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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการ 
ในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ซึ่งมีสาระสําคัญดังที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 
 
 
 

แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



ค ำน ำ 
 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้น าให้ภาคีการพัฒนาน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า และเป็นการด าเนินการตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยที่ผ่านมา ได้มีการ
ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 - 2549 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 255๕ - 255๙ 

 การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดมาตรการเพ่ือให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้สังคมไทย
ยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และส่งผลให้ 
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 กระบวนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศ เพ่ือให้ได้
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่สามารถขับเคลื่อนและน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้
เห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับนี้ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้น 
จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป  

 ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความส าคัญต่อการน าแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อมุ่งให้ประเทศมีการพัฒนาทีย่ั่งยืนในระยะต่อไป  

 
    ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ก 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ สรุปสาระส าคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ................................................................................ ก-ญ 

ส่วนที่ ๒  หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ...............................๑ 

๑. หลักการและเหตุผล ..................................................................................................... ๑ 

๒. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ............ 2 

๓. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

       พ.ศ. 255๕ - 255๙ ............................................................................................... .2๔ 

๔. ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔) ................................................................... 2๖ 

ส่วนที ่๓ แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ ............... ๕๑ 
๑. แนวคิด ...................................................................................................................... ๕๒ 

๒. หลักการ .................................................................................................................... ๕๒ 

๓. วิสัยทัศน์ ................................................................................................................... ๕๔ 

๔. พันธกิจ ..................................................................................................................... ๕๔ 

๕. วัตถุประสงค์ ............................................................................................................. ๕๔ 

๖. เป้าประสงค์ .............................................................................................................. ๕๔ 

๗. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ . ๕๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ................ ๖๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด  

  และฟ้ืนฟู ............................................................................................ ๘๙ 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ..................................................................... ๑๐๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 และภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ .......... ๑๑๗ 

ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ ........ ๑๒๗ 
๑. กลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ............................................... ๑๒๗ 

๒. ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพื้นท่ีซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วนและผลักดัน 

 ในระดับนโยบาย (Flagship Projects)................................................................... ๑๓๑ 

๓. การติดตามประเมินผล............................................................................................ ๑๔๘ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ภาคผนวก ข ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) 

ภาคผนวก ค อักษรย่อชื่อหน่วยงาน 
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สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ ๓ - 1  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ............................................................................. ...๕๗ 

ตารางที่ ๓ - 2  ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ ............................................... ๕๙ 

 

 

สารบัญรูป 

รูปที่ ๓ - ๑ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

 กลยุทธ์ และแผนงาน........................................................................................................๖๕ 

รูปที่ ๓ - ๒ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑......................................................................................................๖๗ 

รูปที่ ๓ - ๓ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒......................................................................................................๘๗ 

รูปที่ ๓ - ๔ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓............................................................... ....................................๑๐๓ 

รูปที่ ๓ - ๕ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔...................................................................................................๑๑๕ 

รูปที่ ๔ - ๑ ผังความเชื่อมโยงการถ่ายทอดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ........................................................๑๒๘ 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
 
สรุปสาระส าคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 

ส่วนท่ี 1 

สรุปสาระส าคัญ แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และกระตุ้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งผลการพัฒนา
ดังกล่าว ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่อยหรอและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อการท าลายและสร้างความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ปี) ขึ้นเป็นฉบับแรก ตาม 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งได้ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบายและแผนดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามล าดับ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการระยะกลาง ๕ ปี หรือก็คือ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ และที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้มีการจัดท า
มาแล้วรวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
จึงได้มีการเตรียมการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

ในการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
และน าผลการศึกษาต่างๆ มาวิเคราะห์และประเมินผล ได้แก่ ผลการติดตามและประเมินผลช่วงระยะ
สุดท้ายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาน าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนระดับชาติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
มีความสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างสมดุล และเป็นธรรมที่จะน า
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผ่านการประชุมกลุ่มย่อยตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ครั้ง  
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาค จ านวน ๔ ครั้ง และระดับประเทศ จ านวน ๑ ครั้ง รวมถึง
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้ได้แผนที่
สามารถถ่ายทอดเป็นแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และด าเนินการได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิผล จ านวน ๑ ครั้ง โดยผลที่ได้จากการประชุมต่างๆ ดังกล่าว ได้น ามาปรับปรุง แก้ไขแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

2. แนวคิด 

การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมน าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก
ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งยังใช้
เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีผสมผสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ 

นอกจากนี้ ได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางการการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย 

3. หลักการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 10 หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประเทศอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งต่อกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ ต้องค านึงถึง
ขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสงวน และรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน 
โดยมีการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการ
ของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
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๓.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการที่ค านึงถึงความสัมพันธ์
เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic Approach) เพ่ือการด ารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และตอบสนองต่อ
ความต้องการของมนุษย์ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
การบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ให้เกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

๓.๓ การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า โดยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
ระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

๓.๔ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลักการของการน าเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อมลพิษหรือผู้ก่อความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม 

๓.๕ ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการการส่งเสริม
ความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้าน
ระบบนิเวศทั้งที่อยู่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ ทุกส่วน 
ที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๖ ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบ และควรน ามาใช้ควบคู่กับหลักการผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย  เพื่อส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นหลักการการด าเนิน
โครงการแบบการบริการสาธารณะให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่รัฐ 

๓.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการการบริหารจัดการที่ดีที่ทุกหน่วยงานควร
น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม 
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้องค์กรมีความสร้างสรรค์ มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ และท าให้บุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร โดยองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
มี ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า 

๓.๘ การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เป็น
หลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
ผู้ผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตั้งแต่การรับคืน การรีไซเคิล 
และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ระบบการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  



 

ง 

๓.๙ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) 
เป็นหลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการลดการใช้ปริมาณ
ทรัพยากรในส่วนของวัสดุ พลังงาน น้ า และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในระดับปกติ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

 ๓.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นหลักการที่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะแตกต่างกัน หรือมีความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิทธิในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕. พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดี  
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. วัตถุประสงค์ 

๖.1 เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

๖.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความสมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐาน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๗. เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ  

 



 

จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ความส าคัญต่อ 
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว
ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม 
โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
ส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง และมี 2 กลยุทธ์
ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานทรัพยากรป่าไม้ แผนงานทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล แผนงานทรัพยากร
ดินและที่ดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกลยุทธ์ที่ 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 
3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการมีส่วนร่วมในการจัดการ แผนงานการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ และแผนงาน
การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก โดยมี ๑๑ ตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ (๑) มีการประกาศใช้แผนที่แนวเขตพ้ืนที่ป่า
ที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจ านวนพ้ืนที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (๒) ร้อยละของพ้ืนที่การถือครองที่ดิน
แต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น (๓) พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็น
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 (๔) ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากร
น้ าแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐ - ๑๐๐) เพ่ิมข้ึน (๕) ร้อยละของพ้ืนที่ดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรมเทียบกับ 
พ้ืนที่ดินทั้งหมดลดลง (๖) ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้าง
ที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น (๗) ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ - ๙ (๘) อัตราการจับสัตว์น้ าต่อการลงแรง
ประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ าไทยเพ่ิมข้ึน (๙) ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (๑๐) อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง และ (๑๑) สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการด าเนินการเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู มุ่งเน้น 
ให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด  ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 
ในทุกขั้นตอน สนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสีย 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซาก
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอด
สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการ
น้ าเสีย แผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 
ของเสียอันตราย กลยุทธ์ที่ 2.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อ



 

ฉ 

สิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ที่ 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วย  
2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมี ๖ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ ๘๐ (๒) คุณภาพอากาศมีจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 99 (๓) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ โดยมีอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (๔) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (๕) จ านวนพ้ืนที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน 
และ (๖) มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ
ยั่งยืน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุ้มค่า และยั่งยืน 
และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก ่
แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
การเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ที่ ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนงานการเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมี ๘ ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ 
การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคนลดลง (๒) สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (๓) สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพีลดลง (๔) ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช และร้อยละของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
(๕) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป
เพ่ิมขึ้น (๖) พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน ๑๕ พ้ืนที่ (๗) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
และสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพ่ิมขึ้น  และ (๘) มีการประกาศใช้
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง 
และมีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และประชาคมโลก ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เป็นเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 4.๑ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย 
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๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงานการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์ที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการสร้างความพร้อมและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ 
และกลยุทธ์ที่ 4.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ โดยมี ๖ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 7 - 20 
ภายในปี พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน) 
(๒) สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ (๓) จ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน (๔) องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ิมข้ึน (๕) จ านวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจาก 
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง และ (๖) จ านวนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น  

๙.  การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันจาก 
ทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และองค์กรต่างๆ เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีทิศทางการด าเนินงาน
ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน
และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วนและ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๙.1 กลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ ไปสู่การปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระยะแรก จัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ได้รับทราบตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้ ทั้งในองค์ประกอบ และสาระส าคัญของแผนฯ เพ่ือให้รับรู้ มีความเข้าใจ เกิดการยอมรับและ
และตระหนักถึงความส าคัญของแผนฯ และการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดและแนวทาง 
การปฏิบัติ เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกันและบูรณาการไว้ในยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน ส่วนระยะต่อไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ การก าหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นให้สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ 
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2) สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยขอเข้าพบเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจและให้ได้ 
รับทราบสาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพ่ือร่วมบูรณาการแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ 

3) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเอกชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การด าเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยชี้แจงให้หน่วยงาน
ปฏิบัติรับทราบอย่างชัดเจนว่า การด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่ ระยะแรก ควรสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานกิจกรรมเหล่านั้น 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนฯ 

4) ประสานงานกับส านักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับ และแหล่งเงินอ่ืน  
โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องประสานและท าความตกลง 
กับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงาน และน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ได้ในที่สุด 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนอ่ืนที่มาจากภาคเอกชนซึ่งเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ และให้เงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และหลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน 

5) ประสานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ที่มีลักษณะบูรณาการงานร่วมกัน เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งประสาน
กับหน่วยงานที่ก าหนดให้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ น าตัวชี้วัดไปก าหนดไว้เป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ 

6) สร้างฐานข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบน าไปด าเนินการ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญหนึ่งของการขับเคลื่อน การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ โดยสนับสนุนหน่วยงานรับผิดชอบให้มีการสร้างฐานข้อมูล และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงเผยแพร่ฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าของแผนฯ 
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดท าแผนฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

7) ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
ต่อผู้บริหาร ทุก 6 เดือน รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมรับรู้และรับทราบผลการด าเนินงาน
ของภาครัฐ และร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
ของสังคมในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบกับแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
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และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับปรุง 
การด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 ๙.2 ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพื้นที่ซ่ึงควรด าเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย 
(Flagship Projects)  

  การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะ
จัดการในทุกเรื่องไปพร้อมกันได้ จ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนในระดับพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงมี
ความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
จึงได้เสนอโครงการส าคัญเร่งด่วน (Flagship Projects) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้รับการแก้ไขและผลักดัน 
ในระดับนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปัญหา
หมอกควัน ภาคกลาง ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๙.3 การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วย ระยะเวลา กลไก และขั้นตอนการติดตามประเมินผล โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาการติดตามเป็น ๒ 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ ในระยะ ๒ ปี หลังจากการประกาศใช้
แผนฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ  
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และระยะที่ ๒ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ (๕ ปี) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้
เสนอไว้ในแผนฯ มาใช้ประกอบการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต และในส่วนของกลไก
การติดตามประเมินผล มีดังนี้ 

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภาที่ปรึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาสังคม และผู้แทนองค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

2) จัดตั้งคณะท างานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุก ๖ เดือน ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

3) ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการร่วมติดตามและตรวจสอบ 
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4) จัดท าคู่มือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
โดยมีข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งให้ระบุหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

ส าหรับขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลักคือ (๑) ศึกษาและท า
ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และตัวชี้วัด (๒) ก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบ
ในการติดตามประเมินผล (๓) รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (๔) วิเคราะห์และประมวลผล 
และ (๕) จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อก าหนดทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
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ส่วนท่ี ๒ 

หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อก าหนดทิศทางการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 

1. หลักการและเหตุผล 
ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และ
กระตุ้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าว 
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่อยหรอและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
รวมทั้งยังไม่สามารถก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้ ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความไร้พรมแดน 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ตกลงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในระยะต่อไปด้วย เช่น การรวมตัวกันในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกภูมิภาคเดียวกันด้านการค้า การลงทุน เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน 
และการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะข้ามพรมแดน อันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง
ขึ้น เช่น มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน การปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่แม่น้ าที่ไหลมาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามแดน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อการท าลายและสร้างความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ปี) ขึ้นเป็นฉบับแรก ตาม 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งได้ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบายและแผนดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามล าดับ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการระยะกลาง ๕ ปี หรือก็คือ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ และที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้มีการจัดท า
มาแล้วรวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้
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สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปี 

เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการเตรียมการจัดท าแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล และ
น าผลการศึกษาต่างๆ มาวิเคราะห์และประเมินผล ได้แก่ ผลการติดตามและประเมินผลช่วงระยะสุดท้าย
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับประเทศ การประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส าหรับน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และน าเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา  
ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบกับกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาน าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปบรรจุไว้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างสมดุล และเป็นธรรม และมีทิศทาง
ที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยผ่านการประชุมกลุ่มย่อยตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ครั้ง การ
สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และประเด็นส าคัญในระดับพ้ืนที่ที่ควรเร่ง
ด าเนินการโดยด่วนและต้องได้รับการผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ในระดับภูมิภาค 
จ านวน ๔ ครั้ง และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนฯ ในระดับประเทศ จ านวน ๑ ครั้ง รวมถึงการประชุมต่อ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือให้ได้แผนที่สามารถถ่ายทอดเป็นแผนงาน/
โครงการของหน่วยงาน และด าเนินการได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล จ านวน ๑ ครั้ง โดย
ผลที่ได้จากการประชุมต่างๆ ดังกล่าว ได้น ามาปรับปรุง แก้ไขแผนฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว 
จึงน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๙ เพ่ือจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

2. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 

ผลจากการศึกษาติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านมลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการ พบว่าโดยรวมสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว 



3 

ยังคงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการและแก้ไขต้องอาศัยระยะ
เวลานานในการด าเนินงานกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
โดยสรุปมีดังนี้ 

2.1 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการด าเนินงานบรหิารจัดการ 

2.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

1) ทรัพยากรป่าไม้ 
จากข้อมูลของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 

มีเหลืออยู่ ๑๐๒.๒๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๖๒ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ 
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ๕ ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๑ ล้านไร่ต่อปี โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าของภาคเหนือ 
ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมากกลายเป็นภูเขาหัวโล้น สาเหตุหลักที่ท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การลักลอบตัดและค้าไม้ การลักลอบค้าและล่าสัตว์ป่า นอกจากนี้ มีสาเหตุจาก  
ความขัดแย้งเชิงนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากขึ้น เช่น การส่งเสริมการปลูก 
พืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์ การน าพ้ืนที่ป่ามาปฏิรูปเป็นพ้ืนที่เกษตร และการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน (ถนนและเขื่อน) ฯลฯ รวมทั้งการเกิดไฟไหม้ป่า จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช รายงานว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นจ านวน ๔,๙๘๒ ครั้ง คิดเป็นพ้ืนที่เสียหาย
ประมาณ ๖๐,๔๕๓.๑ ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจ านวน ๔,๒๐๗ ครั้ง มีพ้ืนที่เสียหายรวม
ประมาณ ๕๐,๗๒๓ ไร่ และความไม่ชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่ป่า เนื่องจากเทคโนโลยีการจัดท าแผนที่ในอดีต 
ไม่สามารถก าหนดรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่ป่าได้อย่างชัดเจน จึงท าให้มีปัญหาตามมาคือ ไม่มีการกันพ้ืนที่
ชุมชนและพ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าไม้ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
จึงท าให้ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้บุกรุก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการความร่วมมือ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศปลายทางเพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลส าเร็จ 

2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศถูกคุกคามและท าลายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจุบันทรัพยากร

ชีวภาพได้ถูกท าลายประมาณ ๒๐ - ๗๐ ชนิด/วัน ท าให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เคยมีอยู่ถึงประมาณร้อยละ 
๘ - ๑๐ ของชนิดพันธุ์ในโลก ลดลงหรือสูญพันธุ์ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วจ านวน  
๖ ชนิด ได้แก่ สมัน นกพงหญ้า นกช้อนหอยใหญ่ ปลาหางไหม้หรือหางเหยี่ยว ปลาเสือตอ และปลาสายยู
หรือปลาหวีเกศ สูญพันธุ์ในธรรมชาติแล้วจ านวน ๗ ชนิด ได้แก่ กูปรี ละองหรือละมั่ง กระซู่ แรด  
นกกระเรียน นกช้อนหอยด า และตะโขง และอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามจ านวน ๕๔๙ ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์
พืชที่ถูกคุกคาม โดยอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ๑๙ ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ ๑๓๑ ชนิด มีแนวโน้ม 
ใกล้สูญพันธุ์ ๑๖๗ ชนิด และคาดว่ามีชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติแล้วคือ โสกระย้า 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงคือ มีการใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว การคุกคามและการสูญเสีย
ถิ่นที่อยู่อาศัย ผลกระทบจากการท่องเที่ยว การลักลอบค้าขายสัตว์ป่าและพืชป่าแบบผิดกฎหมาย และการ
รุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และแรงกดดันจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือน ามาเป็นพลังงานทางเลือก ทดแทนพลังงานที่ก าลังจะขาดแคลน 
และภาวะโลกไร้พรมแดนที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน เทคโนโลยี สินค้า และทรัพยากรชีวภาพระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก ากับ ดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพยังไม่ครอบคลุม เช่น การวิจัยและพัฒนาที่ใช้ทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพิงทรัพยากร
ชีวภาพยังขาดความรู้และความตระหนักถึงบทบาทในการดูแล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
และข้อจ ากัดของศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่จ านวนน้อยส าหรับการเจรจาต่อรองการแบ่งปันผลประโยชน์ 
รวมทั้งนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนจ านวนมาก  

การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่ส าคัญได้แก่ (๑) การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ตามค าสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วยการใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือปราบปราม จับกุม และป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้ น  
(๒) ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ มีการจัดท าแผนแม่บทการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ 
๒๕ ลุ่มน้ า การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ การจัดท าระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นระบบเดียวกัน  
การพัฒนาพ้ืนที่แนวกันชนรอบพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทของชุมชนและ
ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนมาตรการทาง
การเงินให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพ่ิมโทษส าหรับผู้กระท าผิด เช่น พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น และ (๓) การด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยส าคัญ 

2.1.2 ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

1) ทรัพยากรดิน 
ดินที่เสื่อมโทรมโดยสภาพทางกายภาพและการกระท าของมนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพ

ไม่เหมาะสมกับการท าเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินตื้น และดินพรุ จากข้อมูล 
การส ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ปัญหาดินเสื่อมโทรม
ครอบคลุมร้อยละ ๕๔ ของพ้ืนที่ประเทศ สาเหตุส าคัญของคุณภาพดินเสื่อมโทรมคือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เช่น บางพ้ืนที่มีการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือการพัฒนาพ้ืนที่
เป็นชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่ควรสงวนรักษาไว้เพ่ือท าการเกษตรหรือเป็นพ้ืนที่สีเขียว หรือ
การท าเกษตรในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันซึ่งท าให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน หรือการท านาบนพ้ืนที่ดอนที่เป็น
ดินทรายซึ่งเก็บกักน้ าไว้ได้ไม่ดี ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าได้ง่าย การเปิดหน้าดิน การไถพรวน และการเผา
วัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง  
ดินถล่ม ฯลฯ 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๖๙ ล้านไร่ 

จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง แต่พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกลับเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเพ่ิมขึ้นประมาณ ๐.๕ เท่า จาก
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เดิมร้อยละ ๔.๖๒ เป็นร้อยละ ๕.๑๕ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙ พบว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ลดลง แต่พ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓) การกระจายการถือครองท่ีดิน 
เป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล

การจดทะเบียนคนจน ของกระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีประชาชนมาลงทะเบียนเรื่อง
ปัญหาที่ดินท ากินประมาณ ๔ ล้านราย แบ่งเป็น คนไม่มีที่ดินท ากิน จ านวน ๑.๓๐ ล้านราย มีที่ดินท ากิน
อยู่บ้างแต่ไม่พอท ากิน จ านวน ๑.๖๕ ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครองที่ดินของรัฐ ประมาณ  
๔ แสนกว่าราย ส่วนการถือครองที่ดินที่มีโฉนดกระจุกตัว ผู้ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ประเภทโฉนดที่ดิน
มีทั้งหมด จ านวน ๓๕ ล้านราย โดยภาคกลางมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสูงมาก จึงเป็นภาคที่มี
ความไม่เท่าเทยีมกันในการถือครองที่ดินมากที่สุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความไม่เท่าเทียมกัน
ในการถือครองที่ดินน้อยที่สุด นอกจากนี้ มีการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น จ านวน ๕.๙ ล้านราย 
โดยมีสัดส่วนผู้ถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร ร้อยละ ๔๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อที่
การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ 

 การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ส าคัญ
ได้แก ่

 การจัดการทรัพยากรที่ดิน มีการจัดท าโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม และจัดท าฐานข้อมูล
การโซนนิ่งภาคการเกษตร เพ่ือให้การจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดสรรที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรเข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรใน ๗๑ จังหวัดแล้ว 
จ านวน ๒.๖๖ ล้านราย คิดเป็นพ้ืนที่ ๓๕.๑ ล้านไร่ (สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖) รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพดิน 
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เพ่ือใช้ในการบ ารุงดิน และการส่งเสริม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การกระจายการถือครองที่ดิน มีการกระตุ้นให้น าที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามาใช้
ประโยชน์มากขึ้น การลดหย่อนและยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกร และเจ้าของโรงเรือนอยู่อาศัยตามความ
เหมาะสม และการจัดตั้งธนาคารกองทุนที่ดินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้  

2.1.3 ทรัพยากรน  า 

1) น  าท่า 
เกิดจากน้ าที่ไหลมารวมกันในแม่น้ า ซึ่งประกอบด้วย ฝนที่ตกลงในล าน้ าโดยตรง 

น้ าผิวดิน น้ าใต้ผิวดิน และน้ าใต้ดิน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี  
มีปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งจะแปรผันไปตามลักษณะภูมิประเทศและฤดูกาล 
ในแต่ละพ้ืนที่ มีปริมาณน้ าผิวดินเฉลี่ยปีละ ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณ
ฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กน้อย แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 
ซึ่งทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณน้ าท่าโดยรวมมี
แนวโน้มสูงขึ้นกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีปริมาณฝนตก
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บริเวณพ้ืนที่รับน้ าของเขื่อนภูมิพล และเข่ือนสิริกิติ์ค่อนข้างน้อย ท าให้ปริมาณน้ าไหลลงอ่างสะสมทั้งปีของ
ทั้งสองเขื่อนน้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ส่งผลให้ปริมาณน้ าต้นทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่อนข้างน้อย ประกอบกับ
ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝนยังคงตกน้อยอย่างต่อเนื่อง ท าให้สถานการณ์น้ าในเขื่อนอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ า 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และ
โครงการขนาดเล็ก ที่มีความจุในการเก็บกักน้ ารวมกัน ๗๙,๘๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน ๓๐.๐๗ 
ล้านไร่ สามารถเก็บกักน้ าใช้งานได้โดยเฉลี่ยปีละ ๔๗,๓๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าตามธรรมชาติ 
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณปีละ ๕๔,๘๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความต้องการใช้น้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการเกษตร (รวมรักษาระบบนิเวศ) ประมาณ ๑๕๑,๗๔๘  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งประเทศเฉลี่ย ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ส าหรับการประเมินความต้องการใช้น้ าในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า พบว่าความต้องการใช้น้ ารวมทั้งประเทศ 
จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ โดยจะมีความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม 

2) ภัยแล้ง 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้

เกิดการขาดแคลนน้ าเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร
ส าหรับการท านาปรังและพืชอ่ืนๆ ที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก รวมทั้งบางพ้ืนที่
ขาดแคลนน้ าเพื่อการบริโภค ซึ่งภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนได้ทั่วถึง นอกจากนี้ 
ได้เกิดสถานการณ์น้ าเค็มรุกล้ าล าน้ า ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๗ รวมทั้งมีค่าความเค็มเกิน
มาตรฐานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าบางปะกง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการ
ใช้น้ าด้านการเกษตร และการผลิตน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคด้วย ส าหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
ส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนโดยตรง และบางส่วนใช้น้ าท่าจากพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ การขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน การกระจายของน้ าฝนในแต่ละปี สภาพภูมิประเทศ ชนิดพืช และ
ช่วงเวลาที่เพาะปลูก 

3) แหล่งน  าตามธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง ทุ่งนา ทะเลสาบ 

และแม่น้ า รวมทั้งสิ้น ๕๐,๖๗๗ แห่ง มีความจุน้ ารวม ๑๗,๒๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น พื้นที่ชุ่มน้ า 
ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ๖๑ แห่ง และระดับชาติ ๔๘ แห่ง ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้ าหลายแห่งมีสภาพ
เสื่อมโทรม และบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากระดับน้ าลดลง ท าให้วัชพืชเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น และมีการ
บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เช่น กรณีการเกิดไฟไหม้กลางบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่มี
เนื้อท่ีกว่า ๕ พันไร่ แต่เนื่องจากระดับน้ าลดลงมาก และถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าไปเผาวัชพืชเพ่ือใช้พ้ืนที่ท านาบัว 
หรือกรณีการเกิดไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ อาทิ พรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และพรุทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

๔) แหล่งน  าใต้ดิน 
ประเทศไทยมีปริมาณน้ าใต้ดินที่กักเก็บในแอ่งน้ าบาดาลที่ส าคัญ จ านวน  

๒๗ แอ่ง รวมปริมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร น้ าบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบ
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ต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้ปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และปัจจุบันมีการน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม รวม ๓,๕๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน  า ที่ส าคัญได้แก ่

การจัดการทรัพยากรน  า เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของประเทศคือ ด้านน้ าอุปโภค บริโภค มีการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภคทั้งในเขตเมืองและชุมชน
ชนบท รวมทั้งรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองท่องเที่ยว เมืองหลัก และเมืองชายแดน ที่จะ
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต ด้านการผลิต (การเกษตรและอุตสาหกรรม) มีการพัฒนาและจัดสรรน้ า 
อย่างสมดุลและเพียงพอ เพ่ือรองรับความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและสนับสนุนความมั่นคงด้านสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ด้านน้ าท่วมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย การปรับตัว
และหลบหนีภัยในพ้ืนที่น้ าท่วมตามธรรมชาติ การปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า และลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง และด้านบริหารจัดการ มีการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีความเป็นเอกเทศ การปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความทันสมัย การจัดท าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

การจัดการทรัพยากรน  าบาดาล มีการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสม การด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ าบาดาลเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ า คุณภาพน้ า และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าบาดาล นอกจากนี้ เพ่ือควบคุมและ
ดูแลการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ออกระเบียบก าหนดให้ผู้ใช้น้ าบาดาลที่ระดับความลึกตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ต้องมาขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ า
บาดาลกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จากเดิมที่ก าหนดไว้ที่ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

การจัดการทรัพยากรน  าเพื่อการเกษตร มีการจ าแนกเขตการผลิตทางการเกษตร การ
ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแก่เกษตรกรทีดู่แลรักษาพ้ืนที่สีเขียวและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการท า
เกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้เกษตรกรจัดสรรที่ดินบางส่วนเป็นสระกักเก็บน้ า
ในฤดูฝน และใช้ปลูกพืชในฤดูแล้ง ซึ่งชุมชนอาจน าที่ดินสาธารณะประโยชน์มาใช้เป็นสระกักเก็บน้ าของ
ชุมชน และการก าหนดมาตรการการใช้น้ าในเขตชลประทานอย่างเข้มงวด และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้น้ า
ในฤดูแล้ง 

2.1.๔ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

1) ทรัพยากรประมง 
ประเทศไทยเคยมีผลผลิตทั้งจากทรัพยากรประมงน้ าจืดและทะเลเป็นปริมาณ

มาก ซึ่งผลผลิตที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ภายในประเทศสามารถส่งเป็นสินค้าออกที่สร้างรายได้ส าคัญแก่
ประเทศ ขณะที่ประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่า งมีผลผลิตทาง 
การประมงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าประมง แต่เนื่องจากผลผลิตทาง  
การประมงในประเทศไทยได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์จนเกินอัตราก าลังการผลิต จึงท าให้การประมงไทยประสบ 
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ปัญหาวิกฤติ และทรัพยากรสัตว์น้ าเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุส าคัญคือ (๑) มีการท าประมงโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น การใช้ขนาดตาอวนผิดกฎหมาย และการลักลอบใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ท าให้ปริมาณทรัพยากรประมง
ทางทะเลลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ อัตราการจับสัตว์น้ าของการท าประมงอวนลากเฉลี่ย ๒๙๗.๖ 
กิโลกรัม/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เหลือ ๔๙.๒ กิโลกรัม/ชั่วโมง และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เหลือ ๑๔.๑๒๖ 
กิโลกรัม/ชั่วโมง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน วาฬ โลมา ฯลฯ และ  
(๒) มีการท าประมงผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การเข้าไปท าการประมงใน
พ้ืนที่ห้ามท าและห้ามการใช้ชนิดเครื่องมือท าการประมง ท าให้สหภาพยุโรปออกมาตรการให้ประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดการกับปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย และปัญหาการขาดการควบคุม
การท าประมง โดยประกาศเตือนให้ประเทศไทยก าหนดมาตรการการป้องกันและขจัดการท าประมงผิด
กฎหมาย ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนานาชาติ อาจถูกยกเลิกการส่ง
สินค้าออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงจะท าให้ประเทศต้องสูญเสียรายได้
จากการส่งสินค้าประมงไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปประมาณ ๑.๗ แสนล้านบาทต่อปี 

๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ้ืนที่ทะเลในน่านน้ าไทยมีประมาณ ๓๑๖,๑๑๘ ตารางกิโลเมตร ใน ๒๓ 

จังหวัดของประเทศ ซึ่งมสีถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 

2.1) พื นที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบอยู่ใน
ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ พ้ืนที่ป่าชายเลนมีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน ๗๖,๔๑๐ ไร่ จากจ านวน ๑,๔๕๘,๑๗๔ ไร่ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นจ านวน ๑,๕๓๔,๕๘๔ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนรณรงค์ให้
เห็นถึงคุณค่าของป่าชายเลน และมีกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่าชายเลนเพ่ือฟ้ืนฟูมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การน า
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกและท านากุ้งกลับมาปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 

2.๒) แนวปะการัง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบแนวปะการังมีรวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๙๕๔.๑ ไร่ 
ซึ่งพบในฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นพื้นที่ ๗๕,๕๘๙.๖๒ ไร่ และฝั่งทะเลอันดามันเป็นพื้นที่ ๗๓,๓๖๔.๔๘ ไร่ โดยมี
พ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มแีนวปะการังเป็นพ้ืนที ่๑๒๘,๒๕๖ ไร่ เนื่องจากมีการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส ารวจ และการขยายพ้ืนที่ส ารวจไปยังแนวปะการังในพ้ืนที่น้ าลึกและ
กองหินใต้น้ าต่างๆ ที่เดิมไม่ได้มีการส ารวจ ซึ่งจากการส ารวจสถานภาพแนวปะการังจะมีอยู่ในระดับที่
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่เสียหายมาก จนถึงสมบูรณ์ดีมาก โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของ
ปะการัง อิทธิพลของลมมรสุม ความเสียหายและการฟ้ืนตัวที่ได้รับจากความเสียหาย การพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่ง กิจกรรมท่องเที่ยว และการท าประมง 

2.๓) หญ้าทะเล บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันพบหญ้าทะเล
รวม ๑๓ ชนิดพันธุ์ จากการส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีเนื้อที่หญ้าทะเลรวม ๑๕๙,๘๒๙ ไร่ โดยฝั่ง
ทะเลอันดามันมีเนื้อที่ ๙๙,๖๓๓ ไร่ และฝั่งทะเลอ่าวไทยมีเนื้อที่ ๖๐,๑๙๖ ไร่ ซึ่งมากกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ที่มีเนื้อที่หญ้าทะเลรวม ๑๑๘,๖๖๕ ไร่ เนื่องจากมีการส ารวจและศึกษาแหล่งหญ้าทะเลมากขึ้น อีกทั้ง มี
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทีท่ันสมัย แม้ว่าแหล่งหญ้าทะเลจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ คลื่นลม 
มรสุม พายุ หรือจากภัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมชายฝั่งของมนุษย์ ท าให้มีความเสื่อมโทรมลงบ้าง แต่
โดยรวมยังคงมีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงด ี



9 

๒.๔) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาส าคัญที่แนวโน้มมีความรุนแรงขึ้น 
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ
รวมระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร โดยแยกเป็น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง ๗๓๐ 
กิโลเมตร ซ่ึงมีพ้ืนที่ทีถู่กกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า ๕ เมตรต่อปี ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
และนราธิวาส รวมระยะทาง ๒๒๘ กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง ๑๐๐ 
กิโลเมตร ซ่ึงมีพ้ืนที่ทีถู่กกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า ๕ เมตรต่อปี ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 

2.๕) ปัญหาขยะในทะเล เป็นปัญหาส าคัญที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
และสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างมาก โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมในทะเล 
ที่เก็บได้มีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ชิ้น คิดเป็นน้ าหนักประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนมากเป็น
ประเภทพลาสติก โดยมีแหล่งก าเนิดที่ส าคัญจาก ๒ แหล่ง คือ (๑) ขยะบนแผ่นดิน เช่น หลุมฝังกลบขยะ
ชุมชน การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะในช่วงที่ฝนตกหนักและเกิดน้ าเอ่อล้นพัดพาเอาขยะลงสู่ทะเล 
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม และภัยธรรมชาติ และ (๒) ขยะตกค้างใน
มหาสมุทรที่มาจากการขนส่งทางเรือ เรือส าราญและท่องเที่ยว การประมงทะเลและชายฝั่ง แท่งขุดเจาะ
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
มลพิษในทะเล โดยเฉพาะขยะพิษที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล ท าให้เกิดการสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมและ
ห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ รวมถึงท าให้สัตว์น้ าจ านวนมากต้องตายอันเนื่องจากการกินขยะพิษ 

การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ที่ส าคัญได้แก่ 

การจัดการทรัพยากรประมง มีการเร่งด าเนินงานตาม ๖ แผนงานหลักคือ (๑) การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง และกฎหมายล าดับรอง (๒) การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (๓) การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการ 
ท าประมง (๔) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้า - ออกท่าของ
เรือประมง (๕) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ และ (๖) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยงดการจดทะเบียนเรือไทย
ส าหรับการประมง รวมถึงห้ามมิให้มีการใช้หรือครอบครองเครื่องมือท าการประมงท่ีไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนด 
และให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ามารถรื้อถอน หรือท าลายเครื่องมือท าการประมงนั้นได้ 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด รวมถึงได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดใน
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การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านบุคลากรและงบประมาณ การป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 

2.1.๕ ทรัพยากรแร่ 
ประเทศไทยมีแหล่งศักยภาพแร่ซึ่งพบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่ง และ

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งศักยภาพแร่หินปูน จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการขอใช้
ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยแร่ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแร่อุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓ แต่บางแห่งจะพบแหล่งศักยภาพแร่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ อาทิ พ้ืนที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว - สังกะสี 
ในเขตอุทยานแห่งชาติล าคลองงู อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ประมาณ ๒.๔ แสนไร่ แต่ได้รับ
การต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากกลัวจะได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ การร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการท าเหมืองแร่มี
หลายพื้นท่ี เช่น การท าเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย การท าเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณ
หินเขาคูหา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา การท าเหมืองแร่สังกะสี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฯลฯ เนื่องจาก
ชุมชนพ้ืนทีข่้างเคียงได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับการเยียวยา ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประกอบการจึง
น าไปสู่การฟ้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย อาทิ การปนเปื้อนของสารอันตรายที่ไหลลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่งน้ าชุมชน หรือพ้ืนที่เกษตร ส่วนกรณีของชาวบ้านพ้ืนที่บ้านแหงเหนือ อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ที่คัดค้านการอนุญาตให้เอกชนท าสัมปทานเหมืองแร่ลิกไนต์ ของกรมป่าไม้ แม้ว่ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่จะได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ขอประทานบัตร ร้องเรียนว่าไม่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดท ารายงานฯ  

การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ที่ส าคัญได้แก่ มีการจัดท าเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีทั่วประเทศ โดยมีแผนการส ารวจครอบคลุม ๗๐ จังหวัด การติดตามการ
ด าเนินงานของกิจการเหมืองแร่ที่เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (E-HIA) การให้รางวัลเหมืองแร่สีเขียว และการด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่สังกะสี ต าบลแม่ตาว อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และต าบลอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

2.1.๖ ทรัพยากรพลังงาน 
ประเทศไทยใช้ทรัพยากรพลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตทั้งในภาคผลิตและ

บริการ ซึ่งจะพ่ึงพิงแหล่งพลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก และส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าพลังงาน โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการน าเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑.๔๐ ล้านล้านบาท และเป็นการน าเข้าน้ ามันดิบ 
มากที่สุดประมาณร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือน้ ามันส าเร็จรูปร้อยละ ๑๕ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๑๑ ถ่านหิน 
ร้อยละ ๓ และไฟฟ้าร้อยละ ๑ ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการใช้พลังงานมากขึ้นกว่าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒.๗ โดยสาขาการขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานร้อยละ ๓๖.๖ ของการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดทา้ยทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าสาขาอ่ืน รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๕.๙ 

1) พลังงานทดแทน ประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากสถานการณ์การเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันดิบ ท าให้ต้องจัดหาพลังงาน
ทดแทนเพ่ือใช้แทนน้ ามัน รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) โดย
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ในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับ ๗,๕๔๒ 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๑.๙ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  

2) พลังงานหมุนเวียน ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และแสงอาทิตย์ ขณะที่สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 
2558 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนเท่ากับ 14.037 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ลดลงจากปี พ.ศ. 
2557 คิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ 16.5 ของการใช้พลังงานทั้งหมด เนื่องจากราคา
น้ ามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณ
วัตถุดิบจากการเกษตรบางประเภทที่น ามาผลิตพลังงานหมุนเวียนลดลง  

การด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน ได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน
ควบคู่กับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการสร้างความม่ันคงทางพลังงาน การด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานระยะ ๒๐ ปี การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งในและต่างประเทศ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก าหนดแผนการรับซื้อในระยะยาว และมี
เป้าหมายการรับซื้อที่ชัดเจน การก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานส าหรับอาคารก่อสร้างใหม่ (Building 
Code) ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมใน
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ส าหรับโรงงาน และอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมความมั่นคงทางพลังงานด้วยมาตรการต่างๆ 
ตลอดจนการทบทวนภาพรวมเพ่ือวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 

2.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานบริหารจัดการ 

2.2.1 คุณภาพอากาศและเสียง 

1) คุณภาพอากาศ สถานการณ์ และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 

1.1) ฝุ่นละออง ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม) 
ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที ่
ผ่านมา แต่พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มากขึ้น และก๊าซโอโซน (O3) ยังคงเป็นปัญหา
มลพิษทางอากาศ ที่มาจากการปล่อยอากาศเสียของยานพาหนะ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่
ในหลายจังหวัดทีมี่การจราจรหนาแน่น รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม 

1.2) สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ หลายชนิดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยกเว้นพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง ที่ตรวจพบสารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒-
ได-ไดคลอโรอีเทน เกินค่ามาตรฐาน 

1.3) ปัญหาหมอกควัน หมอกควันจากการเผาลดน้อยลง แต่การเผาในที่โล่ง
ยังคงเป็นปัญหาส าคญัในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน
ในภาพรวมดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพบปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเป็นเวลา ๔๒ วัน เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นเวลา ๔๘ วัน ทั้งนี้ เป็นผลจากจังหวัด หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ 
ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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๒) เสียง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าระดับเสียงส่วนใหญ่บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า
ปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อย ส่วนบริเวณริมถนน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 
2557 โดยแหล่งก าเนิดหลักมาจากยานพาหนะที่สัญจรบนถนน 

การด าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ที่ส าคัญได้แก่ 
การจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มี

การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการ
ระบายมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องจากโรงงานที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีวิกฤติ และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านมลพิษทางอากาศเพ่ือวิเคราะห์และทดสอบมลพิษทาง
อากาศจากโรงงาน  

การจัดการคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ และสถานประกอบการบางประเภท
ในพื นที่อุตสาหกรรม มีมาตรการให้ใช้น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ตามมาตรฐาน EURO4 เพ่ือลดปริมาณ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย การตรวจสอบและบ ารุงรักษารถขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วม ขสมก. 
ให้มกีารระบายมลพิษอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ  

การป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ  
มีการจัดตั้งศูนย์ เ พ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีการเผยแพร่ รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปลอดการเผา และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

การจัดการมลพิษทางเสียง มีการเข้มงวดการตรวจสภาพเครื่องยนต์ในการต่อ
ทะเบียนรถยนต์ประจ าปี การตรวจจับยานพาหนะที่เสียงดัง และการส่งเสริมให้ลดการใช้ยานพาหนะส่วน
บุคคล และการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ โดยให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีการเชื่อมต่อกัน 

