
อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18

การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื18
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน180001 จ.2

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น	 (18)	การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ 
คุ ้มครอง ฟื ้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้มีระบบนิเวศที่สมดุล สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม 
การลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ต่าง ๆ ทั้งการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการ
มลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและด�าเนินการโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคต
ประเทศให้พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการเติบโต
อย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนโดยตรง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
 

 การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผล 
ต่อการบรรลเุป้าหมาย ตามแผนแม่บทฯ ประเด็นข้างต้น 
ภายใต้เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
มีคุณภาพดีขึ้ นอย ่ างยั่ งยืน  เ ม่ือพิจารณาจาก 
การจัดอันดับของ Sustainable Development  
Report ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 
43 จาก 165 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งบรรลุผลตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อยู่ในระดับต�่ากว่า 50 ประเทศ
แรกของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าดีขึ้นในด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามมิติ 5P ของสหประชาชาติ ได้แก่ คุณภาพ
ชีวิตของผู ้คน (People) ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
(Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การจดัอนัดบัของ	Sustainable	Development	Report	อยูใ่นระดบัต�า่กว่า	50	ประเทศแรกของโลก 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ที่มา: SDG Index and Dashboards

จ.1

2 
 

180001 
ปี 2563 เขยีว 

180001 
ปี 2564 เขียว 

180001 
ปี 2562 เขยีว 

ที่มา : SDG Index and Dashboards 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน 12 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู 13 

และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้มีระบบนิเวศ14 

ที่สมดุล สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ ยนแปลง15 

พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งการดูแลฐานทรัพยากร16 

ทางทะเลและชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและ17 

ด าเนินการโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศให้พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 18 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี19 

เป้าหมายระดับประเด็น คือ สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แผนแม่บท20 

ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน21 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  22 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 23 

 24 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 25 

 26 

การจัดอันดับของ Sustainable Development Report อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 27 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุ28 
เป้าหมาย ตามแผนแม่บทประเด็นข้างต้น ภายใต้เป้าหมาย 29 
สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 30 
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง  Sustainable 31 
Development Report ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่32 
ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบรรลุผล  ตาม33 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรก 34 

ของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมี35 
ความก้าวหน้าดีขึ้นในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมิติ 5P ของ36 
สหประชาชาติ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผู้คน (People) ความ37 
เจริญทางเศรษฐกิจ (Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติและ38 

สิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการ39 
พัฒนา (Partnership) ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา40 
ประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การ41 
รักษาระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ตกลงจากเดิมและเพ่ือ42 
เตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปที่ก าหนดไว้อยู่43 
ในระดับต่ ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570 44 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  180001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

1        2        3       4       5       6 

18การเติบโตอย่างยั่งยืน
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(Partnership) ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การรักษา
ระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ตกลงจากเดิมและเพ่ือเตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปท่ีก�าหนดไว ้
อยู่ในระดับต�่ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570

 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การบริหาร 
จัดการของเสียตั้งแต่การคัดแยกขยะจากต้นทางไปจนถึงการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การลดปัญหา
การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐเพื่อให ้หน ่วยงานสามารถจัดจ ้างสินค ้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม  
การบังคับใช้กลไกทางกฎหมายให้เข้มงวดควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู ้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควบคุม 
และลดการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงการท�าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการควบคุมแหล่งก�าเนิด 
มลพิษ การลดและจัดการมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ าและเสียง  โดยเฉพาะพื้ น ท่ีวิ กฤติและ 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ อีกทั้งการสร้างความร่วมมือและหุ ้นส่วนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชน และสังคม การสร้างจิตส�านึกให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู ้เห็นถึงความส�าคัญในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตให้เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพในอนาคต

ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

180001

180101 080102 080201 080301

080401 080402 080403 080501
Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

การเติบโตอย่างยั่งยืน18
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	 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	ดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม	(คะแนน)	ถึง	50	คะแนน	

 การประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม คือ การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และ 
คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งมีการจัดอันดับทุก 2 ปี โดยในปี 2563 พบว่า ไทยมีคะแนนด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและคะแนนด้านคุณภาพระบบนิเวศ อยู่ที่ 48.40 และ 43.50 ตามล�าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 45.40 ลดลงจาก 
ปี 2561 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 49.88 ท�าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

180101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี	 2565	 สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียว 
ที่เป็นป่าธรรมชาติ	ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์	และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท	เป็นร้อยละ	32	ร้อยละ	10	
และร้อยละ	2	ตามล�าดับ

 โดยในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติ 102.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.68  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 26.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.28 ในส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทยังไม่มีข้อมูลในการส�ารวจ  
ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	 ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร	(คะแนน)	ถึง	70

 โดยในปี 2564 พบว่า ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลประจ�าปี 2564 ดังน้ัน การพิจารณาสถานะการบรรล ุ
เป้าหมายของประเทศไทยจึงยังเป็นการรายงานผลโดยใช้ข้อมูล OHI ประจ�าปี 2563 ซึ่งไทยได้คะแนน OHI ที่ 74 คะแนน 
จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

180201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย	 ร้อยละ	 12	 จากกรณีปกติ	 ทั้งน้ี	 ต้ังแต่ปี	 2564	ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน	NDC	

 โดยในปี 2561 ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร ้อยละ 15.76 ซ่ึงจากผล 
การด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทย 
อยู ่ ระหว ่างการด�าเนินการลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกภายใต ้กรอบการด�าเนินงานตาม NDC โดยมี เป ้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573

180301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	แหล่งน�้าใต้ดิน	และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	
ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้องการบรรลุในปี	 2565	 คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน	 แหล่งน�้าทะเล	 และแหล่งน�้าใต ้ดิน	 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ	35	ของพื้นที่เป้าหมาย	

