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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
ในทุกภำคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้ำงงำนและที่อยู่อำศัย 
เพือ่กระจำยควำมเจรญิในทกุภมูภิำคของประเทศอย่ำงมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรเมอืงทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยม ี3 เป้ำหมำย
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ เกดิศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที ่
มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมท้ังผงัพืน้ทีอ่นรัุกษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิแหล่งโบราณคด ีและ (3) ช่องว่างความเหลือ่มล�า้ระหว่างพืน้ทีล่ดลง 
ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่ำวสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ 
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม พิจำรณำจำกมูลค ่ำ 
กำรลงทุนในเมืองในพื้นที่เป้ำหมำย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.8 ต่อปี โดยพิจำรณำเทียบเคียงจำกมูลค่ำทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้ำหมำย พบว่ำมีมูลค่ำทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ทุกจังหวัดพื้นที่
เป้ำหมำย โดยมี 7 จังหวัดพื้นที่เป้ำหมำยที่มีมูลค่ำ 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยท่ีก�ำหนดไว้ (ร้อยละ 5.8 ต่อปี) ได้แก่ 
นครปฐม สมุทรสำคร ระยอง ภูเก็ต สงขลำ เชียงใหม่ 
และขอนแก่น ขณะท่ี 6 จังหวัดพื้นท่ีเป้ำหมำยที่มูลค่ำ
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลขยำยตัวน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยต่อปี 
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี

(2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี พิจำรณำจำกแผนผังภูมินิเวศ
ระดับภำคจ�ำนวน 1 ภำค ภำยในปี 2565 พบว่ำปัจจุบันส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ตำมเกณฑ์และ
มำตรฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน กำรก�ำหนดสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่ำ พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นที่เมือง ที่เหมำะสมกับพื้นที่ตำมกำรใช้พื้นที่ทำงภูมินิเวศและกำรพัฒนำ 
โดยในปี 2563 อยู่ระหว่ำงจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภำคเหนือ

 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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(3) ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่ลดลง พิจำรณำจำกสัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 
ที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด พบว่ำ ในปี 2560 สัดส่วน GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด (จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ 
ฉะเชิงเทรำ สมุทรสำคร ภูเก็ต สมุทรปรำกำร สระบุรี นครปฐม พังงำ ปทุมธำนี จันทบุรี และกระบี่) กับสัดส่วน GPP 
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด (จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลรำชธำนี สกลนคร ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ แพร่ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน อ�ำนำจเจริญ ชัยภูมิ นรำธิวำส กำฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวล�ำภู) อยู่ที่ 6.65 
เท่ำซึ่งเพิ่มมำกขึ้นจำกเมื่อปี 2559 ที่ 6.40 เท่ำ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงพื้นที ่
ที่เพิ่มมำกขึ้น 

ดังนั้น จำกข้อมูลสถำนกำรณ์เป้ำหมำยระดับประเด็นทั้ง 3 เป้ำหมำยดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำมีควำมท้ำทำยอย่ำงมำก
ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท

ประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท คือ กำรประสำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำร
บริหำรจัดกำรเมืองระหว่ำงหน่วยงำนของภำครัฐที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของเมืองในพ้ืนที่
เป้ำหมำย กำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศ และกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่เมือง

แผนแม่บทฯ ประเด็น พื้นท่ีและเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ มุ่งพัฒนำและผลักดันกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ สำมำรถรองรับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ที่อยู่อำศัย ลดควำมเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกกลุ่มพ้ืนท่ี โดยกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเมืองในทุกมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง 
มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูง กำรรักษำและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
ตลอดจนส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน (2) กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้
ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ กำรจัดท�ำ
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ กำรให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
กำรปรับปรุงกฎหมำยและบังคับใช้เรื่องกำรใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนท่ีป่ำอย่ำงสมดุล ตลอดจนพัฒนำและส่งเสริม
กลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
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ประชำกรไทยมีแนวโน ้มอำศัยในพื้นท่ีเมืองมำกขึ้น 
โดยปี 2563 ประชำกรไทยร้อยละ 57.2 อำศัยอยู่ในเมือง 
และมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง คำดกำรณ์ว ่ำ 
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 (สถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล) แนวโน ้มดังกล ่ำว 
ส่งผลให้มีควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรสร้ำงงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สำมำรถ
รองรับกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อให ้ เป ็นเมืองน ่ำอยู ่ส� ำหรับคนทุกกลุ ่มในสังคม 
โ ด ยมี คุ ณภ ำพชี วิ ต  สภ ำพแวดล ้ อ ม  เ ศ รษฐกิ จ 
และกำรบริ ห ำรจั ดกำร ท่ี สอดคล ้ อ ง กับภู มิ สั ง คม 
แผนแม่บทย่อยกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่อัจฉริยะ จึงมุ ่ง 
กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภำพของเมืองในทุกภำค 
ของประเทศ ซึ่งก�ำหนดเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ภำยในปี 2565 
จ�ำนวน 6 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก ( ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ) สงขลำ และภูเก็ต ทั้งนี้ กำรจะพัฒนำเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะในจังหวัดพื้นที่ เป ้ำหมำย ซึ่ งจะได ้รับกำรพัฒนำเพื่อกระจำยควำมเจริญและ 
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิตินั้น  ควรพิจำรณำที่จะให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรเมืองให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพและกำรสนับสนุน
กิจกรรมสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนท่ีเหมำะสมกับเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรบรรลุผล 
อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พิจำรณำ 
จำกเมืองที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” ตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ครั้งท่ี 1/2561 หมำยควำมว่ำ เมืองที่ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชำญฉลำด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรและกำรบริหำร
จัดกำรเมือง ลดค่ำใช้จ่ำยและกำรใช้ทรัพยำกรของเมืองและประชำกรเป้ำหมำย โดยเน้น 
กำรออกแบบท่ีดี และกำรมีส ่วนร่วมของภำคธุรกิจและภำคประชำชนในกำรพัฒนำเมือง 

