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ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 
การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินและน้ าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความผัน
ผวนและรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม 
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่  
เป้าหมายที่ 1 “สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน”และใชต้ัวชี้วัด คือ “อันดับ

ของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า  
50 ประเทศแรกของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า  
40 ประเทศแรกของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า  
30 ประเทศแรกของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า  
20 ประเทศแรกของโลก 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
พัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ จัดการควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ พัฒนา
และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตยั่งยืนโดย
แท้จริง 

 

1) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่งพื้นที่

คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญกับ  
การบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้ง 
การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาองค์กรของรัฐและ  
ออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมช น 
นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 “การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)” และเป้าหมายที่ 2 “พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด 
คือ “สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ)” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูงควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถิ่น ป้องกันและก าจัดชนิดพันธุ์ 
ต่างถิ่นที่รุกรานในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่า
กับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อ
ระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ 
และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้
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มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

1.2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง 
ต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
ติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน  รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น 
และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่ อสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกัน 
การลักลอบท าไม้ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ 
ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ  
เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

1.3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศที่ ช่ วยสร้ างการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง  
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วย
สมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภค 
อย่างยั่งยืน 
 

2) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลให้ความส าคัญกับการสร้าง

การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแล
ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง 
พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผนในการก าหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่  
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ที่ส าคัญทั่วประเทศ เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของ
ฐานทรัพยากรและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  

เป้าหมาย “ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร (คะแนน)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการบริหาร

จัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาป่าชายหาดของประเทศและลดปริมาณของเสีย
โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ส าคัญ 
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่ส าคัญและรักษาแหล่งหญ้า
ทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล  
หายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้  
องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล 

2.2) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ าและดูแลผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้
เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามา
ท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมงเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร 
เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศมุ่งเน้นแนวทาง  

การพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน  เพื ่อสามารถขับเคลื ่อนและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพการด าเน ินงานเพื ่อแก้ไข ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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เป้าหมาย “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ ์และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา 
โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วน  
การใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

3.2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการด าเนินการและ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

3.3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเอื้ออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล 
ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ  
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

4) แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ และจัดท าระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ  
อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การใช้มาตรการ
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ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมการลดหรือเลิกใช้สารเคมีอันตราย 
ควบคุม ป้องกันของเสียจากสินค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การจัดการมลพิษ 

เป้าหมายที่ 1 “คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์” และใช้ตัวชี้วัด คือ “คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่ง
น้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) ” 
เป้าหมายที่ 2 “คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด)” และเป้าหมายที่ 3 “การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะ” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด  
ความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  
เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

4.2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ 
รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง ก าหนดมาตรการควบคุม
ปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษ  
ทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน 
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4.3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการด าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ และกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด การบริหาร
จัดการควบคุมมลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะให้
ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาต 
การระบายมลพิษ และก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก  
การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจาก 
การก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจาก
การจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะ
ของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และ
หน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรั บผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่  

4.4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัดการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท า
การเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อก าหนดส าหรับการท าเกษตร  
ทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า 
ล าคลอง แหล่งน้ าทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี
ดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

5) แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทของพื้นที่ 

ที่มีความเฉพาะตัวและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสังคม อาทิ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่อาจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น  
ในการด าเนินงานในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมีกลไกเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบายและ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)   ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 

กฎหมาย และท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และกระแส 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย “คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
ที่ด”ี และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสร้างความรู้  
ความเข้าใจ การตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรยีนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

5.2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดย 
การพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบส าหรับการรังสรรค์นโยบายที่มุ ่งสู่  
การปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.3) จัดโครงสร้างเชิ งสถาบันเพื่ อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยก าหนดและจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วม 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่างประเทศที่ส าคัญ โดยใช้
กลไกและเครื่องมือที่ทันสมัย เน้นการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาต ิ 

5.4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนา
กลไกเพื่อรองรับการบริหารจัดการประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์  
ให้กลายเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชากรตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ สนับสนุนการกระจายอ านาจและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายในระดับชุมชน 
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างกลไกและกระบวนการ  
การมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดบักระบวนทัศน์ที่ต้องการส่งเสริม   
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
การบริ โภคและการผลิตของประเทศ 
มีความยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 18010101 50 คะแนน 55 คะแนน 60 คะแนน 65 คะแนน 

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่
เ ป็ น ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ  พื้ น ที่ ป่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ช น บ ท ร ว ม ทั้ ง ป่ า ใ น เ มื อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น 
เพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ทั้ง ประเทศ) 

18010201 - สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพ้ืนที่เป็น 
ป่าธรรมชาติ  
ร้อยละ 32 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 10  

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 2 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพื้นที่เป็น

ป่าธรรมชาติ  
ร้อยละ 33 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 12 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 3 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพ้ืนที่เป็น
ป่าธรรมชาติ  
ร้อยละ 34 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 15 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 4 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพ้ืนทีเ่ป็น 

ป่าธรรมชาติ  
ร้อยละ 35 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 15 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 5 
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล
เพิ่มข้ึน 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)  18020101 70 คะแนน 72 คะแนน 75 คะแนน 77 คะแนน 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขา
พลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย
ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

18030101 การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 12 จาก

กรณีปกติ 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 15 จาก

กรณีปกติ 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 จาก

กรณีปกติ 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 จาก

กรณีปกติ 
แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ า
ทะ เล  และแหล่ งน้ า ใต้ ดิ น  อยู่ ใน เกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

18040101 ร้อยละ 35 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายท้ังหมด) 

18040201 ร้อยละ 35 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของ
เสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  18040301 0.74 0.81 0.89 0.95 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 

ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ด ี

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 18050101 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น 
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

Y2  แผนแม่บทฯ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับ

ของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก พบว่า มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้นเพื่อให้เข้าใจดัชนีรวมที่ช่วย 
ในการประเมินความคืบหน้าต่อเป้าหมายการพัฒนา และเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่ได้เน้น
เฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอ่ืน ๆ  
ด้วย เสนอแนะโดย Bertelsmann Stiftung และ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) โดย
นานาประเทศจะต้องวางแผนและด าเนินการเพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SDGs  

 รายละเอียดตวัชี้วัดใน SDG index and dashboard   
 ค านิยาม เป็นตัวชี้วัดเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs index) ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 

(ระดับนานาชาติ) ทั้ง 247 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลสัมฤทธิ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ รวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือและเป็นข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เช่น ส านักงานสถิติหรือองค์กรระหว่างประเทศ) และน ามาค านวณตามวิธีการ
ค านวณของแต่ละตัวชี้วัดย่อย จากนั้นน าคะแนนที่แสดงผลในรูปร้อยละ มาเปรียบเทียบแต่ละประเทศ 

 การจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดแต่ละตัว  
 

Y1.1  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมายที่ 1 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนี

สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด Environmental Performance Index 
(EPI) ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานความร่วมมือระหว่างศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัย
เยลกับศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  

รายละเอียดตวัชี้วัด Environmental Performance Index (EPI)  
 ค านิยาม  Environmental Performance Index (EPI) เป็นตั วชี้ วั ดเพื่ อใช้ ในการประเมิน 

ความพยายามในการก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ ปกป้องและฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 หน่วยวัด คะแนน 
 วิธีการค านวณ 40% ของคะแนนทั้งหมดมาจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้าน Environmental 

Health และ 60% ของคะแนนทั้งหมดมาจากด้าน Ecosystem Vitality (อ้างอิงจากรายงาย EPI 2018) โดย 
ค่าน้ าหนักในการค านวณสามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักในการค านวณ Environmental Performance Index 

EPI 
วัตถุประสงค์ 

(% ค่าน้ าหนัก) 
หมวดหมู่ 

(% ค่าน้ าหนัก) 
ด้านย่อยแต่ละด้าน 
(% ค่าน้ าหนัก) 

Environmental Performance 
Index (EPI) 
(100%) 

Environmental health 
(40%) 

Air quality (26%) 
Household solid fuels (10.4%) 
PM2.5 exposure (7.8%) 
PM2.5 exceedance (7.8%) 

Water and sanitation 
(12%) 

Drinking water (6%) 
Sanitation (6%) 

Heavy Metals (2%) Lead (2%) 

Ecosystem vitality 
(60%) 

Biodiversity and Habitat 
(15%) 

Marine protected area (3%) 
Biome protection, National (3%) 
Biome protection, Global (3%) 
Species protection index (3%) 
Represent. index (1.5%) 
Sp. Habitat index (1.5%) 

Forest (6%) Tree cover loss (6%) 

Fisheries (6%) 
Fish stock status (3%) 
Regional TMI (3%) 

Climate and energy (18%) 

Total CO2 (9%) 
CO2 from power (3.6%) 
Methane (3.6%) 
B.C. (0.9%) 
N2O (0.9%) 

Air pollution (6%) 
SO2 (3%) 
NOx (3%) 

Water resources (6%) Wastewater treatment (6%) 
Agriculture (3%) Sustainable N. Mgmt. index (3%) 

 

โดยสูตรทั่วไปส าหรับการค านวณตัวบ่งชี้ความเข้าใกล้เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถค านวณได้ดังนี้ 
{[(ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก) - (ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้)]/ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก} x 100 
 การจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว  

เป้าหมายที่ 2 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท 
ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่า
ในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) มีความสอดคล้องคล้ายคลึง
บางส่วนกับตัวชี้วัด Permanent Deforestation ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ 
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SDGs เป้าหมายที่  15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกโดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่ งตัวชี้วัด Permanent 
Deforestation จะแสดงผลในแนวทางพื้นที่สีเขียวที่ลดลง  
  รายละเอียดตัวชี้วัด Permanent Deforestation 

 ค านิยาม Permanent Deforestation เป็นค่าที่ใช้วัดพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายไปเพื่อใช้ในการสร้าง 
ที่อยู่อาศัย การอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม โดยไม่รวมพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายเนื่องจากไฟป่า 

 หน่วยวัด ร้อยละเฉลี่ยประจ าปีในช่วงเวลา 5 ปี 
 วิธีการค านวณ ค านวณจากพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายไปในวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง  

การอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม โดยแสดงผลเป็นร้อยละเฉลี่ยประจ าปีของการตัดไม้ท าลายป่าอย่างถาวรในช่วง 5 ปี 
 การจัดเก็บ จัดเก็บทุกปี แต่ค านวณร้อยละเฉลี่ยประจ าปีในช่วงเวลา 5 ปี 

 

Y1.2  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เป้าหมาย ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีคุณภาพ

มหาสมุทร (คะแนน) มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด Ocean Health Index (OHI) ที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ SDGs เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล และถูกเสนอแนะโดยความร่วมมือของหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น Conservation International Esri, 
National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS),  Sea Around Us,  University of British 
Columbia, University of California at Santa Barbara เป็นต้น 

 รายละเอียดตวัชี้วัด Ocean Health Index 
 ค านิยาม Ocean Health Index เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ติดตามและประเมินผลสุขภาพของ

ระบบนิเวศคน-มหาสมุทร 
 หน่วยวัด คะแนน 
 วิธีการค านวณ รวบรวมข้อมูลจากด้านต่าง ๆ ทั้ง 10 ด้านดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 4 ข้อมูล ทั้ง 10 ด้าน ของ Ocean Health Index 
เป้าหมายด้านต่าง ๆ  เป้าหมายย่อย 

Food provision Wild caught 
Mariculture 

Coastal protection  
Carbon storage   
Biodiversity Species 

Habitats 
Clean water  
Artisanal fishing opportunities  
Coastal livelihoods and economies Livelihoods 
 Economies 
Tourism and recreation  
Sense of place Special places 

Iconic species 
Natural products  

 

จากนั้นสามารถค านวณตามตารางแผนภาพ 

 
รูปที่ 2 วิธีการค านวณ Ocean Health Index 
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โดยคะแนนรวมส าหรับแต่ละภูมิภาค/ประเทศ (I) สามารถค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนน
ทั้งหมด (G) ส าหรับแต่ละเป้าหมาย (g) 

 
 การจัดเก็บ  ขึ้นอยู่กับข้อมูล 

 

Y1.3  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)  มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับ
ตัวชี้วัด Greenhouse gas emissions ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นานาประเทศใช้กันอยู่แล้ว 

