำนต่ำ งๆ เช่น กรมชลประทำน ให้
ด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ โดยพัฒนำเป็นงำนหลำยประเภท ได้แก่ งำนอ่ำงเก็บน้้ำ งำนฝ่ำยทดน้้ำ 
งำนชุดลอกหนองและบึง และงำนสระน้้ำ สรุปได้ดังนี้ คือ 

๑. งานอ่างเก็บน ้า 

อ่ำงเก็บน้้ำเกิดจำกกำรสร้ำงเขื่อนปิดกั้นระหว่ำงหุบเขำหรือเนินสูง เพ่ือกักเก็บน้้ำที่ไหลลงมำจำกร่องน้้ำ 
ล้ำธำรตำมธรรมชำติ ปริมำณน้้ำที่เขื่อนสำมำรถกักเก็บไว้ได้ขึ้นกับควำมสูงของเขื่อนแต่ละแห่ง อ่ำงเก็บน้้ำเพ่ือ
กำรเกษตรและอุปโภคบริโภคอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ส่วนใหญ่มักมีสันเขื่อนซึ่งสูงไม่มำกนัก และมักก่อสร้ำง
เป็น "เขื่อนดิน" ซึ่งเกิดจำกกำรน้ำดินมำบดอัดให้แน่นเป็นตัวเขื่อน นอกจำกกำรสร้ำงเขื่อนเก็บกักน้้ำแล้วจะต้อง
สร้ำงอำคำรระบำยน้้ำล้นเพ่ือควบคุมระดับน้้ำในอ่ำงเก็บน้้ำมิให้ล้นข้ำมสันเขื่อน และสร้ำงท่อส่งน้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำ
ที่ตัวเขื่อน เพ่ือใช้ควบคุมน้้ำท่ีจะส่งออกไปให้กับพ้ืนที่เพำะปลูกซ่ึงอยู่ท้ำยอ่ำงเก็บน้้ำ 

ประโยชน์ของอ่ำงเก็บน้้ำ นอกจำกแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้งแล้ว ท้ำให้เกษตรกรสำมำรถ
เพำะปลูกได้ตลอดปี ยังเป็นแหล่งน้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคของประชำชน ลดปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่สองฝั่งน้้ำ และยัง
เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์อีกด้วย งำนอ่ำงเก็บน้้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริมีกำรก่อสร้ำงในภูมิภำค ต่ำงๆ อำทิ 

- ภำคเหนือ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำห้วยป่ำไผ่ อ้ำเภอลี้ จังหวัดล้ำพูน อ่ำงเก็บน้้ำห้วยแม่ต ้ำ จังหวัดพะเยำเป็นต้น 

- ภำคกลำงและภำคตะวันตก ได้แก่ อ่ำงเก็บนำห้วยซับตะเคียน อ้ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี อ่ำงเก็บ
น้้ำห้วยไม้ตำย อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
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- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อ่ำงเก็บนำห้วยเดียก อ้ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่ำงเก็บน้้ำล้ำพะยัง 
อ้ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นต้น 

- ภำคใต้ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง อ่ำงเก็บน้้ำคลองหลำ จังหวัดสงขลำ เป็นต้น 

๒. งานฝายทดน ้า 

ฝำยทดน้้ำ คือสิ่งก่อสร้ำงที่สร้ำงปิดขวำงทำงน้้ำไหล เพ่ือทดน้้ำที่ไหลมำให้มีระดับสูงขึ้นจนสำมำรถผันน้้ำ
เข้ำไปตำมคลองหรือคูส่งน้้ำให้แก่พ้ืนที่เพำะปลูกบริเวณสองฝั่งล้ำน้้ำได้สะดวก 

ฝำยที่สร้ำงขึ้นจะต้องก้ำหนดให้มีขนำดควำมสูงพอสมควร เพ่ือทดน้้ำให้ไหลเข้ำคลองส่งน้้ำได้ และสันฝ่ำย
ก็จะต้องมีขนำดควำมยำวที่สำมำรถระบำยน้้ำจ้ำนวนมำกในฤดูน้้ำหลำกให้ไหลล้นข้ำมสันฝำยไปได้ทั้งหมดอย่ำง
ปลอดภัย โดยไม่ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมตลิ่งที่บริเวณด้ำนเหนือฝำยมำกเกินไป 

ฝำยที่สร้ำงกันโดยทั่วไปมักมีรูปร่ำงคล้ำยสี่เหลี่ยมคำงหมู อำจมีลักษณะเป็นฝ่ำยชั่วครำวซึ่งสร้ำงด้วยกิ่งไม้ 
ใบไม้ ไม้ไผ่ เสำไม้ ทรำย กรวด และหิน ฯลฯ ส่วนฝ่ำยถำวรส่วนใหญ่มักสร้ำงด้วยวัสดุที่มีควำมคงทนถำวร ได้แก่  
หิน และคอนกรีต เป็นต้น 

ในล้ำน้้ำที่มีน้้ำไหลมำอย่ำงพอเพียงและสม่้ำเสมอตลอดฤดูกำลเพำะปลูก ฝำยจะช่วยทดน้้ำในช่วงที่ไหลมำ
น้อยและมีระดับต่้ำกว่ำตลิ่งนั้นให้สูงขึ้น จนสำมำรถผันน้้ำเข้ำสู่คลองส่งน้้ำไปอังไร่นำต่อไป และในหน้ำแล้ง 
ถึงแม้ว่ำปริมำณน้้ำที่กักเก็บไว้ อำจไม่มำกพอส้ำหรับกำรเพำะปลูก แต่น้้ำที่กักเก็บไว้ในบริเวณด้ำนหน้ำฝ่ำย จะ
เป็นประโยชน์ส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภคของประชำชนในละแวกนั้นๆ 

นอกจำกนี้ ในล้ำน้้ำที่มีขนำดใหญ่ มักนิยมสร้ำงเข่ือนทดน้้ำซึ่งเรียกว่ำ "เขื่อนระบายน ้า" ซึ่งจะสำมำรถทด
น้้ำให้มีควำมสูงในระตับที่ต้องกำร เมื่อน้้ำหลำกมำเต็มที่ เขื่อนระบำยน้้ำจะเป็นบำนระบำยน้้ำให้ผ่ำนไปได้ใน
ปริมำณที่มำกกว่ำฝำย งำนฝำยทดน้้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริที่ก่อสร้ำงในภูมิภำคต่ำงๆ ได้แก่ ฝ่ำยบ้ำนท่ำโป่ง
แตง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝำยห้วยน้้ำพร้ำ อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

- ภำคใต้ ได้แก่ ฝำยทดน้้ำคลองสุไหงปำดี อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัด นรำธิวำส ฝ่ำยทดน้้ำคลองไม้เสียบ 
จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น 

- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฝ่ำยห้วยโคโล่ จังหวัดอุดรธำนี เขื่อนระบำยน้้ำล้ำน้้ำเขิน อ้ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
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๓. งานขุดลอกหนองบึง 
เป็นกำรขุดลอก หนอง บึง ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ให้สำมำรถเก็บน้้ำได้มำกข้ึน เนื่องจำกหนอง บึง ส่วนใหญ่

มักตื้นเขินจำกกำรเคลื่อนตัวของตะกอนลงสู่หนองและบึง ท้ำให้ไม่สำมำรถเก็บน้้ำได้มำกนัก และอำจไม่มีเพียงพอ
ในฤดูแล้ง ดังนั้นกำรขุดลอกตะกอนดินที่อยู่ในหนองและบึง จึงเป็นวิธีกำรเพ่ิมปริมำณกักเก็บน้้ำของหนองและบึงนั้นๆ 

๔. งานสระเก็บน ้า 
สระเก็บน้้ำคือ สระส้ำหรับเก็บกักน้้ำฝน น้้ำที่ไหลมำตำมผิวดินหรือน้้ำซึมจำกดินสู่สระเก็บน้้ำ โดยมีขนำด

ต่ำงๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นสระน้้ำขนำดเล็ก มักสร้ำงในบริเวณที่ไม่มีล้ำน้้ำธรรมชำติ ในกำรขุดสระเก็บน้้ำมักน้ำดินที่
ขุดข้ึนมำถมเป็นคันล้อมรอบสระ 

 
2.2 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น ้าบาดาล 

ส้ำหรับประเทศไทยนั้นในแต่ละภูมิภำค มักมีลักษณะทำงธรณีวิทยำที่แตกต่ำงกันออกไป ท้ำให้มีสภำพ
ของแหล่งน้้ำบำดำลที่แตกต่ำงกัน บำงพ้ืนที่มีศักยภำพสูงมีปริมำณน้้ำมำก บำงพ้ืนที่มีศักยภำพต่้ำมีปริมำณน้้ำน้อย 
บำงแห่งมีปัญหำกำรเจำะน้้ำบำดำลได้ยำกหรือไม่พบชั้นน้้ำบำดำล บำงแห่งอำจมีปัญหำคุณภำพน้้ำบำดำลเป็นน้้ำ
กร่อยหรือน้้ำเค็ม ดังนั้น เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียงบประมำณกำรเจำะบ่อที่ไม่ได้ผล จึงจ้ำเป็นที่จะต้อง
อำศัยกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนของหลักวิชำกำรอย่ำงเคร่งครัด จึงจะได้ผลดีและไม่สูญเสียเงินไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ขั้นตอนของกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลประกอบด้วย 10 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั นตอนการส้ารวจและพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลตามหลักวิชาการ 
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1. วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

เป็นขั้นตอนที่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในส้ำนักงำน ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐำนข้อมูล 
พร้อมท้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่  

ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ด้ำเนินกำร เช่น ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล  อ้ำเภอ จังหวัด เส้นทำง
คมนำคม จ้ำนวน ครัวเรือน ประชำกร เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้รู้จักและท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวข้องกับสถำนที่  สภำพภูมิ
ประเทศ เส้นทำงคมนำคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรส้ำรวจ กำรจัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยำน พำหนะ ฯลฯ  

ข้อมูลน ้าบาดาลที่มีอยู่ ท้ำให้เรำทรำบเป็นแนวทำงว่ำในพ้ืนที่นั้นมีบริเวณใดบ้ำงที่มีศักยภำพของแหล่งน้้ำ
บำดำลที่ดีได้หรือไม่ มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำง เช่น เป็นหินแข็งที่ไม่ค่อยมีรอยแตก ควำมยำก-ง่ำยในกำรเจำะหำชั้น
น้้ำบำดำล ปริมำณน้้ำที่คำดว่ำจะน้ำมำใช้ได้ ควำมลึกของระดับน้้ำ ตลอดจนคุณภำพน้้ำ เป็นต้น  

แผนที่ธรณีวิทยา ท้ำให้ทรำบว่ำพ้ืนที่เป็นหินชนิดใด มีโครงสร้ำงทำงธรณีอย่ำงไร เพรำะหินแต่ละชนิดจะ
มีควำมพรุนและควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้้ำบำดำลได้มำกน้อยต่ำงกัน รวมทั้งมีคุณสมบัติในกำรไหลผ่ำนของน้้ำ
บำดำลต่ำงกัน ตลอดจนท้ำให้ทรำบถึงพ้ืนที่และขอบเขตของหินแต่ละชนิดว่ำมีมำกน้อยเพียงใด 

แผนที่แหล่งน ้าบาดาล หรือแผนที่อุทกธรณีวิทยา ท้ำให้ทรำบถึงศักยภำพของแหล่งน้้ำบำดำลอย่ำง
คร่ำวๆ ว่ำเป็นอย่ำงไร ทั้งชนิดของชั้นน้้ำบำดำล เช่น เป็นชั้นกรวด ทรำย หรือชั้นน้้ำบำดำลในหินแข็งที่มีรอยแตก 
ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล ปริมำณน้้ำที่คำดว่ำจะสูบขึ้นมำใช้ได ้ 

นอกจำกนั้นแล้วในบำงกรณีจะน้ำภำพถ่ำยทำงอำกำศ และภำพถ่ำยดำวเทียมมำใช้ประกอบแผนที่
ธรณีวิทยำและแผนที่อุทกธรณีวิทยำ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงที่เหมำะสมส้ำหรับกำรเกิดแหล่งน้้ำบำดำล 
เช่น รอยเลื่อน และระบบรอยแตกของหิน เป็นต้น  

รายงานผลการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ เป็น ข้อมูลในระดับลึกที่มีรำยละเอียดมำก สำมำรถบ่งบอกถึงแนวโน้ม
ของพ้ืนที่โครงกำรว่ำจะมีชั้นน้้ำบำดำลหรือไม่ หำกมีรำยงำนที่มีผลกำรส้ำรวจอย่ำงละเอียด  จะสำมำรถก้ำหนดจุด
เจำะพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลได้โดยง่ำย  
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ภูมิประเทศที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งน ้าบาดาล มักมีลักษณะดังนี   

1) พ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งรำบ ถำมนักธรณีวิทยำได้ควำมรู้ว่ำพ้ืนที่นั้นรองรับด้วยแหล่งกรวด ทรำย หนำ
เกินกว่ำ 25 เมตรจำกผิวดินลงไป ตรวจดูบ่อชำวบ้ำนถ้ำมีบ่อน้้ำใช้ได้ตลอดปี ระดับน้้ำในบ่อไม่ลึกมำกและกรวด
ทรำยที่ชำวบ้ำนขุดขึ้นมำมีลักษณะกลมเป็นมน พ้ืนที่นั้นๆ มักจะเป็นแหล่งน้้ำ จะเลือกเจำะบ่อท่ีไหนก็ได้  

2) พ้ืนที่ใดมีลักษณะเหมือนในข้อ 1 แต่กรวดทรำยที่ชำวบ้ำนขุดขึ้นมำไม่กลมมน แต่มีเหลี่ยมมีแง่หรือมุม 
มีดินเหนียวปนอยู่ทั่วไป ลักษณะท้องที่นั้นมักจะไม่มีแหล่งน้้ำทุกจุดที่เจำะ กำรเลือกที่จะเจำะควรจะปรึกษำ
นักวิชำกำรน้้ำบำดำลดีกว่ำที่จะเลือกเอง  

3) พ้ืนที่ใดเป็นทุ่งรำบหรือหุบเขำ มีแม่น้้ำล้ำธำรไหลผ่ำน ล้ำน้้ำคดเคี้ยวไปมำ และมีหำดทรำยกว้ำงขวำง 
ฤดูฝนมักจะมีน้้ำล้นฝั่ง ฤดูแล้งมีน้้ำไหล พ้ืนที่นั้นจะเป็นแหล่งน้้ำบำดำลอย่ำงดี จะเจำะตรงไหนก็มักจะได้น้้ำ อำจ
ไม่จ้ำเป็นต้องปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ  

4) พ้ืนที่ใดเป็นคุ้งน้้ำ ควรเลือกเจำะบริเวณคุ้งน้้ำด้ำนที่มีหำดทรำยส่วนด้ำน  ตรงข้ำมที่มีตลิ่งชันและน้้ำ
เซำะไม่ควรเจำะ  

5) พ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งรำบกว้ำงริมทะเล มักจะเจำะได้น้้ำบำดำลในระดับตื้น แต่ถ้ำเจำะให้ลึกเกินไป
อำจได้น้้ำเค็ม  

6) พ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นที่รำบลำนเทขั้นบันไดหลำยชั้น ควรเลือกเจำะในบริเวณที่รำบที่อยู่ระดับที่ต่้ำ
ที่สุด ที่รำบอยู่ระดับสูงๆ ถึงแม้จะมีน้้ำก็จะมีในระดับลึก  

7) โดยปกติจะมีชั้นดินเหนียวสลับอยู่ ในชั้นกรวดทรำย กำรขุดบ่อในที่ใดถ้ำพบดินเหนียวไม่มีน้้ำก็อย่ำพ่ึง
หมดหวัง ถ้ำมีควำมสำมำรถจะขุดลึกลงไปอีกก็จะถึงชั้นกรวดชั้นทรำยที่มีน้้ำ  

8) พ้ืนที่ใดเป็นทุ่งรำบแห้งแล้ง แต่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเป็นแนวยำว เป็นตอนๆ ตลอดแสดงว่ำนั้นมีแหล่ง
น้้ำบำดำล ซึ่งอำจจะอยู่ในบริเวณร่องน้้ำเก่ำๆ ก็ได้ ถ้ำจะเจำะน้้ำบำดำลบริเวณท่ีมีป่ำไม้ก็จะได้ผล  

9) พ้ืนที่ใดเป็นหินไม่ว่ำจะเป็นแบบโผล่ให้เห็นบนผิวดินหรือฝังตื้นๆ อยู่ใต้ผิว กำรเลือกเจำะน้้ำบำดำลใน
บริเวณนั้นควรจะให้นักวิชำกำรเลือกให้หรือให้ค้ำแนะน้ำ เพรำะแหล่งน้้ำบำดำลในหินมิได้มีอยู่ทั่วๆ ไปเหมือนใน
กรวดทรำย กำรเลือกจุดเจำะต้องอำศัยข้อมูลทำงธรณีวิทยำเป็นหลัก  แต่ถ้ำจ้ำเป็นต้องเลือกเองจริงๆ ก็ควรจะ 
เลือกในบริเวณต่้ำๆ ยิ่งถ้ำมีที่เจำะในที่ซึ่งเป็นหุบแนวยำวๆ ด้วย ก็ยิ่งมีโอกำสได้น้้ำ  

10) พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้ำเค็มหรือแหล่งเกลือ ดังเช่นในที่รำบตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ควร
จะเลือกท่ีเจำะในบริเวณท่ีเป็นเนินสูงๆ มีป่ำหรือพุ่มไม้ทั่วไป เพรำะอำจมีโอกำสได้น้้ำจืด  

11) พ้ืนที่เป็นภูเขำมีหินแข็งโผล่ให้เห็นทั่วไปชั้นหินก็เอียงเทลงไปทำงเชิงเขำ ไม่ควรอย่ำงยิ่งที่จะเจำะน้้ำ
บำดำลในบริเวณนั้น แต่ถ้ำต้องกำรน้้ำจริงๆ ก็ควรเลื่อนที่เจำะลงไปทำงเชิงเขำอำจจะได้น้้ำและน้้ำอำจจะพุ  
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บ่อเจำะ หรือขุด ควรจะอยู่ห่ำงจำกแหล่งน้้ำโสโครก เช่น ส้วมหรือท่อระบำยน้้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำก
ได้ บ่อน้้ำบำดำลควรจะอยู่ห่ำงจำกส้วมไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 

2. ส้ารวจภาคสนาม 

ขั้นที่ 2 กำรส้ำรวจภำคสนำม ประกอบด้วย  

1) กำรส้ำรวจเส้นทำงคมนำคม  
2) กำรส้ำรวจสภำพพ้ืนที่ที่จะท้ำกำรพัฒนำ ได้แก่ สภำพหมู่บ้ำน ประชำกร ฯลฯ  
3) กำรส้ำรวจด้ำนธรณีวิทยำเพ่ือให้ทรำบชนิดและลักษณะของหิน ทั้งนี้  เพรำะหินต่ำงชนิดจะมีเนื้อหิน 

ควำมพรุนที่ต่ำงกันตลอดจนลักษณะของรอยแตก หรือ รอยเลื่อน ฯลฯ  
4) กำรส้ำรวจด้ำนอุทกธรณีวิทยำ (สภำพแหล่งน้้ำบำดำล) ได้แก่ กำรส้ำรวจข้อมูลบ่อน้้ำตื้น บ่อน้้ำบำดำล 

รวมทั้งแอ่งน้้ำธรรมชำติ เช่น หนอง บึง สระ  และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น ฝำย เขื่อน  เป็นต้น เพ่ือศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ของน้้ำผิวดินและน้้ำบำดำลในบริเวณนั้น  

5) กำรส้ำรวจด้ำนธรณีฟิสิกส์ เช่น กำรส้ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ กำรส้ำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน 
กำรวัดค่ำ สนำมแม่เหล็ก แต่วิธีที่นิยมใช้กันเพรำะให้ผลแม่นย้ำสูงคือ กำรส้ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ซึ่งผล
กำรส้ำรวจโดยวิธีนี้สำมำรถน้ำมำค้ำนวณเพ่ือประเมินลักษณะของชั้นน้้ำบำดำลว่ำเป็นชั้นน้้ำบำดำลในชั้นกรวด
ทรำยหรือในหินชั้นรอยแตกหรือเป็นโพรงในชั้นหิน ตลอดจนสำมำรถค้ำนวณควำมลึก ควำมหนำ ของชั้นน้้ำ  
บำดำลและคุณภำพน้้ำได้ว่ำเป็นน้้ำจืด น้้ำกร่อย หรือน้้ำเค็ม  
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3. คัดเลือกสถานที่ 

ขั้นที่ 3 กำรคัดเลือกสถำนที่ในกำรเจำะ  

จำกขั้นตอนต่ำงๆ ในเบื้องต้น เมื่อผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแปลควำมหมำยแล้วจะสำมำรถบอกถึงผล
กำรส้ำรวจได้ คือ  

1) ชนิดของชั้นน้้ำบำดำล เช่น เป็นชั้นกรวดทรำย หรือเป็นหินแข็งท่ีมีรอยแตก ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล  
2) คุณภำพน้้ำ  
3) สำมำรถก้ำหนดประเภทของเครื่องจักรเจำะบ่อที่เหมำะสมกับชั้นน้้ำบำดำลได้ ดังนั้น จึงสำมำรถ

สรุปผลกำรส้ำรวจเพื่อก้ำหนดสถำนที่จุดเจำะที่เหมำะสมได้ ท้ำให้ประหยัดเวลำและเงินที่จะใช้ได้  
การส้ารวจน ้าบาดาลในปัจจุบัน  

กำรส้ำรวจก็จะใช้หลักกำรง่ำยๆ คือ น้้ำบำดำลเป็นตัวน้ำไฟฟ้ำ ดังนั้นเรำก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้ำลงไปใน
ชั้นดินและหินข้ำงล่ำงแล้ววัดค่ำควำมต่ำงศักย์ของไฟฟ้ำ จำกนั้นก็จะน้ำมำค้ำนวนตำมสูตร V = IR (กฏ ของโอห์ม) 
เมื่อเรำปล่อยกระแสไฟฟ้ำ ( I) ซึ่งเรำทรำบค่ำ แล้ววัดควำมต่ำงศักย์ (V) ได้เท่ำไหร่ เรำก็ค้ำนวนหำค่ำควำม 
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ (R) ได้ ซึ่งวิธีกำรนี้เรียกว่ำกำรส้ำรวจน้้ำบำดำลด้วยไฟฟ้ำหำควำมต้ำนทำน (Resistivity Survey) 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก ซึ่งควำมน่ำจะเป็นของกำรส้ำรวจด้วยวิธีนี้ก็ประมำณ 80 เปอร์เซนต์ 
ส่วนวิธีกำรอ่ืนๆ ก็ยังมีอยู่แต่ว่ำไม่ค่อยได้รับควำมนิยม อีกทั้งยังมีข้อผิดพลำดสูง และไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร 
เช่น กำรนั่งทำงใน กำรใช้กะลำครอบ กำรเสี่ยงทำย กำรใช้สมำธิ รวมไปถึงวิธีกำรที่เรำเรียกว่ำ "เด้ำซ์ซิ่ง" ซึ่งวิธีกำร
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เหล่ำนี้มีควำมน่ำจะเป็นในกำรพบน้้ำบำดำลค่อนข้ำงต่้ำ แต่บำงคนยังนิยมวิธีกำรเหล่ำนี้อยู่เพรำะปร ะหยัด
ค่ำใช้จ่ำย ง่ำย และรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือหำข้อพิสูจน์ไม่ได้เวลำขุดลงไปแล้วมักไม่เจอน้้ำ 

4. การเจาะบ่อวิเคราะห์ชั นดิน 

ขั้นที่ 4 กำรเจำะบ่อน้้ำบำดำล  
จำกข้อมูลในขั้นตอนข้ำงต้นจะท้ำให้สำมำรถคัดเลือกเครื่องจักรเจำะบ่อที่เหมำะสมกับชนิดหิน และควำม