060101เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและ 
ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

เป้าหมาย
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060101

ภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำ เมืองน่ำอยู ่  เมืองทันสมัย 
ให ้ประชำชนในเ มืองมีคุณภำพชี วิ ตที่ ดี มี ควำมสุข 
อย ่ ำง ยั่ งยืนในกรุ ง เทพและภู เก็ต  เป ็น  2 ใน 26 
เมืองอัจฉริยะน�ำร่องของ ASEAN Smart City Network 
รวมถึงพื้นที่เป้ำหมำยมีกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรที่ขอรับ
กำรประกำศเขตเมืองอัจฉริยะในป ี  2562 ได ้แก ่ 
กรุ ง เทพมหำนครและปริมณฑล (โครงกำรพัฒนำ 
เมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี) เชียงใหม่ (โครงกำรเมือง
อัจฉริยะ Chiangmai Life เทศบำลนครเชียงใหม่) 
ขอนแก่น (โครงกำรขอนแก่นสมำร์ทซิตี้) ภูเก็ต (โครงกำร
ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) สงขลำ (โครงกำร
หำดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567)

การด� า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่ วยงำนภำครัฐได ้ม ี
กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเมืองในมิติต่ำง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรด้ำนผังเมืองและกำรใช้ประโยชน ์
ที่ดิน อำทิ โครงกำรด้ำนผังเมือง โครงกำรพัฒนำพื้นที่ 
ตำมผงัเมืองด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน และด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั อำทิ 
โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยั โครงกำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อม
ที่อยู่อำศัยส�ำหรับคนพิกำร รวมถึงกำรขับเคลื่อนโครงกำร
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย อำทิ โครงกำรสนับสนุน 
กำรประชุมเครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เมืองในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ในทุกมิติ มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ อำทิ กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 
ในพื้นที่ กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนำและขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรเมือง 
รวมทั้งกำรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เป้ำหมำย นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐควรพัฒนำด้ำนข้อมูล เนื่องจำกปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เป็นข้อมูล 
ระดับจังหวัด จึงควรส่งเสริมให้มีกำรเก็บข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและโครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ โครงกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ท่ีสอดคล้องกับเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในทุกมิติ (เศรษฐกิจ ขนส่ง พลังงำน 
ประชำชน กำรใช้ชีวิต ระบบบริหำรจัดกำร และสิ่งแวดล้อม) และลดควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงพื้นที่ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องควรด�ำเนินกำรโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นท่ีเป้ำหมำย 
เป็นเมืองระดับกลำง ระยะ 2566 – 2570 จ�ำนวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงรำย กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ พิษณุโลก 
นครรำชสีมำ หนองคำย และมุกดำหำร ต่อไป เพื่อให้เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำเพ่ือกระจำยควำมเจริญ
และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
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กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของชุมชน และควำมหนำแน่นของเมือง ส่งผลให้มีปริมำณ
ขยะ น�้ำเสีย และมลพิษในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมและได้มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น สร้ำงศูนย์กลำงและกระจำยควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี และลดควำมเหล่ือมล�้ำ 
ในพื้นที่ ทั้งนี้ กำรบรรลุเป้ำหมำยเมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพ 
ครอบคลุม และได้มำตรฐำนนั้นจะต้องอำศัยศักยภำพในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษในเมือง และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้ประกอบกำรในพื้นที่เมือง

