
ร่างรายงาน

สถานการณ์คุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ตามพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่ งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑๓) 

กําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอรายงาน

เก่ียวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอ

คณะรั ฐมนตรีอย า งน อยปละครั้ ง  เ พ่ือ ใช เปนข อ มูล

ประกอบการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ตลอดจน

แนวทางปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ 



สําหรับการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนการศึกษาวิเคราะหภาพรวมการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสถานการณสิ่งแวดลอม

โลกและภูมิภาค การนําเสนอสถานการณสิ่งแวดลอมรายสาขา การคาดการณสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอนาคต ตลอดจนใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําไปสูการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดความย่ังยืน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ

ผ ลิ ต ภัณฑ ม วล รวม ในประ เทศ  (Gross 

Domestic Product: GDP) 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) มีมูลคาเทากับ ๑๖.๑๐ ลานลานบาท โดยมี

อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเปน

รอยละ ๓.๒๐

๑๖.๑๐



การนําเขา-สงออก

จากสถิติมูลคาการนําเขา-สงออก พ.ศ. 

๒๕๕๙ พบวา ประเทศไทยอยู ในภาวะ

เกินดุลการคา เทากับ ๖๓๐,๐๖๒ ลานบาท 

เนื่องจากมีมูลคาการสงออกมากกวาการ
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การทองเท่ียว

สําหรับจํานวนผูเย่ียมเยือนชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยและรายไดจากการ

ทองเที่ยว พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีจํานวนผูเย่ียมเยือนชาวไทยสูงสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓๗.๑๔  ลานคน จํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยสูงสุดใน พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๒๙.๘๘ ลานคน และรายไดจาก

การทองเที่ยวสูงสุดใน พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑.๘๖ ลานบาท
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รายไดจากนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผูเย่ียมเยือนชาวไทย



การเปลีย่นแปลงทางสังคมและประชากร
จํานวนประชากร 

ใ น  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๙  มี จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร 

๖๕ ,๙๓๑,๕๕๐ คน คิดเปนอัตราการขยายตัวของ

ประชากรจาก พ.ศ. ๒๕๕๘ รอยละ ๐.๓๑ และถา

ยอนกลับไปในอดีตต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา มีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการขยายตัว

ดั ง ก ล า ว ก็ ส ง ผ ล ใ ห มี ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน เนื่องจากจํานวนประชากร

ที่เพ่ิมข้ึนทําใหมีการบริโภคเพ่ิมข้ึน ใชทรัพยากรในการ

ทําสิ่ งปลูกสรางที่ เ พ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยสามารถ

พิจารณาจํานวนและอัตราการขยายตัวของประชากร 
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สถานการณ (State: S)

• พื้นที่ปาไมลดลง

• พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

• พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้น

• การใชสารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

• ดินอินทรีย ดินเค็ม เพิ่มขึ้น

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• ความตองการใชที่ดินเพิ่มขึ้น

• การขยายตัวของเศรษฐกิจ

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การใชประโยชนที่ดินอยางไมถูกตองและเปนธรรม

• ปญหาความขัดแยงการใชที่ดินมีความรุนแรงมากขึ้น

การตอบสนอง (Response: R)

• การจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน ไดแก (๑) ราง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... (๒) ราง

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และ (๓) ราง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ

• การจัดการที่ดินทํากินใหชุมชน

• การจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและ

ยั่งยืนดวยการฟนฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษดินและนํ้า ตามกรอบการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒

ผลกระทบ (Impact: I)

• การเสื่อมโทรมของดินทางการเกษตรเพิม่ข้ึน

• เกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่สูง

• ดินโคลนถลม

สถานการณและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรดินและการใชท่ีดินในชวง ๑ ป ท่ีผานมา
ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

การใชประโยชนท่ีดิน

พ้ืนท่ีปา ลดลง

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพิ่มข้ึน*

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง เพิ่มข้ึน*

ทรัพยากรดิน

พ้ืนท่ีดินท่ีมีปญหา

ดินอินทรีย ดินเค็ม เพิ่มข้ึน

ดินเปร้ียว ดินทรายจัด และดินต้ืน ลดลง

ปริมาณการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร เพิ่มข้ึน

ปริมาณการใชปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร) เพิ่มข้ึน

ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินและการใชที่ดินในชวง ๕ ป ที่ผานมา

หมายเหตุ : * เปนผลมาจากมาตราสวนในการทําแผนท่ี
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ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินตื้น

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินและการใชที่ดินในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา
พื้นท่ีดินปญหา



สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดินและการใชที่ดินในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา

การใชประโยชนท่ีดิน
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พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่แหลงนํ้า พื้นที่เบ็ดเตล็ด



สถานการณ (State: S)

• มูลคาการผลิตแรในประเทศไมสามารถสรปุได

• มูลคาการบริโภคแรในประเทศไมสามารถสรปุได

• มูลคาการสงออกแรแนวโนมลดลง

• มูลคาการนําเขาแรแนวโนมลดลง

• จํานวนสัมปทานแรที่เปดดําเนินการลดลง

• จํานวนเรื่องรองเรียนดานเหมืองแรลดลง

ปจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

• การพัฒนาดานอุตสาหกรรมและพลงังาน

• การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ

แรงกดดัน (Pressure: P)

