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ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน
มีโอกาสเกิดข้ึนสงูมาก

ระดับความรุนแรงสงูมาก

ไม่มี/เกิดข้ึนน้อยมาก

Delta Electronics (Thailand) PCL (DET1)

Operational risk: 1.52

Basin risk: 3.5

Delta Electronics (Thailand) PCL (DET6)

Operational risk: 1.62

Basin risk: 3.67

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.

Operational risk: 1.45

Basin risk: 2.67

Delta Electronics (Thailand) PCL (DET5)

Operational risk: 1.72

Basin risk: 3.5

Delta Electronics India Pvt. Ltd. (IND1)

Operational risk: 1.6

Basin risk: 4.09

Delta Electronics India Pvt. Ltd. 

(IND2)

Operational risk: 1.51

Basin risk: 3.96

ผลการประเมินความเส่ียงดา้นทรพัยากรน ้า

ในลุ่มแมน่ ้าบริเวณใกลเ้คียงสถานประกอบการ

บริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ เดลต้า และ บริษัทในเครือ (อินเดีย
และสโลวาเกีย) ได้เร่ิมการประเมินความเส่ียงของการน า้โดยใช้ India Water Tool ท่ีพฒันาโดยสภาธุรกิจโลกเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน หรือ WBCSD เพ่ือประเมินความเครียดของน า้ของโรงงานท่ีประเทศอินเดีย และใช้เคร่ืองมือการ
ประเมินความเสี่ยงของการใช้น า้ WWF Water Risk Filter และ WRI Aqueduct ซึง่ถูกแนะน าโดย WBCSD มาใช้ในการ
ประเมินผลสถานประกอบการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือ
แม้ว่าการใช้น า้ภายในองค์กรของเดลต้า มีวตัถปุระสงค์เพื่อการอปุโภคบริโภคและเพ่ือสขุอนามยั ซึง่มีผลกระทบต่อด้าน
ทรัพยากรน า้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีบริษัทเดลต้าได้ใช้เคร่ืองมือการประมินความเสี่ยงของน า้ เพ่ือวิเคราะห์และ
ประเมินกิจกรรมการใช้น า้ โดยการใช้ท่ีตัง้ของโรงงานและปริมาณน า้ใช้ของโรงงานแต่ละแห่ง เพ่ือท า ความเข้าใจถึง
ศกัยภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยงระหว่างความเสี่ยงของลุม่น า้ในพืน้ท่ีกับความเสี่ยงในการด าเนินงานและปัจจยัอ่ืน 
ๆ ในการวางแผนการจดัการน า้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัทนัน้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียและตอ่ชมุชนรอบข้าง

การประเมินความเส่ียงด้านการด าเนินงานของบริษัท ตัง้อยู่บนหลกัการเดียวกนักบัการประเมินความเสี่ยงของ
ลุ่มน า้ (ระดบัความเสี่ยง/ความรุนแรง 1-5) รวมถึงการระดบัการให้คะแนนความเสี่ยงในหมวดหมู่ความเสี่ยง โดย
หมวดหมู่เสี่ยงและประเภทความเสี่ยงนัน้มีการให้น า้หนกัซึง่เป็นข้อมูลจ าเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม ซึง่ Water Risk 

Filter 5.0 ประกอบด้วยค่าน า้หนกัคะแนนจ าเพาะเบือ้งต้นต้นส าหรับอุตสาหกรรมทัง้หมด 25 หมวดหมู่อุตสาหกรรม 
กลา่วอีกนยัหนึง่คือคะแนนความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการจะแตกต่างกันไปตามการระดบัความรุนแรงของความเสี่ยงจาก 1 
ถึง 5 ดงันี ้
1) ไมมี่/เกิดขึน้น้อยมาก
2) เกิดขึน้น้อย
3) มีโอกาสเกิดขึน้ปานกลาง
4) มีโอกาสเกิดขึน้สงู
5) มีโอกาสเกิดขึน้สงูมาก

ผลประเมินของตวัชีว้ดัความเสี่ยงด้านการด าเนินงานจะถกูรวบรวมในหมวดหมู่ความเสี่ยงแตร่ะประเภทซึ่งจะแจ้งผลเป็น
คะแนนความเสี่ยงรวม  โดยแบ่งคะแนนความเสี่ยงเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทางด้านกายภาพ การก ากับดแูล และช่ือเสียง 
ซึง่คะแนนผลรวมความเสี่ยงด้านการด าเนินงานขัน้สดุท้ายจะถกูรวบรวมตามคะแนนความเสี่ยงของทัง้ 3 ประเภทนี ้

Reference: https://waterriskfilter.panda.org/

ตัวชีวั้ดการประเมินความเส่ียงของลุ่มน า้ ก าหนดความเส่ียงเป็น 3 ประเภท (ทางด้านกายภาพ การก ากบัดแูล
และช่ือเสียง) โดยความเสี่ยงแตล่ะประเภทหนึง่ๆ นัน้ จะถกูน าประเมินตามล าดบัของประเภทความเสี่ยงใน 12
หมวดหมู่และตวับ่งชีค้วามเสี่ยงของแตล่ะลุม่น า้ ความเสี่ยงตามหมวดหมู่และประเภทมีการให้น า้หนกัซึง่เป็นข้อมลู
เฉพาะของแตล่ะอตุสาหกรรม โดยเคร่ืองมือการจดัการน า้ Water Risk Filter 5.0 ประกอบด้วยคา่น า้หนกัคะแนน
จ าเพาะเบือ้งต้นส าหรับอตุสาหกรรมทัง้หมด 25 หมวดหมู่อุตสาหกรรม (ภาคผนวก 1 ส าหรับข้อมลูโดยละเอียดของการ
ให้คะแนนน า้หนกัเร่ิมต้นส าหรับแตล่ะอตุสาหกรรม)
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ผลการประเมินความเส่ียงดา้นทรพัยากรน ้าในลุ่มแมน่ ้าบริเวณใกลเ้คียงสถานประกอบการ

บริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
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ประเทศไทย

ประเทศไทยมีแหลง่น า้ภายในประเทศหลายแหลง่ อยู่ในรูปแบบของลุ่มน า้ขนาดใหญ่ (แม่น า้แม่โขงและ

ล าน า้สาขาหรือแควของแมน่ า้โขง ลุม่แมน่ า้เจ้าพระยา ลุม่แมน่ า้ทา่จีน) การประมงภายในประเทศเพิ่มขึน้อย่างมาก

ในชว่งระหวา่งปี 2529 ถึงปี 2539 ซึง่ผลผลิตด้านการประมงนีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากการประมงน า้จืดหลากหลายชนิด 

(ผลผลิตการประมงน า้จืดมีจ านวน 93,100 ตนัในปี2558) ซึ่งรวมถึง 47.4% ของรายงานที่จบัได้เช่น ปลาหมอ,ปลา

ตะเพียนขาว, ปลานิล, ปลาชอ่นลาย, และปลาดกุอยุ (Welcomme and Food And Agriculture Organization Of The 

United Nations, 2011, pp.66-67,114).

อา่วไทย  เป็นทะเลเขตร้อนกึ่งปิดตัง้อยูใ่นทะเลจีนใต้ (มหาสมทุรแปซิฟิก) ล้อมรอบด้วยประเทศมาเลเซีย

ไทยกัมพชูาและเวียดนาม (Charlier, 2006) อ่าวไทยมีพืน้ที่ประมาณ 320,000 ตร.กม. โดยอ่าวไทยมีสดัส่วนใน

ผลผลิตการประมงประมาณ 68.5% ของการจบัปลาในทะเล (2.6 ล้านตนัในปี 2547) (www.fao.org, 2008). 

https://tinyurl.com/yxuhwwp8
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ผลการประเมนิความเส่ียงด้านทรัพยากรน า้ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี 2019 โดยใช้ปัจจยัทัง้ความเส่ียงในลุ่มน า้และการประเมนิความเส่ียงจากการด าเนินงาน ได้ถกูประเมินอย่างครบถ้วนตามท่ีแสดงแผนภูมิ
ความเส่ียงข้างต้น
 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน: ผลลพัธ์ในแผนภมูคิวามเส่ียงแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนนิงานของบริษัทเดลต้าทัง้หมด * ซึ่งถกูจดัอยูใ่นระดบัความเส่ียงระดบัท่ี 1 หมายถึง“ ไมม่ีหรือเกิดขึน้น้อยมาก” ส าหรับความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้ทัง้ 3 ประเภท (ความเส่ียงทางกายภาพ การก ากบัดแูลและช่ือเสียง)
• มีเพียง 1 โรงงานในประเทศไทย คือ DET5ซึ่งได้รับคะแนน 1.9 ในด้านความเส่ียงทางกายภาพ โดยสามารถอธิบายได้จากปริมาณการใช้น า้ (การใช้น า้ 100,000-1,000,000 ลบ.ม. / ปี) อ้างอิงจากหมวดหมูข่องปริมาณน า้ท่ีสูญหายไปจาก

หน่วยท่ีพิจารณาของ Brauman et al.  DET5ได้รับคะแนนในตวับง่ชีค้วามเส่ียงการสญูเสียน า้ท่ีระดบัความเส่ียง 3- ความเส่ียงปานกลางซึ่งคิดเป็นอยา่งน้อย 10% ต่อครัง้ของการใช้น า้
 ความเส่ียงด้านทรัพยากรน า้ (ลุ่มแม่น า้) **ผลการประเมนิความเส่ียงของลุม่น า้อยูใ่นชว่งระดบัความเส่ียงท่ี 2.7-3.7 (ความเส่ียงน้อย - ความเส่ียงระดบัปานกลาง) และมีโรงงาน 2 แห่งในประเทศอินเดียได้คะแนน 4 (ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึน้

สงู)
• คะแนนโดยรวมอยู่ที่ 2.7-3.7 เน่ืองจากโรงงานของบริษัทเดลต้าในประเทศไทยตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี ๆ ใกล้เคียงกบัลุ่มแมเ่จ้าพระยาซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงทางกายภาพ (สะท้อนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองน า้) ปริมาณน า้ – การ

เกิดอทุกภยั/น า้ท่วมและคณุภาพของน า้ ซึ่งท าให้ได้รับการประเมนิในช่วงคะแนน 4-5 (ความเส่ียงสงู - ความเส่ียงสงูมาก)
- อทุกภยั/น า้ท่วม : การเกิดน า้ท่วมซ า้ภายในกรอบระยะเวลา 34 ปี จากปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2562 การเกิดน า้ท่วมซ า้ในสถานท่ีหนึ่ง ๆ ซึง่ถกูประมาณการจากข้อมลูของหอสงัเกตการณ์ อุ ท ก ภั ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

โคโลราโด หอสงัเกตการณ์อทุกภยัใช้ข้อมลูท่ีได้มาจากแหลง่ขา่วหลายแหลง่ หน่วยงานราชการเคร่ืองมือและเครือขา่ยเซ็นเซอร์ไร้สายประกอบในการส ารวจ (Global dataset- Basin level indicator)

- คณุภาพของน า้ : คณุภาพของน า้ได้รับการรายงานท่ี 0.7-1.0 ซึง่เป็นความเสี่ยงท่ีสงูมากต่อการปนเปือ้นของน า้ผิวดินตามดชันีการปนเปือ้นของน า้ผิวดิน (Global dataset: Basin level indicator) 

- ดินเค็ม คิดเป็น 11% 
- ไนโตรเจน N; 13% 

- ฟอสฟอรัส P, 13% 

- ปริมาณการสะสมของปรอทท่ีเพ่ิมขึน้คิดเป็น 9% 
- สารก าจดัศตัรูพืชคิดเป็น13% 
- ตะกอนคิดเป็น12% 
- ปริมาณการสะสมของสารอินทรีย์โดยวดัจากค่า BOD เพิ่มขึน้ 17%) 
- การเกิดฝนกรดคิดเป็น 7% 
- การเปลี่ยนแปลงทางความร้อน 7% (Vörösmarty et al., 2010). (Global dataset- Basin level indicator)

- ความเสีย่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ชดุข้อมลูพืน้ฐานส าหรับตวับง่ชีค้วามเสี่ยงนีม้าจากข้อมลู Freshwater Ecoregions of the World25 (FEOW) 2015 ท่ีพฒันาโดย WWF และ TNC บริษัทเดลต้าด าเนินงานในพืน้ท่ีท่ีใกล้กบัลุม่
แมน่ า้ท่ีมีพนัธุ์ปลาเฉพาะถ่ินจ านวนมากจึงท าให้การประเมินนัน้ถกูประเมินให้มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในด้านช่ือเสยีงอยูใ่นระดบัสงู (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน า้ในประเทศไทยในหน้า 
5-7)

• คะแนนความเสีย่งด้านชื่อเสยีงที่ถกูประเมินให้อยู่ในระดบัรสูง แสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างชื่อเสยีงและ บริษัทท่ีมีด าเนินงานในพืน้ท่ีที่ใกล้กบัลุม่แม่น า้ที่มีพนัธุ์ปลาสงู ท าให้โอกาสในการเกิดความเสีย่งด้านชื่อเสยีงสงูมากขึน้ ซึง่ชดุข้อมลูพืน้ฐานส าหรับตวับง่ชีค้วาม
เสีย่งนีม้าจากข้อมลู Freshwater Ecoregions of the World (FEOW) 2015 ท่ีพฒันาโดย WWF และ TNC โดยจ านวนพนัธุ์ปลาถกูใช้เพื่อแสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพในน า้จืด จากข้อมลูของ Freshwater Ecoregions of the World (FEOW) 

สปีชีส์ปลาน า้จืดในประเทศไทยมีมากถงึ 214-322 สปีชีส์ (https://www.feow.org/global-maps/biodiversity/freshwater_fish_species_richness).

• จากงานศกึษาของ Tanaka et al., 2015 ได้ส ารวจการรวมกลุม่ของปลาและศกึษาพารามิเตอร์ด้านสิง่แวดล้อมและภมูิทศัน์ในพืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้ 135 แห่ง (แม่น า้ ฝ่ายกักเก็บน า้ สระน า้ คลองชลประทาน พืน้ที่นา และพืน้ที่ชุ่มน า้) ในลุ่มน า้เจ้าพระยา การศึกษานีค้้นพบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีราบลุม่แม่น า้กบัปลาในภาคกลางของลุม่แม่น า้เจ้าพระยา ประชากรปลาขนาดเลก็ (juvenile stage) มีจ านวนเพิ่มขึน้เนื่องจากพืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้ที่เชื่อมต่อกับแม่น า้สายหลกั ท าให้ประชากรปลาได้ใช้ในการหาอาหารและขยายพันธุ์ ซึ่งสนับสนุน
ความอดุมสมบรูณ์ของพนัธุ์ปลาในลุม่แม่น า้เจ้าพระยา (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน า้ในประเทศไทยในหน้า 5-7)

* ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน: ประเภทความเสี่ยงและการให้น า้หนักคะแนนนแต่ละอตุสาหกรรม Water Risk Filter 5.0 (WWF) ประกอบด้วยค่าน า้หนักเร่ิมต้นเฉพาะอตุสาหกรรมส าหรับอตุสาหกรรมทัง้หมด 25 หมวดหมู่ (ภาคผนวก 2 ส าหรับข้อมลูโดยละเอียดเก่ียวกับการให้น า้หนักคะแนนเร่ิมต้นในแต่ละ
อตุสาหกรรม)
** ความเสี่ยงตอ่ลุม่แมน่ า้ท้องถ่ิน: ข้อมลูระดบัน า้ทัว่โลกได้รับการพฒันาและบรูณาการโดย WWF เพ่ือข้อมลูท่ีมีความละเอียดสงูประกอบการประมวลผลของ Water Risk Filter 5.0 เพ่ือให้ตวัชีว้ดัความเสี่ยงจ าเพาะส าหรับแตล่ะประเทศได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดบัท่ีละเอียดมากขึน้ (ปัจจุบัน Water Risk Filter 5.0 มีชุด
ข้อมลูในท้องถ่ินส าหรับประเทศและภมูิภาคตอ่ไปนี:้ บริเตนใหญ่, แอฟริกาใต้, บราซิล, โคลอมเบีย; สเปน; ประเทศในลุม่แมน่ า้โขง (ไทยเวียดนามลาวกมัพชูา))

Reference: https://waterriskfilter.panda.org/- 4 -

ไท
ย

อิน
เดี
ย

สโ
ลว
าเกี

ย

ผลการประเมินความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและดา้นทรพัยากรน ้าในลุ่มแม่น ้าของ

บริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

https://www.feow.org/global-maps/biodiversity/freshwater_fish_species_richness
https://waterriskfilter.panda.org/


ประเทศไทยมีทรัพยากรทางชีวภาพท่ีอุดมสมบรูณ์อ้างอิงตามข้อมลูของ FishBase พบว่ามีสปีชีส์ปลาประมาณ 875 สปีชีสใ์นประเทศ (www.fishbase.in, n.d.). อย่างไรก็ตามสายพนัธุ์ปลาพืน้เมืองของไทยนัน้กลบัมีจ านวน
ลดลงเร่ือยๆซึง่อาจเป็นผลมาจากการน าเข้าสิง่มีชีวิตท่ีไม่ใช่สปีชีส์พืน้เมืองซึง่เป็นหนึง่ในภยัคกุคามท่ีส าคญัตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ (Crowl et al., 1992; Lowe et al., 2000; Munro et al., 2005; Hubilla et al., 2007).

การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเร่ืองท่ีน่าวิตกกงัวลในระดบันานาชาติ สหประชาชาติ (UN) จงึก าหนดให้ พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแหง่ความหลากหลายทางชีวภาพ (Sala et al., 2000; Dirzo and Raven, 2003;

Butchart et al., 2010) การส ารวจสตัว์น า้ในลุม่น า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกในเดือนตลุาคม 2551 (ฤดนู า้หลาก) และมกราคม 2552 (ฤดแูล้ง) พบว่ามีสายพนัธุ์ปลารวม 3 ชนิดท่ีถกูคกุคาม ได้แก่ ปลาดกุด้าน (Clarias batrachus) ปลาบู่
ใส (Phenacostethus smithi) และปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae ) ซึง่สายพนัธุ์ท่ีถกูรายงานว่าเป็นสายพนัธุ์รุกรานตา่งถ่ินได้แก่ ปลาซกัเกอร์ครีบสงู (Pterygoplichthys pardalis) (Santi et al., 2010) ในปี 2556
ผลการศกึษาพบว่าปลาพืน้เมืองของไทยมีจ านวนลดลงและจากการศกึษาเพิ่มเตมิระบสุาเหตเุน่ืองจาก ปลาซกัเกอร์ครีบสงูหรือ Pterygoplichthys ท่ีเป็นสายพนัธุ์รุกรานตา่งถ่ิน (Chaichana et al., 2011) ซึง่สอดคล้องกบัการรายงาน
การศกึษาพนัธุ์สตัว์น า้ต่างถ่ินในประเทศไทยโดย อภิชาตและคณะ, 2546 พบสายพนัธุ์ปลารุกรานตา่งถ่ิน ทัง้สิน้ 4 สายพธัุ์ ได้แก่ ปลาดกุแอฟริกา (Clarias gariepinus) ปลาในสกลุปลาซกัเกอร์ธรรมดาหรือปลากดเกราะ (Common

Sucker, Hypostomus spp) ปลาซกัเกอร์ครีบสงู และปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus) ตอ่มาในปี 2556 ได้มีการการศกึษามุ่งเน้นไปท่ีผลกระทบจากการลา่อาหารของปลาซกัเกอร์ครีบสงูทีมีตอ่ปลาดกุอยุ (Clarias

macrocephalus) สายพนัธุ์พืน้เมืองในประเทศไทยพบว่า ปลาซกัเกอร์ครีบสงูนัน้กินและท าลายลกูปลาแรกเกิดของปลาดกุอุยสายพนัธุ์พืน้เมือง นอกจากนีป้ลาซกัเกอร์ครีบสงูยงัมีศกัยภาพในการลดจ านวนปลาพืน้เมืองในประเทศไทยอีก
ด้วย (Chaichana, Pouangcharean and Yoonphand, 2013).

Source: Low genetic diversity in Clarias

macrocephalus Günther, 1864 (Siluriformes:

Clariidae) populations in the Philippines and its

implications for conservation and management (Tan,

Jumawan and Quilang, 2016)

Source: ww.fishbase.in, n.d.

Amblypharyngodon chulabhornae

Phenacostethus smithi

สายพนัธุป์ลาพื้ นเมืองท่ีถูกคุกคามในลุ่มแม่เจา้พระยา

Source: https://www.posttoday.com/social/think/442940

สายพนัธุป์ลารุกรานต่างถ่ิน (IAS)

Source: Occurrence of suckermouth armored

catfish (Siluriformes, Loricariidae, Pterygoplichthys)

in inland waters of Israel (Golani and Snovsky,

2013)

Pterygoplichthys pardalis

Source: ww.fishbase.in, n.d.

Clarias gariepinus

Source: ww.fishbase.in, n.d.

Oreochromis mossambicus

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้สตัวต่์างถ่ิน มีข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสามประการท่ีควบคมุการน าเข้าสตัว์น า้ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทย พระราชบญัญตัิการประมงท่ีห้ามน าเข้าปลาปิรันยา่และปลาซกัเกอร์และควบคมุการน าเข้าสตัว์น า้
ทัง้หมด พ. ร. บ. อทุยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าท่ีห้ามน าเข้าและปลอ่ยสตัว์ใด ๆ ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตแิละเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า การน าเข้าสตัว์น า้ท่ีมชีีวติทัง้หมดถกูควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มแม่น ้าในประเทศไทย



ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มแม่น ้าในประเทศไทย (ต่อ) 

ประเทศไทยปี 2561 พบรายงานปัญหาการระบาดของปลาหมอสี (สายพนัธุ์ปลารุกรานตา่งถ่ิน) ปลาหมอสีคางด า (Sarotherodon melanotheron RÜppell, 1852) ปลาหมอมายนั (Cichlasoma

urophthalmus (GÜnther, 1862) และปลาหมอบตัเตอร์ (Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ซึง่สร้างความเดือดร้อนให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งปลาในประเทศไทย ตามรายงานได้ตรวจพบวา่สายพนัธุ์ปลา
รุกรานตา่งถ่ินสามารถปรับตวัได้ดีในแหลง่น า้ธรรมชาติ และแหลง่น า้อื่น ๆ ทนทานตอ่การเปลีย่นแปลงภายใต้สิ่งแวดล้อมได้เป็นอยา่งดี ปลาตา่งถ่ินรุกรานพวกนีถ้กูพบรายงานวา่เล็ดลอดจากฟาร์มเพาะเลีย้งไปยงัแมน่ า้
เจ้าพระยาผา่นทางคลองที่เชื่อมกบัแมน่ า้เจ้าพระยาในชว่งที่เกิดเหตกุารณ์น า้ทว่ม (Nico, Beamish and Musikasinthorn, 2007) การศกึษาเก่ียวกบัผลกระทบของสายพนัธุ์ปลาตา่งถ่ินรุกรานตอ่หว่งโซอ่าหารในระบบ
นิเวศวิทยาของสตัว์น า้ท้องถ่ินของประเทศไทยซึง่อาจน าไปสูก่ารสญูพนัธุ์อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ (พลาศยั et al., 2019) จากการส ารวจพบวา่สตัว์น า้ในท้องถ่ินลดจ านวนลงโดยเฉพาะในพืน้ที่ กรุงเทพมหานครฯ ชมุพร
กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ ราชบรีุ สมทุรปราการ สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม (รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ : https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180309101422_1_file.pdf)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก าหนดชนิดสตัว์น า้ที่ห้ามน าเข้า สง่ออก น าผ่าน หรือเพาะเลีย้งของสายพนัธุ์ปลารุกรานตา่งถ่ินนีป้ระกาศไว้เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2561 และมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่
19 มีนาคม 2561 ซึง่ก าหนดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งแหง่พระราชก าหนดการประมง ส านกัขา่วแหง่ชาติเร่ืองประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง การก าหนดชนิดสตัว์น า้ที่ห้ามน าเข้า สง่ออก น าผ่าน หรือเพาะเลีย้ง
(รายละเอียดเพ่ิมเติมที่: : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/011/32.PDF) (บางกอกโพสต์, 2018) (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2561). สายพนัธุ์ปลารุกรานตา่งถ่ิน
สามารถแพร่กระจายและแพร่พนัธุ์อยา่งรวดเร็วในสภาพแวดล้อม ทัง้ทางแหลง่น า้บนบก ชายฝ่ังตามธรรมชาติและทีม่นษุย์สร้างขึน้ สายพนัธุ์สตัว์รุกรานเหลา่นีเ้ป็นตวัการส าคญัของสาเหตกุารลดลงของสายพนัธุ์พืน้เมือง
และยงัเป็นสาเหตขุองการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูอ่าศยั กินลกูปลาแรกเกิด ทนตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและยากที่จะก าจดั โดยตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรผู้ เลีย้งปลาต้องสง่มอบปลาหมอสีสามชนิด ได้แก่ ปลาหมอสีคางด า, ปลาหมอมายนัและปลาหมอบตัเตอร์ หากมีในครอบครอง ผู้ ฝ่าฝืนค าสัง่ห้ามมีโทษสงูสดุจ าคกุ 1 ปีและ / หรือปรับ 1
ล้านบาท (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)

