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(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัสงูขึน้ เกดิศนูย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค 
ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจาก
มลูค่าการลงทนุในพืน้ทีเ่ป้าหมาย เพิม่ขึน้เฉล่ีย 
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  
หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ต่อปี1 โดย
พิจารณาเทียบเคียงจากตัวช้ีวัดทดแทนใน
ระยะแรก คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุน 
จดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นท่ีเป ้าหมาย  
พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทนุจดทะเบียน 
นิติบุคคลระหว่างช ่วงเดือนมกราคมถึ ง 

060001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563)

การเปลีย่นแปลงมลูค่าทุนจดทะเบยีนนิตบิคุคล 2562 - 2563 (ม.ค. - ต.ค.)
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 2562 - 2563 
(ม.ค. - ต.ค.) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองน่า2 

อยู่ในทุกภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 

อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 4 

โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนเกิดศูนย์กลาง5 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ6 

สังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท ม่ันคง เกษตร7 

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 

และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุ9 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง10 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการ11 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 12 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  13 

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง14 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย 15 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 16 
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 ต่อปี1 โดยพิจารณาเทียบเคียงจากตัวชี้วัด17 
ทดแทนในระยะแรก คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพ้ืนที่ เป้าหมาย พบว่า 18 
มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปี 2563 ซึ่งเพ่ิมขึ้น19 
จากปี 2562 ในทุกจังหวัดที่เป็น20 
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีจังหวัดหรือ21 
พ้ืนที่ปกครองพิเศษจ านวน 4 22 
แห่ง ที่มี อัตราการเติบโตของ23 
มูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ 24 
( ร้ อ ย ล ะ  5 . 8  ต่ อปี )  ไ ด้ แ ก่ 25 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.76 26 
ขอนแก่น ร้อยละ 8.11 สงขลา 27 
ร้อยละ 6.84 และ ภูเก็ต ร้อยละ 28 
5.96 ส่วนจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย29 
ที่ มี อั ตราการ เติ บ โตต่ า กว่ า30 
ค่าเฉลี่ยต่อปีที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 31 
เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครปฐม 32 
สมุทรสาคร นนทบุ รี  ชลบุ รี 33 
ระยอง สมุทรปราการ และปทุมธานี 34 

                                                           
1
 ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อก าหนดขอบเขตและความครอบคลุมที่ชัดเจนของ “มูลค่าการลงทุน” ในเมือง  
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ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง 
 ท่ีมา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) 
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 ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อก าหนดขอบเขตและความครอบคลุมที่ชัดเจนของ “มูลค่าการลงทุน” ในเมือง  
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ปี 63 ส้ม 

ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง 
 ท่ีมา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) 

 
เดือนตุลาคมของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในทุกจังหวัดที่ เป ็นพื้นที่ เป ้าหมาย โดยมีจังหวัดหรือ 
พ้ืนที่ปกครองพิเศษจ�านวน 4 แห่ง ท่ีมีอัตราการเติบโตของมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก�าหนดไว้ (ร้อยละ 5.8 ต่อปี)  
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.76 ขอนแก่น ร้อยละ 8.11 สงขลา ร้อยละ 6.84 และ ภูเก็ต ร้อยละ 5.96  
ส่วนจังหวัดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีม่อีตัราการเตบิโตต�า่กว่าค่าเฉลีย่ต่อปีทีก่�าหนดไว้ ได้แก่ เชยีงใหม่ ฉะเชงิเทรา นครปฐม 
สมทุรสาคร นนทบรุ ีชลบรุ ีระยอง สมทุรปราการ และปทุมธานี
1ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อก�าหนดขอบเขตและความครอบคลุมที่ชัดเจนของ “มูลค่าการลงทุน” ในเมือง

 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (06) พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา
เมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและ 
ที่อยู่อาศัย เพื่อกระจายความเจริญในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
โดยม ี3 เป้าหมายระดบัประเดน็ ได้แก่  (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม (2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง 
เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และ 
(3) ช่องว่างความเหลื่อมล�า้ระหว่างพื้นที่ลดลง ท้ังนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล 
และพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

พ้ืนที่
และเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ
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(2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด�าเนินงานโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยในระยะแรกครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์ ความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบัน ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และส่วนกลาง  
เพื่อน�าความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศพร้อมกับจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบข้อมูลดังกล่าวได้ต่อไป

060002
ปี 2562

ปี 2563

 

(3) ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่ลดลง ความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อประชากร (GPP per capita) ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 ท่ีรวยท่ีสุดต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัด
ร้อยละ 20 ที่จนที่สุด พบว่าปี 2561 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด จ�านวน 15 จังหวัด 
(ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
สระบุรี พังงา นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และจันทบุรี) ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด 
จ�านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล�าภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อ�านาจเจริญ บุรีรัมย์ 
บึงกาฬ ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง ศรีสะเกษ) คิดเป็น 6.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีสัดส่วน 
6.65 เท่า แต่ยังมากกว่าปี 2559 ที่สัดส่วน 6.40 เท่า แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหล่ือมล�้าท่ีค่อนข้างคงที่  
ทั้งนี้ หากพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่รวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิมถึง 14 จังหวัด (กระบี่ถูก
แทนที่ด้วยราชบุรี) ในขณะที่จังหวัดที่จนที่สุด 15 จังหวัด ยังเป็นจังหวัดเดิมเพียง 12 จังหวัด โดยมี 3 จังหวัดใหม่ 
ได้แก่ มุกดาหาร บึงกาฬ และพัทลุง ส่วนมหาสารคาม แพร่ และกาฬสินธุ์มี GPP per capita เพิ่มมากขึ้น

060003
ปี 2562

ปี 2563
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ส าหรับเป้าหมายที่ (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบ1 
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง2 
นิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ส านักงานนโยบายและแผน3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด าเนินงานโครงการจั ดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการ4 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยในระยะแรกครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 5 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบัน ร่างรายงาน6 
ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่และ7 
ส่วนกลาง เพ่ือน าความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดท าระบบ8 
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศพร้อมกับจัดฝึกอบรมถ่ายทอด9 
เทคโนโลยีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบข้อมูลดังกล่าวได้ต่อไป 10 

 11 

และส าหรับเป้าหมายที่  (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง  12 

ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร  13 

(GPP per capita) ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 ที่รวยที่สุดต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 ที่14 

จนที่สุด พบว่าปี 2561 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด จ านวน 15 จังหวัด  15 

(ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 16 

สระบุรี พังงา นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และจันทบุรี) ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด 17 

จ านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล าภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ 18 

บึงกาฬ ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง ศรีสะเกษ) คิดเป็น 6.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มี 19 

สัดส่วน 6.65 เท่า แต่ยังมากกว่าปี 2559 ที่สัดส่วน 6.40 เท่า แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ าที่ค่อนข้างคงที่  20 

ทั้งนี้ หากพิจารณารายจังหวัด 21 

พบว่า จังหวัดที่รวยที่สุด 15 22 

จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม23 

ถึง 14 จังหวัด (กระบี่ถูกแทนที่24 

ด้วยราชบุรี) ในขณะที่จังหวัดที่25 

จนที่สุด 15 จังหวัด ยังเป็น26 

จังหวัดเดิมเพียง 12 จังหวัด 27 

โดยมี  3 จั งหวัดใหม่  ได้แก่ 28 

มุกดาหาร บึงกาฬ และพัทลุง 29 

ส่วนมหาสารคาม แพร่ และ30 

กาฬสินธุ์มี GPP per capita 31 

เพ่ิมมากขึ้น 32 

 33 

 34 

060002 
ปี 62 ส้ม 

060002 
ปี 63 เหลือง 

060003 
ปี 62 แดง 

060003 
ปี 63 แดง 

ทีม่า: ข้อมลูผลิตภณัฑ์ภาคและจงัหวัด แบบปริมาณลกูโซ่ ฉบบั พ.ศ. 2561 (สศช.) - Created with Datawrapper

สดัส่วน GPP Per Capita ของจังัหวดัร้อยละ 20 ทีร่วยทีสุ่ด ต่อจงัหวดัร้อยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ

 ดังนั้น จากข้อมูลสถานการณ์เป้าหมายระดับประเด็นทั้ง 3 เป้าหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
แต่ละเป้าหมายมีความท้าทายเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเพิ่มมากขึ้น

 ประเด็นท้าทายท่ีต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเมืองส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระบบประปาและไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ  
อาทิ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบดิจิทัล สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น การลงทุนพัฒนาและจัดหาสถานที่
ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
ใช้งาน และการปรับภูมิทัศน์หรือการพัฒนาพื้นที่ตัวอย่าง รวมถึงโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศและก�าหนดให้มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

060101
เมอืงในพืน้ท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพฒันาเพือ่กระจายความเจรญิและลดความเหลือ่มล�า้

ในทุกมิติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ

2562 2563

ในปี 2563 มีพ้ืนที่เป้าหมายซ่ึงยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ 

เพ่ิมเตมิ รวมเป็น 40 เขตส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะ ใน 27 จงัหวดัท่ัวประเทศ ซึง่ครอบคลมุ

เมอืงศนูย์กลางทัง้ 6 พ้ืนท่ี ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด และปัจจบัุนประเทศไทยมเีมอืงอจัฉริยะ

น�าร่องของ ASEAN Smart City Network จ�านวน 3 เมอืง ได้แก่ กรงุเทพมหานคร ชลบุร ี

และภเูกต็ ซึง่มสีถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

060201

เมืองมีระบบจัดการ ส่ิงแวดล ้อมและมลพิษท่ี มีประสิท ธิภาพ ครอบคลุม 

และได้มาตรฐาน ก�าหนดค ่าเป ้าหมายท่ีต ้องบรรลุ ในป ี  พ.ศ. 2565 จ�านวน 

เมืองคุณภาพ ทั้ง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)  

ส่ิงแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์ 

2562 2563

ในปี 2563 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 ได้แก่ (1) จ�านวน

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ผ่านเกณฑ์ลดลง (2) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลพ้ืนที่เป้าหมาย  

ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนและสัดส่วนการน�าขยะไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีเพิ่มสูงข้ึน 

(3) สัดส่วนการบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย มีปริมาณน�้าเสียท่ีสามารถบ�าบัดได้สูง

กว่าปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (4) ร้อยละของจ�านวนวันท่ีพบสารมลพิษในอากาศ 

เกินค่ามาตรฐาน พบว่า มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีเมืองเป้าหมายมีระดับสูงข้ึน  

ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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060202

ความยั่งยืนทางภูมินิ เวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นท่ีท่ีมีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื ้นฟู  

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 

และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อย่างน้อยใน  

3 จังหวัด ของ 1 ภาค

2562 2563

ในปี 2563 จัดท�าแผนผังภูมินิเวศระดับภาคในพื้นท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด และปัจจุบัน

โครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศได้ปรับปรุง 

ร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ  

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

2562 2563รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 06

283



พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, 
เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ1 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060101

40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดประชากรไทยมีแนวโน้มอาศัยในพื้นที่เมืองมากข้ึน  
โดยในปี 2563 ประชากรไทย ร้อยละ 57.2 อาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีเมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 74.3  
ในป ี  2583  (สถา บัน วิจั ยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ท�าให้เกิดความจ�าเป็น 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดการส่ิงแวดล้อม
ของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง รวมถึงเป็นเมืองน่าอยู่
ส�าหรับคนทุกกลุ ่มในสังคม อย่างไรก็ดี การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่มีปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง ประกอบด้วย  
(1) ความต้องการของเมือง (2) โครงสร้างพื้นฐาน 
ของเมือง (3) ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง (4) การเงิน 
ที่ยั่งยืนของเมือง (5) การบริหารจัดการเมือง และ  
(6) ระบบนิ เวศท่ีเอื้อต ่อการสร ้างเมืองอัจฉริยะ  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  1 
แผนแม่บทย่อย พื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ3 
และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 4 
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, 5 
ขอนแก่น, เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) ได้รับการพัฒนาให้เป็น6 
เมืองอัจฉริยะในทุกมิติ1 7 
ประชากรไทยมีแนวโน้มอาศัยในพื้นท่ีเมืองมากข้ึน โดยในปี 2563 ประชากรไทยร้อยละ 57.2 อาศัยอยู่ 8 
ในพื้นท่ีเมือง และคาดว่าจะเพิ่ม ข้ึนเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 9 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดการสิ่งแวดล้อมของ10 
เมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน11 
และศักยภาพของเมือง รวมถึงเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองน่าอยู่มี12 
ปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึง ประกอบด้วย (1) ความ13 
ต้องการของเมือง (2) โครงสร้างพื้นฐานของเมือง  14 
(3) ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง (4) การเงินท่ีย่ังยืน15 
ของเมือง (5) การบริหารจัดการเมือง และ (6) ระบบ16 
นิ เวศท่ี เอื้ อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ ซึ่ งการ17 
ด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ18 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค19 
ประชาสังคม การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการ20 
บริหารจัดการท้องท่ี การสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด21 
รายได้ของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงการ22 
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีระดับเมืองเพื่อการติดตามและ23 
ประเมินผล 24 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 25 
ในปี 2563 มีพื้นท่ีเป้าหมายซึ่งย่ืนข้อเสนอเพื่อขอรับ26 
การประกาศเขตเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพ27 
และปริมณฑล (โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ 28 
และโครงการเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4) ชลบุรี 29 
(โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้) ระยอง (โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง โครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 30 
และโครงการออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง) รวมเป็น 40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่ง31 
ครอบคลุมเมืองศูนย์กลางท้ัง 6 พื้นท่ี ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต ยัง32 
ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็น 3 ใน 26 เมืองอัจฉริยะน าร่องของ ASEAN Smart City Network 33 

                                                  
1 เมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลด

ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย เนน้การออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมอืงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อย่างยั่งยืน (ส านักงานเมอืงอัจฉริยะประเทศไทย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัด 

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

060101 
ส้ม 

 

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

1เมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง  
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน (ส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
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ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการท้องที่ การสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย รวมถึงการจัดท�าข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับเมืองเพื่อการติดตามและประเมินผล
 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 มีพ้ืนที่
เป ้าหมายซึ่ งยื่นข ้อเสนอเพื่อขอรับการประกาศ 
เขตเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล 
(โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ และโครงการ
เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4) ชลบุรี (โครงการแสนสุข
สมาร์ทซิตี้) ระยอง (โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง 
โครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ และโครงการ 
ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง) รวมเป็น 40 เขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุม
เมืองศูนย์กลางทั้ง 6 พื้นที่ ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
นอกจากนี้  กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต ยังได ้ รับ 
คัดเลือกให้เป็น 3 ใน 26 เมืองอัจฉริยะน�าร่องของ 
ASEAN Smart City Network

การด�าเนินการที่ผ่านมา นอกจากทางพื้นที่จะเร่งรัด
การพัฒนาสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว หน่วยงาน 
ภาครัฐยังได ้ มีการสนับสนุนและส ่งเสริมการเป ็น 
เมืองอัจฉริยะของพื้นที่เป้าหมาย ใน 3 ด้านส�าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ได้แก่ โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองใหม ่ตามผังเมือง และ
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง (2) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารสิ่งปลูกสร ้าง ได ้แก ่ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อ
ขยายศูนย ์ราชการ และ (3) ด ้านการขับเคลื่อน
โครงการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ (เมืองเดิม)
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
อย ่างไรก็ดี  การลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานในเมือง 
เป้าหมาย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนในระบบประปา
และไฟฟ้า ในขณะที่แผนแม่บทย่อยฯ มีเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ ท�าให้ 
เป้าหมายยังเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายในระดับสูง 
จึงควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ส�าหรับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบดิจิทัล สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ปัจจุบันข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
จังหวัด ซ่ึงครอบคลุมทั้งพื้นที่เมืองและส่วนท่ีมิใช่เมือง 
อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตร ท�าให้ขาดข้อมูล
ระดับเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลให้การพัฒนาเมืองขาดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของพื้นที ่
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติอยู ่ระหว่างด�าเนินการริเริ่มการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในระดับเมือง 
และระดับพื้นที่ย่อย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในเบ้ืองต้นอาจจะก�าหนดให้มีกฎระเบียบ 
ท่ีก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
ย่านเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถรองรับความต้องการใช้งานในพื้นที่ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การน�าสายไฟฟ้าลงดินท่ีบูรณาการเครือข่ายร่วมกับวางระบบดิจิทัล สาธารณูปการ 
และระบบระบายน�้า ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคม 
พลังงาน คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายในการกระจาย 
ความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นท่ีได้

การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ�านวนเมืองคุณภาพ ทั้ง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น  
สงขลา และภูเก็ต) สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060201

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้มีปริมาณขยะ น�้าเสีย และมลพิษในเมือง 
เพิ่มขึ้น การพัฒนาเมืองที่มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีเพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญและจ�าเป็นของเมือง  
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว มีปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย (1) การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของเมือง และ  
(4) ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมายังไม่
ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญดังกล่าว เนื่องจากยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียและมลพิษ 
ในพื้นท่ีเมือง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จ�ำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
ปี 2563 มีเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศท้ังส้ินจ�านวน 46 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น
เทศบาลนคร 5 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลต�าบล 38 แห่ง และมีเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์เทศบาลด้าน
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบัประเทศ 8 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 1 แห่ง และเทศบาลต�าบล 6 แห่ง1

1กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ปริมำณขยะในเขตเทศบำลพื้นที่ เป ้ำหมำย โดยรวม 
มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย มีเพียงสงขลา
ที่มีขยะลดลง แต่สัดส่วนการน�าขยะไปใช้ประโยชน์และ
ก�าจัดอย่างถูกวิธีก็สูงขึ้นเช่นกัน

กรงุเทพมหานคร ปี 2562 มขียะมลูฝอยทัง้สิน้ 4.96 ล้านตนั  
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 จากปี 2561 โดยมีวิธีการจัดการขยะ
ภายนอกพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร) พบว่าในปี 2562 มีขยะ
มูลฝอยท้ังสิ้น 1.65 ล ้านตัน เพิ่มขึ้นจากป ี 2561  
ร้อยละ 4 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัด
ถูกวิธีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 33 เชยีงใหม่ ปี 
2562 มีขยะในเขตเทศบาลทั้ งสิ้น 0.46 ล ้านตัน  
ไม ่ เป ล่ียนแปลงจากป ี  2561 แต ่มี สัดส ่วนขยะที่ 
น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีลดลงจากร้อยละ 27 
เป็นร้อยละ 23 ขอนแก่น ปี 2562 มีขยะในเขตเทศบาล
ทั้ ง สิ้ น  0 . 3 8  ล ้ า น ตั น  เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ป ี  2 5 6 1  
ร้อยละ 3 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัด
ถูกวิธีคงเดิมคือร้อยละ 36 ภูเก็ต ปี 2562 มีขยะในเขต
เทศบาลทั้งสิ้น 0.30 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 
2 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธ ี
คงเดิมคือร้อยละ 10 สงขลา ปี 2562 มีขยะในเขต
เทศบาลทั้งสิ้น 0.41 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3 
แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธ ี
คงเดิมคือร้อยละ 35 เมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา)  
ปี 2562 มีขยะในเขตเทศบาลท้ังส้ิน 0.74 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นจากป ี  2561 ร ้อยละ 9 แต ่มีสัดส ่วนขยะ 
ท่ีน� า ไปใช ้ประโยชน ์และก� า จัด ถูกวิ ธี เ พ่ิม ข้ึนจาก 
ร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 222

2ข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ ค�านวณสัดส่วนโดย สศช.

