
“อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18

การเติบโตอย่างยั่งยืน18



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้มรีะบบนเิวศทีส่มดลุ สนบัสนนุการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทัง้ในเขตเมอืงและชมุชน รวมท้ังส่งเสรมิการลงทนุและเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมการผลติและการบรโิภคไปสูค่วามยัง่ยนื โดยให้ความส�าคญักบัประเดน็ต่าง ๆ ทัง้การดแูลฐานทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การบริหารจดัการมลพษิทัง้ระบบ ตลอดจนการพฒันาและด�าเนนิการ 
โครงการทีย่กระดบักระบวนทศัน์ เพือ่ก�าหนดอนาคตประเทศให้พัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น    
คอื สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนแม่บทประเด็นข ้างต ้น ภายใต ้เป ้าหมาย  
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่าง
ยั่งยืน เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับของ Sustainable 
Development Report ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทย 
อยูใ่นอนัดบัที ่41 จาก 166 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงบรรลผุล
ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 50 
ประเทศแรกของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาตามมิติ 5P ของสหประชาชาติ ได้แก่ 
คุณภาพชีวิตของผู ้คน (People) ความเจริญทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และ 
หุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ของประเทศไทย 
ให ้มีคุณภาพดี ข้ึนอย ่างยั่ งยืน และเป ็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป

180001
ปี 2562

ปี 2563

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา : SDG Index and Dashboards

AVERAGE PERFORMANCE BY SDGSPILLOVER INDEX

100 (best) to 0 (worst)

Sustainable Development Report 2020      The Sustainable Development Goals and Covid-19 

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals

OVERALL PERFORMANCE

THAILAND  East and South Asia

100

75

50

25

SDG

1
SDG

17
SDG

16

SDG

15

SDG

14

SDG

13

12

SDG

11
SDG

10 SDG

9

SDG

8

SDG

7

SDG

6

SDG

5

SDG

4

SDG

3

SDG

2

Thailand

Index score Regional average score

74.5 67.2

0

100

80

60

40

20

CURRENT ASSESSMENT – SDG DASHBOARD

  Major challenges          Significant challenges         Challenges remain         SDG achieved         Information unavailable

p  Decreasing       5  Stagnating       D  Moderately improving       L  On track or maintaining SDG achievement       •  Information unavailable

SDG TRENDS

SDG Global rank 41 (OF 166)
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อย่างไรก็ตาม การรักษาระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ลดลงจากเดิมและเพื่อเตรียมการในการบรรลุเป้าหมาย 
ในระยะต่อไปที่ก�าหนดไว้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570 ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การยกระดับกระบวนทัศน์ โดยการสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลกระทบต่อสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย 
และนวัตกรรมให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ัง การบูรณาร่วมกัน 
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การเติบโตอย่างยั่งยืน18
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการณ์บรรลุเป้าหมายดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน 
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทย มีค่าคะแนน Environmental Performance Index 

(EPI) อยู่ที่ 45.4 คะแนน ลดลงจากปี 2561 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 49.88 ซึ่งมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

180102

180201

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ก�าหนดค ่า เป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ  ในป ี  2565 สัดส ่วนของพื้นที่ สี เ ขียว 

ที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 

และชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ในปี 2565 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีมีพื้นที่สีเขียวส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติ 137.9 ล้านไร่  

คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของปะเทศ เท่ากับพื้นท่ีป่าธรรมชาติในปี 2562 ซ่ึงค่าสถานะ

การบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

โดยในปี 2563 ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลประจ�าปี 2563 การพิจารณา

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยจึงยังเป็นการรายงานผลโดยใช้ข้อมูล 

OHI ประจ�าปี 2562 ซ่ึงไทยได้คะแนน OHI ที่ 66 คะแนน ซึ่งค่าสถานะการบรรล ุ

เป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืน 18
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180301
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ
2562 2563

ในปี 2561 ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15.76 

ซึ่งจากผลการด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่า 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

180401

180402

คุณภาพของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพ 

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่ง

น�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อย

ละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพอากาศ เสียง และ 

ความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย 

2562

2562

2563

2563

โดย คณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดนิทีอ่ยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถงึดมีากในปี 2562 มสีดัส่วนลดลง

จากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 คุณภาพน�้าบาดาลมีคุณภาพโดยรวม 

อยู ่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานน�้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ และคุณภาพน�้าชายฝั ่งทะเล  

ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 94  

ในปี 2561 ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่า

ค่าเป้าหมาย

การเทียบเคียงข้อมูลการรายงานผลการด�าเนินงานที่สะท้อนสถานการณ์ด้านคุณภาพ

อากาศและเสียง โดยข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นท่ี พบว่า

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เพิ่มขึ้นจาก 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./

ลบ.ม.) ในปี 2561 เป็น 45 มคก./ลบ.ม. ในปี 2562 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน มีค่าเฉลี่ยรายปีเพิ่มข้ึนจาก 24 มคก./ลบ.ม. เป็น 25.6 มคก./ลบ.ม. ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน  และข้อมูลระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและ

การเติบโตอย่างยั่งยืน18
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180403

180501

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องการบรรลุ ในปี 2565 ดชันีประสทิธภิาพการจัดการขยะ ถึง 0.74

 

 

คนไทยมคีณุลักษณะและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ด้านสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติทีด่ ี

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อย

ละ 20 ปัจจุบัน 

2562

2562

2563

2563

โดยประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 28.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

จากปี 2561 ที่มีปริมาณขยะจ�านวน 27.93 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยในระบบไม่ได้รับ 

การก�าจัดอย่างถูกต้อง 6.38 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย 

ในระบบไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง 7.32 ล้านตัน ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

เทียบเคียงข้อมูลจากความตระหนักรู้ของภาคประชาชนได้จากการให้ความสนใจและ

การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

โดยมีจ�านวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกเครือข่าย

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวบรวมโดยกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ซ่ึงมีจ�านวนเพิ่มข้ึนจาก 232,904 คน (16 กุมภาพันธ์ 

2563) เป็น 243,152 คน (11 พฤศจิกายน 2563) ซ่ึงค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปริมณฑล ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.6 

เดซิเบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 69.2 เดซิเบลเอ ในปี 2561 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่

เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับ

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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การเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการบรโิภคและการผลติของประเทศมคีวามยัง่ยนืสงูนัน้ 
เป็นหน่ึงในเป้าหมายที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อน 
การพัฒนาต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาและฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ ์
และการใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ ทั้งที่เป็นภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมากขึ้น ร่วมกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภค
ตระหนักถงึการบรโิภคทีย่ั่งยนื โดยการสนบัสนนุการด�าเนนิงานจากภาครฐัและองค์กรทีเ่กีย่วข้องในการใช้มาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งองคาพยพ ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานเพ่ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศด�าเนินไปในทิศทางท่ีจะเสริมสร้างความยั่งยืนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคในระยะ 
ที่ผ่านมานั้น พบว่ายังมีความท้าทายส�าคัญด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการก�าหนดมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยได้คะแนนต�่ากว่ามาตรฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านประมง ด้านป่าไม้  
และด้านมลภาวะทางอากาศ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน ภายในปี 2565