060201เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

และได้มาตรฐาน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
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060201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำเทียบเคียงจำก
ข ้อมูลที่ เกี่ยวเนื่อง ได ้แก ่  (1) จ�านวนเมืองคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยในปี 2562 มีเทศบำลที่ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ จ�ำนวน 
55 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบำลนคร 5 แห่ง เทศบำลเมือง 
16 แห่ง และเทศบำลต�ำบล 86 แห่ง และมีเทศบำลที ่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ 
จ�ำนวน 107 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบำลนคร 6 แห่ง 
เทศบำลเมือง 12 แห่ง และเทศบำลต�ำบล 37 แห่ง โดยมี
เทศบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ดีเยี่ยม 52 แห่ง ดีมำก 40 แห่ง และดี 15 
แห่ง (2) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในพ้ืนที่เป้าหมาย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบำงพื้นท่ี ปี 2561 เชียงใหม่ 
มีปริมำณขยะ 1,252 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) ขอนแก่น 
มีปริมำณขยะ 992 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) และสงขลำ 
มีปริมำณขยะ 1,133 ตัน (เพิ่มขึ้นร ้อยละ 2) ขณะที่ 
เมื่อเทียบกับปริมำณขยะในเขตเทศบำลทั่วประเทศปี 2561 
ซึ่งมีปริมำณทั้งสิ้น 44,030 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 
12 อย่ำงไรก็ดี พบว่ำพื้นที่เป้ำหมำยส่วนใหญ่มีประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรขยะสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยท่ัวประเทศ (3) ปริมาณ 
น�้าเสียต่อน�้าเสียที่บ�าบัดได้ในพื้นที่ เป ้าหมาย จังหวัด
สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี และสงขลำ สำมำรถบ�ำบัด
น�้ำเสียในพื้นที่  อปท. ของตนเองได ้ทั้งหมด ส ่วนใหญ่ 
มีปริ มำณน�้ ำ เ สี ยที่ ส ำมำรถบ� ำบั ด ได ้ สู งกว ่ ำปริ มำณ 
น�้ำเสียจริง ในทำงกลับกัน เชียงใหม่ ภูเก็ต มีปริมำณน�้ำเสีย
มำกกว่ำปริมำณน�้ำเสียที่สำมำรถบ�ำบัดได้เล็กน้อยแต่ขอนแก่น นครปฐม และสมุทรสำคร มีปริมำณน�้ำเสีย 
มำกกว่ำปริมำณน�้ำเสียท่ีสำมำรถบ�ำบัดได้อย่ำงมำกและ (4) ร้อยละของจ�านวนวันที่พบสารมลพิษอากาศ 
เกินค่ามาตรฐานปี 2561 พบว่ำ พื้นที่เป้ำหมำยส่วนใหญ่มีจ�ำนวนวันท่ีพบสำรมลพิษในอำกำศเกินค่ำมำตรฐำน 
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร (มำกกว่ำร้อยละ 20) นนทบุรี (ร้อยละ 6 – 10) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 11 – 20) สมุทรสำคร 
(ร้อยละ 11 – 20) ปทุมธำนี (ร้อยละ 1 – 5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 11 – 20) - ขอนแก่น (ร้อยละ 11 – 20) และสงขลำ 
(มำกกว่ำร้อยละ 20) ขณะท่ีมีเพียงจังหวัดภูเก็ตท่ีสำรมลพิษในอำกำศไม่เกินค่ำมำตรฐำน จำกข้อมูลสถำนกำรณ ์
เทียบเคียงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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060201