• ความตองการใชทรัพยากรแร

• การขาดความรู ทักษะ และจิตสํานึกในการผลติและใชทรพัยากรแร

การตอบสนอง (Response: R)

• การประกาศใช “พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐”

• การสํารวจและวิจัยพืน้ที่เขตศักยภาพแร

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

• การจัดทํามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแร

• การสงเสรมิการทาํเหมืองแรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• การสงเสรมิมาตรฐานสถานประกอบการช้ันดี

ผลกระทบ (Impact: I)

• ปญหาการปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม

• ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย

• ผลกระทบตอระบบนิเวศสิง่แวดลอม

ทรัพยากรแร

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรแรในชวง ๑ ปที่ผานมา



สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรแรในชวง ๕ ปที่ผานมา

ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

ทรัพยากรแร

การผลิตแรในประเทศ
เพิ่มข้ึน (ชวง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)

และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมสามารถสรุปได

การบริโภคแร
เพิ่มข้ึน (ชวง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)

และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมสามารถสรุปได
การนําเขาแร แนวโนมลดลง
การสงออกแร แนวโนมลดลง
จํานวนสัมปทานแร (เหมืองเปดดําเนินการ) ลดลง
จํานวนเรื่องรองเรียนดานเหมืองแร ลดลง
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การผลิต การบริโภค การนําเขา การสงออก

มูลคาการผลิต การบริโภค การนาํเขา และการสงออกทรพัยากรแร

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรแรในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา



สถานการณ (State: S)

• การผลิตพลังงานข้ันตนเพิ่มข้ึน

• การนําเขา (สุทธิ) พลังงานข้ันตนเพิ่มข้ึน

• การใชพลังงานข้ันสุดทายเพิ่มข้ึน

• การใชพลังงานหมุนเวียนลดลง

• สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิม่ข้ึน

• สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนลดลงเลก็นอย

• ดัชนีความเขมขนของการใชพลังงานลดลง (การใชพลังงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน)

• ความยืดหยุนของการใชพลังงานตอ GDP มีแนวโนมดีข้ึน

ปจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

• การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ

• การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพลงังานทดแทน

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน

• การพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ

การตอบสนอง (Response: R)

• การปรับโครงสรางราคาเช้ือเพลิง

• การวางแผนพลังงานในภาพรวม ดานการพัฒนากําลังผลติไฟฟาของประเทศ

• การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

• การสงเสรมิและจูงใจในการอนุรักษพลังงานทุกภาคสวน

ผลกระทบ (Impact: I)

• การสะสมของกาซเรอืนกระจก ทําใหเกิดภาวะโลกรอน

• ปญหามลพิษทางอากาศ

• ปญหาตอสภาพแวดลอมอื่นๆ จากการใชพลังงาน

พลังงาน
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

พลังงาน

การผลิตพลังงานข้ันตน เพิ่มข้ึน

การนําเขา (สุทธิ) พลังงานข้ันตน เพิ่มข้ึน

การใชพลังงานข้ันสุดทาย เพิ่มข้ึน

การใชพลังงานหมุนเวียน ลดลง

สัดสวนการใชพลังงานทดแทน เพิ่มข้ึน

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
ตอการใชพลังงานข้ันสุดทายทั้งหมด

ลดลง

ดัชนีความเขมขนของการใชพลังงาน มีประสิทธิภาพดีข้ึน (คาลดลง)

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชวง ๕ ปที่ผานมา
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ปริมาณการนําเขาทั้งหมด ปริมาณการสงออกทั้งหมด

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา

ปริมาณการนําเขาและสงออกพลังงาน 



สถานการณ (State: S)

• สัดสวนของพื้นที่ปาไมไมเหมาะสมและมแีนวโนมลดลง

• การบุกรุกพืน้ที่ปาเพิ่มข้ึน

• การคาสัตวปาที่มีชีวิตมีเพิ่มข้ึน

• พื้นที่ถูกไฟไหมปามากข้ึน

• จํานวนและพื้นที่ปาชุมชนเพิ่มข้ึน

• จํานวนขอรองเรียนลดลง

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร

• ความตองการใชที่ดินปาไมเพิ่มขึ้น

• มูลคาของทรัพยากรปาไมและสัตวปาที่เพิ่มสูงขึ้น

• เปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของเน้ือที่ประเทศภายใน ๑๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๘) 

แรงกดดัน (Pressure: P)

• ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ปญหานํ้าทวม ปญหาภัยแลง

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก

การตอบสนอง (Response: R)

• นโยบายการเพิ่มพื้นที่ปาใหไดรอยละ ๔๐ ของเน้ือที่ประเทศ

• การดําเนินงานตามอนุสัญญา CITES เพื่อแกไขปญหาคาสัตวปาและพืชปาระหวาง

ประเทศ 

• จัดตั้งศูนยปฏิบัติการพิทักษปา เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษ

ทั้ง ๓ กรม 

• การปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนปา”

ผลกระทบ (Impact: I)

• การสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศปาไมของประเทศ

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมและสัตวปาในชวง ๑ ปที่ผานมา



ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปท่ีผานมา

พื้นท่ีปาไม ลดลง

จํานวนและพื้นท่ีปาชุมชนท่ีมีการจัดตั้ง เพ้ิมข้ึน

พื้นท่ีปาท่ีถูกบุกรุก เพ่ิมข้ึน

ไฟปา (พื้นท่ีท่ีถูกไฟปา) เพ่ิมข้ึน

การคาสัตวปา
คดีเก่ียวกับการคาสัตวปามีการเปลี่ยนแปลงไมมาก

นัก แตจํานวนการตรวจยึดสัตวปาที่มีชีวิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมและสัตวปาในชวง ๕ ปที่ผานมา
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พื้นที่ (ลานไร) สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด

พื้นท่ีปาไมและสัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมด

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมและสัตวปาในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา



สถานการณ (State: S)

• ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
• ปริมาณนํ้ากักเก็บในอางเก็บนํ้าเพิม่ข้ึน
• ปริมาณการใชนํ้าใตดินลดลง

ปจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

• ปริมาณการใชนํ้าในแตละกิจกรรม

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การกระจายตัวของปรมิาณนํ้าฝนที่ไมแนนอนจาก
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

การตอบสนอง (Response: R)

• การจัดทําแผนยุทธศาสตรบรหิารจัดการทรพัยากรนํ้าระยะยาว ๑๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) 

• มาตรการสงเสรมิความรูเพือ่ลดความเสี่ยงจากภัยแลง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าเพื่อการเกษตร 
• การกอสรางและพัฒนาแหลงนํ้าเพือ่เพิ่มปรมิาณนํ้าตนทุน

ผลกระทบ (Impact: I)

• การเกิดอุทกภัย
• ภัยแลง
• ความเสียหายทางดานเศรษฐกจิ 

ทรัพยากรน้ํา

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

ทรัพยากรน้ํา

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย เพิ่มข้ึน

การใชน้ําใตดิน ลดลง

ปริมาณน้ํากักเก็บและปริมาณน้ําใชการได

ไมสามารถสรุปได

แตในชวงเวลาเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณ
นํ้ากักเก็บมากกวา พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําในชวง ๕ ปที่ผานมา
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การขอใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ปริมาณการใชน้ําจริง

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา



สถานการณ (State: S)

• ปริมาณและมูลคาการจับสัตวนํ้าเค็มและสัตวนํ้าจืดลดลง 

และคงที่ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

• พื้นที่ปาชายเลน แนวโนมเพิ่มขึ้น

• แหลงหญาทะเลและแนวปะการังเพิ่มขึ้น

• ขยะทะเล แนวโนมลดลง

• สถานการณปะการังฟอกขาว

• สัตวทะเลหายากเกยตื้นเพิ่มขึ้น

• ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลรุนแรงเพิ่มขึ้น

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร

แรงกดดัน (Pressure: P)

• ภัยธรรมชาติที่สงผลตอคุณภาพทรัพยากรชายฝง เชน การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ อุณหภูมินํ้าทะเลที่เปล่ียนแปลง

• การตอบสนองตอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เชน ธุรกิจการทองเที่ยว

• การรุกลํ้าพื้นที่ชายฝงทะเล เพื่อการประกอบการ เชน การเพาะเล้ียงชายฝง 

การตอบสนอง (Response: R)

• การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

• การจัดทําแผนปฏิบัติการพื้นที่เปาหมายปองกันและปราบปรามการบุกรุก

พื้นที่ปาชายเลน

• การอนุรักษและฟนฟูปะการัง หญาทะเล และปาชายเลน

• การสงเสริมงานวิจัยดานการเพาะขยายพันธุสัตวทะเลหายาก

• การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่

• การสงเสริมการวิจัย ศึกษา ที่บูรณาการครอบคลุมทุกมิติ

• การพัฒนาศักยภาพของหนวยงานที่ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล

ผลกระทบ (Impact: I)

• ปญหาการพังทะลายของ

ชายฝง

• ความหลากหลายทางชีวภาพ

ลดลง

• ความเส่ือมโทรมของหญาทะเล 

ปาชายเลน และปะการัง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

ทรัพยากรประมง (ปริมาณและมูลคาการจับ
สัตวน้ําเค็มและสัตวน้ําจืด)

ลดลง (ชวง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

แตคาดการณในระดับคงท่ี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐)

พื้นที่ปาชายเลน เพิ่มข้ึน

หญาทะเล เพิ่มข้ึน

แนวปะการัง เพิ่มข้ึน

การกัดเซาะชายฝง รุนแรงเพิ่มข้ึน

สัตวทะเลหายาก (การเกยตื้น) เพิ่มข้ึน

ขยะทะเล ลดลง

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในชวง ๕ ปที่ผานมา
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พ้ืนที่ปาชายเลน(ไร)

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา

พื้นท่ีปาชายเลน



ปจจัยขับเคลื่อน (Driving Force: D)

• การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร

• ความตองการใชทรัพยากรชีวภาพที่เพิ่มข้ึน

• มูลคาของทรัพยากรชีวภาพที่เพิ่มสูงข้ึน

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การใชทรัพยากรชีวภาพที่เกนิความสามารถใน

การรองรับของระบบนิเวศ

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก

สถานการณ (State: S)

• การคุกคามถ่ินที่อยูอาศัยทางธรรมชาติที่เพิ่มข้ึน

• การคุกคามชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุเพิ่มสูงข้ึน

การตอบสนอง (Response: R)

• การควบคุมการเคลือ่นไหวของสิ่งมชีีวิตตัดตอพันธุกรรม (GMO)
• การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรเพื่อ

การพัฒนาอยางย่ังยืน
• การสํารวจเพือ่ทบทวนสถานภาพ และประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่แรม