 รายละเอียดตวัชี้วัด Greenhouse Gas Emissions   
 ค านิยาม Greenhouse Gas Emissions  เป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากทุกกิจกรรมสู่บรรยากาศ 
 หน่วยวัด ล้านตันต่อป ี
 วิธีการค านวณ การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  สามารถแบ่งกิจกรรมที่ม ี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรใน 3 ประเภท ได้แก่  
  (1) การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง ได้แก่ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจาก
การใช้งานของเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ  
ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซิน กระบวนการบ าบัดน้ าเสียที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน การรั่วไหลของน้ าเสียที่ไม่มี  
การบ าบัดน้ าเสียและปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง เป็นต้น 
  (2) การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
ทั้งในอาคารหรือนอกอาคาร เป็นต้น 
  (3) การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ เช่น การเดินทางไปท างานการใช้
น้ าประปาและอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ การจัดการขยะโดยวิธีการฝังกลบ เป็นต้น 
โดยค านวณได้จากสมการ Emission = Activity data (AD) x Emission factors (EF) 

EF เป็นค่าคงทีท่ี่ก าหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทย จากหน่วยงาน 
Thai National Database หรือ TGO เป็นต้น ส าหรับใช้เปลี่ยน Activity data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 การจัดเก็บ นิยมเป็นรายป ี
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Y1.4  แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายที่ 1 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ 
การใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด Water Quality 
Index (WQI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Horton (1965) และพัฒนาโดย Brown และคณะ (1970)  

 รายละเอียดตวัชี้วัด Water quality index  
 ค านิยาม Water quality index จะแสดงผลในรูปคะแนน ซึ่งแสดงคุณภาพน้ าโดยรวมในต าแหน่ง

และเวลานั้น วัตถุประสงค์ของการจัดท าตัวช้ีวัดนี้ คือ ต้องการเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ าที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูล 
ที่ประชาชนสามารถเข้าใจและใช้งานได ้ส่วนใหญ่ตัวชี้วัดนี้นิยมใช้กับแหล่งน้ าผิวดิน  

 หน่วยวัด คะแนน (1-100) 
 วิธีการค านวณ ค านวณจากผลคูณของค่าคุณภาพน้ าและค่าน้ าหนักของข้อมูลนั้นที่เกี่ยวข้องกับ

คุณภาพน้ า เช่น ออกซิเจนละลายน้ า (DO) บีโอดี (BOD5) ซีโอดี (COD) ของแข็งแขวนลอย (SS) และแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากนั้นจึงน ามาเข้าสูตรการค านวณ ดังนี้ 

WQI = 0.22 x SIDO + 0.19 x SIBOD + 0.16 x SICOD + 0.15 x SIAN + 0.16 x SISS + 0.12 x SIpH 
โดย SI = เป็นค่า sub-index ของแต่ละพารามิเตอร์ ส าหรับแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ทั้งในช่วง 

 ฤดูแล้งและฤดูฝน  
 การจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับความต้องการแสดงผล  

เป้าหมายที่ 2 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) มีความสอดคล้องคล้ายคลึงบางส่วนกับตัวชี้วัด Air Quality Index (AQI) 
โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นานาประเทศนิยมใช้
ในการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ เสนอแนะโดยทางส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา  
(U.S. Environmental Protection Agency: EPA) และส านักงานควบคุมคุณภาพอากาศของแต่ละประเทศ 
เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในบางประเทศอาจใช้ชื่อตัวชี้วัด 
ที่แตกต่างกัน เช่น Air Quality Health Index ในประเทศแคนาดา Air Pollution Index ในประเทศมาเลเซีย และ 
the Pollutant Standards Index ในประเทศสิงคโปร ์

รายละเอียดตัวชี้วัด Air quality index  
 ค านิยาม Air quality index เป็นดัชนีที่คอยบอกถึงคุณภาพอากาศในแต่ละวัน บอกว่าวันนั้น

อากาศดีหรือแย่แค่ไหน และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ซึ่งแสดงคุณภาพอากาศโดยรวมในต าแหน่ง
และเวลานั้น ๆ  
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 หน่วยวัด คะแนนและช่วงแถบส ี
 วิธีการค านวณ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศสามารถค านวณเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภทที่วัดโดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ ก๊าซโอโซนที่
ระดับพื้นดิน (Ground-Level Ozone) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ซึ่งการค านวณดัชนีคุณภาพอากาศภายในช่วงระดับ สามารถค านวณได้จากสมการเส้นตรง  
ดังนี ้

𝐼 =
 𝐼𝑗 − 𝐼𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

(𝑋 − 𝑋𝑖) + 𝐼𝑖  

โดยที่ I  คือ ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ 
 X  คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด 
  Xi , Xj  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X 
 Ii , Ij  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น 

X จากค่าดัชนีย่อยที่ค านวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าดัชนีสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ 
ณ ช่วงเวลาน้ัน 

 การจัดเก็บ รายชั่วโมง/รายวัน สามารถแสดงผลได้เป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายปี 
เป้าหมายที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ

กากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
มีความสอดคล้องคล้ายคลึงบางส่วนกับตัวชี้วัด Waste Management Index หรือ Global Waste Index  
ที่มีการน าเสนอโดยหลาย ๆ หน่วยงาน แต่ไม่มีรายงานว่ามีประเทศใดใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการ  

รายละเอียดตวัชี้วัด Waste management index/ Global Waste Index   
 ค านิยาม Waste management index/Global Waste Index เป็นดัชนีที่ใช้บอกภาพรวมของ

การจัดการขยะในแต่ละประเทศ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการขยะต่อหัวใน 36 ประเทศภายในองค์การ 
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

 หน่วยวัด คะแนน 
 วิธีการค านวณ วิเคราะห์การจัดการขยะในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การน ากลับ 

มาใช้ใหม่ การก าจัดขยะด้วยการเผา การฝังกลบ เป็นต้น  
 การจัดเก็บ  ไม่มีรายงานการจัดเก็บ 
 อื่น ๆ ตัวชี้วัดนี้ยังไม่สามารถหาวิธีการจัดเก็บและการค านวณในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ แต่มี  

การรายงานผลเปรียบเทียบการจัดการขยะแต่ละประเทศ 
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Y1.5  แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
องค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เพียงแต่มีการเสนอตัวชี้วัดนี้ในงานวิจัย “On the index of 
environmental awareness” โดย Tetsuo Ono และ Yasuo Maeda (2002) 
  

ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนบางส่วนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ หรือเป็นตัวชี้วัดที่มีการใช้ประเมินผลในระดับสากล แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ไม่พบการใช้งาน 
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ประเมินและตั้งมาตรฐานค่อนข้างยาก อย่างเช่น ความตระหนักรู้  
ซึ่งตัวชี้วัดที่พบในต่างประเทศจะเน้นตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินสถานะของการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย และสามารถน าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า

นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

ประเด็ นการเติ บโต
อย่างยั่งยืน 

สภาพแวดล้อมของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้านความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก 

18000101 อันดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อน ได้แก่

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน

สถิติแห่งชาติและ
กระทรวงการต่างประเทศ 
โดยมีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก 

/ 
เพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่

ยั่งยืน 

SDG index  • ค านิยาม ตัวชี้วัดเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากหลากหลายตัวชี้วัดย่อย 
• การจัดเก็บ แสดงผลจะเป็นรายปี 

หน่วยงานนานา
ประเทศ 

แผนย่ อยการสร้ าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว 
 

กา รบ ริ โ ภ ค และ 
การผลิตของประเทศ
มีความยั่งยืนสูงขึ้น 

ดั ชนี สมรรถนะสิ่ งแวดล้ อม 
(คะแนน) 

18010101 คะแนน - x 
ประเมิน

สมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
แต่ละประเทศ
ในด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ด้านการอยู่รอด
ของระบนิเวศ 

Environmental 
Performance 
Index (EPI) 

• ค านิยาม ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม  
• หน่วยวัด คะแนน 
• วิธีการค านวณ 40% จากด้าน Environmental 
health และ 60% จากด้าน Ecosystem vitality  
สูตรทั่วไปส าหรับการค านวณตัวบ่งชี้ความเข้าใกล้
เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถค านวณได้ดังนี้ 
{[(ค่าเฉลี่ย EPI ทั่วโลก) – (ระยะห่างจากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้)] / ค่าเฉลี่ย EPI ทั่วโลก} x 100 
• การจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว 

นานาประเทศ
มากกว่า 180 

ประเทศ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า

นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

 
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ทุ ก
ประเภทเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท 
ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ 
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท รวมทั้งป่าในเมือง
และชุ มชน เพื่ อการ เ รี ยนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ทั้ง ประเทศ) 

18010201 ร้อยละ -  x Permanent 
Deforestation 

• ค านิยาม พื้นที่ป่าที่ถูกท าลายไปเพื่อใช้ในการสร้าง
ที่อยู่อาศัย การอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม โดยไม่
รวมพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายเนื่องจากไฟป่า 
• หน่วยวัด ร้อยละเฉลี่ยประจ าปีในช่วงเวลา 5 ปี 
• วิ ธี การค านวณ พื้ นที่ ป่ าที่ ถู กท าลายไปใน 
วัตถุประสงค์ด้านต่าง  ๆจากพื้นที่ป่าทั้งหมด 
• การจัดเก็บ เก็บทุกปี แต่ค านวณร้อยละเฉลี่ย
ประจ าปีในช่วงเวลา 5 ปี 

หน่วยงานนานา
ประเทศ เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่
อยู่ใน SDG เป้าหมาย

ที่ 15 การใช้
ประโยชน์จากระบบ

นิเวศทางบก 
โดยเฉพาะป่าไม้ 

แผนย่ อยการสร้ าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล 

ความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทางทะเล
เพิ่มขึ้น 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 18020101 คะแนน ก าลังพัฒนาโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง 

/ 
 

Ocean health 
index (OHI) 

• ค านิยาม ดัชนีสุขภาพของมหาสมุทร 
• หน่วยวัด คะแนน 
• วิธีการค านวณ ประเมินจากด้านต่างๆ 10 ด้าน เช่น 
การท าการประมงแบบดั้งเดิม, ปริมาณน้ าสะอาด, การ
เก็บกักคาร์บอน, ผลผลิตจากธรรมชาติ, การปกป้ง
แนวปะการัง เป็นต้น  
• การจัดเก็บ  ขึ้นอยู่กับข้อมูล 

หน่วยงานนานา
ประเทศ 

แผนย่ อยการสร้ าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ
ไทยลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
และขนส่ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
และสาขาการจัดการของเสียลดลง  

18030101 ล้านตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์ 

องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 

(Thailand 
greenhouse gas 
management 
organization) 

/ Greenhouse 
gas emissions 

• ค านิยาม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมสู่บรรยากาศ 
• หน่วยวัด ล้านตันต่อปี 
• วิธีการค านวณ  
Emission = Activity data (AD) x Emission factors (EF) 
• การจัดเก็บ นิยมเป็นรายปี 

หน่วยงานนานา
ประเทศ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า

นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

แผนย่อยการจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
สารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

คุณภาพของน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน แหล่ง
น้ าทะเล และแหล่ง
น้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ 
(ร้ อยละของพื้ นที่
เป้าหมายทั้งหมด) 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

18040101 ร้อยละ  - / 
แสดงคุณภาพ

ของน้ า 

Water Quality 
Index (WQI) 

• ค านิยาม ดัชนีคุณภาพน้ า 
• หน่วยวัด คะแนน (1-100) 
• วิธีการค านวณ ผลคูณของค่าคุณภาพน้ าและค่า
น้ าหนักของข้อมูลนั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ า  
 WQI = 0.22 x SIDO + 0.19 x SIBOD + 0.16 x 
SICOD + 0.15 x SIAN + 0.16 x SISS + 0.12 x SIpH 
โดยค่าน้ าหนักและตัวแปรบางตัวอาจแตกต่างกันไป
แต่ละประเทศ 
• การจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับความต้องการการแสดงผล 

หน่วยงานนานา
ประเทศ 

 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด) 

18040201 ร้อยละ กรมควบคุมมลพิษ / 
แสดงคุณภาพ

อากาศ 
 

Air Quality 
Index (AQI) 

• ค านิยาม ดัชนีที่คอยบอกถึงคุณภาพอากาศในแต่ละ
วัน  
• หน่วยวัด คะแนนและช่วงแถบสี 
• วิธีการค านวณ ค านวณเทียบจากมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทาง
อากาศ 6 ประเภท ที่วัดโดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน  