2.๒.๒ คุณภาพน  า  

1) คุณภาพน  าผิวดิน สถานการณ์ และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ขณะที่

แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาจาก
การปล่อยน้ าเสียจาก ๓ แหล่งส าคัญคือ ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่ขาดการบ าบัดก่อนระบาย
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีปริมาณการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีระบบแล้วรวม ๑๐๑ แห่ง มีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสีย
ประมาณ ๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๑๑.๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
แต่หลายแห่งไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือเดินระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรและไม่ต่อเนื่อง 
สาเหตุส าคัญคือ ต้องใช้งบประมาณสูงเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินและบ ารุงระบบ และการ
ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งมีข้อจ ากัดด้านความรู้  ความช านาญของบุคลากร ประกอบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากระบบรวบรวมน้ าเสียยัง
ก่อสร้างไมค่รอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อีกท้ังความพร้อมของประชาชนที่จะยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย และ
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นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย จึงท าให้ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการด าเนินการ และท าให้น้ าเสียจากชุมชนไม่ได้รับการบ าบัดให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ 
ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจายของน้ าเสียอย่างรวดเร็ว 

๒) คุณภาพน  าทะเลและชายฝั่ง สถานการณ์ และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ร้อยละ ๑๑ เกณฑ์ดีร้อยละ ๕๒ พอใช้ร้อยละ ๒๓ เสื่อมโทรมร้อยละ ๑๓ และเสื่อมโทรมมากร้อยละ ๑ 
ขณะที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๑๖ พอใช้ร้อยละ ๓๕ เสื่อมโทรมร้อยละ ๓๖ และ 
เสื่อมโทรมมากร้อยละ ๑๓ โดยบริเวณที่คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีคือ พ้ืนที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
และชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณที่เสื่อมโทรมคือ จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่ 
ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้ าทิ้งจากการประกอบกิจการประเภทต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล 
แหล่งชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

๓) คุณภาพน  าบาดาล สถานการณ์ และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าคุณภาพน้ าบาดาล 

ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบความเสื่อมโทรมในบางพ้ืนที่ สาเหตุส าคัญคือ การปนเปื้อนและการชะล้าง
น้ าเสียจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ การลักลอบทิ้งกากของเสีย การท าเหมืองแร่ และ
การเกษตรกรรม เช่น ปัญหาการลักลอบทิ้งสารพิษและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากกว่า ๑๐ จุด 
ในพ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

การด าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพน  า ที่ส าคัญได้แก่ การจัดท าร่างโรดแมป 
การจัดการคุณภาพน้ า ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
แบ่งเป็น (๑) น้ าเสียจากชุมชน โดยให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมกับ 
ค่าน้ าประปา ให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ขนาดเล็ก เพ่ือบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนโดยก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา และสนับสนุนให้มีการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง (๒) น้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษ 
ก าหนดแนวทางการคิดภาษีการระบายมลพิษ การจัดท ามาตรฐานน้ าทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๕ ประเภท) ตามมาตรา ๕๕ ทบทวนหรือปรับปรุงแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ประเภทอุตสาหกรรม) 
และปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงฯ และบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ได้มีการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด โดยเฉพาะจากภาคชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
อย่างครบวงจร โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชนและเมือง การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้การลดปริมาณ
การใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสีย รวมถึงการจัดการน้ าเสียโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือลดความสกปรกของ
น้ าทิ้งจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์น้ าร่วมกับ
การดูแลเฝ้าระวังการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
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2.๒.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

1) ขยะมูลฝอย สถานการณ ์และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศมีเพ่ิมขึ้น

ทุกปีคือ ๒๔.๗๓ ล้านตัน ๒๖.๗๗ ล้านตัน ๒๖.๑๙ ล้านตัน และ ๒๖.๘๕ ล้านตัน ตามล าดับ โดยปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๑.๑๓ กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ได้รับการเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดรวม ๑๕.๔๙ ล้านตัน (ร้อยละ ๕๘) โดยก าจัดได้อย่างถูกต้องเพียง ๘.๓๔ 
ล้านตัน (ร้อยละ ๓๑) มีการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน ๔.๗๔ ล้านตัน (ร้อยละ ๑๘) ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ และการแปรรูปมูลฝอยให้เป็นพลังงาน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๔,๕๔๕ แห่ง หรือร้อยละ ๕๙ ของจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด มีการให้บริการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัดและสามารถก าจัดได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๕๔ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๔๖ ถูก
น าไปก าจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง และลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ 

๒) ของเสียอันตราย สถานการณ ์และปัญหาที่ส าคัญได้แก่ 
 ของเสียอันตราย ประกอบด้วย 3 ประเภทคือ ของเสียอันตรายจากชุมชน  

ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ โดยในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 3.44 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.75 ล้านตัน (ร้อยละ 28) 
ส าหรับสถานการณ์ของเสียอันตรายแต่ละประเภท และปัญหาที่ส าคัญมีดังนี ้

2.1) ของเสียอันตรายจากชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 
๐.59 ล้านตัน โดยของเสียอันตรายส่วนใหญ่เป็นประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ ๖๕ และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น  
ร้อยละ ๓๕ แต่มีการก าจัดไม่ถึง 200 ตัน/ปี ปัจจุบันของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากมีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น การรีไซเคิลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับซื้อขยะจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และยังไม่มีกฏระเบียบในการจัดการ 

2.2) ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณกาก
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนจ านวน 37.4 ล้านตัน แบ่งเป็น กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ๒.๘ ล้านตัน (ร้อยละ 
7.5) และกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 34.6 ล้านตัน (ร้อยละ 92.5) สามารถจัดการได้เพียง 0.97 
ล้านตัน (ร้อยละ 34.6) ส่วนที่เหลือ บางส่วนถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่
ต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการก ากับดูแลสถานประกอบการ โรงงาน 
ผู้รับจ้างบ าบัด/ก าจัด และขนส่ง 

 2.3) มูลฝอยติดเชื อ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดขึ้นประมาณ ๕๓,๘๖๘ ตัน โดย
แหล่งก าเนิดส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลของรัฐ ๓๐,๕๙๑ ตัน (ร้อยละ ๕๗) และส่วนที่เหลือหรือร้อยละ ๔๓ 
มาจากคลินิก โรงพยาบาลเอกชนและสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก สถานพยาบาลสัตว์ และ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจากเตาเผาของโรงพยาบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชนร้อยละ 65 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 คาดว่าอาจเก็บรวบรวมและก าจัดในสถานที่
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ของตนเอง หรือถูกน าไปก าจัดร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นเครือข่าย หรืออาจถูกทิ้งปะปนกับขยะ  
มูลฝอยทั่วไป 

3) การน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการน าเข้าสารเคมีจาก
ต่างประเทศรวม ๘.๕๕ ล้านตัน โดยรายการสารเคมีที่น าเข้าส่วนใหญ่เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และอ่ืนๆ ซึ่งปริมาณการน าเข้าสารเคมีทางภาคอุตสาหกรรม มีจ านวน ๓.๗ ล้านตัน และภาค
การเกษตร ๐.๑ ล้านตัน 

การด าเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย ที่ส าคัญได้แก ่
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายชุมชน มีการด าเนินงานตาม

แนวนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ประกาศให้ "ขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติ” มีการจัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งมีการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ (๑) การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม 
สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๒) การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือร่วมกันจัดท ากรอบงบประมาณ
แบบบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนโรดแมป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างโรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริมให้เอกชนด าเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนับว่าเป็นการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ (๓) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 
เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อน และแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการโดยรวมทั่วประเทศ และเกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกัน ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
และลดปริมาณของเสียที่ต้องฝังกลบอย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด  
การเพ่ิมความเข้มงวด และการจัดตั้งศูนย์ติดตามและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งได้ก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ 
Zero Waste to Landfill และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบรางวัลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถ
ด าเนินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) นอกจากนี้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) เพ่ือส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 
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2.3 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ และการด าเนินงาน 
  บริหารจัดการ 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและรายเดือนสูงกว่าค่าปกติ 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน หลายพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้ และในเดือนธันวาคมเกือบ 
ทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าค่าปกติ ประมาณ ๑ - ๒ องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีมีประมาณ 
๑,๗๖๔ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๑๑ และสูงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๖๘๒ มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๖) จากการประเมินสภาพภูมิอากาศ
ด้วยแบบจ าลองในระยะ ๕๐ ปีข้างหน้า พบว่าพ้ืนที่ที่มีอากาศร้อนจะมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และพ้ืนที่ที่มี
อากาศเย็นจะมีจ านวนลดลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในรอบ ๖๐ ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีความ
ผันแปรทุกปี โดยมีทั้งสูงกว่าและต่ ากว่าค่าปกติ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีของไทยมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นทั่วทุกภูมิภาค แต่จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกับที่ผ่านมา 

จากข้อมูลรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 ได้ระบุว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณ ๓๐๕.๕๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย
ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดปริมาณ ๒๒๒.๙๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
รองลงมาคือภาคการเกษตรปริมาณ ๕๒.๙๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคอุตสาหกรรม 
ปริมาณ ๑๘.๒๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า ภาคของเสียปริมาณ ๑๑.๔๓ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และป่าไม้ปริมาณ -๗๐.๙๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๒๒๐.๗๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๘.๔๑ 

ผลการศึกษากลยุทธ์กลไกการพัฒนาที่สะอาดในระดับชาติ และคาดการณ์ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย โดยสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะมีปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกอยู่ในช่วง ๕๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจสูงถึง 
๑,๓๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ หากไม่มีการด าเนินมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

2.3.๒ ภัยธรรมชาติ 
จากการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าพ้ืนที่ที่แล้งซ้ าซาก 

มากที่สุดของประเทศคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๔๐ ล้านไร่ รองลงมาคือภาคเหนือ
เป็นพ้ืนที่มากกว่า ๑๐ ล้านไร่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดในรอบ  
๑๐ - ๑๕ ปี ส่วนสถานการณ์อุทกภัย ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย
บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุส าคัญคือการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการลักลอบตัดไม้เป็น
จ านวนมากจนท าให้เกิดการสูญเสียแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ต้นน้ า 

การด าเนินงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ ที่ส าคัญ
ได้แก่ มีการด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้น -กลาง-ยาว และการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs)  การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการจัดท า
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแต่ละช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ และ
การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมตเิห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม
ในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level Signature Ceremony of the Paris Agreement) 
ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอ านาจลงนาม ในพิธีลงนามระดับสูง
ความตกลงปารีสการลงนามเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งวัตถุประสงค์ส าคัญของความตกลง
ปารีสคือ (1) การลดก๊าซเรือนกระจก โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันระดับโลกเพ่ือรักษาการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเป้าหมายการเพ่ิมของอุณหภูมิไม่ให้เกิน ๑.๕ 
องศาเซลเซียส (2) ความร่วมมือในการปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3) การสนับสนุนทางการเงินให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา (4) การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (5) การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศก าลังพัฒนา และ (6) กรอบการรายงานข้อมูลให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและการสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศก าลังพัฒนา การลงนามเพ่ือ
เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยในการร่วมมือ
กับประชาคมโลกเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตกลงปารีสจะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกัน 
อย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ได้มอบสัตยาบันสาร สารการ 
ยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ซึ่งการด า เนินการดังกล่าวจะท าให้ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะประธานกลุ่ม 77 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ความตกลงปารีสเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศก าหนดการด าเนินงานที่เหมาะสมของ
ประเทศได้เอง ซึ่งประเทศไทยสามารถก าหนดให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และการลงนามความตกลงปารีสนี้ยังไม่ถือว่าประเทศไทยมีพันธกรณีใดๆ ดังนั้น ประเทศไทยได้ประกาศ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยร้อยละ 20 - 25 ภายในปี ค.ศ. 2030  
(พ.ศ. 2573) โดยจะมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าโรดแมปการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การมุ่งใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การฟื้นฟูป่าไม้และ
หยุดยั้งการบุกรุกป่า การลดการขนส่งทางถนนและเปลี่ยนเป็นทางราง การเพ่ิมการใช้รถยนต์เครื่องยนต์ 
hybrid ไฟฟ้า รวมทั้งการด าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องธรรมชาติอย่างสมดุล ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ยื่นสัตยาบัน
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เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญและพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.๔ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และการด าเนินงานบริหารจัดการ 

การขยายความเป็นเมืองได้กระจายไปหลายพ้ืนที่ตามบทบาทและความส าคัญของเมือง
โดยเฉพาะเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ประชากรหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น เพ่ือการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ พบว่าประชากรเมืองมีจ านวน ๒๒.๔๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๔.๑๑ ของจ านวนประชากร 
ทั้งประเทศ ซึ่งมีผลให้ความต้องการที่พักอาศัยเพ่ิมสูงขึ้นด้วย โดยในกรุงเทพมหานคร สัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกสร้างเพ่ือการอยู่อาศัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๑.๑๙ 
จากเดิมร้อยละ ๖๓.๙๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถ้าหากไม่มีการวางแผนควบคุมเมืองที่ดี จะท าให้การขยายตัว
ของเมอืงเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ขณะทีก่ารบริการด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังรองรับไปไม่ทัน
กับการกระจายตัวของประชากร ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม และปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา โดยเฉพาะประชากรจะเลือกที่พักอาศัยในบริเวณใจกลางเมืองแทน จนท าให้เกิดความหนาแน่น
เพ่ิมขึ้นและมีสภาพเป็นชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะและเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นการท าลาย
ภูมิทัศน์ของเมือง นอกจากนี้ พฤติกรรมของประชากรจะมีการบริ โภคทรัพยากร เพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาทั้งด้านขยะมูลฝอย น้ าเสียชุมชน มลพิษทางอากาศ และอ่ืนๆ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนพื นที่สีเขียว 
และพื นที่เพื่อการนันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงพอกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ก าหนดว่า พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองควรมีไม่ต่ ากว่า ๙ ตารางเมตรต่อคน ขณะที่กรุงเทพมหานครมีเฉลี่ยเพียง ๔.๔๗ ตารางเมตรต่อคน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การด าเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ที่ส าคัญได้แก่ มีการสนับสนุนให้
ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การวางแผนการใช้ที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง 
การจัดการด้านที่อยู่อาศัย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง  
จัดให้มีการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ าของเทศบาลจ านวน 
๑๗๔ แห่ง  ทั่วประเทศ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย ๘๔,๐๐๐ กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์ 

2.๕ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และการด าเนินงานบริหารจัดการ 

2.๕.1 แหล่งโบราณสถาน 
แหล่งโบราณสถานทั่วประเทศมีอยู่จ านวนทั้งสิ้น ๗,๗๖๕ แห่ง ปัจจุบันหลายแหล่ง

ถูกบุกรุกและท าลายจนเสียหายเป็นจ านวนมาก โดยโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว มีจ านวน ๒,๐๘๗ แห่ง 
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจ านวน ๕,๖๗๘ แห่ง โดยสามารถด าเนินการขึ้นทะเบียนได้เพียง ๑๕๐ แห่ง/ปี ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าจะด าเนินการขึ้นทะเบียนได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
อัตราก าลัง 
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2.๕.๒ แหล่งมรดกโลก 
ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ได้รับประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกแล้ว รวม ๕ แห่ง 

โดยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๔ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เมื่อ
ป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ และผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ขณะนี้มีพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาอีก ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และเส้นทาง
วัฒนธรรมและปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ า จังหวัดบุรีรัมย์ (๒) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
จังหวัดอุดรธานี (๓) กลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
(๔) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๕) อนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆ และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งธรรมชาติ และแหล่ง
ศิลปกรรมคือ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ สภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเพ่ิมขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล และน้ าฝน ที่ส่งผลให้คุณสมบัติของแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม สัดส่วนและ
องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม การให้บริการและสถานะของระบบนิเวศ และการถูกรบกวน รวมถึง 
ผลจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหว ดังเช่นกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อน
พะเยา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขนาด ๖.๒ แมกนิจูด จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ที่ความลึกประมาณ ๖ กิโลเมตร ท าให้เกิดความเสียหายมีพ้ืนที่ประสบภัย ๗ อ าเภอ ๔๗ ต าบล 
๔๗๘ หมู่บ้าน และบ้านเรือนเสียหายมากกว่า ๙,๐๐๐ หลัง 

การด าเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่ส าคัญ
ได้แก่ มีการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของหน่วยงานทุกระดับ การสร้างจิตส านึกให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้มีความตระหนักต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การขึ้นทะเบียนและประกาศเขตคุ้มครองของ
แหล่งธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม และอุทยานธรณีโลก เพ่ือให้มีศักยภาพในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ 

2.๖ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายในประเทศ 

2.๖.1 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปราะบาง 
จากการที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องพ่ึงพิงการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ 

และอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักส าคัญ ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย IMF ได้ประมาณการว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) โลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเหลือเพียงร้อยละ ๒.๔ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรกระตุ้น 
อุปสงค์ภายในประเทศเพ่ือให้การลงทุนของภาครัฐและเอกชนฟ้ืนตัว และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะเป็นไปอย่าง
ช้าๆ อันเป็นผลจากการชะลอตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนไทยมีการผลิตสินค้าและ
บริการในอัตราต่ า ถึงกระนั้น ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงจ าเป็นต้องถูกน ามาใช้เพ่ือการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
แต่จะมีผลให้ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการผลิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ต้องการ
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ลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง
ถดถอยเช่นนี้ต่อๆ ไป จะท าให้รายได้ของประชากรลดลง และส่งผลให้มีการบุกรุกและฉกฉวยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 

2.๖.๒ การเร่งลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่ในพื นที่ต่างๆ ของประเทศ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีส่วนส าคัญ นอกจากช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากความเจริญได้กระจายไปยัง
ภูมิภาค และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว แต่ต้องใช้งบประมาณใน
การลงทุนสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังเร่งลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ภายในประเทศทั้ง
ด้านการขนส่งมวลชน (Mass Transit) และการขนส่งสินค้าและบริการให้เป็นระบบทางรถไฟในอาเซียน 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ แต่ขณะเดียวกันอาจจะส่งผลกระทบตามมาคือ พ้ืนที่
ที่เส้นทางคมนาคมตัดผ่านจะท าให้ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนต้องถูกย้ายถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานที่แห่งใหม่ 
เนื่องจากการเวนคืนหรือซื้อ - ขายที่ดิน และมีผลกระทบให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงด้วย รวมถึงความเป็น
เมืองจะขยายเพ่ิมตามพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในหลายพ้ืนที่  ตลอดจนการ
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ือการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น และการละทิ้งแรงงานของวัยหนุ่มสาว 
ภาคการเกษตรเพื่อไปท างานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยที่ยังขาดทักษะ ฝีมือและความรู้ ดังนั้น รัฐบาล
จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ดี มีการวางแผนจัดการครอบคลุมทุกด้าน
ที่การพัฒนาอาจจะส่งผลกระทบได้ รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานทั้งก่อนและหลัง และการติดตามประเมินผล 

2.๖.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังคงมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
ทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในทุกสาขา 

อันเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ท าให้ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับการด าเนินงานของภาครัฐทั้งด้านการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท าให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีมากจนเกินศักยภาพในการรองรับของ
ธรรมชาติ และส่งผลให้ทั้งระบบนิเวศเสียสมดุล และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังทีพ่บเห็นได้ชัดเจนคือ 
การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่สูงบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า โดยการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อ 
การเพาะปลูกทางการเกษตร การให้กลุ่มนายทุนเช่าพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมในพ้ืนที่ภาคเหนือเพ่ือส่งขายไป
ยังประเทศจีน ทีท่ าให้เกิดการแย่งชิงการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่
ไม่ถูกวิธีเพ่ือเร่งผลผลิต และเพ่ือก าจัดแมลงและศัตรูพืชที่แนวโน้มมีปริมาณการใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ 
การจัดการบรรจุภัณฑ์สารเคมียังไม่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้สารเคมีตกค้างทั้งในแหล่งน้ า ดิน อากาศ 
และสินค้าการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลงทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการปล่อยทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมลง และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เช่น การลักลอบทิ้งของเสีย
อุตสาหกรรมปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ หรือสภาพขยะล้น และ
เกิดไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครั้ง และคุณภาพน้ าในแม่น้ าที่ยังคงมีสภาพเสื่อมโทรมในทุกภูมิภาค รวมทั้ง
สถานการณ์หมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาพรุนแรงกว่าทุกปีท่ีผ่านมา 
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2.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
การที่อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งยาวนาน ฝนตกทิ้งช่วง และ

ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า  การเกิดดินถล่ม และ
ชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงในหลายจังหวัด ประเด็นต่างๆ เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงหรือไม่มีผลผลิตทางการเกษตร การเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังกรณีการเกิดโรคระบาดชนิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งหากไม่มีการเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว จะท าให้
ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าการเฝ้าระวังและป้องกัน 

2.๖.๕ บทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ชุมชน โดยให้มีบทบาทและความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ ซึ่งการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วม
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลักใน
การพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง และสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๖.๖ การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการแข่งขันของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดย 

World Economic Forum พบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่ าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ อาทิ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี การเงิน แรงงาน ตลาดสินค้า การศึกษา สุขภาพ 
และสาธารณูปโภค เนื่องจากการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทยต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย และเพ่ิมการจด
สิทธิบัตร ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปควรให้ความส าคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 
โดยเฉพาะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่
จะท าให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี 
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งยกระดับความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร
ภายในประเทศ แต่หากไม่มีการสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง จะท าให้ประเทศต้องพ่ึงพิง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิดช่องว่างการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
ภาวะขาดดุลจากการน าเข้าเทคโนโลยี 

2.๖.๗ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมือง 
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก

การใช้ชีวิตในสังคมเมืองต้องอยู่อย่างเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา และอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันและ
สิ่งดึงดูดใจมากมาย โดยลักษณะความหนาแน่นของที่พักอาศัยจะแตกต่างกันตามสถานะของรายได้ อาชีพ 
และมีความแตกต่างฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีค่านิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ารถบริการ
สาธารณะ และยิ่งระบบบริการการขนส่งสาธารณะไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางได้ดี ก็จะส่งผล
ต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งการมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่เอ้ือต่อ 
การด าเนินชีวิต ปัจจัยเหล่านี้มีผลให้ประชากรเมืองมีพฤติกรรมการบริโภคแบบง่าย สะดวก รวดเร็ว และ 
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มีความทันสมัย โดยเฉพาะค่านิยมในการบริโภคอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ในการด ารงชีพซึ่งเป็นลักษณะ
การบริโภคแบบฟุ่มเฟือย และใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า จึงท าให้สิ่งแวดล้อมในเมืองมีปัญหา
หลากหลาย เช่น มลพิษทางอากาศและเสียงจากปริมาณการจราจร การคมนาคมขนส่งที่หนาแน่นและ 
คับคั่ง และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและของเสียอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย มือถือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ และยาที่หมดอายุ ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการเมืองให้มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชากรเมืองเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยหันมาบริโภคสินค้าและ
บริการที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

2.๗ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (Megatrends) 

2.๗.1 การเปลี่ยนแปลงขั วอ านาจทางเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) 
ธนาคารโลกได้รายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่ามีอัตราการขยายตัว

ร้อยละ ๒.๔ และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีอัตราการขยายตัวต่ า เนื่องจากหลายประเทศยังคงต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยบาง
ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ ๐.๖ ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ าร้อยละ ๒.๔ ขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึง
ร้อยละ ๖.๙ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะเกิดการถ่ายเทอ านาจทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป มายังประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
หรือเป็นตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในระยะต่อไปจะมีบทบาทส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีปัจจัย
สนับสนุนจากการเกิดห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาค อันเกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ มีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางที่สะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้าและทรัพยากร
ระหว่างประเทศ มีทรัพยากรและต้นทุนด้านแรงงานที่ถูกกว่า รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งจะท าให้เกิด
ความมั่งคั่งของประเทศในภูมิภาคแถบนี้เพ่ิมสูงขึ้น และเกิดชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้  
การขยายความเป็นเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

2.๗.๒ การเพิ่มขึ นของประชากรสูงวัย (Population Aging) 
สหประชาชาติระบุว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชากรโลกมีจ านวนประมาณ ๗.๒ 

พันล้านคน และทุกๆ ปีจะมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นประมาณ ๘๒ ล้านคน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมี
จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ๙.๖ พันล้านคน เนื่องจากอัตราการมีบุตรต่อมารดาหนึ่งคนลดลง 
เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรเพียง ๒.๕ คน ขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรถึง 
๔.๕ คน รวมถึงปัจจุบันจ านวนช่วงอายุของประชากรยาวขึ้น ส่งผลให้จ านวนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทย  ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นตามมาคือประชากรวัยแรงงานจะต้องรับภาระในการดูแลประชากรสูงวัย ท าให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี
รายได้ลดลง และเกิดการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย 
และการผลิตสินค้าเพ่ือรองรับการบริโภคสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วย 
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2.๗.๓ การขยายความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตของเมือง 
การที่แนวโน้มการขยายความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองมีสูงขึ้น จะ

ส่งผลดีคือ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การมีท่ีอยู่อาศัยสะดวกสบาย การมีโอกาสในการขยายผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และการ
ได้รับการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองจะเป็นปัจจัย
ท้าทายต่อการวางแผนเมืองที่จะให้เมืองมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งหากการเจริญเติบโตของเมืองและ
การเป็นสังคมเมืองเป็นไปอย่างไม่มีแบบแผนที่ดี ปัญหาที่จะตามมาคือ ผู้คนจะอพยพหลั่งไหลเข้าไปอาศัย
อยู่ในเขตเมืองหนาแน่นมากจนล้นและเกินศักยภาพในการรองรับได้ ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
จัดการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงท าให้เกิดความแออัด 
ในเมือง ค่าครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตต่ า ขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว และเกิดปัญหามลพิษอ่ืนๆ ตามมา เช่น 
ขยะ น้ าเสีย อากาศเสีย และการเกิดโรคระบาด เป็นต้น รวมถึงปัญหาสังคม หรือความไม่มั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.๗.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
การมีจ านวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้ชนชั้นกลางเกิดมากขึ้นจากความมั่งคั่งของ

เศรษฐกิจโลก มีการขยายตัวและการเพ่ิมขึ้นของเมือง ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน อาหาร และน้ ามากขึ้น
ตามมาด้วย ซึ่งหากประชากรโลกมีพฤติกรรมการบริโภคแบบฟุ่มเฟือยหรือบริโภคแบบเกินความจ าเป็น 
เช่น ความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของ
ภาคอุตสาหกรรม การเดินทางและคมนาคมขนส่ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่ชั้นบรรยากาศ โดยในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเกิดมากขึ้น ท าให้มีการ 
ดูดซับความร้อนและปลดปล่อยความร้อนกลับมายังผิวโลก ส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกร้อนมากขึ้น แม้ว่าผล
จากความตกลงปารีส นานาประเทศได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระดับโลก เพ่ือรักษาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลกให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเป้าหมายการเพ่ิมของอุณหภูมิไม่ให้เกิน ๑.๕ องศา
เซลเซียส แตห่ากประเทศต่างๆ ไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ผลที่จะตามมาคือ จะท าให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น และมีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป น้ าแข็งบริเวณขั้วโลก
ละลาย ปริมาณน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนท าให้พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งหลายแห่งต้องจมลงไปในทะเล การเกิดภาวะ
ฝนแล้งหรือฝนตกรุนแรง และมีพายุขนาดใหญ่บ่อยครั้งและยาวนานขึ้น พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทราย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เกิดการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมเกิดความเหลื่อมล้ ากันมากขึ้น เนื่องจากคนยากจนไม่มี
ทรัพยากรที่จะสนับสนุนการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถอพยพไป
อาศัยอยู่ที่อ่ืนได้ และเกิดการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

2.๗.๕ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

มนุษย์ และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ตั้งแต่ลดขั้นตอนการผลิต และลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และน้ าในกระบวนการผลิต รวมถึงเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทุกสถานที่ และทุกเวลา จนท าให้เกิดสังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
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ได้ตลอดเวลา ท าให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถ
น ามาใช้ในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ สารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้าง หรือในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จาก
การผลิตจุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีวัสดุที่เป็นการคิดค้นวัสดุขึ้นใหม่เพ่ือการ
พัฒนากระบวนการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งาน
นานขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับตัวเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาระบบเตือนภัย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสะอาด  

3. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผนฯ และช่วงระยะปีสุดท้ายของแผนฯ 
ทัง้ในรูปการส่งแบบรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท า การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
และการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีดังนี ้

3.1 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี วัด 
 ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้ง 36 

ตัวชี้วัด พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับการบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด รวม ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42  
ที่เหลือไม่มีการรายงานข้อมูลคือ ตัวชี้วัดเรื่อง (1) พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด (2) สัดส่วนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชลประทาน และ (3) สัดส่วนทรัพยากร
น้ าผิวดินที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ าผิวดินทั้งหมด  

3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ 

6 ยุทธศาสตร์ 20 แผนงาน ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน 76 แนวทาง ระยะ 
ปานกลาง 146 แนวทาง รวมทั้งสิ้น 222 แนวทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่าส่วนใหญ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในแผนฯ สามารถด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติทั้งในระยะเร่งด่วน 
และระยะปานกลาง โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการปฏิบัติ จ านวน 205 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 92 ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 17 แนวทางการปฏิบัติเท่านั้นที่ไม่มีการรายงานข้อมูล คิดเป็น 
ร้อยละ 8 ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด โดยผลการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้  

๓.2.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับ  
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และจ านวนโรงแรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ส่วนผลด าเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่ามีสัดส่วน 
การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แต่อัตราการใช้พลังงาน
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ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังคงเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องจ านวนพ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.2.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ผลการด าเนินงานด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลนยังคงต่ ากว่า

เป้าหมาย แต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยสัดส่วนพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมขึ้นในส่วนของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และน้ า รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่ง 
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน มีการปรับปรุงรายชื่อจ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ได้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีแนวโน้มพ้ืนที่ที่มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ิมมากขึ้น และมีแผนบูรณาการ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งครบทุกจังหวัดชายทะเล 

 ๓.2.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรแร่ 

ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรชีวภาพ บรรลุเป้าหมาย โดยมีจังหวัดที่มีการจ าแนก
พ้ืนที่เขตศักยภาพแร่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีแผนการใช้ที่ดินของชาติและฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดิน  
มีการยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการตราเป็นกฎหมาย และมี
การก าหนดระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ขณะที่
กลไกการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 

๓.2.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลักยังคงต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการระบายน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ผ่านการบ าบัดหรือบ าบัดไม่ได้มาตรฐาน
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการจัดการขยะ พบว่าอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ลดลง ขณะที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่ามีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการสูงกว่าเป้าหมาย ส าหรับ
ด้านคุณภาพอากาศเมื่อพิจารณาจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พบว่ามีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพ่ิมขึ้น และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน มีการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยได้เริ่มมี 
การจัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองเพ่ือใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบต่อไป 

๓.2.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ผลการด าเนินงานด้านการวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ า มีการจัดท า

ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และจัดท าแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
เพ่ิมข้ึน แตพ่บว่ายังคงมีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
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๓.2.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
มีผลการด าเนินงานเรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีจ านวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่เผยแพร่เรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ขณะที่จ านวนภาคีเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่ว งปี
สุดท้ายของแผนฯ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งเน้นผลเชิง
คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 

3.3 การประเมินผลโครงการเร่งด่วน 

 การประเมินผลโครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พบว่าข้อเสนอที่ เป็นแผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ มีเพียงแผนงานการบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้โดยใช้ระบบพันธบัตรป่าไม้ มีการระดมทุนจากภาคประชาชน เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่ 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายมารองรับ รวมทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดตั้ง
พันธบัตรป่าไม ้

3.4 ความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมความคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้แก่  
ควรมีการทบทวนขอบเขตของเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ ให้ชัดเจน  
และควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และ (๒) ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและควรผลักดันให้ 
มีการด าเนินงานในระยะต่อไป ได้แก่ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่วิกฤติ การจัดเก็บภาษีมลพิษ 
การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
การจัดการพลังงานหมุนเวียน การระบุแหล่งก าเนิดของไม้ การจัดท าฐานข้อมูลการถือครองที่ดินและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน การจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ ไขปัญหาการค้าและ
ครอบครองสัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนที่เหมาะสม การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การบังคับใช้ผังเมือง และการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

๔. ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกและภายในประเทศเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งจะน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดท าแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 –  2564 จึงได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงลักษณะสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
โดยใช้การวิเคราะห์ PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Components) 
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เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนเพ่ือก าหนด
กลยุทธ์ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ประเมินสถานการณ์ของประเทศ โดยใช้วิธี SWOT 
Analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat ) เพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายในของประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ประเทศด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๔.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี PEST Analysis 

๔.1.1 มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P) 
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการเมืองและนโยบายรัฐที่มีผลต่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของ
รัฐบาล การปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การปฏิรูปประเทศไทยด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ ดังนี้ 

  1) ความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ก่อนที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามาบริหารราชการประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานการณ์ของ
ประเทศเกิดความไม่สงบในทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และมีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งเพ่ิมความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน และการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน ทหาร และต ารวจ ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับการ
แก้ไขเพราะรัฐบาลต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ต่อมาเมื่อ คสช. 
เข้ามาบริหารประเทศ ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศได้รับการแก้ไขและลดระดับความรุนแรงลงได้  
อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนในหลายเรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
กระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นผลมาจาก
ภัยธรรมชาติ การจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
บริหารประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญกับแนวนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒) การปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง ระบบการเมืองของประเทศไทยมีปัญหา
ด้านระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งบุคคลเข้าสู่อ านาจทางการเมือง การด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ
การทุจริตประพฤติมิชอบที่เชื่อมโยงกับภาคราชการ แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทาง 
การเมืองมากขึ้น แต่ยังขาดกลไกในการเตรียมความพร้อมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบที่เป็นระบบและเข้มงวด รวมถึงการน าข้อมูลข่าวสาร
ไปใช้ในการตรวจสอบ ท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิรูปด้านการเมืองในระยะต่อไป  จึงควรมี
กระบวนการสรรหาสมาชิก และกลั่นกรองผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง จัดระบบการเลือกตั้ งที่ลด
ปัญหาการซื้อเสียง จัดวางระเบียบของนักการเมืองทุกระดับให้โปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การ
ด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญกับการ
สร้างระบบกลไกการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และนักการเมือง ที่มีการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ก าหนดกฎและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความชัดเจน และตรวจสอบได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในภาพกว้าง รายสาขา หรือ เชิงพ้ืนที่ รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

  ๓) การปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้า 
รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกินศักยภาพของพ้ืนที่และการรองรับของระบบนิเวศจนเสียความสมดุลทางธรรมชาติ การเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม และการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่กฎหมาย
ที่บังคับใช้อยู่ไม่ทันสมัย และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง จึงท าให้ต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใน ๕ ปีข้างหน้า จึงต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิรูป ดังนี้  
(๑) ทรัพยากรป่าไม้ เน้นการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าและป่าต้นน้ า และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างบูรณาการและอย่างมีส่วนร่วม  
(๒) ทรัพยากรที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ท ากิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนา
ระบบการถือครองที่ดิน และมีกลไกควบคุมการถือครองที่ดิน เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดิน เป็นต้น  
(๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรยกเลิกโครงการที่ท าลายระบบนิเวศและแหล่งอาหาร และส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน และก าหนดมาตรการการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (๕) ทรัพยากรน  า ควรเสนอกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ
อย่างบูรณาการ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
และภัยแล้ง รวมถึงการจัดสรรน้ าอย่างทั่วถึง และ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการประปาเอกชน 
พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรมีการปฏิรูปสิทธิด้านการใช้น้ าและการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมเพ่ือความยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และมี
สิทธิในการใช้น้ าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม (๖) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย ให้มีการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ผลักดันกฎหมายการลดและน า
ของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
(๗) การจัดการสารเคมี ให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงเป็นระบบ มีระบบประกันอุบัติภัย ลดการใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตร จัดการสารเคมีให้ถูกวิธี และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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(๘) การปรับปรุงเครื่องมือการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาก่อน
ตัดสินใจด าเนินโครงการ และร่วมกันก าหนดแผนหรือยุทธศาสตร์รายสาขาที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูง ที่ต้องจัดท า SEA (๙) การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EIA, EHIA) โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดท ารายงาน EIA และ EHIA และเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท า รวมทั้งควรมีการก าหนดอายุ EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว (๑๐) การปฏิรูประบบ
ภาษีสิ่งแวดล้อม โดยเร่งผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่ อยมลพิษ (๑๑) การปฏิรูป
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ควรบัญญัติเพ่ิมเติมเรื่องสิทธิของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันกฎหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น 
และ (๑๒) การจัดตั งองค์กรอิสระ ควรผลักดันการจัดตั้งเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการก าหนดนโยบาย
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น 

  ๔) การปฏิรูปประเทศไทยด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผ่านมา ยังไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาด
ความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะด าเนินภารกิจตามที่ได้รับถ่ายโอนจาก
หน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงมีความซ้ าซ้อนในทางปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการผูกขาด
อ านาจในระบบการเมืองท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากประชาชนในพ้ืนที่ที่น ามาซึ่ง
การเอ้ือประโยชน์และทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูปการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ เช่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ การเงินการคลัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรมี
แนวทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้าง 
รูปแบบ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ พัฒนา และตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานส่วนกลาง และการด าเนินการบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
ระดับผู้น าเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to Adopt the Post-2015 
Development Agenda) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก และที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” ซึ่งถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผู้น าทั่วโลกจะใช้เป็น
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แนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ส าหรับเป้าหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๕ เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกัน
เรื่องน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการที่ยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้าง
หลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง 
ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จึงต้อง
พิจารณาน าเป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาก าหนดใน
แผน เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับโลก และระดับภูมิภาค และเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณแ์ละเป็นไปในเชิงรุก  

  ๖) กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๖.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ได้ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้บุคคลและ
ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐให้อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และ 
ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และบทบาทส าคัญต่อการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของตนเอง มีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชน
ให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยง่ายและสะดวก เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

  ๖.๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน 
ซึ่งบางบทบัญญัติไมม่ีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ โดยเพ่ิมเติมเรื่องหลักการการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
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ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและขจัดมลพิษให้ชัดเจน โดยใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ให้รวมถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและเขตไหล่ทวีป เพ่ือให้สามารถส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณดังกล่าวได้ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ระหว่างด าเนินการน าร่างพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรเร่งรัดผลักดันให้มีการประกาศใช้ ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือน ามาใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญต่อสิทธิของชุมชน และประชาชนเพ่ือเป็นหุ้นส่วนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เพ่ิมเติมการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนชายฝั่งได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบ ารุงรักษา 
การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

  ๖.๔) พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้แก้ ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า ตลอดจนการเก็บหา ค้ามีไว้
ในครอบครอง หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า การออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
และปรับปรุงมาตรการการก ากับดูแลและแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นมาตรการ
ในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
ควรมีความสอดคล้องกับของพระราชบัญญัติ เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

 ๖.5) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ 108 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การออกประกาศใช้เป็นพระราชก าหนดฉบับนี้ 
เพ่ือป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อการประมง การส่งออกสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ซึ่งมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงจ าเป็นที่จะต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง
การท าการประมงในน่านน้ าและนอกน่านน้ าไทย และขาดการบริหารจัดการการท าการประมงให้
สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติ โดยพระราชก าหนดการประมงนี้ได้น าเอาหลักการในกฎหมายว่า
ด้วยการประมงฉบับเดิมมาใช้ และบัญญัติเพ่ิมเติมมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
การประมง เพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ าให้
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สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใน ๕ ปีข้างหน้า ควรก าหนดแนวทางหรือมาตรการที่ค านึงถึงการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร
ประมงและสัตว์น้ า เพื่อให้สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

๖.6) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๙ “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน
และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ” ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าแนวนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 

