
     การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18

“อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน”

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................
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ตำมแผนแม่บทประเด็นข้ำงต้น ภำยใต้เป้ำหมำย สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดอันดับ
ของ Sustainable  Development Report ในปี 2562 พบว่ำ 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 40 จำก 162 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบรรลุผล 
ตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้อยู่ในระดับต�่ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก
ภำยในป ี  2565 แล ้ว สะท ้อนให ้ เห็นถึงกำรพัฒนำตำมมิติ  5P  
ของสหประชำชำติ ได้แก่ คุณภำพชีวิตของผู้คน (People) ควำมเจริญ 
ทำงเศรษฐกิจอย ่ำงยั่ งยืน (Prosper i ty )  ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และส่ิงแวดล้อม (Planet) สันติภำพ (Peace) และหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
(Partnership) ของประเทศไทยให ้มีคุณภำพดีข้ึนอย ่ำงยั่ งยืน  
และเป็นรำกฐำนในกำรพฒันำประเทศด้ำนต่ำง ๆ ในระยะยำวต่อไป

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู 
และสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีระบบนิเวศ 
ที่สมดุล สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นต่ำง ๆ ทั้งกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรบริหำรจัดกำรมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนกำรพัฒนำและด�ำเนินกำร
โครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศให้พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม  
และวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ตำมแนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำย 
ระดับประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

2. The SDG Index and Dashboards

Rank Country Score

1 Denmark 85.2

2 Sweden 85.0

3 Finland 82.8

4 France 81.5

5 Austria 81.1

6 Germany 81.1

7 Czech Republic 80.7

8 Norway 80.7

9 Netherlands 80.4

10 Estonia 80.2

11 New Zealand 79.5

12 Slovenia 79.4

13 United Kingdom 79.4

14 Iceland 79.2

15 Japan 78.9

16 Belgium 78.9

17 Switzerland 78.8

18 Korea, Rep. 78.3

19 Ireland 78.2

20 Canada 77.9

21 Spain 77.8

22 Croatia 77.8

23 Belarus 77.4

24 Latvia 77.1

25 Hungary 76.9

26 Portugal 76.4

27 Slovak Republic 76.2

28 Malta 76.1

29 Poland 75.9

30 Italy 75.8

31 Chile 75.6

32 Lithuania 75.1

33 Costa Rica 75.0

34 Luxembourg 74.8

35 United States 74.5

36 Bulgaria 74.5

37 Moldova 74.4

38 Australia 73.9

39 China 73.2

40 Thailand 73.0

41 Ukraine 72.8

Rank Country Score

42 Romania 72.7

43 Uruguay 72.6

44 Serbia 72.5

45 Argentina 72.4

46 Ecuador 72.3

47 Maldives 72.1

48 Kyrgyz Republic 71.6

49 Israel 71.5

50 Greece 71.4

51 Peru 71.2

52 Uzbekistan 71.1

53 Algeria 71.1

54 Vietnam 71.1

55 Russian Federation 70.9

56 Cuba 70.8

57 Brazil 70.6

58 Iran, Islamic Rep. 70.5

59 Azerbaijan 70.5

60 Albania 70.3

61 Cyprus 70.1

62 Fiji 70.1

63 Tunisia 70.0

64 Dominican Republic 69.8

65 United Arab Emirates 69.7

66 Singapore 69.6

67 Colombia 69.6

68 Malaysia 69.6

69 Bosnia and Herzegovina 69.4

70 North Macedonia 69.4

71 Tajikistan 69.2

72 Morocco 69.1

73 Georgia 68.9

74 Jamaica 68.8

75 Armenia 68.8

76 Bahrain 68.7

77 Kazakhstan 68.7

78 Mexico 68.5

79 Turkey 68.5

80 Bolivia 68.4

81 Jordan 68.1

82 Nicaragua 67.9

Table 3 | The 2019 SDG Index

20 Sustainable Development Report 2019      Transformations to achieve the SDGs

Country Profile
THAILAND

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

  Major challenges          Significant challenges         Challenges remain         SDG achieved         Information unavailable

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

SDG TRENDS
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SDG Global rank 40 (OF 162)
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อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำร
เพื่อรักษำระดับของค่ำเป้ำหมำยไว้ไม่ให้ตกลงจำกเดิม 
ได้แก่ กำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลไกเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยมำประยุกต ์ ใช ้ เพื่อบริหำรจัดกำรป ัญหำ 
ด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงย่ังยืน และกำรยกระดบักระบวนทศัน์ 
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัรูถ้งึควำมส�ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ประกอบด้วย 
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรสร้ำง
กำรเติบโตอย ่ ำงยั่ งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสี เ ขียว  
มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ เน ้นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระบบนิ เ วศและแหล ่ ง ท่ีอยู ่ อ ำศั ยตำมธรรมชำ ติ  
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง กำรรักษำและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมกำรบริโภคและ
กำรผลิตที่ยั่งยืน (2) กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ที่ เน ้ นกำรปรับปรุงฟ ื ้นฟูและสร ้ำงใหม่ทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั ่งท้ังระบบ ตลอดจนกำรพัฒนำ 
และเพิ่มสัดส ่วนกิจกรรมทำงทะเลที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่ควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกร
และควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิ เวศ  
(3) กำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมติรต่อ 
สภำพภูมอิำกำศ มแีนวทำงกำรพฒันำทีเ่น้นกำรลดกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้งกำรปรบัตัวเพือ่ลดควำมสญูเสยี
และเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนมุ ่งเป้ำสู ่ 
กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำ
โคร งสร ้ ำ ง พ้ื นฐ ำนของภำครั ฐ และภำค เอกชน  
(4) กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
จัดกำรสำรเคมีในภำคกำรเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้นกำรก�ำหนด
แนวทำงเพื่อจัดกำรคุณภำพน�้ ำ ในแหล ่งน�้ ำผิวดิน  
แหล่งน�ำ้ใต้ดิน และแหล่งน�ำ้ทะเลให้มคีณุภำพท่ีเหมำะสม 
กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ และกำรจัดกำรคุณภำพ
อำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน รวมทั้งกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยและ 
กำกอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจน
กำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และ (5) กำรยกระดับกระบวนทัศน ์
เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศ มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้น 
กำรส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคณุภำพชีวติทีดี่ของคนไทย พร้อมทัง้
พฒันำเคร่ืองมอื กลไก และระบบยตุธิรรม ระบบประชำธปิไตย 
ส่ิงแวดล้อม และกำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำร
ประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ตลอดจนพัฒนำและด�ำเนิน
โครงกำรท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�ำหนดอนำคต
ประ เทศด ้ ำนท รัพยำกรธรรมชำ ติ  ส่ิ งแวดล ้ อม  
และวฒันธรรม บนหลกัของกำรมส่ีวนร่วม และธรรมำภบิำล