𝐼 =
 𝐼𝑗 − 𝐼𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

(𝑋 − 𝑋𝑖) + 𝐼𝑖  

• การจัดเก็บ รายชั่วโมง/รายวัน สามารถแสดงผลได้
เป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายปี 

หน่วยงานนานา
ประเทศ 
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล

ตัวชี้วัดในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค า

นิยาม วิธกีารค านวณ วิธีการเกบ็ 

 การจัดการขยะมูล
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ 
ของเสี ยอั นตราย 
ส า ร เ ค มี ใ น ภ า ค
การเกษตรและกาก
อุ ต ส า ห ก ร ร ม มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ 

18040301 คะแนน - / 
แสดง

ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ

ขยะ 

Waste 
Management 

Index หรือ 
Global Waste 

Index 

• ค านิยาม ดัชนีที่ใช้บอกภาพรวมของการจัดการขยะ
ในแต่ละประเทศ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จัดการขยะต่อประชากร 
• หน่วยวัด คะแนน 
• วิธีการค านวณ วิเคราะห์การจัดการขยะในด้านต่าง 
ๆ เช่น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น, การน ากลับมาใช้ใหม่, 
การก าจัดขยะด้วยการเผา, การฝังกลบ เป็นต้น 
• การจัดเก็บ  ไม่มีรายงานการจัดเก็บ 
• อื่นๆ ตัวชี้วัดนี้ยังไม่สามารถหาวิธีการจัดเก็บและ
การค านวณในแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ แต่มีการรายงาน
ผล เปรียบเทียบการจัดการขยะแต่ละประเทศ 

มีการน าเสนอโดย
หลายหน่วยงาน เช่น 
Seosoneo แต่ยังไม่
พบการรายงานการใช้

ในประเทศต่างๆ 
อย่างเป็นทางการ 

แผนย่อยการยกระดับ
กระบวนทั ศน์ เพื่ อ
ก าหนดอนาคตประเทศ 

คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ดั ช นี ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 

18050101 ร้อยละ - x Index of 
environmental 

awareness 

ยังไม่พบรายงานการใช้ในประเทศต่างๆ พบการเสนอ
ตั ว ชี้ วั ด นี้ ใ น ง า น วิ จั ย  “ On the index of 
environmental awareness” โดย Tetsuo Ono และ 
Yasuo Maeda (2002) 

 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 4 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ 
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้น 
จาก Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัด  
นั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ตัวชี้วัด ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 5 และตารางที่ 6 
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รูปที่ 5 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืนมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม   
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี

คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
อันดับของประเทศด้านความยั่ งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

/   /  

แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว 

การบริโภคและการผลิตของประเทศ
มีความยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) /  /  

แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว 

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นที่ สี เขียวทุกประเภท  ได้แก่  พื้นที่ เป็น 
ป่าธรรมชาติพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่
ทั้งประเทศ) 

/   /*  
(บางตัว) 

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร /  /  
แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) /  /  

แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศ 

การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขา
พลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง 
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

/  /  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายท้ังหมด) 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ
แหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

/   /*  
(บางตัว) 

แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คุณภาพอากาศ  เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

 /  /*  
(บางตัว) 

คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

   /*  
(บางตัว) 

คุณภาพเสียง อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

   /*  
(บางตัว) 

แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การจัดการขยะมูลฝอย  มูลฝอย 
ติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีใน 
ภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  /  / 
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

  /  

สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง   /  
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง    / 
สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม  

  /  

สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร    / 
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ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม /   / 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุ นิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การเติบโตอย่างยั่งยนื (18) 
เป้าหมาย: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
Code 18000101: ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
นิยามของตัวชี้วัด 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs)  ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก ่

(1) No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
(2) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
(3) Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
(4) Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
(5) Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
(6) Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
(7) Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ยั่งยืน ทันสมัย 
(8) Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
(9) Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง 

และสนับสนุนนวัตกรรม 
(10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(11) Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
(12) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 
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(13) Climate Action ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
(14) Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(15) Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
(16) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
- ค่าคะแนน SDG index ของแต่ละเป้าหมาย อ้างอิงจากรายงาน The Sustainable Development Goals Report ที่มีการรายงานทุกปี ซึ่งการแปลงข้อมูล

ทางสถิติของตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์จะแบ่งเป็น 5 ระดับ (อ้างอิงจากโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)) ได้แก ่
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โดยการคิดคะแนนจะมีหลักในการคิด ดังนี้ 
(1) หากตัวช้ีวัดมีหลายตัวช้ีวัดย่อยให้น ามาหารหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อน โดยน ามาค านวณเฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
(2) หากเป้าประสงค์มีหลายตัวชี้วัดให้น าตัวช้ีวัดเฉพาะตัวที่มีข้อมูลมาหารหาค่าเฉลี่ยของเป้าประสงค์ก่อน  
(3)  น าคะแนนเป้าประสงค์มาหาค่าเฉลี่ยของเป้าหมายนั้น เฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
(4) เป้าหมายจะถูกให้สีตามช่วงคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ (เขียว, เขียวอ่อน, เหลือง, ส้ม, และแดง) 
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ตัวอย่างการประเมิน SDG แต่ละเป้าหมายของประเทศไทย 

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 
 
 
 
 

 
 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 74 - 26 
Measurable 37 46 17 
Controllable 68 - 32 
Affordable 52 - 48 
Comparable 80 - 20 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 

 อยากให้นิยามของค าว่า ‘สภาพแวดล้อม’ ใน SDGs นั้นชัดเจนและครอบคลุม 
 ตัวอันดับยังไม่สามารถสะท้อนความยั่งยืนได้ ควรเป็นคะแนนมากกว่าอันดับ  
 มีความสอดคล้องกับระดับโลก 
 SDGs บางตัวข้อมูลไม่เพียงพอ อาจท าให้อันดับคลาดเคลื่อน เพราะบางตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติวัดไม่ได้ 
 ข้อบังคับที่เกิดขึ้น แนะน า ท าเป็น ผังแมงมมุ (Achievement spider map) 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่อาจพิจารณา SDG Index ในภาพรวมประกอบกับ SDG Index เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแนวโน้มของความยั่งยืนในภาพรวม 

ที่ต้องสอดคล้องกับความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 เนื่องจากตัวชี้วัด SDG Index เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการยากหารือได้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แต่ได้มีการหารือเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ต่างเห็นด้วยกับการพิจารณาตัวชี้วัด SDG Index ในภาพรวมประกอบกับ SDG Index เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการยากที่จะหารือได้กับทุกหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเพียง 5 เป้าหมายหลักจาก 17 เป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหม ายอย่างชัดเจนได้ จึงอ้างอิง 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไปก่อน 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

เห็นด้วยกับการพิจารณาตัวชี้วัด SDG Index ในภาพรวมประกอบกับ SDG Index เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการอ้างอิงค่า SDG Index เพียงอย่างเดียว  
อาจกว้างเกินไป ไม่สื่อถึงด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม อันดับ 
อาจมีขึ้นลง ในขณะที่ค่าคะแนนมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นเรื่อย ๆ อยากให้เพิ่มพิจารณาค่าเป้าหมายเป็นคะแนนแทน และจากผลการค านวณทางสถิ ติโดยที่ปรึกษา พบว่า 
ค่าเป้าหมายนี้สามารถบรรลุผลได ้

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับโลก” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ที่จัดท าขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ รายงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระของ the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ the Bertelsmann 
Stiftung ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์  
มีตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 247 ตัวชี้วัด (เป็นตัวช้ีวัดที่ไม่ซ้ า 231 ตัวชี้วัด) สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก่ 
- เป้าหมายที่ 1 No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
- เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
- เป้าหมายที่ 4 Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
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- เป้าหมายที่ 5 Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
(2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป ได้แก่ 

- เป้าหมายที่ 6 Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 13 Climate Action ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
- เป้าหมายที่ 14 Life below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 15 Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 

(3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาต ิได้แก ่
- เป้าหมายที่ 7 Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ยั่งยืน ทันสมัย 
- เป้าหมายที่ 8 Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
- เป้าหมายที่ 9 Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
- เป้าหมายที่ 10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
- เป้าหมายที่ 11 Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก ได้แก่ 

- เป้าหมายที่ 16 Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก ่

- เป้าหมายที่ 17 Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

- หากเป็นไปได้จะใช้ตัวชี้วัด SDG อย่างเป็นทางการ ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ แต่หากประเทศใดมีข้อมูลไม่เพียงพอ จะท าการ
รวบรวมตัวช้ีวัดอื่น ๆ โดยมีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี ้

(1) มีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ 
(2) การวัดมีความน่าเช่ือถือ 
(3) ข้อมูลมีความทันสมัย 
(4) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประเทศสมาชิก UN ที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน มีข้อมูลนี้ 
(5) สามารถวัดระยะห่างจากเป้าหมายได้ 
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โดยข้อมูลจะมาจากการผสมผสานของแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ข้อมูล (ประมาณสองในสาม) ได้รับการพัฒนาโดย องค์กรระดับนานาชาติ
ต่าง ๆ (ธนาคารโลก, OECD, WHO, FAO, ILO, ยูนิเซฟ และอื่น ๆ) ซึ่งมีข้อมูลที่กว้างขวาง ส่วนข้อมูล (ประมาณหนึ่งในสาม) รวบรวมจากแบบส ารวจครัวเรือน (Gallup World 
Poll) ข้อมูลจากองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ  

- หากไม่มีข้อมูล ดัชนี SDG จะรวมเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดที่รวมอยู่ใน Global SDG 
- เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างตัวชี้วัดแต่ละตัว ตัวชี้วัดจะถูกปรับขนาดจาก 0-100 โดย 0 หมายถึง ประสิทธิภาพที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้และ 

100 อธิบายถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
- ก าหนดขอบเขตส าหรับแต่ละตัวช้ีวัด โดย 

(1) หากมีค่าเป้าหมายแน่นอน ใช้ค่าเป้าหมายนั้น 
(2) ในกรณีที่ไม่มีเป้าหมาย SDG ที่ชัดเจน ก็จะตั้งเป้าหมายที่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได ้
(3) หากมีค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ส าเร็จภายในปี 2030 หรือหลังจากนั้น จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อก าหนดขอบเขตบนเป็นค่า 100 
(4) ในกรณีที่หลายประเทศด าเนินการเกินเป้าหมาย SDG แล้ว ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีการด าเนินงานสูงสุด 5 อันดับแรกเป็นขอบเขตบน 
(5) ส าหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ ทั้งหมด ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีการด าเนินงานดีที่สุดเป็นขอบเขตบน 

- ขอบเขตล่างถูกก าหนดไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 2.5 
- จากนั้นจะท าการปรับค่าข้อมูล ให้เป็นอยูใ่นช่วง 0-100 ซึ่งการปรับแบบนี้จะท าให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้ง่ายและเปรียบเทียบตัวช้ีวัดทั้งหมด

ได ้

 
โดย x คือค่าข้อมูลดิบ  max และ min หมายถึง ขอบบนและขอบล่างตามล าดับ และ x' คือค่าข้อมูลหลังจากปรับขนาดให้อยู่ในช่วง 0-100 แล้ว 

- จากนั้นหากตัวชี้วัดมีหลายตัวช้ีวัดย่อยให้น ามาหารหาค่าเฉลี่ยของตัวช้ีวัดก่อน โดยน ามาค านวณเฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
- หากเป้าประสงค์มีหลายตัวชี้วัดให้น าตัวช้ีวัดเฉพาะตัวที่มีข้อมูลมาหารหาค่าเฉลี่ยของเป้าประสงค์ก่อน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  41 

- น าคะแนนเป้าประสงค์มาหาค่าเฉลี่ยของเป้าหมายนั้น เฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
- ท าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายรอบเกี่ยวกับร่างก่อนหน้าของดัชนี SDG เพื่อให้น้ าหนักตัวชี้วัด SDG มีความเหมาะสม เที่ยงตรง 
- ผลการด าเนินงานของแต่ละเป้าหมายจะถูกให้สีตามช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (เขียว, เขียวอ่อน, เหลือง, ส้ม, และแดง) 
- ส าหรับการประเมินแนวโน้มระดับตัวชี้วัด จะค านวณการเติบโตประจ าปีเชิงเส้นที่จ าเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 (ตั้งแต่ปี 2558 - 2573) เทียบกับ

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงล่าสุด (ปกติปี 2558 - 2562) 
 

 
(ที่มา: SDG report 2021) 
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ตัวอย่างการประเมิน SDG แต่ละเป้าหมายของประเทศไทย 

