
พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข ่ง ขันสูงขึ้น  
เกิ ดศูนย ์ กลางความเจริญทาง เศรษฐกิจและสั งคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่ อกระจายความเจริญ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

060001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค  ์
เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่ง 
จ้างงานและท่ีอยู่อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง การบริหาร
จัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจาย 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่  ชนบท มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บท
ประเด็น (6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ ซ่ึงมีส ่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของรัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 
 

 พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) 
โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก มูลค่าทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลในพื้นท่ีเป้าหมาย พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) 
มีมู ลค ่ าการลงทุนจดทะเ บียนนิติ บุคคลเพิ่ มขึ้ น 
1,372,461 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งใน 
ปี 2561 - 2564 มีมูลค ่าการลงทุนจดทะเบียน 
นิ ติ บุ คคล เพิ่ ม ขึ้ น ร วม  2 , 610 , 328  ล ้ านบาท  
หรื อ คิ ด เป ็ นค ่ า เ ฉลี่ ย ร ้ อ ยละ  16 . 13  เพิ่ ม ขึ้ น 
จากปี 2561 (ป ีฐาน) และในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนตุลาคมของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย (รายปี)

จ.1

 
 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมือง 2 
น่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 
อาศัย เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การบริหารจัดการเมืองที่มี4 
ประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น5 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้าน6 
เศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท 7 
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 
และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่9 
อัจฉริยะ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันบรรลุผลส าเร็จ10 
ตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ12 
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 13 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  14 

 15 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ16 
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  17 

 18 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 19 
พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) โดยพิจารณา20 
เทียบเคียงจาก มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) มีมูลค่าการลงทุนจด21 
ทะเบียนนิติบุคคลเพ ิ่มขึ้น 1,372,461ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งในปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนจด22 
ทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้น23 
รวม  2,610,328 ล้านบาท 24 
หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25 
16.13 เพิ่มขึ้นจากปี  2561 26 
(ปีฐาน) และในช่วงเดือน27 
มกราคมถึงเดือนตุลาคมของ28 
ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 29 
ในเกือบทุกพื้นที่ เป้าหมาย 30 
(ยกเว้นชลบุรีที่ลดลง) โดยมี31 
จังหวัดสมุทรปราการเติบโต32 
สูงสุดที่ร้อยละ 10.22 และ33 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 34 
6.88 ซึ่งมีอัตราการเติบโต35 

060001 
 ปี 2562 ส้ม 

060001 
ปี 2563 ส้ม 

060001 
ปี 2564 ส้ม 

2        4        5 
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ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 

16,186,045 

16,608,421 

17,001,537 

17,558,505 

 15,000,000

 15,500,000

 16,000,000

 16,500,000

 17,000,000

 17,500,000

 18,000,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้า
นบ

าท

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย (รายปี)

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564)

06พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

279



 
  

 

ในเกือบทุกพื้นที่เป้าหมาย (ยกเว้นชลบุรีท่ีลดลง) โดยมีจังหวัดสมุทรปราการเติบโตสูงสุดที่ร ้อยละ 10.22  
และกรุงเทพมหานคร ร ้อยละ 6.88 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตของมูลค ่าสูงกว ่าค ่าเฉล่ียของเป ้าหมายท่ี 
ก�าหนดไว ้ (ร ้อยละ 5.7 ต ่อปี) อย ่างไรก็ดี จังหวัดพื้นที่ เป ้าหมายที่มีอัตราการเติบโตต�่ากว ่าค ่าเฉลี่ย 
ท่ีก�าหนดไว้ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรสาคร ขอนแก่น สงขลา 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามล�าดับ

ประเทศไทยมีพื้ นที่ มี แผนผังภูมินิ เ วศ เพื่ อ เป ็นกรอบ 
ในการพัฒนาเมืองน ่าอยู ่  ชนบทมั่นคง เกษตรยั่ งยืน  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

060002

 
  

 พิจารณาจากแผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565) ซ่ึงใน 
ปี 2563 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ แล้วเสร็จ โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด 
ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์  
ผลการด�าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิดการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ตามขอบเขตพ้ืนท่ีลุ ่มน�้า แต่ยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” รวมทั้งยังไม่มีแผนผังภูมินิเวศ 
จังหวัด เป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดจัดท�าแผนผัง 
ภูมินิเวศในระดับจังหวัดต่อไป

