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ร่างรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๔๖๑ 



๑. บทน า
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทุกภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓.๙๐ มากกว่า
ปีที่ผ่านมา

จ านวนโครงการลงทุน
และมูลค่าเงินลงทุนลดลง

การลงทุนจาก

ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ

การน าเข้า-ส่งออก

เกินดุล มูลค่าการส่งออก
ขยายตัวสูงที่สุดในรอบ ๖ ปี 
ส่วนการน าเข้าเพิ่มข้ึน

รายได้-รายจ่าย-หนี้สนิครัวเรือน

รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย แต่มีหนี้สินต่อรายได้สูง 
๖.๖ เท่า สูงสุดในรอบ ๑๑ ปี

ความยากจนและการกระจายรายได้

สัดส่วนคนจน ช่องว่างความยากจน 
และความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย
เพิ่มข้ึน

การท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ-ชาวไทย
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔๗ 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 



การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)
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ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓๙ 
สัดส่วนวัยแรงงานลดลง อัตรา
ว่างงานเพิ่มข้ึน เริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

ประชากร

มีผู้ย้ายถิ่นลดลง ส่วนใหญ่เป็น
วัยแรงงานและเป็นผู้มีงานท า

การย้ายถิ่น 

ปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แต่มีคุณภาพ
การศึกษาแย่ลง และมีความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาระหว่างเด็กในเมืองและ
ชนบท

การศึกษา

ผู้ป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน 
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
อัตราป่วยจากโรคปอดฝุ่นหิน 
โรคปอดจากแร่ไยหินลดลง

การสาธารณสุข 

พัฒนาไปสูเ่ทคโนโลยีดจิิตัล ทั้ง
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผล
แบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง NECTEC 
FAARM series การพัฒนา
เทคโนโลยี Smart Farm

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 



การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นโยบาย และยุทธศาสตร์ 

ระดับประเทศ

แผนการจัดการรายสาขา

มาตรการทางกฎหมาย

มาตรการทางการเงินการคลัง

มาตรการทางสังคม

• ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
• แผนปฏิรูปฯ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
• แผนฯ ๑๒ (๖๐-๖๔)
• อื่นๆ

• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉ. ๒) ๖๑
• พ.ร.ก. การประมง (ฉ. ๒) ๖๐
• พ.ร.บ. แร่ ๖๐
• พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบฯ (ฉ. ๒) ๖๐

• แผนปฏิบัติการฯ จัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ๖๐-๖๔
• ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และ

แผนจัดการมลพิษ ๖๐-๖๔
• ร่างยุทธศาสตร์บริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี 

และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ๖๐-๖๔

ขับเคลื่อนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ สวล. 
ยกระดับความสามารถในการรับมือกับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• มีกองทุนสิ่งแวดล้อม
• การจัดสรรงบฯ เพื่อบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓ 
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ทั่วโลกปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

พื้นที่ป่าไม้ลดลง

ประชากรโลก ๑ ใน ๕ ขาดแคลนน้ า

อุณหภูมิร้อนที่สุด ๓ ปีติดต่อกัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

สวล.อาเซียน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่เกิน

มาตรฐาน อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เกิดภัย

พิบัติรุนแรงและถี่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ดิน

ป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

สถานการณ์และการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมิภาค



๒.สถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา
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•ดินปัญหา (ดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยวจัด ดิน

ทรายจัด และดินตื้น) ส่วนใหญ่มีพื้นที่เพิ่มข้ึน

•เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ และ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่น้ า

•การผลิต การใช้ และการส่งออกแร่
ลดลง

•การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มข้ึน
•การน าเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นเพิ่มข้ึน
•สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนลดลง

•ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึน้

•ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

•อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มี
แนวโน้มชะลอตัว

•ปริมาณน้ าท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้ง

ปีอยู่ในเกณฑ์น้อยและมีแนวโน้มลดลง

•ปริมาตรน้ าใช้การในอ่างเก็บน้ าขนาด
กลางและขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้

•ปริมาณน้ าบาดาลที่ใช้การได้มีเพียงพอ

กับความต้องการใช้

•การกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึน
•จ านวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเพิ่มข้ึน •ทรัพยากรประมงมีความอุดม

สมบูรณ์เพ่ิมขึน้
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•ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มี
สถานภาพถูกคุกคามเพ่ิมข้ึน

•พื้นที่ชุ่มน้ าทั่วไปลดลง
•ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วและ
มีแนวโน้มรุกรานเพิ่มข้ึน 

