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มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม
Man and Environment

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2565
13-17 ก.พ. 66



สถานการณท์รัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

พ.ศ.2561-ม.ิย. 2562
ทรัพยากรดนิและการใชท้ีด่นิ - ดนิทีม่ปัีญหาทีเ่กดิ

ตามสภาพธรรมชาตใิน พ.ศ. 2561 มเีนือ้ที่
รอ้ยละ 18.72 ของเนือ้ทีป่ระเทศ โดยไดรั้บ
การปรับปรงุและฟ้ืนฟใูหส้ามารถใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพิม่ขึน้ใน พ.ศ. 2561 มกีาร
นําเขา้ปุ๋ ยเคมแีละวตัถอุนัตรายทางการเกษตร
ลดลง พืน้ทีเ่พาะปลกูเกษตรอนิทรยีเ์พิม่ขึน้



ทรัพยากรแร ่- การผลติ การใช ้และการสง่ออกแร ่
มมีลูคา่ลดลง เมือ่เทยีบกบั พ.ศ. 2560 โดย
แรท่ีม่มีลูคา่การผลติและการใชส้งูทีส่ดุ คอื 
หนิปนู และแรท่ีม่มีลูคา่การสง่ออกสงูทีส่ดุ คอื 
โลหะดบีกุ และแรย่ปิซมั 

พลังงาน - การใชพ้ลังงานทดแทนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
8.47 การใชพ้ลังงานหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ และ
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานดขีึน้ 



ทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า - พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้ และมี
จํานวนจดุความรอ้นสะสมลดลง สตัวป่์าทีสํ่าคญัและ
เป็นทีน่่าสนใจในระดับนานาชาต ิมกีารกระจายตัวใน
พืน้ทีเ่ขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าและอทุยานแหง่ชาต ิอกี
ทัง้ยังมกีารปลอ่ยสตัวป่์าคนืสูป่่า 36 ชนดิ เพือ่เพิม่
ประชากรสตัวป่์าและชว่ยรักษาระบบนเิวศ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง - ความอดุมสมบรูณข์อง
ทรัพยากรประมงเพิม่ขึน้ พืน้ทีป่่าชายเลนเพิม่ขึน้ 
และแนวปะการังมคีวามสมบรูณเ์พิม่ขึน้ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ - พืน้ทีชุ่ม่น้ําเพิม่ขึน้ 



สิง่แวดลอ้มชมุชน - พืน้ทีส่เีขยีวตอ่คนใน
กรงุเทพมหานครเพิม่ขึน้ และจํานวนชมุชน
แออดัในกรงุเทพมหานครลดลง 

สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม - สถานภาพ
แหลง่ธรรมชาตอินัควรอนุรักษ์ (น้ําตก ภเูขา 
และถ้ํา) สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัด ี

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตั ิ- 
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้า
ลดลง 



พลังงาน - การนําเขา้พลังงานและการใชพ้ลังงานเพิม่ขึน้ 
ทรัพยากรน้ํา - ปรมิาณน้ําในอา่งเก็บน้ําขนาดใหญแ่ละ

ขนาดกลางลดลง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง - ปรมิาณขยะมลูฝอยใน

พืน้ทีจั่งหวัดชายฝ่ังทะเล มกีารกําจัดไมถ่กูตอ้ง มี
แนวโนม้ลดลงจาก พ.ศ. 2559 แตย่ังคงพบขยะ
พลาสตกิในขยะทะเล 

สถานการณ์มลพษิ - คณุภาพอากาศเกนิมาตรฐานใน
พืน้ทีเ่มอืงใหญท่ีม่กีารจราจรหนาแน่นและเขต
อตุสาหกรรม ปรมิาณขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้ และปรมิาณ
ของเสยีอนัตรายจากชมุชนเพิม่ขึน้



ประเด็นสถานการณ์สิง่แวดลอ้มทีสํ่าคญั พ.ศ. 2562
1. ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) - ปรมิาณฝุ่ น

ละออง PM2.5 ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 มคีา่เฉลีย่
รายปีทัง้ประเทศเพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2560 แตย่งัคงตํา่กวา่คา่
มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก แตใ่นพืน้ที่
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมคีา่เกนิมาตรฐาน โดยเฉพาะ
บรเิวณเสน้ทางทีม่กีารจราจรหนาแน่น 

2. ขยะพลาสตกิ - ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ใน พ.ศ. 2561 มี
จํานวน 27.93 ลา้นตนั พบพลาสตกิในขยะชมุชนประมาณ 2.0 
ลา้นตนั สามารถนําเขา้สูร่ะบบรไีซเคลิประมาณ 0.5 ลา้นตนั 
(สว่นใหญเ่ป็นขวดพลาสตกิ) สว่นทีเ่หลอืจะเป็นขยะพลาสตกิ
ประมาณ 1.5 ลา้นตนั



3. ขยะอเิล็กทรอนกิส ์- ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชมุชนทเีกดิขึน้ ใน พ.ศ. 
2561 มปีระมาณ 638,000 ตนั เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2560 รอ้ยละ 3.2 โดย
สว่นประกอบของของเสยีอนัตรายรอ้ยละ 65 เป็นซากผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์และรอ้ยละ 35 เป็นของเสยีอนัตรายจาก
ชมุชนประเภทอืน่ๆ เชน่ แบตเตอรี ่ถา่นไฟฉาย ภาชนะบรรจสุารเคม ีและ
กระป๋องสเปรย ์

4. การกดัเซาะชายฝ่ัง - ประเทศไทยมคีวามยาวชายฝ่ัง ใน พ.ศ. 2560 ประมาณ 
3,151.13 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ประมาณ 
704.44 กโิลเมตร ซึง่แบง่ออกเป็นพืน้ทีก่ดัเซาะชายฝ่ังทีม่กีารดําเนนิการ
แกไ้ขแลว้ 558.71 กโิลเมตร และพืน้ทีก่ดัเซาะทีย่ังไมดํ่าเนนิการแกไ้ข 
145.73 กโิลเมตร โดยเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สภาพ
อากาศทีแ่ปรปรวน ภยัพบิตัรินุแรง และการสรา้งเขือ่นหรอืฝายกัน้แมน้ํ่า
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The Gaijin Trips EP29 แบกเป้เทีย่วภกูระดงึ 3 วนั 2 คนื
https://www.youtube.com/watch?v=OhEe1C1Zfzk

https://www.youtube.com/watch?v=OhEe1C1Zfzk�


กฎหมายสิง่แวดลอ้ม

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (environmental law) มกั
ตราขึน้เพือ่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มเป็นหลัก 
เนือ้หาครอบคลมุการป้องกนัและเยยีวยาความ
เสือ่มโทรมแหง่สขุภาพ มกัคาบเกีย่วกบัจารตี
ประเพณี สนธสิญัญา ขอ้ตกลงและนโยบาย
หลากชนดิ



กฎหมายสิง่แวดลอ้มไทย

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐)









พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535  

บญัญัตขิึน้เพือ่ป้องกนัปัญหาความเสือ่มโทรมของ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม เชน่ ดนิเสยี น้ําเน่า 
อากาศเป็นพษิ ป่าไม ้ตน้น้ําลําธารถกูทําลาย 
อนัเนือ่งมาจากการขยายตวัของประชากร การ
ใชท้รัพยากรอยา่งไมถ่กูตอ้ง และอตุสาหกรรม 
โดยสง่เสรมิประชาชน และองคก์รเอกชน ใหม้ี
สว่นรว่มในการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม



กําหนดอํานาจหนา้ทีข่องสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ และ
ราชการสว่นทอ้งถิน่และกําหนดแนวทางปฏบิตัใินสว่น
ทีไ่มม่หีน่วยงานใดรับผดิชอบโดยตรง 

กําหนดมาตรการควบคมุมลพษิดว้ยการจัดใหม้รีะบบ
บําบดัอากาศเสยี ระบบบําบดัน้ําเสยี ระบบกําจัดของ
เสยี และเครือ่งมอืหรอือปุกรณต์า่ง ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหา
เกีย่วกบัมลพษิ และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการกอ่ใหเ้กดิมลพษิตลอดจนใหม้กีองทนุ
สิง่แวดลอ้ม



การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันีจ้งึเป็นการวางกรอบ
นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม การกําหนด
มาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้ม การวางแผนการ
จัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม การประกาศเขต
อนุรักษ์และพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม การ
กําหนดใหโ้ครงการขนาดใหญจ่ะตอ้งจัดทํา
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็น
ตน้ แตม่ไิดม้บีทบญัญัตเิกีย่วกบัการเก็บรวบรวม
หรอืการรไีซเคลิเศษเหลอืทิง้ของ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ



กฎหมายสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ เชน่
- พ.ร.บ.โรงงาน 2535
- พ.ร.บ. การสาธารณสขุ 2535
- พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย 2535
- พ.ร.บ. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 2511
- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 2535
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• เรือ่งเล็กเขยา่โลก: บา้นสะอาด โลกบาดเจ็บ
(ออกอากาศ 25 ม.ิย. 59 ThaiPBS)

ความสะอาดเป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนตา่งปรารถนา สิง่หนึง่ทีเ่ป็นสว่นชว่ย
ใหเ้ราทําความสะอาดไดง้า่ยขึน้ คอืผลติภณัฑท์าํความสะอาด
ซึง่ในปัจจบุันมใีหเ้ลอืกอยา่งมากมาย

แตค่ณุรูห้รอืไมว่า่ ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดเหลา่นัน้สามารถทําให ้
บา้นของคณุสะอาดไดจ้รงิหรอื แลว้ผลติภณัฑเ์หลา่น ัน้มี
องคป์ระกอบอะไรบา้งทีส่ง่ผลตอ่ตวัเราและโลกบา้ง บา้น
ของคณุจะสะอาดเกนิไปไหม มาหาคําตอบกนั

youtube.com/watch?v=7avkUPcqMq8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=825&v=7avkUPcqMq8�
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