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ�านวน) มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 2563 - 2564

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564)

จ.2

 
 

ของมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 5.7 ต่อปี) อย่างไรก็ดี จังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่มีอัตรา1 
การเติบโตต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต 2 
สมุทรสาคร ขอนแก่น สงขลา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามล าดับ 3 
 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตร18 

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  19 

 20 

 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ้านวน) มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 21 

พิจารณาจากแผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565) ซึ่งในปี 22 

2563 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนผัง23 

ภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ แล้วเสร็จ โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด ใน24 

พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ผลการ25 

ด าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขต26 

พื้นที่ลุ่มน้ า แต่ยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” รวมทั้งยังไม่มีแผนผังภูมินิเวศจังหวัด เป็นผลให้ไม่27 

สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดจัดท าแผนผังภูมินิเวศในระดับ28 

จังหวัดต่อไป 29 

 30 

060002 
ปี 2562 ส้ม 

060002 
ปี 2563 เหลือง 

060002 
ปี 2564 เหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060002 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 

6.88%
3.88%
3.36%
3.95%

10.22%
2.64%

1.61%
-40.38%

3.57%
2.90%

2.34%
4.67%

2.62%

-50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00%

กทม.
นครปฐม
นนทบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี
ระยอง
ภูเก็ต

สงขลา
เชียงใหม่
ขอนแก่น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนติิบุคคล 2563 - 2564

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564) 

ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 
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ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง060003 จ.2

 
 

 ความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) ระหว่าง
จังหวัดท่ีรวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรกกับจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด พบว่า ในปี 2562 
จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรก มีจ�านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี พังงา นครปฐม ราชบุรี 
ปทุมธานี และจันทบุรี) มี GPP per capita เฉลี่ย 434,162 บาท ส่วนจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้าย
สุด (ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร หนองบัวล�าภู แม่ฮ่องสอน สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ชัยภูมิ อ�านาจเจริญ 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม) มี GPP per capita เฉลี่ย 69,018 บาท  
ดังน้ัน สัดส่วน GPP per capita ระหว่างกลุ่มจังหวัดที่รวยที่สุดกับจังหวัดที่จนที่สุดสองกลุ่มนี้ คิดเป็น 6.29 เท่า 
ซึ่งลดลงจากปี 2561 มีสัดส่วน GPP per capita 6.47 เท่า และปี 2560 มีสัดส่วน GPP per capita 6.65 เท่า 
แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล�้าท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายท่ีรวยที่สุด ต่อ GPP per capita  
ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 
 

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
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 สถานการณ์และผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายระดับประเด็นทั้ง 3 เป้าหมายดังกล่าว แสดงว่ายังคงมี
ความท้าทายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ได้แก่ การส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนในหลายมิติ โดยเฉพาะการจัดท�าฐานข้อมูลของเมืองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของจังหวัด ซ่ึงจ�าเป็น 
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมท้ังส่งเสริมและเผยแพร่แผนผังภูมินิเวศ 
ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท้ังส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา 
พื้นที่อย่างกว้างขวางต่อไป

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

060001 060002 060003

060101 060201 060202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

สัดส่วน GPP Per Capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด 
ต่อจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด

จังหวัดรวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม  
ในขณะที่จังหวัดจนท่ีสุด 15 จังหวัด เป็นจังหวัดเดิม
เพียง 13 จังหวัด โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
และมหาสารคามแทนท่ีจังหวัดสุรินทร์และพัทลุง 
ท้ังนี้  ค ่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  
ไม ่ ได ้มีการก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ชัดเจน ซึ่ งอยู ่
ระหว ่ างการตรวจสอบและจัดท�าค ่ า เป ้ าหมาย  
โดยค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566 – 2570 ได้ก�าหนด 
ให้ช ่องว ่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นท่ี  ไม่เกิน  
3 เท่า เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศให้เป็นพ้ืนท่ี 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562

 
 

 1 

 2 

ชอ่งว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง  3 

 4 

 5 

สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัด ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของ6 

จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด   7 

ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) ระหว่าง8 

จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรกกับจังหวัดท่ีจนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด พบว่า ในปี 2562 9 

จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรก มีจ านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 10 