 เมอืงส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 2563 
 เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลต�าบล
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สดัส่วนกำรบ�ำบดัน�ำ้เสียทัว่ประเทศ พบว่า ในปี 2561  
ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนในประเทศไทยมี 
จ�านวน 105 แห่ง โดยมกีารเดนิระบบปกต ิจ�านวน 95 แห่ง  
ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้เพียง 2.6 ล้าน ลบ.ม./วัน  
หรอืคดิเป็นร้อยละ 27 ของน�า้เสยีจากชมุชนทัว่ประเทศ
จ�านวน 21 ล้านครวัเรอืน ปรมิาณ 9.7 ล้าน ลบ.ม./วนั 
(รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2562)

ควำมสำมำรถในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียในพ้ืนที่เป้ำหมำย  
ได้แก่ เชียงใหม่ บ�าบัดได้ 55,000 ลบ.ม./วนั ขอนแก่น 
บ�าบดัได้ 78,000 ลบ.ม./วนั อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 2,500 
ลบ.ม./วนั กรงุเทพมหานคร บ�าบดัได้ 1 ล้าน ลบ.ม./วนั 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 0.52 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมณฑล 
บ�าบัดได้ 0.11 ล้าน ลบ.ม./วัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
6,000 ลบ.ม./วนั เมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) บ�าบดัได้ 0.22 ล้าน ลบ.ม./วัน 
โดยมีระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีช�ารุดอยู่ระหว่างการแก้ไข  
1 แห่ง บ�าบัดได้ 41,000 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต บ�าบัดได้ 
82,662 ลบ.ม./วัน และ สงขลา บ�าบัดได้ 0.17 ล้าน ลบ.ม./วนั 
(รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย 2562)

ร้อยละของจ�ำนวนวันที่พบสำรมลพิษในอำกำศเกินค่ำ
มำตรฐำน ปี 2562 พบว่า พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ 
มี จ� า น วนวั น ท่ีพบสารมลพิ ษ ในอากาศสู ง ก ว ่ า 
ค ่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได ้แก ่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น ที่มากกว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่พื้นที่อื่น ๆ มีสัดส่วนวันที่
มลพิษสูงกว่าค่ามาตรฐาน ดังนี้ นนทบุรี สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ ร้อยละ 11 – 20 ปทุมธานี และ
สงขลา ร้อยละ 6 – 10 ส่วนภูเก็ตที่ไม่มีวันที่สารมลพิษ
หลักในอากาศเกินค่ามาตรฐาน สรุปในภำพรวม มลพิษ
ทำงอำกำศในพื้นท่ีเมืองเป้ำหมำยมีระดับสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561

 น�าไปใช้หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี

นนทบุรี

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

สงขลา

ภูเก็ต

เชียงใหม่

ขอนแก่น

  ก�าจัดไม่ถูกวิธี

     กรุงเทพและปริมณฑล

              ภาคเหนือ

              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              EEC

              ภาคใต้

 ปริมาณขยะในเขตเทศบาล    
 2562 (ตัน)
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สถำนกำรณ์คุณภำพเสียง ป ี 2562  พื้นที่ เมืองเป ้าหมายส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ) อกีท้ังแนวโน้มระดับเสยีงริมถนนลดลง อย่างไรกดี็ระดับเสยีงในพืน้ทีท่ั่วไป 
สูงขึ้น และมีทิศทางใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ พบว่าพื้นที่ริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณการเคหะดินแดง สี่แยกอ่อนนุช ถนนบ�ารุงเมือง สี่แยกพระราม 9 แนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยแหล่ง
ก�าเนิดหลักของมลพิษทางเสียงมาจากจ�านวนยานพาหนะที่สัญจรอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน รวมทั้งโครงสร้าง
ของสิ่งก่อสร้างท่ีสะท้อนเสียง ท�าให้เสียงดังมากยิ่งขึ้น