 ในปี 2563 พบว่า คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82 คุณภาพ 
แหล่งน�้าทะเลส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91 และคุณภาพแหล่งน�้าใต้ดินมีคุณภาพ 
อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าบาดาลที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ตามพระราชบัญญัติน�้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงจากผล 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพแหล่งน�้าท้ังสามแหล่ง พบว่า คุณภาพอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมากเป็นส่วนใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 80 - 90 ของพื้นที่เป้าหมาย ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

180401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุในปี	 2565	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	 และความสั่นสะเทือนอยู ่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	 ร ้อยละ	 35	 
ของพื้นท่ีเป้าหมาย

 การเทียบเคียงข ้อมูลการรายงานผลการด�า เนินงานที่สะท ้อนสถานการณ ์ด ้ านคุณภาพอากาศและเสียง  
โดยข้อมูลปริมาณฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
เฉล่ียรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นท่ี พบว่า ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ลดลงจาก 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
(มคก./ลบ.ม.) ในปี 2562 เป็น 43 มคก./ลบ.ม. ในปี 2563 และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค ่าเฉลี่ย 
รายปีอยู ่ในช่วง 8 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค ่ามาตรฐาน 25.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ด้านข้อมูล 
ระดับเสียงบริ เวณพื้นที่ ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป ี 2563 พบว ่า ค ่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉลี่ย  
(Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.5 เดซิเบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 68.6 เดซิเบลเอ ในปี 2562 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ ทั้งนี้ ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การจัดการขยะมูลฝอย	 มูลฝอยติดเชื้อ	 ของเสียอันตราย	 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี	 2565	 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ	 ถึง	 0.74	 

 ในปี 2563 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25.37 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 12 จากปี 2562 ปริมาณ 
มูลฝอยติดเชื้อประมาณ 49,451 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.45 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม  
3.06 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 7.90 จากปี 2562 และการน�าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมหรือวัตถุอันตรายทางเกษตร  
89,486 ตัน หรือลดลงร้อยละ 32 จากปี 2562 ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปล่ียนแปลงและยังคงอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180403 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	 ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องการบรรลุในปี	2565	ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	ถึงร้อยละ	20	
 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากความตระหนักรู ้ของภาคประชาชนจากการให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน (รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) พบว่า (1) เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (ทสม.)  มีจ� านวนเพิ่มมากขึ้น ร ้อยละ 7.7 จากป ี  2563  
ซึ่งมีจ�านวน 243,152 คน โดยในปี 2564 มีจ�านวน 261,871 คน (2) จ�านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านส่ิงแวดล้อม 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีจ�านวน 281 องค์กร เทียบกับในปี 2564 มีจ�านวน 288 องค์กร จากการรายงานข้อมูล 
การศึกษาของกรมส ่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมในกรณีความตระหนักรู ้ที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change Awareness Index : CCAI) พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบการประเมินเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ มีค่าดัชนี CCAI อยู ่ในระดับ 0.78 ซึ่งสูงกว่าประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีค่าเฉล่ีย 
ดัชนี CCAI อยู่ในระดับ 0.5 อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 การบริ โภคและการผลิตที่ยั่ งยืน เป ็นการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการบริโภคควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทุกคน ทั้งนี้ การด�าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs12 ที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจ�าเป็นต้องสร้างกระบวนการผลิตที่ย่ังยืน โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้น�้า วัสดุและพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ การน�าวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสีย 
จากภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของประเทศ และลดผลกระทบท่ีเกิดจากของเสียหรือมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีเกณฑ์ชี้ วัดส�าคัญคือดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (คะแนน) ซ่ึงจัดท�าขึ้น 
โดย Yale Center for Environmental Law and Policy โดยจะมีการประเมินและจัดอันดับทุก 2 ป ี
ประกอบด ้ ว ย  ก า รประ เมิ นคุณภาพสิ่ ง แ วดล ้ อม  ( Env i r onmen t a l  Hea l t h )  และคุณภาพ 
ระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ทั้งนี้ จากการประเมินในปี 2563 พบว่า ไทยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 45.40  
อยู่ในล�าดับที่ 78 จากท้ังหมด 180 ประเทศ ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ที่ 50 คะแนน โดยคะแนนด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคะแนนด้านคุณภาพระบบนิเวศอยู่ที่ 48.40 และ 43.50 ตามล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงาน
ผลของ Susta inable Development  Repor t  2021 ใน SDGs12 การบ ริ โภคและการผลิต 
อย่างยั่งยืน พบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยยังมีปัญหาด้านการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และปัญหาการจัดการขยะในเขตเมืองท่ีได้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐให้ความส�าคัญกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
โดยมุ่งเน้นสู่การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าทั้งกระบวนการผลิตและบริโภค การพัฒนากระบวนการที่จะ
สามารถน�าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ท�าการผลักดัน BCG ให้เกิดขึ้นจริง ทั้งภาคเกษตรกรรมที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนด้วยการพัฒนาการเกษตรในเมืองและในชนบท โดยจัดตั้ง  
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC) จ�านวน 77 จังหวัด เพ่ือให้มีกลไกขับเคลื่อนการเกษตรกรรม
ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ระดับภูมิภาค และภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและโมเดล
ธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจรตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย จนถึง
การน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและของเสีย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
แก่ประเทศกับ “Circular Startup” ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีขยะเป็นศูนย์ โดยมีแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับพื้นที่ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนผ่านกลไกทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหาด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพื้นฐาน  
(ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับต�่า ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของเสีย ขาดการคัดแยกประเภทของขยะจากต้นทาง ภาคเกษตรและอาหารยังมีปัญหา 
การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) นอกจากนี้ การผลิตของประเทศไทยยังคง 
ถูกทดแทนได้ง่าย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน จึงเสียเปรียบประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน 
โดยเฉพาะในกลุ ่มสินค้าเกษตร ในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประเทศคู ่ค้าโดยเฉพาะ 
สหภาพยุโรปเริ่มมีการน�ามาตรการทางสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น จึงมีความจ�าเป็น
ที่ต ้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให ้
ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ควรพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ ์หรือกระบวนการผลิตที่ มี 
ความน่าเชื่อถือ เช่น การผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(Good Agricultural Practice : GAP) ฟาร์มที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเท่ียว  
คาร์บอนต�่าสู ่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด�าเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐและเผยแพร่อย ่างทั่วถึง เพื่อให ้หน่วยงาน 
สามารถจัดจ ้างสินค้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้โดยเฉพาะกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญ  
บรรจุหลักสูตรด้านการบริโภคท่ียั่งยืน (Environmental Education for Sustainable Consumption : EESC)  
และด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Eductionfor Sustainable Development : ESD) รวมถึงหลักสูตร 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
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 การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวของประเทศ ประกอบไปด้วย การเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ (พื้นที่ป่าคงสภาพ พื้นที่ป่า
เพื่อการอนุ รักษ ์  ป ่าชายเลนที่มีสภาพเป ็นป ่า  และพื้นที่ป ่ า ในที่ดินรัฐ )  การเพิ่มพื้นที่ป ่ า เศรษฐกิจ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ (สวนป่าเศรษฐกิจ สวนยางพารา) พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นการด�าเนินงาน 
ที่มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูพ้ืนที่ป ่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป ่า เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเฝ้าระวังพื้นที่ป่า พัฒนาศักยภาพพื้นท่ีป่า และกลไกการอนุรักษ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพ้ืนที่ 
สี เขียวเพิ่มขึ้น รวมท้ังการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ่มาประยุกต ์ใช ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า 
ได ้อย ่างยั่ งยืน บนพื้นฐานของการตระหนักรู ้ถึ งคุณค ่าและความส�าคัญของพื้นที่ป ่าและพื้น ท่ี สี เขียว 
เพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคที่ยั่งยืนจากการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการรายงานข้อมูลประจ�าปี 2562 ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พบว่า ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ประกอบด้วย พื้นที่คงสภาพป่า 30.13 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31  
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 62.03 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.17 ป่าชายเลนที่มีสภาพเป็นป่า 1.07 ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.33 พื้นที่ป ่าในที่ดินรัฐอ่ืน ๆ 9.26 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 รวมท้ังส้ิน 102.48 ล้านไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 32 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สวนป่าเศรษฐกิจ  
4.72 ล้านไร่ สวนยางพารา 22.06 ล้านไร่ รวม 26.78 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ร ้อยละ 10 ในส่วนของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทยังไม่มีข ้อมูลในการส�ารวจ รวมพื้นที่สีเขียว 
ทั้งหมด 135.73 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.96 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 44 ดังนั้น สภาพพื้นที่สีเขียว 
ในปัจจุบันจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ ต้ังไว ้ เนื่องจากมีปัญหาจากการบุกรุกเพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเกษตร 
อุตสาหกรรม สร้างท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการใช้พื้นที่ป่าในการด�าเนินการ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32 พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า รักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ 
ได้รับการฟื้นฟู รักษาในทุกมิติ อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 
13,028 หมู่บ้าน พื้นท่ีป่ารวม 6,295,718 ไร่ ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 24 ของพื้นที่ประเทศ 
เป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2565 ที่ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์แล้ว 
รวมทั้งสิ้น 49,760 ไร่ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ จังหวัดจันทบุรี ส�าหรับด้านการถือครองที่ดิน 
มีการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันการท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง 
ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และโครงการทวงผืนป่า 10,028.89 ไร่ ทวงคืนฝืนป่าชายเลนใน 20 จังหวัด  
รวม 174 คดี พื้นที่ทวงคืน 5,221.59 ไร่ และยังด�าเนินการด้านการปลูกป่าชายเลนเพ่ือเป็นแนวกันคล่ืน 
และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลใน 19 จังหวัด รวม 7,675.22 ไร่