 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับของประ เทศด้ าน
ความยั่ งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

SDG Index  อันดับและ
คะแนน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติและ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
SDG ประเด็นต่าง ๆ 

รายปี 

SDG Index ในกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อันดับและ
คะแนน 

/*  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รายปี 

หมายเหตุ: * ในรายงาน Sustainable Development Report มีการรายงานค่าอันดับและคะแนน SDG Index ของแต่ละประเทศ แต่ยังไม่มีการจัดอันดับและการรายงานค่าคะแนน SDG 
Index ในกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ แต่มีค่าสีของแต่ละเป้าหมายในรายงาน Sustainable Development Report ของแต่ละประเทศ 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2559 2560  2561 2562 2563 

SDGs (อันดับ) 61 55 59 40 41 
SDGs (คะแนน) 62.2 69.5 69.2 73.0 74.54 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับของประเทศด้าน
ความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

ค่า เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  

  อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 
ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ า
กว่า 40ประเทศ

แรกของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 
30 ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 
20 ประเทศแรก 

ของโลก 
ผลการด าเนินงาน (อันดับ) (SDG 
Index) 

61 55 59 40 41      

ผลการด า เนินงาน (คะแนน ) 
(SDG Index) 

62.2 69.5 69.2 73.0 74.54      
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แผนย่อยการสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย: การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ยืนสูงขึ้น 
Code 18010101: ตัวชี้วัด ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด 

Environmental Performance Index (EPI) เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเยลล์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดอันดับ 180 ประเทศ ในตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด ใน 10 กลุ่ม (อ้างอิงจากข้อมูล EPI Report 2018) ที่ค านึงถึงการด าเนินงานในระดับรัฐบาลของ 
แต่ละประเทศ โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นด้านการฟื้นฟูคุณภาพของอากาศ ปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการสร้างมลภาวะเพ่ิมเติม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

ร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมดมาจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ซึ่งเป็นการวัดในด้านที่มีผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์ และร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดมาจากด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งเป็นการวัดในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและประโยชน์ 
ที่มนุษย์ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ท าให้มนุษย์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสูตรทั่วไปส าหรับกา รค านวณตัวบ่งชี้ความเข้าใกล้
เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถค านวณได้ดังนี ้

 

ความเข้าใกล้เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก = {[(ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก) - (ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้)]/ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก} x 100 
 

และด้านย่อยและค่าสัดส่วนของการค านวณในแต่ละด้านย่อย แสดงได้ดังตารางและรูปต่อไปน้ี 
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ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมและด้านย่อย 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) 
(1) ภาวะโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 
(2) ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อมนุษย์ 
(3) ผลกระทบเรื่องน้ าต่อมนุษย์ 

(1) ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อระบบนิเวศ 
(2) ผลกระทบเรื่องน้ าต่อระบบนิเวศ 
(3) ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย 
(4) การเกษตร 
(5) การประมง 
(6) ป่าไม้ 
(7) ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

 

 
(ที่มา: EPI Report, 2018) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 61 - 39 
Measurable 33 63 4 
Controllable 41 - 59 
Affordable 55 - 45 
Comparable 73 - 27 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรมีการประเมินเพ่ิมในเชิงปริมาณ (ความเพียงพอ)  
 อยากให้ชัดเจนเรื่องนิยาม ความยั่งยืนของการบริโภคกับการผลิต  
 ดัชนีอาจไม่ตอบจากความยั่งยืนทั้งหมด ควรเพ่ิมด้านอ่ืนๆ มากกว่านี้ 
 การผลิตและบริโภคยั่งยืน มักจะวัดจากจ านวนสินค้าหรือความสนใจของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อันนี้วัดภาพรวมใหญ่ของ

สิ่งแวดล้อม อาจจะกว้างไป 
 ควรเพ่ิมประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับคนและประโยชน์ที่ได ้
 ตัวชี้วัดกว้างไป 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงเพื่อแสดงถึงการบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดนี้ค่อนข้างวัดภาพรวมใหญ่ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจไม่ตอบครอบคลุมความยั่งยืนทั้งหมด จึงอาจจะพิจารณาดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้ อมที่รายงานโดย Yale 
Center for Environmental Law & Policy และ The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University’s Earth 
Institute ไปก่อน ซึ่งต่อไปทางส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนในการพัฒนาตัวชี้วัดดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI) ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย และเพื่อให้ตอบเป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดนี้ ทางส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนในการจัดท าและพัฒนาตัวชี้วัดดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI) ให้เหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย ท าให้ยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เนื่องจากคะแนนอาจเพิ่มขึ้น ท าให้สามารถบรรลุ ตามเป้าหมายได้ จึงอ้างอิงค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไปก่อน 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นด้วยกับการใช้ตัวชี้วัดดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ค านึงถึงการด าเนินงานในระดับรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อันน าไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย และเพื่อให้ตอบเป้าหมายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  
 ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าทั้งอันดับมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ในขณะที่ค่าคะแนนต่ าลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามค่าคะแนนของปี พ.ศ. 2563  
อยู่ในช่วง 45 คะแนน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ที่ตั้งไว้ที่ 50 คะแนน และจากผลการค านวณทางสถิติโดยที่ปรึกษา พบว่าค่าเป้าหมายนี้
สามารถบรรลุผลได้ แต่อย่างไรก็ตามควรต้องรอผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ( EPI) ที่ก าลังมีแผนจัดท าใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
ประเทศไทย จึงจะสามารถก าหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนได ้
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โดยจากการหารอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index; EPI) เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ 
แต่ละประเทศทั้งหมด 180 ประเทศ โดยเป็นการประเมินว่าแต่ละประเทศมีการด าเนินการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับใด ดัชนีชี้วัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเยลล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้แต่ละประเทศสามารถระบุปัญหา (Spot Problems) 
ก าหนดเป้าหมาย (Set Targets) ติดตามแนวโน้ม (Track Trends) เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Understand Outcomes) พร้อมทั้งสามารถระบุแนวปฏิบัติด้านนโยบายที่ดี
ที่สุด (Identify The Best Policy Practices) เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพ่ือการขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน  
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

การประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมจะประเมินจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ใน 2 ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 32 ตัวชี้วัดใน 11 หมวดหมู่
หลัก (จากการอัพเดทในปี 2021) โดยร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมดมาจากการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ซึ่งเป็นการวัดในด้านที่มีผลต่อ
สุขภาพของมนุษย์ใน 4 หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ คุณภาพอากาศ (Air Quality) น้ าดื่มและสุขอนามัย (Sanitation And Drinking Water) โลหะหนัก (Heavy Metals) และ
การจัดการของเสีย (Waste Management) และร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดมาจากด้านการอยู่ รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งเป็นการวัดใน 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ ท าให้มนุษย์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใน 7 หมวดหมู่ย่อย 
ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย (Biodiversity And Habitat) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) การประมง 
(Fisheries) การเกษตร (Agriculture) แหล่งน้ า (Water Resources) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ (Climate Change) และผลกระทบจาก
มลพิษต่อระบบนิเวศ (Pollution Emissions) ซึ่งการแสดงผลจะออกมาในรูปของคะแนน 0 – 100 และจัดอันดับประเทศที่ได้คะแนนมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด  
หากประเทศใดอยู่ในอันดับสูง นั่นหมายความว่า ประเทศนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ร่วมกันตั้งไว้ได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ  
โดยสูตรทั่วไปส าหรับการค านวณตัวบ่งชี้ความเข้าใกล้เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถค านวณได้ดังนี ้

ความเข้าใกล้เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก = {[(ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก) - (ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้)] / ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก} x 100 
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และด้านย่อยและค่าสัดส่วนของการค านวณในแต่ละด้านย่อย แสดงได้ดังรูปต่อไปนี ้

 
(ที่มา: EPI Report, 2020) 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

)คะแนน(  
Environmental Performance 
Index (EPI) 

อันดับและ 
คะแนน 

/  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

กระทรวงสาธารณสุข,  
กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ตัวชี้วัดย่อย 

ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2559 2560  2561 2562 2563 

EPI Rank (อันดับ) 91  121  78 
EPI Score (คะแนน) 69.54  49.88  45.40 

ที่มา: https://epi.envirocenter.yale.edu/sites/default/files/2018-tha.pdf 
ที่มา: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/THA 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)) ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

50 คะแนน 55 คะแนน 60 คะแนน 65 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน EPI Rank (อันดับ) 121  78      
ผลการด าเนินงาน EPI Score (คะแนน) 49.88  45.40      

https://epi.envirocenter.yale.edu/sites/default/files/2018-tha.pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/THA
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เป้าหมาย: พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
Code 18010201: ตัวชี้วัด สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้ง 
ป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย 
Code 18010201_1: ตัวชี้วัด อัตราเฉลี่ยของพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากร 
นิยามของตัวชี้วัด 

พื้นที่สีเขียวทุกประเภท ประกอบด้วย พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชน
เพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ =  
พื้นที่ป่าธรรมชาติ

พื้นที่ทั้งประเทศ
 x 100 

 

สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ =  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

พื้นที่ทัง้ประเทศ
 x 100 

 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท =  
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท

พื้นที่ทัง้ประเทศ
 x 100 

 
หมายเหต ุในการค านวณพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2560 - 2561 ของกรมป่าไม้ ก าหนดให้พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม
เป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มี
ต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100 - - 
Measurable 48 52 - 
Controllable 83 - 17 
Affordable 79 - 21 
Comparable 92 - 8 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 แนะน าให้วัดข้อมูลจากดาวเทียมหรือใช้ข้อมูล Big Data 
 การระบุพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ อาจไม่สื่อถงึความยั่งยืนเพราะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 แนะน าการประเมินผลเป็นสดัส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
 อยากให้เพิ่มประเด็นการวัดผลพื้นที่สีเขียวในเมือง ให้ครอบคลุมถึงการปลูกพืชบนถนน หรืออาคาร (เมืองและชนบททั้งในแนวราบและแนวดิ่ง) 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการเพ่ิมเติมตัวชี้วัด เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดที่เพิ่มเติม คือ อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเป็นการประเมินพื้นที่สีเขียวที่นิยมในระดับนานาชาติ โดยจะประเมินสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวน

ประชากร ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดว่า ขนาดของพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรควรมีขนาดอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐาน
ความต้องการพืน้ที่สีเขียวในเมืองของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจ านวนประชากร โดยส านักผังเมือง กทม. และ JICA 
ได้ก าหนดมาตรฐานเนื้อที่สวนสาธารณะต่อประชากรไว้ที่ 16 ตารางเมตรต่อคน ส าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือ แนะน าให้เพิ่มเติมตัวชี้วัดใหม่เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  โดยพิจารณาสัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ  

สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์และสัดส่วนพื้นที่สี เขียวในเมืองและชนบท และควรเพิ่มตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียวในเมืองที่เป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ านวน
ประชากร ส าหรับการค านวณพื้นที่สีเขียวจากภาพถ่ายดาวเทียม สามารถจ าแนกได้ง่าย ๆ โดยพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติมักจะอยู่ในเขตอนุรักษ์และการเรียงของต้นไม้
จะไมเ่ป็นระเบียบ ส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าเศรษฐกิจการเรียงของต้นไม้มักจะเป็นแถว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

ค่าเป้าหมายนี้ตั้งเพื่อท้าทายหน่วยงานของประเทศในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย จึงก าหนดไว้ว่าต้องให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 อ้างอิงค่าเป้าหมายของอัตราเฉลี่ยของพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรในเมืองไว้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

อ้างอิงค่าเป้าหมายของอัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรในเมืองไว้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้สามารถตอบเป้าหมายในระดับ
นานาชาติได้ 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ควรพิจารณาสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์และสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ประกอบกับการวัดพื้นที่สีเขียวในเมืองที่เป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายของ 5 ปีแรก ได้ อย่างไรก็ตามควรมี 
อัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน อ้างอิงตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท 
ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท รวมทั้งป่าในเมือง
และชุ มชนเพื่ อการเรี ยนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ทั้ง ประเทศ) 

พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ /  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมป่าไม้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

รายปี 

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ  / กรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายปี 

พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท  ร้อยละ /  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2559 2560  2561 2562 2563 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ (ร้อยละ)  31.58 31.68 31.68  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)      
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท (ร้อยละ)      

ที่มา: http://www.onep.go.th/env_data 
ที่มา: http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=10384 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สั ด ส่ ว น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว  
ทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็น
ป่ าธรรมชาติ  พื้ นที่ ป่ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวใน
เมืองและชนบท รวมทั้ ง 
ป่ า ใน เมื อ ง และชุ ม ชน 
เพื่ อการเรี ยนรู้ พั กผ่ อน
หย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่
ทั้ง ประเทศ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 18 การเติบโตอย่าง
ยั่ งยืน แผนย่อยการสร้ าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

    - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ 32 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์  
ร้อยละ 10 

- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ  
ร้อยละ 33 

- พื้นที่ 
ป่าเศรษฐกิจ 
เพื่อการใช้
ประโยชน์  
ร้อยละ 12 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 3 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ 34 

- พ้ืนที่ 
ป่าเศรษฐกิจ 
เพื่อการใช้
ประโยชน์  
ร้อยละ 15 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 4 

- สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวพื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ 35 

- พื้นที่ 
ป่าเศรษฐกิจ 
เพื่อการใช้
ประโยชน์  
ร้อยละ 15 

- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท ร้อยละ 5 
ผลการด าเนินงาน (พ้ืนที่เป็น
ป่าธรรมชาติ) 

   31.58 31.68 31.68       
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 18010201_1: ตัวชี้วัด อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร  
นิยามของตัวชี้วัด 

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร มักจะวัดเป็นอัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวในเมืองต่อจ านวนประชากรในเมืองนั้นๆ โดยเป็นค่าสะท้อนว่าประชาชนสามารถเขา้ถงึ
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชนของเขาได้มากแค่ไหน เพราะในบางเมือง พื้นที่สีเขียวอาจกระจัดกระจาย มีขนาดเล็ก ๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และถูกสงวนไว้ให้เฉพาะ
คนใช้ประโยชน์ได้แค่บางกลุ่มเท่านั้น หรือบางพ้ืนที่สีเขียวก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากละแวกชุมชนจนคนทั่วไปไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ซึ่งค าว่า “พื้นที่สีเขียวในเมือง” 
หมายถึง พื้นที่ใดในเมืองก็ตามที่ปกคลุมด้วยต้นไม้หรือพันธุ์พืช ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามงานวิจัยมาตรการในการเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน 
อย่างยั่งยืนโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ (พ.ศ. 2547) ได้แก ่

(1) พื้นที่ธรรมชาต ิ
(2) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ 
(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(4) พื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร 
(5) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียว =  
พื้นที่สีเขียว

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
  

 

โดยมีการก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ของพื้นที่สีเขียวในเมืองเอาไว้หลายแบบหลายหน่วยงาน เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวในเมืองเอาไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่ส านักผังเมือง  กทม. และ JICA ได้ก าหนดมาตรฐานเนื้อที่สวนสาธารณะต่อประชากรไว้ที่ 16 ตารางเมตรต่อคน 
ส าหรับพื้นที่กรุงเทพฯ 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อ
จ านวนประชากร (ในเมือง) 

พื้นที่สีเขียวในเมือง ตารางเมตร /  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายปี 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง คน /  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2559 2560  2561 2562 2563 

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร 6.17 6.43 6.70   
ที่มา: http://www.onep.go.th/env_data 
ที่มา: http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=10384 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียว
ต่อจ านวนประชากร 

ค่าเป้าหมาย     อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรใน
เมืองไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน 

อัตราเฉลี่ยของ
พื้นที่สีเขียวต่อ

ประชากรในเมือง
ไม่น้อยกว่า 9 

ตารางเมตรต่อคน 

อัตราเฉลี่ยของ
พื้นที่สีเขียวต่อ

ประชากรในเมือง
ไม่น้อยกว่า 9 

ตารางเมตรต่อคน 

อัตราเฉลี่ยของ
พื้นที่สีเขียวต่อ

ประชากรในเมือง
ไม่น้อยกว่า 9 

ตารางเมตรต่อคน 
ผลการด าเนินงาน   6.17 6.43 6.70        
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แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เป้าหมาย: ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 
Code 18020101: ตัวชี้วัด ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินคุณภาพของมหาสมุทร โดยการประเมินความสามารถของ
มหาสมุทรที่ให้ประโยชน์ส าคัญแก่มนุษย์ทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วยมิติด้านระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่  

(1) ศักยภาพด้านอาหารจากการท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (Food Provision)  
(2) ศักยภาพและโอกาสในการท าประมงพื้นบ้านส าหรับชุมชนท้องถิ่น (Artisanal Fishing Opportunities)  
(3) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาจากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน (Natural Products)  
(4) ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งอาศัยชายฝั่ง (Carbon Storage)  
(5) ศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง (Coastal Protection)  
(6) คุณค่าด้านประสบการณ์และความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล (Tourism and Recreation)  
(7) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง (Coastal Livelihoods and Economics)  
(8) ความพิเศษด้านสถานที่ซึ่งมีคุณค่าโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรมในชุมชนและความเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Sense of Places)  
(9) ระดับความสะอาดของน้ าและชายหาดในท้องถิ่นที่ปราศจากมลพิษ (Clean Waters)  
(10) ศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุและแหล่งอาศัย (Biodiversity) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ประเมิน OHI ทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย  

(1) ศักยภาพด้านอาหารจากการท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (Food Provision)  
(2) ศักยภาพและโอกาสในการท าประมงพื้นบ้านส าหรับชุมชนท้องถิ่น (Artisanal Fishing Opportunities) 
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(3) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาจากมหาสมุทรอย่างยัง่ยืน (Natural Products)  
(4) ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งอาศัยชายฝั่ง (Carbon Storage)  
(5) ศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง (Coastal Protection)  
(6) คุณค่าด้านประสบการณ์และความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล (Tourism and Recreation)  
(7) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง (Coastal Livelihoods and Economics) 
(8)  ความพิเศษด้านสถานที่ซึ่งมคีุณค่าโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรมในชุมชนและความเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Sense of Places)  
(9) ระดับความสะอาดของน้ าและชายหาดในท้องถิ่นที่ปราศจากมลพิษ (Clean Waters)  
(10) ศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และแหล่งอาศัย (Biodiversity) 

ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย  
(1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี (Trends) 
(2) แรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ (Pressure) เช่น มลพิษ แหล่งที่อยู่อาศัยถูกท าลาย สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น แรงกดดันจากการประมง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

แรงกดดันจากมนุษย์ เป็นต้น  
(3) การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resilience) เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ความสมบรูณ์ของระบบนิเวศ เป็นต้น  
(4) สถานะปัจจุบัน (Current Status) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  61 

 
 

จากนั้นคะแนนรวมส าหรับแต่ละภูมิภาค/ประเทศ (I) สามารถค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนทั้งหมด (G) ส าหรับแต่ละเป้าหมาย (g) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 96 - 4 
Measurable 12 88 - 
Controllable 29 - 71 
Affordable 21 - 79 
Comparable 50 - 50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ตัวชี้วัดกว้างเกินไป  
 อยากให้เพิ่มประเด็น สิ่งที่ไม่คาดฝัน อุบัติเหตุจากมนุษย์ที่ส่งผลต่อมหาสมุทร 
 แนะน า เพ่ิมประเด็นพื้นที่อนุรักษ์ในทะเล เช่น การอนุบาลสัตว์ทะเล 
 อยากให้เพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับความตระหนักรู้ของคนในชุมชนทางทะเล เพื่อสะท้อนความยั่งยืน รวมถึงเรื่องการใช้ทรัพยากร เช่น เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
 มีหลายตัวแปร บางตัวแปรวัดไม่ได้หรือไม่ชัด หรือบางตัวยังไม่ได้เก็บข้อมูล 
 อยากให้เพิ่มความชัดเจนเรื่องการวัดตัวแปรแต่ละตัว 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เพียงแต่ตัวชี้วัดนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุงหรือเพ่ิมความชัดเจนในนิยามให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยอยู ่

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่ขณะนี้หน่วยงานก าลังด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ได้แก่ OHI go และ OHI+ ไทย 

จึงอาจพิจารณาเปลี่ยนมาใช้เมื่อมีการจัดด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพมหาสมุทรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท า ซึ่งต้องรอผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพมหาสมุทรที่

จัดท าขึ้นมาใหม่ จึงจะสามารถก าหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนได้ 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าค่าค่อนข้างคงที่มาหลายปี หากมีการปรับการค านวณให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย อาจจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ ซึ่งต้องรอผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพมหาสมุทรที่จัดท าขึ้นมาใหม่ จึงจะสามารถก าหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนได้ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร คะแนน /  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 66 66 66  
ที่มา: http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings 

http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

 70 72 75 77 

ผลการด าเนินงาน 66 66 66       
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แผนย่อยการสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยนืบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย: การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยลดลง 
Code 18030101: ตัวชี้วัด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขา 
การจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง  
*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่  

ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ตามที่ถูกควบคุม
ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มีทั้งหมด 7 ชนิด ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดมีความสามารถในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสี
ความร้อนของโมเลกุลแต่ละประเภท โดยค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ในช่วงระยะเวลา 100 ปี ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ซีเอฟซี (CFCs), ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

เนื่องจากประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้กรอบความตกลงปารีส  
ซึ่งครอบคลุมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
และสาขาการจัดการของเสียลดลง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจแล้ว โดยวิธีการค านวณที่ใช้การคาดการณ์ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็น 367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในกรณีปกติ เป็นวิธีประเมินจากแผนการลดก๊ าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง โดย 

ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =  
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100 - - 
Measurable 50 50 - 
Controllable 88 - 12 
Affordable 88 - 12 
Comparable 96 - 4 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 การเปรียบเทียบเป้าหมายเรื่องปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยลงมีความเหมาะสมแล้ว 
 อยากให้ลองอ้างอิงสาขาที่วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากรายงานของ Paris Agreement 
 ควรเพ่ิมการพิจารณาสถานะของประเทศ เพราะมีผลต่อการผลิตก๊าซเรือนกระจก 
 แนะน าก าหนดเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวเลขชัดเจน 
 อยากให้ครอบคลุมด้านอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไม่เพียงเฉพาะ 3 ด้านที่กล่าวถึง 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มนิยามให้ครอบคลุมทุกด้าน 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดนี้เริ่มแรกจะพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขา 

การจัดการของเสียลดลง และจะมีการเพิ่มเติมการพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร รวมถึงการค านวณพื้นที่ป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
ส าหรับการแนะน าให้เพิ่มสาขาการเกษตรจากการประชุมกลุ่มย่อยตอนนี้อาจจะมีปัญหา โดยหากก าหนดสาขาเกษตรกรรมในเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกดั งกล่าว  
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จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวนาที่มีการปล่อยก๊าซมีเทนจากกิจกรรมการท านา และกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ดังนั้นส านักง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจะมีการศึกษามาตรการสนับสนุนให้ชัดเจนและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานและเกษตรกรก่อน โดยคาดว่า จะเริ่มเพิ่มสาขา
การเกษตรในการจัดท า NDC ระยะต่อไปภายในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงจะพิจารณาในส่วนของการคิดพื้นที่ป่าไม้เพื่อใชก้ักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก าหนดขึ้น สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ของการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้กรอบ 
ความตกลงปารีส โดยจะเริ่มเพิ่มสาขาการเกษตรในการจัดท า NDC ระยะต่อไปภายในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงจะพิจารณาในส่วนของการคิดพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้กักเก็บ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก   
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัดจะมีการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร รวมถึงการค านวณพื้นที่ป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภายหลั ง เมื่อมีการจัดท า 
NDC ระยะต่อไป ซึ่งจะท าให้ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกีย่วกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ของการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้กรอบความตกลงปารีส 
และจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ปีแรก ในส่วนของภาคพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
รวมถึงการค านวณพื้นที่ป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภายหลัง ค่าเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องผ่านการท าฐานข้อมูลย้อนหลัง 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)” ได้ดังนี ้
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นิยามของตัวชี้วัด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง  
*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่  

ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ตามที่ถูกควบคุม
ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มีทั้งหมด 7 ชนิด ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดมีความสามารถในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสี
ความร้อนของโมเลกุลแต่ละประเภท โดยค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ในช่วงระยะเวลา 100 ปี ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ซีเอฟซี (CFCs), ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

เนื่องจากประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้กรอบความตกลงปารีส  
ซึ่งครอบคลุมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
และสาขาการจัดการของเสียลดลง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจแล้ว โดยวิธีการค านวณที่ใ ช้การคาดการณ์ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็น 367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในกรณีปกติ เป็นวิธีประเมินจากแผนการลดก๊าซเรือนกระจก  
ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions:  NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง โดย 

ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =  
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
× 100 

 

ส าหรับข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (NDC) ได้ศึกษาศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2573 
เป็น 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในกรณีปกติ จึงใช้วิธีการค านวณเดิม แต่จะเปลี่ยนจาก 367.44 เป็น 555 แทน เนื่องจากเพิ่มสาขากระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย 

ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =  
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
× 100 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
และขนส่ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
และสาขาการจัดการของเสียลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ 

/  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

รายปี 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ 

/  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

รายปี 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการจัดการของเสีย 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ 

/  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

รายปี 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  70 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา                                    หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) 

ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พ.ศ. 
2547 

พ.ศ. 
2548 

พ.ศ. 
2549 

พ.ศ. 
2550 

พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

ภาคพลังงาน 204.01 209.21 210.75 215.96 218.18 218.65 230.36 229.89 240.00 236.94 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 17.42 19.24 20.09 20.01 18.80 18.65 18.70 18.69 19.04 18.98 
ภาคการเกษตร 44.93 46.29 46.40 50.98 51.00 52.24 52.32 52.93 55.68 50.92 
ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้ -17.25 -51.55 -53.47 -60.52 -65.34 -66.69 -65.26 -70.94 -84.84 -86.10 
ภาคของเสีย 12.77 12.99 13.75 14.11 15.05 14.93 13.54 12.77 10.06 11.83 

ทั้งหมด  279.13 287.73 290.98 301.06 303.03 304.46 314.92 314.27 324.78 318.66 
(ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้) 

ทั้งหมด 261.88 236.18 237.52 240.54 237.69 237.77 249.66 243.33 239.94 232.56 
(รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้) 
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ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 2559  2560 2561 2562  2563 
ภาคการผลิตไฟฟ้า 98.4 94.7 93.9 94.3 

 

ภาคการขนส่ง 66.2 73.6 75.1 71.5 
 

ภาคอุตสาหกรรม 78.0 75.2 78.4 69.6 
 

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ (ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ) 16.1 15.0 15.9 15.0 
 

ท้ังหมด 258.7 258.5 263.4 250.4 
 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/ 
ที่มา: รายงานการติดตามผลประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงานของกระทรวงพลังงาน 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ปริมาณการปล่อย
ก๊ าซเรือนกระจก
โดยรวมในสาขา
พลังงานและขนส่ง
สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์  
แ ล ะ ส า ข า ก า ร
จั ดการของ เสี ย
ลดลง 

ค่าเป้าหมาย ตามในแผนแม่บท
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 18 การเติบโตอย่าง
ยั่ งยื น  แผนย่ อยการสร้ า ง 
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 
จากกรณีปกต ิ

การปล่อย 
ก๊าซเรือน

กระจกลดลง
อย่างน้อย  
ร้อยละ 15  

จากกรณีปกต ิ

การปล่อย 
ก๊าซเรือน

กระจกลดลง
อย่างน้อย  
ร้อยละ 20  

จากกรณีปกต ิ

การปล่อย 
ก๊าซเรือน

กระจกลดลง
อย่างน้อย  
ร้อยละ 20  

จากกรณีปกต ิ
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 12.45 

(เฉพาะ 
ภาคพลังงาน) 

ร้อยละ 14.09 
(เฉพาะ 

ภาคพลังงาน) 

ร้อยละ 15 
(เฉพาะ 

ภาคพลังงาน) 
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แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย: คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด) 
Code 18040101: ตัวชี้วัด คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด) 
นิยามของตัวชี้วัด 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ 
 แหล่งน้ าผิวดิน หมายความว่า แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึง

แหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ าบาดาลและในกรณีที่แหล่งน้ านั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่ง น้ าที่อยู่ภายใน 
ปากแม่น้ าหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น้ าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่าก าหนด 

 แหล่งน้ าใต้ดิน หมายความว่า น้ าที่อยู่ใต้ดิน และให้หมายความรวมถึงน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 

 แหล่งน้ าทะเล หมายความว่า น้ าทั้งหมดในเขตน่านน้ าไทย แต่ไม่รวมถึงน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน โดย “น่านน้ าไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้ าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ  
ในน่านน้ าไทย 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  แหล่งน้ าประเภทที่ 1 แหล่งน้ าประเภทที่ 2 แหล่งน้ าประเภทที่ 3 แหล่งน้ า
ประเภทที่ 4 และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 

แหล่งน้ าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้ าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธ์ุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ า 
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แหล่งน้ าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 

แหล่งน้ าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การเกษตร 

แหล่งน้ าประเภทที่ 4  ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1)  การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
(2)  การอุตสาหกรรม 

แหล่งน้ าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
การก าหนดมาตรฐานดัชนคีุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม ข้อ 4.1 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปน้ี  

(1) ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งจะท าให้ สี กลิ่น และรสของน้ าเปลี่ยนไปตามธรรมชาต ิ
(2) อุณหภูม ิ(Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
(3) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0 - 9.0 
(4) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(5) บีโอด ี(BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
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(6) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 
(7) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า1,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 
(8) ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(9) แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
(10) ฟินอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 

และค่ามาตรฐานอ่ืน ๆ อ้างอิงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที่ 2 เว้นแต่ 

(1) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(2) บีโอด ี(BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(3) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 
(4) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 4,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่4 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที่  2 ข้อ 1-5 และ 8 เป็นต้นไป เว้นแต ่
(1) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(2) บีโอด ี(BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่ ากว่าคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 
แหล่งที่มา: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ISBN 974-9879-92-9) 

การประเมินคุณภาพของแหล่งน้ า จะใช้ Water Quality Index (WQI) ที่มีระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมี 
การจัดเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพน้ า และจะด าเนินการปีงบประมาณละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค จะจัดเก็บในช่วงเดือน
พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม 
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ส าหรับของน้ าทะเลจะมีการวัดปีละ 2 ครั้งโดยวัดระยะไม่เกิน 100 เมตรจากชายฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100 - - 
Measurable 68 32 - 
Controllable 50 - 50 
Affordable 67 - 33 
Comparable 50 - 50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ต้องใช้ข้อมูลประเทศ ณ ปัจจุบัน 
 การวัดผลจริง (เช่น ทะเล) ต้องมีการพิจารณาถึงการวัดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อวัดผล 
 ควรมีความชัดเจนในการค านวณร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย 

  

เกณฑ์ WQI ช่วงคะแนน WQI  

เสื่อมโทรมมาก 0-30  

เสื่อมโทรม 31-60  

พอใช้ 61-70  

ดี 71-90  

ดีมาก 91-100  
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ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 พิจารณาคุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้น ที่เป้าหมาย
ทั้งหมด) ตามเดิม และมีการแนะน าเสริมว่าหากให้ทางท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่สามารถคอยตรวจวัดคุณภาพน้ าได้ จะท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
และการดูแลจัดการได้ง่ายกว่า 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายขึ้นกับพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งค่าเป้าหมายก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ที่มีความเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้ องการไว้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
หากมีปริมาณทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ น่าจะเป็นการประเมินคุณภาพน้ าทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรใช้ค่าเป้าหมายเดิม 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ
แหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์ 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

 /* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ,  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

หมายเหต:ุ *ยังไม่มีการรายงานสัดส่วนต่อพื้นที่เป้าหมาย มีแต่ค่าคุณภาพน้ าผิวดินจากระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ 

       

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า /ผล  2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น 18  
การเติบโตอย่างยั่ งยืน แผนย่อย 
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ วดล้ อม  และสาร เคมี ใ น 
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน          
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เป้าหมาย: คณุภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
Code 18040201: ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 

Code 18040201_1: ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
Code 18040201_2: ตัวชี้วัด คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
นิยามของตัวชี้วัด 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย คือ การท าให้คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย โดยอ้างอิงมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัช นีคุณภาพอากาศ 1 ค่า  
ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่ 

(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุ
การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 

(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการ
อุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

(3) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับชั้นบรรยากาศ 
ผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษ คือ ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 
โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตา ระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง  
เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 
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(4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้สามารถ
สะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200 -250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจท างานหนักขึ้น 

(5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้
เชื้อเพลิงต่าง ๆ ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

(6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิง  
ที่มีก ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้ าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพ ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้ 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของ
มลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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AQI ความหมาย แสดงผลเป็นสี ค าอธิบาย 
0-25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
26-50 คุณภาพอากาศด ี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
51-100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนทั่วไป: สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจ้ง 

101-200 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส้ม ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา  
การท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมี 
ความจ าเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ 
คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมี  
ความจ าเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 

 

ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

แสดงผลเป็นสี 
PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) PM10 (มคก./ลบ.ม.) O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
ฟ้า 0-25 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100 

เขียว 26-37 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200 
เหลือง 38-50 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300 

ส้ม 5-90 121-180 71-120 9.1-30.0  171-340 301-400 
แดง 91 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป 
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ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพเสียงโดยทั่วไป คือ ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ1  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ดัชนีคุณภาพอากาศ 

ซึ่งการค านวณดัชนีคุณภาพอากาศภายในช่วงระดับ สามารถค านวณได้จากสมการเส้นตรง ดังนี ้

𝐼 =
 𝐼𝑗 − 𝐼𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

(𝑋 − 𝑋𝑖) + 𝐼𝑖  

โดยที่ I  คือ ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ 
X  คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด 
Xi , Xj  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X 
Ii , Ij  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น X จากค่าดัชนีย่อยที่ค านวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่า

ดัชนีสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ ณ ช่วงเวลาน้ัน 
 

  

                                                            
1 กรมควบคุมมลพิษ 
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มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ค่ามาตรฐานระดับเสียง การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

1) ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 1) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู ่
2) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ 
3) การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดย
ในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียง
กีดขวางอยู ่
4) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดย
ในรัศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียง
กีดขวางอยู่และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร 

2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

 

การวัดการสั่นสะเทือน 
การวัดการสั่นสะเทือนจะเป็นการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนว่า มีความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการสั่นสะเทือน โดยปกตินิยมวัดเป็น

มิลลิเมตร/วินาที (mm/s) และนิ้ว/วินาที (inch/sec) ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS ซึ่งเหมาะกับการวัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20Hz -1,000Hz  
ซึ่งข้อก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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การก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ดังต่อไปนี้ 

อาคารประเภทที่ จุดตรวจวัด ความถ่ี (เฮิรตซ์) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 
1 1.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร f ≤ 10 20 - 

10  < f ≤ 50 0.5 f + 15 
50  < f ≤ 100 0.2 f + 30 

f > 100 50 
1.2 ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ 40* 10* 
1.3 พื้นที่อาคารในแต่ละชั้น ทุกความถี่ 20** 10** 

2 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร f ≤ 10 5 - 
10  < f ≤ 50 0.25 f + 2.5 
50  < f ≤ 100 0.1 f + 10 

f > 100 20 
2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ 15* 5* 
2.3 พื้นที่อาคารในแต่ละชั้น ทุกความถี่ 20** 10** 

3 3.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร f ≤ 10 3 - 
10  < f ≤ 50 0.125 f + 1.75 
50  < f ≤ 100 0.04 f + 6 

f > 100 10 
3.2 ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถี่ 8* 2.5* 
3.3 พื้นที่อาคารในแต่ละชั้น ทุกความถี่ 20** 10** 
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หมายเหต:ุ 

1) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ 
2) * = ก าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 
3) ** = ก าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง 
4) การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดส าหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นที่มีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 
5) การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร 

อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ ส านักงาน คลังสินค้า อาคารพิเศษและอาคารขนาดใหญ่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย อาคารชุด หอพัก อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษา 
อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา 

อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ โบราณสถาน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ท าให้เกิดการล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร 
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ท าให้เกิดการล้าหรือการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 100 - - 
Measurable 58 42 - 
Controllable 79 - 21 
Affordable 75 - 25 
Comparable 54 - 46 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อยากให้เพิ่มเติมประเด็นปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 
 เพิ่มเติมความชัดเจนของพ้ืนที่เป้าหมาย 
 เพิ่มเติมประเด็นข้อมูลของการวัดรวมถึงความแม่นย าของขอ้มูลที่ได ้
 การถ่วงคะแนนค านวณของปัจจัยแต่ละตัว (คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทอืน) 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เพียงแต่ค่าความส าคัญของปัจจัยแต่ละตัวไม่เท่ากัน ประกอบกับความสั่นสะเทือนนั้นจะมีการตรวจวัดเมื่อมีกรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับ 