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180101การบรโิภคและการผลติของประเทศ
มคีวามยัง่ยืนสูงขึน้ 

เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเสริมสร้ำง
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับชุมชน ประกอบกับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วย
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
กำรผลิตให้เป ็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยในกำรบรโิภคและกำรผลติของประเทศมคีวำมยัง่ยนืสงูขึน้ จึงต้องอำศัยกำรส่งเสริม กำรพัฒนำระบบกำรผลิต
และเทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งมำตรกำร 
ทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกำรบังคับใช้กฎหมำย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ท่ีมำ: Yale Center for Environmental Law and Policy

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  โดยพิจำรณำจำก  
ดัชนีสมรรถนะสิ่ งแวดล ้อม (คะแนน) จัดท�ำขึ้น โดย  
Yale Center for Environmental Law and Policy  
ซึ่งเป็นกำรประเมินสมรรถนะของสิ่งแวดล้อมผ่ำนดัชนีย่อย 
10 ค่ำ ครอบคลุมประเด็นคุณภำพสิ่งแวดล้อม และประเด็น
คุณภำพระบบนิเวศ โดยปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
49.88 คะแนน อยู่ในล�ำดับที่ 121 จำกทั้งหมด 180 ประเทศ 
โดยจ�ำแนกเป็นคะแนนด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อม 46.21 คะแนน  
เพิ่มขึ้นจำกคะแนนฐำน 40.73 คะแนน และมีคะแนน
คุณภำพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน ลดลงจำกคะแนนฐำน 
52.36 คะแนนเพยีงเลก็น้อย ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่ำมคีวำมเป็นไปได้ 
ค่อนข้ำงสูงในกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ 50 คะแนน ภำยในปี 2565 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ 
จำกข้อมูล Sustainable Development Report 2019  
เป้ำหมำยที่ 12 ควำมรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรบริโภค 
พบว่ำประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 79.5 จำกเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับประเทศใน ASEAN แล้ว ประเทศไทย 
อยู ่ในช่วงค่ำคะแนนใกล้เคียงกับกลุ ่มประเทศอำเซียน  
โดยมีค่ำคะแนนสูงกว่ำ มำเลเซีย (77.1) และสิงคโปร์ (35) 
แต่ต�่ำกว่ำเวียดนำม (87.1) และกัมพูชำ (97.1)

Country Profile 
THAILAND

Country Scorecard

Peer Comparisons

* Sustainable Development Goals Index. ** Based on k-nearest neighbors algorithm

Copyright © Free Vector Maps.com

2018 EPI Country Rank (out of 180) 

121
EPI Score [0=worst, 100=best]

49.88

Population (millions)

Land Area (sq. km)

GDP (PPP 2011$ billions)

GDP per capita

SDG Index*

68.9

510,890

1,080.0

15,683

69.5Thailand

27.17

77.05

48.79

45.75

48.25

11.07

74.91

52.33

75.36

59.37

37.9

46.21

Ecosystem Vitality

Environmental Health

Agriculture

Water Resources

Air Pollution

Climate & Energy

Fisheries

Forests

Biodiversity & Habitat

Heavy Metals

Water & Sanitation

Air Quality

94

133

105

72

92

115

101

102

92

33

71

167

1007550250

Environmental Performance Index Score

Issue Categories Rank

Weatlh [GDP per capita]

Similarity**

Demographics [Pop. Density]

0 100

72.6

56.94

81.6

67.68

44.73

64.11

59.22

49.66

67.85

66.1

51.7

61.33

Cyprus

Cabo Verde

Denmark

Czechia

South Africa

Poland

Malaysia

Ghana

Costa Rica

Turkmenistan

Botswana

Montenegro



348

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

180101

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ก�ำหนด
นโยบำยเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงย่ังยืน 
อำทิ กำรส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งในภำคอุตสำหกรรม  
ภำคกำรเกษตร เช่น ชมุชนบ้ำนหนิลำดใน จังหวดัเชียงรำย 
ท่ีด�ำรงชีวิตแบบวิถีพอเพียง เลือกบริโภคในสิ่งที่ไม ่ 
ส ่ งผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและเพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงย่ังยืนที่แท้จริง เป็นต้น รวมทั้งภำคกำรท่องเท่ียว  
และมกีำรส่งเสรมิกำรบริโภคโดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียว 
เช่น มำตรกำรซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลำกสีเขียว เป็นต้น 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรบริโภค
อย่ำงยั่งยืน โดยโครงกำรในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
เป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม
ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรใช้ประโยชน  ์
จำกกำกของเสีย อำทิ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
ของ โรงงำนอุตสำหกรรมด ้ วยระบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์
กำกของเสยี และโครงกำรส่งเสรมิพฒันำสถำนประกอบกำร 
สีเขียว 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจำก
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและเทคโนโลย ี
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งตำมท่ีได้ด�ำเนนิกำร 
มำแล้ว ประเดน็ท้ำทำยทีส่�ำคัญคอื กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน รวมท้ังกำรก�ำหนดมำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร ์  สั งคม และกำรบังคับใช ้กฎหมำย  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทย 
ได ้คะแนนต�่ ำกว ่ำคะแนนฐำน 3 ประเด็น ได ้แก ่  
ด้ำนประมง ด้ำนป่ำไม้ และด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรด�ำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำชน 
เพื่อร่วมกันให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิตและกำรบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงสังคม
คำร์บอนต�่ำผ่ำนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรรมยั่ งยืน  โดยหน ่วยงำนภำครัฐ 
ควรก�ำหนดมำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรใช้
กลไกเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และสังคม เพื่อเป็น
แนวทำงส่งเสริม โดยเฉพำะในด้ำนประมง ด้ำนป่ำไม้ 
และด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ อำท ิกำรอดุหนนุผูท้�ำประมง 
ที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมำย กำรจัดกำรพื้นที่
อนุรักษ์ป่ำไม้อย่ำงเป็นระบบ และกำรให้สิทธิประโยชน์
กับโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเป ็นมิตรต ่อส่ิงแวดล ้อม  
ตลอดจนพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
ให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180102พ้ืนทีส่เีขียวทกุประเภทเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครอง อนุรักษ์ และลดกำรสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม และมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำไม้ โดยน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้
ในกำรหยุดยั้งกำรท�ำลำยพื้นที่ป่ำ ตลอดจนพัฒนำองค์กรของรัฐและทุกภำคส่วนอย่ำงมีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน 
เพื่อตรวจสอบ ติดตำม เฝ้ำระวัง และส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืน โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ของประเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพื้นที่ป่ำ 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีป่ำธรรมชำติ พื้นที่ป่ำ
เศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ท้ังประเทศ) โดยข้อมูลจำกกรมป่ำไม้ ปี 2561 พบว่ำ มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นป่ำธรรมชำติ 102.49 ล้ำนไร่ 
(ร้อยละ 31.68) พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อกำรใช้ประโยชน์ 28.95 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 8.95) พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบท 6.47 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 2) รวมทั้งสิ้น 131.44 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 42.63) จำกข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่ำพื้นที่สีเขียวโดย
เฉพำะพื้นที่ป่ำธรรมชำติมีกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเช่นกัน

ทีม่ำ: กรมป่ำไม้

102.49 ล้านไร่ 
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา รัฐบำลได้มีนโยบำยที่ให ้ 
ควำมส�ำคัญต่อกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม้มำอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยมีกำรประกำศเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม และมี 
กำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติ
ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2562) รวมทัง้ควำมเข้มงวดในกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรบุกรกุท�ำลำยป่ำไม้อย่ำงต่อเนือ่ง และภำคประชำสงัคม 
ต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำพื้นท่ีป่ำให้มี
ควำมยั่งยืน ท�ำให้ทรัพยำกรป่ำไม้ได้รับกำรดูแลรักษำ
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 
ส ่ วนใหญ ่ เป ็นกำรส ่ ง เสริมกำรอนุรักษ ์และฟื้นฟู 
ระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อำศัยตำมแนวธรรมชำติ อำทิ 
โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ 
สั งคม  และสิ่ ง แวดล ้ อมอย ่ ำ งยั่ ง ยื น  เพื่ อ รั กษำ 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำพัฒนำแนวเขตพ้ืนท่ีสีเขียว อำทิ โครงกำร 
ยกระดับกำรรังวัดที่ดินด้วยระบบดำวเทียม (RTK GNSS 
Network) 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและควำมต้องกำรใช้ที่ดิน 
เพ่ือเป็นปัจจัยในกำรผลิต อำทิ กำรท�ำเกษตรกรรม  

กำรท�ำอุตสำหกรรม และเขตชุมชน ส ่งผลกระทบ 
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ท�ำให้มีประเด็นท้ำทำย 
ที่ส�ำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศ กำรสร้ำงควำมชัดเจนของกำรแบ่งเขตท่ีดิน 
และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของพื้นที่ป ่ำและพื้นที่สี เขียวให้มำกขึ้น  
เพือ่ดแูลรกัษำพืน้ทีป่่ำและพืน้ทีส่เีขยีวให้คงสภำพสมบรูณ์ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทุ กประ เภทจ� ำ เป ็นต ้ อ ง ได ้ รับควำมร ่ วมมื อจำก 
ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะประชำชนในพื้นที่ต ้องเห็น 
ควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ ์ป ่ำไม ้และพื้นที่สี เ ขียว 
ในชุมชน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องควร
ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร  ก� ำ หนดมำต รก ำ รหรื อ กล ไ ก 
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืน อำทิ 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช ้ประโยชน ์ ท่ี ดินของ 
ทั้งประเทศ โครงกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
กำรขยำยผลมำตรกำรส ่ ง เสริมกำรปลูกไม ้มี ค ่ ำ 
เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงกำรปลูกไม้แนวตั้ง มำตรกำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ท�ำลำยพื้นที่ป ่ำไม ้และส่งเสริมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว 
อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต

180102 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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180201ความสมบรูณข์องระบบนเิวศทางทะเลเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่งทั้งหมด มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศทำงทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยำกร 
ทำงทะเลทั้งระบบ ตลอดจนกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพื้นที่ให้เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม อำท ิกำรท�ำประมงอย่ำงถกูกฎหมำย กำรท่องเทีย่วทีค่�ำนงึถงึระบบนเิวศทำงทะเล และกำรเป็นศูนย์กลำง 
ด้ำนพำณชิย์นำว ีดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภำคทะเล จึงต้องอำศยั 
กำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงมีประสิทธิภำพครบวงจร อำทิ กำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
และชำยฝั่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจำรณำจำก 
ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร (Ocean Health Index: OHI) 
จัดท� ำ โดย Global  OHI  team ซ่ึงประเ มินจำก 
ควำมสำมำรถของมหำสมุทรที่ให้ประโยชน์ส�ำคัญแก่
มนุษย์ทั้งหมด 10 ด้ำน ที่ครอบคลุมมิติด้ำนระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
ได้คะแนน 66 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 130 จำกทั้งหมด 221 
ประเทศทั่วโลก โดยลดลงจำกค่ำคะแนน ณ ปี 2561  
ซ่ึงได้คะแนน 68 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 108 จำกทั้งหมด 
221 ประเทศทั่วโลก โดยด้ำนที่ประเทศไทยได้คะแนน 
ลดน้อยลง ได้แก่ ศักยภำพด้ำนอำหำรจำกกำรท�ำประมง
และเพำะเล้ียงทำงทะเล และศักยภำพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติที่ได ้จำกมหำสมุทร ซ่ึงคำดกำรณ์จะบรรลุ 
เป้ำหมำย 70 คะแนน ได้ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 ทั้งนี้  
ค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพมหำสมุทรเป็นกำรประเมินข้อมูล
ใน เบื้ อ งต ้น โดยองค ์กรต ่ ำ งประ เทศ ซึ่ งป ั จจุบัน 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ก�ำลังศึกษำและจัดท�ำ 
กำรประเมินดัชนีคุณภำพมหำสมุทรของประเทศไทย 
(OHI) เพื่อให้มีข้อมูลตำมบริบทของประเทศประกอบ 
กำรประเมนิสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน และคำดกำรณ์จะบรรลุเป้ำหมำยตำม 
ที่ก�ำหนดในปี 2565 ที่ 70 คะแนนได้ต่อไป