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท�าอย่างไรจึงจะเกิดการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์ป่าไม้  
การเพิ่มพื้นที่ป่าร่วมกับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้มีการท�าลายป่าน้อยที่สุด 
เช ่น การจัดหาพื้นที่แหล ่งน�้าที่มีความส�าคัญและสามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน  
รวมถึ งการพัฒนาโครงสร ้ างพื้ นฐานที่ จ� า เป ็นในการด� ารงชี วิ ตที่ ต ้ อง ใช ้พื้ นที่ ป ่ า ในการด� า เนินการ  
การสร้างถนน เพื่อการท่องเท่ียวในรูปแบบของการอนุรักษ์ โดยไม่ท�าลายป่า ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่า 
และความหลายหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ลดการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือด�าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน/ 
ป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมการจัดท�าข้อมูลพ้ืนที่ป่าให้เป็นปัจจุบัน โดยการใช้ดาวเทียม 
ร่วมกับการลงพื้นที่ส�ารวจ และมุ่งเน้นส�ารวจข้อมูลพื้นที่ป่าในเขตเมืองที่ยังไม่ได้มีการด�าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
นอกจากนี้  หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล การศึกษาวิจัยด ้านทรัพยากรป่าไม  ้
และพื้นท่ีสีเขียว รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
และสร้างมูลค่าของไม้ป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคีในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบูรณาการ 
การด�าเนินการตั้งแต่การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 การเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างย่ังยืนภายใต้แผนแม่บทฯ ที่มีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในหัวข้อที่ 14 การอนุรักษ ์
และประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนนั้น มุ ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสร้างองค์ความรู ้
ทางทะเล มีมาตรการป ้องกันระบบนิ เวศจากภัยคุกคามและกิจกรรมมนุษย ์  เตรียมพร ้อมรับมือต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล 
อย่างเป็นระบบด้วยการคุ้มครองรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความส�าคัญ เช่น การผลักดันพื้นท่ีแหล่งอนุรักษ์ 
หรือชีวมณฑลขึ้นเป็นมรดกโลกและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั ่ง อาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือบูรณาการในการสร้างงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับทางทะเลและชายฝั ่ง รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบาย เพ่ือบังคับใช ้
ร่วมกับแนวทางอ่ืน ๆ  ด้วย

สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจาก
การรายงานการจั ดท� า ดัช นีคุณภาพมหาสมุทร  
(Ocean Health Index: OHI) โดย Global OHI team  
มี เกณฑ ์การให ้คะแนนจากเอกสารรายงานของ
ประเทศที่ท�าการประเมิน ซึ่งบางประเด็นคะแนน 
ที่ ที ม วิ จั ย ไ ม ่ ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถึ ง ข ้ อ มู ล ง า น ท่ี เ ป ็ น 
ภ า ษ า ไ ท ย ไ ด ้  ท� า ใ ห ้ หั ว ข ้ อ ค ะ แ น น บ า ง ส ่ ว น 
ของประเทศไทยไม ่ตรงกับสถานการณ ์ป ัจจุบัน 
โดยการพัฒนาจัดท�าฐานข้อมูล OHI ในประเทศไทย 
เป ็นความตั้ ง ใจของหลายหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 
เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ส�านักงาน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนแม่บทย่อย

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถิติแห ่งชาติ  กรมควบคุมมลพิษ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
และกระทรวงการเท่ียวและกีฬา ท่ีจัดท�าตัวชี้วัด OHI เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
กับความสมบูรณ ์ของระบบนิ เวศทางทะเลทั้ ง  10 มิติ  โดยใช ้ เกณฑ ์ เดียวกันกับ Global OHI team  
เพื่อเทียบเคียงกับค่าเป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ พบว่าคะแนนดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 74 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ที่ได้คะแนนเท่ากับ 66.4 คะแนน  
อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล ่าวท่ีเพิ่มสูงขึ้นอาจเป ็นผลมาจากการเข ้าถึงรายงานสถานะข้อมูลของดัชนี 
คุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย หากพิจารณาในรายละเอียดคะแนนในแต่ละหัวข้อ พบว่า คะแนน 
ที่ เพิ่มสูงขึ้นมาจากหลายมิติ เช ่น มิติการพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ 
และแหล่งอาศัย การป้องกันชายฝั ่ง ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเล การท�าประมง 
และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ส ่วนคะแนนที่ลดลง คือ การท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) โดยรวมแล้วสถานการณ์ภาคทะเล
สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินการเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ผ่านมา มีการด�าเนินการ
ในหลายมิติ อาทิ การกักเก็บคาร ์บอนด้วยการเพิ่มปริมาณหญ้าทะเลเพื่อเป ็นแหล่งการเก็บคาร ์บอน  
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง การประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลเพ่ิมเติมและพัฒนาแหล่งอนุรักษ ์
ทะเลอันดามันเป็นพื้นที่มรดกโลกทางทะเล การเพ่ิมศักยภาพด้านอาหารจากการท�าประมงและการเพาะเลี้ยง 
ในทะเลด้วยการสร้างโภชนาการหลายช้ันแบบผสมผสาน (Integrated multi-trophic aquaculture : IMTA) 
การท�าประมงพื้นบ้าน เช ่น โครงการธนาคารปู เพิ่มระดับความสะอาดของน�้าและชายหาดในท้องถิ่น  
เช่น การเก็บกู้ซากอวนประมงและการจัดการไมโครพลาสติก (Micro plastics) ในแม่น�้าและพื้นที่ Offshore  
เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ ์และแหล่งอาศัยด ้วยการอนุรักษ์สัตว ์ทะเล 
หายากในประเทศไทยและรายงานความหนาแน่นและการเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู ่
ของชุมชนชายฝั ่ง เช่น การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
ภาคทะเล ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจภาคใต ้อย ่างยั่งยืน (Sustainable Southern  
Economics Corridor : SEC)