ซารไซต

ผลกระทบ (Impact: I)

• การสูญเสียฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การคุกคามถ่ินที่อยูอาศัย เสื่อมโทรมลง

พื้นที่ชุมน้ํา ลดลง

ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในบางกลุม

ชนิดพันธุตางถ่ิน ไมสามารถระบุได

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในชวง ๕ ปที่ผานมา
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนมสูญพันธุ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมใกลสูญพันธุ นกสูญพันธุ นกใกลสูญพันธุ

สัตวเลื้อยคลานสูญพันธุ สัตวเลื้อยคลานใกลสูญพันธุ สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกสูญพันธุ สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกใกลสูญพันธุ

ปลาสูญพันธุ ปลาใกลสูญพันธุ รวมสูญพันธุ รวมใกลสูญพันธุ

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในชวง ๒๕ ป ที่ผานมา

จํานวนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม



สถานการณ (State: S)

• มลพิษอากาศบางตัวมีคาเกินมาตรฐาน

• มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป

• ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป และพ้ืนท่ีริมถนนเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง คงท่ี

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การเพ่ิมขึ้นของโรงงาน

• การเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะ 
และการเสื่อมสภาพของยานพาหนะ

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การปลอยมลพิษทางอากาศและมลพิษ
ทางเสียงสูสิ่งแวดลอม

การตอบสนอง (Response: R)

• การปรับปรุงมาตรการควบคุมมลพิษ

• การตรวจสอบควบคุมคุณภาพรถ

• การแกไขปญหาการจราจร

• แผนยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาหมอกควัน

• มาตรการท่ีเขมงวดในการระบายอากาศเสียจากการประกอบกาอุตสาหกรรม

ผลกระทบ (Impact: I)

• สุขภาพของคน สัตว และพืช

• ความเสียหายตอวัสดุ สิ่งกอสรางตางๆ

• ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

สถานการณมลพิษ (คุณภาพอากาศและเสียง)
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ (คุณภาพอากาศและเสียง) ในชวง ๑ ปที่ผานมา



คุณภาพอากาศและเสียง
สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศและเสียงในชวง ๕ ป ที่ผานมา 

ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

อุบัติภัยและขอรองเรียนดานมลพิษ

สถิติการเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ เพิ่มข้ึน

ขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษ
แนวโนมเพิ่มข้ึน 

แตลดลงใน พ.ศ. ๒๕๕๙



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

มลพิษทางอากาศ

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
เพิ่มข้ึน

(ไมเกินคามาตรฐาน)

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
ลดลง

(เกินคามาตรฐาน)

กาซโอโซน (O3)
ลดลง

(เกินคามาตรฐาน)

ก า ซ ซั ล เฟ อ ร ไ ด อ อ ก ไซ ด  ( SO2) ก า ซ ไ น โ ต ร เ จ น
ไดออกไซด (NO2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)

ลดลง

(ไมเกินคามาตรฐาน)

สถานการณหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลดลง จาก พ.ศ. ๒๕๕๘

VOCs ในพื้นที่มาบตาพุด คงท่ี



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

มลพษิทางเสียง

ระดับเสียงพื้นที่ทั่วไปเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง
คงท่ี

(ไมเกินคามาตรฐาน)

ระดับเสียงริมถนนเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ช่ัวโมง
คงท่ี

(ไมเกินคามาตรฐาน)



สถานการณ (State: S)

• เหตุการณอุบัติภัย (นํ้ามันรั่วไหล คราบนํ้าคราบนํ้ามัน และกอนนํ้ามันบริเวณ

ชายฝงทะเล และปรากฏการณนํ้าทะเลเปล่ียนสี)

• คุณภาพนํ้าผิวดินโดยเฉล่ียอยูในเกณฑพอใช บางแหงอยูในเกณฑ

เส่ือมโทรม และมีแนวโนมดีขึ้น

• คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงอยูในเกณฑพอใช และมีแนวโนมดีขึ้น

• คณุภาพนํ้าบาดาลอยูในเกณฑดี

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การขยายตัวของเมือง 

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร

• การเพิ่มขึ้นของโรงงาน

• การใชสารเคมีทางการเกษตร

แรงกดดัน (Pressure: P)

• การปลอยมลพิษทางนํ้าออกสูส่ิงแวดลอม

การตอบสนอง (Response: R)

• การตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้า

• การสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด

• การปรับปรุงกฎหมาย

ผลกระทบ (Impact: I)

• สุขภาพและความเปนอยูรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

• ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

• ความเสียหายดานระบบนิเวศ

สถานการณมลพิษ (คุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าทะเลชายฝง และนํ้าบาดาล)
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ (คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน น้ําทะเลชายฝง และน้ําบาดาล) 

ในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปท่ีผานมา

คุณภาพนํ้า

คุณภาพนํ้าผิวดิน 
แนวโนมคุณภาพนํ้าดีข้ึน

นับจาก พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณภาพนํ้าทะเลชายฝง
แนวโนมคุณภาพนํ้าดีข้ึน

นับจาก พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณภาพนํ้าบาดาล อยูในเกณฑดี

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ (คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน น้ําทะเลชายฝง และน้ําบาดาล) 

ในชวง ๕ ปที่ผานมา



สถานการณ (State: S)

• ปริมาณขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตราย เพิ่มขึ้น 

• การนําเขาสารอันตรายเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

• ปริมาณขยะที่นํากลับไปใชประโยชนและไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพิ่มขึ้น

• สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองที่เปดดําเนินการลดลง

• การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะชุมชน

ปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force: D)

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร

• การเพิ่มขึ้นของโรงงาน

• การใชสารเคมีในการเกษตร

• การบริโภคเพิ่มมากขึ้น

แรงกดดัน (Pressure: P)

• สมรรถนะในการกําจัดขยะที่เกิดขึ้นใหมและขยะตกคางสะสมในสถานที่กําจัด

• การควบคุมขยะ ชองเสียอันตรายที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

การตอบสนอง (Response: R)

• จัดทาํและดําเนินงานตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย

• จัดทาํแผนแมบทการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

• (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔

• การจัดทําศูนยรวบรวมของเสียอันตรายระดับจังหวัด

• จัดทําแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒)

• จัดทําแผนแมบทการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔

ผลกระทบ (Impact: I)

• ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

• สุขภาพและความเปนอยูรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

สถานการณมลพิษ (ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย)
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ (ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย) ในชวง ๑ ป

ที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ปที่ผานมา

ขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตราย

ปริมาณขยะชุมชน เพิ่มข้ึน

การกําจัดขยะอยางถูกตอง เพิ่มข้ึน

สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองที่เปดดําเนินการ ลดลง

การคัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพิ่มข้ึน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน เพิ่มข้ึน

ปริมาณของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึน

ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ เพิ่มข้ึน

การนําเขาสารอันตรายเพื่อการเกษตร เพิ่มข้ึน

การนําเขาสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึน

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ (ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย) ในชวง ๕ ป

ที่ผานมา
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ป พ.ศ.

กลิ่นเหม็น ฝุนละออง/เขมาควัน เสียงดัง/ความสั่นสะเทือน นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย อื่นๆ (เชน ปลาตาย เหตุรําคาญ) อากาศ (กลิ่นเหม็น ฝุนละอองและเขมาควัน)

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณมลพิษ ในชวง ๒๕ ปที่ผานมา

สัดสวนเร่ืองรองเรียนแยกตามปญหามลพิษ



สถานการณ  (State : S)

• การเพิ่มจํานวนประชากรในเขตเทศบาล
• ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน
• พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน
• มลพิษอากาศในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน
• ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครลดลง

ปจจัยขับเคลื่อน  (Driving Force : D)
• จํานวนประชากรในเขตเมืองมากข้ึน
• สภาพทางเศรษฐกิจ 

แรงกดดัน (Pressure : P)

• การอพยพถ่ินฐานของประชากร
• การขยายตัวของชุมชน

การตอบสนอง (Response : R)

• การสงเสรมิการเพิ่มพืน้ที่สเีขียว

• Road map การจัดการขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตราย

• โครงการสงเสรมิทองถ่ินสูสงัคมสเีขียว (Local Agenda 21: LA 21)

• โครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางย่ังยืน

• จัดทําแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

• การจัดการสิง่แวดลอมโดยปราชญชุมชน

ผลกระทบ  (Impact : I)
• ความแออัดในชุมชน
• ปญหาขยะมูลฝอย
• ภูมิทัศนทางสายตา

สิ่งแวดลอมชุมชน
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมชุมชน ในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ป ที่ผานมา

จํานวนประชากรในเขตเทศบาล เพิ่มข้ึน

ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มข้ึน

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึน

ภูมิทัศน ไมสามารถระบุได

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมชุมชน ในชวง ๕ ปที่ผานมา
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ป พ.ศ.

จํานวนพื้นที่สีเขียว (ไร) สัดสวนพื้นที่สีเขียว (ตารางเมตรตอคน)

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมชุมชน ในชวง ๒๕ ปที่ผานมา

จํานวนและสัดสวนพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพฯ



สถานการณ  (State : S)

• จํานวนแหลงท่ีประกาศเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษแหลงธรรมชาติไมเปลี่ยนแปลง

• จํานวนแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาประเภทแหลงธรรมชาติท่ีไดรับการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยนแปลง

• การประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาเพ่ิมข้ึน

• จํานวนยานชุมชนเพ่ิมข้ึน 

• จํานวนโบราณสถานเพ่ิมข้ึน

• จํานวนมรดกโลกไมเปลี่ยนแปลง

ปจจัยขับเคล่ือน  (Driving Force : D)

• การสงเสริมการทองเที่ยว 

• การเจริญเติบโตทางทางเศรษฐกิจ

แรงกดดัน (Pressure : P)

• การขยายตัวของชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐาน

• การบริหารจัดการแหลงธรรมชาติยังมีการจัดการที่ไมดพีอ

• การพัฒนาพื้นที่โดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม

การตอบสนอง (Response : R)

• การจัดทํามาตรฐานสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ
• พัฒนาโปรแกรมการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลง

ธรรมชาติอันควรอนุรักษ
• จัดทําแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยมีการ

ขับเคลื่อนงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 
และการขับเคลื่อนภารกิจดานศิลปกรรม

• (ราง) แผนแมบทการจดัการสิ่งแวดลอมชุมชน

ผลกระทบ  (Impact : I)

• ความเสื่อมโทรมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ป ที่ผานมา

จํานวนแหลงที่ประกาศเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปลี่ยนแปลง

จํานวนแหลงอันควรอนุรักษ ทางธรณีวิทยาประเภทแหลง
ธรรมชาติที่ไดรับการประเมินมาตรฐษนคุณภาพสิ่งแวดลอม

ไมเปลี่ยนแปลง

การประกาศเขตพื้นที่เมืองเกา เพิ่มข้ึน

จํานวนยานชุมชนเกา เพิ่มข้ึน

จํานวนโบราณสถาน เพิ่มข้ึน

จํานวนมรดกโลก ไมเปลี่ยนแปลง

การข้ึนทะเบียนอยูในบัญชีรายช่ือเบื้องตน (Tentative List) เพิ่มข้ึน

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชวง ๕ ปที่ผานมา
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ป พ.ศ.