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180101
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินการ 
เพื่อกระตุ ้นและส ่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
อย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีเกณฑ์ชี้วัด
ส�าคัญคือดัชนสีมรรถนะสิง่แวดล้อม (คะแนน) ซึง่จดัท�า
ขึน้โดย Yale Center for Environmental Law and 
Policy โดยในปี 2563 ดชันย่ีอยกลุม่อนามยัสิง่แวดล้อม 
ได้มีการปรับเพิ่มองค์ประกอบของดัชนีด้าน Waste  
Management จึงส่งผลให้องค์ประกอบของดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนดัชนีเพ่ิมขึ้นจาก 10  
เป็น 11 ดัชนี ท้ังนี้ Environmental Performance  
Index 2020 ของประเทศไทย มีคะแนนเฉล่ียลดลง 
จาก 49.8 คะแนนในปี 2561 เป็น 45.4 คะแนน อยูใ่น
ล�าดบัท่ี 78 จากท้ังหมด 180 ประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิรกัษาคณุภาพระบบนเิวศ
ในภาพรวมของประเทศด้านการท�าประมง (Fisheries) 
และด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่
อาศัย (Biodiversity & Habitat) ท่ีปรับตัวลดลง  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  2 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน   3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน ภายในปี 2565 4 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง5 
นั้น เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการ6 
ขับเคลื่อนการพัฒนาต้องให้ความส าคัญกับการรักษา ฟ้ืนฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการ7 
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตที่ส าคั ญของประเทศ ทั้งที่ เป็น8 
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ให้เป็นไปในทิศทางท่ีผู้ประกอบให้ความส าคัญในล าดับสูงกับการ9 
ผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมากขึ้น ร่วมกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 10 
โดยเฉพาะผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการด าเนินงานจากภาครัฐและองค์กรที่11 
เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้การขับเคลื่อน12 
การด าเนินงานมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนทั้งองคาพยพ 13 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานเพ่ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและ14 
สังคมของประเทศด าเนินไปในทิศทางที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคใน15 
ระยะที่ผ่านมานั้น พบว่ายังมีความท้าทายส าคัญด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการก าหนด16 
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 17 
โดยเฉพาะในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยได้คะแนนต่ ากว่ามาตรฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านประมง 18 
ด้านป่าไม้ และดา้นมลภาวะทางอากาศ 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการเพ่ือ20 
กระตุ้นและส่งเสริมการผลิตและบริโภคยั่งยืนให้บรรลุ21 
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้  มี เกณฑ์ชี้ วั ดส าคัญคือดัชนี22 
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ซึ่งจัดท าขึ้นโดย Yale 23 
Center for Environmental Law and Policy โดยในปี 24 
2563 ดัชนีย่อยกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับเพ่ิม25 
องค์ประกอบของดัชนีด้าน Waste Management จึง26 
ส่งผลให้องค์ประกอบของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม มี27 
จ านวนดั ชนี เ พ่ิ มขึ้ นจาก  10  เป็ น  11  ดั ชนี  ทั้ ง นี้ 28 
Environmental Performance Index 2020 ของ29 
ประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 49.8 คะแนนในปี 30 
2561 เป็น 45.4 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 78 จากทั้งหมด 31 
180 ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานด้านการ32 
ส่งเสริมรักษาคุณภาพระบบนิเวศในภาพรวมของประเทศ33 

180101 
ส้ม 

 

62 สเีหลอืง 63 สสีม้ 
 

ที่มา : environmental performance index 

การท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตของประเทศ โดยมีค่าคะแนนดัชนีสมรรถนะ 
สิง่แวดล้อมที ่50 คะแนน ภายในปี 2565 จงึเป็นความท้าทายทีภ่าคส่วนทีเ่กีย่วข้องจะต้องเร่งด�าเนนิการ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้โดยที่ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในระดับท่ีสามารถเกื้อกูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงท่ีผ่านมาภาคส่วนได้น�าแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
หรือ BCG มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโต 
ไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งการด�าเนินงานมีมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ด้วย
การน�าความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรชีวภาพท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้น ร่วมกับการด�าเนินงานในมิติด้านการน�าทรัพยากรมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด (Circular Economy) โดยให้ความส�าคัญกับการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง
หรือเท่ากับศูนย์หรือ ZERO WASTE ด้วยการปรับกระบวนการผลิตที่ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด และการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน (Green Economy) โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐยังได้เร่งด�าเนินงานด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ทั้งทางตรงและทางอ ้อมด ้วยการจัดท�าโครงการต ่าง ๆ อาทิ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ ์  

ที่มา: environmental performance index
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ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน  โครงการจัดท�าแผนที่ เคร่ืองหมายแสดงแนวเขต
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ส�ารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก (พื้นที่ชุ ่มน�้า) และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการบริโภคและการผลิตของประเทศอย่างยั่งยืน 
เป็นการด�าเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�าเนิน
ธุรกิจ ให้เป็นไปในวิถีท่ีค�านึงถึงและเป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมในการท่ีจะฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมในระดับที่จะยังคงความสามารถในการเป็นปัจจัยสนับสนุน 
การเตบิโตของระบบ ทัง้ในระดบัปัจเจก ชุมชน พืน้ที ่จงัหวดัและประเทศได้อย่างยัง่ยนื การขบัเคลือ่นงานด้านการบรโิภค 
และการผลิตของประเทศเพื่อบรรลุสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญคือ การขับเคลื่อนงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบนิเวศ ในประเด็นด้านการท�าประมง (Fisheries) และด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย (Biodiversity & Habitat) ซ่ึงท�าให้ประเทศไทยมีค่าคะแนนของดัชนีสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อมในปี 2563 ลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยส�าคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้เหตุการณ์วิกฤตการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้อง 
กบังบประมาณและความร่วมมอืท้ังในและระหว่างประเทศทีม่แีนวโน้มหดตัวลง จะยิง่เป็นปัจจยัทีส่่งผลให้การพฒันา 
ประเทศด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะมีแนวโน้มถูกลดทอนความส�าคัญลงในทิศทาง
เดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานด้านการบริโภคและการผลิตของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะ
ต่อไป ยังต้องอาศัยการประสานการด�าเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรักษา ฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในประเด็น 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าประมง (Fisheries) ซึง่ต้องอาศยัการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพือ่ป้องปรามการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย ร่วมกับการรักษาแนวปะการัง การเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล ก�าหนดระยะเวลาในการท�าประมง 
ตามฤดูกาล และสนับสนุนการใช้เครื่องมือท�าประมงที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ เพื่อให้การท�าประมงพาณิชย ์
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น ในขณะที่การด�าเนินงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแหล่งท่ีอยู่อาศัย (Biodiversity & Habitat) ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู ้
ด้านการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิด้วยการบรหิารจดัการ ร่วมกับการดแูล ฟ้ืนฟรูกัษาแหล่งทีอ่ยู ่
อาศัยของสัตว์น�้า/แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อนให้คงอยู ่และเป็นฐานทรัพยากรประมงที่จะสนับสนุนคุณภาพ 
ของระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ชุมชน/
พื้นที่ ผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ให้คงอยู่เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้ ภายใต้การเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท เป็นการด�าเนินงานที่มุ ่งเน้น 
ให้ความส�าคัญกับการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า  และการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ รวมท้ังการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน�้าอย่างเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส�าคัญของพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื ด้วยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีม 
เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ตลอดจน
ริเริ่มท่ีจะแสวงหาความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและริเริ่มกลไกอนุรักษ์ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ผ่านกระบวนการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลหรอืพฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้นี ้ประเด็นการพฒันา 
ที่เป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน การตระหนัก
ถึงความส�าคัญของพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประเทศ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180102