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูล พบว่า ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก� าหนดไว ้แล ้ว แต ่ยั งคงต ้องให ้ความส�าคัญกับการรักษา อนุรักษ ์  และฟ ื ้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในมิต ิ
ที่ยังมีคะแนนต�่าในดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ประการที่หนึ่ง คือ การปรับใช้กลไกทางกฎหมายในเรื่องการบังคับใช้ที่ยังไม่เข้มงวด เพื่อการควบคุมกิจกรรม 
ของมนุษย ์ที่ส ่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขยับ 
ระดับขั้น IUU ที่ปัจจุบันไทยถูกจัดอยู่ในระดับขั้นที่ 2 ไปสู่ระดับขั้นที่ 1 ต่อไป ประการที่สอง คือ การปรับตัว 
และรับมือต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส ่งผลต ่อศักยภาพในการอนุรักษ ์ความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ ์และแหล ่งอาศัย อาทิ  ปะการังอาจเกิดการฟอกขาวจากอุณหภูมิน�้ าทะเลที่ เ พ่ิมสูงขึ้น 
หรือจากกระแสน�้าอุ ่นท่ีไหลเวียนมาจากคาบสมุทรใกล้เคียง รวมถึงสัตว์ทะเลบางชนิดอาจท�าการอพยพ 
เพ่ือแสวงหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าเนื่องจากทรัพยากรแหล่งในทะเลและชายฝั ่งของไทยถูกท�าลาย 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึง เป ็นประเด็นที่ควรให ้ความส�าคัญและมีความท ้าทาย 
ในการจัดการอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย จากการด�าเนินงานที่ผ ่านมา พบว่า ยังมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ 
ในการรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล จึงควรเร่งรัดขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส�าคัญ อาทิ ผลักดันการบริหารจัดการเร่ืองการประมง โดยเฉพาะการประมงที่ส ่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล 
หายากและผลักดันการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยเร ่งจัดการเพิ่มพื้นที่คุ ้มครอง 
ทางทะเล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ภายในปี 2573 เร่งการบริหาร 
จัดการคุณภาพน�้าในอ่าวไทยตอนใน เร่งผลักดันพ้ืนที่ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก เพ่ือสร้างแรงขับเคล่ือน 
ให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามันตอนบนและส่งเสริมการอนุรักษ์ควบคู ่กับการใช้ประโยชน์ เร่งผลักดันการศึกษา 
วิจัยด้านสมุทรศาสตร์ (Ocean Science) ตามแนวทาง Ocean Decade ของ UN โดยมุ ่งเน้นการแก้ไข 
ปัญหาโลกร้อนและประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
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 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อม 
ที่อุดมสมบูรณ์บนเงื่อนไขท่ีสังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ คือ การด�าเนินนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ ่านมาประเทศไทยสามารถบรรลุ 
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินงานระยะต่อไป 
ภายใต้ (ร ่าง) แผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s  
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) ซ่ึงเร่ิมต้นในปี 2564  
ต้องใช ้ความพยายามในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องอย่างเข ้มข้นขึ้นในหลายมิติ  
และจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงาน
และขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศภายใต้กรอบ 
การด�าเนินงาน (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่ด�าเนินการในสาขาหลัก  
คือ สาขาพลังงานและการขนส่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร ้อยละ 15.76 ซึ่งบรรล ุ
ค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 12 จากกรณีปกติ แต่ในปี 2564  
เป็นต้นไป ประเทศไทยจะด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NDC โดยมีเป้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีร้อยละ 20 ภายในปี 2573 โดยที่ระดับ NDC สามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25  
จะต้องมีการอาศัยกลไกการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึง 
มาตรการต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงทั้งในสาขาการขนส่งและพลังงาน สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการจัดท�ารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการด�าเนินงานของประเทศไทยในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กรอบการด�าเนินงานตาม NDC ที่มีจุดมุ ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่ร้อยละ 20 - 25 จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคพลังงานและขนส่ง ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย รวมถึงการด�าเนินการจากความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการ T-VER  
(โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจและสามารถ 
น�าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้ ท่ีเรียกว่า คาร์บอนเครดิต ไปแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ส�าหรับการชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับองค์กร การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการเทศบาลคาร์บอนต�่า รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานส�าหรับกลไกสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก�าหนดราคาหรือเพ่ิมต้นทุน 
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยต่อการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26)  
ในการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนหน้าปี ค.ศ. 2065  
และมีการยกเลิกการใช้ถ ่านหิน ท�าให้มีความท้าทายในส่วนที่ เกี่ยวกับการรักษาระดับอุณหภูมิไว ้ที่  1.5  
องศาเซลเซียส การเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงปัจจัย 
ด ้านการค ้าโลกท่ีสหภาพยุโรปก�าลังเตรียมจะใช ้มาตรการปรับคาร ์บอนก ่อนข ้ามพรมแดน (CBAM)  
โดยจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทย นับเป็นความท้าทายใหม่ที่ไทยจะต้องหาแนวทาง 
ในการบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนควรก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่ชัดเจน มีการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องโดยมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาค ี
เครือข่าย รวมไปถึงต้องมีการพัฒนา น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก  
รณรงค์การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเร ่งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร ์
หรือมาตรการภาษีทางคาร ์บอนให ้มีการน�าไปใช ้อย ่างแพร ่หลาย เพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมายในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป
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 การพัฒนาคุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเล ภายใต้บริบทการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน ที่มุ ่งเน้นการควบคุมและการบริหารจัดตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
การจัดการแหล่งมลพิษทางน�้าทั้งการควบคุมการระบายน�้าทิ้ง การควบคุมการใช ้น�้าจากแหล่งก�าเนิด 
ของภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและภาคครัวเรือน การบริหารจัดการคุณภาพน�้าที่มีการเฝ้าระวัง การติดตาม 
รายงานและประเมินผลการบริหารจัดการน�้าอย ่างเป ็นระบบ รวมถึงการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อ 
ต่อการจัดการคุณภาพน�้า โดยก�าหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาและสามารถ 
บังคับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ�าบัดน�้าเสีย  
โดยมีการจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งก�าเนิดมลพิษเพื่อให ้คุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าทั้งสามประเภทมีคุณภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการรายงานคุณภาพน�้าในแต่ละแหล่งในปี 2563 พบว่า คุณภาพแหล่งน�้า 
ผิวดินมีการจัดท�าดัชนีคุณภาพน�้า (Water Quality Index : WQI) โดยกรมควบคุมมลพิษที่ท�าการส�ารวจแม่น�้า 
สายหลักของประเทศทั้ง 59 แห่ง และแหล่งน�้านิ่ง 6 แห่ง อยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก ร้อยละ 82  
แบ่งออกเป็นคุณภาพท่ีอยู ่ในเกณฑ์ดี จ�านวน 25 จังหวัด เกณฑ์พอใช้ จ�านวน 26 จังหวัด และเสื่อมโทรม 
จ�านวน 13 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู ่ในภาคกลาง ส�าหรับแหล่งน�้าทะเล พบว่า ส่วนใหญ่ 
คุณภาพน�้าอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก ร้อยละ 91 ส�าหรับแหล่งน�้าใต้ดิน พบว่า คุณภาพน�้าที่ตรวจ 
และติดตาม โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาลอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าบาดาลท่ีสามารถใช้อุปโภคบริโภคได ้
ตามพระราชบัญญัติน�้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแหล่งน�้าทั้งสามแหล่ง 
พบว่า คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมากเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80-90 ของพื้นที่เป้าหมาย จึงสรุปได้
ว่าคุณภาพน�้าจากท้ังสามแหล่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย และเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน 
แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลหลายประการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทฯ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ 6.3  
โดยส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการควบคุมการระบายน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด การจัดการน�้าเสียเกษตรกรรม  
เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนในแหล่งน�้าทั้งสามแหล่ง มีการจัดท�าแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ารวจและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการปนเปื ้อนของโลหะหนัก 
และน�้ ากร ่อยเค็มในแหล ่งน�้ าใต ้ดิน บริหารจัดการแหล ่งน�้ าผิวดินและแหล ่งน�้ าทะเลด ้วยเทคโนโลยี 
ที่สามารถส่งข ้อมูลอัตโนมัติผ ่านระบบออนไลน์แบบใกล้เคียงเวลาจริง มีการใช ้ข ้อมูลเรดาร ์เพื่อสร ้าง 
แบบจ�าลองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั ่งเพื่อการติดตาม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพน�้าแหล่งน�้าทะเลได้อย่างทันท่วงที