ลึกของชั้นน้้ำบำดำล นอกจำกนั้นแล้วกำรเลือกช่ำงเจำะที่มีควำมช้ำนำญสูง เพ่ือให้ได้ผลกำรเจำะที่สมบูรณ์และไม่
เกิดกำรผิดพลำด เช่น เกิดปัญหำก้ำนเจำะขำด หัวเจำะตกลงไปในบ่อ ฯลฯ และในระหว่ำงกำรเจำะจะต้องมีกำร
เก็บตัวอย่ำงดินและหินที่ได้จำกกำรเจำะเพ่ือน้ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิง และน้ำไปสู่กำรวิเครำะห์ชั้นน้้ำบำดำลเพ่ือให้ 
ทรำบว่ำจะมีน้้ำบำดำลหรือไม่ ส้ำหรับในบำงพ้ืนที่ เช่น ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ใน
ภำคใต้ที่ติดกับชำยทะเล ซึ่งมักจะมีปัญหำกำรเจำะพบน้้ำกร่อยหรือน้้ำเค็ม ซึ่งในกรณีนี้จ้ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบ
ชั้นน้้ำบำดำลในหลุมเจำะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ำ เครื่องหยั่งธรณี (Electrical Logger) ท้ำให้สำมำรถระบุควำมลึก
ของชั้นน้้ำบำดำลได้ละเอียดและแม่นย้ำมำก และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพน้้ำว่ำเป็นน้้ำจืด  น้้ำกร่อยหรือน้้ำเค็ม
ได้ ท้ำให้กำรก่อสร้ำงบ่อไม่เกิดควำมผิดพลำด  

เครื่องเจำะน้้ำบำดำลในปัจจุบันนั้นแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้คือ  
1. เครื่องเจำะแบบกระแทก เป็นเครื่องเจำะที่ใช้แรงกระแทกของหัวเจำะที่ปล่อยผ่ำนรอกจำกยอด

เสำกระโดงลงมำ โดยมีลวดสลิงเป็นตัวช่วยยึดระหว่ำงหัวเจำะกับกว้ำน เครื่องเจำะชนิดนี้เหมำะที่จะใช้เจำะใน
บริเวณท่ีชั้นน้้ำบำดำลเป็นหินแข็ง เช่น หินปูน เป็นต้น 

2. เครื่องเจำะแบบหมุน เครื่องเจำะชนิดนี้จะอำศัยแรงบิดเพ่ือหมุนให้หัวเจำะหมุนลึกลงไปในชั้นดินชั้น
หินข้ำงล่ำง เครื่องเจำะชนิดนี้เหมำะส้ำหรับชั้นน้้ำบำดำลที่เป็นกรวดและทรำย  

3. เครื่องเจำะแบบผสม เครื่องเจำะชนิดนี้จะอำศัยทั้งแรงบิดและแรงกดผสมกัน และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
เพรำะสำมำรถเจำะได้ทั้งบริเวณที่ชั้นน้้ำบำดำลเป็นหินแข็ง และบริเวณที่เป็นกรวดทรำย  นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ใช้ได้ทั้งน้้ำหรือลมแรงดันสูงเป็นตัวช่วยพยุงเศษดินเศษหินขึ้นมำ 
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5. การออกแบบและก่อสร้างบ่อบาดาล 
ขั้นที่ 5 กำรออกแบบและก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำล  

จำกผลกำรวิเครำะห์ชั้นน้้ำบำดำลท้ำให้สำมำรถน้ำมำออกแบบบ่อน้้ำบำดำล และก่อสร้ำงบ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนป้องกันควำมผิดพลำดในกำรระบุชั้นน้้ำบำดำลที่ต้องกำรน้ำมำใช้ เช่น ช่วงควำมลึกของ
ท่อกรองหรือท่อเซำะร่อง จะต้องวำงให้ตรงกับชั้นน้้ำบำดำลที่คัดเลือกจำกกำรวิเครำะห์ จำกนั้นจึงใส่กรวดกรุข้ำง
บ่อ ซึ่งเป็นกรวดที่มีขนำดเหมำะสมลงรอบๆ ท่อกรอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรไหลของน้้ำบำดำลเข้ำบ่อ และ
บริเวณเหนือชั้นกรวดซึ่งเป็นท่อกรุบ่อนั้น ต้องอุดข้ำงบ่อด้วยดินเหนียวสะอำดหรือฉีดด้วยซีเมนต์รอบๆ  ข้ำงบ่อ
จนถึงบนผิวดินเพื่อป้องกันน้้ำเสียไหลซึมเข้ำไปในบ่อ  
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6. การพัฒนาบ่อบาดาล 

ขั้นที่ 6 กำรพัฒนำบ่อน้้ำบำดำล  

ในขณะที่เจำะบ่อนั้นมักจะมีน้้ำโคลน ครำบน้้ำมัน ฯลฯ แทรกตัวเข้ำไปในชั้นน้้ำบำดำล ดังนั้นจึง
จ้ำเป็นต้องท้ำควำมสะอำดบ่อบริเวณที่เป็นชั้นน้้ำบำดำลซึ่งมีหลำยวิธี แต่วิธีที่นิยมกันมำกเพรำะมีควำมสะดวกใน 
กำรท้ำงำน คือกำรใช้เครื่องอัดลมที่มีก้ำลังสูงเป่ำล้ำงบ่อเพ่ือขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ เช่น น้้ำ
โคลน เศษดิน เศษหิน ตลอดจนเม็ดดินเม็ดทรำยละเอียดออกจำกบ่อ เป็นต้น ท้ำให้กรวดกรุบ่อซึ่งอยู่รอบๆ ท่อ
กรองหรือท่อเซำะร่องมีกำรเรียงตัวที่ดีและท้ำให้น้้ำไหลเข้ำบ่อได้สะดวกข้ึน 
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7. การสูบทดสอบ 

ขั้นที่ 7 กำรสูบทดสอบปริมำณน้้ำบำดำล  

เป็นกำรสูบน้้ำออกจำกบ่อน้้ำบำดำลด้วยอัตรำที่ก้ำหนด พร้อมทั้งวัดระดับน้้ำที่เปลี่ยนแปลง และจะใช้
เวลำสูบต่อเนื่องกันไปประมำณ 6–72 ชั่วโมง เพ่ือประเมินคุณลักษณะของบ่อน้้ำบำดำล ว่ำสำมำรถสูบได้ใน
ปริมำณเท่ำใด มีระดับน้้ำปกติและระดับน้้ำลดเท่ำไร และยังสำมำรถน้ำข้อมูลที่ได้ไปค้ำนวณหำคุณสมบัติทำงชล
ศำสตร์ของบ่อและชั้นน้้ำบำดำล ในขั้นตอนนี้สำมำรถน้ำข้อมูลไปใช้ในกำรคัดเลือกชนิดและขนำดแรงม้ำของเครื่อง
สูบน้้ำ กำรค้ำนวณระดับควำมลึกที่เหมำะสมในกำรติดตั้งท่อดูดน้้ำ ตลอดจนสำมำรถก้ำหนดอัตรำกำรสูบที่
เหมำะสมกับบ่อได้ ท้ำให้เป็นมำตรกำรที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในเชิงอนุรักษ์ และมีกำร 
ก้ำหนดอัตรำกำรสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน 

8. วิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ขั้นที่ 8 กำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ  

เป็นกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพ เคมี และแบคทีเรีย ตลอดจนสำรพิษ ว่ำคุณภำพน้้ำที่ได้นั้นเป็น
อย่ำงไร สำมำรถใช้เป็นน้้ำอุปโภคบริโภคได้โดยตรงหรือไม่ หำกมีคุณภำพไม่เหมำะสมก็ต้องติดตั้งระบบปรับปรุง
คุณภำพน้้ำก่อนน้ำไปใช้ ซึ่งสำรส่วนเกินที่พบบ่อยคือ สำรละลำยเหล็ก แมงกำนีส และฟลูออไรด์ เป็นต้น 

9. การปรับปรุงคุณภาพน ้า 

ขั้นที่ 9 กำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ  

ตำมปกติแล้วกำรจะน้ำน้้ำบำดำลมำใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคนั้น ต้องมีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ
บำดำลก่อน เพรำะว่ำถ้ำเรำน้ำมำดื่มกินแล้วตรวจพบว่ำมีสำรบำงชนิดที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย เช่นฟลูออไรด์หรือ
สำรหนูก็จะท้ำให้ร่ำงกำยเรำเกิดกำรเจ็บไข้ได้ป่วยในภำยหลังได้ ดังนั้นกำรส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ก่อนแล้วท้ำให้
เรำเกิดควำมม่ันใจ ถือว่ำเป็นเรื่องที่คุ้มค่ำ  

กำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำบำดำล คือ วิธีกำรท้ำให้น้้ำมีคุณภำพดีขึ้น โดยลดหรือก้ำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 
เช่น สำรขวนลอย ตะกอนต่ำงๆ เหล็ก ควำมกระด้ำง ฟลูออไรด์ ควำมเค็ม ไนเทรต เป็นต้น กำรต้ม กำรกรอง กำร
เติมสำรเคมี กำรเติมอำกำศ กำรแลกเปลี่ยนไอออน และวิธีกำรออสโมซิสย้อนกลับ และหำกต้องกำรท้ำเป็นระบบ
ประปำบำดำล จะต้องน้ำข้อมูลในขั้นตอนต่ำงๆ ข้ำงต้นมำค้ำนวณและออกแบบระบบที่เก่ียวข้องจำกนั้นจึงก่อสร้ำง 
ได้แก่ กำรติดตั้งเครื่องสูบน้้ำ กำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้้ำ หอถังสูง ติดตั้งระบบกรองน้้ำ กำรก่อสร้ำงระบบจ่ำย
น้้ำ และระบบท่อจ่ำยน้้ำ เป็นต้น 
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น้้ำที่ผ่ำนกำรกรองอย่ำงง่ำยและกำรต้มโดยทั่วไปแล้วก็สำมำรถน้ำมำดื่มได้ เพรำะว่ำแร่ธำตุที่หลงเหลืออยู่
ในน้้ำนั้นจะอยู่ในระดับที่ร่ำงกำยของคนเรำสำมำรถรับได้ และสำมำรถขับออกไปได้ในกรณีที่มีมำกเกินควำม
จ้ำเป็น ยกเว้นเสียแต่ว่ำเป็นน้้ำที่มีสำรหรือแร่ธำตุอย่ำงอ่ืนที่ปนอยู่ เช่น สำรหนู ตะกั่ว เป็นต้น  สำรพวกนี้ไม่
สำมำรถขจัดด้วยวิธีกำรต้มหรือกรองอย่ำงง่ำย อีกท้ังยังเป็นพิษกับร่ำงกำยของเรำด้วย 

การต้ม  

ลดควำมกระด้ำงชั่วครำวของน้้ำ และฆ่ำเชื้อโรคได้  

การเติมสารเคมี  

สำรเคมีที่นิยมใช้ ได้แก่ คลอรีน ด่ำงทับทิม เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค และเป็นตัวเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอนได้เร็ว
ยิ่งขึ้น กำรเติมต้องเติมให้มำกพอมีปริมำณคลอรีนคงเหลือ 0.3-0.5 พีพีเอ็ม แล้วพักไว้ในถังพัก 20 นำที เพ่ือให้
เหล็กตกตะกอนสมบูรณ์ และกรองตะกอนออก 

การเติมอากาศ  

เพ่ือเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอน โดยปล่อยน้้ำลักษณะเป็นฝอยเพ่ือให้สัมผัสอำกำศนำนที่สุด ปล่อยให้ไหล
ผ่ำนชั้นตะแกรงที่มีถ่ำนโค้กบรรจุอยู่ เหล็กจะตกตะกอนแล้วกรองด้วยเครื่องกรองสนิมเหล็กที่บรรจุด้วยชั้นกรวด
ทรำย เรียกว่ำกำรกรองแบบกรองช้ำ วิธีนี้เหมำะส้ำหรับน้้ำบำดำลที่มีปริมำณเหล็กสูง และกำรกรองแบบใช้แรงดัน 
(แบบกรองเร็ว) เหมำะกับน้้ำบำดำลที่มีเหล็กไม่สูงมำกนัก 
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ผังระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน 

    
 

วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน  

เป็นวิธีกำรจ้ำกัดควำมกระด้ำงของน้้ำที่มีอยู่ในน้้ำบำดำล โดยใช้เรซิ่นแบบกรดแก่ชนิดที่มีโซเดียมเป็น
ไอออนอิสระ แต่เรซินเมื่อใช้ไปนำนๆ จะเสื่อมคุณภำพ ต้องล้ำงด้วยน้้ำเกลือเข้มข้น 10% เพ่ือฟ้ืนฟูประสิทธิภำพ
ของเรซิน 

การบ้ารุง ดูแล รักษา สารกรอง และอุปกรณ์
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การฆ่าเชื อจุลินทรีย์  

เมื่อน้้ำดิบได้ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์โดยเติมคลอรีน เป็นกำรลดและขจัดจ้ำนวนจุลินทรีย์ เมื่อผ่ำนขั้นตอน
กำรกรอง ขจัดสี กลิ่น ควำมกระด้ำง เหล็ก และสำรประกอบที่ไม่พึงประสงค์ออกจำกน้้ำ แต่ขั้นตอนดังกล่ำวไม่ได้
ฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ และอำจมีจุลินทรีย์สะสมและเพ่ิมจ้ำนวนขึ้น จึงจ้ำเป็นต้องท้ำลำยเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
อำจเป็นสำเหตุของโรคออกไปอีกครั้งหนึ่ง กำรฆ่ำเชื้อโรคในน้้ำสำมำรถท้ำได้หลำยวิธี เช่น ใช้แสงอัลตร้ำไวโอเลต  
(ยูวี) และโอโซน 
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ผังระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ฆ่าเชื อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) 

 

   

วิธีการออสโมซิสย้อนกลับ  

อำศัยหลักกำรใช้แรงดันอัดน้้ำที่มีเกลือแร่สูงให้ซึมผ่ำนเยื่อเมมเบรนชนิดพิเศษ สำมำรถก้ำจัดปริมำณเกลือ
แร่ที่ละลำยอยู่ในน้้ำได้มำกกว่ำ 95% เหมำะที่จะใช้ในกำรก้ำจัดควำมกระด้ำง ควำมกร่อยเค็ม ฟลูออไรด์ ไนเทรต 
โลหะหนักและเชื้อแบคทีเรีย  

นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจติดตำมคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนระบบ RO ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย ติดตั้งเครื่องควบคุม
กำรตรวจวัดค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง เครื่องสำมำรถส่งสัญญำณเตือน หรือระบบ RO หยุดท้ำงำนเพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนกับเยื่อเมมเบรน 
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ข้อดี และข้อจ้ากัดของวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน 

 

 

ข้อดีและข้อจ้ากัดของวิธีออสโมซิสย้อนกลับ (RO) 
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10. การน้าไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นที่ 10 กำรน้ำน้้ำบำดำลใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ถือได้ว่ำเป็นขั้นตอนสุดท้ำยของวงจรกำรท้ำงำนทั้งหมดในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้  โดยผ่ำน
ขั้นตอนต่ำงๆ ทำงวิชำกำรน้้ำบำดำลหลำยขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ส้ำหรับกำรน้ำน้้ำบำดำลมำใช้ประโยชน์นั้น จะ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบ่อน้้ำบำดำล ทั้งปริมำณน้้ำ คุณภำพน้้ำ และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะต้อง
ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชำชนผู้ใช้น้้ำบำดำลในกำรค้ำนวณปริมำณควำมต้องกำร
น้้ำและวิธีกำรใช้น้้ำให้เหมำะสม ตลอดจนกำรบ้ำรุงรักษำระบบ แต่หำกจะมีกำรใช้น้้ำที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น เช่น 
กำรใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรนั้น จ้ำเป็นที่จะต้องเน้นกำรใช้น้้ำแบบประหยัด เช่น  กำรใช้ระบบน้้ำหยด หรือ 
ระบบสปริงเกลอร์ เป็นต้น นอกจำกนั้นแล้วยังควรใช้น้้ำในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำบำดำล 
กล่ำวคือในฤดูแล้งไม่มีน้้ำผิวดินจึงใช้น้้ำบำดำล แต่ในฤดูฝนควรใช้น้้ำผิวดินแทน ทั้งนี้เ พ่ือให้น้้ำบำดำลมีกำรฟ้ืนตัว
ในฤดูฝน ซึ่งเป็นกำรใช้น้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

(1) รู้จักบ่อบำดำล  

 

 

       
       
                  
          
          

                    



๔๕ 
 
 

2.3 คุณภาพและการใช้ประโยชน์น ้าและน ้าบาดาลในชุมชน 

มำตรฐำนและกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำบำดำล 

มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำล  

มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพของน้้ำบำดำล จะต้อง
พิจำรณำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 1) กำรอุปโภคบริโภค 2) อุตสำหกรรม 
และ 3) เกษตรกรรม  

1. คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค  

คุณภำพน้้ำที่เหมำะส้ำหรับใช้ในกำรอุปโภคบริโภค สำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 
1.1) คุณลักษณะทำงกำยภำพ เป็นคุณลักษณะภำยนอกของน้้ำที่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำ ชิมรส และ

ดมกลิ่นได้ ซึ่งลักษณะทำงกำยภำพของน้้ำบำดำลที่ดีควรเป็นน้้ำที่ปรำศจำกสี กลิ่น รส และ ควำมขุ่น  
1.2) คุณลักษณะทำงเคมี ต้องท้ำกำรตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีของน้้ำบำดำล ได้แก่ ค่ำควำมกระด้ำง คลอ

ไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์ เหล็ก แมงกำนีส และปริมำณมวลสำรที่ละลำยได้ทั้ งหมด ตัวบ่งชี้คุณภำพน้้ำ
โดยทั่วไปมักพิจำรณำค่ำปริมำณมวลสำรที่ละลำยได้ท้ังหมด ซึ่งเป็นค่ำรวมของปริมำณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้้ำ 

1.3) คุณลักษณะทำงสำรพิษ สำรพิษในน้้ำบำดำลที่น้ำมำพิจำรณำตรวจวิเครำะห์ทำงเคมี ได้แก่ สำรหนู 
ปรอท ตะกั่ว ซีลีเนียม แคดเมียม และไซยำไนด์ น้้ำบำดำลตำมธรรมชำติส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบสำรพิษเหล่ำนี้  
นอกจำกอำจเกิดกำรรั่วไหลเนื่องจำกอุบัติเหตุหรือจำกแหล่งโรงงำนอุตสำหกรรม ท้ำให้น้้ำบำดำลตำมธรรมชำตินั้น
ถูกปนเปื้อน  

1.4) คุณลักษณะทำงแบคทีเรีย น้้ำบำดำลได้ผ่ำนกำรกรองโดยธรรมชำติจึงเป็นน้้ำที่สะอำด เชื้อโรคที่
ตรวจพบในน้้ำบำดำลมักเกิดโดยกำรปนเปื้อนจำกภำยนอก  

มำตรฐำนน้้ำเพ่ือกำรบริโภคประเภทต่ำงๆ ดังแสดงใน ตารางท่ี 2.3.1-1  

 

 

 

 

 



๔๖ 
 
 

ตารางท่ี 2.3.1-1 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภค 
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โดยทั่วไปที่ใช้ในกำรอุตสำหกรรม มักจะพิจำรณำองค์ประกอบที่ส้ำคัญ ได้แก่ ควำมกระด้ำง ซิลิกำ  และ
ปริมำณมวลสำรทั้งหมดที่ละลำยได้ (ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 12, 2542)  

2. คุณภำพน้้ำบำดำลเพ่ือกำรอุตสำหกรรม  

เกณฑ์คุณภำพน้้ำบำดำลเพ่ือกำรอุตสำหกรรมจะมีควำมหลำกหลำย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรใช้น้้ำ
เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตเบียร์ ต้องใช้น้้ำบำดำลที่ปรำศจำกกลิ่น รส เหล็ก และแมงกำนีส  อุตสำหกรรมกำรผลิต
น้้ำแข็งต้องพิจำรณำปริมำณซิลิกำ และควำมเป็นด่ำง ในอุตสำหกรรมยำและเครื่ องส้ำอำงต้องใช้น้้ำบริสุทธิ์ ใน
อุตสำหกรรมที่มีกระบวนกำรต้มน้้ำในหม้อต้มควำมดันสูง น้้ำบำดำลต้องมีคุณรูปที่แน่นอน ส่วนในระบบถ่ำยเท
ควำมร้อน คุณภำพน้้ำบำดำลอำจไม่ส้ำคัญมำกนัก ดังตารางที่ 2.3.1-2 
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ตารางท่ี 2.3.1-2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
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หมายเหตุ : a เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ที่อนุญำตให้ส้ำหรับน้้ำประปำหรือน้้ำบำดำลที่มีควำมจ้ำเป็นต้อง
ใช้บริโภคเป็นกำรชั่วครำว และน้้ำที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่ำงเกณฑ์ก้ำหนดสูงสุด กับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดนั้น ไม่ใช่ 
น้้ำที่ให้เครื่องหมำยมำตรฐำนได้  

b หำกแคลเซียมมีปริมำณสูงสุดกว่ำที่ก้ำหนด และแมกนีเซียมมีปริมำณต่้ำกว่ำที่ก้ำหนดในมำตรฐำน ให้พิจำรณำ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในเทอมของควำมกระด้ำงทั้งหมด (total hardness) ถ้ำรวมควำมกระด้ำงทั้งหมดเพ่ือ
ค้ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนตมีปริมำณต่้ำกว่ำ 300 มก./ล. ใหถือว่ำน้้ำนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรแบ่งระดับ
ควำมกระด้ำงของน้้ำ ดังต่อไปนี้  
0-75   มก./ล.   เรียก  น้้ำออน  
75-150  มก./ล.   เรียก  น้้ำกระด้ำงปำนกลำง  
150-300  มก./ล.  เรียก  น้้ำกระด้ำง  
>300   มก./ล.   เรียก  น้้ำกระด้ำงมำก  
c หำกซัลเฟตมีปริมำณถึง 250 มก./ล. แมกนีเซียมต้องมีปริมำณไม่เกิน 30 มก./ล. (ประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม ฉบับที่ 332, 2521)  

3. คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อเกษตรกรรม  

คุณภำพน้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรกรรม สำมำรถพิจำรณำจำกปริมำณของโซเดียม (Na) เป็นส้ำคัญ เนื่องจำก 
Na มีผลต่อคุณสมบัติในกำรระบำยน้้ำของดิน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำจำก 1) soluble sodium percentage ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.3.1-3 และ 2) Sodium Absorption Ration (SAR) ดัง แสดงในตารางที่ 2.3.1-4 นอกจำกธำตุโซเดียม
แล้วยังต้องพิจำรณำถึงปริมำณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้้ำบำดำล ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีควำมต้ำนทำนควำมเค็มที่แตกต่ำง
กันไป นอกจำกนี้ ยังมีธำตุที่เป็นตัวชี้บอกคุณภำพน้้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรได้ดีเช่นกัน คือ โบรอน (Bo) ซึ่งเป็นธำตุที่
จ้ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องกำรในปริมำณเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

ตารางที่ 2.3.1-3 คุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกำรใช้เพ่ือกำรเกษตรกรรม โดยพิจำรณำจ้ำนวนร้อยละของโซเดียม 
(Todd, 1980) 
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ตารางที่ 2.3.1-4 คุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกำรใช้เพ่ือกำรเกษตรกรรม โดยพิจำรณำจำก Sodium Absorbtion 
Ration (SAR) (Todd, 1980) 

 

 

 
(1) ผลของการพัฒนาทั งในเชิงบวกและเชิงลบ 
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2.4 การสื่อสาร 

(1) กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม 

สรุปรำยงำนสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลประเทศไทยประจ้ำปี พ.ศ. 2563  

ภำพรวม  

กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำลมีกำรติดตำมตรวจวัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำลจำก
บ่อสังเกตกำรณ์ที่กระจำยตัวอยู่ใน 27 แอ่งน้้ำบำดำล และน้ำผลกำรตรวจวัดที่ได้มำประเมินร่วมกับข้อมูลผลกำร
ศึกษำวิจัยด้ำนน้้ำบำดำลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลศักยภำพแหล่งน้้ำบำดำล ผลกำรศึกษำควำมอ่อนไหวของชั้นน้้ำ
บำดำล ผลกำรศึกษำกำรปนเปื้อนในน้้ำบำดำลของพ้ืนที่ต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลภำครำชกำร
และเอกชน ซึง่สรุปสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลได้ดังนี ้ 

สถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพน้้ำบำดำล พบว่ำน้้ำบำดำลโดยทั่วไปเป็นน้้ำคุณภำพดี อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำ
บำดำลที่ืใช้บริโภคได้ตำม พรบ. น้้ำบำดำลปี พ.ศ. 2520 บำงพ้ืนที่มีปริมำณธำตุเหล็กและแมงกำนีสในปริมำณสูง
เป็นผลจำกสภำพธรณีวิทยำและอุทกธรณีวิทยำ ในพ้ืนที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับก้ำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรม 
และนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่งตรวจพบปริมำณโลหะหนักเป็นพิษ และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเกินเกณฑ์มำตรฐำน
น้้ำบำดำลต้องเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรใช้น้้ำบำดำลและเฝ้ำระวังติดตำมกำรปนเปื้อน พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำว
ไทยและบริเวณทะเลสำบสงขลำคุณภำพน้้ำบำดำลมีควำมกร่อยเค็มเพ่ิมข้ึนและคุณภำพน้้ำบำดำลในบำงจุดเปลี่ยน
จำกจืดเป็นกร่อยเค็ม   

สถำนกำรณ์ด้ำนปริมำณน้้ำบำดำลในภำพรวมระดับน้้ำบำดำลไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก จำกกำรที่
ประเทศไทยต้องประสบกับภำวะภัยแล้งที่รุนแรงและยำวนำนขึ้น รวมทั้งคุณภำพน้้ำผิวดินมีคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรม
ลงไม่เหมำะสมส้ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค ท้ำให้ประชำชนหันมำใช้น้้ำบำดำลเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะในพ้ืนที่
ภำคกลำง จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ชัยนำท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง มีกำรสูบใช้
น้้ำบำดำลระดับตื้นเพ่ือท้ำนำในปริมำณสูงและต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้้ำบำดำลชั้นตื้นควำมลึกไม่เกิน 50 เมตร
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มลดลง มำกกว่ำ 0.6 เมตรต่อปี ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์
กับปริมำณฝนตกในแต่ละปี ส่วนระดับน้้ำบำดำลในเมืองใหญ่ที่ชุมชนหนำแน่นหรือเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรม 
เช่น นิคมอุตสำหกรรมเชียงใหม่-ล้ำพูน อ้ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ อ้ำเภอปำก
ช่องและอ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ระดับน้้ำบำดำลมีแนวโน้มลดลง ส่วนเขตวิกฤติกำรณ์น้้ำบำดำล 
(กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล) พบว่ำระดับน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลที่ควำมลึกไม่เกินกว่ำ 150 เมตร พื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี กรุงเทพมหำนครฯ และจังหวัดสมุทรปรำกำร มีแนวโน้มค่อนข้ำงคงที่ ปัจจุบันระดับน้้ำ 
บำดำลอยู่ที่ 15 - 20 เมตรจำกผิวดิน ในขณะที่ระดับน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลที่ควำมลึกมำกกว่ำ 150 เมตร 
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พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสำครและพระนครศรีอยุธยำ ยังคงมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.75 เมตรต่อปีซึ่ง ปัจจุบัน
ระดับน้้ำบำดำลอยู่ที่ 25 - 35 เมตรจำกผิวดิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าบาดาลรายพื นที่  

1. พ้ืนที่ภำคกลำง ตั้งแต่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ก้ำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรีและอ่ำงทอง เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวที่ส้ำคัญของประเทศ เกษตรกรมีกำรขุดบ่อน้้ำบำดำล ขนำด 2 – 4 นิ้ว
ในไร่นำของตนเองเพ่ือพัฒนำน้้ำบำดำลระดับตื้นควำมลึกไม่เกิน 30 เมตร ขึ้นมำใช้ท้ำนำ ซึ่งมีกำรประเมินว่ำมีกำร
สูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ในช่วงฤดูแล้งไม่ต่้ำกว่ำ 3.12 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และมีกำรสูบใช้น้้ำบำดำลในช่วงฤดูฝน
ไมต้่่ำกว่ำ 1.21 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี (กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล: โครงกำรประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้้ำบำดำล
ระดับตื้นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ, 2561) ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 ระดับน้้ำบำดำลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 
0.75 เมตรต่อปี ปัจจุบันระดับน้้ำบำดำลอยู่ที่ 10 – 15 เมตรจำกผิวดิน โดยพบว่ำต้ำบลหนองหญ้ำไซ อ้ำเภอ
หนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ น้้ำบำดำลมีกำรลดลงมำกสุดอยู่ที่ 27 เมตรจำกผิวดิน ถึงแม้ว่ำระดับน้้ำ
บำดำลชั้นตื้นในพ้ืนที่จะเปลี่ยนแปลง โดยสัมพันธ์กับปริมำณฝนก็ตำม แต่เมื่อพิจำรณำตำมแนวโน้มของกำร
เปลี่ยนแปลงระดับน้้ำบำดำลที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องแล้ว แสดงว่ำพ้ืนที่ภำคกลำงมีกำรสูบใช้น้้ำบำดำลในปริมำณที่
มำกกว่ำปริมำณน้้ำที่ไหลซึมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลเพิ่มเติมรำยปี  

ข้อเสนอแนะระยะสั้น จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลพ้ืนที่ภำคกลำงแจ้งจังหวัดและประชำสัมพันธ์
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ว่ำผลรวมกำรสูบใช้น้้ำบำดำลของทุกคนในพ้ืนที่ได้ท้ำให้ระดับน้้ำบำดำลลดลง ซึ่งหำกปล่อยให้
สถำนกำรณ์กำรใช้น้้ำบำดำลยังคงอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ในระยะยำวจะสร้ำงผลกระทบต่อชั้นน้้ำบำดำลเสียสมดุลได้ 
เห็นควรประกำศก้ำหนดเป็นเขตน้้ำบำดำลที่ต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังพิเศษเรื่องระดับน้้ำบำดำล และจัดท้ำบ่อ
สังเกตกำรณ์น้้ำบำดำลเพิ่มเติมในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ระดับน้้ำบำดำลที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  

ข้อเสนอระยะกลำง ขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้ำฐำนข้อมูลกำรใช้น้้ำบำดำลเพ่ือ
กำรเกษตรโดยกำรขึ้นทะเบียนบ่อน้้ำบำดำลขนำด 3 – 6 นิ้ว จัดส่งให้กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำลควบคู่กับกำรศึกษำ
ทบทวนปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลที่ปลอดภัยจำกชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้นในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรศึกษำทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์เพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรท้ำนำและศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  

ข้อเสนอระยะยำว เพ่ือลดกำรใช้น้้ำบำดำลและส่งเสริมกำรใช้น้้ำบำดำลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ำ 
ควรศึกษำและจัดท้ำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลต้นแบบเพ่ือให้สำมำรถประเมินและควบคุมกำรใช้น้้ำบำดำลได ้

2. พ้ืนที่เมืองใหญ่ที่มีกำรใช้น้้ำบำดำลค่อนข้ำงสูง เช่น เชียงใหม่ ล้ำ พูน นครรำชสีมำ ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี สงขลำ ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองประชำกรอำศัยอย่ำงหนำแน่น แหล่งท่องเที่ยวและนิคม
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อุตสำหกรรมหรือโรงงำนอุตสำหกรรม มีแนวโน้มระดับน้้ำบำดำลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เฉลี่ยมำกกว่ำ 1 เมตรต่อปี 
ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ท่ี 10 – 15 เมตรจำกผิวดิน  

ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลำง จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลรำยจังหวัดที่มีแนวโน้มระดับน้้ำบำดำล
ลดลงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ แจ้งต่อจังหวัดและประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ว่ำผลรวมกำรสูบใช้น้้ำบำดำลในพ้ืนที่
บริเวณใดที่ในระยะยำวจะสร้ำงผลกระทบต่อชั้นน้้ำบำดำลเสียสมดุลได้ เห็นควรประกำศก้ำหนดเป็นเขตน้้ำบำดำล
ที่ต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังพิเศษเรื่องระดับน้้ำบำดำล  

ข้อเสนอระยะยำว จัดท้ำบ่อสังเกตกำรณ์น้้ำบำดำลเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว 
และนิคมอุตสำหกรรมหรือโรงงำนอุตสำหกรรม และขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำร  ที่ขออนุญำตใช้น้้ำบำดำลใน
ปริมำณสูงด้ำเนินกิจกรรมเติมน้้ำใต้ดินด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม โดยพิจำรณำก้ำหนดมำตรกำรลดหย่อน
ค่ำใช้น้้ำตำมปริมำณน้้ำที่เติมเข้ำสู่ระบบน้้ำบำดำลได ้ 

3. พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำพรวมอัตรำกำรทรุดตัวเฉลี่ย 0 - 1 เซนติเมตรต่อปี โดยบำง
บริเวณในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสำคร กำรเปลี่ยนแปลงระดับน้้ำบำดำลของชั้นน้้ำบำดำลระดับลึกที่
มำกกว่ำ 150 เมตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัจจุบันมีกำรพัฒนำเพ่ือใช้น้้ำบำดำลที่ระดับควำมลึกมำกกว่ำ 150 เมตร
เพ่ิมมำกข้ึน ในขณะที่จ้ำนวนบ่อสังเกตกำรณ์น้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึกมีน้อย  

ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลำง ควรมีกำรจัดท้ำบ่อสังเกตกำรณ์เพ่ิมเติมในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก ที่มำกกว่ำ 
150 เมตร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่ำงเหมำะสมกับลักษณะทำงด้ำนอุทกธรณีวิทยำและสอดคล้องกับพฤติกรรมกำร
ใช้น้้ำ 

4. จำกกิจกรรมเติมน้้ำใต้ดินที่ด้ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนหลำยหน่วยงำน
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือกำรป้องกันควำมเสียหำยต่อชั้นน้้ำบำดำลอันอำจจะเกิดขึ้นได้ ในอนำคตในกำรประเมินผล
กระทบกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนปริมำณน้้ำและคุณภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่เติมน้้ำ รวมทั้งควำมยั่งยืนและคุ้มค่ำของ
ระบบกำรเติมน้้ำด้วยวิธีกำรและรูปแบบดังกล่ำว  

ข้อเสนอแนะระยะสั้น ขอควำมร่วมมือท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืนที่ด้ำ เนินกำรเติมน้้ำใต้ดิน ทุกรูปแบบ 
จัดท้ำทะเบียนบ่อเติมน้้ำใต้ดิน/สถำนีเติมน้้ำใต้ดินทุกประเภท โดยระบุสถำนที่ รูปแบบ และวิธีกำรเติมน้้ำ พร้อม
ทั้งศึกษำประเมินผลกระทบทั้งทำงด้ำนปริมำณและคุณภำพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้้ำบำดำลและคุณภำพน้้ำบำดำลต่อไป  

ข้อเสนอระยะกลำงถึงยำว ควรมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนน้้ำบำดำล ในพ้ืนที่เติม
น้้ำใต้ดินเป็นรำยภูมิภำคเพ่ือถอดบทเรียน รวมทั้งปะเมินควำมยั่งยืนและคุ้มค่ำของกำรเติมน้้ำใต้ดิน 



๕๘ 
 
 

5. พ้ืนที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงำนรับก้ำจัดขยะอุตสำหกรรม เช่น ในพ้ืนที่อ้ำเภอยำงตลำด และ
อ้ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ พ้ืนที่ต้ำบลบ้ำนซ่องและต้ำบลท่ำถ่ำน อ้ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
พ้ืนที่รับฝังกลบขยะชุมชน เช่น อ้ำเภอก้ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ้ืนที่ต้ำบลท่ำแลง อ้ำเภอท่ำยำง จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ตรวจพบปริมำณสำรพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น สำรหนู  (As), ปรอท (Hg) และ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย ประเภทเตเตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene; PEC), โทลูอีน (Toluene; TU), 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride; VC) สูงเกินเกณฑ์มำตฐำนน้้ำใต้ดินหรือน้้ำบำดำลเพ่ือกำรบริโภค เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพประชำชนผู้ใช้น้้ำบำดำล  

ข้อเสนอแนะระยะสั้น แจ้งผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนดังกล่ำวให้กับจังหวัดเพ่ือแจ้ง
เตือนประชำชนและหน่วยงำนรับผิดชอบในพ้ืนที่ทรำบและหลีกเลี่ยงกำรใช้น้้ำบำดำลเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค หรือ
หำกมีควำมจ้ำเป็นต้องใช้น้้ำบำดำลควรต้องท้ำกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำบำดำลก่อนเข้ำสู่ระบบประปำหมู่บ้ำนเพ่ือ
แจกจ่ำย  

ข้อเสนอระยะกลำง 1) ต้องมีกำรก้ำหนดแผนงำนเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำชนเรื่องแหล่งน้้ำ และแผน
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณภำพน้้ำบำดำลอย่ำงใกล้ชิด 2) ขอควำมร่วมมือจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและ
กรมอนำมัย ซึ่งเป็นหน่วยงำนอนุญำตและออกประกำศในเรื่องกำรจัดท้ำบ่อสังเกตกำรณ์น้้ำบำดำลในพื้นที่โรงงำน
อุตสำหกรรมโรงงำนรับก้ำจัดขยะอุตสำหกรรม แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน ให้จัดส่งข้อมูลบ่อสังเกตกำรณ์และ
ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ดังกล่ำวให้กับกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล เพ่ือใช้ในกำรติดตำม
ตรวจสอบและเป็นฐำนข้อมูลเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนน้้ำบำดำลต่อไป  

ข้อเสนอระยะยำว ศึกษำแพร่กระจำยของสำรพิษอันตรำยขั้นรำยละเอียดเพ่ือก้ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งศึกษำแนวทำงกำรฟื้นฟูชั้นน้้ำบำดำลหำกจ้ำเป็น  

6. พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำ ที่มีกำรแพร่ กระจำยของ
น้้ำเค็มเข้ำมำในแผ่นดิน โดยเฉพำะบริเวณพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลสำบสงขลำ ที่พบว่ำคุณภำพน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำ
บำดำลควำมลึก 50 - 100 เมตร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกจืดเป็นกร่อยถึงเค็มจำกปริมำณคลอไรด์ที่เพ่ิมและขยำย
พ้ืนที่ชั้นน้้ำกร่อยถึงเค็มเข้ำมำในแผ่นดินมำกขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ ท้ำให้มีผลต่อกำรพิจำรณำ
อนุญำตเจำะบ่อน้้ำบำดำลและใช้น้้ำบำดำลที่ต้องมีควำมลึกมำกขึ้น ซึ่งยังไม่ทรำบสำเหตุที่ชัดเจนว่ำเกิดจำกกำร
พัฒนำเมืองที่มีกำรขุดลอกคูคลองเปิดหน้ำดินเหนียว หรือกำรใช้น้้ำบำดำลในปริมำณที่สูงเกินจนท้ำให้แรงดันน้้ำ
บำดำลลดลง หรือเกิดจำกกำรผุหรือก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำลที่ไม่ได้มำตรฐำน  

ข้อเสนอแนะระยะสั้น 1) จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้้ำบำดำลพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลที่มีกำรแพร่กระจำยของ
น้้ำเค็มเข้ำมำในชั้นน้้ำบำดำลแจ้งจังหวัดและประชำชน 2) ประกำศแจ้งเตือนกำรก้ำกับควบคุมกำรเจำะบ่อน้้ำ
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บำดำลในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลที่ชั้นน้้ำบำดำลมีคุณภำพกร่อยถึงเค็มเป็นกรณีพิเศษ นับตั้งแต่กระบวนกำรเจำะ 
รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำลให้ได้มำตรฐำน  

ข้อเสนอระยะกลำงถึงยำว ศึกษำสำเหตุกำรแพร่กระจำยของน้้ำเค็มสู่ชั้นน้้ำบำดำลขั้นรำยละเอียด เพ่ือ
ก้ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำก้ำหนดเป็นเขตวิกฤตกำรณ์น้้ำ
บำดำลหำกจ้ำเป็น 

2.5 นิยามความหมาย 

(1) ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมหมำย ตรงกับค้ำในภำษำอังกฤษ
คือ Conflict of Interests : COI ซึ่งกำรบัญญัติค้ำในภำษำไทยที่มีควำมหมำยในลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ค้ำว่ำ 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ในเบื้องต้นจึงได้แยกอธิบำยควำมหมำยของค้ำแต่ละค้ำ ดังนี้  

ควำมขัดแย้ง (Conflict) หมำยถึง กำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรับรู้ในเป้ำหมำย
และสิ่งจูงใจที่มีต่อเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ในลักษณะของควำมไม่ลงรอยกันทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และ
ค่ำนิยม ส่งผลให้บุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจกระท้ำกำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ซึ่งควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีทั้งควำมขัดแย้งใน
เชิงบวกและควำมขัดแย้งในเชิงลบ โดยควำมขัดแย้งในเชิงบวกเป็นควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ ก่อให้เกิดผลดีต่อ  
ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชำติ กำรหำทำงออกหรือวิธีกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในเชิงบวก  จะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของควำมสมำนฉันท์ ควำมสำมัคคี เกิดเป็นแนวทำงหรือองค์ควำมรู้ใหม่  ส่วนควำมขัดแย้งในเชิงลบเป็น
ควำมขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งกำรแสดงออกของกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในเชิงลบมัก
สะท้อนออกมำในรูปแบบของกำรใช้ควำมรุนแรง กำรทะเลำะเบำะแว้ง และกำรแตกควำมสำมัคคี  

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) หมำยถึง สิ่งใดๆ ที่เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ำมี
คุณค่ำเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตนเอง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น สำมี 
ภรรยำ บุตร ญำติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้ร่วมลงทุน เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ 1) ผลประโยชน์ส่วน
ตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) เป็นรูปแบบของกำรได้มำซึ่งเงิน ทอง และกำรเพ่ิมพูนหรือรักษำปกป้องสิ่งที่มีอยู่
แล้วไม่ให้เกิดกำรสูญเสีย โดยหมำยควำมรวมถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่มีมูลค่ำตีเป็นรำคำ  หรือสำมำรถ
แปรเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ เช่น หุ้น ที่ดิน ของขวัญ ของก้ำนัล เป็นต้น และ 2) ผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) เป็นลักษณะของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล วัฒนธรรม กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม ซึ่ง
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อยู่ในรูปแบบของควำมเชื่อ ควำมคิด ค่ำนิยม ที่มักมีอคติ ควำมล้ำเอียง เข้ำมำเกี่ยวข้องโดยปรำศจำกควำมยั้ง
คิดถึงควำมถูกต้องเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล 

ผลประโยชน์สำธำรณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวม (Public Interests) หมำยถึง สิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลที่มี
คุณค่ำต่อสมำชิกหรือประชำชนในสังคมโดยส่วนรวม 

กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict Of Interests) หมำยถึง 
สถำนกำรณ์ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจกระท้ำกำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ด้วยกำร
ใช้ต้ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองและพวกพ้อง ท้ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงตรงไปตรงมำ เกิดกำรตัดสินใจกระท้ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ละเมิดต่อหลักกฎหมำยและหลักธรรมำภิบำล 

รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1) กำรรับผลประโยชน์ (Accepting benefits) คือ กำรรับของขวัญ กำรรับสินบน หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่ำง ๆ ที่ไม่เหมำะสมและส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐ ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินใน
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรแบ่งหุ้น กำรให้ คูปอง กำรจัดเลี้ยงอย่ำงฟุ่มเฟือย รวมถึงกำรให้ควำมบันเทิงใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้เกิดควำมล้ำเอียงและไม่เป็นธรรม หรือเป็นไปในทำง 
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ 

2) กำรหำผลประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ กำรใช้ต้ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเพ่ือหำประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

3) กำรท้ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อออกจำกหน่วยงำนของ
รัฐ หรือภำยหลังเกษียณได้ไปท้ำงำนโดยใช้อิทธิพลจำกที่เคยด้ำรงต้ำแหน่งเดิมมำรับงำนหำผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง 

4) กำรท้ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ กำรใช้ สถำนภำพต้ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำนเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำ กรรมกำร หุ้นส่วน หรือเป็นเจ้ำของกิจกำรภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำจะ
ไม่มีปัญหำติดขัดในกำรพิจำรณำงำนจำกหน่วยงำนรัฐที่ตนสังกัดอยู่ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของรัฐ ในกำรท้ำงำนพิเศษภำยนอกที่ไม่ใช่งำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนของรัฐ 

5) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับรู้รับทรำบข้อมูล
ภำยในหน่วยงำนแล้วน้ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 

6) กำรน้ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นส่วนของตน  (Using your employer’s 
property for private advantage) คือ กำรน้ำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ท้ำให้
หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ เช่น กำรน้ำเครื่องใช้ส้ำนักงำนกลับไปใช้ที่บ้ำน กำรน้ำรถยนต์รำชกำร
ไปใช้ท้ำธุระส่วนตัว 
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7) กำรน้ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง  (Pork Barreling) คือ กำรใช้
อิทธิพลทำงกำรเมืองเพ่ืออนุมัติโครงกำรหรือผลตอบแทนในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรหำ
เสียงเลือกตั้ง 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561  

หมวดที่ 6 กำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

มำตรำ 126 นอกจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐที่รัฐธรรมนูญก้ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว ห้ำมมิให้กรรมกำร   
ผู้ด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก้ำหนด ด้ำเนินกิจกำร
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท้ำกับหน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ้ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก้ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด้ำเนินคดี  

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ้ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก้ำกับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด้ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำกัดไม่เกินจ้ำนวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด 

(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของ  รัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน  ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ้ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกำรก้ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด้ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ำกัดหรือบริษัท
มหำชนจ้ำกัด ไม่เกินจ้ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด  

(4) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำง  ในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้ก้ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน  
ของรัฐผู้นั้น  
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ให้น้ำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่ำกำร
ด้ำเนินกิจกำรของคู่สมรสเป็นกำรด้ำเนินกิจกำรของเจ้ำพนักงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด้ำเนินกำรอยู่
ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง  

คู่สมรสตำมวรรคสองให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด  

เจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีลักษณะตำม (2) หรือ (3) ต้องด้ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะ ดังกล่ำวภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่เข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง  

มำตรำ 127 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้ด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด้ำรงต้ำแหน่ง ระดับสูงและผู้ด้ำรง
ต้ำแหน่งทำงกำรเมืองที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด ด้ำเนินกำรใดตำมมำตรำ 126 (4) ภำยในสองปีนับแต่วันที่
พ้นจำกต้ำแหน่ง  

มำตรำ 128 ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด อันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้
จำกผู้ใด นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ้ำนำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และ
จ้ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด  

ควำมตำมวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำ
พนักงำนของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยอนุโลม 
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(2) พฤติกรรมที่ไม่ควรกระท้ำ 
กรณีศึกษา การละเมิดและผิดกฎหมายในการใช้น ้า 

มาตรฐานน ้าแต่ละประเภท 
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ภูเขาขยะ “บริษัท ดับเบิลยูจีพี เพชรบุรี จ้ากัด” ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรด้ำเนินกำรใน 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) บ่อขยะ ทั้ง 2 แห่ง กำรตรวจสอบสภำพของบ่อขยะและบ่อกักเก็บน้้ำชะขยะ และท้ำกำรปรับปรุงคัน

ดินรอบบ่อขยะให้มีควำมสูงและแข็งแรงมำกพอที่จะป้องกันไม่ให้น้้ำชะขยะรั่วไหลออกนอกพ้ืนที่ลงสู่ห้วยหรือบึง
คลองธรรมชำติ  

2) คุณภาพน ้าผิวดิน และระบบประปำผิวดิน แจ้งเตือนประชำชนทรำบและเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำร 
ใช้น้้ำเพ่ือกำรบริโภค และแจ้งองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำแลง ปรับปรุงคุณภำพน้้ำให้ได้มำตรฐำนคุณภำพ
น้้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและมำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภคก่อนท้ำกำรจ่ำยน้้ำให้ประชำชน  

3) บ่อน ้าบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าดื่มสะอาด (R.O.) ตรวจสอบคุณภำพน้้ำบำดำล สภำพ 
บ่อน้้ำบำดำลหมำยเลข 5908c037 และกำรท้ำงำนของเครื่องปรับปรุงคุณภำพน้้ำดื่มสะอำด เพ่ือแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบน้้ำดื่มสะอำดของโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภคต่อไป 
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พื นที่ทิ งขยะอิเล็คทรอนิกส์ อ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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โรงงานรับก้าจัดขยะอุตสาหกรรม ต้าบลบ้านซ่อง อ้าเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