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐขับเคลื่อน 
เป้ำหมำย โดยมีกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ อำทิ โครงกำรพัฒนำและยกระดับเมือง
อุตสำหกรรมตำมตัวชี้วัดกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรม 
เชิ งนิ เวศระดับที่  2 – 3 โครงกำรยกระดับเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงมุ ่งเป้ำในกำรส่งเสริม 
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล ้อมและเ พ่ิมพื้นที่สี เขียว อำทิ 
โครงกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวคิดต้นแบบเมือง
นิเวศ (เพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
ที่ยั่งยืนในด้ำนข้อมูล มีกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
ในพ้ืนที่อุตสำหกรรม อำทิ โครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรร่วมกัน และโครงกำร 
ยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำง
และพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้เมืองมีระบบ
จัดกำรสิ่ ง แวดล ้ อมและมลพิษ ท่ีมี ประ สิทธิภำพ 
ครอบคลุม และได้มำตรฐำน กำรให้ภำคีกำรพัฒนำ 
ทุกภำคส ่ วน ได ้ มี ส ่ วนร ่ วม  รับรู ้  และตระหนั ก 
ถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรและกำรบริหำรพื้นที่เมือง 
เพ่ือจัดกำรของเสียและมลพิษในพื้นที่เมือง ล้วนเป็น
ประเด็นท ้ำทำยท่ีส� ำคัญ เพื่ อ ให ้บรรลุ เป ้ ำหมำย 
กำรมีระบบจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภำพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ
ในระดับนโยบำยควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนด
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรของเสีย 
ส ่ ง เส ริมกำรวำงแผนกำรใช ้ประโยชน ์ที่ ดิ นและ 
กำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นและสอดคล้องกับศักยภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรของท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงำน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�ำเนินกำรได้ 
อย ่ำงมีประสิทธิภำพและยั่ งยืน นอกจำกนี้  อปท. 
ควรสร้ำงกำรตระหนักรู้ของประชำชนและผู้ประกอบกำร
ในพ้ืนที่  เ พ่ือกำรมีส ่วนร ่วมในกำรลด คัดแยกและ 
จัดกำรขยะและของเสียตั้ งแต ่ต ้นทำง โดยด�ำเนิน 
โครงกำรที่ส�ำคัญ อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก 
และคว ำม รู ้ ใ นก ำ รผ ลิ ตและบ ริ โ ภค ท่ี เ ป ็ น มิ ต ร 
กับสิ่งแวดล้อม  โครงกำรส่งเสริมให้เทศบำลเข้ำร่วม
โครงกำรเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อให ้กำรติดตำม
ประเมินผลศักยภำพในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
ในพื้นที่เมืองสำมำรถท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย มีแนวโน้มในกำรใช้พื้นท่ีป่ำมำพัฒนำเป็นพื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมมำกขึ้น พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ิมขึ้นจำก 
ร้อยละ 4.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 6 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ในปี 2561 หรือมีอัตรำเพิ่มขึ้น 
สูงถึงร้อยละ 27 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 55.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 57.4 ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แทนที่พ้ืนที่ป่ำไม้ที่ลดลงจำกร้อยละ 37.4 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 33.6 
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 9 (ข้อมูลของกรมพัฒนำที่ดิน วิเครำะห์โดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้น คือ กำรม ี
ส่วนร่วมของประชำชน และกำรพัฒนำที่ค�ำนึงถึงพื้นฐำนของพื้นที่ในมิติต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน อำทิ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ต้นทุนทำงธรรมชำติ เงื่อนไขทำงสังคม อำชีพ และกำรด�ำเนิน
ชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรม เพื่อให้แผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในกำรก�ำหนดกำร 
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยค�ำนึงถึงศักยภำพและข้อจ�ำกัดของพื้นที่

ความยัง่ยนืทางภมูนิเิวศ ภมูสิงัคม  
และภมิูวัฒนธรรม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
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2551 2561

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.8 6.0

พื้นที่เกษตรกรรม 55.2 57.4

พื้นที่ป่าไม้ 37.4 33.6
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2551-2561 (ทั่วประเทศ)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศอย่ำงน้อย 3 จังหวัด 
ของ 1 ภำค ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มด�ำเนินงำน
โครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตำมเกณฑ์
และมำตรฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่ำ พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นท่ีเมือง ที่เหมำะสมกับพื้นที่ โดยปี 2563 จัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ 
ภำคเหนือ จ�ำนวน 1 ผัง ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้พื้นที่ทำงภูมินิเวศ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา นอกจำกโครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิ เวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ  
ด�ำเนินงำนโดย สผ.แล้ว สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรแผนผัง 
ภูมินิเวศช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่ำอยู่สู ่โลกยั่งยืนมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเทศบำล ในกำร
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และพัฒนำผังภูมินิเวศระยะแรก (2562 - 2563) เน้นอบรมวิธีกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศให้กับ
เทศบำลจ�ำนวน 40 แห่ง และจะมีกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศในระดบัเทศบำลในระยะต่อไป (2563 - 2565)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
แผนผั ง ภู มิ นิ เ ว ศ เป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก ำ ร ว ำ ง แผน 
ที่มีกำรจัดท�ำ เป ็นครั้ งแรก ควำมท ้ำทำยที่ส� ำคัญ 
คือ กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจของภำคีกำรพัฒนำ 
ต่ำง ๆ ในพื้นที่ต่อ กระบวนกำรวำงแผนกำรสร้ำงควำม
สมดุลกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ 
กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม-วัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม บนรำกฐำน 
ของระบบนิเวศและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให ้เกิด 
กำรมีส ่วนร ่วมของทุกภำคส ่วนในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ สผ. 
ส.ท.ท. ควรสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนโครงกำรจัดท�ำแผนผัง 
ภูมินิเวศเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ 
เพื่อจัดท�ำแผนผังภูมินิ เวศให้ได ้อย ่ำงน ้อย 1 ภำค 
ตำมเป้ำหมำยภำยในปี 2565 รวมถึงโครงกำรที่สนับสนุน
เกิดควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
อำทิ โครงกำรผลักดันกำรจัดท�ำผังชุมชนเพื่อรักษำพื้นที ่
สีเขียวในเมือง โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ : 
เสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ