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์
และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  การด�าเนินงานเ พ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่ สี เขียวทุกประเภทในระยะที่ผ ่านมา  
พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว ทั้งท่ีเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 137.9 ล้านไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.65 ของพื้นที่ประเทศ โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่สีเขียวในมิติของเมืองต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย  
พบว่าสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน กล่าวคือ จ�านวน
พื้นที่สีเขียวของประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 38.3150 ตารางกิโลเมตร แบ่งได้เป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการสาธารณะ 
ร้อยละ 46.98 พื้นท่ีสีเขียวเฉพาะร้อยละ 24.77 พื้นที่สีเขียวธรรมชาติร้อยละ 21.38 พื้นที่สีเขียวบริเวณริมทาง
สัญจรร้อยละ 3.55 พื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 2.88 และพื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ร้อยละ 0.43 
ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนา/ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรวัด 
ที่เป็นมาตรฐานของการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนและจ�านวนของพ้ืนที่ 
สีเขียวในระดับภาพรวมของประเทศท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง ยังเป็นนัยยะที่สะท้อนให้เห็น 
ได้ว่าความพยายามในการสงวนรักษาพื้นท่ีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมและสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติลงได้ในระดับท่ีไม่ส่งผล
ต่อพื้นที่โดยรวมของประเทศ

การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมเติม ร่วมกับการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่าไม้มาโดยตลอด รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามแนวธรรมชาติ บริหารจัดการที่ดินโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูรักษา 
ในทกุมติอิย่างรอบด้านยิง่ข้ึน อาทิ การออกพระราชบัญญัติป่าชมุชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัป่าไม้ (ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2562) 

 1 
แผนแม่บทย่อย พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น  2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้4 
ประโยชน์ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล าดับ  5 

การรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้ ภายใต้การเติบโตอย่าง6 
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท เป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้7 
ความส าคัญกับการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า  และการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทาง8 
ชีวภาพ ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา9 
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้คน10 
ในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการ11 
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ12 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็น13 
ธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนริเริ่มที่14 
จะแสวงหาความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและริเริ่มกลไกอนุรักษ์ที่15 
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ผ่านกระบวนการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นไปตาม16 
มาตรฐานสากลหรือพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนา17 
ที่เป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน การตระหนัก18 
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เหลือง 
 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง 

 

47% 

26% 

21% 

3% 

3% 

0.43% 
จ ำนวนพืน้ทีส่ีเขียว 

 1. พืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือบริการสาธารณะ 

 2. พืน้ท่ีสีเขียวเฉพาะ 

 3. พืน้ท่ีสีเขียวธรรมชาติ 

 4. พืน้ท่ีสีเขียวบริเวณริมทางสญัจร 

 5. พืน้ท่ีสีเขียวเศรษฐกิจชมุชน 

 6. พืน้ท่ีสีเขียวท่ียงัไมม่ีการใชป้ระโยชน ์

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพ

จ�านวนพื้นที่สีเขียว

0.43%3%
3%

21%

26%

47%
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และการด�าเนินโครงการส�าคัญด ้านการจัดที่ดินท�ากินให ้ชุมชน ซึ่ งส ่งผลให ้ถึงป ัจจุบัน มีการจัดที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชนแล้วกว่า 900 พื้นที่ใน 70 จังหวัด ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,615,467 ไร่ โดยการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว เป็นแนวทางส�าคัญที่จะช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน
ยงัได้ด�าเนินโครงการทีช่่วยส่งเสรมิสนบัสนนุการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของประเทศ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในหลากหลาย 
มิติ อาทิ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่าระดับจังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า ตลอดจน โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชน
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายตัวเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรและการเติบโตของเมือง
ส�าคัญที่เป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ได้ส่งผลกดดันให้ทรัพยากรที่ดินที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะและพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อด�าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงสร้างท่ีอยู่อาศัย จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีสร้างความขัดแย้งระหว่างภาคส่วน
เศรษฐกจิ/สงัคมท่ีต้องการใช้ประโยชน์กบัภาคส่วนรฐั/ชุมชน/ประชาชนทีต้่องการสงวนรกัษาทรพัยากรมาอย่างต่อเนือ่ง 
และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลท�าให้ความพยายามในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเป็นไปได้อย่างเช่ืองช้า  
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน/ป่าไม้ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และดิน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากรตกอยู่กับภาคส่วนที่ท�าให้ท�าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรอย่างแท้จริง จึงยังคงเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้/พื้นที่สีเขียว สัมฤทธิ์ผลในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การวางแผนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับมิติการพัฒนา ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ โดยการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต้องด�าเนินการจัดหาพื้นที่เพิ่ม
จากพื้นที่ที่มีศักยภาพต่าง ๆ อาทิพื้นที่ว่าง พ้ืนท่ีรกร้าง และพ้ืนท่ีส่วนราชการ โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุม 
ถึงการกระจายตัวและการเข้าถึงได้โดยสะดวกของประชาชน/ชุมชนผู้จะได้รับประโยชน์จากบริการทางธรรมชาติ
ของพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้การเพิ่มพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ป่าปลูก หรือแม้แต่ป่าในเมืองจะต้องน�าไปบูรณาการกับผังภาค 
ผังเมืองรวม และผังพื้นท่ีเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น  
การสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนประชาชนในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมในการสงวนรักษา/ลดการบุกรุกพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้วย
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่พึงเกิดข้ึนจากทรัพยากรป่าไม้ให้กระจายลงสู่ชุมชนผู้ดูแลรักษาพื้นที่ป่า ดังเช่นที่ได้
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน จะเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นท่ีสีเขียวของ
ประเทศได้รับการดูแล เฝ้าระวังจากผู้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อไป
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การสร้างความเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนจาก
กิจกรรมภาคทะเลที่หลากหลายบนฐานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งต้องให้ความส�าคัญกับการรักษา
สมดุลของการใช ้ประโยชน ์และการสงวนรักษา
ทรัพยากรทางทะเลให้คงขีดความสามารถในการฟื้นฟู
กลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ในระดับที่จะค�้าจุนระบบนิเวศ
ทางทะเลให้คงความหลากหลายอยู ่ได้ในระดับเดิม 
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังสามารถสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้วยการให้บริการเชิงนิเวศได้อย ่าง 
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ ซึ่งการที่จะสร้างสมดุลในลักษณะ 
ดังกล่าวให้เกิดข้ึนและคงอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น 
จ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้าน 
การจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู ้ทางทะเลและ
ชายฝั่ง การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม ทั้งทาง
ธรรมและกิจกรรมของมนุษย์ การก�าหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการระบบ
นิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อ 

ความสมบรูณ์ของระบบนเิวศทางทะเล ซึง่การด�าเนนิงาน 
ด้วยจุดมุ ่งเน้นดังกล่าวมีความท้าทายท่ีต้องได้รับ 
การดูแลจัดการที่ส�าคัญ ได้แก่การบูรณาการท�างาน 
ร ่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให ้การใช ้
ประโยชน์จากทะเลที่มีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามการเติบโต
ของประชากรและความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการท ่องเที่ ยวได ้รับการดูแลบริหารจัดการ 
อย่างถูกต้อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายงาน 
การจัดท�าดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health  
Index: OHI) โดย Global OHI team ซ่ึงจัดท�าและ 
เผยแพร่เป็นประจ�าทุกต้นปี ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล
รายงานผลประจ�าปี 2563 การพิจารณาสถานการณ์
การบรรลเุป้าหมายของประเทศไทยจงึยังเป็นการรายงาน 
ผลโดยใช้ข้อมูล OHI ประจ�าปี 2562 ซึ่งไทยได้คะแนน 
OHI ท่ี 66 คะแนน อยู่ล�าดับท่ี 130 จากท้ังหมด 221 
ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัดท่ีไทยได้คะแนนลดน้อยลง 

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180201
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ที่มา: OHI ocean health index