ต้าบลท่าถ่าน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบด้านทรัพยากรน ้า 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

➢ พระรำชบัญญัติน้้ำ พ.ศ. 2561  

➢ พระรำชบัญญัติน้้ำบำดำล พ.ศ. 2520  

➢ กฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง  

➢ พระรำชบัญญัติก้ำหนดแผนและข้ันตอนกำร กระจำยอ้ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

     ฯลฯ 

พระราชบัญญัติน ้า พ.ศ. 2561 
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1. คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ และคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ  

2. จัดสรรน้้ำและกำรใช้น้้ำ  

▪ เพ่ือกำรด้ำรงชีพ  

▪ เพ่ือกำรอุตสำหกรรม ท่องเที่ยว ผลิตไฟฟ้ำ ประปำ  

▪ เพ่ือกิจกำรขนำดใหญ่ที่ใช้น้้ำปริมำณมำก ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง  

3. กำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยแล้ง และมีบทเฉพำะกำล   

พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
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1. เป็นกฎหมำยที่เก่ียวกับเขตน้้ำบำดำล กำรขุดเจำะน้้ำบำดำล รวมถึงกำรใช้น้้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์น้้ำบำดำล  

- “น้้ำบำดำล” หมำยถึง น้้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรำยหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจำกผิวดินเกินควำมลึกที่
รัฐมนตรีก้ำหนด แต่จะก้ำหนดควำมลึกน้อยกว่ำสิบเมตรมิได้  

- “กิจกำรน้้ำบำดำล” หมำยถึง กำรเจำะน้้ำบำดำล กำรใช้น้้ำบำดำล หรือกำรระบำยน้้ำลงบ่อน้้ำบำดำล  

2. บังคับใช้ในเขตน้้ำบำดำล เขตวิกฤตกำรณ์น้้ำบำดำล  

3. มีกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ. ดังนี้ 

- กำรเจำะน้้ำบำดำล กำรใช้น้้ำบำดำล กำรระบำยน้้ำลงบ่อน้้ำบำดำล  

- ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอก  

- อัตรำค่ำใช้น้้ำบำดำลในแต่ละท้องที่ ประเภทกำรใช้น้้ำบำดำล เงื่อนไขกำรเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่ำใช้น้้ำบำดำล 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล และการระบายน ้าทิ ง 
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▪ กำรขออนุญำตเจำะบ่อน้้ำบำดำล  

▪ กำรขออนุญำตใช้น้้ำบำดำล  

▪ กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรเจำะและก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำล  

▪ กำรจ่ำยค่ำใช้น้้ำบำดำล 

ประกำศกระทรวงฯ เรื่อง ก้ำหนดเขตน้้ำบำดำลและควำมลึกของน้้ำบำดำล พ.ศ. 2554 “ก้ำหนดให้น้้ำ
บำดำลที่อยู่ลึกจำกผิวดินลงไปเกินกว่ำ 15 เมตร เป็นน้้ำบำดำล หำกบ่อน้้ำบำดำลนั้นๆ มีควำมลึก เกินกว่ำ 15 
เมตร จะต้องยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย” 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นักสืบสายน ้า 

3.1 ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปีพุทธศักรำช 2560 ประกอบกับพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ในระดับ
ต่ำงๆ ที่ได้ก้ำหนดให้ประชำชนชำวไทยมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และรัฐต้องจัดให้มีกำรส่งเสริมกำร
ป้องกันกำรทุจริต ยับยั้งกำรทุจริต รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรป้องกำรกำรทุจริตเชิงรุก เพ่ือหยุดกำรทุจริต
ก่อนจะเกิดควำมเสียหำยขึ้น 

 ส้ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรด้ำเนินกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำรกิจป้องกันกำรทุจริตเพ่ือให้รองรับกับ
รูปแบบภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ก้ำหนดขอบเขตงำนในทุกมิติ อำทิ โครงกำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต 
เป็นโครงกำรเชิงบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงส้ำนักงำน ป.ป.ช. และทุกภำคส่วนในกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตจำกทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ือน้ำมำใช้ในกำรด้ำเนินกำรวำงแผนและยับยั้งกำรทุจริต 
จำกแต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้วย 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจ้าปี 2563 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 1 โดยสังเขป 

 จังหวัดในพ้ืนที่ภำค 1 ประกอบด้วยจังหวัดจ้ำนวน  9 จังหวัด คือ ชัยนำท นนทบุรี  ปทุมธำนี  
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สมุทรปรำกำร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่ำงทอง โดยสำมำรถจ้ำแนกออกเป็น 3 กลุ่มจังหวัด
ที่มีสภำพทั่วไป สภำพเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นปัจจัยให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ 1) กลุ่ม
จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 2) กลุ่มจังหวัดที่กำร
ลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรม ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสระบุรี และ 3) กลุ่มจังหวัดขนำด
เล็กที่เป็นเมืองเกษตรกรรม ประกอบด้วยจังหวัดชัยนำท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่ำงทอง 

 กลุ่มจังหวัดปริมณฑลที่รองรับกำรขยำยตัวทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนจำกเมือง
หลวง ประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหำจำกกำรขยำยตัวของเมืองทั้งปัญหำกำรจรำจร ปัญหำ
กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำหรือที่สำธำรณะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพิกเฉย ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนทั่วไป อันเนื่องมำจำกกำรเรียกรับสินบนและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงปัญหำผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ที่
เข้ำไปมีบทบำทในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน้ำไปสู่ กำรทุจริต
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ในเรื่องต่ำงๆ ส้ำหรับกลุ่มจังหวัดมีกำรลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่เป็นจ้ำนวนมำก อำทิ อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง เหมืองแร่ กำรเกษตร กำรผลิตและแปรรูป และกำรท่องเที่ยว ประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตส่วนใหญ่
เป็นเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในกำรออกใบอนุญำตท้ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว 
รวมถึงกำรออกใบอนุญำตในสัมปทำน กำรประกอบกิจกำรโรงงำน กิจกำรท่องเที่ยวและกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ซึ่ง
หน่วยงำนดังกล่ำวไม่ได้ก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและจริงจัง และมีกำรเอ้ือประโยชน์ต่อ
นำยทุนเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน และกลุ่มจังหวัดขนำดเล็กที่เป็นเมืองเกษตรกรรม ควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรด้ำเนิน
โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรำคำที่สูงกว่ำควำม
เป็นจริง เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐเข้ำเป็นคู่สัญญำในโครงกำรของหน่วยงำนตนเองโดยใช้ชื่อเอกชนรำยอ่ืนแอบ
อ้ำงแทนซึ่งเป็นกำรชัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดนนทบุรี (อ้ำเภอเมืองนนทบุรี อ้ำเภอปำกเกร็ด) ลักษณะทำงกำรภำพในพ้ืนที่มีแม่น้้ำเจ้ำพระยำ
ไหลผ่ำน มีคูคลองตำมธรรมชำติและคูคลองที่เกิดจำกกำรขุดขึ้นมำใหม่จ้ำนวนมำก จึงมีประชำชนที่อยู่อำศัยและ
ผู้ประกอบกำรที่มีกิจกำรหรือร้ำนอำหำรบริเวณริมน้้ำมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำสำธำรณะ ซึ่งหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบอำจละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่    

 สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 2 โดยสังเขป 

 พ้ืนที่ภำค 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตรำด จังหวัด
นครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขตจังหวัดในภำคตะวันออก จะมีควำม
หลำกหลำยในเชิงนิเวศน์ โดยสภำพทั่วไป ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขำสูง อำทิ เทือกเขำพนมดงรัก สลับกับพ้ืนที่เนิน
เขำลูกฟูก ที่รำบเชิงเขำ พ้ืนที่ป่ำทึบ และป่ำโปร่ง มีเขตอุทยำนแห่งชำติ อำทิ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน มีชำยฝั่งทะเลเว้ำแหว่งติดอ่ำวไทย มีพ้ืนที่เกำะ อำทิ 
เกำะเสม็ด เกำะช้ำง มีทะเล ชำยหำดธรรมชำติที่สวยงำม อำทิ หำดบำงแสน หำดพัทยำ และที่รำบลุ่มแม่น้้ำมี
แหล่งน้้ำธรรมชำติหลำยสำยที่ส้ำคัญ อำทิ แม่น้้ำนครนำยก แม่น้้ำบำงปะกง ระบบชลประทำนที่ส้ำคัญ อำทิ เขื่อน
ขุนด่ำนปรำกำรชล อ่ำงเก็บน้้ำบำงพระ พ้ืนที่บำงส่วนเหมำะกับกำรท้ำกำรเกษตรกรรม ท้ำนำ ท้ำไร่ และกำรปศุ
สัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์น้้ำ ฟำร์มเลี้ยงหมู ฟำร์มเลี้ยงไก่ และมีกำรให้บริกำรภำคกำรท่องเที่ยว มีท่ำเรือน้้ำลึกแหลมฉบัง 
มีเขตนิคมอุตสำหกรรรม มีถนนทำงหลวงหลำยสำยเชื่อมต่อกรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำถนนหนทำงและระบบ
สำธำรณูปโภค เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนวัตถุนิยม และสังคมเมือง ที่ดินมีมูลค่ำรำคำสูง 
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 ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต จึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตในเชิงของกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ มีกำรปล่อยปละละเลยกำรออกเอกสำรสิทธิ์โดยมิชอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น กำรบุกรุก
พ้ืนที่อุทยำน ป่ำสงวน ที่สำธำรณะประโยชน์ ทำงน้้ำสำธำรณะ ทำงหลวง ทำงเดินเท้ำ ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล นำยทุน 
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ รำยย่อย ประชำชน และชำวบ้ำน อยู่เสมอ ปัญหำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ
มลพิษทำงอำกำศและมลพิษทำงน้้ำ เช่น กำรเผำซังอ้อย ฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำน กำรปล่อยน้้ำเสียของโรงงำน
อุตสำหกรรม รวมถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้งบประมำณแผ่นดินในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ระบบชลประทำน 
กำรก่อสร้ำงทำงหลวงสำธำรณะประโยชน์ที่ฉ้อฉล หลีกเลี่ยงกระบวนกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ และกำร
ก่อสร้ำงที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น 

 มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดจันทบุรี (อ้ำเภอขลุง) กำรประกอบอำชีพเลี้ยงหอยนำงรมในคลองขลุง สมำชิกชมรม STRONG 
แจ้งว่ำผู้ประกอบกำรเลี้ยงหอยนำงรมได้ประกอบกิจกำรโดยรุกพ้ืนที่ที่ก้ำหนด ท้ำให้พื้นที่ท้องน้้ำที่ใช้สัญจรทำงเรือ 
และพ้ืนที่ท้ำกินของชำวประมงพ้ืนบ้ำนลดน้อยลง เกิดปัญหำกำรสัญจรทำงเรือยำกล้ำบำก และพ้ืนที่ประกอบ
อำชีพประมงลดลงท้ำให้ชำวประมงได้รับควำมเดือดร้อน ประกอบกับกำรใช้ขวดพลำสติกเป็นส่วนประกอบของ
กำรเลี้ยงหอยนำงรม ท้ำให้เกิดขยะในคลองเพ่ิมขึ้น ประชำชนในพื้นท่ีแจ้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ปัญหำ  

- จังหวัดฉะเชิงเทรำ (อ้ำเภอบำงน้้ำเปรี้ยว) กลุ่มประชำชน และกลุ่มนำยทุน มีกำรบุกรุกที่สำธำรณะ รุก
ล้้ำทำงน้้ำสำธำรณะ (บึงพระอำจำรย์) 

- จังหวัดตรำด (อ้ำเภอเขำสมิง) ปัญหำภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนที่อยู่อำศัยใน
บริเวณ ต้ำบลเขำสมิง และพ้ืนที่ข้ำงเคียง ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งประชำชนจะมีน้้ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และ
ในบริเวณดังกล่ำวประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีสวนผลไม้ที่จ้ำเป็นต้องใช้น้้ำเพ่ือไม่ให้ผลผลิต
เสียหำย แต่เนื่องจำกต้ำบลเขำสมิงไม่มีแหล่งน้้ำขนำดใหญ่ ประชำชนจะสำมำรถใช้น้้ำจำกคลองร่ำงหวำยได้เพียง
เท่ำนั้น ซึ่งประชำชนผู้ได้รับควำมเดือนร้อนเคยไปร้องเรียนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และได้รับค้ำชี้แจงว่ำไม่มี
งบประมำณท่ีจะด้ำเนินกำรเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนดังกล่ำวได้ แต่ในกรณีดังกล่ำวมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำน้้ำจำก
คลองร่ำงหวำยนั้นมีกำรให้หน่วยงำนหนึ่งสูบน้้ำไปใช้ จนท้ำให้ประชำชนมีน้้ำใช้ไม่เพียงพอ 

- จังหวัดตรำด (อ้ำเภอเกำะกูด) กรณีกำรจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้ำงโรงงำนก้ำจัดขยะบนเกำะหมำก 
(งบประมำณ 10 ล้ำนบำท) โดยเป็นโครงกำรของ อบต. แต่ชำวบ้ำนผู้เดือนร้อนแจ้งว่ำไม่เป็นไปตำม TOR เช่น 
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ระยะห่ำงจำกทะเลไม่ถึงที่ก้ำหนดไว้ ไม่มีกำรท้ำประชำคม แล้วแจ้งว่ำได้ด้ำเนินกำรแล้ว ซึ่งชำวบ้ำนของเกำะหมำก
ได้มีกำรร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 

- จังหวัดนครนำยก (อ้ำเภอเมืองนครนำยก) พบกำรประกอบกำรร้ำนอำหำร โดยปลูกสร้ำงเพิงสิ่งรุกล้้ำล้ำ
น้้ำ เป็นอุปสรรคกำรกีดขวำงกำรไหลของน้้ำ มีกำรเทปูนท้ำบันไดทำงเดินลงไปยังทำงน้้ำ มีกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
ทำงน้้ำ ทั้งยังน้ำโต๊ะหินไปวำงในน้้ำ รวมถึงมีกำรก่อสร้ำงรีสอร์ท โดยปลูกสร้ำงวำงเสำลงไปในแม่น้้ำนครนำยก ซึ่ง
เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชลและทำงน้้ำที่ปล่อยออกมำจำกหลังเขื่อนนั้น ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญของ
จังหวัดนครนำยก มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมำกในช่วยวันหยุดสุดสัปดำห์และวันหยุดยำวช่วงเทศกำล ในหน้ำน้้ำ
สิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวกีดขวำงทำงน้้ำ ท้ำให้น้้ำไหลได้ล้ำบำกระบำยน้้ำไม่ทันท้ำให้เกิดน้้ำท่วมขัง ส่วนในหน้ำแล้งท้ำ
ให้เกิดน้้ำเน่ำเสียกำรกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้้ำ ท้ำให้เป็นปัญหำต่อกำรใช้น้้ำในกำรเกษตร และอุปโภคบริโภค อบต.
XXXX และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่มีกำรตรวจสอบว่ำกล่ำวตักเตือนหรือไม่ด้ำเนินกำรให้มีกำรรื้อถอน 

- จังหวัดนครนำยก (อ้ำเภอองครักษ์) โรงงำนของเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบกำรเป็นบริษัทจำก
ประเทศ XXXX ปลูกสร้ำงอำคำรคอนกรีตมีลักษณะเป็นกำรถำวร รุกล้้ำพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ติดกับคลอง
หนองขุม ยำวประมำณกว่ำ 200 เมตร เพื่อประกอบกิจกำรฟำร์มเลี้ยงไก่ เนื้อท่ีประมำณ 1,000 ไร่ และมีกำรต่อ
ท่อน้้ำทิ้งระบำยน้้ำเสียลงในแม่น้้ำล้ำคลอง ชำวบ้ำนในพื้นที่ไม่กล้ำร้องเรียน เพรำะเกรงกลัวอิทธิพล 

- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอบ้ำนสร้ำง) โรงงำนของเอกชนบำงแห่งในพ้ืนที่ มีกำรทิ้งน้้ำเสียลงสู่แม่น้้ำล้ำ
คลองสำธำรณะ เช่น แม่น้้ำปรำจีนบุรี แม่น้้ำบำงปะกง ท้ำให้เกิดน้้ำเน่ำเสียส่งผลให้ปลำที่เกษตรเลี้ยงไว้เพ่ือขำยใน
กระชังตำย เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย ไม่มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำแก้ไขปัญหำ 

- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอศรีมโหสถ) โรงงำนผลิตสีของเอกชนบำงแห่งมีกำรลอบทิ้งขยะมีพิษ น้้ำยำเคมี
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสีในแหล่งล้ำคลอง บึงสำธำรณะประโยชน์ในพ้ืนที่ และบำงส่วนทิ้งลงพ้ืนดินสำธำรณะท้ำ
ให้ดินเป็นพิษไม่สำมำรถใช้เพำะปลูกหรือกำรเกษตรได้ และไหลลงสู่แม่น้้ำ ล้ำคลอง ท้ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอศรีมหำโพธิ) ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียในอุตสำหกรรม XXXX บ้ำบัดน้้ำเสียไม่ได้
มำตรฐำน หรือไม่มีกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย มีกำรทิ้งและปล่อยน้้ำเสียลงในแม่น้้ำ ล้ำคลองสำธำรณะ บำงส่วนแอบทิ้งน้้ำ
เสียลงพ้ืนดิน ท้ำให้น้้ำเสียซึมลงไปในแม่น้้ำ ล้ำคลองสำธำรณะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรประกอบ
กำรเกษตร สุขอนำมัยของชำวบ้ำนและประชำชนในพื้นท่ี  

- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอกบินทร์บุรี) พบโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม XXXX มีกำร
ลักลอบปล่อยน้้ำเสียจำกโรงงำนลงแม่น้้ำล้ำคลอง (คลองแควหนุมำน) และพ้ืนที่สำธำรณะ  



๗๖ 
 
 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 3 โดยสังเขป 

 พ้ืนที่ภำค 3 ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดอ้ำนำจเจริญ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดนครรำชสีมำ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูงสลับภูเขำและป่ำไม้ 
ประชำกรท้ำอำชีพเกษตรกรรม ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำงถนน กำรรุกล้้ำที่สำธำรณะและกำรรุกล้้ำที่ป่ำ รวมทั้งกำรเรียกรับ
สินบนจำกผู้ประกอบกำร เป็นต้น 

 มีประเด็นกำรทุจริตร่วมกันในภูมิภำคหลำยประเด็น เช่น ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ อ้ำนำจเจริญ และ
นครรำชสีมำ พบประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงถนนหลำยสำย 
คำดว่ำจะมีกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน มีผลกระทบถึงชำวบ้ำนในกำรสัญจรไปมำไม่สะดวกจำกกำร
ก่อสร้ำงถนน ทั้งถนนมีควำมช้ำรุดไม่สมบูรณ์ บำงครั้งก็มีน้้ำท่วมถนน ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือนร้อน และพบ
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไฟส่อง
สว่ำงระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของไม่มีคุณภำพคือ ไม่มีแสงสว่ำงจริง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดท้ำไฟ
ส่องถนนภำยในหมู่บ้ำนและชุมชนมีกำรสร้ำงเสำ มีกำรจัดซื้อหลอดไฟติดตั้งอุปกรณ์ครบ แต่เมื่อใช้งำนจริงไฟไม่
สว่ำงครบทุกเสำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงยำงมะตอยโดยจัดซื้อยำงมะตอยที่มีรำคำสูงกว่ำรำคำกลำง  

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดศรีสะเกษ (อ้ำเภอภูสิงห์) พบกรณีบุกรุกล้ำห้วย XXX โดยนักกำรเมืองท้องถิ่นใช้บำรมีหลวงพ่อ
วัดหนึ่งในอ้ำเภอเข้ำไปบุกรุกในพ้ืนที่ในห้วย XXX ท้ำรีสอร์ท สถำนที่ท่องเที่ยว หำดทรำย หอคอย ให้นักท่องเที่ยว
ลงไปเที่ยว ขยำยเป็นที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันยังไม่ได้มีหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 4 โดยสังเขป 

พ้ืนที่ภำค 4 ประกอบไปด้วย จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกำฬ จังหวัด
มหำสำรคำม จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคำย จังหวัดหนองบัวล้ำภู 
และจังหวัดอุดรธำนี ส้ำหรับข้อมูลในควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรปักหมุดพ้ืนที่
เสี่ยงต่อกำรทุจริตภำค 4 พบระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ที่อำจเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ขึ้นโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนและส้ำนักงำน ป.ป.ช. ให้ได้ข้อสรุประดับควำมเป็นไปได้
หรือควำมถี่เพียงระดับเดียว ระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ของภำพรวมอยู่ในระดับ 5 มีโอกำสเกิดควำมทุจริต
ได้ถี่มำก ในส่วนของระดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ขึ้น โดยวิเครำะห์ในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง ทั้งมิติเรื่องของเงินงบประมำณ ควำมเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ โดยเทียบกับควำม



๗๗ 
 
 

เสียหำยหรือผลกระทบอ่ืนๆ เฉพำะภำยในพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนและส้ำนักงำน ป.ป.ช. ให้ได้ข้อสรุประดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบหำกเกิด
เหตุกำรณ์ข้ึนเพียงระดับเดียว ระดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์อยู่ในระดับ 5 

 ผลกำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตภำค 4 มีประเด็นควำมเสี่ยงที่ส้ำคัญๆ คือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักไม่มีควำมเข้ำใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและมีกำรฮ้ัวประมูลระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ นักกำรเมือง และผู้รับเหมำ  และพบกรณีกำรบุกรุกทรัพยำกรธรรมชำติ จะเกิดบริเวณจังหวัดที่อยู่ริม
แม่น้้ำโขงเป็นกำรบุกรุกพ้ืนที่งอกจำกแม่น้้ำโขงโดยกำรสวมสิทธิ์เอกสำรครอบครองพ้ืนที่โดยมิชอบ 

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดร้อยเอ็ด (อ้ำเภอเมืองร้อยเอ็ด) พบพ้ืนที่ในแถบรอบเขตเทศบำลเมืองมีกำรขยำยของเมือง ท้ำให้
เกิดโครงกำรบ้ำนจัดสรร ภำคธุรกิจขนส่งเอกชนเกิดขึ้นหลำยโครงกำร ท้ำให้กระทบต่อชุมชนและพ้ืนที่สำธำรณะ 
เช่น ล้ำคลองหนองน้้ำสำธำรณะจำกที่เคยเป็นหนองน้้ำขนำดใหญ่ จำกกำรก่อสร้ำงท้ำให้หนองน้้ำมีขนำดเล็กลง
และตื้นเขิน ปล่อยน้้ำเสียลงในหนองน้้ำดังกล่ำว ท้ำให้เกิดผลกับระบบนิเวศน์ อบต. ไม่รับทรำบเรื่องกำรรุกล้้ำ
ดังกล่ำวและไม่เคยให้ควำมสนใจตรวจสอบ 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 5 โดยสังเขป 

พ้ืนที่ภำค 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล้ำปำง และจังหวัดล้ำพูน มีสภำพพ้ืนที่เป็นที่รำบสูงและภูเขำ และมีทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่สมบูรณ์อย่ำงมำกมำย รวมถึงมีสภำพแวดล้อมที่ดีมำกของประเทศ พ้ืนที่รำบลุ่มแม่น้้ำและเป็นต้นก้ำเนิดของ
แม่น้้ำหลักของประเทศ คือ ปิง วัง ยม น่ำน รวมกันเป็นแม่น้้ำ เจ้ำพระยำ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
นักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส่งผลให้มีกำรลงทุนจำกนำยทุนเพ่ิมมำกขึ้น กำรสร้ำงโรงแรม รีสอร์ท 
รวมถึงกำรแย่งชิงทรัพยำกรธรรมชำติ กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำ กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้ ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตในเรื่อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักท่ีส้ำคัญ 