  ๖.7) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) เพ่ือ
ใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมี ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรจะน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นกรอบในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ หลักการส าคัญของแผนฯ คือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาก าหนดเป็นกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในแนวทางการแก้ไข
ปัญหาส าคัญต่างๆ ของประเทศ ความส าเร็จของประเด็นการปฏิรูป และประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับ
หลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอดระยะ 20 ปี โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
เป้าหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี พ.ศ. 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้ (๑) การ
รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้อง และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ๖.9) ร่างนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ 
ฉบับที่ ๒ ซึ่งจัดท าขึ้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า โดยนโยบายและแผนฯ ฉบับนี้ได้มีกรอบแนวนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพิงทรัพยากร (Resource - based Economy) ไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge - based 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการใช้ทรัพยากรและ
วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเครื่องมือประกันความ
เสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท 
การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสมดุล
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประเมิน
มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความรู้และความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการมีระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
ด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรน ากรอบนโยบายและแผนฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ๖.10) แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดท าขึ้นตามค าสั่งของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ อ านวยการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้า ใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม และมีการพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ให้ได้
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พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
คือ (๑) เพ่ือหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ๓ ปี (๒) เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยั่งยืน ภายใน ๒ ปี และ (๓) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน  
๒ - ๑๐ ปี และมี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ (๒) ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน (๓) ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการ
พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ (๔) ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟแูละดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาใช้ประกอบการพิจารณา เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.๑1) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และก าหนดแนวทางหรือมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ส าหรับนโยบายและแผนดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดิน
อย่างยั่งยืน (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๓) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดที่ดินให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรน า
กรอบการด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท า เพ่ือให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.๑2) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕59 โดยมอบหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้
แผนแม่บทฯ ซึ่งจะเป็นแผนหลักที่ปกป้อง และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญคือ (๑) ยุทธศาสตร์บูรณาการคุณค่า และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตร์ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (๓) ยุทธศาสตร์
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ (๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์
ความรู้และระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าเป้าหมายและกรอบการด าเนินงาน
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  ๖.๑3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
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พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ ตามที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ ซึ่งจะ
เป็นกรอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าของประเทศในทุกด้าน โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญคือ (๑) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าอุปโภค บริโภค (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ าภาค
การผลิต (๓) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย (๔) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า (๕) ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน ากรอบ
การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าร่วมด้วย 
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑4) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็น และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ (๑) ใช้มาตรการบังคับด้วยกฎหมายและ
มาตรฐานควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจ (๒) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการและ
การเปลี่ยนทิศทางตลาด โดยเพ่ิมนวัตกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (๓) ส่งเสริมให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนที่
ส าคัญในการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน (๔) กระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไป
ยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ (๕) ส่งเสริมให้
ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นกลไกส าคัญ เพ่ือให้ค าปรึกษาและด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้น และ (๖) เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยี เพ่ือลดต้นทุนทาง
เทคโนโลยีและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของ
แผนอนุรักษ์พลังงานฯ เพ่ือจะช่วยปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ฐานทรัพยากรพลังงานของประเทศให้มี
ใช้ระยะยาวและมีความม่ันคง 

  ๖.๑5) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ โดยแผนแม่บทฯ ฉบับนี้เป็นแผนระยะยาวส าหรับรองรับการด าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
ตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์หลักคือ (๑) ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า และ (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปี
ข้างหน้า จะต้องน าแนวทางและมาตรการภายใต้แผนแม่บทฯ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าร่วมด้วย 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ าให้มีความยั่งยืน 

  ๖.๑6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย 
และสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขัน และให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ฯ นี้ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง  
(๒) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (๓) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (๔) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า และ (๕) แผนงานการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ รวมวงเงินลงทุนเกือบสองล้านล้านบาท เมื่อด าเนินการตาม
แผนฯ แล้วเสร็จจะส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง ประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง และมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
จะต้องผลักดันให้การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้
มีการใช้เทคโนโลยีสีเขียวหรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปล่อยคาร์บอนต่ า 

  ๖.๑7) วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี ๒๕๗๐ ก าหนดว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลัก  
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” โดยมีหลักการส าคัญคือ (๑) ส่งเสริมให้การพัฒนาประเทศไทย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในตลาดโลก (๓) ปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีความเอ้ืออาทรและพ่ึงพาตนเองได้ 
สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง (๔) ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนต้องด าเนินชีวิตด้วยจิตส านึกในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๕) เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมในสังคมไทย ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าวิสัยทัศน์ประเทศไทย ไปถ่ายทอดให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผล 

  ๖.๑8) นโยบายการพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีก ๙ ประเทศ รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 
(AEC) เพ่ือเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและการอพยพผู้คนได้อย่างเสรี ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงได้มีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ประชาชน ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท างานในเมืองหลัก และลดปัญหาการลักลอบน าเข้า
สินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยให้มีการสนับสนุนการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
๔ ด้านคือ (๑) การใหส้ิทธิประโยชน์ในการลงทุน (๒) การให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (๓) การสนับสนุน
การใช้แรงงานต่างด้าว และ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้สามารถ
รองรับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใน
ระยะต่อไป จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ตอนในที่ไม่ได้อยู่ในเขตชายแดน ดังนั้น การด าเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จึงต้องก าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะเสริมสร้าง 
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่
ประชาชน 

  ๗) ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก และเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้น แนวทางการสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ จึงควรให้
ความส าคัญเรื่องการปรับโครงสร้างระบบราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกระจายอ านาจไปยัง
ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารและการพัฒนา
องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่
เป็นธรรม และสร้างความไว้วางใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 

๔.1.2 มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E) 
  เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับตัวเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต การ
จัดการภาคอุตสาหกรรมไทย และโมเดลการพัฒนาสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่
เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 

  ๑) ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาการเพ่ิมขึ้นของการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วที่ก าหนดมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการ
รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-labelling) และตลาดเกิดใหม่ซึ่งยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากนัก ส่วนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้สมาชิกของ
องค์การการค้าโลกได้ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษี  และไม่ใช่
ภาษี และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อาจน ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมา
เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าได้ จึงมีความชัดเจนว่าประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน  
๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างโอกาสในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงเร่งบูรณาการกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับ
สังคม (Creating Shared Value) โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในอนาคต 
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  ๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เพ่ือสร้างประชาคมที่มีความแข็งแรง เพ่ิมโอกาสรับมือและปรับตัวกับความท้าทายจากภาค
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม่ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  
มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทีโลก ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
จึงควรค านึงถึงการปกป้อง คุ้มครองความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีอัตราการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบนิเวศ การควบคุมการใช้ที่ดินเพ่ือขยายก าลังการ
ผลิต และการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว 
ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ การท าลายระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การสูญเสียความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ รวมทั้งการเร่งจัดท ามาตรการ
ควบคุมดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน การเตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมายให้เป็นสากล การส่งเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการสร้างมาตรการป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพต่ าและไม่ได้มาตรฐานที่ผลิตได้
ในอาเซียน 

 ๓) การปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของประเทศก าลังสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจากราคา
น้ ามันดิบลดลง ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ า ขณะที่เศรษฐกิจในทวีปยุโรป
ยังฟ้ืนตัวไม่ต่อเนื่อง เช่น ประเทศอังกฤษได้โหวตเพ่ือขอแยกตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป และรัสเซียได้รับ
ผลกระทบจากการคว่ าบาตรทางการค้า รวมถึงราคาน้ ามันที่เป็นรายได้หลักมีราคาต่ า ซึ่งธนาคารโลกรายงาน
ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๒.๓ และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๓.0 ๓.๓ และ ๓.๒ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการค้าโลกที่อ่อนแอ ผลกระทบต่องบการคลังและการค้า
ของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศแถบยูโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบ
ภาวะเงินฝืดอย่างยาวนาน จึงมีแนวโน้มว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) เช่น จีน และอินเดีย 
เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรและแรงงานที่ส าคัญ มีประชากรจ านวนมาก และมีการขยายตัวของเมืองและ
ชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศเอเซีย และมีการ
เชื่อมเศรษฐกิจเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา 
ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรพิจารณาการ
ลงทุนและพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โอกาสทางการค้า  
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนการผลิต การก าหนดมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อันเป็นผลจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ 

  ๔) การจัดการภาคอุตสาหกรรมของไทย ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากว่า 40 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และน้ ามันส าเร็จรูป เป็นสินค้าส่งออกล าดับต้นๆ ไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
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เป็นหลัก ขณะที่สังคมได้ตั้งข้อสังเกตต่อภาคอุตสาหกรรมว่ามีส่วนท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ยั่งยืน 
เนื่องจากมีการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวเชิงปริมาณมากกว่าด้านคุณภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยอาศัยค่าแรงราคาถูก ขาดการพัฒนา และท าหน้าที่เพียงรับจ้างผลิตสินค้า เมื่อเศรษฐกิจโลกหดตัว  
การผลิตและการส่งออกสินค้าชะลอตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ สินค้าของประเทศไทยมีราคาต่อหน่วยสูง 
และสินค้าหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนและประเทศในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เน้นแรงงานฝีมือ ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
ควรยกระดับการผลิตที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค้านวัตกรรม มีการพัฒนาตราสินค้าหรือ
แบรนด์ของตัวเองมากขึ้น มีการปรับระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากแบบเครื่องจักรมาเป็นภาคบริการ
มากขึ้น ส่วนภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่คุ้มค่ามากขึ้น การสนับสนุนภาคบริการให้สามารถค้าขายกับ
ต่างประเทศได้ พร้อมการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่า
นานาประเทศ และแข่งขันในเวทีต่างประเทศได้ 

 ๕) โมเดลการพัฒนาสู่ “ประเทศไทย 4.0” การพัฒนาประเทศมีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล ประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 เน้น
อุตสาหกรรมเบา และปัจจุบัน ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก และก าลังจะก้าวไปสู่โมเดล 
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หรือภาวะที่
เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 3 - 4 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติส าคัญคือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดประเทศไทย 4.0 มี 2 แนวคิดส าคัญคือ การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน และเมื่อภายในเข้มแข็งต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน มี 3 กลไกขับเคลื่อนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ 
การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่าย ส่วนการเชื่อมโยงกับภายนอก ต้องด าเนินควบคู่กันไปโดยเป็นการเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับคือ 
เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก ส าหรับเป้าหมายของการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลื่อน ๕ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายในระยะ ๓ –  ๕ ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” เป็น “ศักยภาพและโอกาส” 
ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ มี ๓ ประเด็นส าคัญคือ (๑) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม (๒) เป็น “Reform 
in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน และเป็นการผลึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็น
ประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”ดังนั้น การด าเนินงานในการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปใช้
ผสมผสานกันเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๔.1.3 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S) 
เป็นการวิ เคราะห์องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเพ่ิมรายได้ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช้
ในการเพาะปลูก สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
ดังนี้ 

  ๑) โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๓.๑๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๓๒.๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ส่วนจ านวน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๕๙ ปี จะลดลงจาก ๔๓ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็น ๓๕ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ประกอบกับสังคมไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ ๑๔ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการขาดแคลนประชากร 
วัยแรงงานในอนาคต และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงสร้างการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และไม่พัฒนาคนให้มีทักษะฝีมือ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น ภาระพ่ึงพิงของ
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และระบบบ าเหน็จบ านาญมี
ข้อจ ากัดมากขึ้น ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
ควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ 
สร้างบทบาทของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ถ่ายทอดความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลังต่อไป  

  ๒) การเพิ่มรายได้ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง ประเทศ
ไทยมีรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๓๑,๕๗๙ บาท ขณะที่ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีมูลค่า ๑๒๙,๒๕๑ บาท การเพ่ิมรายได้ของประชากรจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
จากชนบทไปเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีการย้าย 
ถิ่นฐานเข้าสู่เมือง หรือเมืองมีการขยายตัวออกไปยังชุมชนรอบนอกพ้ืนที่เมืองมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ ๕๐ ขณะที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียงร้อยละ ๓๖ ของ
ประชากรทั้งประเทศ แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper - Middle 
Income Country) แต่แนวโน้มการขยายความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
การเพ่ิมข้ึนของการย้ายถิ่นฐานของประชากร ปัญหาสังคมเมืองรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย 
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและรายได้ และการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐไม่ทั่วถึง ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า 
ควรก าหนดนโยบายที่จะมารองรับกับสถานการณ์การขยายความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้น การวางแผนการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาเมืองให้เหมาะสม การวางระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง และการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในเมืองที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน 
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  ๓) การเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพ่ือการ
เพาะปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประมาณ ๑๔๓ ล้านไร่ ซึ่งยังคงท าการเพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตร และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมทีางการเกษตรประมาณ ๓.๖ 
ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2549 และเพ่ิมขึ้นเป็น ๖.๓ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งส านักควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจเลือดเกษตรกรมากกว่า ๕ แสนคน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๗๔ 
จังหวัด พบว่าร้อยละ ๓๒ มีผลเลือดอยู่ในระดับเสี่ยง ส านักระบาดวิทยาได้รายงานว่าจ านวนผู้ป่วยที่มี
อาชีพท าการเกษตรได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชสูงถึงร้อยละ ๔๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกร
นอกจากต้องเสียเงินในการซื้อสารเคมีที่มีราคาสูงมาใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแล้ว ยังได้รับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง การหายใจ และการรับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารพิษตกค้าง 
อีกทั้งเกษตรกรยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการใช้สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ขณะที่ภาครัฐจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในการให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่
เกษตรกรที่เจ็บป่วย และการใช้สารเคมียังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศใน
บริเวณท่ีมีการใช้สารเคมีเสียหาย ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนฟูให้ระบบนิเวศกลับคืนสู่ดังเดิม ดังนั้น 
การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า ควรมีมาตรการควบคุม
การใช้สารเคมีทางการเกษตร การเคร่งครัดการใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ. ๒๕๕๑ การยกเลิก
การข้ึนทะเบียนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับพืช รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนโดยจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสารเคมี
ทางการเกษตร เพ่ือน ามาใช้ในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

๔.1.๔ มิติด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T) 
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศใน ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งพบว่าแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีควรให้ความส าคัญต่อ
เทคโนโลยีสีเขียว ลดการใช้ทรัพยากรลง และบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

  ๑) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีส่วนช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการพัฒนา
พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ 

  ๒) การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การน าเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอยโดยน าไปผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น 

  ๓) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีจะสามารถช่วยในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์เตือนภัยได้อย่างแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และช่วยในการเฝ้าระวังอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันพ้ืนที่
เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
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  ดังนั้น การด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปี
ข้างหน้า ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา
ให้แก่ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามากขึ้น สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการศึกษาวิจัยเพ่ือลดต้นทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ ศูนย์ให้
ค าปรึกษา โรงงานต้นแบบ ฯลฯ 

๔.2 การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธี 
SWOT Analysis ซึ่งจะประเมินทั้งสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในประเทศ โดยการประเมิน
สภาพการณ์ภายนอกประเทศ วิเคราะห์ในเชิงโอกาสและข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม ส าหรับการประเมิน
สภาพการณ์ภายในประเทศ วิเคราะห์ในเชิงจุดแข็งและจุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม มีดังนี ้

๔.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ 

  1) โอกาส 

   ๑.๑) การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 
ซึ่งผู้น าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” และถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผู้น าทุกประเทศทั่วโลกจะใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

   ๑.๒) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง ส่งเสริม
การพัฒนากลไกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การสนับสนุนด้านการเงิน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร องค์กร และความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียม 
ความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และการพัฒนามุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

   ๑.๓) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะ ส่งผล 
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ท าให้เกิดโอกาสการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคร่วมกัน 

   ๑.๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การได้รับการสนับสนุน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมกับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศไทย
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการต่อยอดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
และสร้างมูลค่าทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อม 

   ๑.๕) แนวโน้มกระแสการตื่นตัวเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการที่
ทรัพยากรในโลกมีอยู่อย่างจ ากัด แต่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประเทศต่างๆ เห็นความส าคัญ
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยหันมาให้
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ความส าคญัต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

   ๑.๖) วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของโลก ท าให้เกิดความต้องการ
สินค้าเกษตรเพื่ออาหารและพลังงานมากขึ้น ประเทศไทยมีการผลิตพืชที่เป็นอาหารและพลังงานส าหรับใช้
ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งผลผลิตบางส่วนไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ จึงเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยมีการก าหนดพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ือวัตถุประสงค์ท้ังสองด้านให้สมดุลกัน 

   ๑.๗) จ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศและจากต่างประเทศที่เดินทาง 
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานที่  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และให้มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุ มชนใน
ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ 

  ๒) ภัยคุกคาม 

   ๒.๑) กฎ ระเบียบ และข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการน า
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ประเทศ และกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ไดใ้ช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมากขึ้น 

   ๒.๒) ความผันผวนของภาคเศรษฐกิจโลกในระยะที่ผ่านมา ท าให้เกิดปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ าในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย  ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออก และรายได้ของประเทศ ขณะเดียวกันราคาน้ ามันดิบถูกลง ท าให้ประเทศที่มีรายได้หลักจากน้ ามัน
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จึงลดการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของประเทศ
ไทยต่ าลง และมีรายได้เพ่ือน ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยลง 

   ๒.๓) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนี้ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานจะ
เอ้ืออ านวยให้การเดินทางติดต่อกันสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยเพ่ือใช้แรงงานมากขึ้น ท าให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก และการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวท าให้มีปริมาณน้ าเสีย ขยะชุมชน และการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นตามมา อีกท้ังมีผลต่อการบริการ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหน่วยงานรัฐที่ท าได้ไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และ (๒) สภาพลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ท าให้
ความสามารถในการผลิตสินค้าภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน จะกลายเป็นคู่แข่งในการผลิตสินค้าเกษตรรายใหม่ และจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของ
ประเทศไทยลดลง ท าให้ต้องมีการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต หรือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมข้ึนซึ่งท าให้
เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

   ๒.๔) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง การระบาดของโรคติดต่อในคนและสัตว์  ฯลฯ ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม เยียวยา และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมการป้องกันเพ่ือรับมือ 
ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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   ๒.๕) การเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของชาวต่างชาติในเชิงธุรกิจ การขอจดสิทธิบัตรการพัฒนาพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์พืชพ้ืนถิ่น
ของไทย รวมถึงการเข้ามาถือครองที่ดินของนักลงทุนต่างชาติผ่านนอมินีคนไทย เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

   ๒.๖) ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน โดยเฉพาะหมอกควัน น้ าเสีย ขยะมูลฝอย 
และสารอันตรายข้ามแดน รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า
จากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ าโขงของประเทศจีนที่มีการวางแผนการก่อสร้างเขื่อน ๒๘ แห่ง ซึ่งขณะนี้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ แห่ง ขณะที่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีแผนการก่อสร้างเขื่อนและ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ า บริเวณแม่น้ าโขงตอนล่าง จ านวน ๑๒ โครงการ การก่อสร้างเขื่อนของประเทศจีน 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตอนล่าง จากสภาพที่ที่น้ าเคยท่วมถึงกลับลดระดับลง และท าลาย
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศลุ่มน้ าโขงตอนล่าง เนื่องจากตะกอนดินและสารอาหารที่สมบูรณ์ถูก 
เก็บกักไว้ในเขื่อนส่งผลต่อการท าเกษตรริมฝั่ง และเกิดการกัดเซาะตลิ่งตามมา 

๔.2.๒ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในประเทศ 

  1) จุดแข็ง 

   ๑.๑) ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ท าให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นข้อได้เปรียบด้านความมั่นคง 
ทางอาหาร รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ จึงเป็น 
ข้อได้เปรียบและจุดแข็งต่อการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ 

   ๑.๒) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนและชุมชนที่ไร้ที่ดินท ากิน การกัดเซาะ
ชายฝั่ง อุทกภัยและภัยแล้ง ขยะและน้ าเสีย รวมทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติด้านสิทธิชุมชนกับการร่วมจัดการฐานทรัพยากร พระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ใบอนุญาต
โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างท่ัวถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 

   ๑.๓) การมีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับการค้า
บริเวณชายแดนจากการเข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือก ากับให้มีการจัดการที่
เหมาะสม 

   ๑.๔) การเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ 
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร  
ที่สร้างรายได้หลักแก่ประเทศ 

   ๑.๕) การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกสบายทั่วประเทศ และยังจัดระบบให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้
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ระบบการติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการบริการด้านการแพทย์ที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบ
การเงินและการธนาคารที่เข้มแข็ง 

   ๑.๖) ความใส่ใจและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากข้ึนของประชาชน 
โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เกษตรกรปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และแบ่งปันและเอ้ือต่อกันเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

   ๑.๗) การมีหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรที่มีการด าเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง รวมถึงการมีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และลุ่มน้ า 

  ๒) จุดอ่อน 

   ๒.๑) การบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่างเชื่องช้า 
และหยุดชะงักหลายครั้ง เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และการด าเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ขาดความต่อเนื่อง และไม่ได้รับความสนใจ 

   ๒.๒) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบของสังคมไทย จะส่งผลให้
แรงงานภาคการผลิตที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอ รวมทั้งท าให้วัยแรงงานที่มีอยู่ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ 

   ๒.๓) การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้  จึงท าให้การออกแบบ  
การพัฒนาชิ้นงาน และการปฏิบัติงานขาดการค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการขาดทักษะฝีมือเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   ๒.๔) การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นเพียง
เทคโนโลยีขั้นกลางที่ไม่สามารถน าไปใช้เสริมสร้างการผลิตให้เกิดผลิตภาพสูงสุดได้ จึงมีการน าเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเป็นหลัก ท าให้ต้องเสียงบประมาณจ านวนมาก 

   ๒.๕) การถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยถูกละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่รุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีมาตรการการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ 
ขาดแรงจูงใจในการออกแบบสินค้าและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๒.๖) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐยังขาดความ
จริงจังและต่อเนื่อง ท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

   ๒.๗) การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดการบูรณาการ จึงท าให้การบริหารงาน  
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ยังคงเป็นแบบแยกส่วน โดยเป็นไปเฉพาะตามภารกิจหน้าที่ ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ และมีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงมี 
ความเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ 

   ๒.๘) การจัดท า พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้
ไม่สามารถออกกฎหมายที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคส่วนอ่ืนที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มงวดเพียงพอ 

   ๒.๙) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไม่มีความครอบคลุม และไม่มีการบูรณาการร่วมกัน
กับฐานข้อมูลอื่น ท าให้ไม่มีการพัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

   ๒.๑๐) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ และความรู้ ความเข้าใจในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสนใจต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

   ๒.๑๑) การจัดโซนนิ่ง การบังคับใช้ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดวางนโยบาย โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างหรือ
พัฒนาเมือง ส่วนของเมือง หรือบริเวณเฉพาะแห่ง ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงท าให้เมือง 
ส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นระเบียบตามลักษณะผังเมือง และการบังคับใช้ผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 

   ๒.๑๒) การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงานยัง 
ไม่สะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ และยังไม่มีการบูรณาการงบประมาณ กิจกรรม 
บุคลากร และเครื่องมือ เพ่ือให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิผล 

   ๒.๑๓) ความเหลื่อมล้ าของสังคมทั้งด้านรายได้ และโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการของรัฐ และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสร้างความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงรายได้ของ
ประชากร เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จีนี พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ที่ระดับ ๐.๔๖๕ เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา นับว่าดีขึ้น แต่ค่าสัมประสิทธิ์จีนีในระดับนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง (๐.๔ – ๐.๕) หรือการที่ผู้มีรายได้
น้อยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม และมีการกระจายการถือครองที่ดินไม่เป็นธรรม 

๔.๓ การน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไปก าหนดกลยุทธ์ 

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน การเสริมสร้างโอกาส 
และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม ดังนี้ 
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๔.๓.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 

  1) ผลักดันการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่ ง เ ส ริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกสาขา รวมทั้งเร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ให้แล้วเสร็จและประกาศใช้โดยเร็ว รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการที่จะน ามาช่วยแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  ๒) สร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเพ่ือเตรียมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน การเจริญเติบโตของเมือง และการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบการปล่อยทิ้งของเสีย และการใช้สารเคมีในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตสินค้า เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๓) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการให้บริการทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้ทั่วถึง และเป็นธรรม และช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยง่ายและสะดวก 

  ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสาร เคมี 
และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

  ๕) สนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคมเพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่
สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

  ๖) น าความได้ เปรียบจากที่ตั้ งตามสภาพภูมิศาสตร์มาช่วยในการวางแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉลี่ย ๑,๕๗๐ มิลลิเมตรต่อปี คุณภาพดินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
เป็นสภาพที่เหมาะแก่การฟ้ืนฟูสภาพป่า และส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

  ๗) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภค
ในวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นภูมิต้านทานจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๘) สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู  และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์  
การถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



48 

  ๙) ให้ความส าคัญต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังที่ 
ทุกประเทศได้มุ่งมั่นต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรม โดยการร่วมมือในการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เดียวกันในระดับภูมิภาค โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ๑๐) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้รับ
การถ่ายทอดและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๔.๓.๒ กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 

   1) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นนโยบายระยะยาวเพ่ือให้รัฐบาลใช้เป็นกรอบทิศทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดไว้ในนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
และผลักดันให้มีการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 

   ๒) พัฒนา และปรับปรุงลักษณะงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึง 
ผู้ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือมีโอกาสท างานที่ยกระดับสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะงานสีเขียว 
(Green Jobs) 

   ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมถึงฝีมือแรงงานในทุกระดับ และทุกกลุ่มอาชีพ 
ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ เพื่อเป็นการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน 

   ๔) ส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือก้าวข้ามจากเทคโนโลยี 
ขั้นกลางสู่เทคโนโลยีขั้นสูง และเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิต 
รวมถึงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ระดับชุมชน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเองได้เป็นผลส าเร็จ 

   ๕) สร้างแรงจูงใจในภาคเอกชนโดยเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพ ส าหรับน ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น 

   ๖) สร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคีการพัฒนาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน ติดตามผลการ
ด าเนินงาน เฝ้าระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

   ๗) สนับสนุนให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งด้านกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรในภารกิจที่เกื้อหนุนกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๘) ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีการตรากฎหมายใหม่ที่เป็นประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม 
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   ๙) มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

   ๑๐) ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแก้ไข
ประเด็นทีย่ังคงเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอนเพ่ือให้สามารถถ่ายโอนภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

   ๑๑) มีการจัดสรรที่ดินแก่ผู้ไร้ที่ดินท ากิน ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ยากไร้ และไร้ที่ดินท ากินสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยสนับสนุน 
อย่างครบวงจร เช่น การพัฒนาอาชีพ การเก็บออมในชุมชน การเป็นสมาชิกของชุมชน ฯลฯ 

๔.๓.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส 

   1) ปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือป้องกันการกีดกันทางการค้าจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ 
อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   ๒) สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมข้ามแดนในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาทรัพยากรน้ า ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาหมอกควัน 
และปัญหาการลักลอบค้างาช้าง หรือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

๔.๓.๔ กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม 

   1) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบก าหนด รวมทั้งสร้างกลไกรองรับ
เพ่ือให้มีการเตรียมการและด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม จากการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

   ๒) ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพ่ิมผลิต
ภาพของการผลิต 

   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรของประเทศให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าการส่งออก
ที่แตกต่างจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์ 

   ๔) เร่งรัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพให ้ครบถ้วน 
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ส่วนที่ ๓ 
 

แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

 

 



๕๑ 

ส่วนท่ี 3 

แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมน าพระราชด ารัส และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาก าหนดเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล  
มีความพอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ขณะเดียวกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งถึงประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในรุ่น
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ความส าคัญต่อหลักการส าคัญต่างๆ เช่น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักการการกระจายอ านาจ ฯลฯ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และทิศทางของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ที่จะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่จัดท านี้  มีความสอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่ 
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส  
เป็นธรรม การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังนั้น การด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน บนพื้นฐาน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างบูรณาการ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว  

สาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 - 2564 ประกอบด้วย แนวคิด 
หลักการการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 



๕๒ 

1. แนวคิด 

๑.๑ น้อมน ำพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทรงมีพระราชด ารัสเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ดังความตอนหนึ่งว่า 

“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา
สามารถน ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส าคัญ
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดคือ ไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วย ความคิดพิจารณา
ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 

๑.๒ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม บนแนวทาง 
ของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบ 
การตัดสินใจ โดยค านึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน และทุกระดับ โดยยึดคน 
และชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และวางแนวทางการบริหารจัดการอยู่ในทางสายกลาง เหมาะสม 
และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

2. หลักการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 10 หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) เป็นหลักการทีใ่ห้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประเทศอย่างมดีุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ต่อกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ ต้องค านึงถึงขีดจ ากัด 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสงวน และรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน โดยมีการใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของสังคม 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

๒.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการที่ค านึงถึงความสัมพันธ์
เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic Approach) เพ่ือการด ารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และตอบสนอง 
ต่อความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยมีการบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ให้เกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

 



๕๓ 

๒.๓ การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้น การป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า โดยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ 
ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  และค านึงถึงกิจกรรม 
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

๒.๔ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลักการของการน าเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อมลพิษหรือผู้ก่อความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม 

๒.๕ ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการการส่งเสริม
ความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการ
ด้านระบบนิเวศทั้งที่อยู่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อลด
ความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วน
ที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

๒.๖ ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบ และควรน ามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นหลักการการด าเนินโครงการแบบ
การบริการสาธารณะให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
รฐัและภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่รัฐ 

๒.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการการบริหารจัดการที่ดีที่ทุกหน่วยงานควรน ามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง  
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้องค์กรมีความสร้างสรรค์ มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
และท าให้บุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร โดยองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมี ๖ ประการ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ค่า 

๒.๘ การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เป็น
หลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
ผู้ผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตั้งแต่การรับคืน การรีไซเคิล 
และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ระบบการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  และลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๙ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) 
เป็นหลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการลดการใช้ปริมาณ
ทรัพยากรในส่วนของวัสดุ พลังงาน น้ า และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในระดับปกติ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

 



๕๔ 

๒.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นหลักการที่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของความ
เป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะแตกต่างกัน หรือมีความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิทธิในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดี  
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

5.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความสมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐาน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชวีภาพ และการจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  

 และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 



๕๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มุ่งให้ความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและ 
เป็นธรรม สามารถกระจายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือลดข้อขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งผลักดันให้มี
การปรับปรุง พัฒนา และจัดท ากฎหมายที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจาย
อ านาจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน มีกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้น
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิด
ความมั่นคง และมี 2 กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ (๑) ทรัพยากรป่าไม้ (๒) ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล 
(๓) ทรัพยากรดินและที่ดิน (๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๕) ทรัพยากรธรณี และ (๖) ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกลยุทธ์ที่ 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมในการจัดการ (๒) การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ และ 
(๓) การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู 
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสีย  
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ อีกท้ังการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจะต้องมีระบบ 
การจัดการแบบรวมศูนย์ เพ่ือลดการเกิดแหล่งมลพิษ รวมถึงเพ่ิมบทบาทความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
ในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีการบ าบัด และฟ้ืนฟูอย่างถูกหลักวิธี ท าให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ
ทั้งการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 2.๑ 
การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหาร
จัดการ (๒) การจัดการน้ าเสีย (๓) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และของเสียอันตราย กลยุทธ์ที่ 2.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก ่
(๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และ (๒) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และกลยุทธ์ที่ 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
ได้แก ่(๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และ (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน มุ่งเน้นให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการผลิตและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย



๕๖ 

ของยุทธศาสตร์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า  
และยั่งยืน และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ 3.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  
๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๒) การส่งเสริมพลังงาน 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ แผนงาน 
ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) การอุตสาหกรรม และ (๓) การท่องเที่ยว และกลยุทธ์ที่ ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ (๒) การเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
ความเปราะบาง และมีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้งเห็นความส าคัญ เข้าใจถึงผลกระทบ และตระหนักถึงการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
พันธกรณี และความตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่จะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ  
ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อม 
ในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เป็นเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธ์ส าคัญ
คือ กลยุทธ์ที่ 4.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชน และ (๒) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์ที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การสร้าง
ความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และ (๒) การสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของภาคส่วนต่างๆ และกลยุทธ์ที่ 4.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก ่(๑) การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และ (๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

โดยสรุปยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 - 1 และตัวชี้วัด และหน่วยงาน
รับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังแสดงตารางที่ 3 - 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๗ 

ตารางท่ี ๓ - 1  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 

1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและ 
เป็นธรรม 

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
1.1.2 ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล 
1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน 
1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 
1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดความยั่งยืน 

1.2.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
1.2.2 การเสริมสร้างศักยภาพ 

การจัดการ 
1.2.3 การเสริมสร้างความรู้และ 

ความตระหนัก 

2. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ได้รับการป้องกัน 
บ าบัด และฟ้ืนฟู 

2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไก 
การบริหารจัดการ 

2.1.2 การจัดการน้ าเสีย 
2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

และของเสียอันตราย 

 2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือ 
ทางการเงินและกฎหมาย 

2.2.2 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติท่ี 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 

 

 



๕๘ 

ตารางท่ี ๓ - 1  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน 

3.1 การส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1.2 การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3.2 การส่งเสริมการผลิตและ
บริการที่ยั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 
3.2.2 การอุตสาหกรรม 
3.2.3 การท่องเที่ยว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

3.3.1 การใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.3.2 การเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

4. สร้างศักยภาพเพ่ือ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

4.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชนด้านการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.1.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

4.1.2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและ 
เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2.1 การสร้างความพร้อมและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชน 

4.2.2 การสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ 

4.3 การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาท
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

4.3.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศ 

 

 

 

 



๕๙ 

ตารางท่ี ๓ - ๒  ตัวช้ีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่าง
สมดุลและ 
เป็นธรรม 
เป้าหมาย 
ให้ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและ
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
ได้รับการ
ส่งเสริมทั้งการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลเป็น
ธรรม และเกิด
ความมั่นคง 

1.1 ประกาศใช้แผนที่แนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน  
(One Map) และจ านวนพื้นที่จัด
ทีด่ินท ากินให้ชุมชน 

ประกาศใช้ 
() 

ไม่ประกาศใช้ 
() 

 
 
 
 

- ทส (ปม./อส./
สผ.) 

- มท (ทด.) 
- กษ (พด./สปก.) 

1.2 ร้อยละของพ้ืนที่การถือครอง
ที่ดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนที่ 
ทั้งประเทศ 

ร้อยละ  - ทส (ปม./อส./สผ.) 
- กค (ธร.) 
- กษ (พด./สปก./

กสส.) 
- พม (กพส.) 
- มท (ทด./ อปท.) 

1.3 พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจร้อยละ 15 

ร้อยละ  - ทส (ปม./อส./
ทช.) 

- กษ (สปก.) 

1.4 ระดับการด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ IWRM 
(ดัชนี 0 - 100) 

ดัชนี  - ทส (ทน./ทบ.) 
- กษ (ชป.) 

1.5 ร้อยละของพ้ืนที่ดินที่ถูกท าให้
เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ดินทั้งหมด  

ร้อยละ  - กษ (พด.) 

1.6 ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะได้รับการ
จัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือ
มีโครงสรา้งท่ีเหมาะสม (เป้าหมายคือ 
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

 - ทส (ทช./อส.) 
- คค (จท.) 

1.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 - 9 

ร้อยละ  - ทส (ทช./อส.) 

1.8 อัตราการจับสัตว์น้ าต่อ 
การลงแรงประมงทะเล (Catch 
Per Unit Effort : CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ าไทย 

กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง 

 - กษ (กปม.) 

1.9 ยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ () 
ไม่เห็นชอบ

() 

 
 
 

- ทส (ทธ.) 



๖๐ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่าง
สมดุลและ 
เป็นธรรม (ต่อ) 

 

1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

ร้อยละ  - ทส (อส./ปม./
ทช./อสพ./
สผ./) 

- สธ 
- วท 
- กษ 

1.11 สัดส่วนเรื่องร้องเรียน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการด าเนินการ 

ร้อยละ  - ทส 

2. การจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี
ได้รับการ
ป้องกัน บ าบัด 
และฟื้นฟู 
เป้าหมาย 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
จัดการที่ดี
อย่างมี
คุณภาพทั้งการ
ป้องกัน บ าบัด 
ฟ้ืนฟู และการ
ถ่ายทอด
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
สู่รุ่นต่อไป 

2.1 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 

ร้อยละ  
 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- อก (กรอ.) 

2.2 คุณภาพอากาศมีจ านวนวันที่ค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99 

ร้อยละ 
 

 
 

- ทส (คพ.) 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 โดยมีอัตราการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ทั่วประเทศ 

ร้อยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

2.4 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

2.5 จ านวนพื้นที่สีเขียวในเมือง  
ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 

ตารางเมตร
ต่อคน 

 - มท (อปท.) 
- ทส (สผ.) 

2.6 มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

พัฒนา 
() 

ไม่พัฒนา
() 

 - ทส (สผ./ทธ.) 
- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 

 

 



๖๑ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร 

    ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน 

    เป้าหมาย 
    การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 
มีความคุ้มค่า และ
ยั่งยืน 

3.1 การบริโภคพ้ืนฐานต่อ 
การใช้ทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) ของประเทศ 
และการบริโภคพ้ืนฐานต่อ 
การใช้ทรัพยากรต่อคน 

  - ตัน 
- ตันต่อ

คน 

 - วท (สวทช.) 
- นร (สศช.) 

3.2 สัดส่วนของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วน
ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
 

 
 

- ทส (คพ.) 
- กค (บก.) 
- ทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

3.3 สัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อจีดีพี 

พันตัน
เทียบเท่า
น้ ามันดิบ 
(ktoe) /
พันล้าน
บาท 

 - พน (สนพ./พพ.) 

3.4 ร้อยละของจ านวนฟาร์ม 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืช และร้อยละของ
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ  - กษ  
(กวก. /มกอช./
สศก.) 

3.5 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวเพ่ิมข้ึน และผ่านเกณฑ์
ระดับสี่ขึ้นไป 

จ านวน  - อก  
(สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.) 

3.6 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จ านวน 15 พ้ืนที ่

จ านวน
(แห่ง) 

 

 
 

- อก (กรอ./กนอ. 
/สป.อก.) 

- มท 
- ทส 

3.7 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

จ านวน 
(แห่ง) 

 - กก  
 



๖๒ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร 

    ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน (ต่อ) 

3.8 ประกาศใช้กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

ประกาศใช้ 
() 

ไม่ประกาศใช้ 
() 

 - ทส  
- กษ 
- วท 
- สธ 

 

4. สร้างศักยภาพเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
เป้าหมาย 
ทุกภาคส่วนมี
ศักยภาพในการ
รับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และมี
ความพร้อมในความ
ร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมกับ
ต่างประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและ
โลกที่เป็นเชิงรุก 

 
 

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 
7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 
(เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน 
(Business as Usual: BAU) โดย
ใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน) 

ร้อยละ  - ทส 
(สผ./อบก.) 

- พน (พพ.) 

- คค (สนข.) 

4.2 สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น
เป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 

ร้อยละ  - พน (พพ.) 

4.3 จ านวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 
(แห่ง) 

 - ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

4.4 องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชน 

จ านวน  - ดท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 
- ทส (สผ./ทธ./

ทน./ทบ.) 
- คค (สนข.) 

4.5 จ านวนประชากรที่ เสียชีวิต 
สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้อง
โยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร 
100,000 คน 

จ านวน 

(คนต่อ
ประชากร 
100,000 
คน) 

 - ดท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 

 
 
 



๖๓ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. สร้างศักยภาพเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (ต่อ) 

4.6 จ านวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีกิจกรรม 
การด าเนินงานในแต่ละปี 

จ านวน 

(โครงการ) 
 - ทส (สป.ทส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:          หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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              1                                               
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เป้าหมาย ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด ๑.1 ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพ้ืนที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจ านวนพ้ืนที่จัด
ทีด่ินท ากินให้ชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนที่การถือครองที่ดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนที่ทั้งประเทศ (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๓ พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 
และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 

 ๑.๔ ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 
(เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนที่ดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ดินทั้งหมด (ลดลง) 

 ๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้างที่
เหมาะสม (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 - 9 

 ๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ าต่อการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ าไทย (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ (ลดลง) 

 ๑.1๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการด าเนินการ 
(เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๑.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 แผนงานที่ ๑.1.๑ ทรัพยากรป่าไม้ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.1 ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การพ้ืนที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า  
(Area of Operation: AO) เพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  

ทส (ปม./อส.) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
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 แผนงานที่ ๑.1.๑ ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการน านโยบายการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ และด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ าอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ า 

ทส (สผ./ปม./อส.) 

1.1.1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าที่เป็นลักษณะกลุ่มป่าหรือผืนป่า 
(Forest Complex) ที่สามารถรวมกันเป็นผืนป่าขนาดใหญ่และ
เชื่อมต่อเนื่องกัน เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ 
พร้อมก าหนดแนวกันชนพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
ยั่งยืน 

ทส (ปม./อส.) 

1.1.1.4 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้และพ้ืนที่แนวกันชน รวมถึง
ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ โดยเฉพาะการ
ปลูกป่ าตามหลักการฟ้ืนฟูป่ าตามธรรมชาติ  (Natural 
Reforestation) และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

ทส (ปม./อส./สผ./ทช.) 
กษ 
มท (อปท.) 

1.1.1.5 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟัน
ยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ 
ป่าไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ควบคู่กับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสามารถระบุ
แหล่งก าเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 
โดยเฉพาะลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) รวมถึงให้มี
การระบุชนิดของต้นไม้โดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency 
Identification: RFID) 

ทส (ปม./อส./ออป.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

1.1.1.6 ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่า โดยค านึงถึงความ
เปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการ 
ฟ้ืนตัว เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่าเพ่ิมขึ้น ตามหลักการผู้
ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ที่ดูแลป่า 

ทส (ปม./อส./สผ.) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 



๗๑ 

 
แผนงานที่ ๑.1.๑ ทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.7 บูรณาการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านการใช้ที่ดินทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือลดกิจกรรม
ที่ท าลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ า และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1.1.8 เร่งจัดท าฐานข้อมูลและก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ป่า
อนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั่วประเทศให้ชัดเจน 
และมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
พร้อมประกาศแสดงแนวเขตป่าให้ประชาชนทราบ เพ่ือลดข้อ
ขัดแย้งเรื่องแนวเขตรัฐ และเป็นการป้องกันมิให้มีการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าของประเทศ 

ทส (ปม./อส./ทช.) 
มท (ทด.) 
กษ (พด./สปก.) 