ได้แก่ ศักยภาพด้านอาหารจากการท�าประมงและ 
เพาะเลี้ยงทางทะเล และศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ไ ด ้ จ า ก ม ห า ส มุ ท ร  โ ด ย ป ั จ จุ บั น  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งอยู ่ ระหว ่าง 
การศึกษาและจัดท�าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของ
ประเทศไทย (OHI) เพื่อใช้ประเมินความสามารถ 
ของมหาสมุทรตามบริบทของประเทศได้อย่างเหมาะสม 
ต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลายหน่วยงาน 
ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนด�าเนินโครงการ
และกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรทางทะเล  
การจัดการมลพิษและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศให้ปัญหาขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข โดยเฉพาะ
ขยะทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
ได้ด�าเนินโครงการบริหารจดัการขยะทะเลมาอย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ปี 2559 และได้ด�าเนินการออกมาตรการทาง
กฎหมาย และการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมก�ากับ 
การใช ้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ ง 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดท�าพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพื่อก�าหนดมาตรการ
ควบคุมเรือประมง และการจัดท�าพระราชบัญญัติ 
รักษาผลประโยชน์ทางทะเล พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

รวมทั้ง ได ้ด�าเนินงานขับเคลื่อนการประเมินดัชนี
คุณภาพมหาสมุทร (Ocean Heal th Index)  
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยผ่านการน�าเข้า
ชุดข้อมูลจ�านวน 94 ชุด โดย ทช. ได้ประสานความ 
ร่วมมือกับ 11 กระทรวงท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง OHI 
ให้มีองค์ประกอบของตัวชี้วัดย่อยที่สะท้อนการด�าเนิน
งานของประเทศไทยและมีความเหมาะสมกับสภาพ 
ของพื้นที่ทั้ งในระดับเมือง ภูมิภาค และประเทศ  
ซึ่งในระยะยาวตัวชี้วัดที่ได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง
แล้วดังกล่าวสามารถน�าเสนอเพื่อเพิ่มเติมเป็นตัวช้ีวัด
ของ OHI หลักได้ ซึ่งในปี 2563 ทช. ได้ด�าเนินการ
พัฒนาจัดท�า OHI โดยเน้นการประเมินค่าดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทรของประเทศไทยเบื้องต้นจ�านวน 5 เป้าหมาย 
ได้แก่ Food provision, Coastal protection,  
Carbon storage, Biodiversity และ Sense of place 
พบว่าได ้ค ่าคะแนนจากการประเมิน 65 คะแนน  
( เต็ม 100)  โดยที่ การประเมินคะแนนดังกล ่าว 
ยังอยู ่ระหว่างการปรับปรุงชั้นข้อมูล และจุดอ้างอิง
สถานภาพให้มีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น โดยคาดว่า 
การด�าเนินงานจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9-10 ปี  
(แบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ) ในการที่จะได้มาซึ่ง 
OHI ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในระดับที่
สามารถน�าไปเผยแพร่และเทียบเคียงกับระหว่าง
ประเทศได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเติบโตของประชากรและความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการขาดข้อมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะประเด็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้ง 
การด�าเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งของประเทศไทย ยังมีความทับซ้อนระหว่างกิจกรรม 
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทั้งในเชิงภารกิจท่ีแต่ละหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบและในเชิงพ้ืนท่ี จ�าเป็นต้อง
ปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการอนุรักษ์ และในส่วนของ
ภาคประชาชนยังต้องเสริมทัศนคติท่ีดีและความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะและน�้าเสียที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวทางการด�าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง
และซ้อนทบัในมติขิองการด�าเนนิงานกบัการด�าเนนิงานของเป้าหมายย่อยด้านการจัดการขยะ น�า้ การลดก๊าซเรือนกระจก  
รวมถึงการผลิตและบริโภคยั่งยืน  ซึ่งการบูรณาการแนวทางการด�าเนินงานในแต่ละเป้าหมายย่อยเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายหลัก จะช่วยให้การพิจารณาผลกระทบจากการด�าเนินงานมีความชัดเจนในมิติของเครื่องมือ/แนวทาง 
ที่ใช้ในการจัดการกับประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรได้ชัดเจนขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นด�าเนินงานด้านการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ด้วยการสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุล
ในการใช้และแบ่งปันประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากบริการของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วน 
อย่างยั่งยืนเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมกลไกการด�าเนินงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีองค์ประกอบของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เข้ามาก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนพ้ืนฐานของความ
ต้องการจากพ้ืนที่ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลักดันการน�า
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย อาทิ การคิดค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียตามปริมาณการใช้น�้า และการบังคับก�าจัด 
ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ เพื่อเร่งกระบวนการให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากร
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและพื้นท่ีโดยรวมอย่างเป็น 
รูปธรรม นอกจากนี้ ควรน�าแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลที่ให้ความส�าคัญกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาใช้ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และมาตรฐานสากลอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือลดความขัดแย้ง
ทางทะเลระหว่างประเทศ/พื้นที่โดยไม่จ�าเป็น
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บนเง่ือนไขที่สังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ คือการด�าเนินนโยบายด้านการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ การพฒันาระบบข้อมลู การรายงานผลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก 
ของประเทศ ตลอดจนศกัยภาพในการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงการด�าเนนิงาน 
ของประเทศไทยทีผ่่านมา สามารถบรรลเุป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว 
อย่างไรก็ดี  ความท้าทายในการที่จะรักษาสถานภาพการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายให้คงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวของการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งจากภายใน 
และต่างประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั้น จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องระหว่างสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนมุ่งเน้น
การหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180301

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายฉบับ เช ่น แผนที่น�าทางการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศปี 2564 - 2573 แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ.2558 – 2593 
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา พ.ศ. 2564- 2573 (สาขาพลังงาน ขนส่ง กระบวนการ 
ทางอุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (สาขา 
การจัดการน�้า การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเท่ียว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาขาสาธารณสุข 
เป็นต้น รวมทั้ง ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นของประเทศไทยในการที่จะจัดการและรับมือกับปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งที่เป็นความมุ่งมั่นของสาขาการผลิตและท่ีเป็นกรอบการด�าเนินงานในระดับ
ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายมากขึ้นในระยะ
ต่อไป โดยได้จัดส่ง NDC ต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะต่อไปด้วยแล้ว 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อ
เนื่อง โดยในปี 2561 ไทยสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
ร ้ อ ย ล ะ  1 5 . 7 6  ( คิ ด เ ป ็ น ป ริ ม า ณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้คือ 57.84 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งจาก
ผลการด�าเนินงานดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า
ประเทศไทยสามารถบรรลคุ่าเป้าหมายของแผน
แม่บทย่อยในระยะแรก (ช่วงปี 2561 – 
2565) ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 12 ได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับการด�าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2563 
ที่ระบุว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7 – 20  จากภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ 
การด�าเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปซ่ึงจะเร่ิมปี 2564 จะเป็นการด�าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่
ประเทศก�าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมเีป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกร้อย
ละ 20 จากระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยที่ระดับของ NDC สามารถเพิ่มขึ้น
ได้ถึงร้อยละ 25 ขึ้นอยู ่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน  
และการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเพิ่มข้ึนและเพียงพอของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

ที่มา : องคก์ารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บนเงื่อนไขที่สังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ คือการด าเนินนโยบายด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูล การรายงานผลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ตลอดจนศักยภาพในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการ
ด าเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ดี  ความท้าทายในการที่จะรักษาสถานภาพการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายให้คงไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวของการลงทุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสาขาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนมุ่งเน้นการหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ไทยสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
ร้อยละ 15.76 (คิดเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้คือ 57.84 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งจาก
ผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยในระยะแรก (ช่วงปี 2561 – 2565) ที่ก าหนดไว้ที่ร้อย
ละ 12 ได้ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2563 ที่ระบุว่าประเทศไทย
มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7 – 20  จากภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือ
ลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปซึ่งจะเริ่มปี 2564 จะเป็นการด าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 
(Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 
จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยที่ระดับของ NDC สามารถเพ่ิมขึ้นได้ถึง