พ้ืนที่ภำค 5 มีกำรรุกล้้ำพื้นที่สำธำรณะในหลำยพื้นท่ีในภำค ไม่ว่ำจะเป็นกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำสำธำรณะ และรุก
ล้้ำสำธำรณะ โดยชำวบ้ำนและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรใดๆ ฝำยแม้ว ฝำยชะลอ
น้้ำที่เชียงใหม่ ปัญหำขุดลอกคลอง บุกรุกป่ำ กำรท้ำถนนที่จังหวัดล้ำปำง จังหวัดน่ำนมีกำรบุกลุกล้ำน้้ำ สร้ำงรี
สอร์ตและกำรก่อสร้ำงที่ดินสำธำรณประโยชน์รุกล้้ำพ้ืนที่ล้ำน้้ำหรือพ้ืนที่อุทยำนท้ำให้รัฐเกิดควำมเสียหำย เช่น 
อ้ำเภอบ่อเกลือ แพร่กำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำเพ่ือก่อสร้ำงหรือขยำยพ้ืนที่และแสวงหำประโยชน์ ประเด็นหลักๆ ที่
เหมือนกันคือประเด็นเรื่องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นร่วมคือเรื่องประเด็นกำร



๗๘ 
 
 

จัดซื้อจัดจ้ำง เช่น Care set จัดจ้ำงเครื่องวัดอุณหภูมิ เจล ไม่ได้มำตรฐำนตำมสเปค ใช้งำนไม่ค่อยได้ มีงบประมำณ 
มีกำรรื้อถนนสร้ำงใหม่ๆ รับเหมำท้ำใหม่ๆ กำรท้ำฝำย กำรก่อสร้ำง กระสอบทรำยกั้นน้้ำ กำรแก้ปัญหำหมอกควัน 
เป็นต้น 

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดเชียงรำย (อ้ำเภอเมืองเชียงรำยและอ้ำเภอเวียงไชย) พบกำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หนองหลวง 
เป็นอ่ำงเก็บน้้ำธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรำย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 3 ต้ำบล 2 อ้ำเภอ คือ ต้ำบลเวียง
ชัย อ้ำเภอเวียงชัย ต้ำบลดอนศิลำ อ้ำเภอเวียงชัย และต้ำบลห้วยสัก อ้ำเภอเมืองเชียงรำย โดยชำวบ้ำนและผู้มี
อิทธิพลในพื้นท่ี โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรใดใด 

- จังหวัดน่ำน (อ้ำเภอบ่อเกลือ อ้ำเภอเวียงสำ อ้ำเภอเมืองน่ำน อ้ำเภอสันติสุข และอ้ำเภอแม่จริม) พบกำร
รุกล้้ำล้ำน้้ำน่ำน เนื่องจำกมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมำก รุกล้้ำล้ำน้้ำว้ำ ครอบครองพ้ืนที่อุทยำนสร้ำงรีสอร์ท พ้ืนที่ท้ำ
กำรเกษตร ปลูกข้ำวโพด ปลูกยำงพำรำ 

- จังหวัดน่ำน (ทุกอ้ำเภอ) ดูดทรำยในล้ำน้้ำน่ำน ขุดลอกล้ำน้้ำน่ำน โดยไม่ได้รับอนุญำต เป็นกำรท้ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

- จังหวัดพะเยำ (อ้ำเภอแม่ใจ) มีกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำหลำยแห่ง เช่น บริเวณหนองเหล็งทรำย เป็นกำรท้ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่ 

- จังหวัดแพร่ (อ้ำเภอเมืองแพร่) รุกล้้ำแม่น้้ำสำธำรณะ เช่น ล้ำห้วยแม่ก๋อยแม่สำย หลังพระธำตุช่อแฮ รุก
ล้้ำล้ำน้้ำยม รุกล้้ำล้ำน้้ำสวนเขื่อนนำคูหำ มีกำรปลูกหน่อไม้โดยชำวบ้ำนที่รุกล้้ำพ้ืนที่ โดยหน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่ปล่อยให้มีกำรรุกล้้ำ 

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ้ำเภอปำย) กำรขุดลอกแม่น้้ำปำยที่ไหลผ่ำนมำระยะทำง 5 กิโล มีหน่วยงำน
องค์กรแห่งหนึ่งรวมตัวเป็นผู้รับเหมำ ชำวบ้ำนไม่เห็นด้วย เอำหินดินทรำยเอำไปท้ำธุรกิจหรือหำประโยชน์ส่วนตน 
มีข้อขัดแย้งกับชำวบ้ำนก็จะย้ำยไปขุดที่อ่ืน มีกำรแย่งกำรประมูลระหว่ำงนักกำรเมืองท้องถิ่นกับข้ำรำชก ำร 
ด้ำเนินกำรไปสำมปีท้ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศน์เสียหำย ส่งผลกำรใช้น้้ำอุปโภคบริโภคยุบลงและ
เสียระดับ ท้ำให้เสียหำย 

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 6 โดยสังเขป 

 พ้ืนที่ภำค 6 ประกอบไปด้วยจังหวัดก้ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธำนี มีพ้ืนที่เป็นเขตภูเขำและที่รำบ
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ระหว่ำงภูเขำ มีป่ำไม้มำก จึงเป็นแหล่งก้ำเนิดของแม่น้้ำที่ส้ำคัญหลำยสำย เช่น แม่น้้ำปิง วัง ยม น่ำน ทิวเขำที่
ส้ำคัญในภำคเหนือได้แก่ ทิวเขำแดนลำว ซึ่งก้ันพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับพม่ำ ทิวเขำถนนธงชัยเป็นทิวเขำที่
ต่อจำกทิวเขำแดนลำวทอดลงไปทำงใต้กั้นพรมแดนระหว่ำงไทยกับพม่ำตั้งแต่เขตจังหวัดตำกถึงจังหวัดกำญจนบุรี 
ทิวเขำผีปันน้้ำอยู่ทำงตอนกลำงของภำคเหนือ ทิวเขำหลวงพระบำงก้ันพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับลำว 

 เนื่องจำกสภำพทั่วไปของพ้ืนที่ภำค 6 ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขำและที่รำบระหว่ำงภูเขำ มีป่ำไม้จ้ำนวนมำก 
และพ้ืนที่แต่ละจังหวัดก็ต้องมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรคมนำคม ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรสำธำรณสุข และ
ด้ำนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับส่วนรำชกำรที่ต้องด้ำเนินกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนดังกล่ำว ท้ำให้อำจมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำงในงบประมำณของส่วนรำชกำร และยังรวมถึงงบประมำณในกำรควบคุม
สถำนกำรณ์โรคระบำด หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้กับกำรทุจริตงบประมำณประจ้ำทุกปีที่ต้องน้ำมำแก้ไข
ปัญหำ เช่น ภำวะน้้ำท่วม ภัยแล้ง หรือสภำวะอำกำศที่หนำว ซึ่งควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตพ้ืนที่ภำค จะมีควำม
ใกล้เคียงกันคือกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกทุกจังหวัดต้องมีกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนในด้ำนต่ำงๆ 
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในภูมิภำค เป็นกำรยกระดับของ
ประเทศท่ีต้องพัฒนำให้เพิ่มมำกขึ้น โดยรูปแบบและพฤติกำรณ์กำรทุจริตที่เป็นลักษณะร่วมในภำคมีดังนี้ 

 - ผู้มีอ้ำนำจในพ้ืนที่ก้ำหนดตัวผู้รับเหมำที่จะได้งำน (นอมินี) มีเจ้ำประจ้ำไว้แล้ว เจ้ำอื่นเข้ำแข่งขันไม่ได้ 

 - มีเงินงบประมำณจัดสรรลงพ้ืนที่หมู่บ้ำน แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้เสนอโครงกำรจริง เป็นโครงกำรตำมนโยบำย
ผู้มีอิทธิพล (เขียนโครงกำรไว้รอแล้ว) โดยไม่ได้เกิดจำกควำมต้องกำรหรือเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำที่แท้จริง แต่มี
กระบวนกำรที่ถูกต้องทุกอย่ำง 

 - กำรแบ่งซ้ือแบ่งจ้ำงเพ่ือให้อยู่ในอ้ำนำจอนุมัติใช้วิธีเจำะจงรำคำ 

 - กำรตรวจรับงำนจ้ำงไม่มีคุณภำพ ไม่ได้คุณภำพ ไม่เป็นไปตำมสเป็ค 

ยังไม่พบประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ  

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 7 โดยสังเขป 

พ้ืนที่ภำค 7 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ภำคกลำงตอนล่ำงมี
ควำมหลำกหลำยของพ้ืนที่บำงจังหวัดเป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม และบำงจังหวัดมีพ้ืนที่ติดชำยทะเล จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีควำม
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่เน้นกำรท่องเที่ยว ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้น พ้ืนที่ดังกล่ำวจึงเป็นแหล่งรวมจังหวัดที่ก้ำลังพัฒนำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จึงมีกลุ่ม
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นำยทุน ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ร่วมกับชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ กระท้ำกำ รทุจริตเกี่ยวกับด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ 

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดนครปฐม (อ้ำเภอนครชัยศรี บำงเลน และสำมพรำน) พบประเด็นเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสื่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มีผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ได้ท้ำกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยรุกล้้ำล้ำน้้ำแม่น้้ำท่ำจีน ซึ่ง
เป็นล้ำน้้ำสำธำรณะโดยผิดกฎหมำย มีกำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบปัญหำแล้ว แต่ไม่ได้
รับกำรแก้ไขยังคงมีกำรก่อสร้ำงต่อไปจนแล้วเสร็จ  

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ้ำเภอหัวหิน) กำรทุจริตกำรแจกจ่ำยน้้ำให้กับประชำชนตำมครัวเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เนื่องจำกในพ้ืนที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ (น้้ำไม่ไหล) โดยน้้ำที่น้ำไป
แจกจ่ำยให้ประชำชนเป็นน้้ำที่ไม่สะอำด ไม่มีคุณภำพ และแจกจ่ำยไม่ทั่วถึง  

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 8 โดยสังเขป 

พ้ืนที่ภำค 8 ประกอบไปด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพังงำ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุรำษฎ์ธำนี เป็นจังหวัดในภำคใต้ตอนบน ตั้งอยู่คำบสมุทรมลำยู ขนำบด้วยทะเล 
2 ฟำกฝั่ง คือ อ่ำวไทยทำงตะวันออก และทะเลอันดำมันทำงตะวันตก พ้ืนที่เป็นที่รำบมีที่รำบชำยฝั่งทะเลยำว 
เรียบ กว้ำง และน้้ำตื้น สลับกับเนินเขำและภูเขำ อุดมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำไม้ น้้ำตก ภูเขำ เป็นต้น 
ประเด็นควำมเสี่ยงจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้น
พ้ืนฐำน กำรบุกรุกทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรขำยบัตรเข้ำชมอุทยำนแห่งชำติ ในหลำยจังหวัดจึงมีควำมเสี่ยงสูง 
หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนี้บำงจังหวัดยังมีปัญหำกำรละเลยป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่
สำธำรณะและกำรออกเอกสำรสิทธิ ซึ่งอำจจะเก่ียวข้องกับกำรรับสินบน 

ยังไม่พบประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ  

สรุปผลการปักหมุดพื นที่ ภาค 9 โดยสังเขป 

 พ้ืนที่ภำค 9 ประกอบไปด้วย จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลำ จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี 
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดในภำคใต้ตอนล่ำง ตั้งอยู่คำบสมุทรมลำยู ขนำบด้วยทะเล 2 ฟำกฝั่ง 
คือ อ่ำวไทยทำงตะวันออก และทะเลอันดำมันทำงตะวันตก พ้ืนที่เป็นที่รำบมีที่รำบชำยฝั่งทะเลยำว เรียบ กว้ำง 
และน้้ำตื้น สลับกับเนินเขำและภูเขำ อุดมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำไม้ ประเด็นควำมเสี่ยงจึงมีแนวโน้ม
เป็นกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้น พ้ืนฐำนและกำรบุกรุก
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ทรัพยำกรธรรมชำติ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภำคเป็นพ้ืนที่ชำยแดน มีควำมขัดแย้งบริเวณชำยแดนและปัญหำกำรเมือง
เกี่ยวกับอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองและกำรแบ่งแยกดินแดน จึงมีประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับงบประมำณใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจหรือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ โดยเฉพำะในจังหวัดที่มีกำรก่อควำมไม่สงบ เนื่องจำกสำมำรถ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษได้ตำมมติครม. บำงพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่ งมีระเบียบกฎหมำยบังคับใช้
โดยเฉพำะอันมีลักษณะยกเว้นกระบวนกำรบำงอย่ำง จึงมีควำมเสี่ยงสูงหำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนี้
บำงจังหวัดยังมีปัญหำกำรละเลยป้องกันและแก้ไขสินค้ำหนีภำษีซึ่งอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรรับสินบน 

มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

- จังหวัดปัตตำนี (อ้ำเภอเมืองปัตตำนี) รุกล้้ำพ้ืนที่สำธำรณะ เช่น กรณีแม่น้้ำปัตตำนี มีโรงแรมสร้ำงพ้ืนที่
รุกล้้ำล้ำน้้ำ  

 สรุปผลการปักหมุดพื นที่ กรุงเทพมหานคร โดยสังเขป 

 กำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตของพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นลักษณะกลุ่มโซน ได้แก่ 
กลุ่มโซนกรุงเทพกลำง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มโซนกรุงธน
เหนือ และกลุ่มโซนกรุงธนใต้ ทั้งนี้ ประเด็นร่วมสภำพทั่วไปควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร สำมำรถ
สรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1. กำรรับสินบน หรือกำรเรียกรับผลประโยชน์ 
 2. กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับป้ำยโฆษณำบนทำงสำธำรณะ 
 3. สิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ 
 ตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แหล่งข่ำวในพ้ืนที่/หน่วยงำน และเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยของหน่วยงำน 
หรือจำกกำรร้องขอของเครือข่ำยภำคประชำชน ซึ่งมีระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ที่อำจเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นเมื่อ
เทียบกับควำมเป็นไปได้อ่ืนๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร อยู่ในระดับ 5 (มำกที่สุด) ทั้ง 3 ประเด็นมีควำมเชื่อมโยง
กับงบประมำณจ้ำนวนมำก ควำมเป็นอยู่ของคนเมืองหลวง สภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มโซนมีควำมแตกต่ำงในทำงภูมิสภำพดั้งเดิม เศรษฐกิจและสังคม และประชำชนที่อยู่อำศัยในพ้ืนที่อย่ำงมี
นัยยะส้ำคัญ สำมำรถส่งผลกระทบต่อควำมเสียหำยในวงกว้ำงในระดับเมืองหลวงของประเทศ สะท้อนถึงกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ยังคงพบควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดจำกกำร
ปฏิบัติและละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้ 

 - กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ (พระโขนง) พบประเด็นควำมเสี่ยงของคลังน้้ำมันของบริษัทเอกชนรำยใหญ่แห่งหนึ่ง 
ที่ขยำยพื้นที่รุกล้้ำทำงน้้ำเจ้ำพระยำ 

- กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ (เขตบำงเขน) คลองโคกครำม (รำมอินทรำ กม. 8) พบมีกำรปล่อยน้้ำเสีย โดย
เจ้ำหน้ำทีท่ีม่ีหน้ำที่และอ้ำนำจรับผิดชอบไม่ได้ดูแล  

- กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก (เขตลำดกระบัง) ชุมชนริมถนนมอเตอร์เวย์โดนเวนคืน (ร่มเกล้ำ) กำร
ก่อสร้ำงตอม่อขวำงทำงน้้ำในชุมชน เกิดมลพิษ ฝุ่นละอองส่งผลต่อสุขภำพ เนื่องจำกมอเตอร์เวย์มีกำรสร้ำงรั้ว
ตลอดแนว ตัดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนในพ้ืนที่ บดบังทัศนียภำพ มีกำรท้ำหนังสือเชิญผู้น้ำชุมชนแต่อำจไม่ใช่
ผู้น้ำที่มีบทบำทจริงในพ้ืนที่ คนในเขตไม่ได้ประโยชน์เนื่องจำกไม่มีทำงขึ้นลงอยู่ตรงนี้เลย มีกำรเชิญผู้แทนบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม (บริษัท ฤทธำ จ้ำกัด) และผู้แทนจำกพระจอมเกล้ำฯ ลำดกระบัง มำท้ำกำรค้ำนวณแล้ว 
สำมำรถก่อสร้ำงตอม่อเดี่ยวกลำงมอเตอร์เวย์ได้ โดยไม่จ้ำเป็นต้องเวนคืนพ้ืนที่มำกและสำมำรถลดต้นทุนได้กว่ำ
หมื่นล้ำนบำท   
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้พิทักษ์สายน ้า 

4.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน ้าและพัฒนาที่ละเลยมิติการอนุรักษ์ 

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้าบาดาล พื นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 

วิกฤตการณ์น ้าบาดาล 

พ้ืนที่แอ่งเจ้ำพระยำตอนบน (พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนำท สุโขทัย) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
เกษตรกรมีกำรขุดบ่อตอกในไร่นำ เพ่ือใช้น้้ำบำดำลระดับตื้นในกำรท้ำนำควบคู่กับกำรใช้น้้ำจำกระบบชลประทำน 
ท้ำให้ระดับน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น (ไม่เกิน 50 เมตร) มีอัตรำกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณปีละ  
25 - 50 เซนติเมตร โดยระดับน้้ำปัจจุบันอยู่ที่ระดับลึกจำกผิวดินประมำณ 7 - 10 เมตร และแหล่งน้้ำบำดำล
ระดับตื้นมีควำมเสี่ยงที่จะแห้งหรือสูญเสียไปเนื่องจำกกำรสูบใช้น้้ำบำดำลในปริมำณเกินสมดุล ที่มำกเกิน
ควำมสำมำรถในกำรทดแทนตำมธรรมชำติ ดังจะเห็นได้จำกกำรติดตั้งเครื่องสูบน้้ำบำดำลแบบหอยโข่ง ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสูบน้้ำจำกบ่อน้้ำบำดำลระดับน้้ำลึกไม่เกิน 6 เมตรจำกผิวดิน ท้ำให้ชำวบ้ำนจ้ำเป็นต้องเจำะ
บ่อน้้ำบำดำลที่ระดับลึกลงไป (มำกกว่ำ 60 ) และต้องขุดตำมลงไปวำง วงซีเมนต์ประมำณ 20 วง เพ่ือวำงเครื่อง
สูบน้้ำไว้ข้ำงล่ำง เนื่องจำกระดับน้้ำอยู่ลึกลงไป ก้ำลังของเครื่องสูบมีไม่พอที่จะสูบดึงน้้ำขึ้นมำได้ ท้ำให้สิ้นเปลือง
พลังงำนในกำรสูบมำก และเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตจำกกำรขำดอำกำศหำยใจจำกกำรลงไปก้นบ่อเพ่ือทรุดบ่อและ
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้้ำ 
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เมื่อมีกำรสูบใช้น้้ำบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำกส่งผลให้ระดับน้้ำบำดำลลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนเกินกว่ำระดับ
น้้ำบ่อทรุดที่จะสูบน้้ำขึ้นมำใช้ได้ บ่อน้้ำบำดำลก็จะไม่ได้ใช้งำนและจะถูกปล่อยทิ้งร้ำง โดยไม่มีกำรอุดกลบให้
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร หรือไม่ปิดปำกบ่อให้มิดชิดจนท้ำให้เกิดหญ้ำรกปกคลุม ซึ่งอำจเป็นสำเหตุท้ำให้เกิด 
อุบัติเหตุคนพลัดตกลงไปเสียชีวิตในบ่อตำมที่เป็นข่ำวให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นอกจำกนีถ้้ำมีกำรทิ้งขยะลงไปในบ่อที่ถูก
ปล่อยทิ้งร้ำงเหล่ำนั้นก็จะเกิดกำรปนเปื้อนในแหล่งน้้ำบำดำล 

กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ได้ท้ำกำรก่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนีบ่อสังเกตกำรณ์น้้ำบำดำลทั่วประเทศ เพ่ือ
ติดตำมตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้้ำและคุณภำพน้้ำบำดำล และใช้เป็นข้อมูลส้ำหรับประเมินผลกระทบต่อ
แหล่งน้้ำบำดำล ซึ่งจะบ่งบอกถึงแนวโน้มควำมเสี่ยงของชั้นน้้ำบำดำลในกำรเสียสมดุล และคำดกำรณ์ภำวะขำด
แคลนน้้ำในอนำคตได้ ท้ำให้สำมำรถก้ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรก้ำกับควบคุม เพ่ือกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล เป็นกำรลดหรือป้องกันผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้้ำบำดำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้าบาดาล  

ปัญหำซึ่งเกิดจำกวิกฤตกำรณ์น้้ำบำดำลในพ้ืนที่ต่ำงๆ ของประเทศไทยในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงมำก
ขึ้น สำเหตุส้ำคัญมำจำกกำรพัฒนำน้้ำบำดำลในกิจกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมมำกเกินกว่ำ
ปริมำณที่ธรรมชำติจะเพ่ิมเติมและท้ำให้เกิดผลกระทบตำมมำ เช่นแผ่นดินทรุด กำรรุกล้้ำของน้ืำเค็มสู่แหล่งน้ืำจืด 
กำรลดของระดับน้้ำบำดำลจนต้องเลิกใช้งำน ตลอดจนกำรปนเปื้อนของสำรพิษในน้้ำบำดำลอันเกิดจำกกองขยะ
อุตสำหกรรม ปัญหำเหล่ำนี้จ้ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขโดยเร่งดวน กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ให้ประชำชนได้
ทรำบถึงสำเหตุและน้ำเสนอแนวทำงกำรใช้น้้ำบำดำลอย่ำงถูกหลักวิชำกำรในเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำร
ฟ้ืนฟูแหล่งน้้ำบำดำลที่ถูกพัฒนำจนเกินสมดุลของแหล่งน้้ำบำดำล  

วัตถุประสงค์ในกำรน้ำเสนอหัวเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือจะให้ผู้
ที่ท้ำหน้ำที่ควบคุมหน่วยเจำะและแนะน้ำช่ำงเจำะหรือผู้ปฎิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเจำะได้ตระหนักและระวังสิ่งที่
อำจจะเกิดผลกระทบเนื่องจำกกำรเจำะน้้ำบำดำลที่อำจเกิดปัญหำต่ำงๆ เช่น กำรเจำะในพ้ืนที่ต้นน้้ำหรือพ้ืนที่รับ
น้้ำฝน (recharge area) กำรวำงเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังระดับน้้ำและตรวจสอบคุณภำพน้้ำ ทรำบถึงหลักกำรและ
เทคนิคในกำรสร้ำงและวำงบ่อสังเกตกำรณ์ กำรป้องกันหรือตรวจสอบกำรแพร่กระจำยของมลพิษในแหล่งน้้ำ
บำดำล กำรควบคุมแพร่กระจำยของกำรปนเปื้อนในขณะที่ท้ำกำรเจำะเพ่ือส้ำรวจหรือเจำะเพ่ือพัฒนำน้้ำบำดำล 
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การอนุรักษ์แหล่งน ้าบาดาล  

กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำล หมำยถึง วิธีกำรหรือกระบวนกำรซึ่งจะท้ำให้แหล่งน้้ำบำดำลมีปริมำณส้ำรองที่
มั่นคงยั่งยืนเพื่อให้ผู้ใช้น้้ำได้ใช้น้้ำบำดำลในปริมำณเพียงพอและคุณภำพที่เหมำะสมตลอดไป กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำล
ยังรวมไปถึงวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่ท้ำให้แหล่งน้้ำบำดำลที่ถูกสูบใช้เกินปริมำณที่ก้ำหนด (overdraft) กลับสู่
สภำพเดิมมีพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำที่เอ้ือต่อกำรไหลเพ่ิมเติมของน้้ำผิวดิน ผู้ใช้น้้ำมีจิตส้ำนึกต่อกำรใช้น้้ำแบบประหยัดและ
คุ้มค่ำ ผู้ใช้น้้ำตระหนักร่วมกันที่จะร่วมกันอนุรักษ์น้้ำบำดำล  

หลักกำรอนุรักษ์น้้ำบำดำล ประกอบด้วย  

- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร  

- กำรอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้ำหรือพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำบำดำล  

- กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำล  

กำรใช้น้้ำบำดำลโดยทั่วไป เมื่อเริ่มใช้ ผู้ใช้น้้ำจะไม่ค้ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในลักษณะต่ำงคนต่ำงใช้ 
เมื่อเวลำผ่ำนไปมีบ่อน้้ำบำดำลมำกขึ้น ชั้นน้้ำอยู่ที่ควำมลึกมำกขึ้น ปริมำณน้้ำบำดำลถูกสูบขึ้นมำใช้เพ่ิมขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหำทั้งระดับน้้ำลดลงอย่ำงรวดเร็ว คุณภำพน้้ำก็ต่้ำลงและเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ตำมมำ 

กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำลมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้ำหนดแนวปฏิบัติในกำรสูบน้้ำและอนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำ
ตลอดจนรวบรวมปัญหำและแก้ปัญหำของแอ่งน้้ำบำดำลของตนเองที่เกิดขึ้นไปตำมเวลำกำรใช้น้้ำบำดำล ดังนั้น
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำบำดำลจึงมีควำมจ้ำเป็น ดังนี้  

1) กำรจัดกำรน้้ำบำดำลเป็นงำนควบคุมปริมำณน้้ำไหลเข้ำและไหลออกจำกแหล่งน้้ำบำดำลให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำเกี่ยวกับกำรเพ่ิมเติมน้้ำและปริมำณกำรสูบน้้ำของผู้ใช้น้้ำทั้งหมดในแอ่งน้้ำบำดำลเพ่ือให้มีน้้ำ
บำดำลใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมด  

2) กำรอนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำ ประกอบด้วย กำรบ้ำรุงรักษำฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมเติม
น้้ำบำดำลสู่ชั้นน้้ำบำดำลอย่ำงเต็มท่ี ได้น้้ำจืดที่สะอำด ปริมำณมำก ปรำศจำกกำรปนเปื้อนจำกมลพิษ  

3) กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลเป็นงำนที่ประกอบด้วยกำรเก็บข้อมูลกำรใช้น้้ำของผู้ใช้น้้ำในแอ่ง
น้้ำบำดำลให้ครบถ้วนเพ่ือให้ได้ข้อมูลกำรสูบน้้ำที่แท้จริงตำมชนิดผู้ใช้น้้ำ เพ่ือวำงนโยบำยและก้ำหนดปริมำณกำร
ใช้น้้ำในระยะยำวให้เพียงพอและยุติธรรม 
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 4) กำรจัดกำรปัญหำกำรใช้น้้ำเป็นงำนที่รวบรวมปัญหำกำรใช้น้้ำบำดำล จัดล้ำดับปัญหำและแก้ปัญหำ
กำรใช้น้้ำ เพ่ือให้กำรใช้น้้ำบำดำลมีน้้ำเพียงพอต่อผู้ใช้ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์น้้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม  

กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนตั้งแต่กำรจัดกำรน้้ำบำดำล 
กำรอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ืำ หรือพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำบำดำล กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำล กำรรวบรวมปัญหำกำรใช้
น้้ำบำดำล ตลอดจนกำรวำงแผนจัดกำรปัญหำน้้ำบำดำลเพ่ือให้กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำลยั่งยืนควบคู่กับกำรใช้น้้ำบำดำล  

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล  

กำรพัฒนำน้้ำบำดำลถ้ำจะให้ได้ผลสูงสุดจ้ำเป็นต้องวำงแผนกำรใช้น้้ำให้ครอบคลุมตลอดทั้งแอ่งน้้ำบำดำล 
เนื่องจำกลักษณะแอ่งน้้ำบำดำลเป็นอ่ำงน้้ำธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ดิน กำรใช้น้้ำบำดำลในอ่ำงน้้ำดังกล่ำว 
ไม่ว่ำจะโดยผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมจะมีผลต่อผู้ใช้น้้ำรำยอ่ืนๆ ด้วย กำรจัดกำรน้้ำบำดำลนั้น โดยทั่วไปต้องค้ำนึงถึงไม่
เฉพำะสภำพทำงธรณีวิทยำและอุทกธรณีวิทยำเท่ำนั้น  แต่จ้ำเป็นต้องค้ำนึงถึงปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
กฎหมำย กำรเมือง และกำรเงินด้วย ปกติกำรใช้น้้ำบำดำลถ้ำจะให้ได้ผลคุ้มค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจในกำรน้ำน้้ำ
บำดำลจำกแอ่งน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้แล้ว ต้องเป็นกำรใช้น้้ำผสมผสำนระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดินควบคู่กันไป  

ขั้นตอนหรือวิธีกำรด้ำเนินงำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำบำดำลเมื่อมีกำรประเมินศักยภำพแหล่งน้้ำและ
เตรียมแผนกำรจัดกำรน้้ำบำดำลแล้ว ขั้นตอนกำรตัดสินใจสุดท้ำยจ้ำเป็นต้องให้หน่วยงำนรัฐบำลเป็นผู้ด้ำเนินงำน 

1) หลักกำรในกำรจัดกำรแอ่งน้้ำบำดำล  
กำรจัดกำรแอ่งน้้ำบำดำลจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำน้้ำบำดำล เพ่ือจุดประสงค์เกี่ยวกับด้ำน

สังคมและเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแต่ละจุดประสงค์หลักของกำรจัดกำรน้้ำบำดำลก็เพ่ือให้ได้ “ปริมำณน้้ำมำกที่สุด 
คุณภำพตำมต้องกำร ด้วยรำคำต่้ำที่สุด” ในกำรพัฒนำแอ่งน้้ำบำดำลยังต้องค้ำนึงถึงด้วยว่ำ แอ่งน้้ำบำดำล
เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บน้้ำใต้ดินขนำดใหญ่ กำรใช้น้้ำบำดำลหรือกำรสูบน้้ำบำดำลไปใช้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในแอ่งน้้ำ
บำดำลนั้น จะมีผลกระทบต่อปริมำณน้้ำบำดำล ณ จุดอื่นๆ ในแอ่งน้้ำบำดำลนั้นด้วย  

กำรพัฒนำน้้ำบำดำลจำกแอ่งน้้ำบำดำล เริ่มจำกบ่อสูบน้้ำบำดำลไม่กี่บ่อ กระจำยอยู่ในท้องที่ต่ำงๆในแอ่ง
น้้ำบำดำล เมื่อเวลำผ่ำนไปมีกำรเจำะน้้ำบำดำลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท้ำให้อัตรำกำรสูบน้้ำจำกแอ่งน้้ำบำดำลเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ตำมจ้ำนวนของบ่อน้้ำบำดำล กำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำลนี้จะมีจ้ำนวนมำกตำมเวลำ จนในที่สุด
ควำมสมดุลระหว่ำงปริมำณน้้ำไหลเข้ำแอ่งน้้ำบำดำล และปริมำณน้้ำที่สูบจำกแอ่งน้้ำบำดำลเสียไป หรือปริมำณ
กำรสูบน้้ำสูงกว่ำปริมำณน้้ำไหลเข้ำมำกๆ ดังนั้นกำรใช้น้้ำหลังจำกเวลำดังกล่ำว ถ้ำขำดกำรจัดกำรก็จะท้ำให้เกิด
กำรลดลงของระดับน้้ำบำดำล และปริมำณน้้ำบำดำลท้ำให้มีผลกระทบต่อสภำพสังคมและเศรษฐกิจ  
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กำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำบำดำล เป็นกำรควบคุมปริมำณน้้ำไหลเข้ำและออกจำกแอ่งน้้ำบำดำลให้เป็นไป
ตำมหลักวิชำกำร ด้วยเหตุผลดังกล่ำวแล้ว กำรใช้น้้ำบำดำลในอนำคตจ้ำเป็นจะต้องมีกำรจัดกำรน้้ำบำดำลที่ดี 
เพ่ือให้น้้ำบำดำลสำมำรถใช้ได้ตลอดไป ซึ่งในกำรจัดกำรจุดประสงค์ส้ำคัญ ได้แก่ กำรใช้น้้ำบำดำลซึ่งมีปริมำณ
เพ่ิมเติมต่อปีอย่ำงจ้ำกัดให้คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจมำกท่ีสุด  

2) กำรจัดกำรแอ่งน้้ำบำดำลชนิดใช้น้้ำร่วมกัน  
กำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำจำกลุ่มน้้ำใดๆ ถ้ำจะให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดควรใช้วิธีใช้น้้ำร่วมกัน ระหว่ำงน้้ำผิว

ดินและน้้ำใต้ดิน วิธีกำรนี้จะท้ำให้ได้น้้ำเต็มที่ตำมต้องกำร พร้อมกับมีกำรอนุรักษ์น้้ำไปพร้อมกันด้วยเพ่ือให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ  

หลักกำรของกำรใช้น้้ำร่วมกันระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดิน เป็นกำรกักเก็บน้้ำที่ไหลในแม่น้้ำไว้ใช้ในอ่ำง
เก็บน้้ำผิวดินแล้วเปลี่ยนไปเก็บไว้ในรูปของน้้ำใต้ดิน น้้ำในอ่ำงเหนือเขื่อนเหมำะส้ำหรับเป็นน้้ำใช้ในระหว่ำงปี 
ในขณะที่น้้ำบำดำลจะสงวนไว้ใช้ในช่วงขำดฝนหรือฤดูแล้ง ดังนั้น ระดับน้้ำบำดำลควรจะเปลี่ยนแปลงได้ ในช่วงปี
แล้งและปีฝนมำก นั่นคือระดับน้้ำบำดำลจะต่้ำกว่ำปกติในฤดูแล้ง แล้วคืนตัวสู่ระดับปกติในปีฝนมำก ภำยใต้ระบบ
กำรใช้น้้ำร่วมกันในระหว่ำงช่วงปีมีฝนตกปกติ น้้ำผิวดินจะถูกน้ำไปใช้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งท้ำ
กำรอัดหรือเพ่ิมเติมน้้ำผิวดินลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลให้มำกที่สุดเพ่ือยกระดับน้้ำบำดำล ในทำงกลับกัน ในช่วงหรือปีที่ฝน
แล้ง น้้ำผิวดินจะมีอยู่อย่ำงจ้ำกัด ปริมำณน้้ำทดแทนจะได้จำกกำรสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้และปล่อยให้ระดับน้้ำ
บำดำลลดต่้ำลงกว่ำปกติได้ หลักกำรของกำรใช้น้้ำร่วมกันขึ้นอยู่กับกำรใช้น้้ำบำดำลจำกแอ่ง ภำยใต้ช่วงกำร
เปลี่ยนแปลงระดับน้้ำบำดำลช่วงหนึ่ง  

การอนุรักษ์พื นที่ต้นน ้าหรือพื นที่เพิ่มเติมน ้าบาดาล  

1) ควำมส้ำคัญและบทบำทของกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้้ำ 
พ้ืนที่ต้นน้้ำหรือพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำบำดำลนับว่ำเป็นพ้ืนที่ส้ำคัญมำกส้ำหรับชั้นน้้ำบำดำล เปรียบเสมือนปำก

ขวดหรือปำกโอ่งที่จะให้น้้ ำ ไหลเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำล ถ้ำพ้ืนที่ต้นน้้ำมีควำมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้ปกคลุมและ
สภำพแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ ก็จะท้ำให้น้้ำที่ไหลเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำลมีปริมำณมำกและคุณภำพดี ในทำงตรงกัน
ข้ำม ถ้ำพ้ืนที่ต้นน้้ำหรือพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำถูกท้ำลำยหรือมีกำรปนเปื้อนของมลพิษ จะท้ำให้น้้ำที่เพ่ิมเติมสู่ชั้นน้้ำ
บำดำลมีปริมำณน้อยและคุณภำพไม่ด ีใช้ประโยชน์ไม่ได้ อีกท้ังต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรบ้ำบัดเพิ่มข้ึน  

2) ชนิดของพ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำ 
พ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำมีอยู่หลำยชนิด ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่ำและแหล่งน้้ำธรรมชำติ หรือรอยแตกของหินตำม

ธรรมชำติ เขตเกษตรกรรม เช่น พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่นำ พ้ืนที่สวน พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่อุตสำหกรรมและเขตพำณิชยกรรม  
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2.1) พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ แหล่งน้้ำธรรมชำติ และรอยแตกของหิน พ้ืนที่เหล่ำนี้จะช่วยให้น้้ำฝนที่ตกลงมำแต่ละ
ปีไหลเพ่ิมเติมเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ปริมำณน้้ำมำกและคุณภำพดี เช่น พ้ืนที่ป่ำรอบๆ แอ่ง
ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำและพ้ืนที่ป่ำล้ำน้้ำสำขำในภำคเหนือ เป็นต้น ตลอดจนแหล่งน้้ำธรรมชำติต่ำงๆ เช่น บึงบอระเพ็ด 
และเข่ือนต่ำงๆ  

2.2) เขตเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ต่ำงๆ เช่น ไร่อ้อย ข้ำวโพดและมันส้ำปะหลัง
เป็นแหล่งเพ่ิมเติมน้้ำบำดำลด้วยเช่นกัน ในขณะที่พ้ืนที่นำทั้งนำน้้ำฝนและเขตชลประทำน ก็มีส่วนเพ่ิมเติมน้้ำสู่ชั้น
น้้ำบำดำล ตลอดจนพื้นที่สวนซึ่งขุดเป็นคูน้้ำในภำคกลำงก็มีส่วนเพิ่มเติมน้้ำเช่นกัน  

2.3) พ้ืนที่ชุมชนในที่นี้หมำยถึงชุมชนชนบท มีส่วนในกำรเพ่ิมเติมน้้ำแต่จะเป็นน้้ำที่ไหลบ่ำผิวดินและน้้ำใช้
จำกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่น้้ำจะมีคุณภำพต่้ำลง  

2.4) เขตอุตสำหกรรม พื้นที่อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ น้้ำฝนหรือน้้ำไหลบ่ำผิวดินจะถูกรวบรวมระบำย
ออกไป ท้ำให้น้้ำไหลเพ่ิมเติมน้้ำลงในส่วนของน้้ำฝน แต่น้้ำเสียจำกอุตสำหกรรมมีโอกำสจะซึมลงสู่ใต้ดินมำกข้ึน ท้ำ
ให้น้้ำใต้ดินมีคุณภำพลดลง  

2.5) เขตพำณิชยกรรมและชุมชนเมือง ปัจจุบันเขตชุมชนเมืองและเขตพำณิชยกรรมซึ่งเป็นย่ำนกำรค้ำ  
จะรวบรวมน้้ำฝนไหลบ่ำผิวดินระบำยออกไป ในขณะที่น้้ำเสียจำกเมือง ระบบถังส้วม และอ่ืนๆ มีส่วนไหลลงสู่น้้ำ
ใต้ดินแทน และท้ำให้น้้ำใต้ดินมีคุณภำพลดลง  

การควบคุมปริมาณการใช้น ้าบาดาล  

ปริมำณน้้ำบำดำลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ถือว่ำเป็นทรัพยำกรน้้ำที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด ส้ำหรับผู้ใช้น้้ำในปัจจุบัน
และอนำคต กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลก็เพ่ือให้ผู้ใช้น้้ำในแอ่งน้้ำบำดำลทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
สำมำรถใช้น้้ำได้ตลอดไปอย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำและมีคุณภำพที่ดี โดยตระหนักถึงกำรใช้อย่ำงประหยัดและกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้ใช้น้้ำรำยอ่ืนๆ กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลประกอบด้วย กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำบำดำล 
กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้้ำ กำรจดทะเบียนผู้ใช้น้้ำและกำรรวบรวมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล 

1) กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำบำดำล  

กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำบำดำลนี้ จะช่วยให้ทรำบปริมำณน้้ำบำดำลที่มีอยู่ อำจจะจัดแบ่งเขตตำมแอ่งน้้ำ
บำดำล ตำมควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำลแต่ละลุ่มน้้ำ แต่ละภูมิภำคให้แน่ชัด มีผลกำรศึกษำที่น่ำเชื่อถือและใช้
ประโยชน์ได้จริง  
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2) กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้้ำ  

กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้้ำตำมชนิดกำรใช้น้้ำตำมควำมจ้ำเป็น เช่น น้้ำอุปโภคบริโภค น้้ำเพ่ือเกษตรกรรม น้้ำเพ่ือ
อุตสำหกรรมและน้้ำเพ่ือพำณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.น้้ำบำดำล 2520 ได้จัดแบ่งไว้แล้ว แต่ควรจะมี
กำรศึกษำวิจัยกำรจัดแบ่งชนิดผู้ใช้น้้ำให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำมกำลสมัย  

3) กำรจดทะเบียนผู้ใช้น้้ำ  

ทะเบียนผู้ใช้น้้ำนี้ควรจะต้องมีกำรจดทะเบียนผู้ใช้น้้ำให้ครบถ้วนทั้งเอกชนและรำชกำร เพ่ือให้กำรควบคุม
กำรใช้น้้ำมีประสิทธิภำพ ควรจะมีกำรปรับปรุง พ.ร.บ.น้้ำบำดำล ให้หน่วยงำนรำชกำรต้องจดทะเบียนและจ่ำยค่ำ
น้้ำบำดำลซึ่งคิดรำคำอำจจะถูกมำกๆ เช่น ร้อยละ 10 เป็นต้นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำน้้ำบำดำล  

4) กำรรวบรวมปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล  

ปริมำณน้้ำบำดำลแต่ละแอ่งหรือเขตกำรใช้น้้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล ควรต้องมีกำรรวบรวมอย่ำงเป็น
ระบบทุกๆ รอบปี น้้ำเพ่ือใช้ประกอบกำรก้ำหนดปริมำณน้้ำปลอดภัยของแต่ละแอ่งน้้ำบำดำลหรือเขตน้้ำบำดำลที่
จะใช้ได้ในแต่ละป ี 

5) กำรก้ำหนดปริมำณกำรใช้น้้ำบำดำล  

ปริมำณน้้ำบำดำลควรก้ำหนดตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ จัดล้ำดับควำมส้ำคัญของผู้ใช้น้้ำตำม พ.ร.บ.น้้ำ
บำดำล ปริมำณน้้ำบำดำลส้ำรอง ปริมำณน้้ำบำดำลปลอดภัยรำยปี ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่ พ.ร.บ. น้้ำบำดำลและ
กลุ่มผู้ใช้น้้ำมีควำมเห็นร่วมกัน แล้วจัดสรรปริมำณน้้ำบำดำลในระยะรอบปีและรอบ 5 ปี เป็นต้น  

การรวบรวมปัญหาการใช้น ้าบาดาล  

กำรใช้น้้ำบำดำล ในแต่ละปีจะมีผู้ใช้น้้ำเพ่ิมขึ้น ตำมด้วยปริมำณน้้ำเพ่ิมขึ้น จ้ำนวนบ่อและควำมลึกของบ่อ 
ดังนั้น ในรอบ 1 ปี ควรจะรวบรวมปัญหำกำรใช้น้้ำบำดำลของแอ่งน้้ำบำดำลแต่ละแอ่ง เพ่ือจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
เพ่ือประโยชน์ในกำรวิจัยและแก้ไข ทั้งในรูปแอ่งน้้ำบำดำลแต่ละแอ่ง และรวมเป็นปัญหำน้้ำบำดำลของประเทศ
โดยรวม  

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรปนเปื้อนของแหล่งน้้ำบำดำล หมำยถึง กระบวนกำรที่น้ำมำใช้เพ่ือคำดกำรณ์
ถึงควำมเป็นไปได้ท่ีน้้ำบำดำลจะถูกปนเปื้อนจำกมลสำร  
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การวางแผนจัดการปัญหาน ้าบาดาล  

ปัญหำน้้ำบำดำล จะต้องน้ำมำจัดท้ำแผนแก้ปัญหำเพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรน้้ำบำดำลจัดสรร
งบประมำณในแต่ละปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้้ำ อนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ิมเติมน้้ำ กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้ำบำดำล ในรูปคณะอนุกรรมกำรน้้ำบำดำลแต่ละแอ่งน้้ำบำดำล สัมพันธ์กับคณะ 
กรรมกำรน้้ำบำดำลในระดับประเทศ 
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4.2 การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้าในชุมชนหรือท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน 

โรงเรียนควรมีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้้ำโดยกำรมีส่วนร่วมในลักษณะไตรภำคี หรือสำมเหลี่ยม
มิตรภำพ ประกอบด้วยตัวแทนจำก  

1) กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค มีบทบำทหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค
กระบวนกำรกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบน้้ำบำดำลในโรงเรียน  

2) โรงเรียน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรใช้ บ้ำรุงรักษำ และเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรรณรงค์ส่งเสริมเพ่ือควำมยั่งยืน  

3) ชุมชน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและร่วมเรียนรู้ 
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แนวทางในการป้องกันรักษาน ้าบาดาลในสไตล์ที่เด็กๆ ท้าได้  

• ส้ำรวจบริเวณบ้ำนเพ่ือเสำะหำข้ำวของเครื่องใช้ที่อำจท้ำให้น้้ำบำดำลปนเปื้อน  หำกถูกเทลงพ้ืนหรือฝัง
กลบที่กลำงแจ้ง และท้ำเครื่องหมำยก้ำหนดให้เป็นวัตถุอันตรำย เพ่ือให้สมำชิกในครอบครัวเกิดควำมระมัดระวัง
และตระหนักในกำรใช้หรือน้ำไปรวมกันในวัน “เก็บขยะท่ีใช้ในบ้ำนที่เป็นสำรอันตรำย”  

• ให้ควำมรู้กับผู้อ่ืนว่ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำรเคมีอันตรำยมีควำมไม่ปลอดภัย  อย่ำงไรหำกโยนมันลงถังขยะ 
และแทนที่จะเทสำรเคมีลงที่พ้ืน ควรใช้ให้หมดเพ่ือให้เหลือแต่บรรจุภัณฑ์  

• เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรท้ำน้้ำยำท้ำควำม
สะอำดต่ำงๆ ที่มีส่วนประกอบที่สำมำรถหำท้ำเองได้และไม่เป็นอันตรำย เช่น น้้ำส้มสำยชู หรือ เบกกิ้งโซดำ จำก
ห้องสมุดหรือร้ำนหนังสือในท้องถิ่น  

• สนับสนุนและชักชวนให้หน่วยงำนด้ำนสุขภำพเพ่ือให้กำรสนับสนุน วันเก็บขยะอันตรำย ในละแวกบ้ำน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อนุญำตให้สมำชิกในชุมชน น้ำสีเก่ำๆ น้้ำมันเครื่อง และสำรเคมีท่ีเป็นอันตรำยมำก้ำจัดอย่ำงถูกวิธี 
และจัดให้มีกำรช่วยประชำสัมพันธ์โดยอำสำสมัครในกำรส่งจดหมำยประชำสัมพันธ์และแปะป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ  

• ออกแบบโปสเตอร์ไว้เป็นชุดๆ เพ่ือแขวนประชำสัมพันธ์ในชุมชนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันดูแล
รักษำน้้ำบำดำลบริเวณร้ำนขำยของช้ำ ห้องสมุด โรงเรียน หรือศูนย์กำรค้ำ  

• จัดตั้งทีมงำนกับคุณครูและเพ่ือนๆ ในห้องเรียนเพ่ือช่วยกันผลักดันโครงกำรบริกำรชุมชนหรือร่วมกัน
จัดตั้งวันกำรศึกษำน้้ำบำดำลในระดับโรงเรียน  

• พึงระลึกไว้ว่ำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่ำง ที่เด็กๆ ท้ำนั้นล้วนสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดขึ้น 
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วิธีการง่ายๆ ทีเ่ด็กๆ สามารถช่วยให้น ้าใต้ดินและสภาพแวดล้อมในละแวกบ้านและชุมชนที่อยู่ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ด ี 

• เก็บขยะในละแวกบ้ำนและโรงเรียนให้สะอำดเรียบร้อย  
• กระตุ้นให้บุคคลรอบข้ำงและคนในครอบครัวใช้หลักกำร 3R คือกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้้ำและกำรน้ำ

กลับมำใช้ใหม ่ 
• ปรึกษำกับผู้บริหำรโรงเรียนให้ออกใบประกำศนียบัตร “ผู้อนุรักษ์น้้ำบำดำล” ให้ กับนักเรียนที่ร่วมมือ  
• ปรึกษำกับผู้น้ำชุมชนให้ก้ำหนดให้มีวัน “เก็บขยะท่ีใช้ในบ้ำนที่เป็นสำรอันตรำย” เพ่ือให้มีกำรก้ำจัดขยะ

ที่เป็นสำรเคมีอันตรำยต่ำงๆ เช่น สีและน้้ำมันอย่ำงถูกวิธี  
• เด็กๆ กับเพ่ือน หรือสมำชิกในครอบครัวอำจไปบอกถึงวิธีกำรที่จะเป็นกำรอนุรักษ์น้้ำบำดำลกับบุคคลที่