1.1.1.9 ปรับปรุง แก้ไข และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

ทส (ปม./อส./ทช.) 
มท 

1.1.1.10 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุกท าลายและเผาป่า โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
หลายช่วงเวลา ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง และตรวจหาต าแหน่งจุด
ความร้อน เพ่ือตรวจสอบความเสี่ยงจากการถูกเผาป่า รวมถึง
ตรวจสอบความร้อนและแห้งแล้งของพ้ืนที่เสี่ยงจากปัจจัย
สภาพพ้ืนที่ ต้นไม้ แหล่งน้ า สถิติไฟไหม้ในอดีต และน ามา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

ทส (ปม./อส.) 
มท 

 
แผนงานที่ ๑.1.๒ ทรัพยากรน้้า/น้้าบาดาล 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.1 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ าได้เต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ า 
ชะลอน้ า และลดปริมาณช่วงน้ าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ าของ
ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 

ทส 
กษ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 
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แผนงานที่ ๑.1.๒ ทรัพยากรน้้า/น้้าบาดาล (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.2 ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และ
ล าน้ าที่ตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ า และขจัดสิ่งกีดขวาง 
ทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ า 
รวมถึงปรับปรุงคันกั้นน้ า ฝายทดน้ า และประตูระบายน้ า  
ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ า โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ทส 
กษ 
มท 

1.1.2.3 ส ารวจพ้ืนที่กักเก็บน้ าผิวดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ าเป็นแก้มลิง ส าหรับ
ไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยใช้พ้ืนที่สาธารณะของชุมชน
ให้เป็นแหล่งน้ าชุมชน รวมถึงเป็นการรองรับน้ าเพ่ือป้องกัน
น้ าท่วม 

ทส (ทน.) 
กษ (ชป.) 

1.1.2.4 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
แบบบูรณาการและเป็นระบบ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
คณะกรรมการลุ่มน้ าร่วมจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
เพ่ือก าหนดนโยบายและกติกาการจัดสรรน้ าต้นทุน (น้ าผิวดิน  
น้ าบาดาล หรือทุกแหล่งน้ า) และระบบชลประทานให้เหมาะสม 
รวมถึงสอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ า รวมทั้งมีอ านาจ
ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ที่ส่งผลกระทบ
ในระดับลุ่มน้ า ตลอดจนก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทส (ทน./ทบ.) 
กษ (ชป.) 

1.1.2.5 เร่งรัดผลักดันให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า เพ่ือ
เป็นกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และ
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และการจัดสรรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 

ทส (ทน.) 

1.1.2.6 เร่งผลักดันให้มีการศึกษา ส ารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน 

ทส (ทบ.) 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๓ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๒ ทรัพยากรน้้า/น้้าบาดาล (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.7 สนับสนุนระบบผันน้ า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ าภายในระหว่าง 
ลุ่มน้ า และระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาในการรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมด้านอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก แหล่งน้ า
ในไร่นา และแหล่งน้ าบาดาล รวมทั้งขยายพ้ืนที่ชลประทาน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรน้ า
ส าหรับภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่าง
เพียงพอ 

ทส (ทน.) 
กษ (ชป.) 

1.1.2.8 พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ าจากผู้ใช้น้ า 
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

กษ (ชป.) 
ทส (ทน.) 

1.1.2.9 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ า เพ่ือให้
ผู้ใช้น้ าเกิดการยอมรับและมีความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้น้ าบางส่วนจากผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบ 
ในการจัดการทรัพยากรน้ า 

กษ (ชป.) 
ทส (ทน.) 

1.1.2.10 สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บ 
รวบรวบข้อมูลการใช้น้ าของประชากรในลุ่มน้ าให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และชุมชน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาลในแต่ละกิจกรรม โดยผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทส (ทน./ทบ.) 
กษ (ชป.) 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.1 เร่งรัดการฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรมให้มี
คุณภาพท่ีดี เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

กษ (พด.) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๔ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.2 ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ต้นน้ า ควบคู่กับ
ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ และใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและ
น้ า เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กษ (พด.) 

1.1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการจัดที่ดิน
ให้แกชุ่มชนในรูปแปลงรวมตามสภาพพ้ืนที่และตามเขตการปกครอง 
โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ในลักษณะเป็นกลุ่มหรือชุมชน พร้อมก าหนดระยะเวลาการมีสิทธิ 
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติการถือครองที่ดินเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการซื้อ - ขายเปลี่ยนมือ 

กษ (สปก./กสก.) 
มท (ทด.) 

1.1.3.4 ส่งเสริมการน าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งปกป้องที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้
การใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพ 

กษ (สปก.) 
มท (ทด.) 

1.1.3.5 พัฒนาเครื่องมือและกลไก โดยเฉพาะกฎหมาย โครงสร้าง 
และองค์กรในการบริหารจัดการที่ดินที่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายที่ดินในภาพรวม และกลไกการแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

ทส (สผ.) 

1.1.3.6 ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน โดยค านึงถึงความสมดุล
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมาย
ทีใ่ห้สิทธิแกป่ระชาชนในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้ 

ทส (สผ.) 
กษ 
มท (ทด.) 

1.1.3.7 สนับสนุนการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ
เพ่ือให้มีการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม โดยตรา
ภาษีมูลค่าส่วนเพิ่ม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและการคืนทุน
จากการลงทุนในการพัฒนาที่ดิน และป้องกันการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

ทส (สผ.) 

1.1.3.8 ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองให้
สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ รวมถึงเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และสภาพภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะเส้นทางน้ า 

กษ (พด.) 

มท (ยผ.) 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 

 

 



๗๕ 

 
แผนงานที่ ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.9 ก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายต่อระบบนิเวศน้ าจืด และความขัดแย้ งที่จะ
เกิดข้ึน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

กษ (กปม.) 

1.1.3.10 จัดท าฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ 
และปรับข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยให้มีกฎหมายรองรับ 
และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของ
เอกชน เพ่ือให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน (Digital) 

กษ (พด.) 

มท (ทด.) 

1.1.3.11 พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน ข้อมูล
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 
รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 

กษ (พด.) 

1.1.3.12 สนับสนุนการใช้เครื่องมือและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง
ที่ดินของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการบังคับใช้
กฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ 
และเครือข่ายการตรวจสอบโดยองค์กรภาคประชาชน เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

กษ (สปก.) 

มท (ทด.) 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน
ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล และ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล เ พ่ืออนุ รักษ์พันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มีคุณค่า 

ทส (ทช.) 

1.1.4.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้ยั่งยืน โดยรักษา
และฟ้ืนฟูชายหาดให้เป็นแนวกันชนธรรมชาติระหว่างพ้ืนบก
และพ้ืนทะเล รวมถึงป้องกันความเสื่อมโทรมของชายหาด  
หาดหิน และหาดเลน เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าทางระบบนิเวศ และ
ความสวยงาม 

ทส (ทช.) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๖ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.3 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ เพ่ือให้ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร 
และการพัฒนา มิให้เกิดผลเสียหายต่อบริเวณชายฝั่งทะเล
และทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุกประเภท และรักษาฟ้ืนฟู
ชายหาด ตลอดจนจัดระเบียบชายหาดให้สอดคล้องกับ
หลักการผังเมือง 

ทส (ทช.) 
กก 
มท (อปท.) 

1.1.4.4 จัดท าพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศที่ส าคัญ ควบคู่กับ
ยกเลิกโครงการที่ท าลายระบบนิเวศและแหล่งอาหารของ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณชายฝั่งทีส่อดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

ทส (ทช.) 

1.1.4.5 สนับสนุนมาตรการที่ เข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย และให้มีการ
คุ้มครอง พ้ืนที่ ปากแม่น้ าที่ ส าคัญ  เ พ่ืออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

ทส (ทช.) 

1.1.4.6 ก าหนดเขต และหลักเกณฑ์การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชายฝั่งทะเล ที่ใต้น้ าทะเล และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดข้อขัดแย้งการด าเนิน
กิจกรรมในพื้นท่ี 

ทส (ทช.) 

1.1.4.7 ปรับปรุงกฎหมายและก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนให้
ชัดเจน ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
รวมทั้งจัดท าแผนที่แนวเขตให้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการป่าชายเลนให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ทส (ทช.) 

1.1.4.8 ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock 
Assessment) เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับศักยภาพ การท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากร สัตว์น้ า และระบบนิเวศ และสอดคล้องกับ
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจ ากัดและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงเถื่อนทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 

กษ (กปม.) 
ทส (ทช.) 

กห (ทร.) 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๗ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.9 ก าหนดและจ าแนกเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา 
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพ่ือใช้ก าหนด
มาตรการการป้องกันและแก้ไขพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ลดการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

ทส (ทช.) 

1.1.4.10 ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทส (ทช.) 
คค (จท.) 
มท (อปท.) 

1.1.4.11 ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน       
อุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณชายฝั่งทะเล โดย
ค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์
และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม 

ทส (ทช.) 
คค (จท.) 
มท (อปท.) 

1.1.4.12 สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน 
เอเปค และความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่างๆ ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นภาคี เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้อง รักษา 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ทส (ทช./คพ./สผ.) 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.1 สงวนทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในระยะยาว 
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพ่ือสงวนไว้ใช้
ในอนาคต 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.2 ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาและซาก 
ดึกด าบรรพ์ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ/หรืออุทยานธรณี โดยการมี
ส่วนร่วม 

ทส (ทธ.) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๘ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.3 พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจแร่ให้ชัดเจน 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เ พ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

กษ (พด.) 

1.1.5.4 เร่งรัดส ารวจการจัดท าเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ 
ทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ เพ่ือก าหนดมาตรการการอนุรักษ์
ทรัพยากรแร่ ให้มีการน าแร่มาใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น และเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ให้
เกิดการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.5 พัฒนาฐานข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรแร่
กับข้อมูลด้านอ่ืน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ รวมถึงสร้าง 
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และการรายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยสนับสนุนให้สาธารณชนมี
ส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่ทันสมัย 
เข้าถึงได้สะดวก และให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

สธ (อน.) 

1.1.5.6 สร้างกลไกเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ เพ่ือให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยค านึงผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ทส (ทธ.) 

มท (อปท.) 

สธ (อน.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.7 พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ เพ่ือ
ก ากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ รวมถึงเร่งสร้างมาตรการ
ก ากับ ดูแลและชดเชยค่าเสียหาย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย อย่างเป็นธรรม 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๗๙ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.8 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 
ควบคูก่ับการสนับสนุนและจูงใจให้ใช้วัสดุทดแทนแร่ 

ทส (ทธ.) 
อก (กพร.) 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.1 อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้ง
ชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น สัตว์และพืชหายากและใกล้ 
สูญพันธุ์  ให้ เป็นฐานทรัพยากรที่ มั่ นคง  ควบคู่กับลด 
ภัยคุกคามต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พันธุกรรมของพืชและสัตว์จากการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเบิกป่าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ทส (ปม./อส.) 
กษ  

1.1.6.2 อนุรักษ์พันธุกรรมในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้
ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ 
และ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ทส (ปม./อส./ทช./อสพ./
อสส./สพภ.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.3 พัฒนากลไกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความส าคัญ พื้นที่เสี่ยงต่อ
การถูกคุกคาม และพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพ่ือลด
อัตราการสูญเสียแหล่ งที่ อยู่ อาศัยตามธรรมชาติ  และ
ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมให้สามารถด ารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการให้บริการของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช.) 

1.1.6.4 พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกป้อง คุ้มครอง และ
ฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์ เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตาม
ทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย เพ่ือคงความ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ ความสมบูรณ์และการ
ให้บริการทางนิเวศ 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
อสส./อสพ.) 

กษ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๘๐ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.5 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าให้ครอบคลุมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือป้องกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส (สผ./อส./ปม. /ทช.) 

กษ.  

1.1.6.6 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการก ากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม และการคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบ
ข้ามพรมแดน 

ทส. (สผ./ อส./ ปม. /ทช.) 
วท. 
กษ. 

1.1.6.7 ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และยั่งยืน พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม 

ทส (สผ./อส./ปม. /ทช./
อสพ./อสส.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.8 ศึกษา ส ารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ้มครอง 
รวมถึงพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนที่
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการ
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 

ทส (สผ./อส./ปม. /ทช./
อสพ./อสส.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.9 พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยอาศัยองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงให้มกีารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การให้บริการของระบบนิเวศต่างๆ 

ทส (สพภ./สผ./ปม./อส./ 
ทช.) 

วท  
กษ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๘๑ 

 
 แผนงานที่ ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.10 ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) ในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าและการบริการของระบบ
นิเวศ และเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองระบบนิเวศที่มีความส าคัญ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ทส (สผ./อส./ทช./สพภ.) 

1.1.6.11  ส่งเสริมงานวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีบทบาทใน
การน าทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพมา
พัฒนา เพ่ือใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ทส (สพภ.)  
กษ (สวก.) 
วท (สวทช.) 
วช 

1.1.6.12 ปรับปรุงรายชื่อพันธุ์ไม้หวงห้าม เพ่ือให้ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนสามารถปลูกป่าเศรษฐกิจและลดแรงกดดันต่อพ้ืนที่
ป่าไม ้

ทส (ปม.) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืน 

 แผนงานที่ ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.1.1 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1.2 พัฒนาแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ในการดูแล รักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและเป็นธรรม 

ทส 
มท (อปท.) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๘๒ 

 
 แผนงานที่ ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าและบังคับใช้มาตรการการ
ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดท าแผน
ฟ้ืนฟู และติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็น
กลไกสนับสนุนให้การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บรรลุผลส าเร็จ 

ทส (สผ./สส.) 

1.2.1.4 สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง 
รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่งให้ร่วมด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
พ้ืนที่อ่าว โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการท าประมงที่ผิดกฎหมายใน
เขตการท าประมงพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดความรู้การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งให้แก่สมาชิก และการใช้ระบบชะลอคลื่น 
ที่เลียนแบบธรรมชาติให้เหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่และ
วิถีชีวิตชุมชน 

ทส (ทช./สส.) 
กษ (กปม.) 

1.2.1.5 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นมี 
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และ
บ ารุงรักษา เพ่ือคุ้มครองแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา 
และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ/หรือแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณี และเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา 
ค้นคว้า และการวิจัย รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของท้องถิ่น 

ทส (ทธ.) 
มท (อปท.) 

1.2.1.6 ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร เพ่ือให้ความร่วมมือในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เผาป่าหรือเผา
เศษวัสดุทางการเกษตร การติดตามเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์

ทส (ปม./อส./ทช.) 
กษ 
มท (อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๘๓ 

 แผนงานที่ ๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.2.1 จัดตั้งกลไกระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพ่ึงตนเองได้  โดยสร้าง
แรงจูงใจแก่ชุมชนที่รักษาวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มี
รายได้จากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทน
คุณค่าระบบนิเวศ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชุมชนหรือผู้ที่
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) 

ทส (ปม.) 

1.2.2.2 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาค
ส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ
น างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

ทส 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2.3 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือเป็นหน่วยงาน
เครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง 
และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ทส 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2.4 เสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการ
สื่อสารด้านสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งมีการจัดการอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ทส (สส.) 

1.2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดการ และการติดตามการด าเนินโครงการด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการประเมินผล
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้เกิดการจัดการที่อยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง และเกิดความต่อเนื่อง 

ทส (สส.) 

1.2.2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
ในการติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ทส 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 



๘๔ 

 
 แผนงานที่ ๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.2.7 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและ
สถาบันการศึกษา เครือข่ายประชาชน ชุมชน และองค์กร
พัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอด
งานวิจัย และผลักดันให้น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

ทส 
วช 

1.2.2.8 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ทส 

 
 แผนงานที่ ๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.3.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการศึกษาเรียนรู้  การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ
และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วนในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส (สส./สผ./อส./อสพ./ 
      อสส./ทช.) 
มท (อปท.) 
ศธ  
วท 

1.2.3.2 สนับสนุนการจัดการเรี ยน การสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษา 
(Environmental Education) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกระดับ เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ 

ทส (สส.) 
ศธ (สพฐ./สกอ.) 

1.2.3.3 ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของ
ตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทในการเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ทส  
มท (อปท.) 
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๘๕ 

 
 แผนงานที่ ๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.2.3.4 สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่ 
โดยให้ได้รับความรู้ เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์และ
ผลกระทบ เพ่ือให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่ านการเข้าร่วม
กระบวนการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้เกิดเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ และชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

มท (อปท.) 

1.2.3.5 จัดท าแผนที่ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและแนวทางการใช้
ที่ดินตามลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ าให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
มาตรการที่ก าหนดไว้ พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงาน ประชาชน และองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์
พ้ืนที่ต้นน้ าและล าธารโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ทส (สผ.) 
กษ (พด.) 
 

1.2.3.6 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังทางสื่อต่างๆ เพ่ือป้องกันการเข้าไป 
บุกรุกที่ดินในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

ทส (ปม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและเปน็ธรรม 

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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๘๙ 

 
เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอด

สิ่งแวดล้อมท่ีดีสู่รุ่นต่อไป 

ตัวช้ีวัด ๒.1 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 

 ๒.๒ คุณภาพอากาศมีจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99 

 ๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
โดยมีอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ  

 ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 ๒.๕ จ านวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน 

 ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๒.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.1.1 ผลักดันให้น าเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 
ก่อมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า - คืนเงินบรรจุภัณฑ์ และ
ส่งเสริมหลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse)  

ทส 
กค 
อก 
 

2.1.1.2 เร่งผลักดันการจัดท ากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  และซากผลิตภัณฑ์ อ่ืน พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ทส (คพ.) 
สธ 
มท 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู 



๙๐ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.1.3 ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) 
ส าหรับการพัฒนาโครงการบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือมีการพัฒนาหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบสะสม ก่อนตัดสินใจด าเนิน
โครงการ โดยร่วมกันก าหนดประเภทของแผนหรือยุทธศาสตร์
รายสาขาที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือให้มีการจัดวางผังเมือง
อย่างเหมาะสม รวมถึงก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
สุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

ทส (สผ.) 
นร (สศช.) 
สธ 

2.1.1.4 พัฒนาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ ง
สามารถน ามาจัดท ามาตรการการป้องกันและลดผลกระทบได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการพิจารณารายงานที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว สร้างเสริมกลไกการบังคับใช้และติดตามการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้หน่วยงาน
รับผิดชอบมีการก ากับและติดตามการด าเนินการตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่จังหวัด
ที่มีศักยภาพ (เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) ในการพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทส (สผ.) 

2.1.1.5 พัฒนากองทุน EIA และกองทุน SEA เพ่ือท าหน้าที่เป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  (SEA) โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

ทส (สผ.) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไดร้ับการป้องกนั บ าบัด และฟื้นฟ ู



๙๑ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.1.6 พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีส าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือการศึกษาวิจัย รวมถึง
ภาคอ่ืน อย่างเป็นระบบ และให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่
กระบวนการผลิต น าเข้า กักเก็บ จ าหน่าย ขนย้าย และก าจัด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ทส (คพ.) 
อก 
กษ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ าเสีย 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการ 
น้ าเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบ
การจัดการน้ าเสีย มีการจัดการน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด โดยส่งเสริมให้มกีารจัดการตามแนวพระราชด าริที่ใช้
วิธีการทางธรรมชาติในการบ าบัด 

ทส (คพ./อจน.) 
มท (อปท.) 

2.1.2.2 สร้างพลังของประชาชน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลออกสู่
สาธารณะเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย รวมถึงแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่มีจุดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือกดดันให้มีการจัดการ
น้ าเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ทส (คพ./อจน.) 

2.1.2.3 ผลักดันให้มีการน าเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด 
โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ และการเก็บ
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

กค. 
ทส (คพ./อจน.) 
มท (อปท./กปน./กปภ.) 
อก 

2.1.2.4 ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้งถังดักไขมัน 
รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

ทส (คพ./ อจน.) 
มท (อปท.) 
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๙๒ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ าเสีย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.2.5 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบรวบรวมน้ าเสีย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น และมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่
เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ และเร่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 
เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอในการเดินและบ ารุงรักษาระบบ
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือ
ร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการ
เดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุ
การใช้งาน 

ทส (คพ./อจน.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

2.1.2.6 ควบคุม และก ากับแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ทราบจุดปล่อย
ชัดเจนให้อยู่ ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด รวมถึง
ควบคุมการจัดการแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ ไม่มีจุดปล่อยที่
ชัดเจน โดยให้ค านึงถึงค่ามลพิษสะสมรวม และมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ เพ่ือ
ก าหนดมาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปล่อย
มลพิษที่เหมาะสม 

ทส (คพ.) 
อก (กรอ./กนอ.) 
กษ 

 

2.1.2.7 ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าเสีย เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าเสียมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนของรัฐและเอกชน (Public - Private Partnership) 

ทส (คพ./อจน.) 
กค 
ภาคเอกชน 

2.1.2.8 ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ าเสีย โดยรวบรวมน้ าเสียที่มี 
ความเข้มข้นสูงจากชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและมีพ้ืนที่
จ ากัด หรือชุมชนตามเกาะที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
ร้านอาหาร และภัตตาคาร รวมทั้งของเสียจากส้วม เพ่ือลด
การระบายของเสียลงสู่แหล่งน้ า และลดการระบายก๊าซเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ 

ทส  
พน 

2.1.2.9 ส่งเสริมให้มีการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าและมีความปลอดภัย 

ทส 
มท (อปท.) 
กค 
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๙๓ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ าเสีย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.2.10 เร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม 
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดน้ าเสีย รวมถึงแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ทุกประเภท โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
เพ่ือให้สามารถจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

ทส (คพ.) 
อก 
กษ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 แผนงานที่ ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.3.1 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับ ควบคุม และ
รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปลอดการเผาในพ้ืนที่
ชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขอร่วมมือจาก
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ให้มีการเผา ตลอดจนส่งเสริม
ให้น าเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.3.2 สนับสนุนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ยานพาหนะใหม่ให้ไดม้าตรฐาน มีอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศต่ า ปลอดมลพิษ ใช้เชื้อเพลิงสะอาด และใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาการตรวจสภาพยานพาหนะที่มีการ
ใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทส 
พน 
วท 

2.1.3.3 ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจ าปีรถยนต์ที่ใช้อัตราการ
ปล่อยมลพิษปลายท่อเป็นฐานการค านวณค่าธรรมเนียม 

คค 

2.1.3.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสภาพปัญหาคุณภาพอากาศของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่วิกฤตด้านคุณภาพอากาศ และหมอกควัน 
รวมถึงบังคับใช้กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการให้มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมมาตรการห้ามมิให้มีการเผาใน
พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่จะเกิดขึ้น 

ทส (คพ./สผ.) 
กษ 
อก 
มท (อปท.) 
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๙๔ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.3.5 จัดท า พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะ
ด้านคุณภาพอากาศและเสียงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ส าหรับยานพาหนะ และบริเวณพ้ืนที่ที่มีปัญหา 

ทส (คพ.) 
คค 

 
แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพ่ิมกิจกรรม 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถานศึกษาที่มีแนว
ปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ครอบครัว และชุมชน 

ทส (คพ./สส.) 
ศธ (สพฐ./สกอ.) 

2.1.4.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน 
และชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ 
การสนับสนุนให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมน าขยะมูลฝอย
หรือของเสียไปก าจัดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ 
รับก าจัด ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือ
มาตรการทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ามาใช้ 
โดยเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะ 
อย่างต่อเนื่อง 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 

2.1.4.3 ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการเผา 
เป็นขยะที่ท าให้ได้รับพลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 
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๙๕ 

 
 แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.4.4 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการ
ใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และ
ขยายผลพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการขยะที่เป็น
ระบบ ไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีความพร้อม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 

2.1.4.5 สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน (Public - Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่
และแหล่งท่องเที่ยว โดยก าหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอด
วงจรตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า การขนส่ง การแปรรูป
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคในครัวเรือน และการก าจัด 

ทส (คพ.) 
กษ 
อก 
สธ 

2.1.4.6 ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการท า
กิจกรรมบริเวณชายฝั่ง เช่น การท าประมง การท่องเที่ยว 
การเดินเรือ และการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย
จากแผ่นดินที่มาตามแม่น้ า ล าคลอง โดยออกกฎระเบียบ 
สร้างระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพ่ือน ามาจัดการ
อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการลดปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง 

ทส (คพ.) 
คค 
มท (อปท.) 
กก  
กษ 

2.1.4.7 พัฒนากลไกทางภาษี เพ่ือควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟม 
ถุงพลาสติก และวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากลง ตลอดจนพัฒนา
พลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
น าพลาสติกชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า 

กค 
ทส 
วท 
วช 

2.1.4.8 ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการ
ผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้
พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการลดการใช้
พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและ
นโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษี รวมทั้งให้มีการ
ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากพลาสติก
ชีวภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

ทส (คพ./สผ.) 
กค 
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไดร้ับการป้องกนั บ าบัด และฟื้นฟ ู

 

 



๙๖ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.4.9 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
เพ่ือให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และเร่งก าจัดขยะ 
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้ง
ผลักดันกฎหมายการลดและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

2.1.4.10 สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่า และมีการคัดแยกขยะซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน  
มีการขนส่งที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อ
สุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และ
ได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
สธ 

2.1.4.11 ให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสีย
อันตรายชุมชนให้มีการจัดการที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นการน าทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

2.1.4.12 เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์  
การรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การจัดสถานที่จัดเก็บ การขนส่ง 
จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
อก (กรอ./กนอ./สมอ.) 
ภาคเอกชน 

2.1.4.13 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่ีหลากหลายประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซ้อนแตกต่าง
กัน ให้ถูกวิธีการและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและด าเนินงาน 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 
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๙๗ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.4.14 พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน และมีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานสั้นและเกิดมลพิษ 
เข้ามาจ าหน่ายและใช้งานภายในประเทศ โดยส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์เพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้
ผู้ผลิตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพ่ือให้เกิด
การจัดการที่ยั่ งยืน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากประเทศ
ผู้ผลิต 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
อก (กรอ./กนอ./สมอ.) 
ภาคเอกชน 

2.1.4.15 พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและด าเนินงานแปลงขยะเพ่ือ
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ส่วนขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ ควรสนับสนุนให้มี
การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
พน 
ภาคเอกชน 

2.1.4.16 เพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่  และศักยภาพในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถุง
ขยะ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพ่ือให้มี
งบประมาณเพียงพอในการเดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือ
กับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดิน
และบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการ
ใช้งาน 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 
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๙๘ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.1.4.17 ติดตามและเฝ้าระวัง เพ่ือมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม
ทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันการลักลอบน าเข้าสารอันตราย
มาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัย
จากสารเคมี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่
อาจได้รับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบการติดฉลาก 
ระบบติดตามข้อมูลด้านสารอันตรายให้แก่ผู้น าเข้า ผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างเครือข่ายประชาชนใน
การเฝ้าระวังในพ้ืนที่ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
สธ 
กษ 
อก (กรอ./กนอ.) 

2.1.4.18 ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้ อใน
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ทส (คพ./ทช.) 
สธ 
อก (กรอ./กนอ.) 
มท (อปท.) 
กษ 

2.1.4.19 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่
สามารถก าจัดได้ ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ขยะอันตราย และสารอันตราย เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 
รวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกล่องโฟม และถุงพลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ยาก โดยเฉพาะการน าพลาสติกชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ได้หลายครั้งอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 

ทส (คพ./สผ.) 
วท (สวทช.) 
วช 
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๙๙ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

 แผนงานที่ ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.2.1.1 สร้างกลไกการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน รวมถึงการ
เยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉิน 
เพ่ือชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องแก่ 
ผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการ
ทางการคลังที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
เรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว ถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้ว 

กค 
นร (สงป.) 
ทส 
ภาคเอกชน 

2.2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย การปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล พร้อมข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตลอดจนผลักดัน
ให้จัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือตรวจสอบ
ถ่วงดุลการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 

ทส 
ยธ 

 
 แผนงานที่ ๒.๒.๒ การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.2.2.1 ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยเฉพาะมลสารที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ทส (คพ./สผ.) 
มท (อปท.) 
สธ (อน.) 

2.2.2.2 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่มีมลพิษปนเปื้อน และเขตควบคุม
มลพิษ ซึ่งอาจด าเนินเป็นโครงการน าร่อง หรือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพ่ือระดมทรัพยากร
ในการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และมีการบังคับใช้กฎหมาย
ร่วมด้วยอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

ทส (คพ./สผ.) 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไดร้ับการป้องกนั บ าบัด และฟื้นฟ ู

 



๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

 แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.3.1.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนให้ 
มีบทบาทในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ และพ้ืนที่สีเขียวด้วยตนเอง โดยบูรณาการแผนงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

มท (อปท.) 
ทส (สผ.) 

2.3.1.2 ส่งเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  
ในลักษณะของเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต เมืองสีเขียว ที่มีการเพ่ิม 
การพัฒนาและการสร้างคุณค่าพ้ืนที่สีเขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง มีระบบขนส่งมวลชนอ านวยความสะดวก
ต่อการเดินทาง มีการใช้พลังงานสะอาด มีระบบการจัดการ
ของเสียและน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มท (อปท./ยผ.) 
ทส (สผ.) 
คค 
พน 
ดท 

2.3.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึง
ชุมชนแออัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะ 
การติดตั้งระบบการจัดการน้ าเสียขนาดเล็ก การติดตั้งถังดัก
ไขมันของชุมชนริมน้ า ล าคลอง และสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในชุมชนแออัดถึงการดูแลสภาพแวดล้อม
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ และปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ทส (คพ./สผ.) 
มท (อปท.) 
สธ 

2.3.1.4 ควบคุมและก ากับไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือน ามา
จัดท ากิจกรรมที่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  ทั้ งด้าน
การเกษตร การตั้งถ่ินฐาน การบริการ การอุตสาหกรรม และ
ด้านชุมชน อย่างเคร่งครัด 

ทส 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1.5 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ิม
สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในพ้ืนที่ ให้เป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนและดูดซับมลพิษ 

ทส (สผ.) 
มท (อปท.) 
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๑๐๑ 

 
 แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.3.1.6 ก าหนดกฎ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพ่ือให้มีการน าเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
มีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในภาพกว้างและราย
สาขา รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ดิน เพ่ือจูงใจให้ประชาชน
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้านนันทนาการและสิ่งแวดล้อม 

ทส 
กค 
 

2.3.1.7 จัดท าและบังคับใช้การวางผังเมืองที่มีการวางและก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นสัดส่วน ชัดเจน และสอดคล้อง
กับศักยภาพและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนในอนาคต รวมถึง
ก าหนดพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง เพ่ือเป็นพ้ืนที่แนวกันชนรอบ
เมือง และป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ 

มท (ยผ.) 
ทส 

2.3.1.8 จัดท าและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 
และการจัดการพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย 
ฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลไก เพ่ือผลักดันนโยบาย แผน และ
มาตรการไปสู่การปฏิบัติเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ทส (สผ.) 
มท 

 
 แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.3.2.1 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี
ร่วมพัฒนาในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา ประชาชน 
และเยาวชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ และค านึงถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงาม 

ทส (สผ./สส.) 
มท (อปท.) 
ศธ 
วธ 

 

2.3.2.2 ก าหนดกฎ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือและ
กลไกอ่ืนๆ เพ่ือน ามาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ให้ได้รับการจัดการที่ดี 

ทส (สผ.) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไดร้ับการป้องกนั บ าบัด และฟื้นฟ ู

 



๑๐๒ 

 
แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.3.2.3 จัดท ามาตรฐานด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม รวมถึงสภาพแวดล้อม
โดยรอบให้สอดคล้อง ได้มาตรฐาน และกลมกลืนกับสภาพ
ทางธรรมชาติดั้งเดิม 

ทส (สผ.) 
วธ (ศก.) 

2.3.2.4 ก าหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม รวมถึงก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่ และก าหนดให้
มีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทส (สผ./คพ.) 
วธ (ศก.) 
มท (อปท.) 
กก 
 

2.3.2.5 ก ากับ ดูแลให้แหล่งมรดกที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และของโลก รวมถึง
พ้ืนที่แนวกันชน ได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน 
และยั่งยืน โดยมีกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

ทส (สผ.) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ไดร้ับการป้องกนั บ าบัด และฟื้นฟ ู

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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๑๐๕ 

 
เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ๓.1 การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคน (ลดลง) 

 3.๒ สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เพ่ิมขึ้น) 

 ๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี (ลดลง) 

 ๓.๔ ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืช และร้อยละของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.๕ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์
ระดับสี่ขึ้นไป (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.๖ พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที่ 

 ๓.๗ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.8 ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๓.1 การส่งเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน 

 แผนงานที่ ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.1 ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ เกิดความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันใน
การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนการเลือกใช้สินค้า เช่น สินค้าติดฉลากสิ่งแวดล้อม 
ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลาย
ได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 



๑๐๖ 

 
 แผนงานที่ ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.2 รณรงค์  ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือให้
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน โดยจัดซื้อ จัดหาสินค้าอย่างพอดี มี
ทางเลือกในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นจิตส านึก
สาธารณะได้ในที่สุด 

ทส (สส.) 
นร (กปส.) 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
นวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัม พันธ์  เ พ่ือสร้างความ
ตระหนัก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
วิธีการใช้สื่อ เพ่ือให้สามารถสื่อสารทางช่องทางใหม่ๆ ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย 

ทส (สส.) 

3.1.1.4 ผลักดันหรือปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง และองค์กร
เอกชน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างกว้างขวาง  

ทส (คพ.) 
กค (บก.) 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.5 พัฒนามาตรการทางการคลัง และผลักดันการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ 

กค 
ทส 
นร (สงป.) 

3.1.1.6 สนับสนุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนส่ง
มวลชน ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ า การจัดการ
ของเสีย และการสุขาภิบาลอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้บริการและการบริโภคระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานเหล่านั้น  เ พ่ือก่อให้ เกิดสังคมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 



๑๐๗ 

 
 แผนงานที่ ๓.1.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.7 ผลักดันมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการพัฒนาหรือ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

กค 
ทส 

3.1.1.8 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยในภาคเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ อย่างจริงจัง เพ่ือ
ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และให้ประเทศไทย
มีการน าเทคโนโลยีที่ได้พัฒนามาเพิ่มผลิตภาพในการผลิต 

วช 
วท 
พณ 
ภาคเอกชน 

 
 แผนงานที่ ๓.1.๒ การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.2.1 สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ต้นทุน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด 
และมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ า  รวมทั้ งส่ งเสริมให้
ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารทั่วไป ชุมชน บริษัทเอกชน 
และสถานที่ราชการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

พน (พพ.) 

3.1.2.2 สร้างกลไกระบบรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่มีต้นทุนต่ า โดยเฉพาะลานรับซื้อและแปรรูปปาล์ม 
หรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการน า
ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน เพ่ือให้มี
การน าวัสดุเหลือทิ้ง ของเสีย และวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

กษ 
พน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๐๘ 

 
 แผนงานที่ ๓.1.๒ การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1.2.3 ส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอย่างครบวงจร 
โดยสนับสนุนเงินทุนส าหรับการผลิตและจ าหน่าย การปลูก
พืชพลังงาน เพ่ือน ามาผลิตเป็นพลังงานของชุมชนให้กระจาย
อยู่ในทุกพ้ืนที่ตามประเภทของพืช และความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
รวมทั้งจัดให้มีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับ
ชุมชน และกลไกทางการตลาด เพ่ือรับซื้อพลังงานชีวภาพ
จากชุมชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน 

พน (พพ.) 
ทส   

3.1.2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ที่สะอาด รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานใน
อาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พน (พพ.) 
วท (สวทช.) 
 

3.1.2.5 พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เพ่ือรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากชุมชน และภาคเกษตรกรรม 

พน   

 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ย่ังยืน 

 แผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.1.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร ลดและเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง
ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสารเคมีและ
ซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีในภาคการเกษตรให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง รวมทั้งควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง 

กษ 
ทส  

3.2.1.2 สนับสนุนวิถีการด าเนินชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ปราชญ์ชุมชน และผู้สูงอายุที่ท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานที่เหมาะสมกับวัย
และสร้างบทบาทของปราชญ์ชุมชน และผู้สูงอายุการถ่ายทอด
และสืบสานองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่คนรุ่นต่อไป 

กษ 
ทส 

  

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๐๙ 

 
 แผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.1.3 สนับสนุนให้มีการออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยา 
ชดเชย และสนับสนุนการผลิตสารเคมีทางการเกษตรที่
ปลอดภัย และได้มาตรฐานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กษ 
นร (สงป.) 

3.2.1.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือลงทุนด้านเกษตรอินทรีย์ และสร้าง
กลไกทางการตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

กษ 
พณ 
 

3.2.1.5 พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู ่
กับมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้มีการรับรอง
สินค้าท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 

กษ 

3.2.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการท าเกษตรที่เหมาะสม
กับชนิดของดิน และความต้องการสารอาหารของแต่ละชนิด
พืช เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผลผลิตอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้การปลอดการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือไถกลบเศษซากพืช 
และการใช้วัสดุอินทรีย์ในพื้นท่ีการเกษตร 

กษ 
วช 

3.2.1.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือ
สาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ
การเกษตรอินทรีย์ 

กษ 
อก 
วท 
นร (วช)  
สกว 

3.2.1.8 พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีในภาคเกษตรที่มีพิษ
ร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์อ่ืน เพ่ือให้ปริมาณการใช้สารเคมีที่มีพิษ
ร้ายแรงในภาคเกษตรลดลง 

กค 
กษ 

3.2.1.9 ส ารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการท าเกษตรอินทรีย์ 
ให้เกิดความยั่งยืน 

กษ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๐ 

 
 แผนงานที่ ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.2.1 สร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานในการ
จัดการมลพิษ 

อก 
กค 
ทส 

3.2.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการลงทุน 
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
โดยเฉพาะการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและ
ด าเนินโครงการจนได้รับการรับรองในระดับที่ ๕ (ให้ผู้บริโภค
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ GIM) และการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม
ให้แก่สังคม 

อก 

3.2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ 
ของตนเองในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์
คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับสังคม 

อก 
ทส 
ภาคเอกชน 

3.2.2.4 สนับสนุนการแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากร
ส่วนเกินที่เกิดจากการผลิตระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต และเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศให้เป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ในระดับยุทธศาสตร์ การวางผังเมือง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

อก 
ทส 

3.2.2.5 ผลักดันการใช้ และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากล
ในการจัดการองค์กร หรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะ  
ISO ๑๔๐๐๐ ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการยกระดับ
การจัดการของผู้ประกอบการรายย่อย 

อก 
ทส 
ภาคเอกชน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๑ 

 
 แผนงานที่ ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.2.6 สร้างกลไกในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า องค์กร และผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ไทยให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการประเมินวัฏจักรชีวิตบนฐาน
ความยั่งยืน และการจัดตั้งคณะกรรมการด้านนโยบาย และ
คณะกรรมการด้านเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 

วท (สวทช.) 

ทส 
 

3.2.2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตและบริการ  
โดยสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน หรือให้มีการใช้พลังงาน 
ในกระบวนการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สนับสนุนการผลิตพลังงานทีใ่ช้พลังงานทดแทน 

พน (สนพ./พพ.) 

อก 

3.2.2.8 เร่งจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยให้มี 
การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต  และจัดท าฐานข้อมูล 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศท่ีถูกต้อง ครอบคลุมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีการก าหนด
มาตรการรายสินค้าแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะปริมาณการปล่อย
คาร์บอน ปริมาณการใช้น้ า ปริมาณการใช้ทรัพยากร และ
รอยเท้าเชิงนิเวศ (Environmental Footprint) 

วท (สวทช.) 
ทส 

3.2.2.9 พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
ภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และการบริโภคสินค้า เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานของรอยเท้าเชิงนิเวศ ฉลากคาร์บอน  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อย
คาร์บอนต่ า 

ทส 

3.2.2.10 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วช 

วท (สวทน.) 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๒ 

 
 แผนงานที่ ๓.๒.๓ การท่องเที่ยว 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.2.3.1 พัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้ประกอบการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงชุมชนที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism)  
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และอ่ืนๆ 

กก 

3.2.3.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ และลด
การใช้วัสดุและสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม   

กก 

3.2.3.3 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่ค านึงถึงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และผลักดันสู่การรับรองมาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เช่น การจัดท าท าเนียบนาม การมอบรางวัล/
ประกาศนียบัตร การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ฯลฯ 

กก 

3.2.3.4 พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบ าบัด 
น้ าเสียชุมชน เส้นทางการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือการจัดท าทางจักรยาน และระบบน้ าดื่มหรือน้ าประปา
ในแหล่งท่องเที่ยว  

ทส (คพ. /ทช.) 
กก 
คค 
มท (อปท.) 

3.2.3.5 ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้าน เพ่ือก าหนด
ปริมาณ และแนวทางการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว 
รวมถึงก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพของ
พ้ืนที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ และได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

กก 
ทส (อส./ทธ.) 
วธ (ศก.) 
มท (อปท.) 

3.2.3.6 ก าหนดและประกาศขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และด าเนินมาตรการจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ 

ทส (อส./ทช./สผ.) 
วธ (ศก.) 
มท (อปท.) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๓ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 แผนงานที่ ๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และ 
เห็นความส าคัญต่อการร่วมอนุรักษ์  คุ้มครอง และดูแล
ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้องและได้รับผลประโยชน์  รวมถึ งชุมชน และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

ทส (สผ./สส./อส./ทช./
ปม./อสส./อสพ./สพภ.) 