จํานวน (คน) รายไดนําสง (บาท)

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในชวง ๒๕ ปที่ผานมา

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาชมอุทยานแหงชาติท่ัวประเทศ



สถานการณ  (State : S)

• อุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึน
• ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงข้ึน
• ระดับนํ้าทะเลเปลีย่นแปลงเลก็นอย
• พายุหมุนเขตรอนเพิ่มข้ึน

ปจจัยขับเคลื่อน  (Driving Force : D)

• การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
• การเพิ่มข้ีนของจํานวนประชากร

แรงกดดัน (Pressure : P)

• การใชพลังงานเพิ่มข้ึน
• การปลดปลอยกาซเรอืนกระจกเพิ่มข้ึน
• การลดกาซเรอืนกระจกที่รอัยละ ๗-๒๐

การตอบสนอง (Response : R)

• ดําเนินการตามแผนแมบทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

• โครงการ “การสงเสรมิการจัดทาํคารบอนฟุตพริน้ทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและรายงานขอมูล กาซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนตํ่า

• ความรวมมือในการปลอยกาซเรือนกระจก

ผลกระทบ  (Impact : I)
• การกัดเซาะชายฝง
• ภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ เชน หลมุยุบ รอยแยก
• สภาวะภัยแลง
• ดานสุขภาพอนามัยของประชาชน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในชวง ๑ ปที่ผานมา



ประเด็นสถานการณ ทิศทางและแนวโนมในชวง ๕ ป ที่ผานมา

อุณหภูมิเฉลี่ย เพิ่มข้ึน

ปริมาณฝนเฉลี่ย เพิ่มข้ึน

พายุหมุนเขตรอน เพิ่มข้ึน

ระดับน้ําทะเล เปลี่ยนแปลงเล็กนอย

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในชวง ๑ ปที่ผานมา
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แผนดินไหว ดินถลม ดินไหล รอยแยก ดินทรุด หลุมยุบ หินรวง-หินถลม ตล่ิงทรุดตัว

เหตุภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

สรุปสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในชวง ๒๕ ปที่ผานมา



HOT ISSUE
ทรัพยากรปาไม : ปาไมถือเปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สงผลตอความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ทั้งแหลงน้ํ า ดิน สัตวปา และความ

หลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของพ้ืนที่ปาไมอยางตอเนื่องและดวยอัตราที่

รวดเร็วสงผลกระทบที่ชัดเจนในปจจุบันโดยเฉพาะปญหาภัยแลง และอุทกภัย ซึ่ง

ถือเปนปญหาเรื้อรังที่จําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการจากทุก

ภาคสวน นอกจากนี้ยังพบปญหาการเขาไปใชประโยชนอยางไมถูกตองในพ้ืนที่ปา

ไม ทั้งในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม

ลาสัตวปาและที่ดินสาธารณะอีกจํานวนมาก ทั้งหมดนี้สงผลกระทบตอสถานภาพ

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเปนอยางมาก 



การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : การแกไขปญหาพ้ืนที่ปาไมของประเทศ

อยางย่ังยืน จําเปนตองปรับปรุงทั้งในสวนของนโยบายและแผนให

สอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่อยางแทจริง ประกอบกับการ

บังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง โดยอาศัยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือควบคุมการใช

พ้ืนที่ปาไมอยางถูกตองและเปนธรรม

พ้ืนที่ดําเนินการเรงดวน คือ พ้ืนที่ปาอนุรักษที่ถูกบุกรุกในระดับ

วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย นาน

ลําปาง อุบลราชธานี นครราชสีมา เลย กระบี่ เชียงใหม ตาก และ

แมฮองสอน



สถานการณมลพิษ : การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

เปนวาระแหงชาติ ที่ทุกภาคสวนตองเรงดําเนินการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เปนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของ

ประเทศ ใหดําเนินการไดอยางถูกตอง เนื่องจากปริมาณของขยะมูล

ฝอยที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของการบริโภคและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคการทองเที่ยว และปญหามลพิษที่

เกิดจากการตกคางของขยะมูลฝอยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่

ดําเนินการอยางไมถูกตอง นอกจากนี้ ปญหาในการบริหารจัดการของ

เสียอันตราย ทั้งในสวนของของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม 

และมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตองไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ เพ่ือปองกันอันตรายทั้งดานการปนเปอนลงสูธรรมชาติ และ

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน



การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจร 

ต้ังแตการลดปริมาณของเสียที่แหลงกําเนิด ตลอดจนการนํากลับมาใชประโยชนใหม และกําจัดข้ัน

สุดทายตามหลักการดําเนินงาน ดาน 3Rs คือ การลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการนํา

กลับมาใชใหม (Recycle) โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรวมกลุมกัน (Clustering) ในการเก็บรวบรวมและขนสงของเสีย

อันตรายแบบศูนยรวม เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจรโดยใช

เทคโนโลยีที่ที่เหมาะสม และเนนการนํากลับมาใชประโยชนในรูปของทรัพยากรใหมหรือแปรรูปเปน

พลังงานทดแทน (Waste to energy) และการเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายจากชุมชนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดมาตรการในการจัดการ ๓ 

มาตรการ ไดแก มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหลงกําเนิด มาตรการเพ่ิม

ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย โดยมีเปาหมายการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) และสอดคลองกับ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)



พ้ืนที่ดําเนินการเรงดวน ในดานการจัดการขยะมูลฝอย กลาวคือ เปนจังหวัดที่มีปญหาในเรื่องของการเก็บขนขยะ

มูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช 

ขอนแกน รอยเอ็ด และพระนครศรีอยุธยา สวนจังหวัดที่มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดข้ึนมากกวา ๕,๐๐๐ ตัน

ตอป จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และเชียงใหม



การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุสําคัญ

มาจาก การปลอยกาซเรือนกระจกผานกิจกรรมของมนุษย สงผลตออุณหภูมิ ปริมาณฝน 

พายุหมุนเขตรอน ทําใหฤดูกาลตางๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยทําใหมีฤดูรอนที่ยาวนานข้ึน มี

ฤดูหนาวที่สั้นลง เกิดภาวะแหงแลงและอุทกภัยที่มี ความรุนแรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอประชากรไทยในหลายดาน ทั้งทางดานการเกษตรมี

ผลกระทบรุนแรงตอพืชผลการเกษตรที่สําคัญหลายชนิด โดยเฉพาะ ขาว ขาวโพด ออย 

การเลี้ยงสัตว และการประมง ดานสุขภาพ สงผลใหสภาพอากาศเอ้ืออํานวยตอการ

ขยายพันธุของแมลงสามารถฟกตัวและเจริญเติบโตไดดี เปนสาเหตุใหเกิดโรคระบาด ดาน

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอพยพยายถ่ินฐาน สภาพอากาศที่อุน

ข้ึนจะทําใหการกระจายตัวของพันธุพืชและสัตวเปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบตอพ้ืนที่

ชายฝง ทําใหเกิดคลื่นลมแรง และกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงไป เกิดการกัดเซาะชายฝงทะเล 

และสรางความเสียหาย ตอพ้ืนที่ชายฝง



การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ : ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควรรวมแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือลดการปลอย กาซเรือน

กระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมภาคเศรษฐกิจและสังคมเขาสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม คารบอนตํ่า

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พ้ืนที่ดําเนินการเรงดวน ไดแก ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และประชาชน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการระยะยาว 

สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานของมาตรการระยะยาว สามารถสรุป

โดยจําแนกขอเสนอแนะออกเปนรายสาขา ดังนี้

ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน

จัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาและบริหาร

จัดการการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ทรัพยากรแร

การสงเสริมความรวมมือเพ่ือพัฒนาแหลงแรระหวางภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือใหภาคเอกชนดําเนินการพัฒนาแหลงแรอยางถูกหลักวิชาการ โดยภาครัฐใหการ

สนับสนุนในดานการสํารวจและขอมูลทางวิชาการ และสรางแรงจูงใจดานการสํารวจแร 

และพัฒนาแหลงแรขนาดใหญ และการสงเสริมและสนับสนุนการใชแรในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือใหการใชทรัพยากรแรที่ใชในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเกิดความ

คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดยสงเสริมใหมีการนําแรหายากมาเปนวัตถุดิบสําหรับ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ิมขีดความสามารถในการแตงแรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ใหไดมาตรฐานคุณภาพแรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ทรัพยากรพลังงาน

การสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงานจากแหลงเชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุน

การใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนตางๆ โดยการสงเสริมการ

ผลิตพลังงานทดแทนและใชพลังงานหมุนเวียนอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งสรางความม่ันใจ

ใหกับประชาชน สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียถึงผลดีจากการใชพลังงานเหลานี้ และการ

จัดโครงการเพ่ือสงเสริมรูปแบบการอนุรักษพลังงานตางๆ ไดแก โครงการสํานักงานสีเขียว 

อาคารประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยการสรางแรงจูงใจใหเกิดการดําเนินการ เชน การมอบรางวัล ประกาศ

เกียรติคุณ  การลดหยอนภาษี เปนตน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ทรัพยากรน้ํา

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บและการระบายน้ําโดยการใชมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนการ

ระบายน้ําที่ไมเหมาะสม และการแกไขสิ่งกีดขวางทางน้ํา การขุดลอกลําน้ําเพ่ือรักษาความสามารถในการระบายน้ําและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเก็บน้ําในชวงฤดูแลง และพัฒนาระบบการเฝาระวังพิบัติภัยทางธรรมชาติโดยการติดต้ังระบบโทรมาตร และการ

สรางเครือขายเพ่ือเฝาระวัง เตือนภัยจากวิกฤติน้ําเพ่ือลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากร ใหเกิดความรู ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมความพรอมปฏิบัติหนาที่

ดานการปองกันแกไขการกัดเซาะชายฝง และสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติดานการบริหารจัดการและปองกัน

การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนสถานการณชายฝงประเทศไทย และการใชมาตรการและแผนตางๆ ในการ

ควบคุมการใชประโยชนพ้ืนที่ชายฝงทะเลอยางเหมาะสม โดยดําเนินการภายใตหลักการจัดการรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

ตางๆ ไดแก มาตรการคุมครองพ้ืนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมาตรการคุมครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อาจถูกทําลายหรือไดรับความเสียหายอยางรายแรงเขาข้ันวิกฤต



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การอนุรักษถ่ินแหลงอยูอาศัยทางธรรมชาติที่มีความเปราะบาง

ทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ และฟนฟูระบบนิเวศที่มีความเสื่อมโทรม

และมีการใชประโยชนอยางไมถูกตองใหกลับคืนสูสภาพเดิม



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ภาวะมลพิษ

การสงเสริมในการใหความรู ความตระหนัก ถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตราย 

ใหแกประชาชนและผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ และมีรูปแบบในการจัดการขยะ 

ของเสียอันตราย และสารอันตรายที่อยางถูกตอง และการพัฒนาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการ

ขยะ และของเสียอันตรายภายในชุมชนอยางครบวงจร ครอบคลุมต้ังแตการเก็บรวบรวม การขนถาย รูปแบบการกําจัดหรือบําบัด 

การคัดแยกขยะใชประโยชนได และคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะชุมชน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพชุมชนนั้นๆ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะยาว)
ส่ิงแวดลอมชุมชน

กระจายความเจริญจากเมืองสูชนบทในจังหวัดตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ระบบ

สาธารณูปโภค เทคโนโลยี สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือลดการอพยพยายถ่ินจากชนบทเขามาในเมือง

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

การอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมที่เสื่อมโทรมใหอยูในสภาพที่สมบูรณ 

เพ่ือสืบตอแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมที่ดีและสวยงามใหสูรุนตอไป 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การพัฒนา สงเสริม และสรางเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสม เพ่ือ

บรรเทาปญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
มาตรการเรงดวน

สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานของมาตรการเรงดวน สามารถสรุปโดยจําแนกขอเสนอแนะออกเปนรายสาขา 

ดังนี้

ทรัพยากรการใชดิน 

การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบ Smart Farmer โดยการใหความรูดานการผลิต การตลาด เทคโนโลยี 

และภูมิปญญาด่ังเดิมมาผสมผสานกันในการพัฒนาการเกษตร สรางเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับเกษตรกร และ

กลุมเกษตรกร เพ่ือแกไขปญหาดินเสื่อมโทรม และสรางการยอมรับในการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ทรัพยากรแร

การพัฒนาจัดทํ ารายงานการประเ มินสิ่ งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร  (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแรภายในประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยครอบคลุมการ

บริหารจัดการพ้ืนที่เชิงกลยุทธทุกมิติรอบดาน และการสงเสริมการนําเทคโนโลยีข้ันสูงในการประเมิน

ศักยภาพและพัฒนาแหลงแร เพ่ือใหเกิดความถูกตอง แมนยํา และเหมาะสมกับสถานการณและการใช

ประโยชนในยุคปจจุบัน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ทรัพยากรพลังงาน

การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในการประหยัดพลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงานให

มากข้ึน หรือเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน แนวทางการสนับสนุนอาจอยูในรูปแบบของการจัดสรร

งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสะอาด เชน การลดหยอนภาษี 

เปนตน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

การสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาต่ังแตระดับหมูบานจนถึงระดับภูมิภาค และการสราง

องคความรู ปลูกจิตสํานึก และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการจัดต้ังศูนยการ

เรียนรูดานทรัพยากรปาไมและสัตวปาในแตละพ้ืนที่ปาอนุรักษ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ทรัพยากรน้ํา

การสรางกลไกลการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการจากการที

สวนรวมของทุกภาคสวน ในรูปแบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

หนวยงานที่เก่ียวของในแตละลุมน้ํา



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

การสงเสริมความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับผลกระทบตอปาชายเลน 

หญาทะเล และปะการัง จากการประกอบกิจการตางๆ ไดแก การประมง และ

ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว และสรางความตระหนักในการปกปกษรักษา

ในรูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรมอนุรักษปาชายเลน ฟนฟูแนวปะการัง   

เปนตน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระดับทองถ่ินเพ่ือสรางเครือขายในการดูแลทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ภาวะมลพิษ

การบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของอยางเขมงวด 

เพ่ือใหเปนไปตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

และสามารถขับเคลื่อนการทํางานภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะ                

มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตลอดจนแผนปฏิบัติการตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ส่ิงแวดลอมชุมชน

เรงผลักดันแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนไปสูการปฏิบัติ

เห็นผลอยางเปนรูปธรรม



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลง

ธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับทองถ่ิน เพ่ือลดการเสื่อมโทรมและการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมใหนอยที่สุด และการสรางจิตสํานึกใหแก ประชาชน 

นักทองเที่ยว เจาหนาที่ ในระดับทองถ่ิน ไหมีความระหนัก ตอการรักษา

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (มาตรการระยะเรงดวน)
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผสมผสานระหวางภูมิ

ปญญาทองถ่ินของชุมชนและวิทยาการสมัยใหมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต โดย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมการ

ปกครองทองถ่ิน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
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