•ปริมาณ NO
2
SO

2
CO และ VOCs อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน

•ระดับเสียงเฉล่ียบริเวณพื้นที่ริมถนนลดลง

•คุณภาพแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช-้ดีเพ่ิมข้ึน 

•การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน
•การน าขยะไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน
•กากของเสียและการน าเข้าสารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมลดลง

•ปริมาณฝุ่นละออง PM
10

PM
2.5

และ O
3

ส่วนใหญ่เกินมาตรฐาน

•ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนและ

มูลฝอยติดเชื้อเพิ่มข้ึน

•การน าเข้าขยะอิเล็กทรอนกิส์เพิ่มข้ึน
•การน าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมข้ึน 

•สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนในกรุงเทพฯเพิ่มข้ึน
และในเทศบาลนครส่วนใหญ่สูงกว่ามาตรฐาน

•จ านวนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ลดลง

•การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่ง

ธรรมชาติอยู่ในระดับดี

•โบราณสถานได้รับการประกาศขึ้น

ทะเบียนเพ่ิมข้ึน

•อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีและปริมาณฝนเฉล่ีย

ทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ

•ระดับน้ าทะเล ณ จุดวัดเพ่ิมข้ึน

•เหตุการณ์ภัยพิบัติเพ่ิมข้ึน 

•ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลดลง



ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนของประเทศ
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พื้นที่เกษตรกรรม
มีสัดส่วนมำกที่สุด

การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพ

การใช้ที่ดิน

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่ม 

สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่น้ า เพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด ลดลง

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

๕๕%

๘%
๑๓๔.๕๔ ล้านไร่

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น
มีพื้นที่ชะล้ำงพงัทลำยของดิน
ร้อยละ ๔๒
คิดเป็น

ส่วนใหญ่มีปัญหาดินตื้น พบมากในภาค
อีสาน เช่นเดียวกับพื้นที่ดินทรายจัด

๕๖ 
ล้านไร่

ดินปัญหา

ความเสื่อมโทรมของดิน



ทรัพยากรดิน

และการใช้ที่ดิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม

ความเหลี่อมล้ าในการถือครองที่ดิน

การใช้สารเคมีทางการเกษตร

• พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงเพิ่มขึ้น
• ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม
• พื้นที่สงวนและที่ดินของรัฐถูกรุกล้ ำ
• กำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม

• ร่างกฎหมายเกี่ยวกับคณะ
กรรมการนโยบายที่ดินและการ
แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน
• ร่างแผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินฯ  
• จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
• ขึ้นทะบียนผู้ไร้ที่ดินท ากิน
• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
• ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน/น้ าในพท.เกษตร

• ดินถูกชะล้าง หน้าดินพังทลาย
• ดินเสื่อมโทรมจากการท าเกษตร
• สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในดิน
• กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร 
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ปริมำณน้ ำฝน
สะสมสูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี
กระจายทุกภูมิภาค

ปริมาณน้ า

ปริมาณน้ าท่าโดยธรรมชาติลดลง
มีปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าร้อยละ 
๕๐-๑๐๐ ของความจุอ่าง 
มีปริมำตรน้ ำใช้กำร
สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

ปริมาณน้ าบาดาล ๑,๑๓๗,๗๑๔ ล้าน ลบ.ม.
มีปริมำณกำรใช้น้ ำบำดำล 
๑๔,๗๔๑ ล้ำน ลบ.ม.

ทรัพยากรน้ า

๒,๐๑๗ มม.

๒,๐๗๕ 
ล้าน ลบ.ม.

มีความต้องการใช้น้ าทั่วประเทศ
ประมาณปีละ 

ส่วนใหญ่ใช้น้ าเพื่อการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

การใช้น้ าใน
ช่วงฤดูแล้ง
เกินแผน
ร้อยละ ๑

ความต้องการใช้น้ า

๑๕๑,๐๐๐ 
ล้าน ลบ.ม.



การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเมือง/พ.ท.เกษตร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้น

การแปรปรวนของสภาพฝน

• ปริมำณฝนสะสมรำยปี
สูงกว่ำค่ำปกติในหลำยพื้นท่ี

• ปริมำณน้ ำท่ำโดยธรรมชำติลดลง
เล็กน้อย

• ปริมำณน้ ำใช้กำรในอ่ำงเก็บน้ ำ
ขนำดกลำง/ใหญ่เพิ่มขึ้น

• ขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์การ
บริหารจัดการน้ า ๕ ปี
• จัดท ายุทธศาสตร์ฯ น้ าบาดาล ๒๐ ปี
• ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ า

ให้สอดคล้องกับการผลิตข้าวครบวงจร
• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช
• บริหารจัดการน้ าท่าให้มีประสิทธิภาพ
• ด าเนินการระบบกระจายน้ า
• ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

• พื้นที่ประสบอุทกภัยและ
ภัยแล้งลดลง
• บางพื้นที่ได้รับเสียหายทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากรน้ า
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ปริมำณของเสีย
อันตรำย ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
ร้อยละ ๖๕

เข้าสู่ระบบการจัดการ ๓๒.๙๕ ล้านตัน 
ลดลง จากปีที่ผ่านมา
ถูกน าไปใช้ประโยชน์

เพิ่มข้ึนมากกว่า ๑๐ เท่า จากปี ๕๓-๕๙
โรงงาน ๒ ใน ๗ แห่ง ที่ปฏิบัติถูกต้องตาม
อนุสัญญาบาเซล

๕.๒๙ 
พันตัน

ของเสียอันตราย

ของเสียอันตรายจากชุมชน

กากของเสียอุตสาหกรรม

ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๓๕ 
ถูกทิ้งปะปนกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป

เนื่องจากระบบคัดแยก เก็บ รวบรวม
และขนส่งไม่ครอบคลุมพื้นที่

การน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

๖.๑๘๗ ตัน

๑๐%

๒๐.๔๘
ล้านตัน



ขยะมูลฝอย ของเสีย-

อันตรายและสารอันตราย

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การขยายตัวของชุมชนเมือง

การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

การใช้สารเคมีทางการเกษตร

ขยะตกค้าง การจัดการขยะไม่เต็ม-

ประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับต้นทุน

อปท.ไม่มีความพร้อมในการก าจัดขยะ 

• ขยะชุมชนและของเสีย-
อันตรำยจำกชุมชนเพิ่มขึ้น
• กำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกต้องเพ่ิมขึ้น
• กำรใช้ประโยขน์จำกขยะเพ่ิมขึ้น
• กำรน ำเข้ำสำรอันตรำยลดลง
• กำกของเสียอุตสำหกรรมลดลง

• ร่วมมือลดขยะพลาสติก
• ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ-

ประเทศไทยไร้ขยะ
• รวบรวมของเสียอันตราย ซากผลิต-

ภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอ-
นิกส์จากบ้านเรือน
• จัดท าแผนแม่บทจัดการมูลฝอย-

ติดเชื้อ ๕ ปี
• ด าเนินงานตามพันธกรณีของ

อนุสัญญามินามาติว่าด้วยปรอท

• กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพ-
ชีวิตของประชาชน
• สารพิษสะสมในพืชและเข้าสู่

ห่วงโซ่อาหาร 
• กระทบสิ่งแวดล้อม



๓.ประเด็นสถานการณส์ิ่งแวดล้อม

ที่ส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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ป่าในเมือง เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่

ป่าไม้ทัง้ป่าธรรมชาติและป่าปลูก ให้ประชาชนเข้า

ใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาเพ่ือคุณภาพชีวิตและ

สภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง สอดคล้องกับนโยบาย

ประเทศในการพัฒนาพื้นทีส่ีเขียวในเมือง ที่ผ่านมา 

มี อปท. และภาคเอกชนมีการด าเนนิงานด้านนี้

การบริหารจัดการแร่ มแีผนแม่บทและ

กลไกในระดับต่างๆ ได้แก่ การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม การตั้งกองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพ กองทุนประกันความเสี่ยง กองทุน

ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแร่ แต่หลาย

พื้นที่ยังคงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพประชาชน   

ขยะทะเล ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลงทะเลมากเป็นอันดับ ๕

ของโลก พบมากบริเวณอ่าวไทยตอนบน ส่วนใหญ่เป็นขยะถุงพลาสติก

และขวดเคร่ืองด่ืม ย่อยสลายยาก จึงตกค้างในสภาพแวดล้อม ส่งผล

ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า และคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม  
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ข้อเสนอการจัดการป่าในเมือง 

• จัดท าแผน แนวทาง และคู่มือการปฏิบัติงาน 
• เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่
• ส่งเสริมบทบาท อปท.ให้มากขึ้น
• จัดท าแผนระดับจังหวัด
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอการบริหารจัดการแร่ 

• ควบคุมกิจการเหมืองแร่และการขนส่ง
ตลอดกระบวนการ 

• เพิ่มระดับมาตรฐานมลพิษในพื้นที่เสี่ยง
• ทบทวนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่แก่ อปท.
• ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานที่ดี