อยู่ในละแวกใกล้เคียง  
• ออกแบบโปสเตอร์หรือใบปลิวที่สวยงำม เพ่ือให้ควำมรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีกำรง่ำยๆ ในกำร

อนุรักษ์น้้ำ  
• ชักชวนและสนับสนุนให้เพ่ือนและคนในครอบครัวใช้สินค้ำที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจ้ำกัดกำรใช้

สำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่ำงๆ เช่น ยำฆ่ำแมลงและปุ๋ยอนินทรีย์ 
• พูดคุยปรึกษำกับครูที่โรงเรียนให้จัดสอนหรือจัดให้มีโครงงำนวิชำที่เกี่ยวกับน้้ำบำดำล หรือให้จัดให้มีวัน

กำรศึกษำน้้ำบำดำลของโรงเรียนขึ้น  
• เข้ำร่วมชมรมนักส้ำรวจและอนุรักษ์น้้ำของโรงเรียน เพ่ือทดสอบและสังเกตควำมเปลี่ยนแปลงของสระ

น้้ำ ล้ำธำรหรือทะเลสำบใกล้บ้ำน 

• ท้ำงำนร่วมกับชมรมหรือหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือร่วมกันจัดประชำสัมพันธ์กำรทดสอบน้้ำของชุมชน  
• พิจำรณำก่อตั้งชมรม น้้ำบำดำล แล้วพบปะกันช่วงหลังเลิกเรียนในโอกำสที่เหมำะสม เพ่ือช่วยกันผลักดัน

โครงกำรให้บริกำรเก่ียวกับวิธีกำรป้องกันรักษำน้้ำบำดำลอย่ำงง่ำยๆ ของชุมชนที่อยู่ให้ประสบผลส้ำเร็จ 
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4.3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีในการพิทักษ์ทรัพยากรน ้า 

 

กรณีศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ควรใช้เป็นตัวแบบท่ีดี 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล 

 

 

มาตรการควบคุมการใช้น ้าบาดาล 
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มาตรการควบคุมการใช้น ้าบาดาล (ต่อ) 

 

 

การประกาศเขตวิกฤตน ้าบาดาล 

 

พ.ศ. 2546 ประกาศเขตวิกฤตน ้าบาดาลทั ง 7 จังหวัด 
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ภาพรวมระดับน ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 

การทรุดตัวสะสม 
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4.4 การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรน ้าในชุมชนหรือท้องถิ่น  

วิธีกำรเติมน้้ำที่ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปด้ำเนินกำรได้เอง 

ปัจจุบันในหลำยพื้นท่ีให้ควำมสนใจในเรื่องของกำรอนุรักษ์แหล่งบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำก โดยเฉพำะกำร
เติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล อันเนื่องมำจำกหลำยพ้ืนที่เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง และปัญหำกำรลดลง
ของระดับน้้ำบำดำลในหลำยพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อประชำชนและเกษตรกรในหลำยพ้ืนที่โดยตรง วิธีกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรน้้ำบำดำล อีกวิธีหนึ่ง คือ กำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล ซึ่งกำรเติมน้้ำบำดำลมีทั้งกำรเติมน้้ำใน
ชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก และชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น มีตั้งแต่รูปแบบกำรเติมน้้ำที่เรียบง่ำยไปจนถึงรูปแบบวิธีกำรซับซ้อน 

วิธีกำรเติมน้้ำที่เหมำะส้ำหรับประชำชนทั่วไป หรือหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปปรับใช้และ
ด้ำเนินกำรได้เองในพ้ืนที่ของตน คือ วิธีกำรเติมน้้ำในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น เนื่องจำกมีวิธีกำรก่อสร้ำงง่ำย ต้นทุน
ต่้ำ และไม่ซับซ้อน ส่วนกำรเติมน้้ำในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก เนื่องจำกมีต้นทุนสูง มีรูปแบบวิธีกำรที่ซับซ้อนและ
ต้องอำศัยผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรด้ำเนินงำน จึงไม่แนะน้ำให้ประชำชนทั่วไป หรือหน่วยงำนส่วน
ท้องถิ่นน้ำไปด้ำเนินกำรเอง ซึ่งวิธีกำรเติมน้้ำบำดำลที่เหมำะสมจะขอกล่ำวถึงวิธีกำรเติมน้้ำ 3 วิธี ดังนี้ 

1) การเติมน ้าฝนผ่านหลังคาลงใต้ดิน 

 เป็นวิธีกำรรวบรวมน้้ำฝนจำกหลังคำบ้ำนเรือน และอำคำรที่มีพ้ืนที่มำก เช่น วัดหรือโรงเรียน โดยต่อท่อ
น้ำส่วนน้้ำที่ล้นออกสู่ถึงกรวดทรำยกรอง ผ่ำนลงสู่บ่อเติมน้้ำ วิธีนี้ประชำชนทั่วไปสำมำรถท้ำได้ง่ำยที่บ้ำนเรือนท่ำนเอง 
 องค์ประกอบของระบบเติมน้้ำฝนผ่ำนหลังคำลงใต้ดิน ประกอบด้วยบ่อเติมน้้ำ รำงรินรวบรวมน้้ำฝนจำก
หลังคำ ถังเก็บน้้ำฝน ถังกรอง ท่อรวบน้้ำจำกถังเก็บน้้ำและถังกรองลงสู่บ่อเติมน้้ำ 
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2) การเติมน ้าผ่านบ่อ 

 เป็นวิธีกำรรวบรวมน้้ำฝนและน้้ำที่ไหลหลำก ให้ไหลลงบ่อน้้ำตื้น โดยผ่ำนกรวดทรำยกรองที่บรรจุในบ่อ 
วิธีนี้เกษตรกรที่มีบ่อวงที่ถูกท้ิงร้ำง ไม่ได้ใช้งำนแล้ว สำมำรถน้ำมำพัฒนำให้เป็นบ่อเติมน้้ำได้ 
 องค์ประกอบของระบบเติมน้้ำผ่ำนบ่อเติมน้้ำ ประกอบด้วย บ่อเติมน้้ำ (บ่อวงซีเมนต์) ระบบกรองกรวด
ทรำยภำยในบ่อวง และทำงระบำยน้้ำหรือท่อรวบน้้ำเข้ำสู่บ่อเติมน้้ำ 

การเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อวงซีเมนต์) 
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การเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อน ้าบาดาล) 

 

3) การเติมน ้าผ่านสระ 

 เป็นวิธีกำรสร้ำงสระเพ่ือเพ่ิมเวลำและพ้ืนที่กำรสัมผัสกำรซึมผ่ำนผิวดินให้มำกขึ้น ในพ้ืนที่ที่มี
ตะกอนทรำยที่ซึมได้เร็ว และมีแหล่งน้้ำดิบที่มีปริมำณน้้ำ และคุณภำพท่ีเหมำะสม 

 องค์ประกอบของระบบเติมผ่ำนสระประกอบด้วย สระเติมน้้ำ ขนำดของสระเติมน้้ำขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ หรือใช้บ่อทรำยเก่ำที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ระบบกรวดทรำยกรองภำยในสระและท่อ
รวบรวมน้้ำดิบเข้ำสู่สระเติมน้้ำ 

การเติมน ้าผ่านสระ (บ่อทรายเก่า) 
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การเติมน ้าผ่านสระ (สระขนาดเล็ก) 

 

 

4.5 การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการละเมิดขั นพื นฐาน 

โครงการปักหมุดพื นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ส้านักงาน ป.ป.ช.  

 กำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต ประจ้ำปี 2563 นั้น เป็นกำรด้ำเนินกำรในปีแรก ซึ่งอำจมีข้อจ้ำกัด
ของเรื่องของควำมเข้ำใจในจุดประสงค์ของโครงกำรและกำรเก็บข้อมูลทั้งผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล อย่ำงไรก็ดี 
กำรด้ำเนินโครงกำรส่งผลให้เกิดกำรรวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ หลำยข้อมูล
เป็นข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่พบเห็นประจ้ำวัน บำงข้อมูลเป็นประเด็น
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในรูปแบบของโครงกำรที่ด้ำเนินกำรผ่ำนมำแล้วหรือเพ่ิงด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ บำงข้อมูลเป็น
รูปแบบควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตอันเป็นรูปแบบของโครงกำรที่ก้ำลังจะเริ่มด้ำเนินกำร หรืออยู่ระหว่ำงกำร
ด้ำเนินกำรแต่มีสิ่งบ่งชี้ถึงควำมไม่ปกติอันน้ำไปสู่กำรวิเครำะห์ถึงควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 เพรำะฉะนั้น กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลอันเกิดจำกกำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต สำมำรถน้ำไปใช้ได้
ทั้งมิติของกำรน้ำไปเป็นเบำะแสส้ำคัญทั้งต่อพฤติกำรณ์กำรทุจริตที่ปรำกฎเป็นเรื่องร้องเรียนแล้ว รวมถึงตัวบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง และยังสำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนเพ่ือกำรรวบรวมข้อเท็จจริงอันอำจน้ำไปสู่กำรรวบรวมข้อมูล
เป็นเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตได้ นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรทุจริตที่มีควำมเสี่ยงว่ำอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตหรือเรื่อง
ปัญหำซึ่งมีควำมทับซ้อนกันหลำยมิติ ข้อมูลจำกกำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตยังสำมำรถน้ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนกำรด้ำเนินกำรเพ่ือป้องกันหรือยับยั้งหรือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตนั้นๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
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ด้ำเนินกำรในรูปแบบใด กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรปักหมุดจึงต้องอำศัยกำรพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง
และควำมเหมำะสมในพื้นท่ีเป็นส้ำคัญเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสูงสุด 

 การบูรณาการหน่วยงานและโครงการ 

 โครงกำรปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรรวบรวมข้อมูลผ่ำนกำรวิเครำะห์ตำม
แนวคิดกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตตำมกรอบขององค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยภำคประชำชน ทั้งนั้น ข้อมูลที่ได้นั้นจะไม่อำจน้ำไปสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้เลยหำก
ไม่ได้น้ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในภำรกิจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 เพรำะฉะนั้น กำรบูรณำกำรหน่วยงำนเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรใช้ข้อมูลจำกกำรปักหมุดอันจะน้ำไปสู่กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นส่วนส้ำคัญ เช่น กำรบูรณำกำรงำนมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตกับประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในพ้ืนที่ที่ปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำมำตรกำรที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ 
นั้นยังขำดกำรน้ำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม หรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่ก้ำลังอยู่ในระหว่ำง
กำรศึกษำเพ่ือเตรียมกำรน้ำเสนอสำมำรถใช้ข้อมูลจำกกำรปักหมุดเพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษำข้อเท็จจริงในสถำนที่จริงที่เกิด
ปัญหำกำรทุจริตนั้นๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ งำนในรูปแบบของโครงกำรหรืองำนกำรข่ำว ก็ยังสำมำรถบูรณำกำร
ข้อมูลร่วมกันกับข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้เป็นข้อมูลในกำรสนับสนุนหรือเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในกำรด้ำเนินกำรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นอกจำกกำรใช้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นกำรสอบทำนข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตอีก
ด้วยว่ำ จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในเบื้องต้นแล้วนั้น เมื่อศึกษำเชิงลึกแล้วพบข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร และเม่ือพบ
ข้อเท็จจริงแล้วจะแก้ไขด้วยวิธีกำรแบบใด และเมื่อเวลำผ่ำนไปปัญหำนั้นๆ มีควำมบรรเทำเบำบำงหรือลดควำม
รุนแรงลงมำกน้อยเพียงใด 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส้ำนักงำน ป.ป.ช.) 

➢ ที่อยู่ : เลขท่ี 361 ถนนนนทบุรี ต้ำบลท่ำทรำย อ้ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

➢ ตู้ ป.ณ. : 100 เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

➢ โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 4849 

➢ เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th 

https://www.nacc.go.th/
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4.6 STRONG Model 

 

จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)  

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส้ำนักงำน ป.ป.ช.) ในฐำนะองค์กร
หลักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประเทศไทย ได้จัดท้ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก้ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำน
เทียบเท่ำสำกลผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจ้ำนงทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50  
ในปี 2564 

โครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่ำด้วยเรื่องของกำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำน
ทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญำเศรฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต และเสริมสร้ำงพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งโครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” 
ได้น้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ประกอบหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงฐำนคิดจิตพอเพียง
ต่อต้ำนทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นฐำนควำมคิดของปัจเจกบุคคล และประยุกต์หลักบูรณำกำรโมเดล “STRONG” (รศ.ดร. 
มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ, 2560) อันประกอบด้วย พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R) 
มุ่งไปข้ำงหน้ำ (Onward: O) ควำมรู้ (Knowledge: N) และเอ้ืออำทร (Generosity: G) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
วัฒนธรรมชุมชน โดยมีกระบวนกำรเผยแพร่หลักกำร “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยกำรสร้ำงโค้ช (coach) ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะเพ่ือเป็นตัวแทนของส้ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต และ
หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้และเล็ง เห็นถึงควำมส้ำคัญ
ของปัญหำกำรทุจริต อันน้ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่ำนิยมต่อต้ำนทุจริตในสังคมไทย  โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมำณแรกที่มีกำรด้ำเนินโครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” ตำมมติ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 ได้มีกำรด้ำเนินโครงกำรน้ำร่องใน 
27 จังหวัด ใน 9 ภำคของส้ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนโมเดล “STRONG” ให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ 
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และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขยำยพ้ืนที่กำรด้ำเนินโครงกำรครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครอง
ท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหำนคร) 
 

1. โมเดล STRONG  

 โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวกจ้ำนวน 6 ค้ำ  
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมี
ควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ 
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส  กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่รู้ปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอ้ืออำทร  บนพ้ืนฐำนของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพที่ 1 – 2 ดังนี้  

แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2560 – 2561  
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แผนภาพที่ 2  โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
 

 

จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้  
 

  (1) พอเพียง (Sufficient: S)  
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561   
  ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
มำปรับประยุกต์เป็นหลักควำมพอเพียงในกำรท้ำงำน กำรด้ำรงชีวิต กำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม รวมถึงกำร
ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ควำมพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่ำจะต่ำงกันตำมพ้ืนฐำน แต่กำรตัดสินใจว่ำ
ควำมพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนควำมมีเหตุผล รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ควำมพอเพียง
ดังกล่ำวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท้ำกำรทุจริต ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) และกำรตื่นรู้ 
(realize) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ควำมพอเพียงของปัจเจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว   
  กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดบังรัฐ   
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ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้ตำม
ควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น 
  (2) โปร่งใส (Transparent: T) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงำนบนฐำนของควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมำยด้ำนควำมโปร่งใส ซึ่งต้องให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) และกำรตื่นรู้ (realize)  
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน 
  กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ 
  (3) ตื่นรู้ (Realize: R) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงรำกเหง้ำ
ของปัญหำและภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในชุมชนและประเทศ ควำมตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบ
เห็นสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยำเฝ้ำระวังและไม่ยินยอมต่อกำรทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ควำมร้ำยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม  
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนท่ีจะเห็นกำรทุจริตเกิดข้ึน 
  กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพ้ืนที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริตขึ้น 
หรือกรณีศึกษำท่ีเกิดข้ึนมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว 
  (4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561   
  ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมโปร่งใส ควำมพอเพียง และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่ำงไม่ย่อ
ท้อ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่ำว 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
  กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพ้ืนที่ 
ที่มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
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  (5) ความรู้ (Knowledge: N) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561  
  ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน้ำควำมรู้ไปใช้ 
สำมำรถวิเครำะห์สังเครำะห์ ประเมินได้อย่ำงถ่องแท้ในสถำนกำรณ์กำรทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม 
ควำมพอเพียงต้ำนทุจริต กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีควำมส้ำคัญยิ่งต่อกำรลด
ทุจริตในระยะยำว รวมทั้งควำมอำยไม่กล้ำท้ำทุจริตและควำมไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้ น เพ่ือสร้ำง
สังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต 
  กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
  (1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
  (2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ 
  (3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ 
  (4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง 
  (5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
  (6) เอ้ืออำทร (Generosity: G) 
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561   
  คนไทยมีควำมเอ้ืออำทร มีเมตตำ มีน้้ำใจต่อกันบนพ้ืนฐำนของจิตพอเพียงต่อต้ำนทุจริต ไม่เอ้ือต่อกำร
รับหรือกำรให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
  ค้านิยามปี พ.ศ. 2562   
  กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพ่ือนมนุษย์ 
  กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน 
 จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พ้ืนฐำนจิตใจมี
มนุษยธรรมเอ้ืออำทร ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G) ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R) 
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 นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรพัฒนำโมเดล STRONG โดยเพ่ิมในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรป้องกัน
กำรทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด้ำเนินกำร
โดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย มีควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำม
อำยต่อกำรทุจริต  หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach) 
ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต  
 

2. โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ 
 กำรคิดค้นและพัฒนำโมเดล STRONG มีพ้ืนฐำนมำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ด้ำนกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต โดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะสร้ำงกลไกและวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนให้ป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
รวมถึงในปัจจุบันนี้ องค์กรต่ำงประเทศต่ำง ๆ ได้ให้ควำมส้ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็น
กำรยับยั้งไม่ให้กำรทุจริตเกิดขึ้นและเป็นแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีควำมยั่งยื นในระยะยำว จึงได้
ท้ำกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมหลักกำรของโมเดล STRONG กับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
ขององค์กรต่ำงประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรสหประชำชำติ (United Nations: UN) องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ
ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
 2.1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 
  (1) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
  อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป มำตรกำรป้องกัน ก้ำหนดให้เป็น
ควำมผิดทำงอำญำและกำรบังคับใช้กฎหมำย ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรติดตำมทรัพย์สินคืน ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กลไกในกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ และบทบัญญัติสุดท้ำย 
  ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหมวดที่ 2 ข้อ 5 – 14 
สำมำรถสรุปประเด็นมำตรกำรส้ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตได้ดังนี้ (United Nations, 2003) 
   (1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
   กำรต่อต้ำนกำรทุจริตมีควำมจ้ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของสังคม
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยและหน่วยงำนภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมกำร  
มีส่วนร่วมของบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ รวมถึงควรมีกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำพนักงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมำย และผู้ก้ำกับดูแลทำงกำรเงิน 
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   (1.2) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ  
  กำรส่งเสริมให้มีควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินงำนของทุกภำคส่วน เช่น กำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและกำรคัดเลือก/สรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรกำรคลังภำครัฐ กำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำ วสำร 
โดยรัฐต้องมีระบบรองรับที่ท้ำให้มั่นใจได้ว่ำประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล กำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรปกครองภำครัฐและกระบวนกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐ เป็นต้น 
   (1.3) การเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้  
   องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตควรมีกำรด้ำเนินกำรเพ่ิมพูนและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงปัญหำและวิธีกำรป้องกันกำรทุจริตในรูปแบบต่ำง ๆ 
รวมถึงสนับสนุนกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตในแผนกำรศึกษำซึ่งรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนและมหำวิทยำลัย 
   (1.4) การป้องกันความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน  
   ภำครัฐและองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตส่งเสริมให้มีกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรก้ำหนดข้อจ้ำกัดเกี่ยวกับกิจกำรงำนทำงวิชำชีพของอดีตเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือ
กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยภำคเอกชนภำยหลังจำกกำรลำออกหรือเกษียณอำยุ เป็นต้น   
   (1.5) ความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต  
   รัฐต้องส่งเสริมควำมมีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
โดยกำรบังคับใช้จรรยำบรรณหรือมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงถูกต้อง รวมถึงต้อง
มีกำรพิจำรณำน้ำโทษทำงวินัยหรือมำตรกำรอ่ืนมำใช้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณหรือมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม  
 

(1.6) ส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจรติ  
   ภำครัฐและองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตต้องมีกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วน เพ่ือให้สำธำรณชนมีควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับควำมมีอยู่ สำเหตุ ควำมร้ำยแรง และภัยคุกคำมที่เกิดจำกกำร
ทุจริตมำกข้ึน 
  (2) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development: OECD) 
  องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
ที่มีบทบำทในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยกำรด้ำเนินกำรของ OECD จะครอบคลุมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรให้สินบน กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกำรขจัดกำรทุจริตในภำครัฐ รวมถึงได้มีกำรศึกษำ
รูปแบบเฉพำะขององค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งภำรกิจหนึ่งที่มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตประสบผลส้ำเร็จได้ คือ กำรป้องกันกำรทุจริต โดยสำมำรถสรุปมำตรกำรส้ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริต ได้
ดังนี้ (Organization for Economic Co-operation and Development, 2008) 
 
 



๑๑๒ 
 
 

   (2.1) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต 
   กำรศึกษำวิจัยรูปแบบ แนวโน้ม และควำมระดับควำมรุนแรงของกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตเพ่ือพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันพลวัตรของกำรทุจริตเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ประสบผลส้ำเร็จในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
   (2.2) การป้องกันการใช้อ้านาจหน้าที่ในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 

กำรส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีจริยธรรม กำรบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
เพ่ือเป็นมำตรกำรพิเศษ และมีมำตรกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนับได้ว่ำเป็นมำตรกำรส้ำคัญ
ประกำรหนึ่ ง ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐปฏิ บั ติ หน้ ำที่ อย่ ำ งมี จ ริ ยธรรม รวมถึ งควรมี กำรป้ องกั นกำรขั ดกั น 
แห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และส่งเสริมให้มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 
   (2.3) การส่งเสริมศึกษาและความตระหนักรู้ 
   องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตควรมีกำรพัฒนำและจัดท้ำหลักสูตรกำรศึกษำในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตเพ่ือน้ำไปปรับใช้ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ และมีโครงกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนให้ ตระหนักถึง
อันตรำยของกำรทุจริตและเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยสร้ำงควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน องค์กร
พัฒนำเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ภำคธุรกิจ และภำครัฐในกำรร่วมด้ำเนินโครงกำร 
   (2.4) การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
   กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่มีองค์กรใดสำมำรถด้ำเนินกำรได้เพียงล้ำพัง ดังนั้นกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในระดับต่ำง ๆ ทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนภำยในประเทศ 
ภำคประชำสังคม ภำคธุรกิจ และประชำชน จะเป็นส่วนส้ำคัญที่ท้ำให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
   (2.5) การพัฒนาบุคลากร 
   นอกจำกกำรด้ำเนินมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตแล้ว กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้วยกำรอบรมให้มีควำมรู้เท่ำทันกับพลวัตรของกำรทุจริตจะเป็นปัจจัยประกำรส้ำคัญที่ท้ำ
ให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตควรจัดให้มีกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนป้องกันกำรทุจริตเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตบรรลุผลส้ำเร็จได้อย่ำงสูงสุด 

  (3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)  
  ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) ได้มีควำมร่วมมือกับองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) ในกำรเสนอแนวทำงป้องกันกำรทุจริตแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่ง
ประกอบด้วยเสำหลัก 3 ประกำร ดังนี้ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และคณะ, 2550) 
   (3.1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 
    1) กำรสร้ำงเกียรติภูมิในอำชีพข้ำรำชกำร รวมถึงก้ำหนดค่ำตอบแทนที่เพียงพอ มี
ระบบกำรเลื่อนขั้นที่โปร่งใส มีระบบตรวจสอบกำรใช้อ้ำนำจดุลพินิจของข้ำรำชกำร มีระบบสับเปลี่ยนงำน
ข้ำรำชกำรเป็นระยะเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ยึดติดกับต้ำแหน่ง 



๑๑๓ 
 
 

    2) กำรมีประมวลจริยธรรมที่มีบทบัญญัติในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมีกำรวำงระบบกำรติดต่อกันระหว่ำงข้ำรำชกำรและนักธุรกิจ เพ่ือไม่ให้ข้ำรำชกำรมี
อิทธิพลและสำมำรถเรียกรับผลประโยชน์ได้  
    3) มีระบบกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส ซึ่งรวมถึงมีระบบกำรคลังที่โปร่งใส มี
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถำบันทำงกำรเงินที่ได้มำตรฐำนสำกล มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้เงินงบประมำณ มีกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโปร่งใส ระบบกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและลดขั้นตอนในระบบรำชกำร 
   (3.2) การสร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตในการท้างาน ประกอบด้วย 
    1) กระบวนกำรป้องกัน สืบสวน และลงโทษผู้กระท้ำทุจริต ซึ่งรวมถึงกำรมีระบบ
กฎหมำยที่จัดกำรกับกำรให้สินบน กำรมีหน่วยงำนหรือกลไกจัดกำรกับกำรฟอกเงิน กำรมีระบบตรวจสอบกำรให้สินบน 
เพ่ิมศักยภำพให้กับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องและกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส 
    2) กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบของบรรษัท ซึ่งรวมถึงกำรสนับสนุนให้เกิด
บรรษัทภิบำลและพัฒนำแนวทำงปฏิบัติในแต่ละบริษัท กำรมีบทลงโทษที่รุนแรงส้ำหรับกำรติดสินบนของเอกชน 
กำรปรับแก้กฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรท้ำสัญญำกับภำคเอกชน หรือกำรให้
สัมปทำนที่มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 
   (3.3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
    1) กำรกระตุ้นให้มีกำรถกเถียงเรื่องกำรทุจริตในเวทีสำธำรณะ ซึ่งรวมถึง
โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในระดับต่ำง ๆ กำรสนับสนุนบทบำทขององค์กรพัฒนำเอกชน กำรปรับระบบ
กำรศึกษำเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
    2) กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของสำธำรณะและสื่อ ซึ่งรวมถึงกำรก้ำหนดให้ 
มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนต่อสำธำรณะถึงผลกำรด้ำเนินงำนทั้งเรื่องกำรป้องกัน ปรำบปรำม สนับสนุน และกำร
ให้สิทธิประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรทั้งหมดของภำครัฐ และกำรท้ำให้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรเกิดผลขึ้น
จริงในทำงปฏิบัต ิ
    3) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งรวมถึงกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส กำรระดม
กำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรพัฒนำเอกชน และองค์กรอื่น ๆ  
 

 จำกกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรสหประชำชำติ (UN) ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (UNCAC) องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และธนำคำร
เพ่ือกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) สำมำรถสรุปประเด็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตได้ดังตำรำงที่ 1  
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ตารางท่ี 1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ  
 

ประเด็น 

หน่วยงาน 
องค์การ

สหประชาชาติ(UN) 
องค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการ

พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD)  

ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย 

(ADB) 

1. กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  √ √ √ 
2. ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ √ √ √ 
3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกัน 
   กำรทุจริต 

√ √ √ 

4. กำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง 
    ผลประโยชน์สว่นรวมกับ 
    ผลประโยชน์สว่นตน 

√ √ √ 

5. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
    เจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม 

√ √ √ 

6. กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนัก 
   ถึงอันตรำยของกำรทุจริต 

√ √ √ 

7. กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและ 
    นโยบำยป้องกันกำรทุจริต 

 √  

8. กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกร 
    ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต 

 √   

 
เปรียบเทียบโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ 
จำกกำรศึกษำสำระส้ำคัญของโมเดล STRONG และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรต่ำงประเทศ  

3 องค์กร ได้แก่ องค์กำรสหประชำชำติ (UN) องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และ
ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) พบว่ำ นิยำมเชิงปฏิบัติกำรของโมเดล STRONG มีควำมสอดคล้องกับ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรต่ำงประเทศ ซึ่งแสดงได้ดังตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศกับโมเดล STRONG 
 

ประเด็น 
โมเดล STRONG 

พอเพียง 
(S) 

โปร่งใส 
(T) 

ตระหนักรู้ 
(R) 

มุ่งไปข้างหน้า 
(O) 

ความรู้ 
(N) 

เอื อเฟื้อ 
(G) 

1. กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  √ √ √ √ √ √ 
2. ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  √     
3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกัน 
    กำรทุจริต 

    √  

4. กำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง 
    ผลประโยชน์สว่นรวมกับ 
    ผลประโยชน์สว่นตน 

√      

5. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
    เจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม 

 √     

6. กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึง 
    อันตรำยของกำรทุจริต 

  √    

7. กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและ 
    นโยบำยป้องกันกำรทุจริต  

  √ √ √  

8. กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติ 
    หน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต 

    √  

 
 เมื่อพิจำรณำกำรเปรียบเทียบมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตทั้ง 3 องค์กรกับโมเดล STRONG พบว่ำ โมเดล STRONG มีนิยำมเชิงปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศ ทั้งในประเด็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่
รัฐ กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริต กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำร
ทุจริต และกำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต ซึ่งตัวอักษรตัว “T” และตัว “R”   
ในโมเดล STRONG สำมำรถสอดรับได้กับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศได้ถึง 2 ประเด็น 
กล่ำวคือ “T” คือ ควำมโปร่งใส เป็นหลักกำรในกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ในส่วนของตัวอักษร “R” คือ ควำมตระหนักรู้ เป็นหลักกำรในกำรส่งเสริมให้สำธำรณะ
ตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริตและพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำรทุจริต และในส่วนของกำรมี
ส่วนร่วม (Participation) แม้จะไม่มีนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของตัวอักษรในโมเดล STRONG ที่มีควำมสอดคล้องหรือมี
ควำมหมำยที่ตรงกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แต่เมื่อพิจำรณำแผนภำพ
ของโมเดล STRONG จะพบว่ำ กำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงหลักกำรของโมเดล 
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STRONG ทั้ง 6 ประกำร กล่ำวคือ กำรประสบควำมเสร็จในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกด้วยกำรเสริมสร้ำงให้บุคคล
และชุมชนมีจิตพอเพียงต่อต้ำนทุจริตด้วยโมเดล STRONG ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่ส้ำคัญของโมเดล STRONG ได้นั้น  
เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งจะเห็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมได้จำกกระบวนกำรด้ำเนินโครงกำร 
“STRONG – จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” ที่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับโมเดล STRONG ไปสู่ชุมชนและกำรจัดตั้ง
ชมรม STRONG เพ่ือผลักดันให้มีกำรน้ำหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรป้องกันกำรทุจริตได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
 
3. สรุป 
 ส้ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด้ำเนินโครงกำร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขยำยพ้ืนที่กำรด้ำเนินโครงกำรครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองท้องถิ่น
พิเศษ (กรุงเทพมหำนคร) กำรด้ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้น้ำโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ไปขับเคลื่อน
กำรป้องกันกำรทุจริตในพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG ในทุกจังหวัดเพ่ือให้ประชำชน
ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมเป็นผู้จับตำมองและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Watch and Voice) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มี
กำรพัฒนำต่อยอดโมเดล STRONG เพ่ือให้สำมำรถน้ำไปใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้เ พ่ิมค้ำว่ำ “กำรมีส่วนร่วม” (Participation) ซึ่งเป็นกลไกส้ำคัญในกำร
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรป้องกันกำรทุจริตได้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำร
ป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประสบควำมส้ำเร็จอย่ำงสูงสุดและมีควำมเป็นสัจธรรม 
 นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กร
สหประชำชำติ (UN) องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำ
แห่งเอเชีย ADB) พบว่ำ มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่องค์กรระหว่ำงประเทศให้ควำมส้ำคัญ 8 ประกำร ได้แก่ 
(1) กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ (2) ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต (4) กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (5) กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม (6) กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริต (7) กำร
พัฒนำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำรทุจริต และ (8) กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน
ป้องกันกำรทุจริต มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตและนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของโมเดล STRONG 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน
จะเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรขับเคลื่อนโมเดล STRONG ให้เป็นรูปธรรมได้ 
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Tip 

(1) กำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล  

คือ กำรเพ่ิมเติมปริมำณน้้ำบำดำล โดยกำรน้ำน้้ำที่เหลือใช้หรือช่วงที่น้้ำท่วมหลำก เติมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลที่
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถสูบกลับมำใช้ใหม่ในช่วงเวลำหรือในพ้ืนที่ที่ต้องกำร เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรลดลง
ของระดับน้้ำบำดำลจำกกำรสูบใช้น้้ำบำดำลเกินสมดุล และเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล 

1. เพ่ิมเติมปริมำณน้้ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม 
2. ลดปัญหำภัยแล้งโดยกำรกักเก็บน้้ำหลำกในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3. ลดปัญหำอุทกภัย โดยกำรลดปริมำณน้้ำหลำกท่ีจะระบำยลงสู่แม่น้้ำสำยหลัก 
4. ป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเขตชำยฝั่งทะเลในพ้ืนที่ที่ปัญหำน้้ำเค็ม 
5. ปรับปรุงคุณภำพน้้ำในบำงพ้ืนที่ 
6. ลดกำรระเหยของน้้ำที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูต่ำงๆ โดยรวบรวมไปเก็บไว้ใต้ดิน 
7. รักษำสมดุลของกำรไหลในล้ำน้้ำในระบบนิเวศวิทยำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
8. ฟ้ืนฟูระดับน้้ำบำดำลให้สูงขึ้น 

ประโยชน์ของการเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล 

1. มีแหล่งน้้ำต้นทุนส้ำหรับใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
2. ลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง โดยกำรกักเก็บน้้ำในฤดูน้้ำหลำกและ

บูรณำกำรกำรใช้น้้ำบำดำลร่วมกับน้้ำผิวดินในฤดูแล้ง 
3. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทรุดบ่อ หรือกำรติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพ่ือสูบน้้ำในระดับลึกขึ้น ซึ่งเสียค่ำใช้จ่ำยแพงมำก 
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยำ 

 
วิธีการจัดการเพื่อกักเก็บน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล 

รูปแบบและวิธีกำรเติมน้้ำบำดำลมีหลำกหลำยวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ที่จะด้ำเนินกำร มีตั้งแต่
รูปแบบที่เรียบง่ำยไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน ทั้งนี้ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบต่ำงๆ นั้น ขึ้นกับควำมเหมำะสมของแต่
ละสภำพพ้ืนที่ 
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ที่มำ : ดัดแปลงจำก Dillon, 2005 

 

ปัจจัยในการคัดเลือกพื นที่เติมน ้า 
1. พ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้้ำบำดำลเป็นจ้ำนวนมำก 
2. ระดับน้้ำบำดำลมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง และน้้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
4. ศักยภำพของพ้ืนที่ในกำรเติมน้้ำ อำทิเช่น ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล และควำมหนำของชั้นน้้ำบำดำล 
5. มีแหล่งน้้ำดิบที่สำมำรถใช้เติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล 
6. พ้ืนที่มีควำมเหมำะสม ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน และหน่วยงำนในท้องถิ่น 
 

แหล่งน ้าส้าหรับเติมลงสู่ชั นน ้าบาดาล 
1. น้้ำฝน ประกอบด้วยน้้ำที่ตกลงพ้ืนโดยตรง น้้ำฝนที่ไหลผ่ำนผิวดิน และน้้ำฝนที่ไหลล้นจำกหลังคำ 
2. น้้ำจำกแหล่งน้้ำผิวดิน เช่น แม่น้้ำล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ 
 

การปรับปรุงคุณภาพน ้าก่อนเติมลงสู่ชั นน ้าบาดาลโดยการกรอง 
 กำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำก่อนเติมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล เป็นขั้นตอนที่ส้ำคัญในกำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล 
เพ่ือช่วยกรองสิ่งปกปรกขนำดเล็กก่อนเติมเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำล วัสดุที่ใช้ในกำรกรองน้้ำจะเน้นใช้วัสดุที่มำจำก
ธรรมชำติ อำทิเช่น กรวด ทรำย และถ่ำน ในกำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำ เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
เป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งในกำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำก่อนเติมหำกใช้ กรวด ทรำย ที่มีขนำดเล็ก
เกินไปจะท้ำให้เกิดกำรอุดตันได้ง่ำย และกรวด ทรำย ที่มีขนำดใหญ่เกินไปจะท้ำให้ประสิทธิภำพกำรกรองลดลง 
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        ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พ้ืนทีก่รุงเทพมหำนคร, ส้ำนักงำน ป.ป.ช.   
 
ชัยพร ศิริพรไพบูลย์. (19 พฤษภำคม 2559)  พื้นฐำนน้้ำบำดำลของเรำ[สไลด์ PowerPoint] 
 
ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำล.  สไลด์.  2561 
 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล. (2562).  เอกสำรประกอบกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โครงกำรศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำร  
        อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้ำบำดำล พื้นที่แอ่งเจ้ำพระยำตอนบน. สืบค้น 2 มิถุนำยน 2564, จำก     
        http://www.dgr.go.th/th/newsAll/261/2316 
 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล. (2563).  ศักยภำพน้้ำบำดำลของประเทศไทย. สืบค้น 2 มิถุนำยน 2564, จำก  
        http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/3076 
 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล. (2564).  ข้อมูลสถำนกำรณ์น้้ำบำดำล. สืบค้น 2 มิถุนำยน 2564, จำก   
        http://www.dgr.go.th/th/public-service/329 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ. สืบค้น 2  
        มิถุนำยน 2564, จำก https://www.moac.go.th/king-water 
 

 

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/261/2316
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/3076
http://www.dgr.go.th/th/public-service/329
https://www.moac.go.th/king-water


๑๒๒ 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ  
        รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน.   
        (2537).  กำรก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน้้ำ. สืบค้น 2 มิถุนำยน 2564,  จำก   
        http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/data/Regulations/Other/standard_water.pdf 

 
สถำบันวิทยำลัยชุมชน. (2562).  คู่มือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม. สืบค้น 2   
        มิถุนำยน 2564, จำก http://www.bcca.go.th/uploads/file/Conflict.pdf 
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๑๒๓ 
 
 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 

เรื่อง การพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติน ้าและน า้บาดาล 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื อเรื่อง 
1 - 27 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/

บทควำม 
กำรเดินทำงของสำยน้้ำ 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 น้้ำบำดำลคืออะไร? วีดีทัศน์ 6.16 นำท ี

 

2 ควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับน้้ำ
บำดำล 

วีดีทัศน์ 4.51 นำท ี

 

3 กำรอนุรักษ์น้้ำบำดำล วีดีทัศน์ 4.59 นำท ี

 

4 โครงกำรของกรมทรัพยำกร
น้้ำบำดำล 

วีดีทัศน์ 5.15 นำท ี

 

5 วัฏจักรของน้้ำ กำรเกิดน้้ำ
บำดำล  (ไม่มีเสียงบรรยำย) 

วีดีทัศน์ 1.36 นำท ี

 



๑๒๔ 
 
 

6 กำรเกิดน้้ำบำดำล วีดีทัศน์ 18.33 นำท ี

 

7 ทรัพยำกรน้้ำ วีดีทัศน์ 4.30 นำท ี

 

8 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำและสำยน้้ำ  
โดย สทนช. ชวนท้ำควำม
รู้จัก “ผังน้้ำ” เครื่องมือ
บริหำรจัดกำรน้้ำยุคใหม่ 

วีดีทัศน์ 3.25 นำท ี  

9 โครงกำรส้ำคัญกรม
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล 

วีดีทัศน์ 10.24 นำท ี

 

10 รำยกำรล้ำน้ำแห่งสำยน้้ำ 
ตอน กำรเดินทำงของสำยน้้ำ 

วีดีทัศน์ 5.19 นำท ี

 

11 น้้ำบำดำลพบได้ที่ไหน วีดีทัศน์ 2.17 นำท ี

 

12 สำรคดีกองทุนพัฒนำน้้ำ
บำดำล - กฎหมำยกำรเจำะ
น้้ำบำดำล 

วีดีทัศน์ 3 นำท ี

 



๑๒๕ 
 
 

13 แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

วีดีทัศน์ 3.22 นำท ี

 
14 กระบวนกำรทำงน้้ำผิวดิน 

และน้้ำใต้ดิน 
วีดีทัศน์ 32.41 นำท ี

 
15 ประเภทของน้้ำตำมแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ 
วีดีทัศน์ 4.33 นำท ี

 
16 น้้ำบนโลกนี้ มีต้นก้ำเนิดมำ

จำกอะไร? 
วีดีทัศน์ 3.37 นำท ี

 
17 กำรส้ำรวจระบบนิเวศแหล่ง

น้้ำ 
วีดีทัศน์ 20.08 นำท ี

 



๑๒๖ 
 
 

18 บทควำม แหล่งน้้ำบนโลก บทควำม - 

 
19 น้้ำที่เรำใช้กันทุกวันนี้มำจำก

ไหน 
วีดีทัศน์ 3 นำท ี

 
20 น้้ำบำดำล วีดีทัศน์ 7.07 นำท ี

 
21 บทควำม ทรัพยำกรน้้ำใน

ประเทศไทย 
บทควำม - 

 
22 น้้ำบำดำลและระดับน้้ำใต้ดิน บทควำม - 

 



๑๒๗ 
 
 

23 กำรเติมน้้ำลงสู่น้้ำบำดำล เอกสำร - 

 
24 10 ขั้นตอน กว่ำจะเป็น 

“น้้ำบำดำล” เพ่ือประชำชน 
บทควำม - 

 
25 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 

(หน้ำเว็บไซต์ได้ถูกลบแล้ว) 
บทควำม - 

 
26 สำรคดีกองทุนพัฒนำน้้ำ

บำดำล – โครงกำรศึกษำ
ระบบกำรเติมน้้ำผิวดินลงสู่
ชั้นน้้ำบำดำล 

วีดีทัศน์ 3 นำท ี

 
27 กำรพัฒนำน้้ำบำดำลขนำด

ใหญ่ (Riverbank Filtration 
: RBF) 

วีดีทัศน์ 1 นำท ี

 
 

 



๑๒๘ 
 
 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื อเรื่อง 

1 - 19 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/
บทควำม/Infographic 

เกิดอะไรขึ้นกับสำยน้้ำ 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 น้้ำบำดำล สูบเท่ำไหร่ก็ไม่

หมด 

วีดีทัศน์ 6.18 นำท ี

 

2 วิกฤตกำรณ์น้้ำในประเทศ
ไทย กับกำรใช้น้้ำในภำค
ครัวเรือน 

วีดีทัศน์ 4.08 นำท ี

 

3 น้้ำบำดำล...ภูมิปัญญำเพ่ือ
ควำมอยู่รอด 

วีดีทัศน์ 25.08 นำท ี

 

4 สำเหตุและผลกระทบ จำก
มลพิษทำงน้้ำ 

บทควำม - 

 

5 หนังสือ พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ’
61 และ แผนแม่บทน้้ำ 20 
ปี ฉบับพกพำ 

เอกสำร - 

 

6 คู่มือเติมน้้ำใต้ดิน ระดับตื้น เอกสำร - 

 



๑๒๙ 
 
 

7 ชีวิตกับสำยน้้ำ ควำมสุขของ
คนไทยที่มีมำแต่โบรำณ 

บทควำม - 

 

8 ปัญหำเกี่ยวกับ ทรัพยำกรน้้ำ วีดีทัศน์ 5.20 นำท ี

 

9 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำ 

เอกสำร - 

 

10 ขั้นตอน กำรเจำะบำดำล 
โดยละเอียด PAT-DRILL 
431 

วีดีทัศน์ 30.46 นำท ี

 

11 กระบวนกำรน้้ำ ผิวดิน เเละ
น้้ำใต้ดิน 

วีดีทัศน์ 32.41 นำท ี

 

12 น้้ำบำดำลพุ่ง ชำวบ้ำนดื่ม
รสชำติคล้ำยโซดำ /ข่ำว 

วีดีทัศน์ 4.08 นำท ี

 



๑๓๐ 
 
 

13 4แหล่งน้้ำบำดำลขนำดใหญ่
ควำมหวังใหม่ของ อีอีซี 

วีดีทัศน์ 22.35 นำท ี

 

14 น้้ำบำดำลแหล่งน้้ำธรรมชำติ
เพ่ือประชำชน 

วีดีทัศน์ 10.50 นำท ี

 

15 น้้ำบำดำล กรองให้ใสได้ด้วย
วิธีธรรมชำต ิ

วีดีทัศน์ 1.26 นำท ี

 

16 ชั้นหินอุ้มน้้ำ ธนำคำรน้้ำใต้
ดิน 

วีดีทัศน์ 6.35 นำท ี

 

17 คู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยง
ต่อกำรได้รับผลกระทบจำก
กำรปนเปื้อนของมลพิษใน
น้้ำใต้ดิน (หน้ำเว็บไซต์ได้ถูก
ลบแล้ว) 

เอกสำร - 

 

18 แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี 

เอกสำร - 

 



๑๓๑ 
 
 

19 แผนแม่บทน้้ำ Infographic - 

 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื อเรื่อง 

1 - 17 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/
บทควำม 

นักสืบสำยน้้ำ 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 คลิป พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ 

ใคร ท้ำอะไร ในกฎหมำยน้้ำ 

วีดีทัศน์ 6.22 นำท ี

 

2 พลิกปมข่ำว : ทุจริตอุดกลบ
บ่อบำดำล (30 พ.ค. 59) 

วีดีทัศน์ 14.13 นำท ี

 

3 กำรเจำะบ่อน้้ำบำดำลแบบมี
มำตรฐำน ดูยังไง 

วีดีทัศน์ 5.10 นำท ี

 

4 น้้ำคือชีวิตควำมมุ่งม่ันในกำร
ช่วยแก้ปัญหำ 

วีดีทัศน์ 4.59 นำท ี
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5 Case Study คลิป กำรให้
สัมภำษณ์ของนำยเรอโนด์ 
ชำยชำวฝรั่งเศส กับ บทบำท
อำสำสมัคร “ผู้พิทักษ์
สำยน้้ำ” ในประเทศจีน 

วีดีทัศน์ 2.42 นำท ี  

6 Animation มำรู้จักน้้ำ
บำดำลกัน 

วีดีทัศน์ 18.33 นำท ี

 

7 What Is Groundwater? วีดีทัศน์ 5.11 นำท ี

 

8 What Is Groundwater? วีดีทัศน์ 9.13 นำท ี

 

9 What Is Groundwater? วีดีทัศน์ 2.28 นำท ี

 
 

10 Groundwater, the 
Hidden Resource 

วีดีทัศน์ 3.40 นำท ี
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11 It's called groundwater! วีดีทัศน์ 1.48 นำท ี

 

12 WATER our most 
precious resource 

วีดีทัศน์ 5.05 นำท ี

 

13 กำรก้ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพแหล่งน้้ำ 

บทควำม - 

 

14 กำรก้ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน 

บทควำม - 

 
 

15 พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ มีผล
บังคับใช้แล้ว เพื่อบริหำร
จัดกำรน้้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

บทควำม - 

 



๑๓๔ 
 
 

16 Water Footprint เอกสำร - 

 

17 รอยเท้ำน้้ำ Water 
Footprint 

วีดีทัศน์ 1.56 นำท ี

 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท เนื อเรื่อง 

1 - 9 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 วีดีทัศน์/วิดีโอ/บทควำม ผู้พิทักษ์สำยน้้ำ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท ระยะเวลา QR Code 
1 เปิดบทสนทนำ ส.ส.เรียก 5 

ล้ำน กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล/ข่ำว 

วีดีทัศน์ 6.44 นำท ี

 

2 ลือสะพัด! อธิบดีกรม
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล แฉ
กลำงที่ประชุม โดนไถ 5 
ล้ำน   แลกกับกำรผ่ำน
งบประมำณ 

วีดีทัศน์ 3.38 นำท ี  

3 รื้อแล้ว ‼ สะพำนขัวแตะ
และสิ่งปลูกสร้ำง ตำม
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ 

บทควำม - 

 



๑๓๕ 
 
 

4 ก่อสร้ำงใกล้แหล่งน้้ำ
สำธำรณะต้องมีระยะร่น 

บทควำม - 

 

5 ผลกระทบของสภำพ
ภูมิอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงต่อ
ทรัพยำกรน้้ำและกำรจัดกำร 

บทควำม - 

 

6 ก่อก้ำเนิดกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล 

วีดีทัศน์ 1.59 นำท ี

 

7 VDO กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล 

วีดีทัศน์ 5.01 นำท ี

 

8 วีดีทัศน์ ภำควิชำวิศวกรรม
ทรัพยำกรน้้ำ ม.
เกษตรศำสตร์ 

วีดีทัศน์ 4.12 นำท ี

 

9 ทรัพยำกรน้้ำ วีดีทัศน์ 10.31 นำท ี
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