
ร่างรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
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การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ



• รายงานสถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดท าขึ้นตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓) 

• เป็นการรวบรวมข้อมูล ติดตาม และประเมินสถานการณ์ต่างๆ และ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคญัในรอบปี รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบาย 
และเป็นองค์ความรู้แก่ทุกภาคสว่น

• น าเสนอข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

• เน้นการใช้ขอ้มูลจากแหลง่ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิง
อย่างชัดเจนและถูกต้อง

• วิเคราะห์สถานการณโ์ดยใช้กรอบ DPSIR

2

ประเด็นส าคัญ



กรอบ DPSIR 
ในการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ปัจจัยขับเคลื่อน
Driving force

แรงกดดัน
Pressure

สถานการณ์
State

การตอบสนอง
Response

ผลกระทบ
Impact
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๑. บทน า

๒. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา

๓. ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
๔. สรุปและข้อเสนอแนะ
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ร่างรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๔๖๒ 



๑. บทน ำ
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทุกภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔.๑ มากกว่าปี
ที่ผ่านมา

๑.๑

มูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน

การลงทุนจาก

ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ

การน าเข้า-ส่งออก

การน าเข้า-ส่งออกเพ่ิมขึ้น
ขาดดุลการค้าเล็กน้อย

รายได-้รายจ่าย-หนี้สนิครัวเรือน

รายได้และหนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ลดลง

การท่องเที่ยว 

จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวทีเ่พิ่มข้ึน
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จ านวนประชากรค่อนข้างคงที่ 
สัดส่วนวัยแรงงานลดลง 
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประชากร

มีผู้ย้ายถิ่นลดลง ส่วนใหญ่เป็น
วัยแรงงานและเป็นผู้มีงานท า

การย้ายถิ่น 

ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เด็กไทยมีผลิตภาพ
การท างานร้อยละ ๖๐ ของศักยภาพที่ควรมี 

การศึกษา

ผู้ป่วยโรคที่มีสาเหตุมาจาก
การประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

การสาธารณสุข 

ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้
ในภาคอุตสาหกรรมพัฒนา
การใช้ดาวเทียมติดตามไฟป่า
และหมอกควัน  

การพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ต่อ)



แผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนระดับ ๒
•แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๖๐-๖๔)
•แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๖๑-๘๐
•นโยบายความมั่นคงฯ ๖๐-๖๔
แผนระดับ ๓
•นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ๖๐-๗๙
•แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคฯ ๖๐-๗๙
ฯลฯ 

นโยบายและแผนทีส่ าคัญ  …ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๑.๒
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มาตรการและกลไกที่ส าคัญ

•ด้านสังคม ขับเคลื่อนสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อาทิ ลดการใช้
พลาสติก จัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น

•การเงินการคลัง กองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการมลพิษ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
๔๔๕ ล้านบาท 

•การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ได้รับ ๑๑๗,๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๓.๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีไ่ด้รับ ๑๒๑,๔๒๕.๖ 
ล้านบาท

• กฎหมาย
– พ.ร.บ. น้ า ๖๑
– พ.ร.บ. รักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล ๖๒
– พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉ. ๘) ๖๒
– พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินฯ ๖๒
– พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉ. ๑๔) ๖๒
– พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉ. ๘) ๖๒
– พ.ร.บ. ป่าชุมชน ๖๒
– พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า ๖๒
– พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ๖๒ 9

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
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สถานการณ์และการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและภูมภิาค

•ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลก สูงขึ้น ๐.๙ องศาเซลเซียส 
•ภัยพิบัติทั่วโลกมีความรุนแรงมากขึ้น
•พื้นที่ป่าไม้ลดลง สัตว์ป่าสูญพันธุ์จ านวนมาก
•น้ าทะเลเป็นกรดมากขึ้น และระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
•มีขยะพลาสติกในทะเล ๘ ล้านตันต่อปี
•ทั่วโลกสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพเพิม่ขึ้น
•คนส่วนใหญ่มีโอกาสสัมผัสมลพิษอากาศที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
•สมาชิกอาเซียนด าเนินนโยบายร่วมกันด้านสภาพภูมิอากาศ
• เกิดแนวทางร่วมกันในการจัดการขยะทะเลของอาเซียน
• ร่วมมือด าเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ



๒.สถำนกำรณ์

คุณภำพสิ่งแวดล้อมรำยสำขำ
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สถานการณค์ณุภาพส่ิงแวดลอ้มรายสาขา
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+ พื้นทีเ่พาะปลูกเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น

- พื้นที่ดินปัญหาตามสภาพ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

+ มูลค่าการผลิต การใช้แร่
ในประเทศลดลง

+ การผลิตพลังงานขั้นต้นลดลง
+ การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
+ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
- การน าเข้าพลังงานขั้นต้นและ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น

+ พื้นทีป่่าไม้เพ่ิมขึ้น
+ จ านวนและพื้นที่

ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

+ น้ าในอ่างเก็บน้ า
เพ่ิมขึ้น

•ปริมาณฝนสะสมรายปี
ใกล้เคียงค่าปกติ
•ปริมาณน้ าท่าใกล้เคียง

ปีที่ผ่านมา

- ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานแล้วเพิ่มขึ้น
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+พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 
+พื้นที่แนวปะการังเพ่ิมขึ้น
•ปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็ม
จากธรรมชาติคงที่

-สัตวท์ะเลหายากเกยตื้นเพ่ิมขึ้น
-สัดส่วนขยะพลาสติกในขยะ
ทะเลมากที่สุด

+คุณภาพน้ าผิวดินดีขึ้น
+ใช้ประโยชน์ขยะเพิ่มขึ้น
+ของเสียอันตรายลดลง
-คุณภาพอากาศในเมืองและ
เขตอุตสาหกรรมเกินมาตรฐาน

-อัตราการเกิดขยะต่อคนเพิ่มขึ้น
-การน าเข้าสารอันตรายเพิ่มขึ้น

+สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
คนในกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น

+ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ
ลดลง

• แหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี 

+เหตุการณภ์ัยพิบัติ
ลดลง

• อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีคงที่
• ค่าเฉลี่ยระดับน้ าทะเล

คงที่
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พื้นที่เกษตรกรรม
มีสัดส่วนมากที่สุด

การใช้ที่ดิน

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่ม 
สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นทีน่้ าชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ิมขึ้น 

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน๒.๑

๕๖%

๖%
ส่วนใหญ่มีปัญหาดินตื้น 
ร้อยละ ๑๘.๗๒
พบมากในภาคอีสาน 
เช่นเดียวกับพื้นที่ดินทรายจัด

๖๐ 
ล้านไร่

ดินปัญหา
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 จัดท า พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

 จัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

 ปรับปรุงคุณภาพดินและฟื้นฟูดินเสื่อม
โทรม  จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ไปท าประมง ปศุสัตว์ 

การด าเนินงาน

 บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานด้านการเกษตรและ
หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ดิน 

 ปรับปรุงเครื่องมือทางผังเมือง 

 ก าหนดแนวเขตและออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่ดินของรัฐให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ข้อเสนอ



พลังงาน๒.๓
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๓.๑๓%

การผลิตพลังงานลดลง การใช้พลังงานของประเทศ
เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 
ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน

๒.๗๑%

ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน
มีแนวโน้มดีขึ้น

การใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ๘.๘๐%

การน าเข้าพลงังานเพิ่มขึ้น 

ส่วนใหญ่น าเข้าน้ ามันดิบ 
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

๔.๓๔%
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 จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
(PDP2018) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน 

 จัดท าหลักสูตรการใช้พลังงานชีวมวล และ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ทบทวน
มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล 

 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 
และการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การด าเนินงาน

 ส่งเสริมการน างานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ปรับปรุงเครื่องมือทางผังเมือง 

 พัฒนามาตรการจูงใจควบคู่กับ
การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
ประหยัดพลังงาน

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอ
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พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
มีสัดส่วนร้อยละ ๓๑.๖๘ ของพื้นที่ประเทศ 
โดยลดลงมากในภาคเหนือ

พื้นที่ป่าไม้

เขตป่าสงวนฯ 
เขตป่าอนุรักษ์มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก
ลดลง จากปีที่ผ่านมา

พื้นทีท่ี่ถูกไฟไหม้ และจ านวนครั้งใน
การดับไฟป่าลดลง

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า๒.๔

๐.๓๓%
มีจ านวนสัตว์ป่าทั้งหมด ๑,๙๙๐ ชนิด 
สถานภาพสัตว์ป่าส าคัญหลายชนิด
มีสถานภาพน่าเป็นห่วง