Blackchin tilapia or 

Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852

Source: 

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/2018022

21729471_pic.pdf

Source: 
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/201803
09101422_1_file.pdf

Mayan fish or 
Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862)

Source: 
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/201803
09101422_1_file.pdf

Butter cows or
Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881)

ปลาหมอสีสายพนัธุต่์างถ่ินท่ีพบในลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยา ประเทศไทย
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https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180309101422_1_file.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/011/32.PDF
https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201802221729471_pic.pdf
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180309101422_1_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180309101422_1_file.pdf


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีโรงงาน 3 แหง่ ซึง่ 2 แหง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ
(นิคมอตุสาหกรรมบางป)ู และ 1 แหง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา (นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์) จงัหวดัสมทุรปราการมีการระบกุาร
ขยายพนัธุ์ของสตัว์ตา่งถ่ินที่แพร่กระจายโดยเฉพาะปลาหมอมายนั (Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862)) ซึง่มี
รายงานการระบาดไปยงัฟาร์มปลาและท าลายระบบนิเวศของปลาพืน้เมืองท้องถ่ิน

การศกึษาในปี 2550 ในประเทศไทยพบปลา Cichlasoma urophthalmus หรือปลาหมอมายนั ได้ตรวจพบ
หลกัฐานการรุกรานของปลาหมอมายนัครัง้แรกในปี 2548 จากหลกัฐานภาพถ่ายของ Mr. Jean-Francois Helias เม่ือเดือน
กนัยายน 2548 แสดงให้เห็นปลาทีถ่กูระบวุา่เป็นปลาหมอมายนั “Cichlasoma urophthalmus” ซึง่จบัได้จากคลองน า้กร่อยที่
เช่ือมกบัแมน่ า้เจ้าพระยาในเขตบางขนุเทยีน (Nico, Beamish และ Musikasinthorn, 2007)

• ตามข้อมลูในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2561 จากกองบริหารจดัการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ กรมประมง
แหง่ประเทศไทย รายงานวา่พบปลาหมอมายนัที่อ าเภอพระสมทุรเจดีย์จงัหวดัสมทุรปราการ โดยชาวประมงในพืน้ที่ใช้
อปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ ในการจบัปลาเชน่ เคร่ืองมือลอบ ข่าย และเบ็ดตกปลา อีกทัง้ยงัพบอยูค่ลองสง่น า้ส าหรับบอ่กุ้งและ
บอ่ปลา การบกุรุกของปลาหมอมายนันีส้ง่ผลกระทบตอ่พนัธุ์ปลาพืน้เมือง ท าลายแหลง่ที่อยูอ่าศยัและกินลกูปลา ลกูกุ้ง
(juvenile stage) เป็นอาหาร (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)

• สายพนัธุ์ปลาตา่งถ่ินรุกรานนีถ้กูพบรายงานวา่มีการเล็ดลอดปะปนเข้าไปในฟาร์มเลีย้งปลาและปรากฏในลุ่มแมน่ า้
เจ้าพระยาผา่นทางคลองที่เชื่อมกบัแมน่ า้เจ้าพระยาในชว่งที่เกิดเหตกุารณ์น า้ทว่ม (Nico, Beamish และ
Musikasinthorn, 2007)

• จากการศกึษาในปี 2562 รายงานการเก็บตวัอยา่งปลาหมอมายนั (Cichlasoma urophthalmus หรือ Mayaheros

urophthalmus) จากลุม่แมน่ า้เจ้าพระยาตอนลา่ง (ภาพด้านลา่ง) ในปี 2557-2558 ตวัอยา่งของปลาหมอมายนัได้รับการ
ตรวจและวเิคราะห์สิ่งที่อยูใ่นกระเพาะอาหาร ผลการตรวจพบวา่ M. urophthalmus มีการลา่เหยื่อที่หลากหลายมากขึน้
โดยเฉพาะปลาที่มีขนาดเล็กกวา่ขนาดตวัของมนั อยา่งไรก็ดี อาหารหลกัของปลาหมอมายนัยงัคงเป็นลกูปลาขนาดเล็ก
ปลาหมอมายนัที่มีขนาดใหญ่นัน้สามารถกินสตัว์น า้ได้หลากหลายชนิดมากขึน้ (Tomojiri, Musikasinthorn and Iwata,

2019) การศกึษาลา่สดุนีส้นบัสนนุผลกระทบของการบกุรุกของปลาหมอมายนัในประเทศไทย ซึง่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเร่ืองการก าหนดชนิดสตัว์น า้ที่ห้ามน าเข้า สง่ออก น าผ่าน หรือเพาะเลีย้งของ
สายพนัธุ์ปลารุกรานตา่งถ่ิน ซึง่ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษสงูสดุจ าคกุ 1 ปีและ / หรือปรับ 1 ล้านบาท (ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2561)

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มแม่น ้าในประเทศไทย (ต่อ) 

Mayan fish (Cichlasoma urophthalmus (GÜnther, 1862)

Specimen (>100 mm TL) identified by Nico, Beamish and Musikasinthorn, 2007. Fish was

collected 26 September 2005 by Jean-Francois Helias while angling in the lower Chao

Phraya River delta, Thailand. Photograph by J.-F. Helias.

