
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม     ๑ รายการ 

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : กฎหมายอากาศสะอาด ต้องมี
(ข้อมูล : คมชัดลึก)

กทม. : กทม. รณรงค์ลดถุงพลาสติกต่อเนื่อง ม.ค. ๖๓ ตลาด กทม. ลดใช้ถุงหูหิ้ว
(ข้อมูล : ไทยรัฐ)
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กฎหมายอากาศสะอาด ต้องมี

เมื ่อวันที ่ ๑๑ ธ .ค. ๖๒ ผู ้สื ่อข่าวรายงานว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัด
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๗ เมื่อต้นเดือน ธ.ค. ๖๒ ที่ จ. ล้าปาง โดยที่ประชุมเห็นพ้อง
กันที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด เพ่ือให้ไทยมีอากาศที่สะอาด เพราะหากยังมีฝุ่นจิ๋วหรือ
มลภาวะทางอากาศอยู่ จะกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีผลส้ารวจทางวิชาการระบุว่า ปัญหาฝุ่นพิษกระทบต่อ
เศรษฐกิจใน ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ ปีละไม่ต่้ากว่า ๑๖๓,๓๑๓ ล้านบาท โดยได้ยกร่างกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนี้ ได้เสนอรัฐบาลให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่มาดูแลปัญหาทางอากาศ โดยเฉพาะ 
การก้าหนดมาตรการดูแลต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที คาดว่าภายในต้นปีหน้า กระบวนการพิจารณา
ร่างกฎหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งเตรียมล่ารายชื่อประชาชนไม่ต่้ากว่า ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ เพ่ือผลักดันให้
สภาด้าเนินการต่อไป

ส้าหรับสาระของร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด มีรายละเอียดคร่าว ๆ เช่น มีองค์กรดูแลและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ทั้งของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการขนส่ง พร้อมทั้งให้
แตล่ะจังหวัดแต่งตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลเรื่องปัญหาสภาพอากาศด้วย เพ่ือความเข้มงวดในการควบคุม
รวมถึงเจรจากับต่างประเทศ กรณีที่เผาป่าหรือไฟไหม้จนมีหมอกควันเข้ามาในไทย รวมถึงมี
บทลงโทษ ซึ่งร่างกฎหมายนี้ ทางหอการค้า ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันศึกษาและมอบให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ช่วยกันศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ และน้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเมืองไทย รวมทั้งการน้าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวออกไปเปิดเวทีสาธารณะ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เพราะปัญหาด้านมลพิษอากาศไม่เพียงกระทบธุรกิจและการท่องเที่ยว แต่
ทีส่้าคัญคือ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างมากด้วย

ปัจจุบัน รัฐบาลได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง ที่มีแนวทางการแก้ปัญหาใน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และในช่วงวิกฤติ ๒) การป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งก้าเนิด เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ปี ๖๒ - ๖๔ และ
ระยะยาว ปี ๖๕ - ๖๗ และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยแผนดังกล่าวได้
มีการด้าเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ในช่วงวิกฤติฝุ่นขนาดเล็กที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงร่วมบูรณาการท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ เห็นได้จากการจับปรับ
รถควันด้า การควบคุมโรงงานเรื่องปล่อยมลภาวะ การป้องปรามเผาในที่โล่ง รวมทั้งการเผาพืชไร่

(มีต่อ)
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กฎหมายอากาศสะอาด ต้องมี (ต่อ)

อย่างไรก็ตาม ฝุ่นพิษยังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงลมนิ่งในพ้ืนที่ กทม. และ
ปริมณฑล รวมทั้งหัวเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งการรายงานสภาพอากาศในต่างประเทศ 
เป็นแบบเรียลไทม์ ส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวไทย ซึ่งในต่างประเทศ ได้ให้ความส้าคัญเรื่องคุณภาพ
อากาศ อาทิ เมื่อเดือน ม.ค. ๖๑ อังกฤษประกาศยุทธศาสตร์อากาศสะอาด ต้นปี ๖๐ เกาหลีใต้ใช้
มาตรการฉุกเฉินแก้มลพิษในกรุงโซล และปลายปี ๖๑ สเปนเริ่มใช้มาตรการจ้ากัดรถยนต์เข้าไปใน
ย่านใจกลางกรุงมาดริด เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศ เห็นได้ว่าเมืองขนาดใหญ่ หรือแหล่งพลเมือง
หนาแน่นเกือบทั่วโลกต่างประสบปัญหามลภาวะ ดังนั้น การผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดจึงมี
ความจ้าเป็น เพ่ือให้มีองค์กรรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมีอ้านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่มา : คมชัดลึก
(https://www.komchadluek.net/nems/scoop/

๔๐๓๗๙๔?utm_source=category&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=scoop)
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กทม. รณรงค์ลดถุงพลาสติกตอ่เนื่อง ม.ค. ๖๓ ตลาด กทม. ลดใช้ถุงหูหิ้ว

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า 
ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีมติสนับสนุนแคมเปญ “Everyday Say No to Plastic Bags” งดให้ 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
หหูิ้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนั้น กทม. ไดร้่วมรณรงค์ขับเคลื่อนมาตรการลดการใช้พลาสติกอย่าง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) ส้านักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินโครงการ 
“วน” โดยรับบริจาค พลาสติกชนิดอ่อน เช่น ถุงหูหิ้ว พลาสติกกันกระแทก มารี ไซเคิล เป็น
เม็ดพลาสติก แล้วน้าไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้้า เพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่ สิ่งแวดล้อม 
๒) ส้านักอนามัย กทม. ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง เปลี่ยนถุงใส่ยาเป็นถุงกระดาษ 
ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนน้าถุงผ้ามาใส่ยาด้วย ๓) ส้านัก
การแพทย์ ด้าเนินโครงการ “กทม. ท้าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ โดยรณรงค์ให้โรงพยาบาล และส่วนราชการในสังกัด ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก

นอกจากนี้ ส้านักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้ค้าในตลาดลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลอดจนก้าหนดเป้าหมายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของแต่
ละตลาด คาดว่าจะเริ่มด้าเนินการได้ในเดือน ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป

ที่มา : ไทยรัฐ
(https://www.thairath.co.th/news/local/Bangkok/๑๗๒๓๕๕๖)