สถิติการค้าสัตว์ป่าเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

๕๖๕ 
คดี

สัตว์ป่า
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 จัดท าพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จัดท าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกมาตรการจับก่อน
ตัด การเพิ่มจุดตรวจจุดสกัด และการ
เข้มงวดกวดขัน และลาดตระเวนป้องกัน
รักษาพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้มีค่า

 จัดท า “แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของ
ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์” 

 การด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์

การด าเนินงาน

 ส่งเสริมให้มีการน ามาตรการกลไก
การน าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไก
ทางการคลัง

 เพิ่มศักยภาพของการศึกษาวิจัย
การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ก าลังจะ
สูญพันธุ์

ข้อเสนอ
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ปริมาณน้ าฝน
ลดลง จากปีที่ผ่านมา

ปริมาณน้ า

ปริมาณน้ าท่าโดยธรรมชาติลดลง
มีปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าร้อยละ 
๕๐-๑๐๐ ของความจุอ่าง 
มีปริมาตรน้ าใช้การ
สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ปริมาณน้ าบาดาล ๑,๑๓๗,๕๘๗ ล้าน ลบ.ม.
มีปริมาณน้ าบาดาลใช้การได้ 
๔๕,๓๖๘ ล้าน ลบ.ม.

ทรัพยากรน้ า๒.๕

๑,๖๖๑ มม.

๒,๖๖๒ 
ล้าน ลบ.ม.

มีความต้องการใช้น้ าทั่วประเทศ
ประมาณปีละ 

ส่วนใหญ่ใช้น้ าเพื่อการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

ความต้องการใช้น้ า

๑๕๑,๗๔๕ 
ล้าน ลบ.ม.
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 จัดท าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
๒๕๖๑ และจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) 

 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร
จัดการน้ า จัดท าระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) ส าหรับพื้นที่เสี่ย
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่
ราบเชิงเขา

 ด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ า 
และบริหารจัดการน้ าส าหรับเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุน และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้ง

การด าเนินงาน

 สร้างแหล่งกักเก็บน้ าในชุมชนหรือ
บ่อกักเก็บน้ าตามไร่นา 

 เชื่อมโยงทุกมิติและเกิดการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน 

 การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบทั้งน้ าฝน น้ าผิวดิน และน้ า
บาดาล

 เร่งจัดท ามาตรการการป้องกันภัย
พิบัติ

ข้อเสนอ



ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง๒.๖

พื้นที่ป่าชายเลนเพิม่ขึ้น
ด้วยความร่วมมือในการดูแลและ
ฟื้นฟูจากหลายภาคส่วน 

22

อัตราการจับสัตว์น้ าลดลงในทุก
กลุ่มสัตว์น้ า

แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง
เพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาพ้ืนที่
และกิจกรรมของมนุษย์ 
ทั้งการท่องเที่ยวและประมงชายฝั่ง

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยาว 
๗๐๔.๔๔ กม. แก้ไขแล้วร้อยละ ๗๙ 
ของแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะทั้งหมด

สัตว์ทะเลหายากมีจ านวน
เกยตื้นเพิ่มขึ้น ทั้งเต่าทะเล พะยูน 
โลมาและวาฬ ๘๖%
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 จัดท าพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) 

 ส ารวจและประเมินสถานภาพแหล่งหญ้า
ทะเล และติดตามสถานภาพของสัตว์ทะเล
หายาก จัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
เกยต้ืน และยืดคืนพื้นที่ป่าชายเลน 

 ประกาศขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยว
หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณอ่าวมา
หยาและอ่าวโละซามะ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

 จัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

การด าเนินงาน

 ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ในการส ารวจข้อมูลและการ
ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

 ส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการเพื่อ
ป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ถูก
กัดเซาะอย่างเข้มงวด 

 ปรับปรุงและผลักดันกฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ข้อเสนอ



สถานการณ์มลพิษ: อากาศและขยะมูลฝอย๒.๘

๙ จังหวัดภาคเหนือมีจ านวนวันที่
ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
ลดลง เหลือ ๓๔ วัน ส่วนต าบล
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 
มีจ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ ๒๗

24

สถำนกำรณ์มลพิษ

๔๒

ฝุ่นละออง PM
10

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

มคก.ต่อลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM
2.5

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

๒๔
มคก.ต่อลบ.ม.