กษ 
วท 
สธ 

3.3.1.2 ส่งเสริมและผลักดันการเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

ทส (สผ.) 
กษ 
วท 
สธ 

3.3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และบริการ
ทางนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่งพันธุกรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
สพภ.) 

วท 
กษ 

3.3.1.4 สนับสนุนให้มีศูนย์ เรียนรู้ เ พ่ือเป็นแหล่งรวมความรู้และ 
จัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น 

ทส (อส./ทช./อสส./อสพ.) 
วท 
กษ 

 
แผนงานที่ ๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
อย่างรู้คุณค่า เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วย
การบริหารจัดการของชุมชน ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรแบบผสมผสานที่ส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม และการท าวนเกษตรแบบสวนบ้าน 

ทส (สพภ./ปม.) 
กษ 
กก 
พณ 
วท 
สธ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๔ 

 
 แผนงานที่ ๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ (ตอ่) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.3.2.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่จาก 
ฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนามาตรฐานสินค้า
และบริการให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยมี
กลไกก ากับการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่
กับการอนุรักษ์ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทส (สพภ.) 
พณ 
วช 
ภาคเอกชน 

3.3.2.3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการน า
นวัตกรรมมาใช้ทดแทนการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

วท (สวทช.) 
กษ 
อก 

3.3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์พืชและ 
พันธุ์สัตว์ เพื่อน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ทส 
วช 
วท 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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๑๑๕ 



๑๑๗ 

 
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และมีความพร้อมในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
ที่เป็นเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด ๔.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as 
Usual: BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน)  

๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 

 ๔.๓ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมข้ึน) 

 ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนที่
ชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 

 ๔.๕ จ านวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจาก
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร 100,000 คน (ลดลง) 

 ๔.๖ จ านวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรม
การด าเนินงานในแต่ละปี (เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๔.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 แผนงานที่ ๔.1.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1.1.1 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายในการ
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบและเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม กับสินค้าและบริการทั่วไป  

ทส (สผ./อบก./สส.) 
อก 
พณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 



๑๑๘ 

 
แผนงานที่ ๔.1.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1.1.2 เพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตส านึก 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน และ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ให้ประกอบธุรกิจ
แบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางในระยะสั้น
ด้วยการเดินเท้า/ปั่นจักรยาน และใช้รถยนต์สาธารณะแทน
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันไปใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟฟ้า 
และรถใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ทส (สผ./อบก./สส.) 
พน 
คค 
มท (อปท.) 
กก 

4.1.1.3 สร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว พลังงานและขนส่ง 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้ถึง
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้ เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งให้มีความเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบท
ของแต่ละภาคส่วน 

ทส (สผ./อบก./สส.) 
กษ 
มท (อปท.) 
พน 
คค 
กก 

4.1.1.4 ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ 
การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกนอกฤดูการเกษตรเพ่ือลด
การใช้น้ า และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ให้หลากหลายมากขึ้น 

กษ 
ทส 
กก 

4.1.1.5 พัฒนา ส่งเสริม และสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เหมาะสม เพ่ือบรรเทาปัญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทส 
กษ 
วท 
พณ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๑๙ 

 
แผนงานที่ ๔.1.๒ การลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.1 ส่งเสริมมาตรการจูงใจให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีส าหรับผู้ใช้และผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือก าหนดให้มีฉลาก
แสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน
ของยานพาหนะ รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่
ติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณที่มีการบริการโครงข่าย
รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินแล้ว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
จากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี 
ก่อมลพิษต่ าหรือเทคโนโลยีสะอาด 

ทส 
กค 
คค 
อก 
พน 
มท 
กทม 

4.1.2.2 ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน 

พน (พพ.) 
กษ 

4.1.2.3 พัฒนาโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นเอกภาพ โดยรวม
ภาษีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดราคาเชื้อเพลิง ณ หัวจ่าย 
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางราคาท่ีถูกต้อง 

กค 
พน 

4.1.2.4 ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และการใช้ของเสียหรือ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งก าหนดให้ภาคอุตสาหกรรม
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดท าแผนงานหรือโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก 

พน (พพ.) 
ทส 
กษ 
อก 

4.1.2.5 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุน
ให้มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
โรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากมาตรการเว้นหรือคืนภาษีการน า
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

พน 
กค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๐ 

 
แผนงานที่ ๔.1.๒ การลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย และการใช้พลังงานในอาคาร 
รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พน (พพ.) 
คค 
อก 

4.1.2.7 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือประหยัดงบประมาณของรัฐและ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนต้นทุนต่ า 

พน 

4.1.2.8 ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสนับสนุน
การผลิตและด ารงชีวิตตามวิถีท้องถิ่น มุ่งเน้นบทบาทของ
ชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของชุมชน
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึง
ก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ทส (ปม./อส./สผ.) 
กษ 
 

 

4.1.2.9 ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ มีการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลการใช้พลังงาน และข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปประเมิน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2.10 รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศให้เป็นปัจจุบัน ทั้งการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือนกระจก การซื้อ - ขายปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
ก าหนดระดับของกรณีฐาน (Business-as-usual – BAU) ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาและในภาพรวม เพ่ือเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ 

ทส (สผ./อบก.) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๑ 

 
แผนงานที่ ๔.1.๒ การลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.11 พัฒนางานวิจัยด้านศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงวิเคราะห์ข้อจ ากัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลไกทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคาร์บอน การพัฒนา
ตลาดคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนใน
ต่างประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สกว 
ทส (อบก./สผ.) 
พน 
กค 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.2.1.1 พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่อพยพรองรับ 
เพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น 

มท (อปท./ปภ.) 
ดท 
ทส 
กษ 

4.2.1.2 ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
ใกล้หรือต้องพ่ึงพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ า 
ทะเล ภูเขา ฯลฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ รวมทั้งประเมินความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการรับมือกับความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาจากระบบ
ทางสังคมและระบบการด ารงชีวิตของชุมชนในพ้ืนที ่

ทส 
กษ 
มท (อปท./ปภ.) 

4.2.1.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมด้าน
สถาปัตยกรรมและการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องและ
ค านึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การรักษาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล 

ทส 
กษ 
มท 
สธ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๒ 

 
 แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ

ชุมชน (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.2.1.4 ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการปรับตัว
และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ร่วมกับการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
และค านึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการปรับตัวที่
ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและวิทยาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและเป็นที่ยอมรับของชุมชนซึ่งมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 

มท (อปท.) 
ทส 

 

แผนงานที่ ๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.2.2.1 จัดท าแนวทางการเตรียมรับมือกับการเปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีการบูรณาการจัดท า โดยเฉพาะการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงความเสี่ยงทาง
ภูมิอากาศของพ้ืนที่ การปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในพ้ืนที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
ต่างๆ ทีต่้องค านึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศ 

ทส (สผ.) 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2.2.2 จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวังและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ าทะเลหรือระดับ
ความสูงของน้ าทะเล และการเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการัง
ฟอกขาว 

ดท 
ทส 

4.2.2.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
แหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพ่ือลดความเปราะบางของชุมชน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ 

กษ 
มท (อปท.) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๓ 

 
แผนงานที่ ๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.2.2.4 พัฒนาโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทีม่ี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับผู้โดยสารอย่างเพียงพอ และมีระบบ
การจัดการด้านความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และ
ประหยัดเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ 

คค 
มท (อปท.) 

4.2.2.5 พัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชน 
ในเมืองใหญ่ให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกัน ทั้งระบบราง  
รถประจ าทางสาธารณะ และเรือโดยสาร เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับรองรับการเดินทางแบบ Multi - modal ระหว่างรถยนต์ 
รถประจ าทาง รถไฟฟ้า เรือ หรือการจอดรถแล้วเดินทางต่อ (Park 
- and - ride) โดยมีเส้นทางเดินเชื่อม และบันไดเลื่อน หรือการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบตั๋วร่วม 

คค 
มท (อปท.) 

4.2.2.6 พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าที่ไม่ส่ง 
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้น าระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

คค 
ทส (สผ.) 
มท (อปท.) 
 

4.2.2.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาการประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศที่มี
ความอ่อนไหวและเปราะบาง รวมทั้งแนวทางการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ภัยแล้ง และน้ าท่วม 

ทส 
กษ 
วท 
วช 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

แผนงานที่ ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3.1.1 เปิดเผยข้อมูลการเจรจา และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจ เป็นแรงสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือประโยชน์ของชาติ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๔ 

 
แผนงานที่ ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่บุคลากรและองค์กร รวมถึงภาค ี
ที่เก่ียวข้องกับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และร่วมมืออย่างเป็น
เครือข่ายหรือภาคีในการบริหารจัดการข้อมูลทางวิชาการ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาต่อรอง 

ทส (สป.ทส.) 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3.1.3 ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนทั้งที่
เป็นมาตรการฝ่ายเดียวของภาคีการค้าหลัก และมาตรการใน
กรอบทวิภาคี และพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว โดยสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนินนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม 

ทส (สป.ทส.) 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3.2.1 ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานไทยในการร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือส่งเสริมการค้าและสร้างส่วนแบ่งทาง
การตลาดส าหรับสินค้าและบริการที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ทส (สป.ทส.) 

4.3.2.2 ส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคีในการน ากลไกความร่วมมือและการ
สนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายในประเทศ โดย
มุ่งเน้นกรอบความร่วมมือที่สมประโยชน์ (Win - win) สอดคล้อง
และต่อยอดกับนโยบายของประเทศ 

ทส (สป.ทส.) 
กค 
กต 
วท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 



๑๒๕ 

 
แผนงานที่ ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่าง

ประเทศ (ต่อ) 

แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

4.3.2.3 ผลักดัน ให้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพ่ือหา
แนวทางความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มในประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ในการร่วมกันอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และแก้ไข จัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมข้ามแดนร่วมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรพลังงาน 
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาหมอกควัน ปัญหาการ
ลักลอบค้างาช้าง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

ทส (สป.ทส./ทน./คพ./
อส./ทช.) 

 

4.3.2.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามผลการเจรจาและท่าทีของประเทศ
ต่างๆ ทัง้ในเวทีการค้าโลก และการเจรจาในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี เพ่ือก าหนดท่าทีของประเทศที่ เหมาะสม และ
ก าหนดการเจรจาเชิงรุก 

ทส (สป.ทส.) 
พณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สรา้งศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาต ิ
และส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 



๑๒๖ 

 
 



 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
 

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

ส่วนท่ี ๔ 

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกรอบชี้น าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วง 5 ปี สิ่งส าคัญคือ 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการส าคัญที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนได้ จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการถ่ายทอด การสร้างความเข้าใจ และก าหนดกลไก 
การขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนของหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด 
และร่วมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศได้รับการคุ้มครอง ดูแล ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม เสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและประชาชน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้ก าหนดกลไกในการ
ขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. กลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับกฎหมายคือ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งจะถ่ายทอดลงสู่ระดับชาติตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดคือ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ระยะ 20 ปี) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะ 5 ปี) โดยทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควรสอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจะถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดับต่างๆ ตั้งแต่
ส่วนกลาง (กระทรวง/กรม) เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม (ระยะ 20 ปี และระยะ 4 ปี) 
ขณะเดียวกันก็จะเป็นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ระดับภาค ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในระดับภูมิภาค/จังหวัด เป็น
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และในระดับท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป ความเชื่อมโยงดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 4 - 1 

 

 



๑๒๘ 

 

รูปที่ 4 - 1 ผังความเชื่อมโยงการถ่ายทอดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ 
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ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

ดังนั้น การถ่ายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ และสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการในทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อ และองค์กรต่างๆ ตลอดจน
ภาคประชาชน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติ และบรรลุผลส าเร็จได้ดังนี้ 

๑.๑  สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการทั้ง ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ทีร่ับผิดชอบ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะแรก ควรมี
กระบวนการเผยแพร่และท าความเข้าใจต่อแผนฯ ให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจัดประชุมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ได้รับทราบตั้งแต่มีการประกาศใช้ ทั้งในองค์ประกอบ และสาระส าคัญของแผนฯ 
เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งระดับ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพ่ือให้รับรู้ มีความเข้าใจ เกิดการยอมรับและและ
ตระหนักถึงความส าคัญของแผนฯ และการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดและแนวทาง 
การปฏิบัติ เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกันและบูรณาการไว้ในยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ยุทธศาสตร์กระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนระยะต่อไป ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ การก าหนด
ตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น
ให้สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ได้ และตอบสนองกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

๑.๒  สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารของหน่วยงานหลัก 

 การที่จะให้ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีเป้าหมายการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการประสานขอความร่วมมือจากผู้บริหารของ
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู ้บริหารองค์กรภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยขอเข้าพบเพ่ือ
ชี้แจงท าความเข้าใจและให้ได้รับทราบสาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
และเพ่ือร่วมในการด าเนินงานโดยบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  

๑.๓  สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การด าเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนวิธีการหนึ่งคือ การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และประโยชน์
ของการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งบาง
กิจกรรมอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีความกระตือรือร้นในการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ ไปใช้ และให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม จึงควรชี้แจงให้หน่วยงานปฏิบัติรับทราบอย่างชัดเจนว่า การด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่ระยะแรก ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึง



๑๓๐ 

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 

๑.๔ ประสานงานกับส านักงบประมาณเพื่อจัดหางบประมาณรองรับ และแหล่งเงินอ่ืน 

การได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2560 - 2564 ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
ซ่ึงหากกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะส่งผลต่อการไม่บรรลุผลตามแผน
ที่วางไว้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องประสานและ 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะส่งผลท าให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานซึ่งกัน
และกัน และน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ได้ในที่สุด นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนอ่ืนที่มาจาก
ภาคเอกชนซึ่งเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และให้
เงินทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงเป็นการสร้างความร่วมรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และหลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน 

๑.๕ ประสานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทีมี่ลักษณะบูรณาการงานร่วมกันเป็นตัวช้ีวัดร่วมระหว่างหน่วยงาน 

กลไกหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
บรรลุตามวัตถปุระสงคค์ือ ตัวชี้วัดของแผนฯ สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหน่วยงานรับผิดชอบที่ก าหนด
ไว้ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจและความพยายามในการด าเนินภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น จึงควร 
มีการประสานกับหน่วยงานที่ก าหนดให้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ น าตัวชี้วัดไปก าหนดไว้เป็นหนึ่งตัวชี้วัด
ที่ส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งประสานส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ ที่มีลักษณะการบูรณาการ 
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน โดยก าหนดให้ตัวชี้วัดของแผนฯ เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน 

๑.๖ สร้างฐานข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบน าไปด าเนินการ 

กลไกที่ส าคัญอีกกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 
2564 คือ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะท าให้มีการปรับปรุงแนวทาง 
การด าเนินงานที่สามารถลดข้อจ ากัด และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือให้ 
การด าเนินงานในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าด้วย และสิ่งส าคัญคือ ต้องมีฐานข้อมูลของ
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของแผนฯ ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้มี 
การสร้างฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงเผยแพร่ฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ 
การติดตามความก้าวหน้าของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 



๑๓๑ 

 

๑.๗ ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
เป็นเครื่องมือที่จะบอกถึงโอกาสมาก - น้อยในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนฯ และช่วยน ามา
วางแผน เพ่ือเตรียมการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียมการ เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทุก 6 เดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับทราบ ขณะเดียวกัน ให้จัดส่งรายงานฯ เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ ควรน ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มี
ส่วนร่วมรับรู้และรับทราบผลการด าเนินงานของภาครัฐ และร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของสังคมในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๘ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อรับนโยบาย 
ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 - 2564 ควรน าเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  

2. ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย 
(Flagship Projects) 

 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมี
ความเสื่อมโทรมในเกือบทุกสาขา และมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุมาจากการเร่งพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตจนขาดการค านึงถึงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และอีกสาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้สัดส่วนการบริโภคเพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย น้ าเสีย และ
อากาศที่เกิดขึ้น ไม่สามารถจะด าเนินการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องไปพร้อมกันในคราวเดียวกันได้ บางเรื่องต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหากว่าจะบรรลุผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่มีล าดับความส าคัญเร่งด่วนในระดับพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในวงกว้าง อีกทั้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดการ โดยต้องท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัญหาที่ส าคัญ แนวทางการแก้ไข และวิธีการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ าขึ้นอีกใน
อนาคต ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ภายใต้แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าข้อเสนอ
โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) เพ่ือให้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขและผลักดันในระดับ
นโยบายที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และ



๑๓๒ 

 

ปัญหาหมอกควัน ภาคกลาง ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมป่าไม้ใน 
ปี พ.ศ. 2557 พบว่าปัจจุบันพ้ืนที่ป่ามีเหลืออยู่เพียง 102.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.53 ของพ้ืนที่
ประเทศ โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2556 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 5 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ  
1 ล้านไร่ต่อปี โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าของภาคเหนือ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้กลายเป็นภูเขาหัวโล้น สาเหตุหลัก
ที่ท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร การบุกรุก
จับจองของนายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง การบุกรุกแผ้วถางที่รกร้างว่างเปล่า 
ไปเรื่อยๆ จนเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ มีสาเหตุจากความขัดแย้งเชิงนโยบายภาครัฐบางเรื่องที่ส่งเสริม 
ให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากขึ้น เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ยางพารา และปาล์ม) เพ่ือการพาณิชย์ การน าพ้ืนที่ป่ามาปฏิรูปเป็นพ้ืนที่เกษตร และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน เขื่อน ฯลฯ รวมทั้งการเกิดไฟไหม้ป่า จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นจ านวน 3,369 ครั้ง คิดเป็นพ้ืนที่
เสียหายประมาณ 40,239 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีจ านวน 3,213 ครั้ง มีพ้ืนที่เสียหายรวม 
36,900 ไร่ และการเผาในที่โล่งซึ่งยังคงเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เกษตรกรรม ริมทางและไฟป่า แม้ว่าที่ผ่านมา  ภาครัฐได้ 
มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเผา แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ เช่น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร จึงจ าเป็นต้องเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือเผาไร่นาเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 

การสูญเสียพ้ืนป่าเป็นบริเวณกว้าง ได้กลายเป็นต้นตอของปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง ดินถล่ม หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อประเทศในรูปแบบของ
การสูญเสียที่นับเป็นมูลค่าสูงมาก ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม รัฐบาลจึงควรผลักดันกลไกใหม่เพ่ือเร่งระดมทรัพยากร โดยให้ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการพิทักษ์พ้ืนที่ป่า เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กลับคืนสู่
สภาวะสมดุล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ที่เน้นการอนุรักษ์

ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเร่งสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ 
และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า บนหลักการที่จะไม่เกิดความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่า และเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า และหมอกควัน 

 

 



๑๓๓ 

 

ตัวช้ีวัด 

 พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และ
พ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 –  2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  

- กลยุทธ์ที ่ 1.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.1 ทรัพยากรป่าไม ้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู 

- กลยุทธ์ที ่2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานที่   ๒ .๑.๔  การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 

 โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) 

 โครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  และปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๔ โครงการ คือ 1) โครงการจัดท าแผนที่แนวเขตพ้ืนที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) 2) โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 3) โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไม้เศรษฐกิจ และ 
๔) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการจัดท าแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) 
กิจกรรม 
- ด าเนินการตาม 

Roadmap การ
ปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ 

- เร่งจัดท าฐานข้อมูล
และก าหนดแนวเขต
พ้ืนทีป่่าสงวน  
ป่าอนุรักษ์ และ 
ป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุม
ทั่วประเทศให้ชัดเจน 
โดยมีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และ
ถูกต้องตามกฎหมาย  

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการพ้ืนที่ป่า
โดยมีแนวเขตที่ดิน
ของรัฐบนแผนที่
มาตราส่วนเดียวกัน  
๑: ๔๐๐๐ (One Map)  

 
- เพ่ือให้การบริหาร

จัดการทรัพยากร 
ป่าไมเ้ป็นระบบ และ
บูรณาการ  

 

 
2 ปี 

(2560 - 2561) 

 
ตาม
งบประมาณ
ทีร่ัฐบาล 
(คสช.) ได้
ก าหนดไว้ 

 
- ทส  
(ปม./อส./
ทช.) 

- มท (ทด.) 
- กษ 
(พด./สปก.) 

 
- กห  
- กค  
- พม 
- ยธ 
- วท  
- ดท 
 



๑๓๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

- ด าเนินการประกาศ
แสดงแนวเขตป่าให้
ประชาชนทราบ เพ่ือลด
ข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขต
รัฐ และเป็นการป้องกัน
มิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าของประเทศ 

- ปรับปรุง แก้ไข และ
ผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม ้
ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

     

2. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
กิจกรรม 
- ปรับแก้กฎหมายและ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
- สนับสนุนการพัฒนา 

ป่าไมต้ามแนว
พระราชด าริ และการ
ปลูกป่าตามหลักการ
ฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติ 
- ศึกษาแนวทางการใช้

พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการ 
ท าไม้เชิงพาณิชย์ 
- ส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
สูงที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในพ้ืนที่นอก
เขตพ้ืนที่ป่าไม้และ
พ้ืนที่ของเอกชน 

 
- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าโดย

ส่งเสริมภาคชุมชน
และภาคเอกชนใน
การปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 

- เพ่ือลดปัญหา
อุปสรรคที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 
2 ปี 

(2560 - 2561) 

 
20 

 
- ทส  
(ปม./  

 อ.อ.ป.) 
- กษ  
- พณ 
 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- มท (อปท.) 
- ภาคเอกชน 
- ชุมชน 

 
 
 

     



๑๓๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

3. โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไม้เศรษฐกิจ 
กิจกรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนา

เครื่องมือการรับรองไม้
เศรษฐกิจ 

 
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
การรับรองไมเ้ศรษฐกิจ 
และป้องกันการลักลอบ
ตัดไม้ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 

 
3 ปี 

(2560 - 2562) 
 

 
10 

 
 

 
- ทส (ปม./ 
อ.อ.ป.) 

- นร (สกท.) 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อหาแนวทาง
ในการระบุแหล่งก าเนิด
ของไม้ เพ่ือป้องกัน
การลักลอบน าไม้ออก
จากป่า 

๑ ปี 
(๒๕๖๑) 

 

๖ - ทส (อส.) - ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
กิจกรรม 
- สร้างและประสานความ

ร่วมมือกับเครือข่ายการ
ป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควันอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนและ
การบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที ่ในการให้
ความรู้และรณรงค์
ควบคุมการเผาในพ้ืนที่
ชุมชนและเกษตรกรรม 
- จัดท าระบบข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ (GIS) 
จากภาพดาวเทียม โดย
ระบุถึงจุดที่มีการเกิด 
ไฟป่า และพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า เพ่ือการ
วางแผนการป้องกัน 
ไฟป่า  

 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป้องกันไฟป่า และ
เสริมสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 
 

 
5 ปี 

(2560 - 2564) 

 
50 

 
- ทส  
(อส./ปม./
คพ./สส.) 

- มท. (ปภ./
อปท.) 

- กษ. 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ภาค
ประชาชน 



๑๓๖ 

 

 2.2 ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งในภาคกลาง 

 หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนกว่าในอดีต เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหามากในประเทศไทย ดังเช่น ปัญหาน้ าท่วม ซึ่งในช่วง ๓๐ ปี 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตชุมชนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน เนื่องจากปริมาณน้ ามีมากกว่าที่กักเก็บ และระบบระบายน้ ายัง
ไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการเกิดน้ าท่วมน าความเสียหายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สิน ท าลายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ พืชผลทางการเกษตร ชะล้างหน้าดินท าให้ดินเสื่อมสภาพ เกิด
การปนเปื้อนของน้ า และน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ รวมทั้งส่งผลต่อการแพร่ของโรคระบาดทั้งในมนุษย์ พืช 
และสัตว์ และมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญในการเกษตร ประชาชนสูญเสียที่ท ากิน ต้องอพยพ 
ถิ่นฐานเข้ามาท างานในเมือง ท าให้ผลผลิตระดับท้องถิ่นและระดับประเทศลดลง ตามมาด้วยปัญหาภัยแล้ง 
ซึ่งสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพต่ า และมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง และเศรษฐกิจทั่วไป และด้านสิ่งแวดล้อม เกิดความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลง ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการรุกล้ าของ
น้ าเค็มตามปากแม่น้ าสายต่างๆ ซ่ึงการรุกล้ าของน้ าเค็มจะรุนแรงมากในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากอัตราการไหล
ของน้ าในแม่น้ ามีน้อย ส่วนด้านสังคม เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ า และผลกระทบในด้านสุขอนามัย 

 สถานการณ์ภัยแล้งและน้ าท่วมนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี พ.ศ. 2556 มีการประเมินมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งและ
น้ าท่วมในแต่ละปี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเป็นมูลค่า
นับหมื่นล้านบาท แม้ว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้งจะไม่สามารถเทียบได้กับความเสียหายที่เกิด
จากน้ าท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีมูลค่าความเสียหายถึง 2.3 หมื่นล้านบาท จากข้อมูลสถิติย้อนหลังของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2555 มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง 
รวมกันถึงจ านวน 1.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ความเสียหายจากน้ าท่วมในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่ารวม 
1.5 แสนล้านบาท ดังนั้น ปัญหาความรุนแรงของภัยพิบัติโดยเฉพาะด้านอุทกภัยและภัยแล้ง นับว่าเป็น
ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบในภาพรวมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

2. เพ่ือลดและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

ตัวช้ีวัด 

 ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 
 

 

 



๑๓๗ 

 

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

- กลยุทธ์ที ่1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.2 ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนงานที่ ๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) 

 โครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ  
1) โครงการการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ 2) โครงการการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 - 2569 ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
กิจกรรม 
-  พัฒนาระบบป้องกัน 

น้ าท่วมในพื้นทีท่ี่มี
ความส าคัญ โดย
จัดเตรียมแผนการ
คมนาคมและอุทกภัย 
และจัดท าแผนฟ้ืนฟู
บรรเทาผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
- ให้มีคณะกรรมการ

เฉพาะกิจเพ่ือบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการ 
สั่งการ และติดตาม
การด าเนินงาน ใน
ระยะเร่งด่วน 

 
 
 

 
- เพ่ือสร้างศักยภาพใน

การรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ ที่ส่งผล
ให้เกิดน้ าท่วมและ 
ภัยแล้ง 

- เพ่ือลดและบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหา
น้ าท่วมและภัยแล้ง 

 
5 ปี 

(2560 - 
2564) 

 
ตาม
งบประมาณ
ที่รัฐบาล 
(คสช.) ได้
ก าหนดไว้ 

 
- กษ (ชป.) 
- ทส (ทน./
ทบ.) 

- มท 
- คค (จท.) 
- นร 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 



๑๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ทรัพยากรน้ า (ต่อ) 
- จัดตั้งองคก์รทีเ่กี่ยวข้อง

ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ในระดับ
พ้ืนที่ โดยมีส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
- สร้างความเข้าใจในการ

ยอมรับ และการม ี
ส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการอุทกภัยของทุก
ภาคส่วน โดยเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชน และผู้มี 
ส่วนไดส้่วนเสีย ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและบริหาร
จัดการน้ าผ่านเวที
ประชาคม 

     

2. โครงการการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 - 2569 
กิจกรรม 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า ผันน้ าและ
พ้ืนทีร่ับน้ านอง โดย
ปรับปรุงการระบายน้ า 
ทางผันน้ า เลี่ยงพ้ืนที่
ชุมชน ในพ้ืนทีลุ่่มน้ า
เจ้าพระยา ท่าจีน 
ปราจีนบุรี ยม โตนเลสาป  

   (อ าเภออรัญประเทศ)  

 
เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า มีความ
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 
5 ปี 

(2560 - 2564) 

 
ตาม
งบประมาณ
ที่รัฐบาล 
(คสช.) ได้
ก าหนดไว้ 

 
- กษ 
 (ชป.) 
- ทส  
(ทน./ทบ.) 

- มท (ยผ./
อปท.) 

- คค (จท.) 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 



๑๓๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทรัพยากรน้ า (ต่อ) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(นครศรีธรรมราช 
ชุมพร และนราธิวาส) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(ตรัง) 

  
 

 
 

 
 

 
 

- ก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ า 
จังหวัด และปรับปรุง
ผงัเมือง ๘ ผัง ได้แก่ 
ลุ่มน้ าสาละวิน โขง 
(เหนือ) กก เพชรบุรี 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ตาปี ปัตตานี และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
- ศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในลุ่มน้ าที่มี
ปัญหาน้ าท่วมและมี
ศักยภาพในการเก็บกักน้ า 
ในพ้ืนทีใ่นลุ่มน้ าโขง 
(เหนือ) ยม ปราจีนบุรี 
บางปะกง ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และ
ทะเลสาบสงขลา 
- ส ารวจพื้นที่กักเก็บน้ า

ผิวดินที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพใน
การกักเก็บน้ า เป็น
แก้มลิง ส าหรับไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

 

 

 



๑๔๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทรัพยากรน้ า (ต่อ) 

- เร่งผลักดันให้มี
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า เพื่อเป็น
กฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
และการจัดสรรน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

2.3 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ 

หลักการและเหตุผล 

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีความยาวประมาณ 3,148 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลเพ่ือประโยชน์ด้าน
การประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การสร้างที่อยู่อาศัย และแหล่งชุมชนอ่ืนๆ แต่มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่ระมัดระวัง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางทะเล เกิดการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง โดยชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง 
คุณภาพน้ าชายฝั่งเสื่อมโทรมลง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ป่าชายเลน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทย
ประสบปัญหาการกัดเซาะโดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกต่างกัน รวมระยะทางที่ถูกกัดเซาะ
ประมาณ 830 กิโลเมตร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รวมทั้งการ
สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงาม ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลง
ไป เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งภาคประชาชนและภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ พบว่าแนวปะการัง
ของประเทศไทยมีความเสียหายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 สัตว์ทะเลหายากของไทยเสียชีวิตไม่ต่ ากว่าปีละ 
300 ตัว ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การประมง และขยะทะเล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการชายฝั่งทะเลให้
ได้รับการฟื้นฟูเพ่ือคืนกลับมาสภาพเดิมอย่างเร่งด่วน 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 

 ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้างที่เหมาะสม 

 

 

 



๑๔๑ 

 

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

- กลยุทธ์ที ่ 1.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) 

โครงการเร่งด่วนในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ 1) โครงการ
ศึกษาและจัดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) 2) โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่ง 3) โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้างชายฝั่งทะเล 4) โครงการศึกษาวิจัยด้าน
สมุทรศาสตร์ และ 5) โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการศึกษาและจัดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) 

กิจกรรม 
- ศึกษาการจัดท าระบบ 

Littoral Cell ใน 
ฝั่งอ่าวไทยและ 
ฝั่งอันดามัน  

 
เพ่ือให้มีระบบการ
จัดการชายฝั่งที่
สอดคล้องกับระบบ
นิเวศ 

 
4 ปี 

(2560 - 2563) 

 
50 

 
- ทส (ทช.) 
 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

- ศึกษาแนวทางและ
จัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่งทะเล 

 ๓ ปี 
(2560 - 2562) 

10 - ทส (ทช.) 
 

- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง 

กิจกรรม 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ

การรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างที่ส่งผลกระทบต่อ
การกัดเซาะชายฝั่ง 

 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่ง และ
ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศชายฝั่ง 
 

 
๓ ปี 

(2560 - 2562) 

 
5 

 
- ทส (ทช.) 
 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



๑๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง (ต่อ) 

- ด าเนินการรื้อถอนสิ่ง 
ปลูกสร้างชายฝั่งที่
ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศชายฝั่ง ทั้งที่ก าลัง
ด าเนินการ และที่ไม่ใช้
ประโยชน์แล้ว 

 3 ปี 
(2560 - 2562) 

500 - ทส (ทช.) 
 

- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้างชายฝ่ังทะเล 

กิจกรรม 
-  ศึกษาข้อมูลผลกระทบ

จากการก่อสร้าง 
สิ่งปลูกสร้างบริเวณ
ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่
โดยรอบ เพ่ือประกอบ 
การจัดท ากฎหมาย 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ควบคุมการก่อสร้าง
ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 
- ก าหนดมาตรการ

คุ้มครองชายหาด และ
ก าหนดเขตถอยร่น
ชายฝั่ง (Setback 
(Zone) 

 
เพ่ือป้องกันการเกิด 
การกัดเซาะชายฝั่ง 

 
1 ปี 

(2560) 

 
5 

 
- ทส (ทช.) 
- นร (สคก.) 
 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ 
กิจกรรม 
- ประสานงานกับ

สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อ
พัฒนาแผนงานวิจัย
ด้านสมุทรศาสตร์ 

 
เพ่ือให้การบริหาร
จัดการชายฝั่งทะเล
ยั่งยืน 

 
1 ปี 

(2560) 

 
2 

 
- ทส (ทช.) 
- นร (สกว./ 
วช.)  

 
- หน่วย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

 

 
 
 
 

 

    



๑๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4. โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ (ต่อ) 

-  ก าหนดงบประมาณวิจัย
ร่วมกับสถาบันวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 1 ปี 
(2560) 

1 - ทส (ทช.) 
- นร (สกว./ 
วช.)  

- หน่วย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

 
- ด าเนินการวิจัยและน า

ผลงานมาประยุกต์ใช้ 
 3 ปี 

(2560 - 2562) 
20 - ทส (ทช.) 

- นร (สกว./ 
วช.)  

- หน่วย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

5. โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 
กิจกรรม 
- ศึกษาข้อมูลด้าน

วิศวกรรมชายฝั่ง (สภาพ
พ้ืนที่ชายฝั่ง สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของแนว
ชายฝัง่) 

 
เพ่ือก าหนดแนวทาง 
วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งในระยะยาว
อย่างยั่งยืน ทีเ่ป็นไป
ตามหลักวิชาการ และ
สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ 

 
4 ปี 

(2560 - 2563) 

 
100 

 
- ทส (ทช./
สผ.) 

- คค (จท.) 
- มท (อปท./
ยผ.) 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

- ศึกษารูปแบบและ
โครงสร้างเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งที่เหมาะสม
ตามหลักวชิาการ 
สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่และสาเหตุของ
ปัญหา 

- จัดตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่จังหวดั ตาม
มาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๔๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

- สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ โดยเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และจัดการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งผ่าน
เวทีประชาคม 

2.4 ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หลักการและเหตุผล 

 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นของเสียอันตรายชุมชนซึ่งก าลัง
กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของสังคมไทย เนื่องจากปริมาณการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเป็น
ส่วนประกอบ ปัจจุบันการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังขาดระบบการจัดการที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่จะถูกจัดการโดยกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็น
ชาวบ้านที่มิได้จดทะเบียนโรงงานที่น าซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือน าวัสดุที่รีไซเคิลได้ไป
ขาย ซึ่งสร้างรายได้มาก ส่วนเศษชิ้นส่วนที่ขายไม่ได้จะถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปหรือทิ้งตามที่ 
รกร้างว่างเปล่า รวมถึงมีการจัดการชิ้นส่วนอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การเผาสายไฟและชิ้นส่วนพลาสติกเพ่ือแยก
ทองแดงและโลหะ และการเทน้ ากรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น การถอดแยกชิ้นส่วนและการสกัดโลหะ
จากซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและเกิดการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักในสภาพแวดล้อม จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี พ.ศ. 2557  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ 26.19 ล้านตัน ในจ านวนนี้เป็นของเสียอันตราย 2.69 ล้านตัน 
จ าแนกเป็นของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 2.06 ล้านตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.63 
ล้านตัน โดยของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 0.37 ล้านตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืนๆ จากครัวเรือน 0.26 ล้านตัน 

 ประเทศไทยมีแหล่งชุมชนคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบ 100 แห่ง โดยพื้นที่ที่มีการด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก ่จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ขณะทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนเช่นเดียวกับขยะมูลฝอยทั่วไป แต่ปัจจุบัน 
อปท. ส่วนใหญย่ังไม่มีนโยบายชัดเจนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่ถูกต้อง ดังนั้น ของเสียอันตราย
จากชุมชนส่วนใหญ่จึงถูกทิ้งและก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ซึ่งระบบ
ก าจัดไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือช่วยป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตรายที่เป็นองค์ประกอบในของเสียอันตราย
จากชุมชนสู่สิ่งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 



๑๔๕ 

 

อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จึง
ท าให้ อปท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานใหญ่ๆ และสถาน
ประกอบการต่างๆ ในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายในภูมิภาค ไม่มีโรงงาน
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในประเทศ และยังไม่มี
ระบบการเรียกคืน หรือจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การด าเนินงานของภาครัฐที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้รัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและ
ก าหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ซึ่งก าหนดให้มีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 4 วิธี คือ (1) แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง (2) สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยใหม่ (3) วางระเบียบ มาตรการ และ (4) สร้างวินัยคนในชาติ โดยได้ก าหนดแนวทาง 
ในการจัดการขยะตกค้างจากต้นทาง ด้วยการลดปริมาณขยะและแยกขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการ 
กลางทางโดยให้จัดเก็บแยกประเภทและใช้ประโยชน์ขยะ และการจัดการปลายทางให้มีการก าจัดที่ถูกต้อง
และน าไปผลิตเป็นพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้จังหวัดจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งไปก าจัดในสถานที่ก าจัดอย่างถูกต้องอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง หรือ
มากกว่า 1 แห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในพ้ืนที่ชุมชน 

ตัวช้ีวัด 

ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู 

- กลยุทธ์ที ่2.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานที่ ๒.๑.๒  การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และของเสียอันตราย 

 โครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) 

 โครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในพ้ืนที่ชุมชน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1) โครงการผลักดันร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) โครงการศึกษาแนวทางการก าหนดเขตพ้ืนที่การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการน ากลับมาใช้ใหม่ และ 3) โครงการสนับสนุนงานวิจัย การน า
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมารีไซเคิลไปเป็นวัตถุดิบต้นก าเนิด 



๑๔๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการผลักดันร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม 
- ศึกษาเพ่ือยกร่าง

กฎหมายการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
๓ ปี 

(2560 - 2562) 

 
5 

 
- ทส  
(คพ.) 

 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
- น าเสนอร่างกฎหมาย

การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใหค้วามเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

     

-  เสนอร่างกฎหมายการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
กระบวนการขั้นตอน
การเสนอกฎหมาย 

     

2. โครงการศึกษาแนวทางการก าหนดเขตพื้นที่การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
การน ากลับมาใช้ใหม่ 

กิจกรรม 
- ศึกษาเพ่ือก าหนดเขต

พ้ืนทีก่ารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
- เพ่ือให้การจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์ครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความเหมาะสม และ
ลดผลกระทบต่อชุมชน 
- เพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ถูกต้อง 
 

 
๓ ปี 

(2560 - 2562) 

 
10 

 
- ทส (คพ.) 
 

 
- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 



๑๔๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการศึกษาแนวทางการก าหนดเขตพื้นที่การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และการน ากลับมาใช้ใหม่ (ต่อ) 

- ด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานด้านผังเมือง
เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓ ปี 
(2560 - 2562) 

2 - ทส (คพ.) 
- มท (ยผ.) 
 
 

- ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

- ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและ 
ผู้จ าหน่ายมีความ
รับผิดชอบในการเรียก
คืนซากผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้มีการน ากลับมา
จัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

๔ ปี 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๒๐ - ทส (คพ.) - ทุก
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. โครงการสนับสนุนงานวิจัย การน าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมารีไซเคิลไปเป็น
วัตถุดิบต้นก าเนิด 

กิจกรรม 
- ประสานงานกับ

สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อ
พัฒนาแผนงานวิจัย
ด้านการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
- เพ่ือพัฒนาการน าซาก

ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มา 
รีไซเคิลได้ ซึ่งจะช่วย
ให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1 ปี 

(256๑) 

 
2 

 
- ทส (คพ./ 
สผ.) 

- นร (สกว./ 
วช.)  

 
- มหาวทิยาลัย 
 

- ก าหนดงบประมาณ
วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง 

1 ปี 
(256๑) 

1 - ทส (คพ.)  
- นร (สกว./ 
วช.)  

- มหาวทิยาลัย 
 

- ด าเนินการวิจัยและ 
น าผลงานมา
ประยุกต์ใช้ 

3 ปี 
(256๑ - 256๓) 

20 - ทส (คพ.)  
- นร (สกว./  
วช.)  

- มหาวทิยาลัย 
 

  



๑๔๘ 

 

๓.  การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่ามี
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการปฏิบัติและมาตรการภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และผลการด าเนินงานดังกล่าว
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย ระยะเวลา กลไก และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๓.๑ ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

๑) ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ ในระยะ 2 ปี หลังจากการ
ประกาศใช้แผนฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ก าหนด 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) ระยะที่ ๒ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
(5 ปี) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ในแผนฯ มาใช้
ประกอบการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต  

๓.๒ กลไกการติดตามประเมินผล มีดังนี้ 

๑) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภา  
ที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนองค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

  2) จดัตั้งคณะท างานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับทราบ นอกจากนี้ ควรเสนอรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบด้วย ซึ่งหากมีกรณีที่บางแผนงานไม่สามารถด าเนินการได้ ควรมีการหารือร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา และท าให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายได้  

 ๓) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายไปสู่ทุกพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลด้วย โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น  
การร่วมติดตาม และร่วมตรวจสอบตั้งแต่เริ่มและระหว่างการด าเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่
มีการด าเนินงานในพื้นที่ชุมชน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 



๑๔๙ 

 

 ๔) จัดท าคู่มือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
โดยมีข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งให้ระบุหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลระดับกรม และการประสานงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  ๓.๓ ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักคือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและท าความเข้าใจแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และประมวลผล 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม  

1.1 ประกาศใช้แผนที่
แนวเขตพ้ืนที่ป่าที่มี
แนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และ
จ านวนพื้นทีจ่ัดทีดิ่น 
ท ากินให้ชุมชน  

- ทส (ปม./อส./สผ.) 
- กษ (พด./สปก.) 
- พม (กพส.) 
- มท (ทด./อปท.)  
 

One Map หมายถึง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) 
ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่
แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน 
ถูกต้อง ตรงตามกฎหมายบนมาตรฐานแผนที่ มาตราส่วน 
1 : 4,000 และเพ่ือให้ทุกส่วนราชการยึดถือและ
น าไปใช้ในแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวเขตที่ดิน
ของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อน
หรือมีช่องว่าง สามารถน าไปก าหนดเป็นแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต 
ที่ดินของรัฐ หมายถึง ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของและอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลและบริหารจัดการโดยหน่วยงานรัฐ 
ได้แก่ พ้ืนทีป่่าไม้ พ้ืนทีเ่ขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
นิคมสร้างตนเอง ที่ราชพัสดุ ที่ทางหลวง แม่น้ า และ
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อมูลที่ต้องกำร  
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1 : 4000 

หน่วยวัด :    ประกาศใช้ / ไม่ประกาศใช้ 
  โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน เป็นการด าเนินงาน

ภายใต้นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ 12 
กันยายน 2557) เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
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คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
หรือ “คทช.” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ 
คทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ 
4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือจัดหาที่ดิน 
ท ากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ท ากิน ในลักษณะ
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์  แต่อนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ คทช. ก าหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือ
รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม ซึ่งที่ดินที่มีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ต้องเป็นที่ดิน
ของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และพ้ืนที่ว่างเปล่า ไม่ม ี
ผู้ครอบครองและมีศักยภาพในการจัดที่ดิน ประกอบด้วย 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ป่าชายเลน 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ พ้ืนทีเ่ขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์ 
นิคมสร้างตนเอง และที่ราชพัสดุ 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

จ านวนพ้ืนที่ทีไ่ด้จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

หน่วยวัด : พ้ืนที่ (ไร่) 

1.2 ร้อยละของพ้ืนที่การ
ถือครองที่ดินแต่ละ
ประเภทเทียบกับ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ 

- ทส (ปม./อส./สผ.) 
- กค (ธร.) 
- กษ (พด./กสส./สปก.) 
- พม (กพส.) 
- มท (ทด./อปท.) 
 

กำรถือครองที่ดิน ที่ดินในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  
2 ประเภทหลักคือ ที่ดินของรัฐ และท่ีดินของเอกชน  
ที่ดินของรัฐ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประกอบด้วย ที่ดินรก
ร้างว่างเปล่า ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล) และที่ดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ได้แก่ ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และกระทรวง) (2) ที่ดินอัน
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 
(พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ ป่าสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 
เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่นิคมสร้างตนเอง 
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และที่ราชพัสดุ ส่วนที่ดินของเอกชน จ าแนกออกเป็น 
2 ประเภทตามสิทธิ์ในที่ดินได้แก่ (๑) ที่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ และ (๒) ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่
เป็นสิทธิครอบครอง 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

1.  พ้ืนที่ถือครองที่ดิน จ าแนกตามประเภทที่ดิน (ล้านไร่) 
2.  พ้ืนที่ประเทศ (ล้านไร่) 

สูตรกำรค ำนวณ :  
[ประเภทพ้ืนที่การถือครองที่ดิน ÷ พ้ืนที่ประเทศ] x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

1.3 พ้ืนที่ที่มีสภาพป่า  
ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ แบ่งเป็น 
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
ร้อยละ 25 และ
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 15 

- ทส (ปม./อส./ทช.) 
- กษ (สปก.) 

พื้นที่ป่ำอนุรักษ ์หมายถึง ป่าที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่ งชาติ  และ
พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก 
เพ่ือการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการ
พังทลายของดิน รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา การ
วิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาติ 
โดยห้ามมิให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ป่าอนุรักษ์ที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
๑. พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย และมติคณะรัฐมนตรี 
หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไปแล้ว ซึ่งจะรวมถึงอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 และ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน 
2. พื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่ งความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่
ประกาศใช้หลังพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 
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ป่ำเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้
เพ่ือการผลิตไม้และของป่า รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและ
การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกก าหนดเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม
และใกล้เขตชุมชน เช่น พ้ืนที่พัฒนาป่าธรรมชาติ เป็นต้น 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
2. พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
3. พ้ืนที่ประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ :   
([พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์+พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ] ÷ พ้ืนที่ประเทศ) 
x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

1.4 ระดับการด าเนินงาน
การจัดการทรัพยากร
น้ าแบบบูรณาการ 
IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

- ทส (ทน./ทบ.) 
- กษ (ชป.) 

กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำร (Integrated 
Water Resource Management : IWRM) เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า ที่ดิน และทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้าน
เศรษฐกิจ และความเท่าเทียมกันด้านสวัสดิการสังคม 
โดยอยู่บนฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา และ 
ที่ส าคัญทรัพยากรน้ าควรได้รับการจัดการภายใต้ขอบเขต
ความเป็นลุ่มน้ า ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณะ ทั้งนี้ หลักเกณฑส าคัญตามหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ ต้องค านึงถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้น้ า เนื่องจาก
ทรัพยากรน้ าและงบลงทุนเริ่มขาดแคลน ประกอบกับ
น้ ายังเปนทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดและเปราะบาง อีกทั้ง
มีความตองการเพิ่มขึ้น ดังนั้น การใช้น้ าจึงต้องใชใหได ้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ความเสมอภาคและทัดเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของทุกคนที่ต้องการไดรับน้ าในปริมาณและคุณภาพ 
ที่เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีพที่ด ี
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ข้อมูลที่ต้องกำร :  
ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการ IWRM 
หน่วยวัด :  ดัชนี (0 - 100) 

1.5 ร้อยละของพ้ืนที่ดิน
ที่ถูกท าให้เสื่อมโทรม
เทียบกับพ้ืนที่ดิน
ทั้งหมด 

- กษ (พด.) ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน หมายถึง การลดลง
ของศักยภาพของทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ดินที่มีปัญหาและ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย ได้แก่ ดินอินทรีย์ 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินค่อนข้างเป็นทราย ดินทรายจัด 
และดินตื้น ซึ่งสงผลกระทบต่อการใชประโยชนที่ดิน
ของมนุษยใหลดลงทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

1. พ้ืนที่ดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรม (ไร่) 
2. พ้ืนที่ดินทั้งหมด (ไร่) 

สูตรกำรค ำนวณ :   

(พ้ืนที่ดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรม ÷ พ้ืนที่ดินทั้งหมด) x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

1.6 ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
ได้รับการจัดการตาม
แนวทางและ
มาตรการ หรือมี
โครงสร้างที่
เหมาะสม   

- ทส (ทช./อส.) 
- คค (จท.) 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

ระยะทางชายฝั่งถูกกัดเซาะที่ได้รับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้างที่เหมาะสม 
(เป้าหมายคือ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร)  

หน่วยวัด :  ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1.7 ปะการังที่มีชีวิตมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 - 9 

- ทส (ทช./อส.) ข้อมูลที่ต้องกำร :  
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังท่ีมีชีวิต 
1. ปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิต 

  ณ ปีที่ t 
2. ปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิต 

  ณ ปีที่ t-1 
(หมายเหตุ: t = ปี พ.ศ.) 
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สูตรกำรค ำนวณ :  
[(ปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปีที่ t)  
- ปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปีที่ t-1)) 
÷ ปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปีที่ t-1)]  
x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

1.8 อัตราการจับสัตว์น้ า
ต่อการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per 
Unit Effort : 
CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง 
ในน่านน้ าไทย 

- กษ (กปม.) อัตรำกำรจับสัตว์น้ ำต่อกำรลงแรงประมงทะเล (Catch 
Per Unit Effort : CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง หมายถึง 
ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ต่อหนึ่งหน่วยการลงแรงประมง
ของเรือประมง ส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่างเครื่องมือประมง 
8 ชนิด ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่  (5 ระดับความลึก) 
อวนลากคู่ (4 ระดับความลึก) อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ 
อวนล้อมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรีย์ อวนติดปลาทู 
และอวนรุน 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  

อัตราการจับสัตว์น้ าต่อการลงแรงประมงทะเล ใน  
๑ ชั่วโมง ในน่านน้ าไทย (กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 

หน่วยวัด :  กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

1.9 ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่
ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

- ทส (ทธ.) ข้อมูลที่ต้องกำร :  

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
หน่วยวัด :  เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ 

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 

- ทส (ปม./อส./ทช./
อสพ./สผ.) 

- กษ 

- วท 

- สธ 

 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. จ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ ชนิด

พันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
ตามทะเบียนรายชื่อพรรณพืชที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย และทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ของสัตว์
ที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

2. จ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติที่สูญเสียไป 
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สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ เฉพาะถิ่น 
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป ÷ 
จ านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ) x 
100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

1.11 สัดส่วนเรื่อง
ร้องเรียนด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
การด าเนินการ 

- ทส ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการด าเนินการ (รายปี) 
2. จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งหมด (รายปี) 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการด าเนินการ ÷ จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด) x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บ ำบัดและฟื้นฟู 

2.1 คุณภาพน้ าใน 
แหล่งน้ าผิวดินอยู่ใน 
เกณฑ์ดีร้อยละ 80 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- อก (กรอ.) 

เกณฑ์คุณภำพน้ ำ หมายถึง ระดับของการแบ่งชั้น
คุณภาพน้ าที่ได้จากการค านวณค่าดัชนีคุณภาพน้ าที่
ก าหนด มี 4 ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก โดยค่าที่ค านวณได้สามารถแบ่งออกเป็น
ระดับของเกณฑ์คุณภาพน้ าได้ ดังนี้ 
- ค่าระหว่าง 71 - 100 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี 
- ค่าระหว่าง 61 - 70 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ 
- ค่าระหว่าง 31 - 60 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์  

    เสื่อมโทรม 
- ค่าระหว่าง 0 ถึง 30    คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ 

    เสื่อมโทรมมาก 
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คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี หมายถึง 
แหล่งน้ าที่รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค 
2) ตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าทั่วไปก่อน 
3) การเกษตร 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. จ านวนแม่น้ าสายหลักและคลองสายหลักทัง้ประเทศ 
2. จ านวนแม่น้ าสายหลักและคลองสายหลักที่มี

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑดี์ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนแม่น้ าสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพ
น้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ÷ จ านวนแม่น้ าสายหลักและคลองสาย
หลักทั้งประเทศ) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

2.2  คุณภาพอากาศมี
จ านวนวันที่ค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๙๙ 

- ทส (คพ.) กำรประเมินคุณภำพอำกำศ จะใช้มาตรฐานค่าฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือค่า PM10 เป็นมาตรฐาน
การตรวจวัด กล่าวคือ คุณภาพอากาศในเขตควบคุม
มลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุ่นละออง
ในบริเวณทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองในบริเวณริมถนนจะมีความ
เข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนวันที่ค่าฝุ่นละออง (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน หรือ PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนวันที่ตรวจวัด 

สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
หรือ PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ÷ จ านวนวันทีต่รวจวัด) 
x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
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2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน 
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 โดยมี
อัตราการน า 
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศ 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 
100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

อัตรำกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การจัดการ
วัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยน าไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ เพ่ือแปรสภาพ เช่น การหลอม เพ่ือให้
เป็นวัสดุใหม่แล้วน ากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น 
ข้อมูลที่ต้องกำร : 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ ÷ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

2.4 ของเสียอันตราย
ชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไป
ก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

ของเสียอันตรำยจำกชุมชน หมายถึง ของเสีย
อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและ
สถานประกอบการพาณิชยกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น  
อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ ามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้าน
ซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ฯลฯ 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวม

และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ :   

(ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการรวบรวม
และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณ
ของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ) x 100 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

2.๕ จ านวนพื้นที่สีเขียว
ในเมือง ไม่น้อยกว่า 
10 ตารางเมตรต่อคน 

- มท (อปท.) 
- ทส (สผ.) 

พื้นที่สีเขียวในเมือง หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติ และพ้ืนที่
ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือก าหนดขึ้นในชุมชนเมืองซึ่งปกคลุม
ด้วยพืชพรรณไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น 
น่าอยู่ และเพ่ิมองค์ประกอบของการใช้ที่ดินในเมือง 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง 
และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 
เมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) 

(อ้างอิงจาก: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม. “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” ) 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

1. พ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

2. จ านวนประชากรในเมือง 
สูตรกำรค ำนวณ :  

พ้ืนที่สีเขียวในเมือง ÷  จ านวนประชากรในเมือง 

หน่วยวัด :  ตารางเมตรต่อคน 
2.๖ มาตรฐานคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับ 
การพัฒนา 

- ทส (สผ./ทธ.) 
- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 
หน่วยวัด :  มีการพัฒนา / ไม่มีการพัฒนา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ และยั่งยืน 

3.๑ การบริโภคพ้ืนฐาน
ต่อการใช้ทรัพยากร 
(Material Footprint: 
MF) ของประเทศ 
และการบริโภค
พ้ืนฐานต่อการใช้
ทรัพยากรต่อคน 

- วท (สวทช.) 

- นร (สศช.) 

กำรบริโภคพื้นฐำนต่อกำรใช้ทรัพยำกร (Material 
Footprint: MF) หรือรอยเท้าวัสดุ เป็นตัวชี้วัดปริมาณ
การใช้วัสดุเพ่ือสนองต่อความต้องการบริโภคข้ันสุดท้าย 
(เช่น การบริโภคในภาคครัวเรือน การบริโภคของ
ภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ) ในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
๒. การบรโิภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรพัยากรต่อคน 
หน่วยวัด :  ตัน 

ตันต่อคน 
3.๒ สัดสว่นของหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ
สัดส่วนปริมาณการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- ทส (คพ.) 
- กค (บก.) 

หน่วยงำนที่เข้ำร่วมด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานในก ากับของรัฐ  

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  จ านวนหน่วยงานทั้ งหมด (ประกอบด้วย ภาครัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ÷ จ านวน
หน่วยงานทั้งหมด) x 100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 
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สินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่
ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้น
จากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงาน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้กระบวนการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ าและไฟฟ้า
ในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงใน 
หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ส าหรับเตรียมการขนส่งและจัด
จ าหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑน์ั้นๆ อย่างถูกวิธี 

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้ 
บริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอ่ืนที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

1. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานที่ เข้ าร่ วม
ด าเนินการ 

2. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด 

สูตรกำรค ำนวณ :   

(ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการ ÷ 
ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด) x 
100 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

3.๓ สัดสว่นการใช้พลังงาน
ต่อจีดีพี 

- พน (สนพ./พพ.) กำรใช้พลังงำนต่อมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) 
เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตของ
ประเทศ โดยเปรียบเทียบการใช้พลังงานเพ่ือให้เกิด GDP 
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1 หน่วย ถ้าค่า EI ลดลง แสดงว่ามีการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
ข้อมูลที่ต้องกำร : 
๑. ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด 
๒. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

สูตรกำรค ำนวณ :   
ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ÷ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ 

หน่วยวัด :  พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)  
/พันล้านบาท 

3.๔ ร้อยละของจ านวน
ฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับพืช  และ
ร้อยละของพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ 

- กษ (กวก. /มกอช./
สศก.) 

กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (Good 
Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การปฏิบัติ
เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว เ พ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช 
๒. จ านวนฟาร์มทั้งหมด 
สูตรกำรค ำนวณ :  
(จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช ÷ จ านวนฟาร์มทั้งหมด) 
x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) หมายถึง ระบบ
การผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม การรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อ
ทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้
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ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อ
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่ท าให้สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
๒. พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
สูตรกำรค ำนวณ :  
(พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ÷ พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

3.๕ จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
เพ่ิมข้ึน และผ่าน
เกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป  

- อก (สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.) 

โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry 
Mark - GIM) เป็นการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน โครงการฯ นี้เริ่มด าเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2554 โดยแบ่งการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับท่ี 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

คื อความมุ่ ง มั่ นที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการ
ด า เ นิ น กิ จกรรมเ พ่ื อลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ 

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัล
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการ
รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่
ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่ วมใจ



ก-๑๕ 

 

ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับท่ี 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการ
แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและ
พั น ธ มิ ต ร เ ข้ า สู่ ก ร ะบ ว น ก า ร รั บ ร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

(อ้างอิงจาก: กระทรวงอุตสาหกรรม. “Green Industry 
อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
http://www.greenindustry.go.th/documents/ 
Brochure_Green_TH.pdf ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 
2559) 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ เข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry)  และผ่าน
เกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป 
หน่วยวัด :  จ านวน  

3.๖ พ้ืนที่ที่ได้รับการ
พัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 15 พ้ืนที่  

- อก (กรอ. /กนอ./ 
สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองหรือพ้ืนที่
ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกับ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน 
องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ที่เจริญ 
เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพ้ืนที่ 
โดยสามารถด าเนินการได้ทุกระดับตั้งแต่  
1. ระดับปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน (Eco 

Family / Green Factory)  
2. ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่น  นิคม

อุตสาหกรรม  หรือหมู่ บ้ านหรือต าบล (Eco 
Industrial Zone / Estate) และ  

3. ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือข่าย
ของเมืองหรือจังหวัด 
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(อ้างอิงจาก: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
“ข้อมูลน่ารู้ (KM)” http://www.iei.or.th/ 
knowladge.php ค้นวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  

จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  

3.๗ จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย 

- กก  

 

มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  
1. ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่ง

ท่องเที่ยว และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ภาพรวม 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

3. เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ให้ก้าวทัดเทียมอารยประเทศ 

4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การท่องเที่ยวไทย 
๒. จ านวนสถานประกอบการที่ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
หน่วยวัด :    จ านวน (แห่ง) 

3.8  ประกาศใช้กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่
ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ 

- ทส  

- กษ 

- วท 

- สธ 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

กฎระเบียบในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพตาม
หลักการของพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

หน่วยวัด :  ประกาศใช้/ไม่ประกาศใช้ 

 

 

http://www.iei.or.th/knowladge.php%20ค้น
http://www.iei.or.th/knowladge.php%20ค้น
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ยุทธศำสตร์ที่ 4   สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และ 
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

4.1 ปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซ เ รื อน ก ร ะ จ ก 
ของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ลดลงร้อยละ 
7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 
256๓ (เทียบเคียง
กั บ ก ร ณี พ้ื น ฐ า น 
(Business as Usual: 
BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 
2548 เป็นปีฐาน)  

- ทส (สผ./อบก.) 
- พน (สนพ./พพ.) 
- คค (สนข.) 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

4.2 สัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย
เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 25 

- พน (พพ.) พลังงำนหมุนเวียน คือ พลังงานที่ได้มาจากกระแส
พลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ าๆ ในสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ของพลังงานหมุนเวียนคือ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่
ต่อเนื่องไม่หมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 
หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย ฯลฯ ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียนนี้ ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก 
รวมถึงการเปลี่ยนรูปพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เป็น
พลังงานไฟฟ้า 
พลังงำนขั้นสุดท้ำย ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ 
ลิกไนต์/ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ) 
๒. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตัน

เทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

สูตรกำรค ำนวณ :  
(การใช้พลังงานหมุนเวียน ÷ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) 
x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
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4.3 จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

 

กำรบูรณำกำรกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ เป็นการด าเนินงานหลายภาคส่วน เนื่องจาก
ไม่สามารถด าเนินการได้โดยหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่าย
เดียว ซึ่งต้องแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบองค์รวมและการบูรณาการ เพ่ือ
มุ่งสู่การป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับรัฐ จนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็น
องค์กรหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกั บการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาด้ าน
สิ่ งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ ใกล้ชิ ด
ประชาชนและเข้าใจสภาพปัญหาในพ้ืนที่มากที่สุด จึง
จ าเป็นต้องให้มีบทบาทในการจัดการปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นให้มีความตื่นตัว
เกิดความตระหนักรวมและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินโครงการในพ้ืนที่ตรง
กับสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้ น และด า เนินไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยวัด :  จ านวน (แห่ง) 

4.4 องค์กรหรือเครือข่าย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในพ้ืนที่
ชุมชน  

- ดท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 
- ทส (สผ./ทธ./ทน./

ทบ.) 
- คค (สนข.) 

เครือข่ำย หมายถึง กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กร
ต่างๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
รองรั บการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและ 
ภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนองค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชน 
หน่วยวัด :  จ านวนองค์กรหรือเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

4.5 จ านวนประชากรที ่
เสียชีวิต สูญหาย
ได้รับบาดเจ็บ หรือ
ต้องโยกย้าย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่อประชากร 
100,000 คน  

- ดท (ศภช.) 
- มท (ปภ.) 

ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หมายถึง มหันตภัยที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลันและน ามาซึ่งการท าลายล้างทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิม 
โดยยากที่จะคาดการณ์ได้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใน
ประเทศไทย จ าแนกออกเป็น 9 ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย 
(1) วาตภัย (2) อุทกภัย (3) ความแหงแลง (4) พายุฝน 
ฟาคะนอง (5) คลื่นพายุซัดฝง (6) แผนดินไหว (7) แผนดิน
ถลม (8) ไฟปา และ (9) สึนาม ิ
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย ได้รบับาดเจ็บ หรือต้อง
โยกย้าย/อพยพ จากภัยธรรมชาติ (รายปี) 

สูตรกำรค ำนวณ :   

(จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้อง
โยกย้าย อพยพจากภัยธรรมชาติ ÷ จ านวนประชากร
ทั้งหมด) x 100,000 

หน่วยวัด :  จ านวน (คน : ประชากรแสนคน)  

4.6 จ านวนความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มี
กิจกรรมการด าเนินงาน
ในแต่ละปี 

- ทส (สป.ทส.) 
 

ข้อมูลที่ต้องกำร :  
โครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
หน่วยวัด :  จ านวน (โครงการ) 
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ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data) 

  



ข-๑

ขอมูลตัวชี้วัด (Baseline data)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพื้นท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวน
พื้นท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน
ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพื้นท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือใหประเทศไทยมีแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีถูกตอง ทันสมัย อยูบนมาตรฐาน
แผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 โดยแนวเขตท่ีดินท้ังหมด ไมวาจะเปนท่ีดินของรัฐหรือท่ีดินของเอกชนตอกันสนิท
ไมทับซอนหรือมีชองวาง สามารถนําไปกําหนดเปนแผนการใชประโยชนท่ีดินแบบบูรณาการในอนาคต จึงได
กําหนดโครงการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map)
ดําเนินงานภายใตหนวยงานท่ีเก่ียวของรวม 9 หนวยงาน ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบและกําหนดแนวเขตปาไม โดยจัดทําเปนแผนท่ีดิจิทัล มาตราสวน 1 : 4,000 และเพ่ือให
ทุกสวนราชการใชและยึดถือเปนแนวเดียวกัน ภายใตฐานขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีมีความถูกตองและ
ตรงตามกฎหมาย

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐฯ คือ (1) จะทําใหมีแผนท่ี
แนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีชัดเจน ถูกตอง และเปนรูปธรรม ภายใตมาตรฐานเดียวกัน (2) ชวยบรรเทาปญหา
การตัดไมทําลายปาและการบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีปาไม (3) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร
ท่ีดินและปาไมในท่ีดินของรัฐสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐในอนาคต (4) ฟนฟูสภาพ
ปาไมในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีสภาพท่ีสมบูรณอยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมดของประเทศ และ
(5) สามารถนําแนวเขตท่ีไดไปสูกระบวนการรับรองทางกฎหมาย และปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีอยูให
สอดคลองกับแนวเขตท่ีปรับปรุงใหม รวมท้ังนําไปสูการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม และปญหาการทับซอนท่ีดินของภาครัฐและประชาชน
อางอิงจาก: คณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)

2559. การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000.
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/ คนวันท่ี 20 กรกฎาคม 2559
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จํานวนพื้นท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน จากสถานการณปญหาการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศไทยท่ียังขาดความเปนเอกภาพและสรางความเปนธรรมแกสังคม ซึ่งสรางปญหาตางๆ หลายเรื่อง เชน
การกระจุกในการถือครองท่ีดินและท้ิงรางไมทําประโยชน ผูไรท่ีดินทํากินจํานวนมาก ความแตกตางของสิทธิใน
ท่ีดินท่ีประชาชนควรไดรับ ความขัดแยงเรื่องท่ีดิน ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการ
ใชประโยชนท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เม่ือวันท่ี
14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
(คทช.) พ.ศ. 2557 และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในระยะแรก มุงเนนการจัดหา
ท่ีดินใหแกผูยากไรไมมีท่ีดินทํากินกอน ซึ่งท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน
ตองเปนท่ีดินของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง และพ้ืนท่ีวางเปลาไมมีผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดท่ีดิน
โดยท่ีดินครอบคลุมหลายประเภท ไดแก พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีปาไมถาวร พ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ี
เขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน นิคมสหกรณ นิคมสรางตนเอง และท่ีราชพัสดุ

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ไดดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
อนุญาตใหจัดท่ีดินทํากินแกชุมชนตามกฎหมายแลว 10 พ้ืนท่ี ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมเนื้อท่ี 31,395 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 28,156 ไร และพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 3,239 ไร
ประกอบดวย พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พ้ืนท่ี ไดแก ปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาล
และปาแมยุย ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง รวมเนื้อท่ี 21,394 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาไผท และ
ปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ี 1,756 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ี
3,182 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร เนื้อท่ี 300 ไร พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาดงหมู
จังหวัดนครพนม เนื้อท่ี 1,524 ไร และพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี เนื้อท่ี 3,239 ไร

ตารางท่ี 1 พื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน
พื้นท่ีเปาหมาย เนื้อท่ี (ไร)

รวมพื้นท่ีท่ีดําเนินการแลว 31,395
1. พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 28,156

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาลและปาแมยุย
ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง จังหวัดเชียงใหม

21,394

- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตปิาไผทและปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี 1,756
- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 3,182
- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตปิาโคกนาโก จังหวัดยโสธร 300
- พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดนครพนม 1,524
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ตารางท่ี 1 พื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน (ตอ)
พื้นท่ีเปาหมาย เนื้อท่ี (ไร)

2. พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 3,239
- พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี 3,239

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “ราง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการท่ีดิน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม.

นอกจากนี้ มีแผนการดําเนินการในการจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน
ท่ียากจน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 97 พ้ืนท่ี 55 จังหวัด รวมเนื้อท่ีประมาณ 427,550 ไร จําแนกออกเปน
(1) พ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานตอเนื่องจากป พ.ศ. 2558 จํานวน 18 พ้ืนท่ี ใน 18 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ
110,954 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน และพ้ืนท่ีปาชายเลน (2) พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในป
พ.ศ. 2559 จํานวน 62 พ้ืนท่ี ใน 46 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 195,940 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีราชพัสดุ และท่ีสาธารณประโยชน และ (3) พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะจัดท่ีดินทํากินใหแก
ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ท่ีรอการเสนอ คทช. จํานวน 18 พ้ืนท่ี ใน 13 จังหวัด รวมเนื้อท่ี
120,656 ไร ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน และท่ีราชพัสดุ
อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้ งท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่ อง
“ราง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการท่ีดิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของพื้นท่ีการถือครองท่ีดินแตละประเภทเทียบกับพื้นท่ีท้ังประเทศ
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒๐.๗ ลานไร จากขอมูล

การใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พบวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมี ๑๗๔.๓๑ ลานไร
คิดเปนรอยละ ๕๔.๓๖ ของพ้ืนท่ีประเทศ รองลงมาคือพ้ืนท่ีปาไม ๑๐๙.๒๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๖
ของพ้ืนท่ีประเทศ พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ๑๖.๕๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ
และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ๑๑.๖๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓.๖๓ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสามารถจําแนกประเภท
ของท่ีดินออกเปน 2 ประเภทหลักคือ ท่ีดินของเอกชน และท่ีดินของรัฐ ซึ่งจากขอมูล “รายงานการปฏิรูป
ท่ีดินและการจัดการท่ีดิน” จัดทําโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โดยพบวารอยละ 42 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 135 ลานไร เปนพ้ืนท่ีปาตาม
กฎหมาย (ไดแก พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา) รอยละ 39.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 126.7 ลานไร เปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์
รอยละ 10.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 33.7 ลานไร เปนพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) รอยละ 5.4
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ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ 17.2 ลานไร เปนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมไดจําแนก และรอยละ 2.5 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือ
8.1 ลานไร เปนท่ีราชพัสดุ
อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปท่ี ๑๑ : ปฏิรูปท่ีดินและการจัดการท่ีดิน. สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (สิงหาคม 2558)
ตารางท่ี 2 การถือครองท่ีดินในประเทศไทย

ประเภทท่ีดิน การถือครองท่ีดินในประเทศไทย
ลานไร รอยละของพื้นท่ีประเทศ

ท่ีดินของรัฐ
- พ้ืนท่ีปาตามกฎหมาย (ไดแก พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจท่ีเปน

ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา)

135.0 42.1

- พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) 33.7 10.5
- ท่ีราชพัสดุ 8.1 2.5
ท่ีดินของเอกชน
- ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 126.7 39.5
พื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมไดจําแนก 17.2 5.4

พื้นท่ีประเทศ 320.7 100.0
ท่ีมา: สภาปฏิรูปแหงชาต.ิ 2558. วาระปฏิรูปท่ี ๑๑ : ปฏิรูปท่ีดินและการจัดการท่ีดิน. สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร
ปญหาการกระจายการถือครองท่ีดิน พบวาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีประชากร

ท้ังสิ้น 64.871 ลานคน ซึ่งมีเพียง 15,900,047 คน ท่ีมีท่ีดินเปนของตนเอง มีขนาดการถือครองท่ีดิน
นอยสุดคือ 1 - 10 ตารางวา จํานวน 285,952 คน และมากท่ีสุดคือมากกวา 1,000 ไรข้ึนไป จํานวน
837 คน โดยสวนใหญมีขนาดการถือครองท่ีดินเฉลี่ย 1 - 5 ไร/คน จํานวน 3,482,206 คน
ตารางท่ี 3 จํานวนผูถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดท่ีดิน จําแนกตามขนาดการถือครองท่ีดิน

ป พ.ศ. 2555

ขนาดการถือครองท่ีดิน
จํานวน (ราย)

รอยละ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม

1 - 10 ตารางวา 284,051 1,901 285,952 1.80

มากกวา 10 - 20 ตารางวา 875,629 8,838 884,467 5.56

มากกวา 20 - 50 ตารางวา 1,699,492 16,499 1,715,991 10.79

มากกวา 50 - 100 ตารางวา 1,867,611 18,414 1,886,025 11.86

มากกวา 100 - 200 ตารางวา 1,740,288 20,022 1,760,310 11.07
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ตารางท่ี 3 จํานวนผูถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดท่ีดิน จําแนกตามขนาดการถือครองท่ีดิน
ป พ.ศ. 2555 (ตอ)

ขนาดการถือครองท่ีดิน
จํานวน (ราย)

รอยละ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม

มากกวา 200 - 300 ตารางวา 833,515 11,053 844,568 5.31

มากกวา 300 ตารางวา ถึง 1 ไร 592,370 9,445 601,815 3.78

มากกวา 1 - 5 ไร 3,431,214 50,992 3,482,206 21.90

มากกวา 5 - 10 ไร 1,869,446 25,078 1,894,524 11.92
มากกวา 10 - 15 ไร 954,175 13,093 967,268 6.08

มากกวา 15 - 20 ไร 520,643 7,762 528,405 3.32

มากกวา 20 - 25 ไร 326,014 5,570 331,584 2.09

มากกวา 25 - 30 ไร 204,960 3,821 208,781 1.31

มากกวา 30 - 35 ไร 134,336 2,777 137,113 0.86

มากกวา 35 - 40 ไร 90,840 2,103 92,943 0.58
มากกวา 40 - 45 ไร 64,367 1,708 66,075 0.42

มากกวา 45 - 50 ไร 48,532 1,484 50,016 0.31

มากกวา 50 - 100 ไร 121,195 5,954 127,149 0.80

มากกวา 100 - 500 ไร 27,569 4,888 32,457 0.20

มากกวา 500 - 1000 ไร 945 616 1,561 0.01

มากกวา 1000 ไรข้ึนไป 359 478 837 0.01
รวม 15,687,551 212,496 15,900,047 100.00

ท่ีมา: กรมท่ีดิน และรายงานวิจัยโครงการ. “สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความม่ังคั่ง
และโครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรูป” ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. (พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 พื้นท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบงเปนพื้นท่ีปาอนุรักษรอยละ 25
และพื้นท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดตัวชี้วัด

เรื่องพ้ืนท่ีปาไมคือ สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ
รอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ หรือเทากับพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 80 ลานไร และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 48 ลานไร รวม 128 ลานไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณการบุกรุก
และลักลอบตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติกําลังเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
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รุนแรงข้ึน สถานการณดังกลาวเกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปจจัยตางๆ ไดแก จํานวนประชากร
ความตองการใชท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูก การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงผลใหมีการบุกรุก
ทําลายพ้ืนท่ีปาไมมายาวนานและตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยตลอดระยะเวลากวา ๕๐ ปท่ีผานมา พ้ืนท่ีปาไม
ของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง ลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยมีจํานวนรวม
๑๐๒.๑๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๗ ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ซึง่ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๐.๑๗
ตารางท่ี 4 พื้นท่ีปาไม และสัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีประเทศ

ป พ.ศ.
พื้นท่ีปาไม สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีประเทศ
(ลานไร) (รอยละ)

254๑ 80.61 25.12
2543 106.32 33.15
2544 100.64 31.43
2547 104.74 32.66
2548 100.63 31.38
2549 99.16 30.92
2551 107.24 33.44
2556 102.12 31.57
2557 102.29 31.62
2558 102.12 31.57
เฉลี่ย 100.59 31.29

หมายเหตุ: ขอมูลระหวางป พ.ศ. 25๔๑ และ 2543 ความแตกตางเกิดข้ึนเนื่องจากการคํานวณพ้ืนท่ีปา
ป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 250,000 และนําเขาขอมูลโดยการลากเสน
ดวยมือ ในขณะท่ีการคํานวณพ้ืนท่ีปา ป พ.ศ. 2543 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 50,000
และนําเขาขอมูลแบบดิจทัิล

ท่ีมา: กรมปาไม. ๒๕๕9. ขอมูลสารสนเทศ กรมปาไม : เนื้อท่ีปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2558.
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 คนวันท่ี 8 สิงหาคม 2559
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พื้นท่ีปาอนุรักษ จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2558
พบวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีสําคัญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ จํานวนท้ังสิ้น 434 แหง รวมพ้ืนท่ี 65.61 ลานไร
หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไมมากเทาใด เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2557
โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเทาเดิม และสวนใหญเปนอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
ตารางท่ี 5 พื้นท่ีปาอนุรักษ ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2558

หนวย : ลานไร

ป พ.ศ. อุทยาน
แหงชาติ

เขตรักษา
พันธุสัตวปา

เขตหาม
ลาสัตวปา วนอุทยาน สวน

พฤกษศาสตร
สวน

รุกขชาติ รวม

2551 34.46 22.86 3.27 0.77 0.03 0.03 61.42
2552 37.70 23.08 2.54 0.77 0.03 0.03 64.15
2553 37.70 23.08 3.27 0.78 0.03 0.03 64.88
2554 37.70 23.08 2.60 0.77 0.03 0.03 64.21
2555 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46
2556 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46
2557 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61
2558 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61

ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช . ๒๕๕๘. พื้นท่ีปาอนุรักษ แยกตามประเภท.
http://www.dnp.go.th/statistics/2558/stat2558.asp คนวันท่ี 8 สิงหาคม 2559

พื้นท่ีปาเศรษฐกิจ เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีกําหนดไวเพ่ือการผลิตไมและของปา และ
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศไทยมีสวนปาเศรษฐกิจรวมกันไมถึง 4 ลานไร ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ี
อยูในความดูแลของกรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และเอกชนบางสวน

การดําเนินงานของกรมปาไม จากแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม พ.ศ. 2559
- 2579 ไดกําหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจจํานวน 3.90 ลานไร จําแนกเปนสงเสริม
การปลูกไมโตเร็ว 1.92 ลานไร สงเสริมการปลูกไมรอบตัดฟนยาว 1.01 ลานไร และสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไมยางพาราและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 0.97 ลานไร และตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2559
(เดือนพฤษภาคม) เกษตรกรปลูกและข้ึนทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีจํานวน
60,472 ราย พ้ืนท่ีปลูก 967,876 ไร
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ตารางท่ี 6 เปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปทรัพยากรปาไม
ป พ.ศ. 2559 - 2579

หนวย : ไร
ประเภทอุตสาหกรรมไม

ป พ.ศ. สงเสริมการ
ปลูกไมโตเร็ว

สงเสริมการปลูกไม
รอบตัดฟนยาว

สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีปลูกไมยางพารา
และพื้นท่ีเกษตรกรรม

รวม

2559 11,330 40,000 - 51,330
2560 13,600 20,000 - 53,600

2561 - 2564 400,000 200,000 200,000 800,000
2565 - 2569 500,000 250,000 250,000 1,000,000
2570 - 2574 500,000 250,000 250,000 1,000,000
2575 - 2579 500,000 250,000 250,000 1,000,000

รวม 1,924,930 1,010,000 970,000 3,904,930
ท่ีมา: กรมปาไม. ๒๕๕๘. การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน. สวนปลูกปาภาคเอกชน

สํานักสงเสริมการปลูกปา http://forestinfo.forest.go.th/pfd/Download/DL66.pdf คนวันท่ี
25 สิงหาคม 2559

การดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภารกิจท่ีเก่ียวของคือพัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ปจจุบันในป พ.ศ. 2558 อ.อ.ป. มีพ้ืนท่ีสวนปา
เศรษฐกิจท้ังสิ้น 1.158 ลานไร จํานวน 245 สวนปา กระจายอยูท่ัวประเทศ โดยมีชนิดไมหลักซึ่งเปน
ไมเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ไมสัก ไมยูคาลิปตัส และไมยางพารา
อางอิงจาก: องคการอุตสาหกรรมปาไม. 2559. รายงานประจําป 2558. http://www.fio.co.th/p/document/

2559/Annual-report-2015_edit.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100)
การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management:

IWRM) คือ กระบวนการเพ่ือการจัดหา การตรวจสอบ และการใชทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน สนองตอบวัตถุประสงคของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม IWRM เปนแนวคิดใหมใน
การจัดการทรัพยากรน้ําท่ีสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับภูมิภาค
ซึ่งเดิมการจัดการทรัพยากรน้ําท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยใชแนวคิดจัดการทรัพยากรน้ําท่ีเนนดานอุปทาน
สนองตอบตอแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เชน การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค
อุตสาหกรรม การพลังงาน ฯลฯ
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ เปนกระบวนการท่ีสงเสริมการประสาน
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกันเพ่ือนํามาซึ่ง
ประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีของสังคมอยางทัดเทียมกัน โดยไมสงผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศท่ีสําคัญ

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM วัดจากคาดัชนีตั้งแต
0 - 100 ซึ่งระดับของคาดัชนีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี โดยจะมีการแบงเปนท้ังหมด 6 ระดับ
คือ 0 เทากับระดับต่ํามาก 20 เทากับระดับต่ํา 40 เทากับระดับปานกลางถึงต่ํา 60 เทากับระดับปานกลาง
ถึงสูง 80 เทากับระดับสูง และ 100 เทากับระดับสูงมาก ท้ังนี้ คะแนนในแตละขอคําถามจะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของแตละองคประกอบ และคะแนนของแตละองคประกอบก็จะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของคาดัชนีตั้งแต 0 - 100 ชึ่งจะเปนตัวชี้วัดระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยระดับสูงสุดของ IWRM คือ 100
อางอิงจาก: GEMI – Integrated Monitoring of Water and Sanitation Related SDG Targets. Step-by-step

monitoring methodology for indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources
management implementation. version 2016-03-15

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 รอยละของพื้นท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นท่ีดินท้ังหมด
จากรายงานการสํารวจดินท่ีมีปญหาของประเทศไทย พบวาดินท่ีมีปญหาและขาดความ

อุดมสมบูรณในประเทศไทย มีดังนี้
- ดินอินทรีย หรือเรียกท่ัวไปวา ดินพรุ หมายถึง ดินท่ีเกิดจากการสะสมเศษซากอินทรีย

ตามแองท่ีลุมน้ําต่ํา มีน้ําแชขังเปนเวลานานจนเกิดการสะสมเปนชั้นดินอินทรียท่ีหนากวา ๔๐ เซนติเมตร
ดินอินทรียท่ีพบในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ ๐.๓๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๑ ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ
สวนมากพบเฉพาะในภาคใต

- ดินเค็ม หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือท่ีละลายอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ ๔.๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๓๗
ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตามลําดับ

- ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินท่ีมีสภาพความเปนกรด ซึ่งเกิดจากกระบวนการกําเนิดดินท่ีมี
การสะสมสารประกอบกํามะถันข้ึนในดิน เม่ือปลูกพืชจะใหผลผลิตคอนขางต่ําเพียง ๒๐ ถัง/ไร เนื่องจาก
ขาดแคลนธาตุอาหารหลักของพืช มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ ๕.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของ
พ้ืนท่ีท้ังประเทศ พบมากในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต และภาคตะวันออก ตามลําดับ