Source: Nico, Beamish and Musikasinthorn, 2007

Source: Tomojiri, Musikasinthorn and Iwata, 2019 (collection localities (black dots) in

the lowermost Chao Phraya River basin in the present study. Broken lines indicate

provincial boundaries. Provincial names are in italic.)
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ประเทศอินเดีย

เขตเมืองคร์ุเคาน์นัน้ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของรัฐหรยาณา มีพืน้ที่ 1,200 ตารางกิโลเมตร ทางตอน
เหนือมีพรมแดนติดกบั ดนิแดนสหภาพเดลี ทางตะวนัออกติดกบั เมืองฟาริดาบาด ทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัเขต
ฮาเรียนา และ เมืองเรวากิของรัฐหรยาณา และทางตะวนัตกติดกบัเขตอลัวาร์ ของรัฐราชาสถาน และทางทิศใต้ติดกบั
เขตมีวาตของรัฐหรยาณา (Gurgaon district at a glance si.no. Items Statistics,n.d.).

เมืองรูดราเปอร์ เป็นส านกังานใหญ่ของเขต Udham Singh Nagar ในรัฐอตุตราขั ณ ฑ์ เมือง รูดราเปอร์ ตัง้อยู่
ในเขตเตไรของ Udham Singh Nagar หา่งจากทะเลสาปไนนิน72 กม. มีแมน่ า้สองสายทีเ่รียกวา่ Kalyani และ Begul

ไหลผ่านพืน้ที่เมือง (Abhishek, Saurabh and Dhawal, 2019).

https://tinyurl.com/y4hpksf3
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 ความเส่ียงดา้นทรพัยากรน ้า (ลุ่มแมน่ ้า) (ต่อ) **ผลการประเมนิความเส่ียงของลุ่มน า้อยูใ่นช่วงระดบัความเส่ียงท่ี 2.7-3.7 (ความเส่ียงน้อย -
ความเส่ียงปานกลาง) และมีโรงงาน 2 แห่งในประเทศอินเดียได้คะแนน 4 (ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึน้สงู)

• คะแนนรวมท่ีไดม้ีคา่เท่ากบั 4 (ความเส่ียงสงู) เป็นโรงงานท่ีตัง้อยูใ่นประเทศอนิเดีย น า้หนกัคะแนนความเส่ียงท่ีได้รับคะแนน 4-5 
(ความเส่ียงสงู - ความเส่ียงสงูมาก) ได้แก่ ความเส่ียงทางกายภาพและความเส่ียงด้านช่ือเสียง

• ความเส่ียงทางกายภาพได้ถกูรายงานในช่วง 4.0-4.2 (ความเส่ียงสงู) อนัเป็นผลมาจากคะแนนในด้านของปริมาณน า้ - อทุกภยั/

น า้ท่วมและคณุภาพของน า้ซึ่งเป็นหมวดหมูใ่นประเภทความเส่ียงทางกายภาพโดยใช้ตวับง่ชีร้ะดบั Global dataset Basin;

- อทุกภยั/น า้ท่วม : การเกิดน า้ท่วมซ า้ภายในกรอบระยะเวลา 34 ปี จากปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2562 การ
เกิดน า้ท่วมซ า้ในสถานท่ีหนึ่ง ๆ ซึ่งถกูประมาณการจากข้อมลูของหอสงัเกตการณ์ อทุกภยัของมหาวิทยาลยั
โคโลราโด หอสงัเกตการณ์อทุกภยัใช้ข้อมลูท่ีได้มาจากแหล่งข่าวหลายแหล่ง หน่วยงานราชการ เคร่ืองมือและ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายประกอบในการส ารวจ (Global dataset- Basin level indicator)

- คณุภาพของน า้ : คณุภาพของน า้ได้รับการรายงานท่ี 0.7-1.0 ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีสงูมากต่อการปนเปือ้นของ
น า้ผิวดินตามดชันีการปนเปือ้นของน า้ผิวดิน (Global dataset: Basin level indicator) 

- ดินเค็ม คิดเป็น 11% 
- ไนโตรเจน N; 13% 

- ฟอสฟอรัส P, 13% 

- ปริมาณการสะสมของปรอทท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็น 9% 
- สารก าจดัศตัรูพืชคิดเป็น13% 
- ตะกอนคิดเป็น12% 
- ปริมาณการสะสมของสารอินทรีย์โดยวดัจากค่า BOD เพิ่มขึน้ 17%
- การเกิดฝนกรดคิดเป็น 7% 
- การเปล่ียนแปลงทางความร้อน 7% (Vörösmarty et al., 2010)

• คะแนนความเส่ียงดา้นชื่อเสียงได้ผลระดบัความเส่ียงท่ี 4.0 - 4.9 (ความเส่ียงสงู) จากการประเมนิคะเนนในด้าน ความส าคญัของ
วฒันธรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากส่ือและข้อขดัแย้งในหมวดหมูค่วามเส่ียงด้านช่ือเสียง

- ความส าคญัทางวฒันธรรม: จ านวนกลุ่มชาตพินัธุ์วทิยา:> 100 ตวับง่ชีค้วามเส่ียงนีอ้้างอิงจากชุดข้อมลู Oviedo และ 
Larsen (2000) ซึ่งจบัคู่กบักลุ่มภาษาศาสตร์ชาติพนัธุ์เข้ากบัแผนที WWF เขตภมูนิิเวศของโลก (Global dataset-

Country level indicator)

- การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากส่ือ : ตามกฎหมาย  (> ต่อสัปดาห์) ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงข้อนีอ้้างอิงจากการวิจัยเชิง
คณุภาพโดย WWF และ Tecnoma (Typsa Group) 13. ได้บง่บอกวา่ชาวบ้านในท้องถิ่นนัน้มกัจะตระหนกัถึงปัญหา
เก่ียวกบัน า้เน่ืองจากการรายงานข่าวของส่ือระดับชาติ ตัวบ่งชีอ้ยู่บนสมมติฐานท่ีว่าธุรกิจต้องเผชิญกับความเส่ียง
ด้านช่ือเสียงท่ีสงูขึน้เมื่อด าเนินงานในประเทศท่ีมีการรายงานข่าวของส่ือในประเทศ / ระดบัสงูในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัน า้ (Global dataset- Country level indicator)

- ข้อขดัแย้ง: มีโอกาสเกิดความขดัแย้งสงูมาก ซึ่งตวับง่ชีค้วามเส่ียงนีอ้้างอิงจากข้อมลูปี 2018 ท่ีรวบรวมโดย RepRisk

เก่ียวกบัจ านวนและการบนัทึกเหตกุารณ์เชิงลบค าวิจารณ์และการโต้เถียงท่ีเป็นเอกสารซึ่งอาจส่งผลต่อความเส่ียง
ด้านช่ือเสียงของ บริษัท เหตุการณ์ข่าวเชิงลบเหล่านีม้ีป้ายก ากับตามประเทศและระดับอุตสาหกรรม (Global 

dataset- Country level indicator)
Reference: https://waterriskfilter.panda.org/
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จากผลการประเมินความเสีย่งด้านน า้ของเดลต้า โดยเราได้ท าการติดตามและวิจยัอยา่งตอ่เนื่องเก่ียวกบัผลกระทบของการใช้น า้ของบริษัทยอ่ยในเครือที่อยูใ่นความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบั
ลุม่แมน่ า้โดยเฉพาะพืน้ที่ในอินเดียที่พบคะแนนโดยรวมของประเภทความเสีย่งที่เก่ียวข้องในทางกายภาพ ประเภทความเสีย่งและความเสีย่งด้านช่ือเสยีงอยูใ่นช่วง 4.0- 4.9 ด้วนเหตนุี ้
DET จึงใช้ India Water Tool 3.0 (IWT3.0) เพื่อท าความเข้าใจเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมความเสี่ยงด้านน า้และความเสี่ยงด้านน า้ที่เก่ียวข้องกบัสถานประกอบกิจการโรงงานใน
ประเทศอินเดียส าหรับแผนการการจดัการน า้ในอนาคต

ผลลพัธ์ที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือ India Water Tool 3.0 พบว่า 1 
ใน 2 ของสถานประกอบกิจการโรงงานในประเทศอินเดียที่ตัง้อยู่ใน block 

categorization zone เขตคร์ุเคาน์ รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย โดยในรัฐหร
ยาณานัน้แหล่งที่มาหลกัของการชลประทานทัง้หมดร้อยละ 96.8 คือ บ่อ
น า้บาดาล มีการใช้น า้บาดาลเพื่อการเกษตรและการใช้ประโยชน์อื่น ๆ  เป็น
เหตทุี่ท าให้น า้ใต้ดินหมดลงจนถึงระดบัท่ีใช้การใช ทรัพยากรน า้มากจนเกิน
ศกัยภาพ (Malik, Singh and Singh, 2012)

Central Ground Water Authority หรือ CGWA โดยรัฐบาล
อินเดียได้ก าหนดประเภทของบล็อกน า้ใต้ดินเป็นข้อบังคับส าหรับการ
พัฒนาน า้บาดาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้น า้ในประเทศและใน
อตุสาหกรรม มี 162 บล็อกทัว่ประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ท าการ
ควบคุมการใช้น า้บาดาลโดย CGWA ซึ่งในส่วนของรัฐหรยาณา เขตคุร์
เคาน์ อยู่ในลิสต์รายช่ือ "พืน้ที่ที่ได้รับแจ้ง" และจัดอยู่ในพืน้ที่ "วิกฤต" 
(http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/Areatype/ListNotifed.pdf) ซึ่ง
ใบอนญุาตการใช้น า้ส าหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้น า้มาก ก าหนดให้ไม่เกิน 
100% ของปริมาณการเติมน า้กลบัสูช่ัน้น า้ใต้ดินและพืน้ที่ที่ได้รับแจ้งเตือน
นัน้ห้ามใช้น า้บาดาลเพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการอุปโภคและ
บริโภคในพืน้ท่ี (http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/AreaType.htm)

Reference: https://www.indiawatertool.in/#
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ผลการประเมินความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและดา้นทรพัยากรน ้าในลุ่มแม่น ้าของ

สถานประกอบการ ในประเทศอินเดีย  (ต่อ)

http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/Areatype/ListNotifed.pdf
http://cgwa-noc.gov.in/LandingPage/AreaType.htm
https://www.indiawatertool.in/


Reference: https://www.indiawatertool.in/#

ตามพืน้ที่ที่ได้รับแจ้ง ได้แก่ บล็อก / talukas / mandals / ซึง่เป็นพืน้ที่ที่ได้รับแจ้งภายใต้พระราชบญัญัติสิง่แวดล้อมประเทศอินเดยี (การคุ้มครอง) พ.ศ. 2529 โดยหน่วยงานน า้บาดาลสว่นกลางเพ่ือควบคมุการ
พฒันาและการจดัการน า้บาดาล ในพืน้ที่ที่ได้รับแจ้งวา่ไมอ่นญุาตให้ใช้น า้บาดาลเพื่อวตัถปุระสงค์อ่ืนใด นอกเหนือจากการอปุโภคและบริโภคในพืน้ที ่ปริมาณน า้ใต้ดินสทุธิของรัฐหรยาณาอยูท่ี่ 23,827เฮกโต มิเตอร์ หรือ
เทา่กบั 238,270,000 ลกูบาศก์เมตร (ลบ.ม. ) สถานประกอบกิจการโรงงานของเดลต้าเป็นอตุสาหกรรมที่ไมไ่ด้ใช้น า้เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ (Non-water intensive industries) ตัง้อยูใ่นเขตคร์ุเคาน์รัฐหรยาณาซึง่จดัอยู่
ในประเภท "วิกฤต" ซึง่ใบอนญุาตการใช้น า้ส าหรับอตุสาหกรรมที่ไมใ่ช้น า้มาก ก าหนดให้ไมเ่กิน 100% ของปริมาณการเติมน า้กลบัสูช่ัน้น า้ใต้ดิน ซึง่การใช้น า้ใต้ดินของเดลต้านัน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการอปุโภคและบริโภคใน
พืน้ที่และไมเ่กิน 100% ของปริมาณที่ชาร์จใหม่ (ภาคผนวก 3 เกณฑ์ CGWA ส าหรับการดงึน า้และปริมาณการเติมน า้กลบัสูช่ัน้น า้ใต้ดินตามอตุสาหกรรม) ท าให้ความเสี่ยงทางกายภาพทีเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
เดลต้าในประเทศอินเดยีนัน้ถกูจดัอยูท่ี่ระดบัความเสี่ยงที่ 1.7 (ไมมี่หรือเกิดขึน้น้อยมาก)

- 11 -

Th
ai
la
n
d

In
d
ia

ไท
ย

อิน
เดี
ย

สโ
ลว
าเกี

ย

ผลการประเมินความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและดา้นทรพัยากรน ้าในลุ่มแม่น ้าของ

สถานประกอบการ ในประเทศอินเดีย  (ต่อ)

https://www.indiawatertool.in/


Reference: https://www.indiawatertool.in/#
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ประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกียมีแม่น า้ไหลผ่านซึง่เป็นสว่นหนึง่ของลุม่แม่น า้ดานบู ประเทศสโลวาเกียมีพืน้ท่ี 47,087 ตารางกิโลเมตร
นอกจากนีย้งัมีคลองยาว 8,164 กม. ส าหรับการระบายน า้ชลประทานและการเดนิเรือ ประเทศสโลวาเกียมีการสร้างแหลง่กักเก็บน า้
ขนาดเลก็จ านวนมาก (บ่อน า้และอ่างเก็บน า้) โดยมีพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 938 ตารางกิโลเมตร ปัจจบุนัมีพนัธุ์ปลาพืน้เมืองทัง้หมด 59
สายพนัธุ์และปลาตา่งถ่ิน 18 สายพนัธุ์ (ปลาตา่งถ่ินรุกราน 9 สายพนัธุ์) และปลาแลมป์เพรย์ท่ีอาศยัอยู่ในแหลง่น า้ในสโลวาเกีย
แหลง่น า้ท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญของวงศ์ปลาแซลมอน (salmonid waters) พบปลาเทราต์สีน า้ตาลเป็นสว่นใหญ่ ตามด้วย
ปลาเกรย์ลงิ ในขณะท่ีแหลง่น า้ปกติ (non‐salmonid waters) พบปลาคาร์พ หรือ ปลาไน ซึง่เป็นสายพนัธุ์หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประมงน า้จืดในประเทศ (Welcomme and Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2011, pp.66-

67,114)
https://tinyurl.com/y33qlhaw - 13 -
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ขอ้สรุป

การประเมินความเส่ียง

ดา้นทรพัยากรน ้า 
แม้วา่น า้จะไมใ่ช่ปัจจยัหลกัในการผลิตหรือใช้ในกระบวนการผลิต แต่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

และ บริษัทยอ่ยในเครือ ได้มีการด าเนินมาตรการหลากหลายประการเพ่ืออนรัุกษ์น า้ให้สะอาดและสามารถเข้าถึงได้

ส าหรับชุมชนในพืน้ท่ี จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น า้ของเดลต้าพบว่า 95% ของน า้ท่ีใช้ในสถานท่ีปฏิบติังาน

ของเดลต้านัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการอปุโภคบริโภคและเพื่อสขุอนามยั อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามระบบการ

จดัการน า้และคุณภาพน า้อย่างต่อเน่ือง ครอบคลมุโรงงานทัง้หมดในประเทศไทยและบริษัทย่อยในเค รือ (อินเดีย

และสโลวาเกีย) เพ่ือให้แน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทนัน้ไมส่ง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ต่อชมุชนรอบข้าง

และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัแหลง่น า้ใกล้เคียง ผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน า้พบสถานประกอบกิจการ

โรงงาน 2 แหลง่ของบริษัทเดลต้านัน้มีความเสีย่งสงูในลุม่น า้ได้แก่ โรงงานท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทยและประเทศอินเดีย

1) DET1, DET5, DET6 พบว่ามีความเสี่ยงสงูด้านทรัพยากรน า้ในลุม่แมน่ า้ในด้าน น า้ท่วม คุณภาพน า้

และความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งทัง้ 3 ประเด็นนีม้ีความสอดคล้องกนัอยา่งมี

นยัส าคญั โดยทางบริษัทมีการติดตามและตรวจสอบระบบการจดัการน า้อยา่งใกล้ชิดและมีการสงัเกต

คณุภาพน า้ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเป็นประจ าทกุปี

2) สถานประกอบกิจการโรงงานในประเทศอินเดีย เขตคร์ุเคาน์ ถกูจดัอยูใ่นหมวดหมูบ่ล็อกน า้ใต้ดินขัน้

"วิกฤต" ในการอนญุาตในการดึงน า้มาใช้และการเติมน า้กลบัสูช่ัน้น า้ใต้ดินจดัอยู่ใน “อุตสาหกรรมที่

ไม่ใช้น า้” ซึง่หมายถึงการอนญุาตให้ดึงน า้บาดาลมาใช้ได้โดยจ ากดัการดึงน า้ซึ่งอนญุาตให้ไมเ่กิน

100% ของการเติมน า้กลบัสูช่ัน้น า้ใต้ดิน บริษัทได้มีการติดตัง้ระบบเฝา้ระวงัและการติดตามการ

จดัการน า้มาใช้อยา่งใกล้ชิดควบคู่ไปกบัการสงัเกตและการคาดการณ์ระดบัน า้ใต้ดินในรัฐหรยาณาทกุ

ปีเพ่ือปอ้งกนัสถานการณ์ความเสี่ยงของน า้ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ นอกจากนีที้มบริหารจดัการน า้จะหารือ

เก่ียวกบัโอกาสและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการน า้ในพืน้ท่ีเพื่อการประหยดัน า้และการเติม

น า้ใต้ดินต่อไป

3) สถานประกอบกิจการโรงงานในประเทศสโลวาเกียนัน้ยงัไมพ่บความเสี่ยงด้านทรัพยากรน า้ของ

โรงงานท่ีสโลวาเกียแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตามเราจะติดตามการจดัการน า้อยา่งใกล้ชิดในแต่ละปีเพื่อ

รักษาแนวทางปฏิบติัท่ีดีและติดตามสถานะการอัปเดตปัจจบุนัของน า้อยา่งต่อเน่ือง



Reference: https://waterriskfilter.panda.org/
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