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี พังงา นครปฐม ราชบุรี 11 

ปทุมธานี และจันทบุรี) มี GPP per capita เฉลี่ย 434,162 บาท ส่วนจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับ12 

ท้ายสุด (ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร หนองบัวล าภู แม่ฮ่องสอน สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ชัยภูมิ อ านาจเจริญ 13 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม) มี GPP per capita เฉลี่ย 69,018 บาท 14 

ดั งนั้ น  สั ดส่ วน  GPP per 15 

capita ระหว่างกลุ่มจังหวัด16 

ที่รวยที่สุดกับจังหวัดที่จน17 

ที่ สุ ดสองกลุ่ มนี้  คิ ด เป็น 18 

6.29 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 19 

2561 มีสัดส่วน GPP per 20 

capita 6. 47  เท่ า  และปี  21 

2560 มีสัดส่วน GPP per 22 

capita 6.65 เท่า แสดงให้23 

เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อม24 

ล้ าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดรวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็น25 

จังหวัดเดิม ในขณะที่จังหวัดจนที่สุด 15 จังหวัด เป็นจังหวัดเดิมเพียง 13 จังหวัด โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ 26 

กาฬสินธ์ุ และมหาสารคามแทนที่จังหวัดสุรินทร์และพัทลุง ทั้งนี้ คา่เป้าหมายในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) ไม่ได้มี27 

การก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดท าค่าเป้าหมาย โดยค่าเป้าหมายในช่วงปี 28 

2566 – 2570 ได้ก าหนดให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่  ไม่เกิน 3 เท่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้29 

เป็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

060003 
ปี 2562 แดง 

060003 
ปี 2563 แดง 

060003 
ปี 2564 แดง เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060003 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 
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 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ  
ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพ 
และปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ 

 ในปี 2564 มีพื้นท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะจ�านวน 10 แห่ง ท�าให้ปัจจุบันมีเมืองอัจฉริยะ 
ทั้งสิ้น 15 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น 
เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภูเก็ต ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

060101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน ก�าหนด
ค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ�านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ท้ัง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)

 ในปี 2563 พื้นท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ มลพิษทางอากาศ  
และมลพิษทางเสียง ส่วนปริมาณขยะมีทิศทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  อย่างไรก็ดี ยังคงมีการระบายน�้าเสีย
จากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลงสู ่แหล่งน�้าธรรมชาติ แหล่งน�้าสาธารณะในพื้นที่มีคุณภาพ 
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกท้ังระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2564 
จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

060201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความยั่งยืนทางภูมินิ เวศ ภูมิ สังคม และภูมิวัฒนธรรม ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้องบรรลุใน 
ปี พ.ศ. 2565 พ้ืนที่ที่มีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

 ในปี 2563 โครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ มีผลผลิตหลัก 
คือ ผังด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ 
ของพ้ืนที่ภาคเหนือภายในขอบเขตลุ่มน�้า และในปี 2564 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศฯ มีผลผลิตคือ ผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 
ตามภูมินิเวศภาคเหนือ (ตอนบน) ใน 4 ระดับ อย่างไรก็ดี ผลผลิตของทั้งสองโครงการยังขาดการบูรณาการ 
และการจัดท�าผังภูมินิเวศในระดับจังหวัดท่ีมีองค์ประกอบของ “ภูมินิเวศ” ครบถ้วน ดังนั้น ในปี 2564  
จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

060202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ

เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น 
เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประชากรไทยมีแนวโน้มเข้ามาอาศัยในพ้ืนท่ีเมืองมากข้ึน จากรายงานการศึกษาข้อสมมติเพ่ือใช ้
ในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) ระบุว่าในปี 2563 ประชากร 
ร้อยละ 57.2 อาศัยอยู ่ในพื้นที่เมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 ส่งผลให้เมืองเกิด 
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว น�าไปสู ่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผน 
ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และศักยภาพของเมือง เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้การพัฒนาเมืองต้องค�านึงถึงความต้องการของเมือง 
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง ฐานข้อมูลของเมือง การเงินของเมือง การบริหารจัดการเมือง และระบบนิเวศ 
ที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ

060101

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ให้ค�านิยามเมืองอัจฉริยะ
ว ่า เป ็นเมืองที่ ใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลยีและ
นวั ตก ร รมที่ ทั น สมั ย และชาญฉลาด  เพื่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการ
เมือง ลดค่าใช้จ ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง 
และประชากรเป ้าหมาย เน ้นการออกแบบที่ดี  
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู ่ เมืองทันสมัย  
ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  
อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ รับทราบผลการด�าเนินการขับเคลื่อน

 

 

 

พื้นที่ประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2564 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เมืองเดิมน่าอยู ่

เมืองใหม่ทนัสมัย 

1 พัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด 
 

2 มช. เมืองอัจฉริยะ  
เพ่ือความยั่งยืนสูชุ่มชน 

 

3 แม่เมาะเมืองน่าอยู ่
 

4 นครสวรรค์สมาร์ตซิต้ี 
 

5 ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
 

6 สามย่านสมาร์ทซิต้ี 
 

7 เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 
 

8 คลองผดุงกรุงเกษม 
 

9  เมืองอัจฉริยะมักกะสนัฯ 
 

10  ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยูฯ่ 
 

11  แสนสุขสมาร์ตซิต้ี 
 

12  เมืองอัจฉริยะวังจันทรว์ัลเลย์ 
 

13  ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 
 

14  เมืองศรีตรัง 
 

15  ยะลาเมืองอัจฉรยิะฯ  
 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พื้นที่ประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2564
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060101

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประจ�าปีงบประมาณ 2564 ซ่ึง สศด. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้ประกาศมอบตรา
สัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล 
(โครงการเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม และโครงการ
เมืองอัจฉริยะมักกะสัน) เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด และโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมืองอัจฉริยะ) ตรัง (โครงการเมืองศรีตรัง) ยะลา (โครงการยะลาเมืองอัจฉริยะ) ฉะเชิงเทรา (โครงการเมือง 
อัจฉริยะ ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน) ชลบุรี (โครงการแสนสุขสมาร์ตซิต้ี) นครสวรรค์ (โครงการ 
นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้) ท�าให้ปัจจุบันมีเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 15 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภูเก็ต  
ทั้งน้ี สงขลายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ แต่มีสถานะเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในป ี 2564 มีการผลักดันกลไกด ้านงบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
และปรับปรุ ง ตัวชี้ วั ดที่ ใช ้ ในการพิจารณาโครงการเมืองอัจฉริยะให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  หน่วยงานภาครัฐยังมีโครงการที่ เอื้อต ่อการพัฒนาเมืองสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ได้แก่ (1) ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองตามผังเมือง และโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยายระบบประปา และโครงการปรับปรุงระบบผลิตน�้าสะอาด (3) ด้านการขับเคลื่อนโครงการ 
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
(เมืองเดิม) และ (4) ด้านการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่  
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควร 
ร ่ วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชนใน 
การพัฒนาเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสู ่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ ค ร อบคลุ ม ด ้ า นดิ จิ ทั ล  คมนาคม  พลั ง ง าน  
และส่ิงแวดล ้อม ให ้สามารถรองรับการพัฒนา 
ในอนาคต และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมุ ่งเน้นให้เกิดโครงการ 
ที่สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที ่
มากขึ้น เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้สามารถพัฒนา 
ต่อไปได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก�ากับดูแลควรเตรียม 
ความพร ้ อมในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา เ มือง 
ขนาดกลาง จ�านวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย 
และมกุดาหาร ซ่ึงเป็นเป้าหมายในระยะต่อไป (ปี 2566 - 
2570) ให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อกระจาย 
ความเจรญิและลดความเหล่ือมล�า้ระหว่างพืน้ท่ีในทุกมิติ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เน้นย�้า 
ความจ�าเป ็นของการพัฒนาเมืองในทุกมิติ  อาทิ  
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการจัดการ 
ภาครัฐดิจิทัล แต ่การลงทุนส ่วนใหญ ่ ยังคงเป ็น 
การลงทุนด ้ านโครงสร ้ างพื้ นฐานเ ก่ียวกับถนน 
ไฟฟ้าและประปา ดังนั้นภาครัฐควรมีการส่งเสริม 
ให ้ เกิดการลงทุนในหลายมิติยิ่ งขึ้น  โดยเฉพาะ 
กา รจั ดท� า ฐ านข ้ อ มู ล ขอ ง เ มื อ ง ให ้ ค ร อบคลุ ม 
ทุกพื้นที่ และเพิ่มการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงจะท�าให ้
การพัฒนา เมื อ งตอบสนองกั บคว ามต ้ อ งก า ร 
ของประชาชน และสามารถปรับตั ว ให ้ทันต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
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060201

จ.3

การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

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

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขยายตัวของชุมชนและความหนาแน่นของเมือง ส่งผลให้มีปริมาณขยะ น�้าเสีย และมลพิษ 
ในเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะท�าให้เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม  
และได ้มาตรฐาน มีป ัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย (1) การลงทุนที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) การจัดการสิ่ งแวดล ้อมของเมือง (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล ้อมของเมือง  
และ (4) ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญดังกล่าว เน่ืองจากยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง รวมทั้งขาดความร่วมมือจากประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กรมควบคุมมลพิษ
ได ้ รายงานสถานการณ ์มลพิษของประเทศไทย  
ปี 2563 ครอบคลุมสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย สถานการณ์คุณภาพอากาศ
และระดับเสียง ดังนี้ ปริมาณขยะในพื้นที่เป้าหมาย 
โดยรวมมีปริมาณขยะลดลงจากปี 2562 เนื่องจาก
จ� านวนนักท ่อง เที่ ยวลดลง เพราะการควบคุม  
และจ�ากัดการเดินทางจากต ่างประเทศ รวมท้ัง  
การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่  (Work 
From Home) ปี 2563 กรุงเทพมหานคร มีขยะ
มูลฝอยท้ังสิ้น 4.48 ล้านตัน ลดลง ร้อยละ 9.6 จาก 
ปี 2562 ในขณะที่พื้นที่ปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี 

สัดส่วนขยะที่น�าไปใช้หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี (ร้อยละ)

ที่มา: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2563 กรมควบคุมมลพิษ
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060201
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) มีขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 2.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.0  
จังหวัดเชียงใหม่มีขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 0.52 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.0 เช่นเดียวกับขอนแก่น 
ที่มีขยะลดลงร้อยละ 34.8 ภูเก็ตลดลงร้อยละ 7.3 และสงขลาลดลงร้อยละ 29.9 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนขยะ 
ที่น�าไปใช ้ประโยชน ์และก�าจัดถูกวิ ธีในจังหวัดดังกล ่าวลดลงเกือบทั้ งหมด ยกเว ้นจังหวัดสมุทรสาคร  
และสงขลา ที่มีสัดส่วนขยะท่ีน�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีเพิ่มขึ้น
 

สถานการณ์มลพิษทางเสียง ปี 2563 ระดับเสียง 
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล ล ด ล ง จ า ก 
ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  ในพ้ืนที่ทั่วไป ค่าเฉลี่ยของระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ในป ี 2563 เท ่ากับ 56.8  
เดซิ เบลเอลดลงจาก 57.4 เดซิเบลเอในปี 2562  
ส ่วนพ้ืนที่ ริมถนน ค ่าเฉล่ียอยู ่ที่  68.5 เดซิ เบลเอ  
ลดลงจาก 68.6 เดซิ เบลเอในป ีก ่อนหน ้า โดยมี 
บริเวณที่ระดับเสียงเกินมาตรฐาน ได ้แก ่ พาหุรัด  
ถนนตรีเพชร การเคหะชุมชนดินแดง ถนนอินทรพิทักษ์ 
ในขณะที่พื้นที่ริมถนน (จุดตรวจวัดชั่วคราว) ลดลงจาก 
75.4 เดซิเบลเอในปี 2562 เหลือ 74.8 เดซิเบลเอ 
ในป ี 2563 ซึ่ งแหล ่งก�าเนิดหลักของเสียงมาจาก 
การจราจร (รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ปี 2563) 