- ดินคอนขางเปนทราย หมายถึง ดินรวนหยาบ มีเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย หรือ
ดินรวนปนทรายละเอียด ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เพราะดินดูดซับธาตุ
อาหารพืชไดนอยและถูกชะลางออกไดงาย ดินมีการชะลางพังทลายสูงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาหรือพ้ืนท่ี
ท่ีมีความลาดชันสูงกวารอยละ 5 และพ้ืนท่ีท่ีดินคอนขางเปนทรายจะขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 32.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 10.22 ของพ้ืนท่ีประเทศ พบอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
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- ดินทรายจัด หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายปนรวน ทําใหดิน
เก็บน้ําไวไมอยูและเกิดการกรอนไดงาย มักเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอน
ชายฝงทะเล พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดินทรายจะกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ ๑๑.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓.๔๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลําดับ

- ดินตื้น หมายถึง ดินท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินปะปนอยูในดิน หรือพบชั้นหินพ้ืน
อยูตื้นกวาระดับ 5๐ เซนติเมตรจากผิวดิน สงผลใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมน้ําไดนอย สวนใหญอยู
บริเวณเชิงเขา มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ ๒๙.๖ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๙.๒๑ ของพ้ืนท่ีประเทศ พบมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ
อางอิงจาก: กรมพัฒนาท่ีดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตารางท่ี 7 สัดสวนพื้นท่ีดินท่ีมีปญหาในประเทศไทย สํารวจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชนิดของปญหาดิน
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557

พื้นท่ี (ไร) รอยละ พื้นท่ี (ไร) รอยละ พื้นท่ี (ไร) รอยละ
1. ดินอินทรีย 274,275 0.09 263,078 0.08 340,302 0.11

2. ดินเค็ม 4,557,627 1.42 3,744,207 1.17 4,407,109 1.37

3. ดินเปรี้ยวจัด 4,170,987 1.30 6,272,548 1.95 5,104,632 1.59

4. ดินคอนขางเปนทราย 39,601,368 12.35 - - 32,761,052 10.22

5. ดินทรายจัด 6,973,422 2.17 12,497,340 3.90 11,078,410 3.45

6. ดินตื้น 40,972,172 12.78 43,606,047 13.6 29,539,680 9.21

ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม
ประเทศไทยมีชายฝงทะเลท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามันระยะทางรวมกันประมาณ

3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 2๔ จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ในป พ.ศ. 2557
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลหลายแหงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตางกันไป
รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเปนฝงอาวไทย 730 กิโลเมตร โดยแบงเปนชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ระดับรุนแรงซึ่งมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 228 กิโลเมตร และระดับปานกลาง
ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะนอยกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 502 กิโลเมตร และฝงอันดามัน 100 กิโลเมตร
โดยแบงเปนชายฝงท่ีถูกกัดเซาะระดับรุนแรงระยะทาง 25 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทาง 75 กิโลเมตร
และในป พ.ศ. 2558 พบวามีชายฝงท่ียังคงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ และยังไมมีการดําเนินการแกไขปญหา
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เปนระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร แบงเปนฝงอาวไทย 160 กิโลเมตร จําแนกเปนระดับรุนแรง
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และฝงอันดามัน
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเปนระดับปานกลางท้ังหมด
ตารางท่ี 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะในประเทศไทย

ป พ.ศ. 2557
หนวย: กิโลเมตร

จังหวัด ความยาว
ชายฝง

ระดับของแนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ปานกลาง รุนแรง รวม

1. ตราด 184 47 - 47
2. จันทบุรี 102 23 12 35
3. ระยอง 104 54 - 54
4. ชลบุรี 172 25 - 25
อาวไทยตะวันออก 562 149 12 161
5. ฉะเชิงเทรา 16 2 6 8
6. สมุทรปราการ 50 3 31 34
7. กรุงเทพมหานคร 6 - 6 6
8. สมุทรสาคร 43 20 14 34
9. สมุทรสงคราม 25 3 - 3
10. เพชรบุรี 92 39 10 49
อาวไทยตอนบน 232 67 67 134
11. ประจวบคีรีขันธ 247 76 2 78
12. ชุมพร 248 32 - 32
13. สุราษฎรธานี 166 30 8 38
อาวไทยตอนกลาง 661 138 10 148
14. นครศรีธรรมราช 245 53 74 127
15. พัทลุง - - - -
16. สงขลา 158 41 13 54
17. ปตตานี 139 38 24 62
18. นราธิวาส 58 16 28 44
อาวไทยตอนลาง 600 148 139 287



ข-๑๒

ตารางท่ี 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2557 (ตอ)

หนวย: กิโลเมตร

จังหวัด ความยาว
ชายฝง

ระดับของแนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ปานกลาง รุนแรง รวม

19. ระนอง 138 12 7 19
20. พังงา 242 17 - 17
21. ภูเก็ต 206 5 2 7
อันดามันตอนบน 586 34 9 43
22. กระบี่ 216 16 5 21
23. ตรัง 136 15 4 19
24. สตูล 155 10 7 17
อันดามันตอนลาง 507 41 16 57

รวม 3,148 577 253 830

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2559. (ราง) แนวทางการพิจารณาแผนงาน โครงการ
การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

แนวทางและรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง แบงออกเปน 4 แนวทาง คือ
1. การแกไขปญหาโดยใชวิธีการทางธรรมชาติ ไดแก การฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด

ปะการัง และหญาทะเลใหเกิดความอุดมสมบูรณ
2. การแกไขปญหาการกัดเซาะแบบไมใชโครงสราง วิธีการนี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝง

ท่ีมีชุมชนอาศัยอยูไมหนาแนนและมีปญหาการกัดเซาะท่ีไมรุนแรง เชน การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด
ไสกรอกทราย ปกแนวไมไผกันคลื่น ฯลฯ

3. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม วิธีการนี้เปนการ
แกไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือชวยดักตะกอนเลนทรายชายฝงและชวยยึด
แนวชายฝง แนวทางการแกไขปญหานี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝงท่ีมีปญหาถูกกัดเซาะอยางรุนแรง เชน
กําแพงปองกันคลื่น (Seawall) คันดักทราย (Groin) เข่ือนกันคลื่น (Breakwater) เข่ือนกันทรายและคลื่น
(Jetty) หัวหาด (Head Land) ฯลฯ

4. การใชมาตรการควบคุมทางกฏหมายและการใชประโยชนท่ีดินชายฝงใหเหมาะสม
ซึ่งตองใชการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคีท่ีเก่ียวของ การสงเสริมการเรียนรู และการมีสวนรวมของทุกฝาย



ข-๑๓

ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง
ขอดี ขอจํากัด

การปลูกพืช - ชุมชนชายฝงทะเลสามารถ
ดําเนินการไดเองตั้งแตปลูกซอม
และบํารุงรักษา

- มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่นเหมาะ
แกการทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ

- เปนการเสริมรายไดใหแกชุมชน
ทองถ่ิน

- เหมาะสมกับพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีมีคลื่น
ลมไมรุนแรง

- ตองคัดเลือกชนิดพันธุไมพ้ืนถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

การเสริมทรายชายหาด - ชวยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาด
ใหสวยงามคงสภาพเดิม

- เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีชายหาดใหสามารถ
ใชประโยชนไดมากข้ึน

- ชวยปองกันอาคารและสิ่งปลูกสราง
บริเวณชายหาดจากการถูกกัดเซาะ
ไดระดับหนึ่ง

- ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพและระบบนิเวศของแหลง
ทรายเดิม

- ยังไมสามารถหยุดยั้งการกัดเซาะท่ี
เกิดข้ึน ตองเพ่ิมเติมทรายหลายครั้ง

- เปนวิธีการท่ีไมถาวร

ปกแนวไมไผกันคลื่น - เปนการใชภูมิปญญาชาวบานท่ี
สอดคลองกับสภาพภูมิทัศน
ธรรมชาติ

- เปนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน
- ราคาถูก ทําไดงายกวา เพราะใชแรงคน
- ชวยเปนแหลงหาอาหารของสัตวน้ํา
- เปนแนวปองกันเรือประมงบาง

ประเภท
- มีผลกระทบกับพ้ืนท่ีขางเคียงนอยมาก

- ทําใหเกิดมลภาวะทางน้ํา เม่ือไมไผเริ่ม
ผุสลาย

- ใชวัสดุท่ีมีอายุการใชงานสั้น ทําใหเสีย
คาใชจายในการปกซอมแซมอยาง
ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ

- เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน

- แนวไมไผท่ีปกหรือซากไมไผท่ีหักผุพัง
เปนสิ่งกีดขวาง และทําใหเกิดอันตราย
กับชาวประมงทองถ่ิน

ไสกรอกทราย - ลดแรงคลื่นบริเวณหลังไสกรอกทราย
- ลดแรงคลื่นเขาหาฝงไดดี ทําใหลด

การกัดเซาะลงได
- เหมาะสําหรับชายฝงทะเลท่ีเปน

หาดเลนหรือหาดโคลน เนื่องจากมี
น้ําหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตรา
การจมตัวชากวา จึงไมตองเสริม

- สงผลกระทบตอการทํากิจกรรมประมง
ชายฝง

- จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศหาดเลน
อยางรุนแรง เม่ือไสกรอกทรายแตก

- ทําใหการสัญจรทางน้ําลําบากข้ึน
เนื่องจากมีไสกรอกทรายใตน้ํา

- ไสกรอกทรายไมเหมาะสมกับวิถีชีวิต



ข-๑๔

ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ)
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง
ขอดี ขอจํากัด

ไสกรอกทราย (ตอ) ความสูงบอยๆ
- การติดตั้งเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึง

สามารถใชปองกันและแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ีเรงดวนไดกอน

ของชาวบานท่ีทําการประมงชายฝง
เนื่องจากชาวบานใชไสกรอกทรายเปนท่ี
จอดพักเรือ ท้ิงสมอ และติดไฟปรุงอาหาร
ซึ่งอาจเปนผลใหไสกรอกทรายไดรับ
ความเสียหาย

กําแพงปองกันคลื่น
ริมชายหาด
(Seawall) / กําแพง
หินท้ิง (Revetment)

- สามารถปองกันการกัดเซาะไดถาวร
- สามารถดูดซับพลังงานคลื่นไดดี
- คาบํารุงรักษาต่ํา
- ชุมชนหรือองคกรทองถ่ินสามารถ

ดําเนินการเองได

- ไมสามารถใชประโยชนหนาหาด
เนื่องจากไมมีทราย

- ราคากอสรางแพงและไมสวยงาม
- จะเกิดปญหาการทรุดตัวของกําแพง

ในระยะยาว
คันดักทราย (Groin) - เกิดการทับถมของทราย

- เปนท่ีกําบังคลื่นลม
- สามารถสลายพลังงานคลื่นได
- ปองกันการพัดพาตะกอนทรายออก

นอกชายฝง

- ปดบังทัศนียภาพของชายหาด
- แนวรอดักทรายแบบแนวตรงซึ่งตั้งฉาก

กับแนวชายฝงทะเลสามารถสลาย
พลังงานคลื่นไดเพียงบางสวน

- เปนอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง
- อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ

เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก
เข่ือนกันคลื่น
(Breakwater)

- สามารถลดกําลังสลายพลังงานคลื่นไดดี
- ปองกันการกัดเซาะท่ีถาวร
- ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสม

ตะกอนทราย
- ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝง

ไดโดยปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่น
จากตัวเข่ือน

- อาจมีคลื่นผานบริเวณชองวางระหวาง
เข่ือนได

- ปดบังทัศนียภาพ ทําใหไมสวยงาม
- กีดขวางการเดินเรือ
- คาใชจายสงู และการกอสรางยุงยากมาก

เข่ือนกันทรายและ
คลื่น (Jetty)

- ชวยรักษารองน้ําเดินเรือใหสามารถ
ใชงานไดตลอดป

- พ้ืนท่ีหลังแนวเข่ือนเปนท่ีหลบคลื่นลม
และพายุท่ีรุนแรง

- การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล
ทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและ
การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ํา

- แนวชายฝงท่ีถูกกัดเซาะตองใชเวลานาน
ในการปรับตวัเขาสูสมดุลธรรมชาติ

- ทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม
- เปนอุปสรรคในการใชพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง

ทะเลและอาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ



ข-๑๕

ตารางท่ี 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ)
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง
ขอดี ขอจํากัด

หัวหาด (Head Land) - โครงสรางบนชายหาดนอย ไมเสีย
ทัศนียภาพมากนัก

- ชวยลดความรุนแรงในการแตกตัว
ของคลื่น กอนท่ีคลื่นจะเคลื่อนตัว
มาถึงบริเวณชายหาด

- หากระยะระหวางกองหินหัวหาดหางกัน
มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดการ
กัดเซาะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยูระหวางกลาง
กองหินหัวหาดไดอีก

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ๒๕๕๖. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล. http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion_doc6/#.V9JolFuLQdU คนวันท่ี
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

การดําเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลท่ีผานมา มุงเนนแกไขเฉพาะพื้นท่ี
ท่ีถูกกัดเซาะ ซึ่งไดสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงทําใหการกัดเซาะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยรูปแบบ
การแกไขปญหาสวนใหญเนนการใชรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทางวิศวกรรม เชน
กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) คันดักทราย (Groin) และเข่ือนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore
Breakwater) เปนตน ดังนั้น ภาครัฐจึงตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดวยวิธีการทางธรรมชาติมากข้ึน
หรือการนําองคความรูพ้ืนฐานทางดานสมุทรศาสตรเก่ียวกับกระบวนการชายฝง ซึ่งมีปจจัยสําคัญคือ คลื่น ลม
กระแสน้ํา น้ําข้ึน - ลง และแหลงสะสมตะกอน (Sediment Supply) เชน แมน้ําซึ่งเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเคลื่อนท่ีของตะกอนบริเวณชายฝง มาใชประกอบพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงความสําคัญของกระบวนการทางธรรมชาติ หรือการนํากระบวนการแกไขปญหาท่ีเรียกวา “ระบบกลุมหาด”
(Littoral Cell) มาใช โดยการดําเนินการใดๆ ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลไมวาจะเปนการกอสรางทาเทียบเรือ โครงสราง
ทางวิศวกรรมในการแกไขปญหาการกัดเซาะตางๆ การขุดลอกตะกอน จะตองคํานึงถึงพ้ืนท่ีบริเวณขางเคียง
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนสมดุลของตะกอน ท้ังระบบกลุมหาด ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงใหกลับสูสมดุลไดอยางยั่งยืน
อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาต.ิ 2558. วาระปฏิรูปท่ี 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง

การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาต.ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 3 - 9
ประเทศไทยมีแนวปะการังเปนพ้ืนท่ีประมาณ 96,357 ไร หรือเทากับ 154.17 ตารางกิโลเมตร

โดยแบงเปนฝงอันดามันและชองแคบมะละกาตอนบนประมาณ 50,812 ไร หรือ 81.3 ตารางกิโลเมตร
และฝงอาวไทยประมาณ 45 ,545 ไร หรือ 72.9 ตารางกิโลเมตร โดยฝงอาวไทยตะวันออกพบ



ข-๑๖

แนวปะการังกระจายตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนฝงอาวไทยตอนกลางและตอนลาง
พบแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี

ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดมีการสํารวจแนวปะการังจํานวน
81 สถานี บริเวณชายฝงทะเลไทยรวม 47,736 ไร ท้ังในฝงอันดามันและอาวไทย พบวาสวนใหญมีสภาพ
สมบูรณปานกลาง และบางพ้ืนท่ีมีความสมบูรณดีมาก เชน แนวปะการังบริเวณเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล
เกาะเตา เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง (ตะวันออก) จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะกระใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และบางพ้ืนท่ีพบวามีแนวปะการังท่ีเสียหายมาก เชน บริเวณอาวปาตอง จังหวัดภูเก็ต เกาะคราม จังหวัดชลบุรี
เกาะกูด จังหวัดตราด และเกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง (ตะวันตก)
ตารางท่ี 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี (percentage cover) % สถานภาพ

แนวปะการังพื้นท่ีแนวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย
ภูเก็ต
อาวกะตะ 93 28.4 71.6 เสียหาย

อาวกะตะนอย 87 29.9 70.1 เสียหาย

เกาะแวว 13 39.1 60.2 สมบูรณปานกลาง

อาวบางเทา 213 31.5 66.8 เสียหาย

อาวปาตอง

- ดานเหนือ 239 48.8 51.6 สมบูรณปานกลาง

- ดานใต 395 25.4 74.6 เสียหายมาก

ตรัง
เกาะรอกใน 1344 52.8 39 สมบูรณปานกลาง

เกาะกระดาน 781 49.1 38.6 สมบูรณปานกลาง

เกาะมุก 361 39.6 60.4 สมบูรณปานกลาง

เกาะตะลิบง 1057 33.2 55.3 เสียหาย

เกาะไหง 1031 47.1 51.8 สมบูรณปานกลาง

สตูล
เกาะราวี 2430

- ดานตะวันตก 47.6 43.1 สมบูรณปานกลาง



ข-๑๗

ตารางท่ี 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ)

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี (percentage cover) % สถานภาพ

แนวปะการังพื้นท่ีแนวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย
- ดานตะวันออกเฉียงใต 47.8 23.7 สมบูรณดี

เกาะอาดัง 2816

- ดานตะวันตก 64.1 32.4 สมบูรณดี

- ดานเหนือ 45.9 37.2 สมบูรณปานกลาง

- ดานตะวันออก 37.9 48.4 สมบูรณปานกลาง

เกาะหลีเปะ 1205

สตูล (ตอ)
- ดานตะวันตกเฉียงเหนือ 66 23.9 สมบูรณดีมาก

- ดานใต 42.5 35.4 สมบูรณปานกลาง

เกาะบูตัง 823 64.2 31.8 สมบูรณดี

เกาะหินงาม 68 75.8 22.2 สมบูรณดีมาก

เกาะบีสซี่ 367 54.9 17.3 สมบูรณดีมาก

เกาะตาลัง 22 57.2 13.5 สมบูรณดีมาก

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ
สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
สถานภาพสมบูรณดี เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558.



ข-๑๘

ตารางท่ี 11 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี

(percentage cover) % สถานภาพ
แนวปะการังปะการังมีชีวิต ปะการังตาย

ชลบุรี
เกาะคราม
- หาดหนาบาน 6.10 61.83 เสียหายมาก
- อาวพุดซาวัน 8.74 44.7 เสียหายมาก
เกาะครามนอยตะวันตก 28.34 56.43 เสียหาย
เกาะอีราดานตะวันตก 15.36 62.29 เสียหายมาก
ระยอง
เกาะเสม็ด
- อาวพราว 28.67 41.4 สมบูรณปานกลาง
- อาวลูกโยน 34.08 48.03 สมบูรณปานกลาง
- อาวลุงดํา 33.71 61.4 เสียหาย
- อาวก่ิวนอก 43.71 47.2 สมบูรณปานกลาง
เกาะกุฎี
- ดานตะวันตก 45.83 37.9 สมบูรณปานกลาง
- ดานตะวันออก 39.83 41.89 สมบูรณปานกลาง
ตราด
เกาะกูด
- อาวสับปะรด 9.5 58.71 เสียหายมาก
- อาวกลวย 6.79 58 เสียหายมาก
- อาวพราว 20.71 63.86 เสียหายมาก
- อาวงามโข 23.3 45.26 เสียหาย
เกาะไมซี้เล็กดานใต 2.81 46.91 เสียหายมาก
เกาะกระดาดดานใต 2.11 71.15 เสียหายมาก

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
แนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ



ข-๑๙

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
สถานภาพสมบูรณดี เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชวีิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558.

ตารางท่ี 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี

(percentage cover) % สถานภาพ
แนวปะการังปะการังมีชีวิต ปะการังตาย

ประจวบคีรีขันธ
เกาะทะลุอาวกรวด 78.94 10.28 สมบูรณดีมาก
เกาะสังข ดานเหนือ 55.8 38.4 สมบูรณปานกลาง
ชุมพร
เกาะรังกาจิว 75.8 16.2 สมบูรณดีมาก
เกาะสาก 73.0 16.4 สมบูรณดีมาก
เกาะอีแรก 84.9 4.0 สมบูรณดีมาก
เกาะละวะ 66.2 11.3 สมบูรณดีมาก
เกาะงามใหญ 16.5 63.7 เสียหายมาก
เกาะงามนอย 50.9 40.8 สมบูรณปานกลาง
เกาะทะลุ 80.9 5.7 สมบูรณดีมาก
สุราษฎรธานี
เกาะเตา
อาวหินวง 51.8 31.9 สมบูรณดี
อาวกลวยเถ่ือน 67.2 26.6 สมบูรณดีมาก
อาวลึก 62.4 21.8 สมบูรณดีมาก
เกาะพะงัน
อาวกง 28.1 70.4 เสียหายมาก
อาวแมหาด 65.7 29.0 สมบูรณดี
หาดยาว 29.4 68.7 เสียหาย
อาววกตุม 54.1 45.4 สมบูรณปานกลาง



ข-๒๐

ตารางท่ี 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ)

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี

(percentage cover) % สถานภาพ
แนวปะการังปะการังมีชีวิต ปะการังตาย

บานคาย 46.6 48.3 สมบูรณปานกลาง
แหลมริ้น 57.9 38.5 สมบูรณดี
เกาะกงนุย 73.3 17.3 สมบูรณดีมาก
สุราษฎรธานี (ตอ)
เกาะสมุย
บานบางปอ 51.6 44.2 สมบูรณปานกลาง
แหลมสอ 39.4 42.8 สมบูรณปานกลาง
แหลมหนัน 68.8 23.3 สมบูรณดีมาก
หาดเฉวงเกาะมัดหลัง ทิศใต 58.5 36.2 สมบูรณดี
เกาะแมเกาะ
- ดานตะวันออก 72.8 21.3 สมบูรณดีมาก
- ดานตะวันตก 34.9 63.5 เสียหายมาก
เกาะแมเกาะ ตะวันตกเฉียงใต 53.1 44.3 สมบูรณปานกลาง
เกาะวัวตาหลับ
อาวทองหลาง 49.2 25.4 สมบูรณดี
อาวตาโตะ 58.6 34.3 สมบูรณดี
อาวตาชวง 57.7 39.6 สมบูรณปานกลาง
อาวบอน้ํา 29.5 68.2 เสียหาย

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ

สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
สถานภาพสมบูรณดี เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558.



ข-๒๑

ตารางท่ี 13 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558

สถานจีังหวัด
ปริมาณครอบคลุมพื้นท่ี

(percentage cover) % สถานภาพ
แนวปะการังปะการังมีชีวิต ปะการังตาย

นครศรีธรรมราช
เกาะกระใหญ สมบูรณดีมาก
- ทิศตะวันออก 59.94 18.46 สมบูรณดีมาก
- ทิศใตฝงหาดหิน 91.00 7.76 สมบูรณดีมาก
ระหวางเกาะกระกลาง และ
เกาะกระเล็ก 100 สมบูรณดีมาก

เกาะกระเล็กดานทิศใต 88.44 11.22
สงขลา
เกาะหนู 13.15 17.20 สมบูรณปานกลาง
เกาะแมว 21.92 19.17 สมบูรณปานกลาง
เกาะขาม 58.33 17.41 สมบูรณดีมาก
ปตตานี
เกาะโลซิน
- ทิศใตบริเวณลึก 96.33 2.67 สมบูรณดีมาก
- ทิศใตบริเวณตื้น 78.87 11.49 สมบูรณดีมาก
- ทิศตะวันตกบริเวณลึก 75.33 18.27 สมบูรณดีมาก
- ทิศตะวันตกบริเวณตื้น 94.74 0.51 สมบูรณดีมาก
- ทิศตะวันออกบริเวณลึก 44.62 30.23 สมบูรณดี
- ทิศตะวันออกบริเวณตื้น 51.81 27.69 สมบูรณดี

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของแนวปะการังท่ีมีชีวิตตอปะการังตามสภาพ
สถานภาพสมบูรณดีมาก เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
สถานภาพสมบูรณดี เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
สถานภาพสมบูรณปานกลาง เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
สถานภาพเสียหาย เม่ือปะการังท่ีมีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
สถานภาพเสียหายมาก เม่ือปะการังท่ีมีชวีิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2558). รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558.



ข-๒๒

ตัวช้ีวัดท่ี 1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort : CPUE)
ใน ๑ ช่ัวโมง ในนานน้ําไทย
อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือการจัดการประมงทะเลอยางยั่งยืน
ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 22.59 กิโลกรัมตอชั่วโมง
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ท่ีมีปริมาณ 19.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดท่ีมีคา CPUE สูงท่ีสุดอยูบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และชุมพร ซึ่งมีคา CPUE เทากับ 48.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง สําหรับ CPUE ใน
พ้ืนท่ีฝงอันดามัน ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 59.61 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.
2557 ซึ่งมีปริมาณ CPUE 58.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดท่ีมีความชุกชุมของสัตวน้ําเค็มเพ่ิมมากข้ึน
อยูบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ท่ีมีคา CPUE มากกวา 60.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง

ตารางท่ี ๑4 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE : Catch Per Unit Effort) ชวงป
พ.ศ. 2550 - 2558

หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง

ป พ.ศ.
อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)

ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน
2550 19.78 62.23
2551 25.33 45.71
2552 17.78 44.17
2553 18.56 43.68
2554 25.02 41.26
2555 18.23 36.15
2556 14.69 32.05
2557 19.89 58.33
2558 22.59 59.61

ท่ีมา: กรมประมง. 2559. รายงานประจําป 2558 ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง
(CPUE) ในแหลงทะเล ป 2558. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.

ตัวช้ีวัดท่ี 1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
ทรัพยากรแร เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก

โดยเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมรถยนต
อุตสาหกรรมกอสราง ฯลฯ แตทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแลวหมดไป ไมสามารถ
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สรางข้ึนมาใหมได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด คุมคา และสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด

ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการจัดทํากรอบแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรอยางยั่งยืน โดยในเบื้องตน ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลการสํารวจและ
ทําเหมืองแร ท่ีครอบคลุมถึงมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงผลประโยชนตอบแทน
ตอรัฐและประชาชนท่ีเหมาะสม ความคุมคาตอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมตอการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทยใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนอยางคุมคา บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การพัฒนา และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติ
ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี. 2559. เอกสารประกอบการประชุมการระดมความคิดเห็นเรื่อง “มุมมอง

การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทย” วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม
เจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท จังหวัดลพบุรี. สํานักทรัพยากรแร.

ตัวช้ีวัดท่ี 1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุพืชท้ังหมด 12,000 ชนิด

ปจจุบันมีพืชท่ีสูญพันธุแลว 2 ชนิด พืชท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 367 ชนิด ใกลสูญพันธุ 131 ชนิด
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 19 ชนิด ถูกคุกคาม 4 ชนิด และมีพันธุสัตวมากมาย แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ประมาณ 300 ชนิด นกประมาณ 1,000 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกประมาณ 172 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลานประมาณ 420 ชนิด ซึ่งเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ินจํานวน 82 ชนิด สําหรับชนิดพันธุตางถ่ิน
พบวามีอยูไมนอยกวา 3,500 ชนิด ท่ีถูกนําเขามาเพ่ือใชทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอก
ไมประดับ ซึ่งชนิดพันธุตางถ่ินเหลานี้เปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ จากทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานแลวท้ังพืช สัตว
และจุลินทรียไมนอยกวา 80 ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร
เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา 50 ชนิด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดมีการจัดสถานภาพสิ่งมีชีวิตท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานภาพของสัตว
มีกระดูกสันหลัง ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา
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ตารางท่ี ๑5 ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย

ประเภท จํานวน (ชนิด) ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นท่ีรุกรานในไทย
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 กวางรูซา
นก 4 นกกระจอกเทศ นกกระจอกใหญ นกกระจอกชวา

นกเลิฟเบิรด
สัตวเลื้อยคลาน 4 เตาญี่ปุน ตะพาบไตหวัน อีกัวนา งูคอรน (Corn

Snake)
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 กบ Bullfrogs
ปลา 3 ปลาดุกรัสเซีย ปลาหมอเทศ ปลาหมอสียักษ
หอย 1 หอยเชอรี่
แมลง 6 มดน้ําผึ้ง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยจักจั่น

ดวงแรดมะพราว มดเหม็น เพลีย้ไกฟากระถิน

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความ
หลากหลายทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ตารางท่ี ๑6 ชนิดพันธุพืชตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย

ประเภท จํานวน (ชนิด) ชนิดพันธุพืชตางถิ่นท่ีรุกรานในไทย
ไมลมลุกท่ีอาศัยอยูในน้ํา 2 ผักตบชวา จอก
ไมพุม 1 ไมยราบยักษ
ไมพุมขนาดเล็ก 1 บัวตอง
ไมลมลุก 4 สาบเสือ สาบหมา ธูปฤๅษี ผักเปดน้ํา
หญา 3 หญาคา หญาขจรจบ ออ
ไมเถา 2 ข้ีไกยาน ผกากรอง
ไมพุมก่ึงไมตนขนาดเล็ก 1 กระถินยักษ

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ
ศูนยบริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งข้ึนตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2546 เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ขาวสาร รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานชองทางหลัก
ไดแก เว็บไซตของกระทรวง สายดวน 1310 จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร ตูไปรษณีย 344
บันทึก หนังสือ รองเรียนผานหนวยงานภายนอกสังกัด และรองเรียนดวยตนเอง โดยมีศูนยบริการรวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบกํากับดูแลงานของศูนยบริการประชาชน

ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรับ
เรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีประชาชนแจงโดยตรงมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือแจงผานจากหนวยงานภายนอกสังกัด โดยจําแนกประเภทของเรื่องรองเรียนเปน
4 ประเภท ดังนี้

1. เรื่องรองเรียนท่ีไมตองดําเนินการใดๆ แตรวบรวมเรื่องไว ไดแก เรื่องรองเรียนท่ีไมมี
รายละเอียดเพียงพอและไมสามารถติดตอขอมูลเพ่ิมเติมได ซึ่งหากเรื่องรองเรียนดังกลาวจะกอใหเกิด
ผลเสียหายหรือผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมท้ังในระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน
หรือระดับชุมชน ศูนยบริการประชาชนจะตองรับเรื่องและนําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาสูกระบวนการ
พิจารณา

2. เรื่องรองเรียนท่ีดําเนินการไดทันที เชน การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทหรือเรื่อง
รองเรียนท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีขอมูลเพียงพอสามารถตอบชี้แจงได เรื่องรองเรียนท่ีสามารถให
คําแนะนําแกผูรองเรียนหรือสอบถามขอมูลทางโทรศัพทเหลานี้ เจาหนาท่ีจะดําเนินการตอบผูรองเรียน
หรือใหขอมูลแกผูรองเรียนโดยทันที

3. เรื่องรองเรียนท่ีตองสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา เปนเรื่องรองเรียนท่ีเจาหนาท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและจําเปนตองจัดสงใหหนวยงานทีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ
สามารถแยกเรื่องรองเรียนประเภทนี้ออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมเรื่องรองเรียนท่ัวไป และกลุมเรื่อง
รองเรียนสําคัญท่ีตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน

4. เรื่องรองเรียนท่ีไมตองสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน จดหมายใหกําลังใจตอหัวหนา
สวนราชการ การเสนอขอคิดเห็นตางๆ ในเรื่องท่ีรับทราบกันดีแลว ประเภทเรื่องเหลานี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะทําหนังสือตอบขอบคุณผูรองเรียน

การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีเรื่องรองเรียนท่ีถูกสงตอท้ังหมด
จํานวน 672 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 488 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 72.62 สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 255๗ (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) มีเรื่องรองเรียนท่ีถูกสงตอท้ังหมด
จํานวน 577 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 383 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 66.38
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ตารางท่ี ๑7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แยกตามประเภทปญหา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ลําดับ ประเภทปญหา ไดรับเรื่อง
รองเรียน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ไดรับเรื่อง
รองเรียน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

1 การกอสรางโครงการ 11 10 10 7
2 การบริการ 2 2 7 5
3 การบุกรุกปาชายเลน/ท่ีดินชายฝง 5 4 6 6
4 การรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ 5 5 2 2
5 การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 9 7 11 9
6 ขอทราบผลการพิจารณา 3 1 10 7
7 จัดซื้อ/จัดจาง/สวัสดิการ 32 22 20 7
8 ซากดึกดําบรรพ (Fossil) 0 0 0 0
9 ดิน/ทราย 14 11 14 12

10 ทรัพยากรแร 1 1 1 1
11 ทําลายทรัพยากรทางทะเล 2 2 2 2
12 ท่ีดิน 46 30 76 39
13 ธรณีพิบัติภัย 1 1 2 2
14 ธรณีวิทยาพ้ืนฐาน 0 0 0 0
15 น้ําพุรอน/ความรอนใตพิภพ 0 0 0 0
16 ปญหาจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 8 6 4 3
17 ปาไม 78 46 89 50
18 พฤติกรรมเจาหนาท่ี 64 32 87 61
19 ระบบประปา 9 9 13 13
20 วิกฤตน้ํา 39 33 12 10
21 สัตวน้ํา/สัตวทะเล 1 1 1 0
22 สัตวปา 16 7 7 3
23 อ่ืนๆ 17 15 8 6



ข-๒๗

ตารางท่ี ๑7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แยกตามประเภทปญหา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 (ตอ)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ลําดับ ประเภทปญหา ไดรับเรื่อง
รองเรียน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ไดรับเรื่อง
รองเรียน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

24 เรื่องเพ่ือทราบ 13 7 5 3
25 แจงเบาะแส 66 49 31 18
26 แนะนําใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 28 24 29 25
27 แหลงกําเนิดมลพิษ 189 151 124 88
28 แหลงทองเท่ียวทางธรณี 0 0 0 0
29 โครงการเก่ียวกับ EIA 2 1 1 0
30 ใหขอมูล/ขอขอมูล 11 11 5 4

รวมท้ังสิ้น 672 488 577 383
รอยละ - 72.62 - 66.38

ท่ีมา: ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2557. รายงานผลการดําเนินงาน
เรื่องรองเรียน/รองทุกข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557.
http://slc.mnre.go.th คนวันท่ี 19 สิงหาคม 2559



ข-๒๘

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ี ไดรับการปองกัน บําบดั และฟนฟู

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80
กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําผิวดินสายหลักท่ัวประเทศ

ท้ังหมด 366 จุด ใน 65 แหลง จํานวน 4 ครั้งตอป โดยใชดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality
Index: WQI) ซึ่งแสดงถึงสถานการณของคุณภาพน้ําในภาพรวม ท่ีพิจารณาจากคาคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร
ไดแก ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด แบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งมีคาคะแนนอยูระหวาง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑคุณภาพน้ําเปน
ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30)

ตารางท่ี 18 สดัสวนแมน้ําสายหลักท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ป พ.ศ. 2551 - 2558

หนวย : รอยละ

รายการ
ป พ.ศ.

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

สัดสวนแมน้ําสายหลักท่ีมี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี

37 35 32 34 34 28 29 34

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐานรอยละ ๙๙
กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัดสารมลพิษ

ทางอากาศในภาพรวมของท้ังประเทศ ปจจุบันมีท้ังหมด 61 สถานี ใน 29 จังหวัดท่ัวประเทศ ผลการ
ตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) พบปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน 27 จังหวัด จาก
29 จังหวัดท่ีมีการตรวจวัด มีคาเฉลี่ยรายปเฉลี่ยท่ัวประเทศป พ.ศ. 2558 เทากับ 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก
เมตร (มคก./ลบ.ม.) ลดลงจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 2 คาสูงสุดท่ีตรวจวัดไดบริเวณตําบลหนาพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เทากับ 97 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) คาเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ตรวจวัดไดอยูในชวง 2 - 371 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) คาสูงสุดแตละสถานี
เฉลี่ยท่ัวประเทศเทากับ 158 มคก./ลบ.ม. เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 3



ข-๒๙

ตารางท่ี 19 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ป พ.ศ. 2551 - 2558

หนวย : ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ป พ.ศ.
ชวงคาตรวจวัด กทม. และ

ปริมณฑล ภาคเหนือ สระบุรี
(หนาพระลาน)

คา
มาตรฐาน

ท้ัง
ประเทศคาสูงสุด คาต่ําสุด

2551 84 19 53 40 83 50 45
2552 93 17 47 44 93 50 44
2553 100 16 45 45 86 50 42
2554 95 15 44 36 95 50 39
2555 107 13 42 53 107 50 42
2556 98 15 46 49 98 50 45
2557 95 13 45 47 95 50 43
2558 97 19 41 44 97 50 42

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในป พ.ศ. 2558 มีท้ังหมดประมาณ 26.85 ลานตัน หรือ

ประมาณ 73,560 ตันตอวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนตอวันเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป พ.ศ. 2557
จาก 1.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน เปน 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน
ตารางท่ี 20 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

ป พ.ศ. 2551 - 2558

ป พ.ศ.
ปริมาณขยะมูลฝอย

ทั่วประเทศ
(ลานตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถกูหลกัวิชาการ

(ลานตัน)

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ)

2551 23.89 5.69 23.82
2552 24.11 5.97 24.76
2553 24.22 5.77 23.82
2554 25.35 5.64 22.25
2555 24.73 5.83 23.57
2556 26.77 7.42 27.72



ข-๓๐

ตารางท่ี 20 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ป พ.ศ. 2551 - 2558 (ตอ)

ป พ.ศ.
ปริมาณขยะมูลฝอย

ทั่วประเทศ
(ลานตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถกูหลกัวิชาการ

(ลานตัน)

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ)

2557 26.19 7.88 30.09
2558 26.85 8.34 31.06

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนํากลับมาใชประโยชน ในป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94
ลานตัน หรือรอยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยดังนี้
(1) การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ซึ่งจะเนนการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตนทาง จะเปนขยะมูลฝอยท่ีมีมูลคาและสามารถทําไดในทุกครัวเรือน สวนมากเปนประเภท
แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม โดยจะถูกนํากลับไปสูกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง และถูกนํา
กลับมาใชไดอีกครั้ง มีประมาณ 3.75 ลานตัน หรือรอยละ 75.91 (2) การใชประโยชนจากขยะอินทรีย
ขยะมูลฝอยประเภทนี้มีปริมาณมากแตถูกนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงบางสวน โดยการนําขยะประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไมตางๆ ไปทําปุยหมักอินทรีย ปุยหมักชีวภาพ การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย
เพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เปนอาหารสัตว มีประมาณ 1.04 ลานตัน หรือรอยละ 21 และ (3) การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงาน เชน นํามาผลิตกระแสไฟฟา หรือผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง มีประมาณ 0.15 ลานตัน
หรือรอยละ 3.04
ตารางท่ี 21 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและการนํากลับไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551 - 2558

ป พ.ศ.
ปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ัวประเทศ
(ลานตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํา
กลับมาใชประโยชน

(ลานตัน)

อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชประโยชน (Recycle)

(รอยละ)
2551 23.89 3.45 14.44
2552 24.11 3.86 16.01
2553 24.22 3.90 16.10
2554 25.35 4.10 16.17
2555 24.73 5.28 21.35
2556 26.77 5.15 19.24
2557 26.19 4.82 18.40
2558 26.85 4.94 18.40

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.



ข-๓๑

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 30
ของเสียอันตราย ประกอบดวย ของเสียอันตรายจากชุมชน ของเสียอันตรายจาก

อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศประมาณ
3.445 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.752 ลานตัน หรือรอยละ 28 ของของเสีย
อันตรายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซึ่งสวนใหญเปนของเสียจากอุตสาหกรรม 2.8 ลานตัน หรือรอยละ 81 ของ
ของเสียอันตรายท้ังหมด เปนของเสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส) ประมาณ 0.591 ลานตัน หรือรอยละ 17 ของของเสียอันตรายท้ังหมด และมูลฝอยติดเชื้อ
ประมาณ 0.054 ลานตัน หรือรอยละ 2 ของของเสียอันตรายท้ังหมด สําหรับการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนศูนยรวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชน สงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดอยางถูกตองอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง หรือ
มากกวา 1 แหง ซึ่งข้ึนอยูกับความพรอมของจังหวัด โดยในป พ.ศ. 2558 มีศูนยรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัดเกิดข้ึน 83 แหง สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแลว 42 แหง รวม 250 ตัน
และสงไปกําจัดแลว 174 ตัน
ตารางท่ี 22 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2557 - 2558

แหลงกําเนิด
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ปริมาณ รอยละ

(ลานตัน) (ลานตัน) เพิ่มข้ึน - ลดลง เพิ่มข้ึน - ลดลง
อุตสาหกรรม 2.065* 2.8 0.735 +35.59

ชุมชน 0.576** 0.591 +0.014 +2.57

มูลฝอยติดเชื้อ 0.052** 0.054 +0.002 +3.85

รวม 2.693 3.445 0.752 +27.92

หมายเหตุ: * ขอมูลการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2557

** ประมาณการขอมูลของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ กรมควบคุมมลพิษ 2557
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.๕ จํานวนพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน
พื้นท่ีสีเขียวของชุมชนเมือง มีการรายงานเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบงเปน 7 ประเภทคือ สวนหยอมขนาดเล็ก สวนหมูบาน
สวนชุมชน สวนระดับยาน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๔๔ ตารางเมตรตอคน ในป พ.ศ. 255๔ เปน ๕.๙๗ ตารางเมตร
ตอคน ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวตอคนในกรุงเทพมหานคร ยังอยูในระดับท่ีต่ํากวา
เกณฑคาเฉลี่ยขององคการอนามัยโลกท่ีกําหนดตามขนาดของชุมชนเมืองคือ 10 - 21 ตารางเมตรตอคน
ตารางท่ี 2๓ สัดสวนพื้นท่ีสีเขียวตอประชากรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 - 2558

ป พ.ศ. สัดสวนพื้นท่ีสีเขียวตอประชากรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
(ตารางเมตรตอคน)

2551 3.51
2552 3.93
2553 4.10
2554 ๔.๔๔
2555 ๔.๗๓
2556 ๕.๒๔
2557 ๕.๔๔
2558 ๕.๙๗

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร. 2559. ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร. http://203.155.220.118/green-parks-admin/ คนวันท่ี 5 มีนาคม 2559

ตัวช้ีวัดท่ี 2.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เปนมรดกท่ีควรคาแกการอนุรักษ

ซึ่งตองมีการบูรณะ ซอมแซม สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง การคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยูในความรับผิดชอบของ ๒ หนวยงานหลักคือ กรมศิลปากร และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการบูรณาการในการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจังหวัด การดําเนินงานท่ีผานมา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติไว 10 ประเภท ซึ่งจัดทําเสร็จแลวมีท้ังหมด 5 ประเภทคือ โปงพุรอน ธรณีสัณฐานและ
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ําตก และถํ้า แตมีการประเมินแลวเสร็จเพียง 2 ประเภทคือ ภูเขา และน้ําตก

การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติจะมีท้ังหมด 4 ดาน คือ ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ดานสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรม ดานผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ การประเมินในแตละ
ดานจะมีเกณฑการประเมินท่ีแตกตางกัน ซึ่งเม่ือไดคะแนนการประเมินท้ัง 4 ดานแลว จะนํามาเฉลี่ยเพ่ือดู
ผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีดังนี้ คาคะแนนระหวาง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบต่ําหรือ
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คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับสูง คาคะแนนระหวาง 1.67 - 2.23 หมายถึง มีผลกระทบปานกลางหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง และคาคะแนนระหวาง 2.24 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบสูงหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับต่ํา สําหรับสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา เพ่ือกําหนดแนวทางการรักษา ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนประชาชนในบริเวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43
และ 44 ระบุใหมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
หรือยับยั้งการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการดําเนินการ
ใดๆ ซึ่งเปนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาควรแกการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังทางดานธรรมชาติ และศิลปกรรมใหดํารงอยูและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ปจจุบัน
มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมแลวจํานวน 9 พ้ืนท่ี (หมดอายุบังคับใชแลว 2 พ้ืนท่ี) โดยพ้ืนท่ี
ลาสุดท่ีไดรับการประกาศคือ พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2558) นับเปนการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงแรก
ตารางท่ี 2๔ ประเภทแหลงธรรมชาติท่ีไดรับการประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ

ประเภท
แหลงธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ

ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง

เกาะ 1 20 4 80 - - - - 5
แกง 1 12.5 - - 1 12.5 6 75 8
ภูเขา 5 13.89 6 16.67 6 16.67 19 52.78 36
ถํ้า 7 16.28 14 32.56 13 30.23 9 20.93 43
น้ําตก 16 19.05 23 27.38 29 34.52 16 19.05 84
โปงพุรอน - - 1 33.33 2 66.67 - - 3
หนองบึงและ
ทะเลสาบ 2 10 5 25 3 15 10 50 20

หาดทราย 19 35.85 33 62.26 1 1.89 - - 53
หาดหิน - - - - - - - - -
ซากดึกดําบรรพ - - 1 100 - - - - 1
ธรณีสัณฐาน 2 20 1 10 5 50 2 20 10

รวม 53 20.15 88 33.46 60 22.81 62 23.57 263

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕9. การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ. สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.
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ตารางท่ี 2๕ จํานวนแหลงศิลปกรรมท่ีไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน

ป พ.ศ. โบราณสถานท่ีประกาศข้ึนทะเบียน (แหง) ประกาศเปนเขตพื้นท่ีเมืองเกา (เมือง)
2553 2,104 7
2554 2,167 9
2556 2,098 18
2558 2,087 9
2559 - 5

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๘. การประชุมประจําปภาคีอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙. http://www.onep.go.th/index.php
คนวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
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ยุทธศาสตรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๑ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา ฟุตพริ้นทวัสดุหรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณการใชวัสดุเพ่ือสนองตอความตองการบริโภค
ข้ันสุดทาย เชน การบริโภคของภาคครัวเรือน การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ ฯลฯ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทวัสดุ ไดแก
ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แรโลหะ และแรอโลหะ จากรายงานของ UNEP (ป ค.ศ. 2011) เสนอวาการจัดการ
ทรัพยากรอยางยัง่ยืนควรจะกําหนดใหมีอัตราการใชทรัพยากรโลกอยูในระดับ 8 - 10 ตันตอคน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสกัดการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก
ท่ีมา: UNEP. 2011. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic

growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel.
ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดท่ีดําเนินการเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม UNEP ไดมี

การศึกษา Material Footprint ระดับนานาชาตแิลว โดยไดรวบรวมขอมูลของแตละประเทศไว ซึ่งมีขอมูล
ประเทศไทยรวมอยูดวย ดังนี้
ตารางท่ี 2๖ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓

ป พ.ศ. การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร
ตัน ตันตอคน

2545 437,600,000 6.8
2546 507,200,000 7.8
2547 558,000,000 8.5
2548 558,200,100 8.9
2549 624,500,000 9.4

2550 607,400,000 9.2

2551 619,100,000 9.3

2552 581,000,000 8.7

2553 649,000,000 9.7

ท่ีมา: United Nations Environmental Program (UNEP). Regional Office for Asia - Pacific
‘Indicators for a Resource Efficient and Green Asia and the Pacific’ using data
from Eora MRIO. http://unescap.org/stat/data/ คนวันท่ี 20 สิงหาคม 2559
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.๒ สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) พบวาหนวยงานท่ีเขารวม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐเขารวม
ครบทุกหนวยงาน (รอยละ 100) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 363 หนวยงาน (รอยละ 15.42) รัฐวิสาหกิจ
41 หนวยงาน (รอยละ 71.93) มหาวิทยาลัย 24 แหง (รอยละ 30.38) องคกรมหาชน 23 แหง (รอยละ
67.65) และหนวยงานในกํากับของรัฐ 9 หนวยงาน (รอยละ 26.47)

ตารางท่ี ๒๗ สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

หนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

จํานวนท้ังหมด
(หนวยงาน)

จํานวนท่ีเขารวมฯ
(หนวยงาน)

รอยละ

ภาครัฐ 170 170 100

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,354 363 15.42

รัฐวิสาหกิจ 57 41 71.93

มหาวิทยาลัย 79 24 30.38

องคกรมหาชน 34 23 67.65

หนวยงานในกํากับของรัฐ 15 9 26.47

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/
คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๓๗

ตารางท่ี ๒๘ สัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

ลําดับ ประเภทสินคา ปริมาณ มูลคา
ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ

1 กระดาษ (รีม) 660,801.10 370,901.00 56.13 66.26 39.22 59.19
2 ผลิตภัณฑลบคําผิด (อัน) 25,100.76 18,106.76 72.14 2.15 1.71 79.45

3 หลอดฟลูออเรสเซนต
(หลอด) 21,422.00 3,584.00 16.73 1.60 0.22 13.73

4 เคร่ืองเรือนเหล็ก (ตัว) 313.00 20.00 6.39 1.52 0.13 8.37
5 กระดาษชําระ (มวน) 473,508.54 32,648.54 6.90 7.57 2.21 29.13
6 แบตเตอร่ีปฐมภูมิ (แทง) 33,227.00 29,295.00 88.17 1.08 0.70 64.85
7 ปากกาไวทบอรด (ดาม) 22,848.00 4,961.00 21.71 0.36 0.09 23.43
8 เคร่ืองถายเอกสาร (เคร่ือง) 161.00 23.00 14.29 7.65 2.75 35.92
9 เคร่ืองพิมพ (เคร่ือง) 615.00 20.00 3.25 8.14 0.25 3.09
10 ตลับหมึก (กลอง) 133,212.17 38,541.00 28.93 161.46 9.81 6.08
11 สีทาอาคาร (ถัง) 310.00 17.00 5.48 1.47 0.08 5.59
12 ซองบรรจุภัณฑ (ซอง) 1,486,472.00 736,639.00 49.56 3.72 1.81 48.62
13 แฟมเอกสาร (อัน) 149,712.00 108,063.00 72.18 5.26 3.31 62.90
14 กลองใสเอกสาร (กลอง) 26,715.00 2,665.00 9.98 1.60 0.20 12.46
15 รถยนต (คัน) 372.00 234.00 62.90 262.44 157.53 60.03
16 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 1,561,716.16 1,520,797.7 97.38 50.36 49.16 97.62
17 น้ํามันหลอลืน่ (ลิตร) 83,644.21 2,887.42 3.45 2.73 0.08 3.057
18 บริการทําความสะอาด 87.00 12.00 13.79 233.63 44.29 18.96

19 บริการเชาเคร่ืองถาย
เอกสาร 139.00 55.00 39.57 60.85 32.91 54.09

20 บริการโรงแรม 227.00 23.00 10.13 68.98 22.70 32.92

21 สถานบีริการรถยนต
(เปลี่ยนถายมันหลอลืน่) 6.00 0 0.00 1.87 0.00 0.00

22 สถานบีริการน้ํามนั
เชื้อเพลิง 212.00 122.00 57.55 14.33 9.34 65.16

รอยละของสัดสวนที่เปนมิตรฯ
รวมทุกประเภท ๓๓.๔๘ ๓๕.๖๖

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/
คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๓๘

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๓ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI)
สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือการใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ ความเขมขนของการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI) เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของประเทศ โดย
เปรียบเทียบการใชพลังงานเพ่ือใหเกิด GDP 1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน จากสถิติขอมูลความเขมขนของการใชพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2558 พบวาการใชพลังงาน
เพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 1 หนวยของประเทศไทย มีแนวโนมคอนขางคงท่ี อยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2558 มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเทากับ 8.96 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบตอพันลานบาท ลดลงจาก 8.99 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาทในป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ตารางท่ี ๒๙ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI) หรือความเขมขนของการใช

พลังงาน ป พ.ศ. 2551 - 2558
หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE/พันลานบาท

ป พ.ศ. ความเขมขนของการใชพลังงาน
2551 8.71
2552 9.00
2553 8.82
2554 9.01
2555 8.81
2556 8.76
2557 8.99
2558 8.96
2559 (Q1) 8.70

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. Knowledge Management EPPO KM.
http://km.eppo.go.th/index.php คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. รายงานสถิติพลังงานรายป 2558.
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders
[publishUp]=publishUp&issearch=1 คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๓๙

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๔ รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) และรอยละของพื้นท่ีเกษตรอินทรีย
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ในท่ีนี้หมายถึง การรับรอง

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง “Q” (Q มาจากคําวา Quality) ท่ีหนวยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชในการใหการรับรองระบบหรือสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือแสดงถึง
ความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบงการรับรองเปน 2 ประเภทคือ

1. การรับรองสินคา (Product Certificate) หมายถึง การตรวจสอบใหการรับรองสินคา
ท่ีเปนผลิตภัณฑสุดทาย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไวท่ีฉลาก สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด
หรือบนสินคาได

2. การรับรองระบบ (System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง
ระบบการผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานท่ีใชในการรับรอง
เชน CoC GAP GMP HACCP ฯลฯ ซึ่งไมสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ท่ีตัวสินคา แตใหแสดงท่ี
สวนอ่ืน เชน เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร ฯลฯ โดยหนวยท่ีใหการรับรอง
ระบบ มีการจัดระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996

อางอิงจาก: กรมสงเสริมการเกษตร. ๒๕๕๙. การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช.
http://gap.doae.go.th/toon/page1.html คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559

ตารางท่ี ๓๐ จํานวนราย และขนาดพื้นท่ีท่ีเขาสูระบบงานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559

รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (แปลง) จํานวน (ไร)
รอตรวจ 4,768 6,532 41,644
ตรวจแปลงใหม 9,302 14,008 67,635
ตรวจติดตาม 11,142 14,062 94,366
ตรวจตออายุ 10,575 12,336 68,987
ไดรับการรับรอง 129,919 165,197 1,029,173

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2559. ระบบงานรับรองแหลงผลิตพืช : GAP DOA Online. สวนงานพัฒนา
ระบบและฐานขอมูล กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช. http://gap.doa.go.th/gap/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๔๐

ตารางท่ี ๓๑ จํานวนราย และขนาดพื้นท่ีท่ีเขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย
ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559

รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (แปลง) จํานวน (ไร)
รอตรวจ 188 196 4,749
ตรวจแปลงใหม 344 434 5,471
ตรวจติดตาม 4 4 35
ตรวจตออายุ 65 67 1,113
ไดรับการรับรอง 416 431 7,229

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร. 2559. ระบบตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย: การรับรองผลิตพืชอินทรีย.
สวนงานพัฒนาระบบและฐานขอมูล กลุมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินคาพืช http://organic.doa.go.th/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน และผานเกณฑ
ระดับสี่ข้ึนไป
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark: GIM) เปนการบูรณาการการจัดการ

สิ่งแวดลอมภายในโรงงานอุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซอุปทาน
โดยแบงการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ซึ่งปจจุบัน
มีจํานวนสถานประกอบการท่ีผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแลวจํานวน 26,459 แหง ประกอบดวย
ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว จํานวน 17,132 แหง ระดับท่ี 2 ปฎิบัติการสีเขียว จํานวน 5,172 แหง
ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว จํานวน 4,049 แหง ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว จํานวน 93 แหง และระดับท่ี 5
เครือขายสีเขียว จํานวน 13 แหง
ตารางท่ี ๓๒ สถานประกอบการท่ีผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ จํานวนสถานประกอบการ (แหง)
ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว 17,132
ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว 5,172
ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว 4,049
ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว 93
ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว 13

รวม 26,459
หมายเหตุ: * ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2559
ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2559. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.

http://www.greenindustry.go.th/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๔๑

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๖ พื้นท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 15 พื้นท่ี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนนการแกไขปญหาแบบบูรณาการในดานตางๆ

ควบคูกันไป เชน การกําหนดผังเมืองสําหรับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี การจัดระบบ
สาธารณูปโภค การปรับปรุงกฎหมายและเขมงวดการแกไขมลพิษจากโรงงาน การสงเสริมหลักการ ๓Rs
การสงเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยแบงระยะการดําเนินการเปน ๔ ระยะคือ ระยะท่ี ๑ เนนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษอากาศ น้ําเสีย มลพิษตอสุขภาพของประชาชน ระยะท่ี ๒ ยกระดับ
สถานท่ีประกอบการและกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสีเขียว สงเสริมการใช
ทรัพยากรและพลังงานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน และการจัดการกากอุตสาหกรรม ระยะท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และระยะสุดทาย ลดการเกิด
กาซเรือนกระจก

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด ๙ เขตประกอบการ/สวน/ชุมชน
อุตสาหกรรม ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี และจังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนศรีราชา จังหวัดชลบุรี และกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียล
ปารค จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนอุตสาหกรรม
ไอ.อาร.พี.ซ.ี จังหวัดระยอง สวนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีผลการดําเนินการใน ๑๒ นิคม
อุตสาหกรรม ไดแก ภาคเหนือ อีสเทิรนซีบอรด บางปู แหลมฉบัง สมุทรสาคร บางชัน อมตะซิตี้ อมตะนคร
หนองแค ลาดกระบัง บางพลี และบางปะอิน และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ไดดําเนินการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมใน ๗ นิคมอุตสาหกรรม ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา
สงขลา สมุทรสาคร ระยอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกลุมนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด

- การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ จังหวัดนํารอง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดแก จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทรา

ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขยายพ้ืนท่ีจัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัด
ท่ีมีศักยภาพสูงในการท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 15 จังหวัด โดยเริ่มจาก 5 จังหวัดนํารอง (สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) และในพ้ืนท่ีเปาหมาย 10 จังหวัดท่ีไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ราชบุรี



ข-๔๒

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สงขลา และสุราษฎรธานี) และจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก จังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด
และสระแกว เพ่ือใหภาคสวนท่ีเก่ียวของมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน และนําไปสูการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยางเปนระบบ
อางอิงจาก: สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งท่ี 1/2559. วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2559.
เวลา 13.30 - 16.00 น .ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 3.๗ จํานวนแหลงทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย
กรมการทองเท่ียว ไดจัดทํามาตรฐานการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2546 - 2558 ซึ่งมีจํานวน

56 มาตรฐาน โดยประกาศใชแลว 52 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ีพัก 6 มาตรฐาน มาตรฐาน
บริการทองเท่ียว 16 มาตรฐาน มาตรฐานกิจกรรมดานการทองเท่ียว 13 มาตรฐาน มาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว 15 มาตรฐาน และมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 2 มาตรฐาน และอยูระหวาง
ดําเนินการ 4 มาตรฐาน นอกจากนี้ ไดจัดทํามาตรฐานอาเซียน 6 มาตรฐาน เสร็จเรียบรอยแลวคือ
ASEAN Spa Services Standard (มาตรฐานการใหบริการสปาของอาเซียน) ASEAN Green Hotel
Standard (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน) ASEAN Homestay Standard (มาตรฐานโฮมสเตยของ
อาเซียน) ASEAN Public Restroom Standard for Tourism (มาตรฐานหองน้ําสาธารณะของอาเซียน)
ASEAN Clean Tourist City Standard (มาตรฐานเมืองทองเท่ียวสะอาดของอาเซียน) และ ASEAN
Community Based Tourism Standard (มาตรฐานทองเท่ียวเชิงชุมชนของอาเซียน)

อางอิงจาก: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเท่ียวไทย. กลุมมาตรฐานการทองเท่ียว
สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๔๓

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558

มาตรฐาน ป พ.ศ. หนวย2554 2555 2556 2557 2558
ดานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว
มาตรฐานท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
(Homestay Standard)

46 53 41 49 53 แหง

มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard) 25 9 57 26 15 แหง
มาตรฐานสถานพักตากอากาศ (Resort
Standard)

36 19 53 37 26 แหง

มาตรฐานบริการหองชุด (Serviced
Apartment Standard)

- - - - - แหง

มาตรฐานเกสตเฮาส (Guesthouse
Standard)

- - - - - แหง

มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวแบบพํานัก
ระยะยาว (Longstay Standard for
Tourism)

5 - 4 5 1 แหง

ดานบริการเพื่อการทองเท่ียว
มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเท่ียว
(Food Services Standard)

40 38 60 60 68 แหง

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพ่ือการทองเท่ียว
ระดับสากล (Public Restroom Standard
for Tourism : International Level)

14 12 15 12 16 แหง

มาตรฐานเรือรับจางนําเท่ียว (Tourist
Boat Standard)

67 ๕๓ ๑๐๘ ๑๑๖ ๑๑๙ ลํา

มาตรฐานเรือภัตตาคาร (Restaurant
Cruise Standard)

5 5 5 5 4 ลํา

มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล
เพ่ือการทองเท่ียว (Halal Food Services
Standard for Tourism)

69 65 74 65 107 แหง



ข-๔๔

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ)

มาตรฐาน ป พ.ศ. หนวย2554 2555 2556 2557 2558
ดานบริการเพื่อการทองเท่ียว (ตอ)
มาตรฐานรานอาหารฮาลาลขนาดเล็ก
เพ่ือการทองเท่ียว (Halal Restaurant
Standard for Tourism (Small)

- - - - - แหง

มาตรฐานการใหบริการในสถานท่ีจําหนาย
ของท่ีระลึก ประเภทสินคาอัญมณี
(Souvenir Shop Service Standard for
Tourism - Gem Stone Products)

6 ๔ ๒๘ ๓๓ 20 แหง

มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรบันักทองเท่ียว
(Tourism Information Standard)

- - 4 7 4 แหง

มาตรฐานอาชีพดานการทองเท่ียว
ของผูประกอบอาหาร

- - - - - แหง

มาตรฐานแพบริการเพ่ือการทองเท่ียว
(Tourist Service Rafting Standard)

- - 7 17 5 หลัง

มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับ
นักทองเท่ียว (Van Service Standard For
Tourism)

- - - 202 43 คัน

มาตรฐานการบริการนักทองเท่ียว
ท่ีเปนคนพิการ ผูสูงอายุ

- - 20 - - แหง

มาตรฐานการจัดบริการในสถาน
ประกอบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

- - - - - แหง

มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยใน
ศูนยการคาเพ่ือการทองเท่ียว (Service and
Safety Standard in Shopping Center for
Tourism)

- - - 10 4 แหง

มาตรฐานการบริการรถโดยสาร
เพ่ือการทองเท่ียว

- - - - 122 คัน

มาตรฐานรานอาหารรถเข็น แผงลอย
เพ่ือการทองเท่ียว - - - - - -



ข-๔๕

ตารางท่ี 3๓ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ)

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเ ท่ียวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเ ท่ียว
สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559

มาตรฐาน ป พ.ศ. หนวย2554 2555 2556 2557 2558
ดานกิจกรรมเพื่อการทองเท่ียว
มาตรฐานกิจกรรมเดินปา (Hiking Standard) 3 - 1 3 5 แหง
มาตรฐานกิจกรรมลองแกง (Rafting
Standard)

4 - ๖ - ๓ แหง

มาตรฐานกิจกรรมดูนก (Bird Watching
Standard)

- - - 1 3 แหง

มาตรฐานกิจกรรมดําน้ํา (Diving Standard) - - 1 1 - แหง
มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ
(Butterfly Observation Standard)

- - - 1 - แหง

มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไมปา
(Flora Observation Standard)

- - - 1 3 แหง

มาตรฐานการจัดกิจกรรมคายพักแรม
(Camping Standard)

3 5 ๑ ๗ ๗ แหง

มาตรฐานกิจกรรมเรือแคนู-คายัค
(Canoe-Kayak Standard)

1 - ๔ ๔ - แหง

มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางชางเพ่ือ
การทองเท่ียว (Elephant Camp Standard
for Tourism)

3 3 ๓ ๒ ๔ แหง

มาตรฐาน Eco Lodge 5 2 - 6 5 แหง
มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park - - - - - แหง
มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี
เพ่ือการทองเท่ียว

- - แหง

มาตรฐานผูชํานาญการดานกิจกรรมปนหนาผา
เพ่ือการทองเท่ียว

- - - - - แหง

มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว - - - - - -
รวม 337 275 505 686 647



ข-๔๖

ตารางท่ี 3๔ จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานป พ.ศ. 2554 - 2558
หนวย : แหง

แหลงทองเท่ียวท่ีไดการรับรองมาตรฐาน
ป พ.ศ.

2554 2555 2556 2557 2558

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ - - 4 - -

แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (น้ําพุรอนธรรมชาติ) - - 4 1 -

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ - - ๑๑ 3 1

แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร - - 4 2 4

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม - - - 2 1

แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ - - 6 5 8

แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ - - - 2 7

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก - - ๕ ๑ ๔

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ - - - - -

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทแกง - - - - -

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทถํ้า - - ๑ - -

มาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร - - 4 3 13

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน - - 1 - -

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด - - 5 - 2

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว - - - - -

เมืองทองเท่ียวสะอาด - - - - -

รวม 0 0 45 19 40

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว. 2559. มาตรฐานการทองเ ท่ียวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเ ท่ียว
สํานักพัฒนาการบริการทองเท่ียว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันท่ี 21 สิงหาคม 2559



ข-๔๗

ตัวช้ีวัดท่ี 3.8 ประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ
ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จะตองดําเนินการ

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงตอง
เตรียมการรองรับสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
คือ พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี
12 ตุลาคม 2557 และประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ แลว เม่ือวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๕๕
โดยพันธกรณีหนึ่งท่ีจะตองดําเนินการคือ การจัดทํากฎระเบียบในการกํากับดูแลการใหอนุญาตเขาถึงและ
กําหนดเงื่อนไขในการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือใหเกิดการคุมครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศ ซึ่งแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
2558 - 2564 ไดระบุเรื่องกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในการกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรูตามธรรมเนียมประเพณียังมีไมครอบคลุม
ในทุกภาคสวน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาท่ีใชทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน
และการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ
อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. แผนแมบทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564. ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ.
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ยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง
ลดลงรอยละ 7 - 20 ภายในป พ.ศ. 256๓ (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business
as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)
การพัฒนาประเทศท่ีผานมาสงผลทําใหประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

เพ่ิมมากข้ึนในภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2554 เทากับ
305.52 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งภาคเศรษฐกิจท่ีปลอยกาซเรือนกระจกเปนหลักคือ ภาคพลังงาน
เชน การผลิตไฟฟา การขนสง และการกอสราง เทากับ 222.94 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 72.97 ของการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศ
ตารางท่ี 35 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554

ภาคกิจกรรม
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

รอยละ (%)(ลานตันคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา (MtCO2eq))

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2554
ภาคพลังงาน 153.96 222.94 เพ่ิมข้ึน 44.8
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 15.4 18.23 เพ่ิมข้ึน 18.4
ภาคการเกษตร 41.91 52.92 เพ่ิมข้ึน 26.3
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนท่ี
และปาไม -12 -70.94 ลดลด 491.2

ภาคของเสีย 9.46 11.43 เพ่ิมข้ึน 20.8
ท้ังหมด

220.73 305.52 เพ่ิมข้ึน 38.4(ไมรวมภาคการเปลี่ยนแปลง
การใชพื้นท่ีและปาไม)

ท้ังหมด
208.73 234.58 เพ่ิมข้ึน 12.4(รวมภาคการเปลี่ยนแปลง

การใชพื้นท่ีและปาไม)

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. รายงานความกาวหนา
ราย 2 ปฉบับท่ี 1 และการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย . กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายเพิ่มข้ึนเปนอยางนอยรอยละ 25
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนในชวงป พ.ศ. 2550 - 2553 และลดลงในป พ.ศ. 2554 - 2555 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัย
ทําใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง อยางไรก็ดี สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมกลับข้ึนมาอีก
ภายหลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กอนจะมีแนวโนมลดลงอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา
เนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพ่ิม
สูงข้ึน และสงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2558 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายอยูท่ีรอยละ 16.54
ตารางท่ี 36 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทาย พ.ศ. 2551 - 2558

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE
ป พ.ศ. การใชพลังงาน การใชพลังงาน สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

หมุนเวียน ข้ันสุดทาย (รอยละ)
2551 12,245 67,154 18.23
2552 12,455 68,918 18.07
2553 13,419 72,579 18.49
2554 13,138 74,734 17.58
2555 12,976 78,388 16.55
2556 13,978 80,061 17.46
2557 14,729 82,802 17.79
2558 14,037 84,846 16.54

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ๒๕๕๙. สถิติพลังงาน พ.ศ. 2550 - 2558. (ฐานขอมูลใน
รูปไฟล) กระทรวงพลังงาน.

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
การดําเนินมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดใหความสําคัญ

กับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ํา โดยไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
เพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ํา ตั้งแตในป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังนี้

1. โครงการสงเสริมการจัดทํารอยเทาคารบอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือมุงสู
การเปนเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 สําหรับในป พ.ศ. 2558 จํานวนสะสม
ขององคกรท่ีเขารวมโครงการมีท้ังสิ้น 75 องคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหนวยงานหลักไดรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงในการจัดทํา
แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรตามผลการวิเคราะหแหลงการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกิจกรรมตางๆ ขององคกร และดําเนินโครงการและกิจกรรมการลดการปลอยและดูดกลับกาซเรือน
กระจก รวมท้ังสิ้น 35 โครงการ ซึ่งมีหลายลักษณะโครงการ ไดแก โครงการประเภทลดการใชไฟฟาและ
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เชื้อเพลิงตางๆ โครงการจัดการขยะ และโครงการดานการอนุรักษปา นอกจากนี้ ในแตละพ้ืนท่ีมีการจัด
“โครงการประกวดเทศบาลไทย ใสใจลดโลกรอน” เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป พ.ศ. 2558 องคกรท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 คือ เทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร

2. โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
และฐานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง พรอมท้ังสงเสริมใหองคกรท่ีเขารวมมีความรู
ความเขาใจเรื่องการจัดขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และสามารถพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ
เพ่ือนําไปสูการเปนเมืองลดกาซเรือนกระจก หรือเมืองคารบอนต่ําตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 2559 จํานวนเมืองและเทศบาลท่ีเขารวมโครงการมีท้ังสิ้น 39 แหง

3. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม สืบเนื่องจากการท่ีโครงการการพัฒนาสู เมืองคารบอนต่ํา
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี อบก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงริเริ่มดําเนินการในมิติท่ีใหญข้ึน กลาวคือ
การจัดทําแนวทางการลดกาซเรือนกระจกท่ีครอบคลุมในทุกภาคสวนของเมืองยกระดับ (Scale - up) หรือ
เมืองท่ีมีขนาดใหญ และขยายผลไปยังเมืองตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยไปสู การเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบก. ไดเริ่มดําเนิน
โครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต
ตารางท่ี 37 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารวมโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสู

สังคมคารบอนต่ํา ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
หนวย : แหง

ช่ือโครงการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 23 19 - 29 -

โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกระดับเมือง - - - 3 18 31

โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงาน
ขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม

- - - - - 2

โครงการตนแบบ T-VER เพ่ือมุงสูเมือง
คารบอนต่ํา - - - - - 5

หมายเหตุ: โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม ไดเริ่มดําเนินโครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก
กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต

ท่ีมา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก. 2559. การดําเนินโครงการตางๆ ของ อบก. เพื่อสนับสนุน
การเปนเมืองคารบอนต่ํา. (เอกสารอัดสําเนา)
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นท่ีชุมชน
- เครือขายโลกรอน โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการลดโลกรอนภายใตกิจกรรมและกลยุทธหลัก GREEN & CLEAN และพัฒนาใหสถานบริการสาธารณสุข
เปนตนแบบลดโลกรอน และเปนแหลงเรียนรูแกหนวยงาน ภาคีเครือขายและชุมชน
(ท่ีมา: http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/ คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- เครือขายภาคเหนือหยุดโลกรอน Northern Climate Change Network (NCCN)
สมาชิกของเครือขายประกอบดวย มูลนิธิสถาบันพัฒนาชุมชนเมือง กลุมศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดลอม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรตารี่เชียงใหม ชมรม
จักรยานเชียงใหม มูลนิธิ Heinrich Boelle Earth Rights กลุมรักบานรักเมือง และภาคีฮักเชียงใหม
(ท่ีมา: http://www.greennet.or.th/node/1187 คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- เครือขายชุมชนอินแปง ภายใตโครงการธนาคารคารบอนอินแปง ซึ่งเปนโครงการวิจัย
ดานการชดเชยคารบอนจากภาคปาไมท่ีมีเกษตรกรเครือขายชุมชนอินแปงใน ๕ จังหวัด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมโครงการ โดยเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายเกษตรกรชุมชนอินแปง
(ท่ีมา: http://www.greenistasociety.com/news_detail.php?newsid=9 คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือลดภาวะโลกรอน กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีตําบลแมยวม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยองคกรพัฒนาและสงเสริมงานบริการเพ่ือสังคม
(อพส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีชุมชนเขารวมโครงการท้ังหมด 7 หมูบาน จาก
ท้ังหมด 13 หมูบาน
(ท่ีมา: http://www.thaihealth.or.th/content/19211-‘แมยวม’ ตนแบบชุมชนโลกรอน%/20รวมใจ
อนุรักษ%20ดิน-น้ํา-ปา.html คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- ชุมทางทุงสงลดโลกรอน เปนศูนยเรียนรูเรื่องโลกรอนของทองถ่ินแหงแรกในประเทศไทย
เปดดําเนินการเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ใหบริการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันกอใหเกิดภาวะโลกรอน
(ท่ีมา: http://www.tungsong.com/gwlc/about_me.htm คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- เครือขายรักษอาวไทยตอนบน (กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ชลบุรี และเพชรบุรี) เปนชุมชนท่ีมีการปรับตัวเพ่ือรักษาระบบนิเวศจากการกัดเซาะชายฝง
เครือขายรักษอาวไทยตอนบนประสบความสําเร็จในการฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลน รุกคืบสูทองทะเลกวาหลายรอยไร
กิจกรรมการปกไมไผชะลอคลื่นนี้เปนกิจกรรมท่ีเครือขายชวยกันรักษาระบบนิเวศชายฝงปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผเพ่ือยึดดินตะกอน เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนรุกออกไปจาก
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แนวชายฝง องคความรูและวิธีปฏิบัติไดรับการยอมรับและขยายพ้ืนท่ีถึง 20 หมูบาน ใน 5 จังหวัดชายฝง
อาวไทย
(ท่ีมา: http://www.climate.onep.go.th/wp content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด) เปนชุมชนท่ีมี
การปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรอยางประณีตขณะอยูรวมกับภัยแลง อาศัยการสังเกตธรรมชาติอยางลึกซึ้ง
ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุขาวทนแลง ผลผลิตสูง จัดการพันธุขาวเขากับระบบน้ําในไรนา รวมถึง
การจัดการนวัตกรรมองคกรเชื่อมโยงงานวิจัยชุมชนเขากับการจัดการไรนา และการตลาดเพ่ือรองรับภัยแลง
(ท่ีมา: http://www.climate.onep.go.th/wpcontent/uploads/2015/01/draftเอกสาร
เผยแพร_best-practice-3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

- ชุมชนบานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนชุมชนท่ีมีการ
ปรับตัวโดยการพัฒนาชุมชนเพ่ืออยูรวมกับน้ําทวมซ้ําซาก ชุมชนแมระวานพัฒนาชุมชนบนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินวิถีการผลิตอยางสอดคลองกับธรรมชาติ ชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการ
น้ําปาไหลหลากดวยฝายชะลอน้ํากวาพันฝาย และจัดการน้ําลนตลิ่งแมน้ําวังดวยการใหน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหสอดคลองกับชวงน้ําทวม พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในการคาดการณความเสี่ยง เปนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบท่ีสามารถอยูรวมกับภัยพิบัติไดอยางสอดคลอง
(ท่ีมา : http://www.climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559)

ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน
- อุทกภัย ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทุกป และไดรับความเสียหาย

เปนอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ํากําลังแรงพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอาวไทย
ทําใหมีฝนตกหนักและเกิดน้ําทวมในหลายจังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน สาธารณประโยชนและ
ทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย และในระยะหลังปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงมากข้ึน
มีมูลคาความเสียหายสูงมากข้ึน

- ภัยแลง ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้ําจึงสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอประชาชนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทําใหฤดูฝนสั้นข้ึน ซึ่งหมายถึงฤดูแลงจะยาวนานข้ึน และพ้ืนท่ีตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตก
นอยลง สงผลใหปริมาณน้ําในเข่ือนและอางเก็บน้ําท่ัวประเทศมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับประชาชนท่ีจะ
นํามาใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ปญหาท่ีจะเกิดตามมาคือ
ภาวะแหงแลงและการขาดแคลนนํ้า ทําใหประชาชนตองประสบกับความเดือดรอนในหลายพ้ืนท่ี
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ตารางท่ี 38 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาต:ิ อุทกภัย

ป พ.ศ.
จํานวน ความเสียหาย

(ครั้ง) (จังหวัด) บาดเจ็บ
(คน)

เสียชีวิต
(คน)

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)

2545 5 72 - 216 13,385.32
2546 17 66 10 44 2,050.26
2547 12 59 3 28 850.65
2548 12 63 - 75 5,982.28
2549 6 58 1,462 446 9,627.41
2550 13 54 17 36 1,687.86
2551 6 65 16 113 7,601.79
2552 5 64 22 53 5,252.61

ท่ีมา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย”
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf
คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559

ตารางท่ี 39 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาต:ิ ภัยแลง

ป พ.ศ.
จํานวน ความเสียหาย
จังหวัด ผูประสบภัย (คน) พื้นท่ีการเกษตร (ไร) มูลคา (ลานบาท)

2545 68 12,841,110 2,071,560 508.78
2546 63 5,939,282 484,189 174.33
2547 64 8,388,728 1,480,209 190.67
2548 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86
2549 61 11,862,358 578,753 495.26
2550 66 16,754,980 1350,118 198.30
2551 61 135,298,895 524,999 103.90
2552 62 17,353,358 594,434 108.35

ท่ีมา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย”
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf
คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป
ในป พ.ศ. 2558 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ

กับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลาง

ประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการดําเนินการภายใต
ประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ท่ีผานมา มีการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ เชน จัดทํา
กรอบแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน
ใน ป พ.ศ. 2558 เพ่ือใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียน และสามารถปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําหนังสือความรวมมือ
อาเซียนดานสิ่งแวดลอม จัดตั้งเครือขายฝกอบรมนานาชาติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในอาเซียน และจัดทําหลักสูตรคูมือผูสอนการฝกอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับอาเซียน สําหรับใชในการพัฒนาองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหบุคลากรภาครัฐ และผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน
จํานวน 10 หลักสูตร เปนตน

- กรมควบคุมมลพิษ รวมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุนในการพัฒนาระบบทําเนียบ
การปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของประเทศไทย (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR)
ซึ่งในระบบการรายงานขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม และขอมูลการเคลื่อนยาย
น้ําเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพ่ือบําบัดหรือกําจัด เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนจัดการมลพิษในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ PRTR
ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีบทบาทและหนาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ
สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืชในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ปจจุบันภารกิจดาน
การตางประเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ในการกําหนดนโยบาย
ทาทีและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ อาทิ การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือในระดับตางๆ การอนุวัตตามสนธิสัญญา
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมา มีการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ๑ โครงการคือ โครงการสัมมนาเพ่ือการหารือความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษปาและ
สัตวปา ๑ ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา : กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ และโครงการ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ๑๐ โครงการ รวมท้ังสิ้น ๑๑ โครงการ

- กรมปาไม โดยสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ ไดดําเนินงานตาม
แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) ดังนี้ เขารวม
จัดทําแผนงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ี



ข-๕๕

พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการดําเนินงานของ ASEAN Social
Forestry Network (ASFN) ศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ภายใตการสนับสนุนขององคการปาไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Timber Trade Organization:
ITTO) และพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรปาไมโดยใชรูปแบบเดียวกันสําหรับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารไดงายข้ึน

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ีชุมน้ําลุมน้ําโขง ซึ่งมีประเทศใน
เขตลุมน้ําโขงตอนลาง 4 ประเทศ รวมดําเนินโครงการ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โครงการจัดการและคุมครองพ้ืนท่ี
ชุมน้ํา: การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา ซึ่งรัฐบาลเดนมารกใหการสนับสนุนรัฐบาลไทย
ภายใตโครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงเดนมารก (Danish Cooperation on
Environment and Development: DANCED) โครงการไทย-ญี่ปุน รวมฟนฟูลุมน้ําทาจีน โครงการสงเสริม
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU)

- กรมทรัพยากรธรณี จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. 2559 - 2564 เพ่ือเปนยุทธศาสตรหลักในการเรงพัฒนาระบบงาน และฐานขอมูลดานการดําเนินงาน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณีใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ พรอมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม และธรณี
พิบัติภัย เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

 กระทรวงพาณิชย
- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีการกําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแล

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับมิติดานการคา ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) องคการการคาโลก (World
Trade Organization: WTO) สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations: ASEAN) เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การสรางความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดตั้ง
ทีมเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเขารวมในกระบวนการเตรียมการและการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP)
ตั้งแตการประชุม COP16 ในป พ.ศ. 2553 เปนตนมา และมีการจัดตั้งทีมผูรับผิดชอบและเขารวมการประชุม
ท่ีเก่ียวของกับหัวขอ การเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใตกรอบ Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) ในมิติดานการคา
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อักษรย่อชื่อหน่วยงาน 
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อักษรย่อชื่อหน่วยงาน 
 

ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กค กระทรวงการคลัง  
กต กระทรวงการต่างประเทศ 
กทม. กรุงเทพมหานคร 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กปน. การประปานครหลวง 
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค 
กปม. กรมประมง 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กพส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กห กระทรวงกลาโหม 
คค กระทรวงคมนาคม 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ  
จท. กรมเจ้าท่า 
ชป. กรมชลประทาน 
ดท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ทด. กรมท่ีดิน 
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี  
ทน. กรมทรัพยากรน้้า 
ทบ. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
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ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
ทร. กองทัพเรือ 
ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ธร. กรมธนารักษ์ 
นร ส้านักนายกรัฐมนตรี 
บก. กรมบัญชีกลาง 

 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปม. กรมป่าไม้ 
พณ กระทรวงพาณิชย์ 
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 
พน กระทรวงพลังงาน  
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
พม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มกอช. ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
มท กระทรวงมหาดไทย 
ยธ กระทรวงยุติธรรม 
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
วช. ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วธ กระทรวงวัฒนธรรม 
ศก. กรมศิลปากร 
ศธ กระทรวงศึกษาธิการ 
ศภช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
สกท. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สกว. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกอ. ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
สคก. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สงป. ส้านักงบประมาณ 
สธ กระทรวงสาธารณสุข  
สนข. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สนพ. ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สปก. ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
สป.ทส. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สป.อก. ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สผ. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สพฐ. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สพภ. ส้านักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
สมอ. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สวก. ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
สวทช. ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สศก. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สศช. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 อก กระทรวงอุตสาหกรรม 
อจน. องค์การจัดการน้้าเสีย 
อน. กรมอนามัย 
อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
อสพ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
อสส. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 อ.อ.ป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoothailand.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์: ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๖๗ -๖๗๗๒ 

โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๖๐๖ 
http://www.onep.go.th 

E-Mail: policy@onep.go.th 
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