ความสั่นสะเทือนซึ่งน้อยมาก ท าให้เลือกพิจารณาเฉพาะเรื่องของคุณภาพอากาศและเสียง ดังนั้นจึงควรแยกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายออกเป็นคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) และคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด) 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
พิจารณาเพียงคุณภาพอากาศและเสียง  

- คุณภาพอากาศอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
- ระดับเสียงอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

เนื่องจากคุณภาพอากาศสามารถดูได้ในระดับสเกลใหญ่ โดยทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการวัดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศมีจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเบนซีนเฉลี่ย 1 ปี มีค่าเท่ากับ 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่านี้มาจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีมาตรฐานและชนิดของมลพิษที่ต้องระวังเป็นพิเศษแตกต่างกัน และการก าหนดปี ฐานที่จะน ามาคิดจะต้องมี
การหารือกันอีกที ในขณะที่เสียงจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ จะมีการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่  โดยเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรมเฉพาะหรือประเมินเพียงใน 
จุดที่เสียงดังผิดปกติ ส าหรับความสั่นสะเทือนไม่มีจุดตรวจวัด แต่อาจมีการตรวจวัดเมื่อมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนแทนแต่น้อยมากและความสั่นสะเทือนนั้น
ตรวจวัดค่อนข้างยากจึงตัดออกไป  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ทางกรมควบคุมมลพิษในส่วนของคุณภาพอากาศได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายหลัก ๆ ไว้ 4 พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา ต้องการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ 

(1) พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
(2) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 5 จังหวัด 
(3) พื้นที่มาบตาพุด 
(4) พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุร ี

ซึ่งพื้นที่โดยรวมแล้วประมาณ 24 พื้นที่ โดยค่าความส าเร็จของเป้าหมายจะประเมินจากจ านวนพื้นที่ที่ส าเร็จต่อพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด  และขอเพิ่มเติมพื้นที่
ภาพรวมที่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤต และยังคงค านึงถึง
คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไปที่ดีอยู่แล้วหรือท าให้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นในบางเวลา โดยจะขอระบุค ายามและวิธีการวัดในภายหลัง 

ส าหรับเรื่องเสียงจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ โดยเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรมเฉพาะ หรือเมื่อมีการ้องเรียนในจุดที่เสียงดังผิดปกติ เป็นการวั ดระดับเสียง วัดเฉพาะ 
ระดับเสียงเฉลี่ย (leq) 24 ชั่วโมง ขอตัดระดับเสียงสูงสุด 115 เดซิเบลเอมาวัด เนื่องจากไม่ได้รายงานค่าในรายงานสถานการณ์และค่าระดับเสียงสูงสุดมีความแปรปรวนสูง  
ไม่สามารถระบุระยะเวลาสัมผัสเสียงได้ เนื่องจากข้อมูลเสียงที่รวบรวมเป็นค่าระดับเสียงสูงสุดของ 1 ชั่วโมงใด ๆ 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสเกลใหญ่ ในขณะที่เสียงจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีกิจกรรมเฉพาะหรือมีเสียงดังผิดปกติ โดยเป็นการวัดระดับเสี ยง วัดเฉพาะระดับ
เสียงเฉลี่ย (leq) 24 ชั่วโมง ส่วนความสั่นสะเทือนนั้นจะมีการตรวจวัดเมื่อมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนซึ่งน้อยมาก ท าให้เลือกพิจารณาเฉพาะเรื่องของ
คุณภาพอากาศและเสียง 
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ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขึ้นอยู่กับพื้นที่เป้าหมาย โดยควรพิจารณาพื้นที่ที่มีความเร่งด่วนก่อน และควรแยกค่าเป้าหมายของคุณภาพอากาศ เสียง เนื่องจาก

คุณภาพอากาศสามารถดูได้ในระดับสเกลใหญ่ โดยพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนได้ถูกก าหนดไว้อยู่แล้ว ใ นขณะที่เสียงจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหา  
ซึ่งค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด)” เป็นตัวช้ีวัด คุณภาพอากาศอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) และ
ตัวชี้วัด คุณภาพเสียงอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) ได้ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทนวัดทดแทน  
Code 18040201_1: ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด) หมายถึง คุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้เฉพาะของแต่ละพื้นที่เป้าหมายมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการวัดและวิธีการค านวณ 

ส าหรับเรื่องคุณภาพอากาศ ทางกรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายหลัก ๆ ไว้ 4 พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหา ต้องการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ 
(1) พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
(2) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด 
(3) พื้นที่มาบตาพุด 
(4) พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุร ี

ซึ่งพื้นที่โดยรวมแล้วประมาณ 24 พื้นที่ โดยค่าความส าเร็จของเป้าหมายจะประเมินจากจ านวนพื้นที่ที่ส าเร็จต่อพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด และขอเพิ่มเติมพื้นที่
ภาพรวมที่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤต และยังคงค านึงถึง
คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไปที่ดีอยู่แล้วหรือท าให้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นในบางเวลา โดยจะขอระบุค า นิยามและวิธีการวัดในภายหลัง ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีปัญหา 
แตกต่างกัน โดยพื้นที่หมายเลข 1, 2 และ 4 จะเน้นปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเป็นหลัก ในขณะที่พื้นที่มาบตาพุดจะเน้นเรื่องสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ 
ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักจะใช้การประเมินจากดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)  

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย 

จ านวนวันที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละพื้นที่ที่ก าหนดไว ้

วัน  / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ - 

จ านวนพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนพื้นที่  / กรมควบคุมมลพิษ - 

จ านวนพื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่  / กรมควบคุมมลพิษ  
หมายเหต:ุ ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดได้มีการจัดเก็บโดยกรมควบคุมมลพิษ แต่หน่วยการวัดไม่ได้จัดเก็บเป็นร้อยละพื้นที่เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายท้ังหมด) 

       

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

คุณภาพอากาศ อยู่ใน
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่ เป้าหมาย
ทั้งหมด) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผน
ย่ อยการจั ดการมลพิ ษที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

    

ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน              
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด  
Code 18040201_2: ตัวชี้วัด คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) หมายถึง ระดับเสียงของแต่ละพื้นที่เป้าหมายมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการวัดและวิธีการค านวณ  

เสียงจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ จะมีการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ โดยเน้นพื้นที่ที่มีกิจกรรมเฉพาะหรือประเมินเพียงในจุดที่เสียงดังผิดปกติ  
เป็นการวัดระดับเสียง วัดเฉพาะระดับเสียงเฉลี่ย (leq) 24 ชั่วโมง ไม่ได้มีการน าระดับเสียงสูงสุด 115 เดซิเบลเอมาวัด เนื่องจากไม่ได้รายงานค่าในรายงานสถานการณ์และ
ค่าระดับเสียงสูงสุดมีความแปรปรวนสูง ไม่สามารถระบุระยะเวลาสัมผัสเสียงได้ เนื่องจากข้อมูลเสียงที่รวบรวมเป็นค่าระดับเสียงสูงสุดของ 1 ชั่วโมงใด ๆ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด) 

จ านวนพื้นที่ที่มีคุณภาพเสียงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนพื้นที่  /* กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ  

จ านวนพื้นที่เป้าหมาย จ านวนพื้นที่  /* กรมควบคุมมลพิษ  
หมายเหต:ุ *มีการตรวจวัดเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพเสียง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)        
หมายเหต:ุ *ยังไม่มีการรายงานสัดส่วนต่อพื้นที่เป้าหมาย มีแต่ค่าเฉลี่ยที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

คุณภาพ เสี ย ง  อยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานประเทศ
ไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 18 การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน แผนย่อยการจัดการ
มลพิ ษที่ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

    ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90  
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ร้อยละ 90  
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน             
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เป้าหมาย: การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
Code 18040301: ตัวชี้วัด ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 

Code 18040301_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
Code 18040301_2: ตัวชี้วัด สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
Code 18040301_3: ตัวชี้วัด สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
Code 18040301_4: ตัวชีว้ัด สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
Code 18040301_5: ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ หมายถึง การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและมีการน าไปใช้ประโยชน์ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง  
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนได้อย่างถูกต้อง การลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง 

*การก าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดได้ โดยวิธีการก าจัดแบบถูกต้อง ประกอบด้วย 
(1) การก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ ประกอบด้วย การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) 
(2) การก าจัดแบบยอมรับได้ Appropriate Landfill ประกอบด้วย การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 

ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 
*การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 

ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรม
ตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
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วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ =   

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถกูต้องและน าไปใช้ประโยชน+์ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง+
ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์+โรงงานที่ก่อให้เกิดขยะ

ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนทั้งหมด ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด ปริมาณกากอุตสาหกรรมทัง้หมด และโรงงานบ าบัดขยะ
  × 100 

 

(อ้างอิงข้อมูลจากการหารือกับทางส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 89 - 11 
Measurable 30 63 7 
Controllable 33 - 67 
Affordable 75 - 25 
Comparable 50 - 50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อยากให้เพิ่มประเด็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึน้ในสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะนอกเหนือจากเรือ่งเทคโนโลยีที่ใช ้
 อยากให้ชัดเจนเรื่องการวัด “สารเคมใีนภาคการเกษตร”  
 เพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมูล อย่างการปรับปรุงการเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกนั 
 มีประเด็นเรื่องของหน่วยโรงงานที่ต่างจากตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เป็นปริมาณขยะ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความชัดเจน อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะขยะและของเสียแต่ละประเภทแตกต่างกัน การควบคุม

และก ากับแตกต่างกัน จึงควรแยกตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายออกจากกัน 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
แนะน าให้แยกค่าเป้าหมายและการค านวณของขยะ ของเสียและสารเคมีในภาคการเกษตรออกจากกัน ดังนี ้

 (1) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
 (2) สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
 (3) สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
 (4) สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม  
 (5) สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ส าหรับสัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแนะให้ตั้งค่าเป้าหมายภายในปี  พ.ศ. 2566 - 2570 

เป็นร้อยละ 100 เนื่องจากจะท าให้ติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด ส าหรับค่าเป้าหมายของขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชนจะอ้างอิง
จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559 - 2564) ประกอบด้วย 

(1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในป ีพ.ศ. 2564 
(2) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของปี พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2562 
(3) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายใน

ปี พ.ศ. 2564 
(4) มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้น ภายในป ีพ.ศ. 2563 

ส่วนสารเคมีในภาคการเกษตรยังเป็นตัวชี้วัดที่ใหม่ท าให้ต้องหาหน่วยงานรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 3 ปี 
เพื่อน ามาท าค่าพืน้ฐาน (Baseline) 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เนื่องจากลักษณะขยะและของเสียแต่ละประเภทแตกต่างกัน การควบคุมและก ากับแตกต่างกัน การแยกค านวณและค่าเป้าหมายออกจากกันจะท าให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้ แนะน าให้แยกค่าเป้าหมายของขยะ ของเสีย และสารเคมีในภาคการเกษตรออกจากกัน  
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ” เป็นตัวชี้วัด 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์, ตัวชี้วัด สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง, ตัวชี้วัด สัดส่วนของ
เสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง, ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตร ได้ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 
Code 18040301_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
นิยามของตัวชี้วัด 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนที่ได้รับการจัดการถูกต้องตาม 
หลักวิชาการหรือใช้วิธีการก าจัดแบบยอมรับได้ และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยการก าจัดแบบถูกหลักวิชาการและ
การก าจัดแบบยอมรับได้ มีนิยาม ดังนี้ 

(1) การก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ ประกอบด้วย การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) 

(2) การก าจัดแบบยอมรับได้ Appropriate Landfill ประกอบด้วย การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 

ปริมาณขยะมูลฝอยในการถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์จะเป็นการน ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 
ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรม
ตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ =  
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด
 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  97 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ, 
กระทรวงมหาดไทย  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

รายปี 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ล้านตัน /  รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 11.11 12.64 12.7 13.28 15.38 20.2 20.61 22.33   
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.93 28.71   