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น ๒%
เน่ืองจากการขยายตวัของชมุชน
เมือง อตัราการเกิดขยะมลูต่อคน 
เพิ่มขึน้

ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไป
ก าจัดอย่างถูกต้อง 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา

๓๙%



คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลกั
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพิม่ขึ้น 
ไม่มีแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก

สถานการณ์มลพิษ: คุณภาพน้ า๒.๘

25

๙๑%

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมลดลง

แม่น้ าดีสุด ๕ ล าดับ ได้แก่ แม่น้ าตาปีตอนบน 
อูน แควน้อย สงคราม
และชี

๙%

คุณภาพน้ าทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงดีมากลดลง 

อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อม
โทรมมากเพ่ิมขึ้น

พื้นที่มีคุณภาพน้ าทะเลดีที่สุด ๒ ล าดับ 
ได้แก่บริเวณเกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และบริเวณทะเลแหวก จังหวัดกระบี่ 

๙๔%

๖%

สถำนกำรณ์มลพิษ
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 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

 จัดท าแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย  
ระยะ ๒๐ ปี

 จัดท า (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓

 จัดท าแผนการจัดการคุณภาพน้ าของ
ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) 

 ควบคุมการระบายน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด

การด าเนินงาน

 บังคับใช้กฎหมายท่ีมีความเข้มงวด 
โดยเฉพาะการเผาในที่โล่งแจ้ง 

 ออกมาตรการที่ส่งเสริมหรือสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้รถสาธารณะ
ให้มากขึ้น 

 ก าหนดมาตรการเพื่อรองรับ
ผลกระทบน้ าใต้ตินจากการปนเปื้อน
โลหะหนัก รวมทั้งบทลงโทษ

 ก าหนดเป้าหมายเร่งด่วนใน
การจัดการขยะ และของเสีย
อันตราย โดยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ข้อเสนอ
สถำนกำรณ์มลพิษ
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๓.ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ที่ส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM

2.5
)

ขยะพลาสติก

ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์

การกัดเซาะ
ชายฝั่ง



• แหล่งก าเนิดส าคัญจากภาค
อุตสาหกรรม ยานพาหนะ 
การเผาชีวมวล การเผาต่างๆ

• ส่งผลต่อการคมนาคม 
ท่องเที่ยว อันตรายต่อสุขภาพ

• ในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
ต้น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบค่า PM2.5
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เกินค่ามาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสภาพรถอย่างเคร่งครัดในการต่อทะเบียนใหม่
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ
อย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลมุและ
เชื่อมโยงกัน

ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงสะอาดในภาคการขนส่ง 
เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวบริเวณทางสัญจรให้เป็นแนวกันชน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามสถานการณ์
ฝุ่นละออง

พัฒนามาตรการจัดการและแก้ไขปัญหาภายในอาคาร
ศึกษาและจัดท าข้อมูลบัญชีการระบายมลพิษ
ทางอากาศ



• พบพลาสติกในขยะประมาณ ๒ 
ล้านตัน สามารถน าไปรีไซเคิลได้
ไมถ่ึงร้อยละ ๕๐ 

• เกิดการตกค้างของขยะพลาสติก
ในธรรมชาติ ตกลงสู่ล าน้ าและ
บริเวณชายฝั่ง ส่งผลต่อการ
ระบายน้ าและกระทบต่อสัตว์น้ า
ให้เสียชีวิต รวมถึงสะสมและ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

จัดวางระบบเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติก

พัฒนากฎหมายเฉพาะเพ่ือการจัดการขยะ
และขยะพลาสติก

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนผลิตภัณฑ์
ก าจัดยาก เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย



• มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ 
หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม
และรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

• มาจากการใช้ทั้งภายในประเทศ
และน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

• ยังไม่มีแนวทางการจัดเก็บ
รวบรวม และก าจัดอย่างถูกต้อง
ท าให้เกิดสารเคมีที่มีพิษตกค้าง
และสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อเสนอแนะ

 ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีมาตรการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดปริมาณของเสีย
จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

 สร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งกลไกทางการ
ตลาดในการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างถูกวิธี

 เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ

 ศึกษาและวิจัยหลักการเชิงป้องกัน และหลักการ
ผูก้่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  



ข้อเสนอแนะ

 คุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งหรือชายหาดที่ยังไม่
มีสิ่งก่อสร้าง โดยก าหนดประเภทหรือ
รูปแบบสิ่งก่อสร้าง

 ก ากับและติดตามให้มีการบูรณาการใน
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับ
จังหวัด

 จูงใจและชดเชยที่เหมาะสม ในการ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
พื้นทีเ่สี่ยงไปยังพื้นที่อื่น  

 ก าหนดระยะถอยร่นเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายของทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

• มีพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
แก้ไข ระยะทาง ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร 
•พื้นทีท่ี่มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว 

ระยะทาง ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร 
• สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ 

และสาเหตหุนึ่งเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง
และการท าลายป่าชายเลน เป็นต้น



๔. บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



 พื้นทีเ่พาะปลูกเกษตรอินทรียเ์พิ่มขึ้น
 มูลค่าการผลิต การใช้แร่ในประเทศลดลง
 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นลดลง
 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
 พื้นทีป่่าไมเ้พ่ิมขึ้น
 จ านวนและพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น
 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น
 พื้นทีป่่าชายเลนเพิ่มขึ้น 
 พื้นทีแ่นวปะการังเพ่ิมขึ้น

ภาพรวม

 คุณภาพน้ าผิวดินดีขึ้น
 ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
 ปริมาณของเสียอันตรายลดลง
 สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อคนใน

กรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น
 จ านวนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ 

ลดลง
 จ านวนเหตุการณ์ภัยพิบัติลดลง
 จ านวนเหตุการณ์ภัยพิบัติลดลง



o ปริมาณฝนสะสมรายปใีกล้เคียง
ค่าปกติ

o ปริมาณน้ าท่าใกล้เคียงปีที่ผ่านมา
o ปริมาณการจับสัตว์น้ าเค็มจาก

ธรรมชาติคงที่
o ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
o แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
o อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีคงที่
o ค่าเฉลี่ยระดับน้ าทะเลคงที่

‾ พื้นที่ดินปัญหาตามสภาพธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น

‾ การน าเข้าพลังงานขั้นต้นและ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น

‾ สัตวท์ะเลหายากเกยตื้นเพ่ิมขึ้น
‾ สัดส่วนขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด
‾ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้วเพิ่มขึ้น
‾ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพื้นที่

เมืองหนาแน่นและเขตอุตสาหกรรม
‾ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้น
‾ การน าเข้าสารอันตรายเพิ่มขึ้น

สถานการณ์น่าเป็นห่วงสถานการณ์คงที่



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระยะสั้น

ฝุ่นละอองขนาด

ไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน

(PM
2.5

) 

ขยะมูลฝอยชุมชน 

ความเสื่อมโทรม

ของดิน 

สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานใน
หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งมี
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากการขยายตัวของเมืองและการ
ท่องเที่ยว  คิดเป็นอัตราการเกิดขยะต่อคนต่อวัน ประมาณ 
๑.๑๕ กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

ดินที่มีปัญหาจากสาเหตุตามสภาพธรรมชาติมแีนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น มีความเสื่อมโทรมดินจากกิจกรรมของมนุษย์และ
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์อย่างไม่
ระมัดระวัง 



แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรที่อยู่จ ากัด
เพ่ิมขึ้นอาจเกิดความไม่เป็นธรรมและเท่าเทียม 

เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

เพ่ิมการผลิตและมลพิษ ท าให้ทรัพยากร
เสื่อมโทรมลง

ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการน า
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพิ่มขึ้น

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อาจริเริ่มหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการขนาดใหญ่

ปัจจัยด้านสังคม

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้านนโยบาย



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว

พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

การสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและพัฒนา
ระบบการอนุญาต
ปล่อยมลพิษ

การส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

แก้ไขสถานการณ์
น่าเป็นห่วงในระยะสั้น 
(ฝุ่นละออง PM2.5
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ความเสื่อมโทรมของดิน)

พัฒนาความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ



ขอขอบคุณ