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยสามารถบรรลุ 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้แล้ว แต่เนื่องจากเป้าหมาย 
SDG 6.3.1 ประเทศไทยมีสัดส่วนของน�้าเสียที่ได้รับ
การบ�าบัดอย่างปลอดภัยที่ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉล่ียโลกที่ร้อยละ 56 รวมถึงเป้าหมาย SDG 6.3.2 
สัดส ่วนของแหล ่งน�้ าที่มีคุณภาพน�้ า โดยรอบที่ด ี 
คิด เป ็นร ้ อยละ 36 เมื่ อ เที ยบกับค ่ า เฉลี่ ย โลก 
ท่ีร ้อยละ 72 ประเทศไทยจึงยังคงมีประเด็นที่ต้อง 
ด�า เนินการขับเคลื่ อนการบริหารจัดการน�้ า เ สีย 
และคุณภาพน�้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับสัดส่วนคะแนนให้ทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยโลก ดังนั้น 
ประเด็นท้าทายหลักของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน�้า คือ การควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยเฉพาะพื้นที่
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วิกฤติและแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ในการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการจัดการน�้าเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือน 
เพื่อด�าเนินการให้คุณภาพแหล่งน�้าท้ังสามประเภท มีการพัฒนาคุณภาพน�้าให ้อยู ่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม 
และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้และต้องค�านึงถึงการด�าเนินการที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในมิติอื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน�้าทั้งสามประเภทให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ท่ีเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์นั้น ควรให้ความส�าคัญกับการจัดการแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยเร็ว ควรพัฒนา 
ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การด�าเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบบบ�าบัด 
น�้าเสียชุมชนที่มีการก่อสร้างแล้วให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบบ�าบัด 
น�้าเสียชุมชนเพิ่มเติมในพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปัญหาของแต่ละชุมชน 
และสถานภาพของคุณภาพแหล่งน�้า สนับสนุนให้มีการจัดการน�้าเสียต้ังแต่ต้นทางเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความสกปรกของน�้าเสียก่อนระบายสู ่แหล่งน�้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้ถึงความจ�าเป็น รวมถึงส�ารวจความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ 
ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสมผ่านกลไกที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
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 การจัดการคุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือนมุ ่งเน้นการเฝ้าระวัง ติดตาม บริหารจัดการและสร้าง 
องค์ความรู้ที่มีความครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในระดับนโยบายที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการและระบบการอนุญาตท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร มีการสร้างองค์ความรู ้ทางด้านการวิจัย นวัตกรรมที่เ ก่ียวข้องกับคุณภาพอากาศและเสียง  
โดยการศึกษาแหล่งที่มาของฝุ ่นละอองและความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่  ศึกษาและ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการมลพิษ 
ทางอากาศและเสียงในระดับปฏิบัติที่มีการเฝ้าระวัง ตรวจวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงและการคาดการณ์
ปริมาณมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง การจัดหา 
เครื่องมือในการตรวจวัดและแจ้งเตือนสถานการณ์ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิด
กระบวนการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศและเสียงอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผนแม่บทย่อย

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีการจัดท�ารายงานข้อมูลที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ที่ ต า ม ที่ ก� า ห น ด ใ น แ ผ น แ ม ่ บ ท ฯ  
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดท่ีสามารถเทียบเคียงได้ คือ 
ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ยรายป ี
ในแต ่ละพื้น ท่ีจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติทั่วประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ ท้ังหมด 
36 จังหวัด 68 สถานี ในปี 2563 พบว่า ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยรายปี 
ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ  4 3  ไ ม โ ค ร ก รั ม ต ่ อ 
ลูกบาศก์เมตร (ค ่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) ยังอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส�าหรับ 
ฝุ ่นละออง PM10 ทุกพื้นที่มีค ่าลดลง โดยมีเพียง
บริ เวณพื้นที่จังหวัดสระบุรี ท่ียังเ กินค ่ามาตรฐาน 
ส�าหรับฝุ ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส ้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง  
8 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน  
25 ไมโครกรัมต ่อลูกบาศก ์ เมตร) โดยพื้นที่ที่ ม ี
ค่าเกินมาตรฐาน คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ท่ีมีสาเหตุมาจากการจราจร 
ที่ หนาแน ่นและเป ็นพื้ น ท่ี โรงงานอุตสาหกรรม 
ตามล�าดับ พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหา

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	10	ไมครอน	
(PM10)	เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	2554	-	2563

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	2.5	ไมครอน	
(PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	2554	-	2563

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2564)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2564)

การเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควันข้ามพรมแดน ส่วนการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในส่ิงแวดล้อม 
โดยสถานีแบบอัตโนมัติต่อเนื่องตลอดทั้งปี บริเวณพ้ืนท่ีริมถนนและพ้ืนท่ีท่ัวไปใน 13 จังหวัด 28 สถานี  
และมีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในเขตกรุงเทพมหานครแบบจุดตรวจวัดชั่วคราว รวม 27 จุด  
พบว่า การจราจรเป ็นแหล่งก�าเนิดเสียงหลักที่ เ กินค ่ามาตรฐาน โดยรวมจะเห็นว ่ามลพิษทางอากาศ 
และเสียงในภาพรวมมีแนวโน้มดีกว่าปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ประกอบกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใช้นโยบาย 
การท�างานที่บ ้ านหรือ Work from Home จึงส ่งผลให ้ปริมาณการใช ้ยานพาหนะลดน ้อยลงกว ่า 
สถานการณ์ปกติ ส่งผลให้มลพิษทางอากาศและเสียงลดลงตามไปด้วย