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน ์

ค่าเป้าหมาย    ร้อยละ 75       

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 73.79  ร้อยละ 77.78 
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด 
Code 18040301_2: ตัวชี้วัด สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
นิยามของตัวชี้วัด 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปน เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา อยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ ชิดกับ 
มูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ โดยขยะมูลฝอยติดเชื้อนั้นครอบคลุมถึงซากหรือชิ้นส่วนของอวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้จากการทดลองหรือชันสูตร วัสดุสิ่งของ 
มีคมที่สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสเลือดหรือสารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งนี้ต้องเกิดจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์หรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลฝอยทุก ๆ ชนิดที่มาจากรักษาผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

โดย สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง =  
ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ปริมาณขยะมูลติดเชื้อทั้งหมด
 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ติดเชื้อได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ,  
กระทรวงสาธารณสุข  

(กรมอนามัย) 

รายปี 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ล้านตัน /  รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง     0.035 0.049 0.051 0.050 0.049   
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด     0.0539 0.056 0.0579 0.055 0.053   

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 
  

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้อง 

ค่าเป้าหมาย    ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน    ร้อยละ 89.91  ร้อยละ 93.04 
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด 
Code 18040301_3: ตัวชี้วัด สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
นิยามของตัวชี้วัด 
 ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 

(1) ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย เช่น ถ่านไฟฉายซึ่งมีสารแคดเมียมซึ่งท าให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างกระดูก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีสารป รอท 
ซึ่งท าอันตรายต่อระบบประสาท 

(2) ของเสียอันตรายจากท่าเรือ เช่น สารเคมีเหลือทิ้ง ซากสารเคมีที่ถูกเผาไหม้ น้ ามันและกากน้ ามัน 
(3) ของเสียอันตรายจากการพาณิชยกรรม เช่น สีและทินเนอร์มีตัวท าละลายซึ่งมีฤทธิ์ไวไฟและเป็นพิษ แบตเตอรี่รถยนต์มีแผ่นธาตุตะกั่วที่สามารถท าอันตราย

ต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วจากสถานีบริการน้ ามัน และสารเคมีจากกระบวนการล้างอัดขยายภาพ เป็นต้น 
(4) ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมขอ ง

ร่างกายสิ่งมีชีวิต 
 โดย สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องต่อปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งระบบการก าจัดของเสียอันตรายชุมชนที่ทางกรมควบคุมมลพิษคาดว่าจะน ามาใช้ในศูนย์จัดการของเสียอันตราย จากชุมชน ประกอบด้วย
เทคโนโลยีหลักได้แก่ ระบบผสมเชื้อเพลิง เตาเผาระบบปรับเสถียร และหลุมฝังกลบ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง =  
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด
 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้อง 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้อง 

ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 
 

รายปี 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด ล้านตัน /  รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง           
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด   0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.65   

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้อง 

ค่าเป้าหมาย    ร้อยละ 30       

ผลการด าเนินงาน      
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด 
Code 18040301_4: ตัวชี้วัด สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
นิยามของตัวชี้วัด 
 กากอุตสาหกรรม คือ ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยแบ่งเป็น 

(1) กากอันตราย ได้แก่ สารเคมีที่ใช้แล้ว สีหมดอายุ โดยต้องเลือกผู้ขนส่งที่มีรหัส 13 หลัก และท าการแต่งตั้งตัวแทนในการขนส่งกากไปก าจัด 
(2) กากไม่อันตราย ได้แก่ เปลือกผลไม้ กระดาษ เศษเหล็ก เศษผ้า โดยโรงงานสามารถจ้างผู้ขนส่งรายใดก็ได้ที่เห็นว่ามีระบบจัดการได้มาตรฐานโดยไม่ต้องมี

รหัส 13 หลัก 
 ซึ่งวิธีการก าจัดกากอุตสาหกรรมไม่ให้ท าลายสิ่งแวดล้อมนั้นท าได้โดยจัดการของเสียเอง ต้องขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน  กับส่งให้ 
ทางโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้สามารถก าจัดกากอุตสาหกรรมได้น าไปก าจัด  
 โดย สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม หมายถึง จ านวนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อจ านวนโรงงานทั้งหมด ซึ่งหากโรงงานมีการขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม จะท าให้กากอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการ  
ที่ถูกต้องและสามารถติดตามกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 

สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม =  
จ านวนโรงงานที่ข้ึนทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

จ านวนโรงงานทั้งหมด
 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สั ดส่ วน โ ร ง ง านที่ ขึ้ น
ทะเบียนเข้าระบบการ
จัดการกากอุตสาหกรรม 

จ านวนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบการจัดการ
กากอุตสาหกรรม 

จ านวน /  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายปี 

จ านวนโรงงานทั้งหมด จ านวน /  รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนโรงงานที่ข้ึนทะเบียนเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม          42,387 + 2,628 
จ านวนโรงงานทั้งหมด          54,113 + 4,959 

หมายเหต:ุ จ านวนโรงงานนับเฉพาะโรงงานจ าพวก 3 ที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้วซึ่งยังไม่รวมโรงงานในการนิคมฯ และโรงงาน 101, 105 และ 106 + โรงงานในการนิคมฯ 
 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้า
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ค่าเป้าหมาย     ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน   
 

  ร้อยละ 78        
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด 
Code 18040301_5: ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
นิยามของตัวชี้วัด 
 สารเคมีทางการเกษตร ประกอบด้วย 

(1) สารเคมีก าจัดวัชพืช (Herbicides) ที่ปัจจุบันมีการแบ่งตามลักษณะการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น สารเคมีก าจัดวัชพืชที่ใช้ในการเตรียมดิน (Pre-Planting), 
สารที่ใช้หลังการหว่านพืช (Pre-Emergence), สารเคมีที่ใช้หลังจากพืชงอกพ้นดินแล้ว (Post-Emergence) หรือจะเป็นสารเคมีที่ท าลายวัชพืชแบบเฉพาะเจาะจง 
(Selective), สารเคมีที่ท าลายที่สัมผัสถูกใบ (Contact) เป็นต้น 

(2) วัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides) คือสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ท าลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นการน ามาใช้ทั้ง
ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจ าหน่าย ระหว่างกระบวนการผลิต หรืออาจเป็นสารเคมีที่ใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (Ectoparasites) และ
ยังหมายรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารท าให้ใบร่วง - ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน สารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกัน  
การเสียหายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง  

(3) สารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารประกอบฟอสเฟต (Organophosphate Compound) เช่น แอซีเฟต, คลอร์ไพริฟอส, พาราไทออน, แอไซนอน เป็นต้น  
สารกลุ่มคาร์บาเนต (Carbamate Compound) เช่น คาร์บาริล, บีโนมิลล์ เป็นต้น สารประเภทไพรีทรอยด์ (Pyrethroid Compound) เช่น ไพรีทริน, ไบโอเรสเมทริล  
ที่จะสลายตัวได้เร็วภายใน 3-7 วัน และสารประกอบคลอรีน (Organochlorine Compound) เช่น ดีดีที, คลอร์เดน ที่เป็นประเภทสลายตัวได้ช้า สามารถตกค้างอยู่ในดิน
ได้เป็นสิบปี เมื่อได้รับสารกลุ่มนี้จะสะสมไว้ในไขมันของร่างกายและขับออกทางน้ านม ดังนั้นประเทศไทยและหลายประเทศในโลกจึงยกเลิกใช้สารกลุ่มนี้ทางการเกษตร 

(4) ปุ๋ย (Fertilizer) จากพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ได้ให้ค าจ ากัดความปุ๋ยว่า หมายถึง สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือ  
ท าขึ้นก็ตาม ส าหรับใช้เป็นอาหารธาตุแก่พืชได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบ ารุงการเจริญเติบโตแก่พืช 

(5) ฮอร์โมนพืช (Hormones) มีอยู่ในพืชทุกชนิด โดยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อส่งสัญญาณในการเริ่มกระบวนการสร้าง ควบคุม หรือ
เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ทั้งการงอกของเมล็ดพืช การออกดอก ออกผล ผลัดใบ รวมทั้งยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของต้นพืช ปัจจุบันนัก วิทยาศาสตร์สามารถ
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สังเคราะห์ ‘สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช’ (Plant Growth Regulator) เป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนพืชตามธรรมชาติได้แล้ว และถูกน ามาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางแทนฮอร์โมนพืชตามธรรมชาติที่แต่ละต้นจะผลิตออกมาได้น้อยมาก 

โดย สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร หมายถึง ปริมาณสารเคมีที่ถูกใช้ภาคการเกษตรของปีปัจจุบันต่อปีฐาน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 เนื่องจากการการวัดการใช้สารเคมีเฉพาะในภาคการเกษตรนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้จากปริมาณสารเคมีส าหรับใช้ ในการเกษตร 
ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเทียบกับปริมาณสารเคมีส าหรับใช้ในการเกษตรของปีฐาน 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนการใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตร 

ปริมาณสารเคมีที่ถูกใช้ภาคการเกษตร ล้านตัน  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

 
ปริมาณสารเคมีที่ถูกใช้ภาคการเกษตรของปีฐาน ล้านตัน  /  

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร (น าเข้า)        0.17   
 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ค่าเป้าหมาย    จัดท าข้อมูลปีฐาน       

ผลการด าเนินงาน (น าเข้า)     0.17 ล้านตัน 
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แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย: คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
Code 18050101: ตัวชี้วัด ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดท าตัวชี้วัด นิยามของตัวชี้วัดนี้ คือ ความสามารถในการเข้าใจและปรับทัศนคติหรือพฤติกรรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นแนวคิดที่ใช้ในกระบวนการ
กระท าให้เกิดจากความส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่บุคคลได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่า 
และตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการจัดท าตัวชี้วัด 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 48 - 52 
Measurable 15 52 33 
Controllable 13 - 87 
Affordable 48 - 52 
Comparable 13 - 87 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อยากให้เพิ่มความชัดเจนของนิยาม ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ควรวัดเป็นสามระดับ คือ รับรู้ เข้าใจและยอมรับ และหลังการรับรู้ มีความสนใจหรือน าไปปฏิบัติหรือไม่ 
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง สามารถน าไปสอดคล้องกับเป้าหมายอ่ืนๆได้ 
 ค่อนข้างวัดเป็นรูปธรรมหรือแสดงผลเป็นตัวเลขได้ยาก 
 ควรมีความเชื่อมโยงกบัตัวชี้วัดอื่นๆ 
 การวัดในระดับหน่วยงาน อาจไม่ตอบโจทย์ภาพใหญ่ของตัวชี้วัด 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มความชัดเจนในนิยาม รวมทั้งการประเมิน 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ แต่จากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ อาจจะพิจารณาอ้างอิงจากการวัดระดับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern 

Scale: ECS) ในระดับนานาชาต ิ 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
 ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายอย่างชัดเจน เนื่องจากก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท า 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัดนี้ มีความเหมาะสม แต่ไม่ครอบคลุมเป้าหมายทั้งหมด และตัวชี้วัดนี้ค่อนข้างยากในการประเมิน อย่างไรก็ตามควรคงตัวชี้วัดนี้ไว้ประเมินความสามารถ  
ในการเข้าใจและปรับทัศนคติหรือพฤติกรรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท า และเสนอแนะให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ส านักงานสถิติแห่งชาตเิป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
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ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดนี้ จะต้องมีการต้ังค่าเป้าหมายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามควรมีวิธีการวัดและการค านวณให้ชัดเจน จึงใช้ค่าเป้าหมายเดิมไปก่อน 
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” ได้ดังนี ้

นิยามของตัวชี้วัด 
ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการจัดท าตัวชี้วัด นิยามของตัวชี้วัดนี้ คือ ความสามารถในการเข้าใจและปรับทัศนคติหรือพฤติกรรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่ใช้ในกระบวนการ
กระท าให้เกิดจากความส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่บุคคลได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่า  
และตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อ้างอิงจากการวัดระดับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern Scale: ECS) ที่ประกอบด้วย 5 มาตรวัดที่
ใช้ในการค านวณดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก ่

(1) มาตรวัดระดับการรับรู้ปัญหาด้านมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ (Pollution and Natural Resource Perception Scale: PNRS)  
(2) มาตรวัดกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Regulation Scale: ERS)  
(3) มาตรวัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Spending Scale: ESS)  
(4) มาตรวัดองค์กรที่ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Organization Scale: EOS)  
(5) มาตรวัดพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Behavior Scale: EBS) 

โดยเสนอให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานดูแลและให้ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้เก็บข้อมูล ซึ่งตัวชี้วัดนี้ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม   / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม        
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ดัชนีการตระหนัก
รู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น 18  
การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย 
ก า รยก ร ะดั บ ก ร ะบว น ทั ศ น์ 
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

    

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน             
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