ทีม่ำ: Ocean Health Index
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ และสถำบันกำรศึกษำ  
ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยำกร 
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำร
คุณภำพน�ำ้และขยะทะเลอย่ำงต่อเนือ่งโดยมกีำรด�ำเนนิงำน 
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย โครงกำรบริหำรจัดกำร
ขยะทะเล ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำรออกมำตรกำร
ควบคุม มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรรณรงค์ต่ำง ๆ 
อำท ิกำรจดัท�ำพระรำชบัญญตัเิรอืไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
เพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมเรือประมง และกำรจัดท�ำ
พระรำชบัญญัติรักษำผลประโยชน์ทำงทะเล พ.ศ. 2562

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ กำรเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
ของต้นทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทะเล
ชำยฝั่ง อำทิ ปะกำรัง หญ้ำทะเล และสัตว์ทะเลหำยำก 
เน่ืองมำจำกกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลทีม่อัีตรำเพิม่มำกขึน้ 
ตำมกำรเติบโตของประชำกรและควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจโดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว กำรขำดข้อมูล
ทำงวิชำกำร เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะ

ประเด็นต้นทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ทำงทะเลและชำยฝ ั ่ ง  นอกจำกนี้  ควำมท ้ ำทำย 
ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงเป็น
ระบบและกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยระดบัแผนแม่บทย่อย 
ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพ่ิมขึ้น 
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
ทำงทะเล อำทิ แผนกำรบริหำรจัดกำรประมงทะเลของ
ประเทศไทย และด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมประเด็นระบบ
นิเวศทำงทะเลและชำยฝั ่ง อีกทั้งกำรใช ้ประโยชน์ 
จำกทะเลโดยเฉพำะเพื่อกำรท่องเที่ยว และกำรจ�ำกัด
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับในช่วงเทศกำลกำรท่องเที่ยว เพื่อเป็น 
กรอบในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำ
ปรับปรุง ผลักดันกฎหมำย และมำตรกำรต ่ำง ๆ  
ที่เ ก่ียวข้อง รวมทั้งควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ 
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และสังคม ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งเพื่อน�ำไปสู ่ 
ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลต่อไป

180201 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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180301การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
ของประเทศไทยลดลง 

เป้าหมาย

กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับตัว 
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ โดยมุง่เน้นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระยะยำวเป็นส�ำคัญ  
ตลอดจนกำรส่งเสริมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำต่ำง ๆ ท้ังพลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรม  
และกำรจัดกำรของเสีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง จึงต้องอำศัย
กำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก กำรมีฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
รวมทั้งกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีมำ: กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำ 
จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวม 
ในสำขำพลังงำนและขนส่ง สำขำกระบวนกำร
อุตสำหกรรม และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำ 
กำรจดักำรของเสยี โดยข้อมลูจำกส�ำนกังำนนโยบำย 
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล ้อม 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่ำประเทศไทยสำมำรถลดปริมำณกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจกได้อย่ำงต่อเนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ในปี 2556 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ลดลงเพียงร้อยละ 4 ต่อมำสำมำรถลดปริมำณ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 14 (คิดเป็นปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์
ทีล่ดได้คอื 51.72 MtCo2eq) ในปี 2560 แสดงให้เหน็ว่ำ 
สำมำรถบรรลุเป ้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 ได้แล้ว

 
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2563) 
 
 
 
สถานการณ์ 
 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา ไดใ้ห้สัตยาบันเขา้เป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้ง้แตวั่นท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในการเขา้ร่วมเป็นภาคีความ
ตกลงปารีส แตล่ะภาคีตอ้งจัดทาํแจง้และจัดให้มีการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (Nationally Determined 
Contributions: NDC)โดย  ประเทศไทยไดย่ื้นขอ้เสนอการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (nationally determined 
contributions:NDC) ตอ่สาํนักเลขาธิการอนสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือ 1 
ต.ค. 2558 โดยกาํหนดคา่เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ่ 20 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573  ระบุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)  ขัน้ตํา่ท่ีร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (Business as 
Usual: BAU) และกาํหนดเป้าหมาย  ขัน้สูงท่ีร้อยละ 25 จากกรณีปกติ โดยข้ึนอยูกั่บการเขา้ถึงกลไกการสนับสนุน
ทางการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี การเงนิ และการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเพิม่ข้ึนและเพียงพอ 
 
 
 
การดาํเนินการท่ีผา่นมา  
 
ประเทศไทยไดมี้การจัดทาํแผนท่ีนําทางดารลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ใน 3 สาขาหลัก ไดแ้ก ่
สาขาพลังงานแลพะการขนสง่ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภัณฑ ์และสาขาการจัดการของเสยี และจะ
มีการย่ืนขอ้เสนอฉบับใหมปี่ 2563 ซ่ึงประเทศไทยได ้รายงานขอ้มูล ณ ปี 2560 ตอ่ท่ีประชุม COP 25 วา่
ประเทศไทย สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ลว้ ร้อยละ 14.09 เม่ือเทียบกับกรณีปกติ  หรือคดิเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ลดไดคื้อ 51.72 MtCo2eq  ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ลว้  นอกจาก
ดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกแลว้ ยังให้ความสาํคัญกับการปรับตัวจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทาํให้การดาํเนินงานใน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรจัดท�ำ
แผนที่น�ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี 2564 - 2573 ใน 3 สำขำหลัก ได้แก่ สำขำพลังงำน
และกำรขนส่ง สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและ 
กำรใช ้ผลิตภัณฑ ์  และสำขำกำรจัดกำรของเ สีย  
ซึ่งโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 เป็นกำรด�ำเนินงำน 
ที่ เ น ้ นกำร จัดท� ำ ร ่ ำ งกฎหมำยกำร เปลี่ ยนแปลง 
สภำพภมูอิำกำศฉบบัแรกของไทย และกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ 
ระยะยำวในกำรพัฒนำที่ปล ่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำ  
กำรปรับปรุงกลไกทำงกำรเ งินของประเทศ อำทิ  
กำร เสริ มสร ้ ำ งบทบำทของกองทุนสิ่ ง แวดล ้ อม 
ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และภำคเอกชน ในกำรจดัท�ำโครงกำรด้ำนกำรเปลีย่นแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนกำรส่งเสริมภำคกำรผลิต 
ที่ค�ำนึงถึงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อำทิ โครงกำร 
ส่งเสริมกำรผลิตที่ลดอัตรำกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก 
โดยกำรขอรับรองฉลำกคำร์บอน โดยกำรด�ำเนินงำน 
ในระยะต่อไปควรมุง่เน้นกำรสร้ำงจิตส�ำนกึในกำรรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำประเทศไทยสำมำรถ 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำย

ระดับแผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนดไว้แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อกำรรักษำสถำนภำพเป้ำหมำยให้คงไว้และพัฒนำให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น ควรให้
ควำมส�ำคัญกับประเด็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องระหว่ำงสำขำเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพ 
ในกำรลดกำรปล่อยก ๊ำซเรือนกระจกให้มำกยิ่งขึ้น  
ตลอดจนมุ่งเน้นกำรหำนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่สนบัสนนุ 
กำรแก้ไขปัญหำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ลดลง 
อย่ำงต่อเนื่อง 

ข ้อเสนอแนะในการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่ อรักษำ
สถำนภำพค ่ ำ เป ้ ำหมำย ให ้ ค ง ไ ว ้ และพัฒนำ ให ้ 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แนวทำงกำรพัฒนำจึงจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินโครงกำรหรือมำตรกำรที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำร
ส่งเสริมวิจัยและกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โครงกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลสถำนกำรณ์ก๊ำซเรือนกระจก โครงกำร 
ส่งเสริมกำรจัดท�ำคำร ์บอนฟุตพริ้น และมำตรกำร 
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำงและกำรขนส่ง รวมทั้ง 
กำรขยำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไปยงัสำขำอืน่ ๆ 
นอกเหนือจำกสำขำที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว

180301 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180401คณุภาพของน�า้ในแหลง่น�า้ผวิดิน  
แหลง่น�า้ใตด้นิ และแหลง่น�า้ทะเลมคีณุภาพ

เหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบริหำรจัดกำรหรือควบคุมมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดในเชิงพื้นที่ และก�ำหนดแนวทำงที่สอดรับกับแนวทำง 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรป้องกัน
ผลกระทบโดยเฉพำะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปรำะบำงและพ้ืนที่เส่ียง เพ่ือลดและควบคุมมลพิษทำงน�้ำตำมหลักกำร
จัดกำรมลพิษตั้งแต่ต้นทำง โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยคุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำ
ใต้ดิน และแหล่งน�้ำทะเลมีคุณภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำร
มลพิษทำงน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงน�้ำ  
และกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน�้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจำรณำ 
จำกคุณภำพของน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำทะเล  
และแหล่งน�้ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของ
กำรใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด) 
ป ัจจุบันยังไม ่มีข ้อมูลท่ีสำมำรถแสดงถึงกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดได้ แต่สำมำรถสรุปสถำนกำรณ์ 
โดยสะท้อนได้จำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำ
ในแหล่งน�ำ้ผวิดิน ในปี 2561 พบว่ำ อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถงึดี 
ร้อยละ 91 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 83 ในปี 2560 และอยูใ่นเกณฑ์ 
เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 ลดลงจำกร้อยละ 17 ในปี 2560 
โดยไม่มีแหล่งน�้ำที่มีคุณภำพอยู ่ในเกณฑ์ดีมำกหรือ
เสื่อมโทรมมำก และจำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์
คุณภำพน�้ำบำดำล ในปี 2561 โดยทั่วไปยังคงอยู ่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ แต่บำงพ้ืนท่ีมีปริมำณ 
ธำตเุหลก็และแมงกำนสี ในปรมิำณสงู และมกีำรปนเป้ือน 
สำรมลพิษที่ยังมีกำรติดตำมและเฝ ้ำระวังคุณภำพ 
น�้ำบำดำล และจำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์คุณภำพ
น�้ำทะเลชำยฝั่ง ในปี 2561 คุณภำพน�้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ถึงดีมำก ร้อยละ 94 ลดลงจำก ร้อยละ 96 ในปี 2560 
โดยมีแหล่งน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

๒-๑๒๘ 

ตารางที่ ๒.๓๓ สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ) 
สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ชายฝ่ังอันดามัน ร้อยละ

เสื่อมโทรมมาก 
(๐-๒๕) 
จำนวน ๓ จุด 

จังหวัดสมุทรปราการ 
- หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 
๓๕ (๑๐๐) 
- ปากแม่น้ำเจ้าพระยา (๕๐๐)- 
จังหวัดสมุทรสาคร 
- ปากแม่น้ำท่าจีน (๑๐๐)- 

- - - ๑ 

หมายเหตุ: การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ชื่อสถานี (กระจายชายฝั่ง)เคร่ืองหมาย+/- หมายถึงการเปล่ียนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า 

สัดส่วนของคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
ถึงพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม  
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ คุณภาพน้ำทะเลถือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น (รูปที่ ๒.๓๐) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 
รูปที่ ๒.๓๐ แนวโนม้สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
  

๒-๑๒๐ 

รูปที่ ๒.๒๙ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
๒.๘.๓.๒ ผลกระทบ 
การระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ 

ในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เป็นผลให้มีปริมาณการระบายของเสียเกินศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 
คลองสายสำคัญ ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้ง การบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัด
ในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัด
และน้ำเสียชุมชนบางแห่งไม่ได้มีการบำบัด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ 
ชายหาดท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลโดยตรง ทำให้คุณภาพน้ำผิวดินของ
ประเทศเส่ือมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)  

๒.๘.๓.๓ การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ดังน้ี 
๑) กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) ดังนี้   

๑.๑) จัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้น้ำและความสกปรกของน้ำเสียด้วยการผลิตและการใช้ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม กำหนดมาตรฐานอัตราการระบายมลพิษทางน้ำ 
(Loading) รวมถึงการกำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ (Permit System) จัดทำแนวทาง 
และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ำ (ค่าจัดการน้ำเสีย) เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างระบบ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ
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180401

การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  พระรำชบญัญตัทิรัพยำกรน�ำ้ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรฟื้นฟูและ
อนรุกัษ์ทรพัยำกรน�ำ้ โดยทกุหน่วยงำนสำมำรถบรูณำกำร 
กำรด�ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ในช่วง 
ปี 2561 - 2562 โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรจัดกำร
ปัญหำน�้ำเสียที่ปล่อยลงสู ่แหล่งน�้ำ และระบบบ�ำบัด 
น�้ ำ เสีย  โดยกำรก� ำหนดเกณฑ ์มำตรฐำนควบคุม 
กำรระบำยน�้ำทิ้ง อำทิ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนควบคุม
มลพิษจำกแหล่งก�ำเนิด โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
คุณภำพน�้ำและน�้ำเสีย 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
กำรขยำยตวัอย่ำงไร้ทศิทำงของชมุชนเมอืง และภำคกำรผลติ 
โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม ส่งผลให้กำรรวบรวม 
น�้ำเสียไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และต้นทุนในกำรจัดกำร 
น�้ำเสียสูงกว่ำที่จ�ำเป็น ดังนั้น ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
คือกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำระบบ
รวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียให ้สอดคล้องกัน รวมท้ัง  
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ใช้น�้ำถึงภำระควำมรับผิดชอบ
ในกำรจัดกำรน�้ำเสีย บนหลักกำรผู้สร้ำงมลพิษเป็นผู้จ่ำย 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้คุณภำพ 
ของน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำใต้ดิน และแหล่งน�้ำ
ทะเลมีคุณภำพเหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งดูแลควบคุมคุณภำพน�้ำทิ้ง
จำกแหล่งก�ำเนิดในพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสำหกรรม อำทิ 
กำรติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนหรือร้ำนค้ำในชุมชน
โดยให ้มีกำรติดต้ังระบบบ�ำบัดน�้ ำ เสียก ่อนระบำย 
สู ่แหล่งน�้ำอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ ่งเน้นกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัญหำมลพิษทำงน�้ำ 
โดยกำรเผยแพร่รำยงำนคุณภำพน�้ำแบบออนไลน์ตำม
สถำนทีต่่ำง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกจิกำรต่ำง ๆ หรอืประชำชน 
ทั่วไปได้ทรำบ รวมท้ังต้องส่งเสริมกำรใช้มำตรกำร 
ทำงกฎหมำยเพื่อบังคับใช้ในกำรจัดกำรน�้ำเสียให้เป็น 
รปูธรรม อำท ิกำรผนวกรวมค่ำจดักำรน�ำ้เสยีกบัค่ำน�ำ้ประปำ 
 

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180402คณุภาพอากาศ เสยีง และความส่ันสะเทอืน
อยูร่ะดบัมาตรฐานของประเทศไทย

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบริหำรจัดกำรหรือควบคุมมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดในเชิงพื้นที่ และก�ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศในรูปของปริมำณรวม ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณกำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพื้นที่
เพื่อติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำมลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยกำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เสียง และกำรสั่นสะเทือนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือ 
ทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ และกำรร่วมรับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เสียง  
และควำมสั่นสะเทือน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกคุณภำพ
อำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู ่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นท่ีเป้ำหมำยท้ังหมด) ปัจจุบันยังไม่มี
ข ้อมูลที่สำมำรถแสดงถึงกำรบรรลุ เป ้ำหมำยที่ก�ำหนดได ้  
อย่ำงไรก็ตำม มีข้อมูลกำรรำยงำนที่สะท้อนสถำนกำรณ์ ได้แก่ 
ข้อมูลปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
เฉลี่ยรำยปีและค่ำเฉลี่ยรำยพื้นท่ี ในปี 2561 พบว่ำ คุณภำพ
อำกำศ ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่ำเฉล่ียรำยปี 
ทั้งประเทศค่อนข้ำงคงที่ จำก 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ในปี 2560 เป็น 42.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 และ
ยังคงอยู ่ ในเกณฑ์มำตรฐำน ส ่วนฝุ ่นละอองขนำดไม ่ เกิน  
2.5 ไมครอน มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจำกปี 2560  
ที่ค่ำเฉลี่ย 22.0 มคก./ลบ.ม. เป็น 24.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเช่นกัน ส�ำหรับสถำนกำรณ์หมอก
ควันและจุดควำมร้อนสะสม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ พบว่ำ 
จ�ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำน ในปี 2561 เท่ำกับ 34 วัน ลดลงจำกปี 2560 ท่ีเท่ำกับ 38 วัน  
หรือร้อยละ 11 ส�ำหรับข้อมูลระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในปี 2561 ค่ำเฉลี่ย 
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ำกับ 69.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ (มำตรฐำนระดับ
เสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ก�ำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ซึ่งปี 2560 เท่ำกับ 67.4 เดซิเบลเอ จะเห็นว่ำระดับเสียง 
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 อยู่ถึง 2.5 เดซิเบลเอ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำรสำมำรถบรรล ุ
เป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ได้

๒-๑๐๒ 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเกินมาตรฐาน 
ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตำบล 
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นต้น โดยค่าเฉลี ่ยรายปีอยู ่ในช่วง ๙.๐-๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉล่ีย  
๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๓.๐-๑๓๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ ๒๔.๐ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 
๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. สำหรับค่าสูงสุดเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งประเทศ ๗๒.๒ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่า ๗๔.๒ มคก./ลบ.ม. 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีแนวโน้มลดลง แต่ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปที่ ๒.๒๒)  
รูปที่ ๒.๒๒ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่  

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑  
 
 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 

๓) ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมงสูงสุด ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉล่ีย 
๑๒๓.๐ ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) มีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๒๓.๐ พีพีบี (ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ 
พีพีบี) และค่าสูงสุด ๑๙๓.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (รูปที่ ๒.๒๓) ส่วนค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของ 
แต่ละจุดตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย ๙๗.๐ พีพีบี และมีค่าสูงสุด ๑๔๙.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ค่ามาตรฐาน 
๗๐.๐ พีพีบี) เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณก๊าซโอโซน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

   

๒-๑๑๐ 

รูปท่ี ๒.๒๔  ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ส่วนพื ้นที ่ทั ่วไป พบว่า มีค่าเฉลี ่ยของระดับเสียงเฉลี ่ย (Leq) ๒๔ ชั ่วโมง เท่ากับ ๕๙.๓ เดซิเบลเอ  

เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๕๗.๗ เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ 
และยังคงไม่เกินค่ามาตรฐาน (รูปที่ ๒.๒๕)  
รูปท่ี ๒.๒๕ ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑  

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก)  

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพิษ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพิษ
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา รัฐบำลได ้ประกำศให ้ม ี
กำรแก้ไขปัญหำมลภำวะด้ำนฝุน่ละอองเป็นวำระแห่งชำติ 
เพื่อให้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรจัดท�ำแผนแม่บทด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ
อำกำศของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
อีกทั้ งมีกำรใช ้มำตรกำรเชิงรุกในกำรแก ้ไขป ัญหำ 
คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตตำมแนวทำงเชิงพื้นที ่
ซึ่งท�ำให้คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
ในพื้นที่ตรวจวัด มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
ยกเว้นค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีค่ำเกิน
มำตรฐำนในเมืองใหญ่และเขตอุตสำหกรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
สภำพปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม 
ที่เห็นชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนำดใหญ่ และพื้นที่พัฒนำ
ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของกิจกรรมอุตสำหกรรม 
กำรคมนำคม กำรจรำจร และกำรก่อสร้ำง ท�ำให้เกิด
ปัญหำกำรปล่อยฝุ่นละอองออกสู่อำกำศ รวมถึงปัญหำ
กำรเผำในพื้นที่โล่งแจ้งล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเกิด
ปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
พบประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ (1) ควำมเข้มงวด 

กำรบังคับใช้กฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ  (2) กำรขำด
ควำมเป ็น เอกภำพของหน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องใน 
กำรควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ 
และ (3) กำรศึกษำวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษทำงอำกำศ อำทิ รถสำมล้อไฟฟ้ำ 
รถเมล์ไฟฟ้ำ รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยังไม่สำมำรถพัฒนำ
ในเชิงพำณิชย์ได้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ แนวทำงกำรพัฒนำจึงควรเร่งให้
ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำที่ต้นทำงของระบบ อำทิ 
ผู ้ผลิตต ้องมีควำมรับผิดชอบต่อมลพิษที่จะเกิดข้ึน 
ตำมหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย และควรพัฒนำกำรน�ำ
มำตรกำรทำงภำษีมำใช้ควบคุมดูแลสภำพเครื่องยนต์ของ
พำหนะ โดยกำรเก็บภำษีรถยนต์ท่ีมีเคร่ืองยนต์สภำพเก่ำ
และมีกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์อย่ำงเข้มงวด  
รวมถึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยี โดยกำรน�ำพลังงำน
ทดแทน หรือพลังงำนสะอำดมำใช้ อำทิ กำรส่งเสริม 
กำรใช้รถพลงังำนไฟฟ้ำ ตลอดจนเร่งด�ำเนนิกำรให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้ โดยกำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ทุกภำคส่วนเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของปัญหำและกลวิธี
ในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง 

180402 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
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180403การจัดการขยะมลูฝอย มลูฝอยติดเชือ้  
ของเสยีอนัตราย สารเคมใีนภาคการเกษตร
และการอตุสาหกรรมมปีระสิทธภิาพมากขึน้

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำย รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบ�ำบัด 
ก�ำจัดขยะ และของเสียอันตรำย ด้วยกำรปรับปรุงฟื้นฟูสถำนที่ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พร้อมท้ังให้มีระบบ 
กำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษและก�ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกสถำนที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย  
ตลอดจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหำในภำพรวมของประเทศบนฐำนของควำมรับผิดชอบ 
ตำมบทบำทหน้ำที่ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย สำรเคมี 
ในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงต้องอำศัยกำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตรำย
สำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรม และกำรร่วมรับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปัญหำมลพิษท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกดัชนี
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ (คะแนน) ซึ่งจำกข้อมูล
ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศของกรมควบคุม
มลพิษ ในปี 2561 พบว่ำ มีปริมำณขยะประมำณ 27.82 
ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จำกปี 2560 ที่มีปริมำณ 
27.37 ล้ำนตัน เนื่องจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง 
และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มีปริมำณขยะมูลฝอย 
ที่ถูกน�ำไปก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง 10.88 ล้ำนตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.85 ของปริมำณขยะมูลฝอยท้ังหมด ลดลง 
ร้อยละ 7.19 จำกปี 2560 ท่ีมีปริมำณ 11.69 ล้ำนตัน 
ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกก�ำจัดอย่ำงไม่ถูกต้องประมำณ 7.32 ล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของปริมำณ 
ขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 จำก 2560 ทีม่ปีรมิำณ 7.17 ล้ำนตนั ส�ำหรบัของเสยีอนัตรำย ในปี 2561  
มีจ�ำนวน 1.893 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 27.91 จำกปี 2560ที่มีจ�ำนวน 2.626 ล้ำนตัน แบ่งเป็นของเสียอันตรำย 
จำกอุตสำหกรรม จ�ำนวน 1.2 ล้ำนตัน ของเสียอันตรำยจำกชุมชน จ�ำนวน 0.638 ล้ำนตัน และมูลฝอยติดเชื้อ 0.055 
ล้ำนตัน โดยปี 2561 มีค่ำดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะอยู่ที่ 0.64 ซึ่งยังต�่ำกว่ำคะแนนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บท
ย่อยที่ก�ำหนด แต่มีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในปี 2565 (0.74)

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ

36 รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

การเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 เพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก 
ที่ต้นทางและการก�าจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มดีขึ้น 
	 ปี	 2561	 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ	 27.8	 ล้านตัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2560	 
มีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1.64	 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก 
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง	การเพิ่มขึ้นของประชากร	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น	 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	 แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึน	 แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี	 2561	 มีแนวโน้มดีขึ้น	 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก	ณ	ต้นทาง	และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	9.58	ล้านตัน	(ร้อยละ	34)	เพิ่มขึ้น 
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	13	ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท�าปุ๋ยอินทรีย์	ขยะมูลฝอยชุมชน
อีกจ�านวน	 10.88	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 39)	 ถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง	 ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก�าจัด 
อย่างไม่ถูกต้องประมาณ	7.36	ล้านตัน	(ร้อยละ	27)	แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ ่งสู ่การเป็นสังคมปลอดขยะ	 (Zero	 Waste	 Society)	 บนแนวคิด	 3R	 -	 ประชารัฐ	 
มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย	ณ	ต้นทาง	โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน	(รูปที่	15)

 

รูปที่ 15 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
การก�าจัดถูกต้องและไม่ถูกต้อง ปี 2552-2561
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180403

การด�าเนินการท่ีผ่านมา รัฐบำลได้ส่งเสริมนโยบำยที่ให้
ควำมส� ำ คัญกับกำรจัดกำรขยะมำอย ่ ำงต ่อ เนื่ อง  
โดยถือว่ำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ  
กรมควบคุมมลพิษ ได ้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนแม่บท 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนมลพิษและของเสีย
อันตรำยระยะ 20 ปี (2561 - 2580) โดยกำรใช้หลัก 3R 
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ังหลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู ้จ่ำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
และควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่นแผน 
ดังกล่ำว ซ่ึงโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 ส่วนใหญ่ 
เป ็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือ 
ในกำรจัดกำรขยะ อำทิ โครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุ ท่ีไม ่ใช ้แล ้ว โดยเทคโนโลยี 
กำรผลิตที่สะอำด 3R และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
โรง งำนคั ดแยกและรี ไ ซ เคิ ลซำกผลิ ตภัณฑ ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลกำรด�ำเนินงำนยังพบประเด็นท้ำทำย คือ เนื่องด้วย
ปริ ม ำณขยะที่ มี จ� ำ น วนมำก เ กิ นคว ำมสำมำ รถ 
ในกำรจัดกำร ส่งผลให้รูปแบบและวิธีกำรในกำรจัดกำร
ขยะไม่เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกลเท่ำที่ควร อำทิ 
กำรก�ำจัดขยะไม ่ถูกวิธี  กำรขำดกำรคัดแยกขยะ  
จึงควรให ้ควำมส�ำคัญต ่อมำตรกำรลดปริมำณขยะ 
จำกแหล่งก�ำเนิด และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรขยะทั้งระบบให้มำกข้ึน ซึ่งจะเป็นประเด็นส�ำคัญ 
ที่ต้องเร่งด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยต่อไป

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ แนวทำงกำรพัฒนำจึงควรเร่งให้
ควำมส�ำคัญกับกำรลดปริมำณขยะจำกแหล่งก�ำเนิด 
โดยกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ประชำชน
และทุกภำคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องร ่วมกันแก ้ ไขป ัญหำ  
โดยยึดหลักกำรผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่ำย ให้ทุกภำคส่วน
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและผลกระทบที่จะตำมมำ  
ตลอดจนมุ ่ ง เน ้นกำรพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี  
และกลไกเคร่ืองมือด ้ำนกำรจัดกำรมลพิษอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม
กับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ  
ของเสียอันตรำย สำรเคมี ในภำคกำรเกษตรและ 
ภำคอุตสำหกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป



361

18การเติบโตอย่างยั่งยืน

180501คนไทยมคีณุลกัษณะและพฤติกรรม 
ทีพึ่งประสงคด้์านสิง่แวดลอ้ม 

และคุณภาพชวีติทีดี่

เป้าหมาย

กำรยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศเป็นบริบทที่ส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อำทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และกำรบริหำรจัดกำร ดังน้ัน กำรด�ำเนินงำนในอนำคตจึงต้องมีกลไกส�ำคัญเพ่ือเปิดโอกำสให้เกิดพื้นที่ของกำรทดลอง
เชิงนวัตกรรม นโยบำย และกฎหมำย ที่ตอบสนองต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม 
และมีประสิทธิภำพบนหลักของกำรมีส่วนร่วม โดยกำรยอมรับและปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
และมำตรกำรจูงใจเพื่อให้ประชำชนมีจิตส�ำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ 

ทีม่ำ: กรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม
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180501

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินโครงกำร
ส่วนใหญ่ในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและกำรบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนของรัฐ 
ประชำชน อำทิ โครงกำรกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู้ 
ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงกำร 
ค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่สำมำรถ
แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดได้ ทั้งนี้ สำมำรถเทียบเคียงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นควำมตระหนักรู ้ของ 
ภำคประชำชน จำก (1) จ�ำนวนอำสำสมัครด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 มีจ�ำนวน 232,904 คน จำกทุกเครือข่ำยของหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (2) กำรให้ควำมสนใจของภำคประชำชนและภำคเอกชน ปรำกฏ 
ผ่ำนควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร. รวมถึงภำคเอกชนได้มีกำรท�ำกิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง ในรูปแบบอำสำสมัครปลูกป่ำ กิจกรรมท�ำควำมสะอำด 
พื้นที่และชำยหำดสำธำรณะ กิจกรรมกำรเก็บขยะต่ำง ๆ ฯลฯ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกลไก
เคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนด
อนำคตประเทศในด ้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่ งแวดล ้อม จึงยังคงมีประเด็นท ้ำทำยท่ีส�ำคัญคือ 
มำตรกำรจูงใจ และกำรสร้ำงควำมยอมรับของประชำชน
ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให ้ประชำชนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ นอกจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ที่ เกี่ยวข ้อง อำทิ พระรำชบัญญัติส ่งเสริมคุณภำพ 
สิ่ ง แวดล ้ อม  พ .ศ .  2535  และพระรำชบัญญั ติ 
กำรสำธำรณสุข  พ .ศ .  2535 หน ่วยงำนภำครัฐ 
ด้ำนส่ิงแวดล้อมควรร่วมกับภำคเอกชนและประชำสังคม 
ในกำรด�ำเนินโครงกำรหรือมำตรกำรที่ส�ำคัญ อำทิ 
มำตรกำรทำงภำษีส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรโรงงำน 
ร่วมกับชุมชนดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โครงกำร 
จับคู ่บ ริษัทไทยกับสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ และ 
ประชำสังคมร่วมจัดกำรส่ิงแวดล้อมชุมชน โครงกำร
บุคคลต้นแบบด้ำนส่ิงแวดล้อม โครงกำรส�ำนึกอนุรักษ์
ชุมชนบ้ำนเกิด โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู ้ 
ในกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรลด ละ เลิกสร้ำงขยะด้วยตัวเรำ 

180501