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

180402

18การเติบโตอย่างยั่งยืน

531



การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ ่นละอองหลายประการ ประกอบด้วยการสนับสนุนการใช้ 
ยานพาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้า การควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อฝุ ่นละอองในช่วงวิกฤติ การเผาในที่โล่ง  
การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการที่อาศัยการพยากรณ ์
ที่แม ่นย�าล ่วงหน ้า 3 วัน เพิ่มเครือข ่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานฝุ ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก�าเนิด การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
โดยการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวัง การแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนด้วยอากาศยาน 
ลาดตระเวน การสร ้างศูนย ์แจ ้ง เตือนและเฝ ้าระวังในพื้นที่วิกฤติ  การบริหารจัดการเพื่อแก ้ป ัญหา 
ด้านมลพิษทางเสียง ประกอบไปด้วยการตรวจสภาพยานพาหนะประจ�าปี การกวดขันและป้องกันการแข่งขัน 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นท่ีสาธารณะ และการก�าหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
ให้ไม่เกิน 5 เดซิเบลเอ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะส่งผลให้
สถานการณ์มลพิษทางอากาศดีข้ึน อย่างไรก็ตาม หากผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปแล้วคุณภาพอากาศอาจกลับมา 
อยู ่ ในเกณฑ์ที่แย ่ลง ดังนั้น การเตรียมการรับมือกับมลพิษที่ เกิดจากความหนาแน่นของการคมนาคม  
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวท่ีจะกลับมาฟื ้นตัว จึงจัดเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในระดับหนึ่ง  
ในขณะเดียวกัน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอัตโนมั ติของประเทศไทยยังไม ่ครอบคลุม 
ในหลายพื้นที่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น ท�าให้ขาดข้อมูลในการจัดท�าดัชนีช้ีวัดเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ ดังนั้น จึงควรเพิ่มสถานีเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านข้อมูล ด้านการเตรียมการรับมือ ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจาก
มลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนมีกลไกและการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ยังมีความ 
ไม่ชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือนเป็นไป 
ตามเป ้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ประเทศไทยควรรณรงค ์ ให ้ความรู ้ และสร ้ างค ่ านิยมให ้ประชาชน 
เลือกใช ้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยมลพิษ ส ่งเสริมการใช ้พลังงานหมุนเวียน 
หรือพลังงานทางเลือกแทนการใช ้พลังงานฟอสซิล สนับสนุนให ้ประชาชนดูแลบ�ารุงรักษายานพาหนะ 
ให้มีสภาพดีอย่างสม�่าเสมอโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือลดปัญหายานพาหนะที่ปล่อยควันด�าและเสียงดัง  
สร ้ างความตระหนักรู ้ แก ่กลุ ่ ม เป ้ าหมายเพื่ อ ให ้ เกิ ดความร ่ วมมือ ในการลดมลพิษทางอากาศ อาทิ  
การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากข้ึน ลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน งดการเผาในที่โล่ง น�าเศษวัสด ุ
จากการท�าเกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นแทนการเผาท�าลาย ทั้งนี้  ในแง่ของการเฝ้าระวังติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงด ้วยสถานีอัตโนมัติ  นับได ้ว ่าเป ็นเรื่องท่ีต ้องด�าเนินการโดยเร ่งด ่วน  
เพื่อให ้ทราบข้อมูลแล้วแก้ไขสถานการณ์ได ้ทันท่วงทีและสามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้  
นอกจากนี้  การปรับปรุงกลไกและการบังคับใช ้กฎหมายเป ็นส่ิงที่ต ้องท�าควบคู ่ ไปกับการพัฒนาเช ่นกัน  
หากต้องการควบคุมสถานการณ์คุณภาพอากาศให้อยู ่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานเพื่อรองรับ 
บริบทที่ เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมในการร่วมกันขับเคล่ือนไปสู ่ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคตต่อไป
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 ก า รจั ดก า รขยะมู ล ฝอย  มู ล ฝอย ติด เ ชื้ อ  ขอ ง เ สี ย อั นตร าย  ส า ร เ คมี ใ นภาคการ เ กษตร  
และภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมบนฐานความรับผิดชอบ 
ร ่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส ่วน ซึ่งหลักการในการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อบรรลุเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ควรด�าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม เช่น การแยกประเภทขยะ การลดปริมาณ 
การเกิดขยะ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการจัดการขยะ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการบริหารจัดการขยะ  
ซึ่งการด�าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง 
ทั้งขยะทางบกและขยะทางทะเล ซึ่ งส ่งผลกระทบต่อมนุษย ์และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย ่างรุนแรง เช ่น  
เต ่าทะเลกินถุงพลาสติก พะยูนเสียชีวิตจากการกินขยะทะเล จึง เป ็นประเด็นที่ต ้องเร ่ งด�า เ นินการ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี 2563 พบว่า ขยะมูลฝอย 
มีปริมาณ 25.37 ล ้านตัน หรือลดลงร ้อยละ 12 เมื่อเทียบกับป ี  2562 ปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ 
ประมาณ 49,451 ตัน ลดลงร้อยละ 7.45 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 3.06 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 7.90 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมหรือวัตถุอันตรายทางเกษตร  
89,486 ตัน ลดลงร ้อยละ 32 จากปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
ซึ่งมีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลง ในขณะท่ีปริมาณ 
ของเสียอันตรายเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 18.76 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะกากอุตสาหกรรม 
รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักรู ้ และพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .… นอกจากนี้ ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัต ิ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลให้เกิดปริมาณขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ ่
มาจากกลุ่มการใช้บริการส่งอาหาร กลุ่มขยะติดเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยยังมีปริมาณขยะทะเลมากเป ็นอันดับ 10 ของโลก โดยเป ็นขยะพลาสติกที่มีการจัดการ 
ไม่ถูกต้อง 1.03 ล้านตัน/ปี ส ่งผลให้ขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งถูกก�าหนด 
ให้มีความส�าคัญและต้องได้รับการแก้ไขและจัดการอย่างเร่งด่วน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะ โดยมีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย ่างต ่อ เนื่ อง เ พ่ือเป ็นกรอบในการแก ้ ไขป ัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
และขยะอันตรายของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ ่งสู ่การแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน  
ลดผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการลด เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ส่งเสริมภาคเอกชน
ให้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง ด�าเนินงานตาม Roadmap  
ของการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2563 - 2573 ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อการจัดท�ารายงานฐานข้อมูลขยะทะเล 
นอกจากนี้ ยังได้มีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนด้วยการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
น�าไปสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2562 – 2565 ที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนระดับนโยบายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ก�าหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ในช ่วงที่มีการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะหน ้ากากอนามัยใช ้แล ้ว มูลฝอยกลุ ่ม เสี่ ยง  
และสถานที่กักกันโรค ให้มีการก�าจัดอย่างถูกต้อง และการออกประกาศก�าหนดวัตถุอันตรายพาราควอต 
และเคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายท�าให้สารอันตรายในภาคการเกษตรลดลง ตลอดจนได้ด�าเนินการบริหาร
จัดการขยะทางทะเล ซึ่งเป็นมลพิษข้ามถ่ินท่ีสร้างปัญหาต่อสัตว์น�้านานาชนิด แนวปะการัง และระบบนิเวศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปริมาณขยะติดเช้ือจากหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากขาดแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้ออย ่างถูกต ้อง ดังนั้น ควรมีแนวทางในการจัดการ 
ขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความตระหนักรู ้แก่ประชาชนในการจัดการ 
ขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ การจัดการขยะทะเลที่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ และวงจรชีวิตของสัตว์น�้า 
และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู ่การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยต้องมีการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศได้อย ่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ส ่งเสริมมาตรการการงดให้ถุงพลาสติก 
ในตลาดสดและร้านค้าต่าง ๆ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้มีการจัดการขยะติดเชื้อ 
อย่างเป็นระบบและถูกวิธี ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งก�าจัดขยะติดเชื้อให้เพียงพอ ตลอดจน 
จัดท�าระบบฐานข ้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเ ช้ือให ้ครอบคลุม เร ่ งรัดและผลักดันให ้มี 
พระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ประกอบกับ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
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 การสร ้างอนาคตของประเทศไทยให ้ เป ็นประเทศที่น ่ าอยู ่  มี คุณภาพชีวิต ท่ี ดี  และเป ็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ควรมีการพัฒนาและยกระดับกระบวนทัศน์หรือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ควรสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียนจากต้นแบบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของ เศรษฐ กิจพอ เพี ย ง  การบริหารจั ดการน�้ า ชุ มชน  การ เตรี ยมพร ้ อมรั บมื อกั บป ัญหาภั ยพิบั ติ  
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในทุกมิติทั้งทางบกและทางทะเล