180301
เขียว 

 

62 เขียว 63 เขียว 
 

ที่มา: องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด แต่การด�าเนินงานในระยะต่อไปภายใต้ NDC ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2564 
นั้น นับเป็นความท้าทายท่ีไทยจะต้องใช้ความพยายามในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่มีก�าหนด ซึ่งการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาการผลิตท่ีมีมิติหลากหลาย ทั้งที่เป็นสาขาหลักและสาขาที่ด�าเนินการโดยความสมัครใจ 
ท�าให้ประเด็นการบูรณาการการท�างานเพ่ือวางป้าหมายร่วมกันในระยะต่อไป จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและประยุกต์
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและการบริโภคกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เป็นหน่วย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเครือข่าย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศในทกุระดบัทั้งที่เป็นภาคีภาคประชาชนในพื้นที่ 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้มีองค์ความรู้เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษจากอตุสาหกรรมหรอืจากเขตอตุสาหกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ตลอดจนเร่งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ หรือมาตรการทางภาษีคาร์บอนให้มีการน�าไปใช ้
อย่างแพร่หลาย เพื่อให้การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สามารถขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ร่วมกบั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือน
กระจกโดยภาคสมัครใจมากกว่าใช้กฎหมายบังคับ ซึ่งจะส่งผลให้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถสร้างมลูค่าและจงูใจ
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วยความสมัครใจและจะเป็นเครือข่ายท่ีมีการบูรณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการจูงใจ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยภาคสมัครใจมากกว่าใช้กฎหมายบังคับ
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การพฒันาคณุภาพน�า้ภายใต้แนวทางทีส่อดรบักบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื มุ่งเน้นการจดัการและป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า 
โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศเปราะบางและพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน�้า มีมิติของการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือควบคุม 
แหล่งก�าเนดิมลพษิทางน�า้ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ การพัฒนาการบริหารจัดการคณุภาพน�้าทีเ่หมาะสม 
ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการคุณภาพน�้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย 
กบัแหล่งก�าเนดิมลพิษ รวมท้ังเฝ้าระวงัและเตอืนภัยคณุภาพน�า้ โดยความท้าทายส�าคญัในการทีจ่ะบรรลุถงึเป้าหมาย 
ในการปรบัปรงุคุณภาพของแหล่งน�า้ในประเทศให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสมกบัประเภทการใช้ประโยชน์คอื การควบคมุ 
ก�ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียสามารถรองรับ 
กับการขยายตัวของพื้นท่ีได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น�้าถึง 
ความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซ่ึงจะช่วยให้การใช้น�้าของภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

คุณภาพของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู ่ในเกณฑ์เหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาข้อมลูคณุภาพของน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดิน แหล่งน�า้ใต้ดิน และแหล่งน�า้ทะเล 
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุคุณภาพน�้าตามพื้นที่ 
เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของแผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน�้า จึงเป็นการพิจารณาผลใน 
ภาพรวมทั้งประเทศตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินของไทยที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และแหล่งน�้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าตัวจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัว 
ของจ�านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการระบายน�้าเสียที่มีอยู่เดิมในภาพรวมของประเทศ
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของพื้นที่/ชุมชนมีจ�านวนไม่เพียงพอ เมื่อต้องเผชิญ 
กับการลักลอบท้ิงขยะและของเสียจากภาคอุตสาหกรรม จึงท�าให้สถานการณ์คุณภาพน�้าในปี 2562 เสื่อมโทรมลง
กว่าปีทีผ่่านมา ส�าหรบัคุณภาพน�า้บาดาล พบว่ามคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดีตามมาตรฐานน�า้บาดาลทีใ่ช้บรโิภคได้ 
มีเพียงบางพื้นท่ีเท ่าน้ันท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสในปริมาณสูงกว ่ามาตรฐาน ซึ่งเป ็นผลจาก 
สภาพธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อม ขณะที่คุณภาพน�้าบาดาลในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
และบริเวณทะเลสาบสงขลามคีวามกร่อยเคม็เพ่ิมขึน้และบางจุดเปล่ียนจากน�า้จืดเป็นกร่อยเคม็ ร่วมกบัพบการปนเป้ือน 
ของสารพิษ โดยมีสาเหตุจากการใช้ปุ ๋ยเคมีและสารก�าจัดศัตรูพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและสารเคมีอันตราย 
จากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คุณภาพน�้าชายฝั่งทะเล ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 95  
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 94 ในปี 2561 โดยคุณภาพน�้าชายฝั่งทะเลที่ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้น มีสาเหตุ
ส�าคญัเนือ่งมาจากการขยายตวัของปรมิาณนกัท่องเทีย่วและการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเท่ียวทีเ่พิม่ขึน้ 
ท�าให้ระบบการระบายน�้าเสียท่ียังไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถรองรับเพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดได้
ทั้งหมด ส่งผลให้มีน�้าเสียบางส่วนถูกลักลอบปล่อยลงสู่ทะเลโดยตรง

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพของแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพน ้าภายใต้แนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง
และพื นที่เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน ้า มีมิติของการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือ
ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพน ้าที่
เหมาะสม ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดการคุณภาพน ้าที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทั งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน ้า โดยความท้าทายส้าคัญในการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน ้าในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คือ การควบคุมก้ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสียสามารถรองรับกับการขยายตัวของพื นที่ได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั ง ต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ใช้น ้าถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน ้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การ
ใช้น ้าของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูล
คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และ
แหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุ
คุณภาพน ้าตามพื นที่เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของ
แผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน ้า จึงเป็น
การพิจารณาผลในภาพรวมทั งประเทศตามข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินของไทยที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และ
แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพ่ิมขึ นถึงสองเท่าตัว
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมี

180401
เหลือง 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง (ร้อยละ)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพของแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพน ้าภายใต้แนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง
และพื นที่เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน ้า มีมิติของการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือ
ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพน ้าที่
เหมาะสม ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดการคุณภาพน ้าที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทั งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน ้า โดยความท้าทายส้าคัญในการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน ้าในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คือ การควบคุมก้ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสียสามารถรองรับกับการขยายตัวของพื นที่ได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั ง ต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ใช้น ้าถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน ้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การ
ใช้น ้าของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูล
คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และ
แหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุ
คุณภาพน ้าตามพื นที่เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของ
แผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน ้า จึงเป็น
การพิจารณาผลในภาพรวมทั งประเทศตามข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินของไทยที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และ
แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพ่ิมขึ นถึงสองเท่าตัว
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมี

180401
เหลือง 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

เกณฑ์คุณภาพน�้า (ร้อยละ)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

การเติบโตอย่างยั่งยืน 18

543

180401 



การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดเขตพ้ืนที่จัดการน�้าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคุลม 
ทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อช่วยเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเสียของประเทศให้ด�าเนินไป 
อย่างมีมาตรฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางน�้าได้อย่างทันสถานการณ์ 
อีกทั้ง ยังได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการท้ิงเทของเสียหรือวัสดุอื่น 
ลงทะเล พ.ศ. .... เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารลอนดอน ค.ศ.1996 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไก 
ในการควบคุมการทิ้งเทลงทะเล โดยในระหว่างปี 2562-2563 ได้มีการด�าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐาน
ส�าหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย  
เพ่ือก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
บาดาลแบบดิจิทัล (e-Form) เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน�้าบาดาล