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ในปี 2563 ร้อยละ
ของจ�านวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค ่า
มาตรฐานลดลง กล่าวคือ คุณภาพอากาศในภาพรวม 
ดีขึ้ น  เ ม่ือ เ ทียบกับป ี ที่ ผ ่ านมา ซึ่ ง เป ็นผลจาก 
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผน
ปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห ่งชาติ  “การแก ้ไข 
ป ัญหามลพิษด ้านฝุ ่นละออง” และการจราจร 
ขนส่งที่ลดลง เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
เ ช้ื อ โควิ ด - 19  ทั้ ง น้ี  พื้ นที่ เ ป ้ าหมายที่ ยั ง ค งมี 
จ� า น วนวั น ใน รอบป ี ที่ คุ ณภาพอาก าศ เ กิ นค ่ า 
มาตรฐานมากกว ่าร ้อยละ 25 ได ้แก ่  เชียงใหม ่  
และขอนแก ่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  
และสมุทรสาคร เกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 – 15  
นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานีเกินค่ามาตรฐาน  
ร้อยละ 1 – 10 ส่วนสงขลาและภูเก็ตไม่พบคุณภาพ
อากาศเกินค่ามาตรฐาน (รายงานสถานการณ์มลพิษ 
ของประเทศไทยปี 2563)

การบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย ในปี 2563 ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ และระบบบ�าบัด 
น�้าเสียแบบกลุ่มอาคาร มีจ�านวน 183 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 116 แห่ง ในปี 2562 สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ รวม 2.7 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่สามารถบ�าบัดได้ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความสามารถใน
การบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ เชียงใหม่บ�าบัดได้ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขอนแก่น 78,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กรุงเทพมหานคร 1.11 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมณฑลบ�าบัดได้ 0.18 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ภูเก็ต 78,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสงขลา 0.17 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (รายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทยปี 2563) อย่างไรก็ดี แม้ว่าเมืองเหล่านี้ จะมีระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีสามารถรองรับน�้าเสีย 
ได้ปริมาณมาก แต่แหล่งน�้าสาธารณะในพื้นที่กลับมีคุณภาพต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะยังคงมีการระบาย 
น�้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ อีกท้ังระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชน 
ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นท่ี

สรุปภาพรวม พบว่าในปี 2563 พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง ส่วนปริมาณขยะมีทิศทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการควบคุมกิจกรรมในสถานท่ีสาธารณะการห้าม 
ออกนอกเคหสถาน ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการเดินทางขนส่ง ประกอบกับ 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่ีมีจ�านวนลดลงมาก
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ดังนี ้
(1) การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู ่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) โครงการพัฒนาและยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) (2) การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเมือง เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม (กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ท ้องถิ่น 
และชุมชนน่าอยู ่ (กรมอนามัย) เป็นต้น (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง อาทิ 
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สี เขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) และ (4) ระบบนิเวศที่ เอื้อต ่อระบบ 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษของเมือง อาทิ โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ (ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล) โครงการพัฒนาเมืองศูนย ์กลางจังหวัดเป ็นเมืองน่าอยู ่  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  
การขยายเครือข่ายการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กและสร้างการรับรู้ด้านคุณภาพอากาศเพื่อการพัฒนาเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นต้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อให้เมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานนั้น ยังคงมีความท้าทาย โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
เริ่มคลี่คลาย พร้อมกับกิจกรรมการผลิตและบริโภคเริ่มฟื ้นคืนสู ่สภาพปกติ  ปริมาณขยะติดเชื้ออันตราย 
และพลาสติกยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในระบบรวบรวมน�้าเสียเพื่อส่งเข้าสู ่ระบบ
บ�าบัดยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ จ�าเป็นต้องยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อการวางแผน
และบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายควรให้ความส�าคัญกับการริเริ่ม 
ใช้มาตรการใหม่ๆ เพื่อจูงใจให้ผู ้ผลิตและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ส ่งเสริมรูปแบบการลงทุนร ่วมระหว ่างภาครัฐ ส ่วนกลาง ส ่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชน ในการก่อสร้างระบบบ�าบัดและระบบรวบรวมน�้าเสียให้ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งนับเป็น 
การลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานท่ีเป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม ตลอดจน ศึกษาทดลองใช ้แนวทางธรรมชาต ิ
เพื่อแก้ปัญหา (Nature-Based Solution) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เมืองต้องเผชิญ
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

  พ้ืนทีที่มี่การด�าเนนิการสงวน รกัษา อนรัุกษฟ์ื้นฟู และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ น�าไปสู ่การต้ังถิ่นฐาน 
ที่ไม่เป็นระเบียบและการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ ดังนั้น แผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินและการวางผังเมือง ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน โดยค�านึง
ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 3 ประการ ได้แก่  
(1) การก�าหนดพื้น ท่ี เป ้าหมาย (2) เครื่องมือ กลไก และองค ์ความรู ้ ในการพัฒนาพื้นที่ เป ้าหมาย  
และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน

060202

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเมืองและชนบท 
ของประเทศไทยมีการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามศักยภาพและเหมาะสมกับภูมินิเวศ  
ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในปี 2563 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศแล้วเสร็จ 
โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน  
พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์ ผลการด�าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิด 
การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ ่มน�้าของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ 
ทางภูมินิเวศในพื้นท่ีภาคเหนือ จึงยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดย สผ. จะต่อยอดโครงการในปี 2565 
เพ่ือจัดท�าแผนผังภูมินิเวศในระดับจังหวัดต่อไป
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดท�าโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเชิงนิเวศ ในปี 2563 แล้ว สผ. ยังได้ด�าเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดท�าผังพื้นที่อนุ รักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดท�าผัง 
ภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เม่ือปี 2564 โดยมีผลลัพธ์ คือ ข ้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์  และผังพื้น ท่ีอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมแหล ่งศิลปกรรม ประเภทย ่านชุมชนเก ่า  
ตามภูมินิเวศภาคเหนือ (ตอนบน) ใน 4 ระดับ ได้แก่ ผังระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) จ�านวน 1 ผัง  
ผังระดับจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน) จ�านวน 8 ผัง  
ผังระดับอ�าเภอ จ�านวน 48 ผัง และผังระดับย่าน จ�านวน 102  ผัง  นอกจากนี้   ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได ้ให ้ความส�าคัญกับแนวคิดภูมินิเวศ ภายใต้โครงการวางแผนการพัฒนา 
เมืองในอนาคตให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืน (2563) โดยได้จัดท�าคู ่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 
ให ้น ่าอยู ่อย ่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City (LSFC) Guideline) ซ่ึงเน ้นย�้า 
ความส�าคัญของการก�าหนดขอบเขตภูมินิเวศในการวางแผน ด้วยการใช้แผนผังภูมินิเวศในระดับเมืองเป็น 
เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดกระบวนการ ยิ่งไปกว่าน้ัน ในปี 2564 สศช. ได้จัดท�า 
โครงการขยายผลการวางแผนการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น ่าอยู ่อย ่างยั่งยืน เพ่ือออกแบบและพัฒนา 
หลักสูตรอบรมวิทยากรตัวคูณของ LSFC Guideline เพื่อส่งมอบให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ม ี
หน้าที่ฝ ึกอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนและการอบรม เ พ่ิมองค ์ความรู ้และสมรรถนะเกี่ยวกับ 
LSFC Guideline ของบุคลากรท่ีมีความสนใจหรือมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย แม้ว ่าในระยะที่ผ ่านมาได ้มีการด�าเนินงาน โครงการ
จัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ  แล้วเสร็จ โดยมีผลผลิตหลักคือผังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีภาคเหนือท้ัง 9 จังหวัด แต่ผลที่ได้รับนี้เป็นเพียงกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนผัง 
ภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือภายในขอบเขตลุ่มน�้า ซ่ึงยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” ท่ีหมายถึง 
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิสังคมและระบบ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกิจกรรมของมนุษย์ ในขอบเขตของภูมิประเทศหนึ่งๆ ดังนั้น ในกรณีภูมินิเวศ 
ของจังหวัด จึงจ�าเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดในระดับจังหวัดที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สมควรเร่งรัดจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่แผนผัง 
ภูมินิเวศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท้ังส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่อย่างกว้างขวางต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายในแผนแม่บทย่อยในระดับพ้ืนท่ี ควรสร้างส�านึก 
และความตระหนักของชุมชน โดยเผยแพร ่ผ ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งส ่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ และกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง
ในอนาคตให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืนตาม LSFC Guideline โดยการอบรมวิทยากรตัวคูณ ซ่ึงจะเป็นผู้มีบทบาท 
ในการถ่ายทอดหลักวิชาการต่าง ๆ ให้ท้องถิ่นและภูมิภาค ซ่ึงมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส�าหรับ
ระดับนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต่อเน่ือง
และเพียงพอ  เพื่อจัดท�าแผนผังภูมินิเวศท่ีครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
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