ข้อเสนอการจัดการขยะทะเล 

• ควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก

• บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
• เผยแพร่ข้อมูลและผลกระทบแก่ประชาชน
• ตั้งคณะกรรมการและจัดท าแผนแม่บทฯ

• ท าแผนแก้ปัญหาระดับพื้นที่

• จัดท าฐานข้อมูล ติดตาม 
และรายงานผลเป็นระยะๆ 

• ลดขยะที่แหล่งก าเนิด



๔.
บทสรุปและ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



สถานการณ์ดีขึ้น

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น

 อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้

แนวโน้มชะลอตัว

 น้ าบาดาลใช้การมีเพียงพอกับ

ความตองการ

 ปริมาณการปล่อย GHG ลดลง

 คุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัด

อยู่ในเกณฑ์

 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

เพิ่มขึ้น 

สถานการณ์แย่ลง

ดินที่มีปัญหามีพื้นที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

ลดลง

ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในเกณฑ์

น้อยและลดลง

การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ 

จุดตรวจวัดส่วนใหญ่เกินมาตรฐาน

-
-

-

-
-

สรุปภาพรวมสถานการณส์ิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑



แนวทางคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลและแนวโน้ม
ที่ผ่ำนมำ และปัจจัย
ขับเคลื่อนที่แน่นอน

อิทธิพลจำก
ปัจจัยขับเคลื่อน

ที่ไมแ่น่นอน

คำดกำรณ์
อนำคตได้

คำดกำรณ์
อนำคตยำก

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
ในระยะสั้น

แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
ในระยะยำว



ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

S-Social - การขยายตัวของเมืองและชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค*
- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

T-Technology - ความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านพลังงานและการก าจัดของเสีย   
- ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-Economic - การเติบโตทางเศรษฐกิจ*
- การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
- การขยายตัวทางการท่องเที่ยว

E-Environment - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
- การใช้สารเคมีทางการเกษตร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P-Politics/ 
Policy*

- ข้อตกลงระหว่างประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- การส่งเสริมบทบาทและ อปท.
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

S-Social - การขยายตัวของเมืองและชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค*
- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

T-Technology - ความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านพลังงานและการก าจัดของเสีย   
- ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-Economic - การเติบโตทางเศรษฐกิจ*
- การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
- การขยายตัวทางการท่องเที่ยว

E-Environment - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
- การใช้สารเคมีทางการเกษตร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P-Politics/ 
Policy*

- ข้อตกลงระหว่างประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- การส่งเสริมบทบาทและ อปท.
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระยะสัน้

คุณภาพดินการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มน่าเป็นห่วง 

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงาน

ขั้นสุดท้ายลดลง

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามีแนวโน้มดีขึ้น

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโนม้ดีขึ้น

ถิ่นที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์มีแนวโน้มถูกคุกคาม

มากขึ้น

สถานการณ์มลพิษโดยรวมดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติยังน่า

เป็นห่วง

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
การใช้สารเคมีทางการเกษตร

การขยายตัวของเมือง
และกิจกรรมการผลิต

การป้องกันไฟป่าลดลง
และการเฝ้าระวังที่เข้มงวด

ความร่วมมือในการอนุรักษ์

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
พื้นที่ชุ่มน้ าเปลี่ยนสภาพ

อปท.มีบทบาทมากขึ้น
ขยะเป็นวาระแห่งชาติ

การปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้น
ในภาคพลังงานและเกษตร



หากสังคมค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จะมีผลต่อเกิดการใช้ทรัพยากร น้ า 

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเลือกซื้อและใช้

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดขยะและของเสียน้อยลง 

หากเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาส

เกิดการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการ

รองรับ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเพิ่มขึ้น 

หากนโยบายยังคงมีความต่อเนื่อง จะท าให้เกิดการ

พัฒนาซึ่งมุ่งการเติบโตสีเขียวและการพัฒนาที่

ยั่งยืน มีการน ายุทธศาสตร์ แผน และเครื่องมือ

ต่างๆ มาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   

ค่านิยมและพฤติกรรม

การบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

การเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว

พัฒนำระบบข้อมูล
ข่ำวสำรสิ่งแวดล้อม

ปรับใช้เครื่องมือหลัก
ในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

คุ้มครองและฟื้นฟู
สภำพแวดล้อมใน
พื้นที่ที่มีควำมส ำคัญ
และมีควำมอ่อนไหว

ส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ป้องกันและลดกำรใช้ทรัพยำกร
เกินศักยภำพกำรรองรับของพื้นที่

ศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมบทบำทและกำรมสี่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน