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
และบริการของประเทศ ความเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการผลิต 
และบริโภคที่ไม่ยั่งยืน ล้วนเป็นความย้อนแย้งเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งก�าเนิด ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงต่อทรัพยากรน�้าของประเทศ 
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีคุณภาพน�้าท่ีดีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในมิติอื่น นั้น ต้องให้ความส�าคัญ 
กับการควบคุม และแหล่งก�าเนิดน�้าเสีย โดยเฉพาะน�้าเสียในพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญ 
ร่วมกบัการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยีของพืน้ทีด่งักล่าว ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ 
กับผู ้ใช้น�้าในภาคครัวเรือนและภาคเศรษฐกิจถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสีย และด�าเนินงาน 
ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้า
ทะเลให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ ด้วยการควบคุมและการจัดการแหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า  
โดยเฉพาะน�้าเสียในพื้นท่ีวิกฤต จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้แก่การวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าผิวดิน น�้าบาดาล 
และแหล่งน�้าทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์น�า้ให้มีการประเมินการใช้น�า้ที่ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่แหล่งน�้าส�าคัญท่ัวประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลย ี
ที่มีนัยยะต่อการด�าเนินงานด้านการส�ารวจ จัดการและแก้ไขปัญหาการปนเปื ้อนมลพิษในดินและน�้าใต้ดิน  
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดินของประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเป็นสากล 
ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสียของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ  
โดยเฉพาะในส่วนของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ/เมืองท่องเที่ยวส�าคัญ ที่ต้องคิดค�านวณค่าบริการในการบ�าบัดน�้าเสีย 
ตามปริมาณการใช้น�้า ซึ่งอัตราค่าบริการของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและศักยภาพของพ้ืนท่ี 
เป็นต้น
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การจดัการคณุภาพอากาศ เสยีง และความส่ันสะเทือนมแีนวทางครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคมุมลพษิ
จากแหล่งก�าเนดิทีมุ่ง่เน้นการบรหิารจดัการ/ส่งเสริมระบบคมนาคมและการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพอากาศและเสยีง ซ่ึงมุง่เน้นการตดิตามตรวจสอบและรายงาน/แจ้งเตอืนสถานการณ์คณุภาพอากาศ  
และเสยีง การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กดิจากมลพษิทางอากาศ โดยวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งเพือ่ 
เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงที่มี
ประสทิธภิาพ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายและการด�าเนินมาตรการทางการเงนิ การคลงั ตลอดจน ด�าเนนิการศกึษาวจิยัและ
การพฒันานวตักรรม เพือ่พฒันาคณุภาพของอากาศและเสียง ด้วยการศกึษาขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรบั
มลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด�าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องเผชิญกับ 
ความท้าท้ายส�าคญัท่ีท�าให้การบรรลถึุงเป้าหมายทีก่�าหนดยงัเป็นไปได้อย่างล่าช้า คอื การบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ควบคุม
ก�ากบัการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาคณุภาพอากาศและเสยีงไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
อีกทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
ยังขาดความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ยานยนต์ไฟฟ้า ยงัเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่สามารถพัฒนาไปสู่การผลติเชงิพาณชิย์ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180402

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยงัไม่มกีารจดัท�ารายงานข้อมลูทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมาย 
ด้านการจดัการคณุภาพอากาศและเสียงในระดบัพืน้ทีต่ามทีก่�าหนดในแผนแม่บท การเทยีบเคยีงข้อมลูการรายงานผล 
การด�าเนนิงานท่ีสะท้อนสถานการณ์ด้านคณุภาพอากาศและเสยีงดงักล่าวได้ จงึประกอบด้วยข้อมลูปรมิาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ียรายปีและค่าเฉล่ียรายพ้ืนที่  
ซึง่ในปี 2562 พบว่า ฝุน่ละอองทัง้สองขนาดมค่ีาเฉลีย่เพิม่ขึน้เกอืบทกุพืน้ทีข่องประเทศ โดยฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ  
10 ไมครอน เพิม่ขึน้จาก 42 ไมโครกรมั/ลกูบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในปี 2561 เป็น 45 มคก./ลบ.ม. ในปี 2562  
ขณะทีฝุ่น่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน มค่ีาเฉลีย่รายปีเพ่ิมขึน้จาก 24 มคก./ลบ.ม. เป็น 25.6 มคก./ลบ.ม. ในช่วงเวลา
เดยีวกนั ซึง่ปริมาณฝุน่ละอองท้ังสองขนาดยงัคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 
พบว่ามค่ีาเกนิมาตรฐานในพืน้ท่ีเมอืงใหญ่ท่ีมกีารจราจรหนาแน่น และเขตอตุสาหกรรมส�าหรบัสถานการณ์หมอกควนั 
และจุดความร้อนสะสม ในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่าในปี 2562 จ�านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอนเกนิค่ามาตรฐาน เท่ากบั 59 วนั เพิม่ข้ึนจาก 34 วนั ในปี 2561 ท�านองเดียวกนักับปรมิาณฝุน่ละอองขนาด 
ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ในพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนอื มจี�านวนวนัทีเ่กนิค่ามาตรฐานในปี 2562 อยู ่109 วนั เพิม่ขึน้จาก 83 วนั 
ในปี 2561 ส�าหรบัข้อมลูระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีร่มิถนนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลีย่ของ
ระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่โมง เท่ากบั 68.6 เดซเิบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 69.2 เดซิเบลเอ ในปี 2561 ซ่ึงอยูใ่น 
เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอที่ก�าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการประเด็นปัญหา 
ด้านคุณภาพอากาศและเสยีงได้ตามมาตรฐานสากล

ที่มา: รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2562

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 

การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนมีแนวทางครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ/ส่งเสริมระบบคมนาคมและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบและรายงาน/แจ้งเตือนสถานการณ์
คุณภาพอากาศ และเสียง การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ โดยวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับการบริหารจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินมาตรการทางการเงิน การคลัง 
ตลอดจน ด าเนินการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของอากาศและเสียง ด้วยการศึกษา
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับมลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องเผชิญกับความท้าท้ายส าคัญที่ท าให้การบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดยังเป็นไปได้อย่าง
ล่าช้า คือ การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาคุณภาพอากาศและ
เสียงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังขาดความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ไฟฟ้า ยังเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่
สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  

180402
เหลือง 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

ที่มา : รายงานสถานการณแ์ละการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศและเสยีงของประเทศไทย ปี 2562 

ปริมาณฝุ่นละอองPM2.5 เฉลี่ยรายปี2554-2562
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา รฐับาลได้มกีารตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที ่
เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมให้มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน  
ซึง่เป็นการด�าเนนิงานท่ีสอดรบักบัการประกาศให้การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้
กรอบแนวคิดการจัดการเชิงรุก และได้มีการด�าเนินการ
ตามกรอบแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 
ของประเทศระยะ 20 ปี ทีมุ่่งเน้นการตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤต ตลอดจนได้ด�าเนนิการจดัตัง้
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษอากาศเพื่อท�าหน้าที่ติดตาม  
ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และรายงานสถานการณ์มลพษิอากาศ
อย่างเข้มข้น ขณะท่ีการด�าเนินงานด้านมลพิษทางเสียง  
ได้มีการผลักดันมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียง 
จากสนามบินสาธารณะ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
สนามบนิในอนาคตซึง่เป็นการด�าเนนิงานเชงิรุกร่วมด้วย 
ทัง้นี ้หากพจิารณาการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ที ่โดยเฉพาะ
ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 9 จงัหวดั ทีป่ระสบกบัปัญหา
หมอกควันจากการเผาเศษซากวัสดุทางการเกษตร 
และไฟป่าตามฤดูกาล รวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดน 
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ท�าให้สถานการณ์หมอกควัน 
ในพื้นที่ประสบกับวิกฤติคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกปี 
และรฐับาลได้ด�าเนนิการป้องกนั แก้ไขและบรรเทาปัญหา 
ทีเ่กิดขึน้ด้วยการด�าเนินโครงการในระดบัพืน้ทีห่ลายด้าน 
เช ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
ภาคประชาชน (ทสม.) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่วิกฤต โครงการติดตาม 
ตรวจสอบและบังคับการกับแหล ่งก�า เนิดมลพิษ  
และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โครงการ 
ตรวจสอบมลพษิทางอากาศและเสยีงรถ เป็นต้น
 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
มลพษิทางอากาศยงัคงเป็นปัญหาในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะ
เมืองใหญ่ เนื่องจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ท�าให ้
เกดิปัญหาความหนาแน่นเชงิพืน้ทีแ่ละการด�าเนนิกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิทีม่กีารใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างเข้มข้น 
จนก่อเกิดปัญหามลพิษสะสมในระดับท่ีเกินมาตรฐาน 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเป็นข้อจ�ากัดในการเจริญ
เติบโตของพืน้ที/่ประเทศ การด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขบรรเทา
ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียงในระยะต่อไป 
นอกจากจะต้องต่อยอดการด�าเนนิงานในระยะทีผ่่านมาให้
เกดิความต่อเนือ่งแล้ว ยงัมปีระเด็นท้าทายส�าคญั ทีต้่อง 
มุง่เน้นด�าเนนิการให้สมัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ ได้แก่ การบงัคบัใช้
และพฒันากฎหมายสิง่แวดล้อมให้มคีวามชดัเจนและน�าไป
สู่การปฏิบิติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการ 
ของความเท่าเทียมและเป็นธรรม การถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กับ 
หน่วยงานระดับพ้ืนท่ี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เกดิผลในทางปฏบิตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจพิจารณาด�าเนินการในพื้นที ่
ท่ีมีศักยภาพและมีความพร ้อมในมิ ติ ท่ี เ ก่ียวข ้อง  
และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง/พ้ืนท่ีอื่น ๆ ต่อไป  
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศและเสียงของประเทศเป็นไป 
ในทิศทางทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปอย่างยัง่ยนืมากขึน้ การด�าเนนิงานทีส่�าคญัในระยะต่อ
ไปจึงต้องมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร หน่วยงานและ 
ภาคประชาชนในพื้นที่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของพื้นที่ให้เป็นไปเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นท่ีออกแบบ/ก�าหนดวิธีการบริหารจัดการใน
การพิทักษ์ รักษา ฟื้นฟู ตลอดจน ลาดตระเวน ตรวจสอบพื้นท่ีป่าชุมชนและป่าใกล้เคียงด้วยกลไกของชุมชนเอง  
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน ร่วมกับการขยายผลการด�าเนินงานด้านการจัดท่ีดินท�ากิน 
ให้ชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศให้บรรลุผลโดยเร็ว และจูงใจให้เกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดิน
ท�ากนิฯ ปรบัตัวและเปลีย่นวถิกีารท�าการเกษตรไปสูเ่กษตรอนิทรย์ีและเกษตรทฤษฎใีหม่มากขึน้ โดยรฐัให้ความช่วย
เหลือในด้านรายได้ของเกษตรกรในช่วงปรับตัว เป็นต้น ในขณะเดียวกันต้องด�าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทลงโทษตั้งแต ่
โทษเบาจนถึงโทษหนัก รวมท้ังให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อบรรเทา/ลดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศและเสียงในเขตเมืองหลักน้ัน ควรแก้ไขปัญหาที่แหล่งก�าเนิดให้เข้มงวดมากขึ้น อาทิ การใช้มาตรการ 
ทางภาษีในการควบคมุดแูลสภาพเครือ่งยนต์ของพาหนะ โดยการเกบ็ภาษสี�าหรบัรถยนต์เก่าทีม่กีารเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
ไม่สมบูรณ์ ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของเมือง เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ผลักดัน 
การพัฒนาการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวางแผนการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยริเริ่ม
จากภาคส่วนของรัฐเพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลต่อไป เป็นต้น
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การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทหน้าท่ีของทุกภาคส่วน มีการด�าเนินงาน 
ท่ีส�าคัญเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด ประกอบด้วยการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับประเภทและชนิดขยะ การพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงการด�าเนินงานตามแนวทาง 
ดังกล่าวมีความท้าทายส�าคัญ ท่ีต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ รูปแบบและวิธีการในการจัดการขยะของประเทศ 
ท่ียังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท�าให้ปริมาณขยะจากแหล่งก�าเนิดไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกวิธีท้ังหมด  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบให้สูงข้ึน จึงจะเป็นประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้ 
บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180403

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565
(ค�านวณจากปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล)

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ปริมาณขยะ
มูลฝอยของประเทศจากรายงานของกรมควบคุม
มลพิษ ในปี 2562 พบว่า ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 28.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากป ี
2561 ท่ีมีปริมาณขยะจ�านวน 27.93 ล้านตัน ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
ปริมาณนักท่องเที่ยว แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะ
เพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะในปี 2562 ของไทยมี
แนวโน้มดีข้ึน ท�าให้มีขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก ณ 
ต้นทาง และถูกน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่มีเป็น
จ�านวนถึง 12.52 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 44 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยขยะส่วนที่เหลือได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีเป็นจ�านวน 9.81 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 34 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด อย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการก�าจัดอย่าง
ถูกต้องมีแนวโน้มลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
หลายแห่งมีการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะท่ีบางแห่งขาดการดูแล รักษาและบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�าจัดขยะมูลฝอยส่งผลให้ระบบก�าจัดขยะไม่ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท�าให้มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยในระบบไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องเป็นจ�านวนถึง 6.38 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด ส�าหรับของเสียอันตรายเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ในปี 2562 มีจ�านวน 17.50 ล้านตัน 
ลดลง 5.21 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการออกมาตรการแก้ไขปัญหาปัญหาลักลอบน�าเข้า 
ขยะพลาสติกและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ รวมทั้งการมีระบบ
ติดตามการขนส ่งและการบังคับใช ้กฎหมายก�ากับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยั งไม ่ เข ้าระบบการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  1 

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป2 
ตามมาตรฐานสากล   3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีใน4 
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565 (ค านวณจาก6 
ปริมาณขยะท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล) 7 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ8 

ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน มีกา ร9 

ด าเนินงานที่ส าคัญเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและชนิด10 

ขยะ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใน11 

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการขยะ ซึ่งการ12 

ด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวมีความท้าทายส าคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้แก่ รูปแบบและวิธีการในการจัดการ13 

ขยะของประเทศท่ียังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท าให้ปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดไม่ได้รับการก าจัดอย่าง14 

180403
เหลือง 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง 
 

ที่มา : รายงานสถานการณแ์ละการจดัการปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสยีงของประเทศไทย ปี 2562 

ที่มา: รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2562

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
การน�ากลับไปใช้ประโยชน์การก�าจัดถูกต้อง

 และไม่ถูกต้องปี 2553-2563
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่อง และก�าหนดให้การจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติกและปัญหาขยะทะเล ได้มีการจัดท�า Road-
map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ผ่านแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี 2562 
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ 
ยังได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและของเสียอันตรายระยะ 20 ปี 
(2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางส�าหรับจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งยังได ้ด�าเนินโครงการท�าความดีด ้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล ้อม  
โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลในระยะต่อ
ไป ต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการปริมาณขยะที่มีจ�านวนมากเกินความสามารถในการจัดการของ
ระบบที่มีขีดความสามารถที่จ�ากัด ร ่วมกับมุ ่งเน ้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและกลไกเครื่องมือ 
ด้านการจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการและก�าจัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายใน
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศได ้อย ่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล ต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการลด 
การเ กิดขยะมูลฝอยจากแหล ่งก� า เนิด โดยการรณรงค ์และ 
สร้างความตระหนักรู ้ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้องใน 
การร ่วมกันแก ้ ไขป ัญหา ทั้ งที่ เป ็นบ ้านเ รือน สถานศึกษา  
สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณ 
การเกิดขยะมูลฝอย ร่วมกับการสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการ
และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดและสร ้างความตระหนักถึงความส�าคัญในการคัดแยกและ 
น�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอายุการใช้งานนานและสามารถน�ากลับมา
ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ ห ม ่ ไ ด ้ ห ล า ย ค รั้ ง  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม พื้ น ท่ี 
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยของพื้นท่ีท่ีมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหา 
ขยะในพ้ืนท่ีจ�ากัด
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การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมภายใต้บรบิทของพืน้ทีแ่ละกระบวนทศัน์การพฒันาในระดบัประเทศ
ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในท่ีส่งผลให้เกิดประเด็นการพัฒนาเพ่ือการดูแลรักษา 
และใช้ประโยชน์ทรพัยากรของพืน้ท่ี/ประเทศใหม่ ๆ ได้ส่งผลกดดันให้พืน้ทีซ่ึ่งเป็นเจ้าของ/เป็นจดุก�าเนดิของทรพัยากร 
ต้องพัฒนาขดีความสามรถของปัจจยัภายใน โดยเฉพาะปัจจยัด้านคนให้มขีดีความสามารถในการปรบัเปลีย่นแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามาถรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงได้อย่างรอบด้าน  
โดยการด�าเนินเพื่อปรับกระบวนทัศน์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนที่และประเทศ  
นัน้ ต้องมุ่งเน้นด�าเนนิการด้านการเสรมิสร้างความตระหนกัรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านสิง่แวดล้อมของคนไทย  
การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและการประสานการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงาน สถาบนัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ 
ต่อการท�าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงความท้าทาย 
ท่ีส�าคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจูงใจประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ยอมรบัและปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมให้เป็นพฤตกิรรมขัน้พืน้ฐานของสงัคมและประเทศ

การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ 

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180501
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจบัุน ยงัไม่มข้ีอมลูตวัชีว้ดัดชันกีารตระหนกัรูด้้านสิง่แวดล้อมทีแ่สดงถงึการบรรล ุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนด อย่างไรก็ดี การประเมินผลความก้าวหน้าสามารถเทียบเคียงข้อมูลความตระหนักรู ้
ของภาคประชาชนได้จากการให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประชาชน จากข้อมลู (1) จ�านวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากทกุเครือข่ายของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงมจี�านวนเพิม่ขึน้ 
จาก 232,904 คน (16 กมุภาพนัธ์ 2563) เป็น 243,152 คน (11 พฤศจกิายน 2563) (2) จ�านวนองค์การเอกชน 
ด้านสิง่แวดล้อม ทีม่จี�านวนถงึ 281 องค์กร (11 พฤศจิกายน 2563) และ (3) การให้ความร่วมมอืของภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ  
การขบัเคลือ่นการงดให้ถงุพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว (Single Use Plastic) “Everyday Say No to Plastic Bags”  
ของศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซ้ือ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กิจกรรม 
ปลกูป่า กจิกรรมท�าความสะอาดพืน้ทีแ่ละชายหาดสาธารณะ กจิกรรมการเกบ็ขยะต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
โครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นต้น ซ่ึงข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าประชาชน ชมุชนรวมถงึองค์กรต่าง ๆ 
ล้วนให้ความส�าคญัและต้องการเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  
ทัง้ในมติขิองการเป็นผูร้เิริม่ด�าเนนิการและในมิตขิองการเป็นฟันเฟืองผูข้บัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทของพ้ืนที่และกระบวนทั ศน์การพัฒนาใน
ระดับประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลให้เกิดประเด็นการพัฒนาเพ่ือการ
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของพ้ืนที่/ประเทศใหม่ ๆ ได้ส่งผลกดดันให้พ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าของ/เป็นจุดก าเนิด
ของทรัพยากรต้องพัฒนาขีดความสามรถของปัจจัยภายใน โดยเฉพาะปัจจัยด้านคนให้มีขีดความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามาถรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน โดยการด าเนินเพ่ือปรับกระบวนทัศน์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่และประเทศ นั้น ต้องมุ่งเน้นด าเนินการด้านการเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย การก าหนดบทบาทหน้าที่และการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงาน สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความท้าทายที่ส าคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายการตระหนักรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ การจูงใจประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นพฤติกรรมข้ันพื้นฐานของสังคมและประเทศ  

180501
เหลือง 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

ที่มา : กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ข้อมูลสรุปจ�านวนสมาชิก ทสม. ทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครฐัไดด้�าเนนิโครงการเกี่ยวกบัการสร้างจติส�านกึและความรู้ในการผลิตและการบรโิภค 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติราชการส�านักงาน 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อาท ิโครงการ ทสจ. เคล่ือนที ่ (Mobile service) โครงการยกระดบั
ศกัยภาพชมุชนสูส่งัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การขบัเคลือ่นการงดให้ถุงพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว (Single Use Plastic) 
ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 รวมถึงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)  
และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้วยการสร้างเครอืข่ายราษฎรพทิกัษ์ป่า เป็นต้น

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กระแสการเปลีย่นแปลงในบรบิทของโลกและสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศในระยะทีผ่่านมา ทัง้ทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อเนือ่งยาวนานและทีส่่งผลรวดเรว็รนุแรงในระยะสัน้ 
เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สงัคมสงูวยั Technology Disruptions การเปล่ียนแปลงของข้ัวอ�านาจทางการเมอืง 
และเศรษฐกจิโลก และการแพร่ระบาดของโควดิ-19 (COVID-19) ล้วนเป็นกระแสการเปลีย่นแปลงหลกัทีส่่งผลกระทบ 
ต่อทศิทางและกระบวนทัศน์ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
การเตรียมพร้อมให้คนไทยในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและที่เป็นกลุ่มคนในสังคม/ชุมชน มีความเข้าใจถึงกระแส 
การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านที่จะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศ  
และสงัเคราะห์มาเป็นชดุองค์ความรูแ้ละความเข้าใจให้แก่ตวัเองในระดบัทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ให้เป็นไปในทศิทางท่ีพงึประสงค์ด้านสิง่แวดล้อมทีด่ไีด้น้ัน นับเป็นความท้าทายท่ีต้องการความร่วมมือจากทุกองคาพยพ 
ในประเทศ
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ข้อเสนอแนะในการบรรลเุป้าหมาย การเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้าใจบรบิทการพฒันา
ทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและชมุชนทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการทรพัยากร
และสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที ่จะเป็นแนวทางส�าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชน คนไทยในระดับปัจเจกและชุมชน 
ยนิดทีีจ่ะรบัฟังและให้ความร่วมมอืในการทีจ่ะเรียนรู้เพ่ือคดิค้นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  
ซึ่งกระบวนการในลักษณะดังกล่าวจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอเพ่ือให้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
กระบวนการชวนคิดเกิดขึ้นเป็นปกติในพื้นท่ี และท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้คนในชุมชน/พ้ืนท่ี/สังคมของไทยมีพฤติกรรม 
ในการแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมไปกับการค�านึงถึงสมดุล 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้อย่างเป็นรปูธรรม 
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