ในภาพรวม พบว่าระบบจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป้าหมายยังมีไม่เพียงพอต่อมลพิษที่เพิ่มขึ้นตาม
ความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เพ่ิมขึ้น โดยมลพิษทางอากาศยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานในพื้นท่ีที่มี 
การก่อสร้างและมีการเผาทางการเกษตร และความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียและก�าจัดขยะของเมือง 
ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมในภาคการผลิต ในขณะที่มลพิษทางเสียงยังมีแนวโน้มคงท่ี
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ดังนี้  
(1) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ การวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อก�าหนดนโยบายการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) การพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) (2) การสร้างจิตส�านึกและความรู ้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นต้น และ (3) การส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ โครงการ 
ส่งเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองน่าอยู่ (กรมอนามัย) และโครงการประสานความร่วมมือในการก�ากับ
ตดิตามการด�าเนินงานตามแผนจัดการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย (ส�านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษท่ีมีคุณภาพส่วนใหญ่เป ็นการด�าเนินการในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในสถาบันการศึกษา  
หรอืร่วมด�าเนนิงานกับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน อีกทั้งยังด�าเนินการในบางพื้นที่  
อาทิ กรุงเทพมหานครและก�าแพงเพชร นอกจากนี้ประชาชนทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ 
ให้ความร่วมมือในการลดการใช้ การปล่อยของเสียในด้านต่างๆ อาทิ การเผาผลผลิตทางการเกษตร ท�าให้มีปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง ในขณะท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่มีหน้าท่ีในการจัดการของเสียในพื้นที่ ยังขาด
ความพร้อมและมีข้อจ�ากัด ทั้งในการลงทุนพัฒนาและจัดหาสถานที่ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ท�าให้ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐั โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินควรให้ความส�าคญักับประเด็นต่าง ๆ  
ได้แก่ (1) การเพ่ิมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียในพื้นที่เมืองที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า (การวางแผน) 
กลางน�้า (การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) และปลายน�้า (การจัดการของเสียและมลพิษ) และ (2) ค�านึงถึงมิติ 
ความครอบคลุมเชิงพื้นท่ี ท่ีครอบคลุมแหล่งก�าเนิดของวงจรของของเสียและมลพิษ โดยควรมีการจัดการ 
มลพิษทางอากาศ ณ แหล่งก�าเนิด และมีการพัฒนาระบบจัดการขยะและน�้าเสียท่ีเพียงพอต่อปริมาณท่ีเกิดข้ึน  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ 
อย่างยั่งยืน

แผนแม่บทย่อยปี 2562 ปี 2563

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

พื้นที่ที่มีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาต ิ

และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นท่ี อย่างน้อย ใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060202

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และที่อยู ่อาศัยของชุมชน  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังความสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส�าคัญ  
ดังนั้น การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานทุกมิติของพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (อาทิ อาชีพ ต้นทุนทางธรรมชาติ เงื่อนไขทางสังคม และการด�าเนินชีวิตของชุมชน)  
รวมถึงด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานของปัจจัยสู่ความส�าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ (1) การก�าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  
(2) เคร่ืองมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาแนวคิดของแผนผังภูมินิ เวศถือเป ็นความท้าทายที่ส�าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังไม ่ม ี
การใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างความรับรู ้ และกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในระดับท้องถ่ินในการน�าแผนผังภูมินิเวศไปปรับใช้กับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการจัดท�า
แผนผังภูมินิเวศ ปี 2563 ส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (สผ. )  
ได ้ ด� า เนิ น โครงการจั ดท� าแผนผั งภู มิ นิ เ วศ เพื่ อ 
ก า ร จั ด ก า รสิ่ ง แ วดล ้ อ มชุ ม ชน เ ชิ ง นิ เ ว ศ  ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค ์ เพื่ อทดลองจัดท� าแผนผั งภูมินิ เวศ 
ระดับภาค ในพื้นท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน 
และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดท�าร่างรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อน�าความคิดเห็น 
ไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัท�าระบบฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศ 
พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา นอกจากโครงการจัดท�า
แผนผงัภมิูนเิวศเพือ่การจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนเชงินเิวศ  
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยังด�าเนินโครงการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือความยั่งยืน
ตามภูมินิเวศ: การจัดท�าผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม
รายประเภทและการจัดท�าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ
รายประเภทในพืน้ทีภ่าคเหนอื โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
คือ ในปี 2564 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
และปี 2565 ด�าเนินการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภูมิภาค

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร2 
จัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา5 
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน6 
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อย่างน้อย ใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค  7 

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และที่อยู่อาศัยของชุมชน  8 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังความสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส าคัญ 9 
ดังนั้น การจัดท าแผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์ในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย10 
ค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานทุกมิติของพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ11 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (อาทิ อาชีพ ต้นทุนทางธรรมชาติ เงื่อนไขทางสังคม และการด าเนินชีวิตของชุมชน) 12 
รวมถึงด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ (1) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย  13 
(2) เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการ14 
สิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  15 

การพัฒนาแนวคิดของแผนผังภูมินิเวศถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังไม่มีการใช้16 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความรับรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 17 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นในการน าแผนผังภูมินิเวศไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 18 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย  19 

การด าเนินการจัดท าแผนผัง 20 
ภูมินิเวศ ปี 2563 ส านักงาน21 
นโยบายและแผนทรัพยากร 22 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 23 
(สผ.) ได้ด าเนินโครงการจัดท า24 
แผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ25 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งมี26 
วัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดท า27 
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค ใน28 
พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ 29 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดท าร่าง30 
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อน าความ31 
คิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลภูมิ32 
สารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศ พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด33 
เทคโนโลยีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  34 

การด าเนินการที่ผ่านมา นอกจากโครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ 35 
สผ. ยังด าเนินโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดท าผัง36 
พื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดท าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่37 

ปี 62 สสี้ม ป ี63 สีเหลือง 
060202 
สีเหลือง 

พื้นที่น�้า

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.8%
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2561

57.4%
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้อย

ละ
)

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2551 - 2561 (ทั่วประเทศ)

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ06

294

060202



ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในปี 2563 มีการด�าเนินโครงการหรือมาตรการด้าน 
แนวทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ  
ทั้งในมิติความสอดคล้องตามแผนผังภูมินิเวศและ 
ความครอบคลุมเชิงพื้นที่  ส ่วนใหญ่เน ้นการปรับ 
ภูมิทัศน ์หรือการพัฒนาในพื้นที่ตัวอย ่าง รวมถึง
โครงการจัดท� าแผนผั ง ภูมิ นิ เวศเพื่ อการ จัดการ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศระดับจังหวัด ซ่ึงถ่ายทอด
การปฏิบัติต่อเนื่องจากแผนผังภูมินิเวศระดับภูมิภาค
ยังขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน ปัญหาดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ซึง่ก�าหนดให้มีแผนผงัภมิูนเิวศระดบัภาค จ�านวน 1 ภาค 
ภายในปี 2565 รวมถึงเป ้าหมายของแผนย่อยฯ  
ที่ก�าหนดให้มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่ส�าหรับการสงวน รักษา 
อนุรักษ์ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ 
วิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพื้นท่ี อย่างน้อย 3 จังหวัดของ 1 ภาค 
ภายในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จะต้องเกิดจาก
การด� า เนินงานของหน ่วยงานที่ จั ดท� า โครงการ  
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายโดยตรง ดังนั้น หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
โดยวิเคราะห ์ผลผลิตและผลลัพธ ์ของโครงการฯ  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในแผนแม่บทฯ ได้
อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ควรหาทางบูรณาการแผนผัง
ภู มินิ เวศกับขั้นตอนการวางแผนหรือก�าหนดผั ง 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
น�าแผนผังภูมินิเวศไปสู ่การปฏิบัติ ได้รับการยอมรับ
จากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพื้นที่อย่างแท้จริง
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