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย ปัจจุบันยังไม ่มีการจัดท�าข ้อมูลดัชนีการตระหนักรู ้ด ้านส่ิงแวดล ้อม 
อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ต้องน�าข้อมูลเทียบเคียงที่แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีของตนเองมาประกอบการพิจารณา โดยจากข้อมูลของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2564 พบว่า (1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทสม.) มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ร ้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจ�านวน 243,152 คน โดยในปี 2564  
มีจ�านวน 261,871 คน  (2) จ�านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน  
โดยในปี 2563 มีจ�านวน 281 องค์กร เทียบกับปี 2564 มีจ�านวน 288 องค์กร นอกจากนี้ ยังมีการรายงาน 
ข้อมูลการศึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีความตระหนักรู ้ที่ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Awareness Index : CCAI) พบว่า ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล 
ท่ีผ่านเข้ารอบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนระดับประเทศ ซ่ึงได้รับการอบรมให้ความรู ้จากหน่วยงาน 
ภาครั ฐที่ เ ก่ี ยวข ้ อง  มี ความตระหนักรู ้ ด ้ านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและภาวะโลกร ้ อน  
โดยมีค่าดัชนี CCAI อยู ่ที่ระดับ 0.78 ซ่ึงสูงกว่าประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มีค ่าเฉล่ียดัชนี CCAI  
อยู่ที่ระดับ 0.5
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แผนแม่บทย่อย

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ด ้านการสร้างองค์ความรู ้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในทุกกลุ ่ม 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�าเนินการ 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร ้างความตระหนักรู ้ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น�าไปสู ่ 
การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  
และโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา 
องค์ความรู ้และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู ้เพื่อสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด ้านสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมีการบรรจุหลักสูตรความรู ้เขตทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่งในระดับอุดมศึกษาท่ีขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนรู้ถึงความส�าคัญของระบบนิเวศทางทะเล
และปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั ่งส�าหรับในด้านการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตส�านึกที่ดี 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐได้ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
อาทิ โครงการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โครงการอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ที่ปลูกจิตส�านึกด้านสาธารณะ และตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ผ ่านกิจกรรมการพิทักษ ์และฟื ้นฟูป ่าไม ้  การจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ ์และฟื ้นฟูทรัพยากรน�้า  
และการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ยังขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ในการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  
ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตและสุขภาพของคนไทย และปัญหาการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพื่อรองรับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต โดยต้องปรับกระบวนการผลิตไปสู ่การใช้เทคโนโลยี 
การผลิตที่สะอาด ใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ผู้บริโภคควรหันมาสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มุ ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู ้ ปลูกฝังจิตส�านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ ่มทุกช่วงวัย โดยเริ่มปลูกฝังจิตส�านึกตั้งแต่ในระดับ
ครอบครัว การศึกษาปฐมวัยตลอดจนระดับอุดมศึกษา เพ่ือเด็กและเยาวชนรุ ่นใหม่จะได้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และควรปรับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน  
ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ
และของเสียทั้งในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ลดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีผลต ่อการสร ้าง 
ภาวะโลกร้อน เช่น ประหยัดพลังงาน งดการเผาพ้ืนที่การเกษตร หันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน  
เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5  เป็นต้น
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